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Akdeniz. 
de Mihve

re bir 
darbe 

3 ltalpn torpido. 
slyle 5 nakllre ge
ınlsl bat1rlldı 

Milli Şefimiz ismet lnönii'niin Ankara'da Türk hava 
lcıınıma akalana zigaret ederek tedkilerde balundu~la· 
rını gazmıftık. Bu resim, 0 zigaretten bir intıbaı tesbit edıgor 

Büyük bir İngi
liz Filosu Atlan
ikten Cebelitta. 

rık'a geldi 
Filoda bif tayyare -
gemisiyle Renov 
zırhlısı da var ihtiyat banknotlari 

getiren vapur batb 
Ankara 17 (a.a) - Türkiye cümhuriyeti Merkez bankasından bildi· 

rilmiftir: yeni butınlan 100 lirahk ve 50 kul'Ufluk i_htiyat banknotları 
retirmekte olan vapur P-ıre limanında kazaya utradıgından bu banknot· 
lar ortalıta dajılmqtır. Banlard~ 100 lirahkların hile~ ~iyanda .bulu: 
nanlardan farkı üzerlerinde büyük Re11icumhurumuz lnonunün re11mlerı 
balunmuıdır. 50 kuruşluklar esasen tedavülde bulunmadıjından. evsafmı 
izahe hacet yoktur. Bu 100 liralık ve 50 kuruşlukların kıymeti bulun· 
madıjı ve alınmaması sayın halka tavsiye olunur. 

Antakya va lskenderun 
Elektrik mUassaseleri 

Ankara : 17 [ Hasusi Muha
biriaiMen] - Antakya ve isken· 
denlD Elektrik milesseselerinin 
mahalli belediyelere devrine mezo 
niyet verilmesi hakkındaki Layiha 
alikadar encümenlerden geçerek 
Mdli umıımi heyetine tevdi 
ofunmuıtur. 

Uyiha euslarsna ,öre, dev· 
letia mlllkiyetine wet•lf balana~ 
Antakya, lıkenderan elektrik mll· 
esseselerine ait emval hukuk ve 
menabiinin ve Nafia Vekiletince 
tirket nıallerine tevfikan işlenil· 
dikleri zamana ait hak ve vaci· 
belerin Dahiliye, Maliye ve Nafia 
veklletlerile Antakya, lskenderur, 
Beylln ve Kırıkhan belediyeleri 
aruında anlaşılarak byln ettirile· 
cek bir beclel mukabilinde ba be
lediyelere veya t .. kil edecekleri 
bir birlite devre Maliye vekili se
libiyetli olacaktır. Bu bedelin kaç 
HDede ve kaç taksitte ödeneceji 
yine aynı ıurette tesbit olunacak
tır. 

Af rikada harekat 
Kahire 17 ( A. A) - Resmi 

teblit: 
Tobrak mıntakasında bir keşif 

mü&ezemiz Tobrak müdafaa battı 
dlfmda bir dilfman meziine muvaffa· 
kiyetle firerek 7 ltalyan sabayilel39 
ltalyan ukeri esir almlftU'. Tob
rak mildafaa hattına karşı dilfman 
tarahndan yapılan yeni bir hilcum 
topca atetile piiskürtillmiif ve 
dilfman yeniden ağır ıayiat ve~ 
ıniftir. Dilnkll harekit esnasında 
dDımandan 25 sabayla 767 asker 
esir aldık. Bundan başka düşmanın 
..ı..r.be meydanında 200 den 
fazla &la bıraktai't rörülmüştür. 

Sollam mıntakas111da : Keşif 
milfruelerimiz f alliyetlerine şid· 
detle devam ediyorlar. Çarpqma 
eanuında dilfmana bulun yapıla· 
rak •tar zayiat verdirilmiftir. 

lfabetiatuda : Deuie istika· 
metinde birl .. mekte olan knvvet. 
l1eri~iz yeni terakkiler kaydetmq. 
•dir. Bir mikdar daha .. ir ahn
IDlfhr. Aclciia-Abebaya doğra kaç· 
makta iken yakalanan harp esirle
rinin mikdan 5000 İtalyan ve 4000 
milıtemleke askerine varmııtır. 

Alre mıntakuında : ltalyan 
mGstemleke askdrinden milrekkep 
bir kıta t..U. obaat ve ileri ha· 
bar-.... lttirak etmek llzere 
ordumuza f6aOllü yazılm1Ştır. 

Avropada kalan son tale
belerimiz de dönUyar 
Viti 17 ( A.A. ) - T ouloue 

ve Gruoble ilniveraitelerinde oka~ 
.. kta olan 20 kadar Tilrk talebesi 
'- pal~~· 1:aris • Berlin yolile 
lata.baıa rıdeceklerdir. Bn talebe· 
ler IOn kafileyi tetlcil etmektedirler. 

Londraya 
hOcum 

SUrekll taarruz pek 
bUyUk hasara ve in 
sanca zayiata sebep 
oldu 
Londra 17 ( A.A.) - hava ve 

dahili emniyet auareUvMıin tablijl~ 
Di1n l'ece düşman tayyareleri 

Londra &zerinde çok şiddetli .,,. 
ıllreldt bir turrasda bahuuıieqlard1r. 
Gece olduktan bir a.z soııra bat
layan taarruz şafaktan bir az evvel 
bitmiştir. ilk habel'ler hasarların pek 
büyük ve in:ianca zayiatan yüksek 
olduğu merkezindedir. Lndra dq· 
larına ve cenubu şarkiye de bom· 
balar atılmıştır. Bu mıntakaların 
biç birinde innnca zayiat yüksek 
olmamışlar. Ve hasarda renit de· 6 i r 

d 1 lnıilis donanm••••tl•11 filo 1 ;ildir. iki di1fman tayyaresi Üfil· _...;;..;...;::... ___ ..;.;...;.,. ____________ _... ___ _ 

rillm~:~ra 17 < A.A > - Şiaıdi hkL:::~i:i~ ~~~il=ir:; Kil'daki bahriye tez-
teıbit edildituıe röre, dlln pce tebli;indeSicilyadan Trablas· 

lnriltere nzerind• 3 dnıman bom· garba ritmekte 'oıan himaye· ga" hları bombalandı 
bardman tayyaresi düşürülmilştilr. li bir dütman kafilesinin dün 
Bunlardan 3 tanesini hava dafi l f d i.ondra 17 [a. a.) - Hav.. ne-ngiliz don:ınması tara ın an .. 
bataryaları dü!lürümüştür. . h zareti tebliii ; 

7 yakalanarak tr.mame.n ım a B bard 
Londra l7 ( A A ) Dün O om man ta Y ya relerimiz 

"'tl" edildiği bildirilmektedir. ç dün Fransanın batı şimal sahili 
gece lngiliz bombardman tayyare· ltalyan torpidosile 5 nakliye Açıklarında aiır yüklü 3 düşman 
leri Almanyanın şimali rarbisinde gemisi batmlmqtır. yakın mesafe vapurunu bombard-
endn.tn. ve deniz hedeflerine ta· d k' 1 ıiliz t · · Muhavk ismin e ı n man e mıştır. Vapu,.lardan ikisine 
arruzlarda bulunmoılardır. destroyeri torpil isabetile bat tam isabetler kaydeJilmiftir. Biraz 

Londra 17 [a. a.] - Blenhaym mışbr. Destroyerin kapi~• ~nı:.a1 vapurlann yanmakta olduğu 
bombardman tayyarelerimiz Bor· ve mlrettebatmın bilyük bir roru müştür. 
kum'a yeni bir hücumda bulan· kısmı kartarılmqtır. ( lorlliı Aynı servise mensup tayyare. 
muttar. Adanın ilzerinde çok a1.. ~ri 1937 de İDf8 ed~· led Borkum adasına alçaktan hücum 
çakta uçan tayyarelerimiz kıtlaluin miftir. Tonajı 2 bindir. loıı· \ eb~.k ada açıUarında bulunan bir 
bombardmanından evvel topçu lizlet bu aanıfdan 18 remiye ~e~ .1İ ta~ ortasına iki isabet kay• 

'l · b b t ışlardır Ada· ·b er F mış erdır. Man!l denizi ve şı'mal"ı 
mevzı erme am a a m • maliktirler. Mobavk, mı v ransa üzeri d k 'f 
nm aarbinde 4000 t(flluk bir şilep propaaandaları tarafından bir yareler' . 2n e eşı yapan tay• 

• · • rip et 1~1ız . düşman avcısını tah-
batırılmııtır. Diğer teşekküllerimız iki defa batınlmıftıl) mış erdır. 
de kıılalara hücum etmişler ve son Elcezire 17 (A.A ) - Bil· bo..?i~eden sonra düşmanın bir 
bomba larını atuıadan evvel civar· yilk bir lnriliz filosu Atla_D· ar ıman tayyaresi diifi1rillmllş· 
da istikşaf atta balunmutlardar. DOn tikten Cebelüttarıka ıelaast• ~~r. ~ündüz yapılan bu harekittan 
gece avcılarımızın lofiltere nz.in· tir, Polikalenin askeri Uaıa· y:rem'mbad!dıman, bir de avcı tay· 

aded 
.,_.J. 8 d 12 onmemiş bulunuyorlar. 

de düşürdükleri tayyare i 4 e nında demirlemiftir. Füuu- un an ~qka dün devriye uçuşu ya· 
balii' olmqştar. bir tayyar• remiaile ReoOY pan ~bil servisine mensup bir tay. 

Jandarma tetkı'IAflnda ıırbbsı da vardır. :~reoı:n d;e~:n~:~~!~~ya rağmen 
9 Londra 17 (a.a) - Sicilya· udylik lngiliz filoları ıimali Alman· 

Trablaı arasındaki deniz ınu Y~ aiti hedefleri bombardmad et-

klt'a çavuıluklan vaffakiyetinin en memnun ~ışlerdir. Kil'deki. bah~ye tezrl~· 
V olacak tarafı gemilerin asker 8 rı baılıca hedefi teıkıl etmiıtir. 

A-kara 17 [Huuai muhabiri- ve malzeme dolu olması ve uraya bombalar düşmiif ve yan· ,.... rınlar çıkarılmqtır. 
misden] - Jandarma efrad kanu· refakat eden harp remileri· 811 gece barelcitından iki tay· 
nuua ek olarak hazırlanan kanan nin biç birisinin kaçamaınuı· Yarenıiz dönmemiftir. 

liiha•ı Milli müdafaa, büdce ve da- dır. Halkavi 2 3 Nisan gecesi için 
biliyo encömenlerince tedkik olun· Ba bal şüphesiz Libyadaki 
daktan sonra uınumi heyete sevk· Alman kevvetlerinin barare· bir musamere hazırladı 
olunmuştur. Llyiba, jandarma re- tini biraz teskin edecektir. 23 Nisan Hikimiyetimilliye ve 
dikli erbaşlarının esas vazifeleri Çocuk bayramı milnuebetiyle Halk· 
1 k danlıLı_ d edilen bilkilm ıadur; 

o an arakol kaınan uann a evi o crece için zengin bir pror· 
h 1 • • t · "Topla veya .. yyar jandarma • iıti dam edilebilme ermı emın mak. ra111 hazırl•mlfbr. 

Ndile ı·andarma topla birliklerini kdaab ile iandarma er okullarında Tem1il kola " Kavra sonu ., 
uUarnılmak üzere kıt'a çavuşu 

sevk ve idare için jandarma tet- yetiştirilir. Bunlara, ordudaki em· iıimli vC'dvili oynıyacak, bana ala· 
kilihnda kıt'a çavuşluk.lan ihdas !'•ileri fibi her ay maktaan 10 lira llırka halk ti1rküleri ekibinin ve 
etmektedir. Bu liyiha jandarma verilir. Ve iaşeleri devlet tarafın. orkestranın konserleri takip ede-
elradı hakkındeki kanana ilAve dan ve kazadan temin edilir.,, celdir. 

• Ya W os- ı A 1 keadi.min haberi •kert Y•zl•et lavyadaki askeri 11 o 1 m a d a n h i ç 

barekit Om it siz s 11 d bir harp wemisi· 
g?rünmekteysede o um a ain yer deriftir-
Lıbyadaki hare· memesi için ya• 

~·t ısl~~ edilmif- Alman ilerleyı·şi :ı11ı .olarak emir 
tır. lnrılızler f&rk· vermıştir. Darla· 

lan garbe doğru d d ld nın lnfiliz aleh· 
ilerlerken nasıl ur uru u darbiı r itti lece 
karşılarında mu. 1 şiddetlenmekte v 

nfiliz Donanması Kapuz-
ka vemet görme- artmaktadır. 

zo'da toplanmış olan Al-
mişlerse, Alman. Vitinin daha 

man motörlü kuvvetlerin· 
larda ~ a r p t e 0 i 1 er i fitmesiae 

den 100 Tankı tahrip 
şarka yllrilyflfle- başlıca mani Am 
rinde hiç bir la- etti. rikadar. Amerika, 

tiJia maltaveme- A m e r i k a D kendi mukadder•· 
tiyle karşılaşma. bom larilterenin 

mışlardır. G e m 
1
• I e r 

1
• mukadder. t. n. 

Binrazi ile bağlı olduğuna 
Sidi·Barrani ara- H anlatmqtır. 
sanda ln~ilizler arp levazımile JUklU e Am.n1;a 
muharebeyi kabul O 1 8 r a k cumhurreisi Ra:ı· 
etmemiflerdir.Fa- it'' K zıld i ve ın 1 en· 
kat Almanyanan s u·· v e y a e si b ubn .. i 
Mena-Matrab da "I arp 
ok ciddi b' • addetm•m~ ka· 

ç ar a- fi J rar verdfti v e 
kav ... tle ka....- ge ıyor ar t' 'le . latac+ .... k. ıcaret remı rt• 

kaktır. S.aa he- Alman teblifine göre : n in bu d en ize 
up ed• Alman s. , Ç. seyrOseferine mü
lutalan haaarbfa er J içe işgal sa ad e eylediii 
INlfl•a111ardar. malGmdar. Veri• 

Libyadaki ha· olunm len bir habere 
nklt etrafında UŞ rlWe, lnailiz, Ya-
lariliz efklnaaa. - R A ıJ Y O - nan ve Yaro- • 
miyesi bu r0n - Gazetesi _ lav ordaları için 

daha mOsterih r&rllnmektedir. d 1 • harp leva um ı 
Alman ileri h L ti' M ~ 0 remiler S&vene mütevec· 

areııı;e llU' • cıhen Am 'k l' 1 
Libya hududunda Sollam mev· h e.:' a . ıman arından 
k" d d d 1 •raket etmıılerdır. 

un e ur ura muıtar. Tobrukta 
mukavemet eden lngiliz kıtalan 
mukabil bir taarruzda Alman
larda 27 ıabay, 767 er esir al· 
mışlardır. Alman kıtaları bu 
taarruzda aynca 200 ölü bıra· 
karak reri çeldlmeğe mecbur 
kalmışlardır. • 

Kapuzzo da toplanmış olan 
Alman motörize kuvvetlerine 
lnriliz donanması tarafından 
tiddetli bir atet açılmq, 100 
Alman Tankı, bir çok motörlü 
vaııta tahrip edilmiftir. 

• lnrilizler , Almaalann 
Sicilyadan Afrikaya uker reçi· 
riflerinde ViP hlkGmetini mesai 
tatmaktacbrlar, Amiral Darlaıun 
bana kolaylqtırdıiı bildirilmek
tedir. 

Roytere röre, Amiral Dar· 
lan Almanyaya bqka bir yar· 
dımda daha balanmaia t8f8b
bOı etmif, Marepl Peten bana 
vaktinde haber alarak önüne 
reçmittir. Darlan, Şimali Afri. 
kadaki F:an11z harp ...U.WO 
Tulan Limanına fitmeleriai em
retmifti. Peten bu emir dolayı· 
sile Amiralden izahat iıctemiftir. 
Darlan önce kaçamaklı cevaplar 
vermit fakat bilahare lnailtere 
aleyhinde sözler urfetmiftir. 
Banan üzerine Mare 1 Peten 

Vardır Uzerinde bir 
köprU tahrip adildi 

Atina 17 ( A. A) - Cenabi 
Sarbistanda V ardar nehri &serinde 
Almanların kvdaldan U.-.. 
·~~~~@jJ!lfP~ 

Balkanlarda harekat 
• Yaroılaya hakkında çok 

az haber relmektedir. Bir habere 
röre, Sarayboınada ikinci Yu· 
roslav ordaaa teslim olmQftar. 
Maamafih henüz bu haberi teyit 
eden malOmat almmamtfbr. 

Yuroalav orduanan m&n· 
ferit fW'Uplar halinde mabare
beye devam ettiti bildiriliyor ki, 
Almanlann bu cepheden kuvvet 
aymp baıka yere röadermeleri 
hemen hemen imkluızdU'. Ba, 
bqka m .. leketler heHbına bir 
kazanç, bir fayda sayılmamalıdır. 

• Yunanistandaki hareklta 

relince; Alman tazyiki bilhaua 
Ete denizi sahil bölresile Ko
ıana civarında arlmlftlr. Bir Al
man teblitüıe ıöre zırhlı birlik· 
ler S.rflte'JI lfpl etmiflerdir. 

Hanklt, Kozana ve Kosa. 
nanın cenup istikametinde inki· 
şaf röıtermektedir. Müttefik 
kanetlerin ferİ manevra yapa· 
rak maka.-.t için daha mu.it 
mnshle muharebeyi kabul etme
leri muhtemeldir. Bu böl .. Lamya 
ile Arta körfezi arasındaki saha· 
dır ki, renişliji 100 kilometreyi 
ıeçmeyen ba mıntalcada faran· 
tili bir mildafu yapılabilme.ı 
ihtimali ok kuvvetlidir. 

rip edilmittir. Ba sebebi• ba ...,. 
takadaki Alman ileri bareMd .,_ 
maıtar. Pike tayyanıhd ll•claa 
~ka bu mıntabCIMI "::J, ': 
alannıda boa..,.,_.. 

1JZ,ieri:J.f1 A) - ~ 
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• ASK ERLiK 

ISLAHDA. ADASIHIH 
ASKERi EHEMMİYETİ 

lslanda, Amerika harbe girdigi gUn lngll· 
t're ile Amerika arasındaki zincirin halka
larını tamamlayacaktlr. .. 

Atlantiğin şimalindeki lslan- ınanlar norveçten bu deniz yoluna 
da a<lasından son zaman· taarruz edebilirler. Fakat lslanda 

Jaı da sık sık bahsediliyor. Diğer ellerinde bulunsaydı hareket ser· 
taraf an Portekiz hükilmetinin ken· bestileri çok daha büyük olurdu. 
disine aid olan Madere adalarına Madere ve Açores adaları ce· 
yeniden asker gönderildiği ve bu nup <lenizyolu üzerinde ayni vazi· 
adayı tahkim ettiğ bildiriliyor. Bu yettedir. Bunlardan birincisi Porte· 
adalar son zamanlarda neden ehem- kizin ikincisi lspanyanındır. !Şimdi· 
miyet kesbetmiştir? Journal de Ge· ye kadar bu adalar halkı: torpille-
neve gazetesi buna dair bir makale nen vapurlardan kurtarılabilenlere 

ı · · M bir ilticagah oluyordu. 
neşrey emıştır. akalede deniliyorki: Atlantik muharebesi gittikçe 

Bir kaç gün evvel Berlinde şu şiddetlenmeğe başlayınca gözler 
resmi tebliğ neşredilmiştir: "lngiliz Atlantikteki bu adalara ve şimalde 
askerlerinin, devletler hukukuna lslandaya çevrilmiştir. 
muhalif olarak Daniınarkaya aid * * * 
lslanda adasını işgal etmeleri üze- Diğer taraftan Stokholmda çıkan 
rine lngiltereye gitmekte olan va- Stokholms Tidningen de Islan 
purlar için burası bir istinat noktası danın askeri ehemmiyeti hakkında 
olmuştur. Bu hadise Almanyay1 bir makale neşretmiştir. Bu maka· 
lslanda adasın1 lngiltere etrafındaki lede deniliyor ki: " son lzamanlar-
hıırekfit mıntııkasında ithal etmeğe da Alman tayyareleriııi~ lslanda 
ınecbur etmiştir.,, adasına kadar akınlar yaptığından 

Acaba ortada bır hadise İngilizlerin de adanın müdafaa te· 
varmıdır? Hayır, yoktur. sisatını kuvvetlendirdiklcrinden bah· 

Alman askerleri 1940 nisanında &ediliyor. 
Bu tedbirler Avrupanın en şi· 

Danimarkayı işgal ettiklerinden bir malindeki bu adanın iki tarafça da 
ay sonra, yani 1940 mayısında in· mühim bir askeri istinat noktası 
gilizler lslanda adasını işgal etmiş· addedildiğini göstermektedir. 
lerdi. Şimdi bu uzak ada birden- lslanda Amerikadan yapılacak 
bire günün hadiseleri arasına gir- nakliyatta mühim bir rol oynıyacak· 
miştir. Bunun sebebi basittir. Çünkü tır. lskoçya ile Faroer adaları ara· 
kıtalar arasında harp hazırlığı ya· smda en kısa mesafe 160 Faroer 
pılıyor. lslanda Avrupa ile Amerika adaları ile lstanda arasında 250 
arasındaki deniz yollarından b:ri lslanda ile Groenland arasında da 
üzerindedir ve ticaret, askerlik ba· 160 mildir. Amerikadan lngiltereye 
kımından Anglosakson alemi için olan düz mesafe lslaııda adası yo. 
gittikçe ehemmiyet kesbetmektedir. !undan 24 saat kadar kısadır. Fa· 

Bu münasebetle Alman tebli· kat lslanda yolu daha emindir. 
j'indeki bir noktayı tashih etmek Diğer bir nokta <la lslandanııı 
lazımdır. lslanda bir Danımarka Amerika tarafından vapurlarına git· 
adası değildir; müstakil bir devlet· cıesi yasak edilen sular haricinde 
. olmasıdır. 

tır. 
Yalnız bu devletin kralı Da- Binaenaleyh yapılacak sevki-

yatta buuya kadar Amerika vapur· 
nimarka kralıdır. lslanda 930·1264 farından istifade edilebilir. 
seneleri arasında serbest bir cüm
huriyetti. On üçüncü asırda Norve
çe bağlandı. 1814 do Danimarka
ya g-eçti. 1918 senesindenberİ bu 
günkü idare şekli mevcuttur. Ken· 
dine mahsus hükOmeti ve Althing 
denilen bir meclisi vardır. Bu mec
lis 11 Nisan 1940 tarihinde iki ka-
rar vermiştir. Bu kararlar 
dır: 

şunlar-

1- Bugünkü vaziyet lslanda 
kralının, kanunu esasi mucibince 
haiz olduğu, krallık hukukunu ifa 
etmesine imkin bırakmadığından 
medis şimdilik bu hukuku kendisi 
eline almıştır. 

2- Danimarka-lslanda birli· 
gi beyannamesinin 7 nci maddesi 
mucibinde lslandanın harici işlerini 
deruhte etmiş olan Danimarka, bu 
günkü şerait dahilinde bu vazife· 
leri ifa edemiyeceğinden lslanda 
bu vazllifi kendisi görecektir. 

Verilen bu Lararlar üzerine 
harbin devamı müddetince fslanda 
adasınının lngilizler tarafından İş· 
gali meselesini lslanda hükOmeti 
reisi B. Jönasson lngiltere ile gÖ· 

rüşmiıştür. 

Almanlar lslandayı ele geçirir 
lerse Şimali Atlantikte tayyareleri 
için mühim bir üs elde etmiş ola-
caklardır. Bu takdirde lngiltere ü
çüncü bir taraf tan da Almanlar ta 
rafından tehdit edilecektir. Bu se· 
bepledir ki Almanların bir baskın 
hareketine karşı adanın müdafaası 
kuvvetlendiriliyor.,, 

Bursa civarında kartallarla 
leylekler bir harbe tutuştu 

Bursa - Bir kaç sene evvel 
olduğu gibi, Kartallarla leylekler 
arasında, Bursa ile Apolyon ve 
Manyas taraflarında bir muharebe 
başlamıştır. 

Çok kanlı olan ve iki taraftan
da bir çok ölü ve yaralı bırakan 
bu savaş Apolyon ve Manyas ta• 
raflarında başlamış, Bursa civarın
da Ağlaşan, Demirtaş Silahtar köy 
leri arasındaki sahaya intikal et· 
miştir. Civar halkı bu hava çarpış· 
masını merakla seyretmektedir. 
Civar köylere bir çok yaralı ley
lekler gelmekte ve köylüler bunları 
beslemektedirler. 
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IREALIT Ell 1 

Günün Parolası 
-A vrupanın ne halde ol· 

duğunu görüyorsunuz. 
Esasen çalışmalarını harp sana
yiine uyduran ve bu suretle 
kuruluştaki maksada göre işli
yemiyen fabrikalar hergün ta-
arruza uğrıyorlar. Şehirler yıkı· 
lıyor, sınai istihsalat yokoluyor, 
iki asırda kurulabilen beynelmi
lel alışveriş nizamları mütema· 
diyen bozuluyor. Muharebeden 
sonra beşeriyeti müthiş bir 
yoksulluğun beklediğini söyliye
bilmek için iktisat doktoru ve
ya ekonomi profesörü olmağa 
hacet yoktur. 

Herşeyin mevcudu tükeni· 
yor; yerine yenisi gelmiyor. 
Umumi hayat sahasından eksi
len bir çiviyi bile yerine koy
manın imkanı kalmamış gibidir. 

Bu hal, daha ne kadar sü
recek; kimse keııtiremez. Hadi
seleri hesaba sığdırmak muhal 
oldu. Muharebe ifriti gah Nor· 
veç sahillerinde, gah Balkan· 
Jarda, gih Bardiya önlerinde 
baş kaldırıyor. Gözleriniz Erit
rea'da açılıp Olimpos dağında 

kapanıyor. Hiç bir şeyde nıu· 

hakeme kabiliyeti kalmadı; artık 
hesabın, tahminin zerre kadar 
kıymeti yoktur. 

Hergün birk:ıç lngiliz, bir· 
kaç Alman veya ltalyan gemisi 
• içlerindeki hamuleyle beraber· 
deni:dn dibine iniyor. Milyarlar
ca servetin bir saniyede yok-
olduğu devirde yaşıyoruz. Bu 
müthiş badire, havsalaya sığ-

•··. DAHİLİ HABERLER ;..-.·. 

Yapağı f igatlarınıgüksel 
tenler cezalandırılacak 

Sümerbank mübayaa te
şekkülleri faaliyete geçti 

Ticaret Vekaleti fiyat murakaLe müdürlügü tarafından, fiyat murakabe 
komisyonunun tespit ettiği yapağı fiyatlarının • Vilayetimize tebliğ 

olunduğunu dün yazmıştık. füze ve alakadar makamlara yapılan müra
catlar üzerine bu tebliğin metnini okuyucularımıza bildirmeği lüzumlu 
ve zaruri gördük. 

Tebliğ şudur: 
1 - 29 sayılı !koordinasyon kararının birinci maddesile verilmiş 

olan selihiyete istinaden iktisat vekiletile müştereken memleket dahilin 
de işlenmemiş [natürel] yapağının, 1941 ili. 1942 mahsul mevsimi 
devamınca azami fiatları aşağıda gösterilmiş olduğu veçhile tesbit 
olunmuştur. 

2 - Bursa veya lstanbulda çuvalsız ve kilo başına kuruş olarak 
yapağı esas fiatları şunlardır: 

Bursada merinos kirli 170 yarımkan kirli 150 ve merinos kuzu 130 
kuruştur. 

lstanbulda Trakya malları 81, tip trakxa harmanına girebilecek 
menşelerden Bursa, Bandırma, Balıkesir, Karacabey, Kemalpaşa, Yeni· 
şehir, Manyas, Gönen, Biga ve Bergama malları 75, İzmir 73 ·Aydınlı 

,.73 Anadolu ince 72 Anadolu kaba 68 Şark ince 73 Şark kaba 68 
Erzurum kızıl yüzde 10 beyazlı 75 Van ve Erzurum kızıl beyazı [Kara 
köse dahil] 73 Karayaka ve koç 60 kuruştur. deri fiatları ait oldu· 
ğu cinsbin yüzde5noksanile mevadı ecnebiye toleranslarına nazaran ten· 
zilat milttıtrları ve özürlü malların fiatları teamüle göre ve yukarıdaki 
esas fiatlara kıyasen takdir olunur. 

Maarifte 

Eğitmen 
kursu 
Şef ve öAretmen
ler t ay in o lundu 

22 Nisanda Haruniye'de açı· 
lacağıni yazdığımız köy eğitmen 
yetiştirme kursunun şefJiğine vili· 
yetimiz ilk tedrisat müfettişlerin
nen M. Osman Esen öğretmenlik· 
lerine de vilayetimizden Toros ilk 
okul öğretmeni Zühtü Şahin Ôcer, 
Feke merkez ilkokul öğretmenle· 
rinden Ali Şahinle köy enstitüsü 
ziraat öğretmeni Selahaddin Apay
dın tayin edilmişlerdir. 

Baş oğretmenler toplantısı 
Dün saat 15,50 de Maarif 

müd,ürlüğü l de Maarif müdürü Ek
rem Gürsel'in başkanlığı altında 

bat öğretmenler toplantısı yapıl
mış, ilkokulların mezuniyet imti
hanları ve bazı okul meseleleri 
hakkında görüşülmüştür. 

lstanbldan ayrılan mUte
kaidler maaşlarmı nasll 

alacak? maz oldu. Kim bilir; belki ge· 
lecek yıllar içinde şimdi cereyan 

~ 
halinde bulunan faciayı çok 
hafif bulacağız. ihtimal ki dün· 
ya, bu dramın son perdesini 
seyre tahammül edemiyecektir. 

Onun için; vatandaşlarım, 

3- Memleketin bütün yapak istihsal mmtakalarındc& yapağı aza· 
mi fiyatları; yukarıdaki ikinci fıkrada fstanbul için tesbit edilmiş 
olan esas fiatlardan lstanbulda fabrika veya Ticaret ofisi deposuna 
kadar hakiki nakil masraflarının tenzili suretiyle bulunur, 

4- Kendi fabrikalarına muktezi yapakların tedariki için Sümer· 
bank mübayea teşkilatı vücuda getirdiği yerlerde fazlasını ticaret Ofisi· 
ne devretmek üzere yukarıdaki fiyat esasları dahilinde kendisine arze
dilen yapağılari satın alacaktır. 

İstanbul - HükOmetin tebliği 
üzerine, lstanbuldan ihtiyari olarak 
Anadoluya giaecek mütekaitler, 
dul ve yetimlerin gidecekleri yer· 
lerde ne gibi muameleler netice· 
sinde maaşlarını alacakları merak 
edilmektedir. Bu yolda yaptığımız 
tahkikata nazaren, · bu gibi maq 

cebinizdeki adi mendilin kıyme· 
tini biliniz. yamalı çorap, pen· 
çelenmiş ayakkabı giyiniz· Bun· 
!arın hiç birisi ayıp değildir. 
israf, dün bir fezahattı; bugün 
bir cinayet olmuştur. 

Ekmeği, elbiseyi, bulguru, 
peyniri; akla gelen ve gelmi
yen her şeyi hüsnüidarede umu· 
mi menfaatla beraber ıahsi 
menfat da vardır. Memlekete 
dışardan hiç birşey gelmiyecek
miş gibi hareket etmelisiniz ve 
memlekette mevcut herşeyin 
üstüne son haddinde titizlikle 
titremelisiniz. Dün, nazarımız· 
da hiç bir kıymet taşımıyan 

şeyler bugün birer kıymet ha· 
lindedir. 

Muhakkak ki hesaplı ve 
mukte,it olunuz : fak at im· 
kanını bulursanız pinti olmakta 
bile tereddüt etmeyiniz. 

inanmamak, aldanmamak, 
bili.r bilmez konuşmamak, son 
derecede muktesit olmak ve 
şimdiye kadar olduğu gibi şim
diden sonra da hükQmete hu· 
dutsuz bir emniyet besliyerek 
Milli Şefin etrafındaki yekpa· 
reliği kayıdsız, şartsız devam 
ettirmek ... 

işte bugünün parolası bun· 
!ardan ibarettir. 

* * * ~ 
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5- Milli sanayiin ihtiyaçlarının tatmininden sonra ihracaatta tahsis 
olunabilecek yapağın miktarı ticaret vekaletince tayin olunacaktır. 

6- B~inci fıkraya göre ihracata ayrılacak yapakların ihracat lisan
ımın ticaret ofisine verilmesi trkarrur ettiğinden 1941 ili 1942 mevsimi 
imtidadınca lisans talebinde bulunmaması için, keyfiyet 2/13477 sayılı 
kararnamenin 3 üncü maddesi hükmüne tevfikan alakadarlara tebliğ o
lunmuştur. 

7- ikinci ve üçüncü fıkralar mucibince bulunacak fiyat hadlerin· 
den: herhangi bir suretle fazla fiyat teminine gidenler hakkında Milli 
korunma kanunu htıktımlerine tevfikan cezalandırılmak üzere kanuni ta
kibatta bulunacağı ilin olunur. 

Ôj'renditimize göre. Sümerbank mübayaa tetekkülle~i şehrimizde, 
Ceybanda, Mersinde ve şark vilayetlerinde yapağı satın almağa başla-

mıştır. 

lstanbulda "münevverler 
paviyonu,, hazırlı ğı 
lstanbul_: Geçen sene, sonla·. 

rında Darnliceze müdilrü doktor 

"Bekir Zafir belediyeye bir proje 
vererek içtimai aeviyesi yüksek fakat 

kimsesiz bazı mütekaitlerle maaş 
sahibi dulların ve bu meyanda e:e· 
miyetin himayesi lazımgelen muh· 
taç kalem ve sımat erbabının ömür· 
!erinin son günlerini rahatça geçir· 
ıneleri için Darülacezede bir de 
münevverler pavyonu tesisini tek· 
lif etmişti. O zaman bu teklifi biz· 
zat tetkik 'etmek üzere vali ve 
belediye reisi doktor LOtfi Kırdar 

AT YARIŞLARI 
20 Nisan tarihine tesadüf eden 

önilmüzdeki pazar günü at yarış
ları vardır, koşacak atların kayıt
larına başlanmıştır. 

ele almıştı. 
Vali ve belediye reisi bundan 

bir kaç gün evelki ziyaretinde mü· 
esseıenin vaziyeti, müstakbel şekli 
ve müf'sseseye menfaatler temini 
üzerinde te~kiklerde bulunmuş ve 
bu meyanda münevverler pavyonu 
meselesi üzerinde durulmuştur. 

Münevverler pavyonunun Da
rülaceze ~ivarindaki geniş arazide 
yap1lması ımkin dahilinde görülmek
tedir. 

KALDIRIMLARIN 

sahipleri gidecekleri vilayetlerin 
mal müdürlüklerine müracaat ede
rek muamelelerini yaptıracaklardır. 

bunlardan emlak ve eytam banka· 
sından maaşlarını kırdırmak sure
tile almakta olanlar, bulundukları 

mahallin malmüdürlülclerine miira· 
caat ettikten sonra ziraat banka
sından maaşlarını alacaklardır. 

Ancak ziraat bankasından ah· 
nacak maaşların buradaki ribi llç 

ay evvelden mi, yoksa ilç ay J•Ç· 
tikten sonramı alacağı hakkında 

henüz malQmat gelmemiıtir. Fakat 
kuvvetle sanıldığına göre ziraat 
bankası da emllk ve eytam bankası 
gibi, maaşları kırarak verecektir. 

Çocuk esigeme kurnmuna 
teberru 

Memleketimizin tanınmış zen• 
gin ve fabrikatörlerinden Bay mus
tafa ve Bay Nuri Has, 23 nisan 
çocuk Bayramı münasebetiyle ço· 
cuk esirgeme kurumuna şahsen 

ikişer yüz lira teberruda bulunmuı· 
lardır. 

lslanda, Avrupanın en şimalin
de olmasına rağmen ne harp, ne 
de sulh zamanında ihmal edilemiye
cek membalara maliktir. 102.846 
kilometre murabbaı tutan İslanda 
erazisinin üçte ikisi ziraate elveriş· 
lidir. 

~I==========:::;::::============================== YAZAN : 

KO KUSU 
Reşat Enis 

Bu topraklar ya tarla, yahut 
bahçe, ınera olarak kullanılmakta· 
dır. Geri kalan erazinin beşte biri 
orman, mütebakisi işe yaramıyan 

yerlerdir. 
lslandanın en mühim ıervet 

membalarından biri de balık avı· 
dır. Her ıene iki üçyüz bin ton· 
luk balık avlanır. 

lnriltere ile Almanya arasında 
denizlerde yapılan şiddetli harpte 
limanların ehemmiyeti bir kaç mis
li artmıştır Düşmanın tehdidine 
karşı iltica etmek veya tamır gör· 
mek, yahut erzak tedarik eylemek 
ıçın emin bir liman bulmak mane· 
vi ve maddi çnk büyük ehemmi· 
yeti haizdir. Tayyarecilik h•kımın
dan da vniyet budur. 

lslanda, Kanada ile münaaebet 
leri noktasından lngiltere için çok 
mühimdir. Amerika harbe girdiği 
gün lngiltere ile Amerika arasında 
ki zincirin ; halkalarını tamamlıya• 
caktır: 

Nevyork, Terrc Neuve, Groen· 
land, lslanda, Faroer (lngilizler ta- J 

rafından işıal edilen danimark ada• 
ları) Şetland, Büyük Britaoya.. Al· 1 

Uyku gözlerinden akıyordu. Üstü 
başı biraz kuruyunca, kendini, duvar di
binde serili pufla döşeğin içine atmağa 
hazırlandı. Tam bu sırada onu nezaret· 
haneye getiren iyi yürekli, merhametli 
memur, büyük bir kaseyle içeri giriyordu. 
Bir elinde yarım fırancala vardı. Çorba 

dolu çip o tas, duman dumanaydı. iri boy· 
lu adam gülilyordu : 

- Haydi, kalk... iç şu çorban ... 
Kendine gel !... · 

Ah, istediği ıaman yüzünü ne sevimli 
bir şekle sokuyordu bu adam 1 Demir 
mengeneye benziyen parmaklarile kula· 
ğının kıkırdağını ezen, memesini koparan, 
suratını şamarlayan memura biraz evvel 
beddua ettiği için şimdi bayağı utanıyor 
ve üzülüyordu. 

Bu bir kase çorba onu diriltti. Başı
nın ağrısı geçmişti. Dilindeki, damağın· 
daki pas silinmiş, ağzı tathlanmıştı. Bal· 

gamlı boğazı yumuşamıştı; hırıldamıyordu. 
Tekrar esnedi. Tekrar gerindi. Tek

rar, tekrar esnedi, gerindi. Ve, sonra, 
dipte serilen pufla yatağa attı kendini ... 

Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyor· 
du. Sat kolu üzerine bir ağırlık çöktü· 
ğünü, elinin, parmaklarının ezildiğini duy
du. Mutlak, ü:r.erine yatmış olacaktı. Kolu 
uğuşmuş olacaktı. Uyandı. 

• · • Kaldırıma kayan elinin 
üıorinde çamurla, ıslak bir kundara ... Şid-

Jetle çekti. Kısık bir ses ıslık gibi öttü: 
- Hişt. Ôldün mü be ?.. Bu ne 

uyku 1 .. Dayın geliyor ... 
Toparlandı. Gözlerini uğuşturdu. Hızlı 

bir yağmur vardı. Oluklar boşanıyor, 
seller şakırdıyordu. Ortalık aydınlanmış
tı. Elektrikler ıönmü§tü. 

- Ulan 1 Harmanlandın mı yokıa ? .. 
Dayın geliyor, dedik ... 

Hikmet bir şey anlamıyordu. Hiç bir 
şey anlamıyordu. Islak, çamurlu kundura
nın altında ezilen parmaklarını aç1p ka· 
parken, kısık gözlerle, tanırnadıia adama 
bakıyordu. Bu kimdi ? Ostü başı onurı· 
kinden az yeniydi. Başı, yana kakılmış 
bir kasket taşıyordu. Boynunda beyu 
benekli, kırmızısı soluk, büyük bir men
dil bağlıydı. Elbiseleri sırsıklamdı. 

Ufak tefek bir gençti bu. laınmak 
için oğuşturduğu elleri, ufak vücudüne 
nisbelle pek iriydi. Damarlı boynu 

kalındı. 
Hikmet ayağa kalktı. Kırmızı men· 

dilli genç, boynunu ileri uzatarak, göz· 
lerini kırpıştırarak caddenin ucuna baktı. 
Upuzun bir karaltı, hızlı adımlarla Üzer
lerine yürüyordu. Ortalık tastaıııaıııına 

aydınlanmamıştı. Fakat o, keskin göılerinin 
alışkanlığiyle sabahın alaca ·karanlığında, 
üzerlerine gelen karaltının kim olduiunu 
hemencik anlamıştı. 

- Haydi bakalım . . • Sıvııahm .•. 

• Akrep ,. sokma"sın... Benden günah 
gitti... Enselenmiye niyetin varsa kal 
sen ... 

HilLmet bir an kaçmak mı, yoksa 
beklemek mi lazım geldiğini ke~iremedi. 
Geleni o da görmüştü iri boylu po
lisin dayağı sahiden korkunçtu, can ya· 
kıcıydı. Amma- memur madem ki ikinci 
seferinde nezarethaneye koymajı karar
laştırmıştı l 

Hiç tanımadığı genç, şiddetli bir kak· 
mayla onu önüne dllşllrilnce, kartı rel
medi. Gayri ihtiyari onunla birlikte sü· 
rilklendi. Koıtular. 

Hikmet, hep, demir ıskaraların üze. 
rinde gördüğü tatlı rüyayı, nezarethane 
rüyasını düşünüyordu. Epeyce uzaklaşıp, 
polisin kendilerini kaybettiğine kanaat 
getirdikten sonra, yavaıladı)ar. 

Yabancı genç, alnındaki teri beyaz 
benekli kırmızı medilinin ucuna içirirken, 

Hikmet soluyor, sancıyan böğrünü bas
tırıyordu. Konuştular biraz sonra". 

- Adın ne senin be? 
- Hikmet ... 
- Hikmet, amma ne Hikmet ? 

- Bayağı Hikmet işte"" 
- Liğ-abın yok mu? 
- Hayır ... 
- Kimin nesi, kimin f esisin ? 
Kısaca anlattı. Tanımadı(ı serseri, 

avucunun içile burnunu · ezeli. Boj'azını 

ayıkladı: 

- Demek ne ana, ne baba- Ha? 
Sakın evinden kaçmış olmayasın be? 
Bak bakayım gözlerimin içine... DojTu 
söylemişe benziyor.tun... Ben yok yere 
evini barkını, anasını babasını bırakıp 
kaçan serserileri çok l'Ördilm... Böylesinin 
düşmanıyım itte... Rahat batar sankim 
meretlere ... Baktım ki anasi var babuı 

. d , 
var; ·evı yur u var ... Yapışırım yakasına ... 
H•ydi dofı'u belediyeye... Ne iı yapı· 
yorsun sen? 

- Hiç ... 
- Ne yiyip ne içiyorsun ? 
- Üç gündür açım ağabey ... 
- Ali ... Habezanlık kötü 9ey- Am. 

ma, ne yapacaksın ?- Hayvan dejilainki 
ot otlayuın ... Nerede yatıp kalktıj'ınıda 
gördük-. Sen de bizdensin be f 

Ne iyi bir çocuktu bu 1 Hikmet'e 
bayağı acıyordu; bayağı üzülüyordu. 

Sapsarı sıska yüzü, bir damlacık vil
cudü, yırtık pırtık elbiseleri, delik d91ik 
çamurlu kunduralarile Hikmet sahiden 
acınacak bir insandı. Üç günlük babezan
lığın ne demek olduf1ınu da o pek iyi 
bilirdi. 

- Yürü bakalım, Hikmet. .. 
Yürüdüler. Ve, yolda, yabancı ,..ııç 

adını sanını, kimin nesi, kimin ı .. ı oldu. 
iunu anlattı Hikmet'e... • • 

( Devamı var J 

• 
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Amerika ile en 
dişesiz karşılaşa· 
bilir. 

Sovyotlerin kaza 
nçlarına ır•· 

................ ılııfliiıliııli lince; bu da 

~aponya 
Avrupa' dan 
ırelebilecek toh 
likeleri daha az 

1 ._ _B_alkanlarda h~ 

Müttefik 
hattı 

- Mavzer .. 
- Depoda var Rqit bey .. 
- Mademki ıilih var; onu kul· 

lanacak adam bulmalıyız. Bu adam· 
ları da bendeniz bulacağım,. 

lqtı. Bir müddet sonra foti~l.e~ 
sıkmağa başladı, herkes .fotınını 
sili.hının ucuna astı. F eslerın, kal
pakların altına güneşle~. m.ubala• 
za için mendiller yerleştırıldı. 

Hulasa üç saat sonra diller 
dışarda, dalaklar kaba.rmış, .ayak· 

Japon harici
ye nazırı 

Matsuoka tarafın· 
dan Avrupada 
yapılan seyahatin 
en ehemmiyetli 
sebebi, Sovyetler 
Birliği ile bir an· 
lqmanın lemini 
idi. Japonya, üç. 
lü pakt'a iltihak 
ederek harici si-

VE endişe ile karşı 

Sovyetler lamakimkanınınel-
d-11 edilmesi şeklin 

yasetine bo yeni do hulisa edile. 
veçheyi verdikte] V AZAN --... bilir. Sovyetler 
ıonra Sovyetler- A s E 1 için bu tehlike bn 

yarılmadı 
Yunan ve lngiliz baş 
kumandanlıkları şayi· 
aları teyit etmiyor. 

Garbi; Makedon
yada şiddetli mu 

hare beler 

Mahmut Muhtar paşa sevinç· 
ten deliye dönmüştü. O meşhur 
eduiyle odayı bir daha dolaştı. 
Bıyıklarını burarak sordu: 
- Nereden bulacaksınız Raşit 

bey? . 
- Efendimi Şimdi bizim Şehır 

klübüne gideceğim. Orada. ~aziy~· 
ti anlatacağım. Müsademe. ıçın g_o· 
nüllü istiyeceğim. Cemiyetın hamıy
yetli delikanlıları vardır. Onlara 
bir gönüllü defter açacağım. Kaç 

kişi yeter? . 
_ Otuz, kırk kişi kafidir Raşıt 

bey .. 
- Size kırk kişi temin edeceğim. 

Bunlara silah, cephane vereceksiniz. 
Bittabi yiyecekleri, içecekleri hü· 
kOmete aid olacaktır. 
. - Tabii. icap ederse kısemden 
iaşe edeceğim. 
- Bunları no zaman istiyorsunuz 

paşa hazretleri? 
- Hemen bu akşam. Şimdi Bas· 

mahaneye haber gönderip hususi 
bir tren hazırlatacağım. Bu tren 
saat onda gönüllü kırk kişiyi ala
rak hareket edecektir. 

- Gönüllülerin başlarında kim 
bulunacak paşa hazretleri? Zabit 
filin istemez mi? 

- istemez, Raşit bey, çilnkü ... 
- Çünkü? 
- Çünkü onların başlarında biz-

zat ben bulunacağım. Gönüllü müf
rezesinin kumandanlığına beni ya-
zınız .. 

Giritli Raşit ve Eytam müdürü 
Abidin beyler paşanın yanından 
ayrıldılar. Doğru B6yler sokağın· 
daki Şehir klübüne gittiler. Ora· 
dan lkiçeşmelik klübüne de haber 
ıröndererek idare heyeti azasını 
Şehir klübüne müıtacelen davet 
ettiler .. 

Boş ıreçirilecek vakıt 
Bu sebeple derhal karar 
ve fırka azasına gönüllü 
açıldığı bildirildi. 

yoktu. 
alındı. 

defteri 

Kışladaki debboydan Şehir klU
büne mavzer, su matrası, kasatura 
ve fişenklikler gönderilmişti amma 
tilfeklerin kayışı filin yoktu. Bun· 
lar ortaya yığıldı ve ırönüllü yazı· 
lanlara dağıtıldı. 

Kırk ırönüllü tamam olduktan 
ıonra bunlar evlerine dağıldılar. 
Eksik, ıredik tamamladıktan sonra 
tekrar toplandılar ve hepsi de Şe· 
bir klübünden üstü açık faytonlara 
kurularak Kemeraltı - Başdurak
Balcılariçi - Arasta - Keçeciler· 
içi - Tilkilik tarikiyle pür azamet 
Basmahane istasyonuna gittiler. Va
li Mahmul Muhtar paşa da daha 
evvel kendi atını ve maiyetindeki 
ıllvarilerin atlarını islaşyona yol
lamıştı. 

Hazırlanan hususi tren evveli. 
atlar irkip edildi Bundan sonra da 
bizim kahramanlar kafilesi yerleşti. 

Saat onu çeyrek geçe tren 
hareket etti. Makinist ve şef trene 
nerede tevakkuf edileceği bildiri!· 
ıııeıııişti. Katar; vali ne zaman ve 
nerede emrederse orada duracaktı. 

Mahıııut Muhtar paşa vagon· 
da haritayı açmış, tetkikat yapıyor· 
dıı. GOya hareket eden bir ordu 

idi ve bu ordu büyük bir taarruz 
veya ınüdafaa hareketi için esaslı 
tertipat alıyordu. 

I" Gece bazı durarak, bazı iler
ıyerek sabahı buldular ve sabah 

saat sekizde istasyon olmıyan bir 
ıııahalde durdular. 

Gönüllüler trenden indi. Vali 
P,a onlara Çöpköyü istikametini 
gostererek hareket emrini verdi. 

~endisi de maiyetindeki süvariler. 
he beraber başka bir istikamete 
•roket etti. Trenin durduğu yerle 

Çöpköy arasındaki mesafe üç s t 
id' aa ı. 

Üç saat birşey detildir 
b' · • amma 
ızım ıronüllü delikanlılar re el . c e-

Yın uynmamışlardı. Hepsi de raha-

1 • · Çöpköyfl perışan bır hal· ar şışmış . 
ele vardılar. Hamdolsun kı bu muh· 
terem gönüllülere bir de Ça~ıc.ı 
çetesile müsademe işi düşmemıştı. 
Aksi takdirde mecalsizlikten silah 
atmağa vakıt bulmadan müctemian 
şehit düşeceklerdi. 

Vali paşa bittabi köye daha 
evvel varmıştı. Orada köy odası· 
nın önünde köyün ileri ırelenleriy· 
le konuşuyordu. 

Köy odasında da Üzerleri Ör· 
tülmüş şehitler yatıyorlardı. 

Bu manzara karşısında ırönül· 
lüler apışıp kaldılar. Oların ak· 
tına herşey geliyordu amma böy· 
le şehit düşüp köy odasında yat
mak gelmiyordu . 

* * * Müsademe mahalline avdet ede· 
lim: Sekiz zaptiye ve altı Nizami· 
ye efradının şahadet ve mecruhi· 
yeti üzerine ateş teatisi o derece 
şiddetlenmiş idi ki baş kaldırma· 
nın imkanı yoktu. Etraftan yetişe· 
bilen diğer müfrezeler de müsade· 
meye iştirik etmişler ve bu suret· 
le takip kuvvetlerinin maneviyatı
nı yükseltmişlerdi. Fakat netice 
alınamıyordu. Müsademe esnasında 
yan yana duran Çerkes Eşrefle 
Koca Mehmet konuşuyorlardı: 
- Eşref beyi Bu karatayı kaçırır· 

sak bir daha ele geçiremeyiz. Ben 
ilerliyeceğim 
- Nasıl ilerliyeceksin Mehmet 

efe? Kurşuntlan kıpırdamanın im· 
kinı yok. 
- Sen şöyle sol yanımızdaki taşı 

siper al. Ben bu taşı elimle ite, ite 
ilerlerim. 

Çerkes Eşref iki metre kadar 
yuvarlanarak koca Mehmetten uzak· 
laştı ve sol tarflaki taşı siper 
aldı. 

Yalnız kalan koca Mehmet 
önündeki kayayı ite ite tepeye doii"· 
ru ilerlemeğe başlamıştı. Taşı kon· 
disine siper yapıyor ve muttasıl 
yukarıya doğru sürünüyordu. 

Atılan kurşunlara rağmen o 
kadar ilerledi, o kadar ilerledi ki 
Çakıcı Mehmotle hacı Mustatanın 

siper aldıkları iki kayaya yüz mel· 
re yaklaştı. Koca Mehmedin mak· 
sadı; siper aldığı yerde Çakıcıyı 
görmek ve bir kurşunla ilini bitir
mekti. Koca Mehmet hakikaten 
çok cesur bir delikanlıydı. Kendi· 
si de Çakıcı Mehmet gibi Ayasu· 
rat köyündendi. Hatta Çakıcının 
akrabasından bulunuyordu. Fakat 
aralarında Çakıcının öldürdüğü aira· 
sı lsmail zeybek yüzünden çok 
derin bir husumet vardı. Çakıcı 
bu husumetten dima korkuyordu. 

(Devamı var) 

• 
Bu 

gece Nöbetçi eczane 

istikamet eczanesi 
( HükOmot Yanında ) 

le böyle bir an· 1 1 smer u k Al g n anca mn 
laşmayı imzalama·.,-------------..1 ya'dan gelebilir. 
ya büyük ehemmiyet atfetmişti. Bu hale göre, pakt bir bakımdan 

Sovyotler Birliğinin üçlü pakt Amerika'yı istihdaf elliği gibi, bir 
ortakları karşısındaki vaziyeti Ja. b 

akımdan da Almanya'yı istihdaf ponya için daima şikayet mevzuu 
olmuştur. Çünkü Sovyetlor, 1939 etmektedir. Hatta bu paktta Ja· 
Ağustoıundan sonra Avrupalı or. ponya'nın Üçlü pakt ile giriştiği 
takların faaliyetine karşı likayı ve teabhütlerle tearuz teşkil :eden bir 
batta son zamanlara kadar samimi nokta sezmek do mümkündür. 
bir bitaraflık muhafaza ellikleri Çünkü eğer Sovyetlor Birliği Al. 
halde, Uzakşarkta Japonyanın va· manya ile harbe tutuıacak olursa, 
zile.ılni zorlaştıran bir siyaset takip Japonya, yeni imzaladığı Sovyet 
etmekten vaz geçmemişlerdi. paktı ile bitaraf kalmalıdır. Hal. 

Bu şartlar altında Japonya, buki Üçlü pakt'a göre, Almanya'ya 
üçlü pakta iltihak etmekle hem yardım etmeli idi. Sovyetler Bir· 
lngiltereyi ve Birleşik-Amerikayı 
kışkırtmış, hem de Sovyetler Bir· liğinin, aylardanbori, Japon pak-

tını imzalamayı reddettiır" i halde 
liği ile münuebetlerini tanzim ede. 

buna bu sırada muvafakat etmesi, 
mediğinden diğer iki ortağına na. 

belki do paktın şümul ve mina
zaran daha nazik bir vaziyete düş. 

sını en iyi izah eden bir vaziyet· 
müş bulunuyordu. tir, Ôylo görünüyor ki 1939 Ar" us. 

işte evvelki gün Moskova'da 
tosundan sonra yakın zamanlara 

imzalanan bitaraflık paktı ile Ja . 
ponya geçen Eylüldenberi istihdaf kadar Avrupa'da olup bitenlere 

k.arşı kayıtsız kalarak Uzak-şark'ta 
ettiği gayyeye varmaktadır. Bu 

Japonya için zorluk çıkarmak is. pakt ile: 
1- Her iki taraf da diğerinin !iyen Sovyetler Birliği, şimdi Av-

toprak bütünlüğüne hürmet otmeği rupa işleriyle daha yakından meş· 
teahhüt etmektedir. gol olmak maksadiyle Uzak-şark 

2- Bu devletlerden biri, di· endişesini izale etmek istemiştir. 
ğer bir devletin veya devletlerin B 1 be b b unun a ra er u paktın Al· 
harp hareketlerine miruz kalacak manya'ya karşı ve Almanya. 
olursa, diğeri bitaraflığını muhafa. nın muvafakatı alınmadan imzalan· 
za olmeği teahhüt etmektedir. dığı da iddia odilimoz. Galip ihti-

3- Sovyetler Birliği Mançur- male göre, Matsuoka'nın Beİ-lin. 
yadaki Japon nüfuzunu ve bilmu· de meşırul olduğu on ehemmiyetli 
kabil Japonya da Mongolislan üze· mesele Almanya'nın muvafakatini 

rinde ki Sovyet nüfuzunu tanımak· almaktı. Ve Almanya da muvafaka· 
tadırlar. tini vermiş, hatta belki do paktın 

S Sovyetlor Birliğinin Çin sİ· . 
ınııasını kolaylqtırmıştır. Çünkü 

yaseti üzerinde bu anlqma gerçi Almanya Avrupa cephesin· 
nın nasıl bir tesir husule getireceii 
akla ırelen ilk sualdir. den zararlı ırörünüyona da Japon· 

G ya'yı Amerika karşısında takviye 
erçi a-erek anlaşma ve gerek 

bu anlaşma hakkında yapılan neş- odecii"inden Pasifik ve Uzak. Şark 
riyal bu noktaya temas etmekte· cephesinde karlıdır. Almanya bu 
dir. pakttan doğan kirı ve zararı ölç. 

Fakat hükmen Çin 'in birer par- müş ve kir tarafını daha ağır 
çası olan Mançurya ve • Mongoliı· ırördüiründen buna muvafakat et. 
lan ilzerinde Çin'e sormaksızın yap· miştir. Fil~akika menfaatlerin biri-
tığı bu anlaşıudan sonra, Sovyet- birini çaprazvari katettiii"i bu ırün. 
lerin bu memleket hakkında eski kü karmakarışık benolmilel vaziyet 
yardım politikasını takip edecoklo· içinde, mukabilinde bir şey ver· 
ri şüphelidir. meksizin yalnız menfaat temin et·· 

Uzak·şark yeni nizamının ku- mek mümkün dflğildildir. Almanya· 
rulmasına başlıca enırel t~şkil eden nın Sovyel ·Japon paktı hakkında. 
bu vaziyeti bertaraf etmedikçe Ja-

1 b 1 ki telakkisinde bu günkü karışık 
ponya'nın Sovyetler e ir an aşma 

vaziyetin icaplarını anlayış ifade 
imzalaması da akla yakın gelmez. eden bir realizm vardır. 
Paktın Çunking'de uyandırdığı 
menli intibaa da bakılacak olursa, 
Çinlilerin bu noktada hayal inkisa· 
rına uiradıkları anlaşılmaktadır· 

Japonya'nın pakt ile elde et• 
tiği en büyük istifade bodur. 
Diğer bir istifade do Birleşik-~m~ . 
rika ve lngiltoro'ye karşı vazıyetını 
sağlamlaştırmasındadır. Filhakika 
Sovyet endişesinden kurtulan Ja· 
ponya. şimdi lnıriltero ve Birleşik· 
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Yugoslavya hava kuv 
vetleri şimdiye kadar 
300 Alman tayyaresi 
tahrip ettiler 

Londra 17 ( a.a) - Harbiye 
nezaretinin deklarasyonu: 

Alman kaynaklarından çıkan 
ve Olimpos mıntakasmda müttefik 
hattının yarıldığını ve Larise ova· 
sının Alman ilerleyişine açıldığını 

bilciiren şayialar Yunan ve : lnıriliz 
baı kumandanlıklarınca toyid olun 
mamaktadır. 

Yunan tebliii 
Londra 17 {a.a) - •Atina rad 

yosu lneşredilen aşaK'ıdaki Yunan 
!eliğini vermektedir: 

Garbi Makedanyada Alyakum· 
un yukarı vadisine giren Alınan 

kuvvetleri Grevona mıntakasında 
harekatta bulunarak Kalambaka is 
!ikametinde ilerlemoğe çalışıyorlar 

Alyakum'un cenubuna ilerle· 
mişlerdir. Şimali Arnavutluk cep
hesinde Göricenin cenup mıntaka· 
sında bir buğaz düşman eline geç 
miştlr. 

Garbi Makedongada 
muharebeler 

Atina 17 (a.a) - Atina rad· 
yosu, garbi Makedonyada düşma· 
nın şiddetli bir hücumuna maruı 

kalan Yunan ordusunun Almanla· 
ra ciddi zayiat verdirdiğini bildir· 
miştir. Şimdi garbi Makedonyada 
muharebenin bütün şiddetilo de· 
vtım ettiği bildirilmektedir. Alman
lar tayyarelerin do müzaherotile 
külliyetli kıtalar kullanarak ilerle· 
moii"• teşebbüs etmişlerdir. Yunan 
lılar biç zayiat vermeden yeni mev 
zilerine yerloımiılerdir. 

Yunan ordusu ile işbirliği ya
pan lnıriliz ve İmparatorluk kuv· 
votleri düşmanı büyük zayiat ver· 
direrek tardotmişlerdir. Almanlar 
büyük gayretlere rağmen mukavo· 
met hattını yarmağa muvaffak ola· 
mamışlardır. 

Şimal cephesinde vaziyet cid· 
diyetini muhafaza etmekle beraber 
ortada cesaret verici amiller mev· 
cuddur. 

Arnavutluk cephesinde Yanan 
lılar düşmana ağır zayiat verdire· 
rok mevzii ltalyan hücumlarını püs 
kürtmüşlerdir. lngiliz hava kuvvet
leri düşmanın iaşe ve levazım üs
lerine mütemadiyen hücum etmek
tedirler. 

Yunan-Alm~n cephesine gelin 
ce; Alıııan kıtalarının cenubi Sır
bistan& girmeleri ve garbi Make· 

Uykuda yürümek rekoru 
R amraen namında bir Hindli, uykuda ikon 

yürümek rekorunu kırmıştır. Bir Pazar 

sabahı erken evinde uykuya dalan Hindli, fer· 

edilmomil, olduğu gibi bırakılmıştır. Kanunlar
dan bir kısmı pazar günü çalışıııayı ve eğlen· 
meyi yasak ediyor. Asırlarca evvel Pazar ırün
lerini halk kilisede ibadetle ıreçirirdi. O gün 
bütün eğlence yerleri hpalı bulunurdu. Kanun 
bunu mecburi şekle koymuştu. 

Son zamanlarda bu kanun yüzünden garip 
bir .vaka olmuştur. Müddeiumumi James Mor

ford halkın kanuna riayet etmediğini görmüş, 

bunun üzerine Adliye Nezaretine müracaatla 

ya kanunun tadil edilmesi, yahut vazifesini ifa 

etmeğo mecbur kalacağını bildirmiştir. Adliye 
Nezareti bu müracaata ehemmiyet vermemiştir. 

dası sabah uyandığı zaman kendisini evinden 
bulunan Katur şimendifer 26 kilometre uzakta 

istasyonunda bulmuştur. 

H. ndli bu uzun mesafeyi, uykuda iken yü· 
ı • d" . b 

rüyerok katetmiştir. Fakat ken ısı. u.uzun yo· 
lu nasıl katettiğini hatırlamıyor. Şımdıye kadar 

k balarının nezaretinde uykuda iken katetmiş a ra . , . 
olduğu mesafe yedi kilomotreyı geçmemıştı. 

Fakat son katettiği mesasafeyi yanında kimse 

bulunmaksızın ve uyurken yürilmü?tilr. Ailesi 
efradı, gaybu.biyetini ancak orlosı günü fark· 
etmişlerdir. • 

Şimdi her tarafta Yaf8 ',"8 tarzı değişmiştir. 
Pazarları ibadetten ziya~• ıstirahat ve eğlence 
ırünü telakki edilmoktedır. En ıııutekid bıristi
yanlar bile sabahleyin kiliseye gittikten sonra 
günün diger kısmını gezmekle, yahut sinema 

veya tiyatroya gitmekle geçiriyor. Halbuki bu, 
kanuna göre bir cürümdür. Üç dört sone ev· 

vel lnırilterede bazı müfritler Pazar günleri 
sinemaların açık bulunmasına İtiraz etmişlo, bu 
yüzden hararetli münakaşalar olmuştu. Nihayet 
Pazarları sinemaların açık bulunabileceğine ka· 
rar verilmişti. 

Bunun üzerine müddeiumumi bir •Pazar 

günü bor ne suretle olursa olsun çalışan, ya
hut sokakla ırozon kimseleri yakalamalarını 

polise emretmiştir. Polis İşe başlamış derhal 
şoför, eczacı, g-azete satıcısı, sütcü, lokantacı, 

benzin satıcısı ve saire gibi çalışanları tevkif 

ederek polis merkezine göndermeğ'e başlamış· 

lır. Bunlardan sonra sıra sokaklarda gezenlere 

retmiştir. Bo suretle az zaman zarfında binler. 

3 

" Şeref siz zaferi 
diğerlerine 
bırakınız! ,, 
Yugoslavyanın 
Moskova elçisi, An
toneskoya hitaben 
bir a ç ı k mektup 
net retti 
Moskova 17 (A.A) - Yugos

lavyanın Moskova elçisi Gavrilo· 
viç, Romanya Başvekili Anto· 
nesko'ya gönderdiği bir açık 

mektubda " şerefsiz zaferi diğer· 
!erine bırakınız. ,. demektedir. 
Gavriloviç bu mektubu, Romen 

gazetelerinin Yugoslavyadaki Ti· 
mok vadisini Romen askerlerinin 
işgal etmesini talebeden yazıları 
üzerine• göndermiştir. 

Gavriloviç General Antones
koya asırlık Romen· Yuıroılav 
dostluğunu hatırlattıkdan sonra 
demiştir ki : 

''"Bizim çekilmekte olduğu· 
muz topraklara kimin gireceği 
bizi alikadar etmez. Yalnız ora· 
ya tekrar döndüğümüz zaman 
kimleri bulacağımız bizi alakadar 
eder. ve orada bulacaklarımız 

için de bunun ehemmiyeti vardır . ., 

donyaya sızmaları üzerine ordumuz 
evvelden tasarladığı ~eçhile yeni 
ve emin mevzilerine yerleimiştir. 

Larisa mıntakasında bir 
hava muharebesi 

Atina 17 (a.a) - Umumi em· 
niyet nezareti tebliği: 

Larisa mıntakasında bir hava 
muharebesi esnasında 3 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. Eşek adası 
civarında 2 ve Roırin civarında 3 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Volos de 2 Alman ve Giritde 
1 ltalyan tayyaresi düşürülmüştür. 
bu suretle düşürülen dü,man tay· 
yaresi adedi 11 i bulmuştur. 

Yugoslav hava kuvvetleri 
tara/ından tahrip edilen 

Alman tayyareleri 
Atina 17 (a.a) - Yugoslavya· 

dan buraya gelen bir lngiliz suba· 
yıoın .. anlattığına göre, BeJsrrada 
yapılan hücumlar esnasında Yugos
lav tayyareleri 6 ve 7 Nisanda 
135 Alman tayyaresi tahrip etmiş
lerdir. 

Yugoslav bombardıman tayya
releri tarafından Bulgaristan& yapı· 
lan hücumlarda çok Alman tayya
resi •tahrip olunmuştur. Bilhassa 
Padomir ve lgumin'e yapılan hü· 
cumlar müessir olmuştur. 

lngiliz subayı, Yugoslav hava 
kuvvetleri tarafından tahrip edilen 
Alman tayyarelerinin 300 kadar 
olduğunu söylemektedir. 

golcıı taşıyan kayıklar bile 
mitralyöz ateşine tutuldu 

Londra 17 (a.a) - Atina rad· 
yosu, emniyet nezaretinin şu tebli· 
ğini vermektedir; 

Alman tayyareleri muhtelif şe
hir, köy, balıkçı kayığı ve yolcu 
taşıyan kayıkları bombalamış ve 
mitralyöz ateşine tutmuştur. Ne ha• 
sar, ne de insanca zayiat vardır. 

Almanlar kaç Tayyare 
kayıp etmişler ? 

Berlin : 17 [ A.A. ] - Alman 
resmi tebliği : 11 Nisandan 15 
Nisana kadar Almanların 82 Tay
yare kayıp etmiş olduklarını bildir· 
mektedir. 
Macar işgaline geçen arazı 

Budapeşle : 17 [ A. A. ] -
Macar Genel kurmayı aşağıdaki 

tebliği neşretmiştir: 
Bugün kıtalarımız Tunanın 

cenubi garbi ~ısmını Hırvat hu
duduna kadar işgal etmiştir. Tuna 
ve Tissa arasındaki mıntakanın 
çetelerden temizlenmesi devam et• 
moktedir. Esir miktarı mütemadi· 
yen artmaktadır. 

MevlQt 
Timur Ateşokun istirahatı 

ruhi için bugün cuma nama· 

zını müteakip Ulu camide 
mevlut okutulacaktır. Merhu· 

mu seven zevatın gelmeleri, 

oğlu Vahdet Ateşok tarafın· 
dan rica edilmektedir. 

j -!a alışık oldukları için •det h 
'~·ı • a asta llQI er. 

Bir müddeiumumi lngilterede ve Ame· 
rikada yüzlerce se· 

eski kanunları na- ne evvel kı:bul edil· 

ce kişi tevkif edilmiştir, Tevkif edilenler ka- l 
1
. S hibi , Cavit ORAL 

hk d'l . 1 d' m ıyaz a - .. - . DoktoT nunun tayin elliği cezaya ma Om e ı mış er ır. U. NeJriyat Muduru ·
1 

SATIR Bu vaziyette yarıııı saat k d 
YUrnd 1 a ar 
d" ? er, su mataraları ağır el- 1 t d'I · d' ? mi1 bir takım ka· 

.__sı_a_ı_e_t_tı_r_ı _ _. nunlar vardır. Bun· her Pazar tovkiflere devam edecetin• bildir- Matbaası - Adana k~· Connllü kafilesinin matrala~da· 
rı •ııyu boşalttıkları görüldü. ya· 

Ilı ••at daha &ittiler, fişekler ajır· 
ların hükmü bu günün yaşayış tarzına uyma· 
maktadır. Fakat buna rağmen kanunlar tadil 

Amerikanın bazı hükOıııetlorinde kanun 
daha şiddetlidir. Buralarda Pazar günleri so

kakta gezmek bile yasaktır. Halk ancak kili. 
seyo gitmek için sokağa çıkabilir. Delavvare 
hükOmetinde 1740 seneıindenberi hümü cari 
olan bu yolda bir kanun vardır. 

Müddeiumumi, kanun tadil edilmedikce, ı Basıld•ir• yer , (;"(; ~ O N] 

miftir. Sunun herine Adliye aozareti ~arekete ------~---------_.:;' 
ıreçmlftir. Kanun acele tadil edilecektir. 
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r, HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN ' 

• • 
•• • • • 
' 

• 

• • • • 

ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

Sayın müşterilerine iki büyük film taktim ediyor 
I 

DANS !\llBil.S 
Tarafından Temsil Edilen 

BERİ ÇAVUŞ 
füR!< ÇE S011U 

Ti 

Dik Powell Rosemary Lane 
Gibi iki büyük artist tarafından I':ıi:!~ 

HOLİVOT OTEL 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLAUI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 " 

3000. 
" 

2 .. 750 .. 1500. 

4 
" 

500 .. ıooo. 
" 

t! .. 250 .. 2000. .. 
35 .. 100 .. 3500. .. 
tıü 

" 
50 .. 4000. .. 

300 .. 20 
" 

6000. " 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal-
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemi• olursunuz. 377 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL 1 

MARCONi 
Ve ............. Gene 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL 1 

SPARTON 
Radyolarının Satış Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Ticarethanesidir • 

Tan Sinemasında 
·su AKŞAM 

iKi BÜYÜK FiLM BiRDEN 
1 

PAT OBREN 
'f l\RJ\fl:ilDJ.\~I "([EtJJSll EDllrElN 

CEHENNEM YOLU 
il 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 

DfEYAl lES~RI 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

• • • • 
•. , •' ' 
• 

BUGON 

DAİMA ŞAHESERLER GÖSTERMEYi 
PRENSiP EDiNEN 

ASRI SİNEMA 
DÜNYA ŞAHESERLERiNiN BiRiNCiSI 

[ DIANNE DÜRBINİN ] Rekibesi 
JUDY GARLOND - MICKEL ROONEY 
LEUVİS ST01'E-SECİLIS PARKOR'un 

İBDAGIERDESİ 

GENCLER SEVİŞİYORLAR 
..... ~ .... -· ................................. .-............ ...... 

Aşk, Gençlik, Neşe, Eğlerıce, Zeuk 

1 L A. V E T E N : TÜRKÇE SOZLO 

TARZANIN iNTiKAMI 
Afrikaııın balta girmemiş bakir orrnanlarında binlerce 
vahşi hayvanlar içinde geçen bir aşk macerası. 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Lorel Hardi Zafer Dönüşü 

TÜRKÇE SÖZLÜ . 

İLAN 
lsiahiyede bulunan ·39 un

cu dağ alayına karşı teah
hüdada girişmek üzere kefa
letimle İslahiyede Beşir Ya
şar hesabına Türkiye İş ban· 
kası Adana şubesinden alın
mış 19. 4. 1940 tarih ve 719 
numaralı 600 liralık • kefalet 
mektubu hiç bir teahhüdada 
karşı teminat olarak irae edil
meksizin zayi olmuş olduğu
nu ilan ederim. 

Adana Tüccarlarından 
Ali Rıza Kelleşekcr 

657 

İLAN 
Adana Altı Spor Kulübü 

tarafından 20- 4- 941 pazar 
günü yapılacak at yarışları 
için atların kayıtlarına baş
lanmıştır. 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
i DOKTOR ! • • • • 
i Kemal Satır i • • • • 
: Hasta 1 arı o ı hergün : • • : Kızılay caddesindeki mua· : 

i yene ~vinde kabul eder. (9) ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

18 Nisan 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal lıe Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

Türk Mamulatı 

ÇAPA MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder . 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucurluk ve sür,atle 

hozırl~nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü
kemmel eserile mutb klarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Be<elye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 11!l15. 

.- ., ; .... 'I'.~.:~ ~ ·_ : ,.'..}';\.,';.~ . ·~.. . - ' 

Seyhan vilayeti daimi 
encümentnden: 

1- Nafia dairesiJe anbar 
ve garaj İnşaatının ikmali işi 
keşif tutarı .olan (1354) lira 

[04) kuruş üzerinden açık ek
siltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme 24 - 4 - 941 
tarihine müsadif perşembe 

günü saat 10 da vilayet da· 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3- f steyenler keşif evraki
le şartnamelerini görmek için 

Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

IUGUN Matbaası 
En.temiz ve ucuz iş (BUGÜN) 

4- İsteklilerin ( 100 ) lira 

55 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri veehliyet vesikası 

almak üzere bu gibi iş yap· 
tıklarına dair booservislerile 
iki ad.et vesika fotograflarını 

ve bir adet ( 38 ) , bir adet 

( 8 ) kuruşluk damğa ve bir 
adette ( 1 ) kuruşluk tayyare 
pulunu dilekcelerine bağlamak 
suretile 2 ci maddede yazılı 

günden 3 gün evvel vilayete 
müracaat etmeleri lazımdır. matbaasında basılmaktadır. 

işlerini i (BUGÜN) matbaasına yaptırırsanız çok mem
nun kalaca v ınıza ü he etme iniz. 

· İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

Divan yolunda ve Cum· 
huriyet mektebi karşısında yol 
tevı.ii dolayısiyle yıktırılmak· 

ta olan bina enkazından çı· 
kan ahşap kapu, pencere, pen· 
cere demiri , taş merdiven 
basamakları , demir çubuk, 
pencere camı, salma, tahta 
ve sair bu gibi malzemeler 
Nisanın 19 uncu Cumartesi 
ve 21 inci pazartesi ve 22 
inci salı günleri saat dokuz
dan on ikiye kadar yerinde 
arttırma usulile satılacaktır. 

Almak istiyenlerin o gün 
ve saatlerde satış yerinde bu
lunmaları ilin olunur. 658 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Dr. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde İstiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

.......................... : 
f SUBAY lEl81Sl~J i lrERltJJ)l G lE L J) ·( ı 
J ALI RAİF Elbise f 1 

ı DEPOSU: 
J YağcamiicivarındaNo.87 i 
.......................... : 

İLAN 
İyi bir bahçevan ve aşıcı· 

ya ihtiyacı olanların Metoza
deler bahçevanı olup şimdi 
boşta olan Hüseyin Uysal' a 
müracaatları. 

ADRES: Kolordu cad· 
desinde bisikletci Ra • 
simden arayınız. 

16- 17· 18· 19- 20 648 

611 6-12-18-23 

Hususi muhasebe 
müdürlüğünden 

1- Haruniye' de idarei hu
susiye ye ait kaplıcanın kirası 

bedeli sabıkı olan (550) lira 
üzerinden açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2- Arttırma 941 nisanının 

24 üncü perşembe günü sa· 
at onda yapılacaktır. 

3- İhale vaktından evvel 
yatırılmış bulunması lizım ge· 
len pey parası (42) lira<iır. 

4- Şartnameyi hususi mu· 
hasebe kaleminde görebile
cek isteklilerin ihale saatında 
vilayet daimi encümeninde 
bulunmaları ilin olunur. 

8- 13· 18· 23 618 


