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Zi.raat Bankası, Hiikümetce El Kona a
mukları pek yakında m.Ubayaaya aşlıy r 
..... afk, i!-CUZ men
su cat Temin 
E d ebilecek 
Ankara 19 [Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Bundan bir müddet 

evvel hük<lmet tarafından müstahsil elinde bulun•n pam~klara el~ k~-
1 k d 'l eşrolunan kararname bilumum müstahsıllerce buyuk nu ması ma sa ı e n d ki 

bir sevinçle karşılanmıştır. Müstahsiller tasarruflarında bulundur u ~rı 
pamuk miktarım bildiren beyannameleri vermekte devam etmektedır· 
ler. Bir kaç gün sonra ziraat bankası ve pamuk ta:-ım satış koopera· 

tifleri mübayaaya başhyacaklardır. 
p k hakkında alınan bu kararla, yerli sanayiin muhtaç bulundu· 

• h amu dd tamamen temin edilmiş olacak ve fabrikalarımız mcunu· 
gu am ma e d ·1 · kd' B 
lah fiyatlarının lüzumsuz yere yükseltilmesine mey anverı mıyec~ · ır. u 

1 - t hl'k halkın mümkün mertebe ucuz mensucat temın ede· suret e mus e ı 

ceğine tabii bir nazarla bakılmaktadır. 

Hayrete şayan 
bir itham 

Yazan : Cavit Oral 
Ankara _,,, ...... 

B ulgar ajansı Sofya. hü~üm~· 
tinin Yugoslavya ıle sıyası 

münasebetde kestiğin bildiriyor . 
Bu mecburiyetlerin sebebi olarak 
Yugoslavyanm Bulgar hudutlarına 
tecavüz ettiği, Sofyada Yugoslav 
sefirinin hükümeti devirmek istiyen 
komitecilerle teşrikimesaide bulun· 
duğu ve Bulgariı:tanın bitaraf kal· 
masına rağmen paytahtınm tayya
relerle bombaiaadığı ileri sürülüyor. 

Ne hayrete şayan ithamlar de· 
gil mi? 

Eğer bu dünyanın haber sız
maz havadis almaz köşe ve bucak· 
ları~da oturanlar ilk olarak bu 
Bulğar iddialarını dinlen:ıi~ o.~salar 
,\iyecekleri söz şu olabılır; Za
vallı Bulgaristan durup dururken 
Sırpların taarruzuna uğramış! Ne 
kadar yazık! Elbetteki bu hatt! 
hareketinde pek haklıdır. Hatta 
şimdiye kadar mukabele et.rııe~~e 
geç bile kalmıştır.,, Halbukı ~şın 
iç yüzünü iyi bilenler, son hadıse
lerde )3ulgar ihtiraslarının oynadı· 
iı rolü yakından a:örenler, Ba}k~n 

Afrika harekatında tahrip edilen bir ltalgan tankı 

f adasında Bulgarıstanın buyuk 
mesuliyetleri üzerinde müttefik bu· 
lunmaktadırlar. . 

Onun için Bulgar aıan~ının 
gösterdiği sebep ve .beha~ele~ı bu 
dünyada hiç kimsenın bır masum 
ve mazlum milletin derd yanması 
şeklinde karşılamiyacağına şüphe 
etmemelididir. Bilakis bitaraf kal
dığını iddia eden ~~lgarista~ı~ 
politik münasebetlerını. bu gı~ı 
sözler ve behanelerle ınkıtaa ug-
ratması Alman orduları tarafından 
işgal edilen Sırp arazileri üze~i?· 
deki kaprislerini tatmin etmek ıçın 
hazırlandığına bir işaret olarak 
görülmektedir. Netekim Macarlar-
da aynı şeyi yapmışlardır. Ve .en 
acıklı gününde dostlk muahedesıle 
bağlı olduğu bu komşusu~? can 
evinden vurmuşlardır. Tab~ı aynı 
şekilde bir haraketi Bulgarıstanın
da tatbik edeceği ve bu fırsatı 
'kaçırmak istemiyeceği pek tabiidir. 
Çünkü Bulgaristanın ötedenberi 
ve bilhassa son zamanlarda takip 
ettiği siyaset ve entirika bunun 
açık bir misalini teşkil eder. Bu 
a~bebden Bulgar iddialarını hiç 
hır zaman müsamaha ile doğru 
olarak karşılamak imkanı yoktur. 
~ncak Sırplar da yanan ve yıkılan 
elırradın acısını çıkarmak . için 

~ofyayı tahribe çalışıyorlarsa bu 
araketede bir hak vermek lazım

dır. Zira Yugoslavyanın mukadde
ratı bahis mevzuu olduğu bir za
nıandr mutaarrız Almanya kadar 
Bulgarlarında bu işte kabahatli 
vb~ günahkar oldukları ap aşikar 
ır hakikattir. . 

Amerika 
Harp malzemesi tatıyan 
vapur lara h im aye geml

lerl tahsi s etmı, 
_Yqing-ton 19 ( A. A) - Ruz

veltm hususi katibi vasıt .1 - k 'b ası e yap· tıgı te zı e rag" men . f. d 
~ • T b' , ın ıra cı 
ayan azaın o ı, harp malzemesi 
taşıyan v~pu!lara Amerikanın hi· 
:-re gemıle~ı. tahsis etmiş bulun-
.~gunu 4 kışıden haber aldığını 
•oylemiş fakat bu 4 zatın ismini 
vermemiştir. ,1 

· Libya'da 
Alman taha,,ut1e
rlne 'iddetli hUcum
lar yaplldı 
Kahire 19 ( A.A) - Orta 

şark lngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
Libyada: lngiliz v~ Avustralya 

havakuvvetlerine mensup tayyare· 
ler dün mütemadiyen düşman mo· 
törlü cüzütamlarına ve askeri ta
haşşütlerine hücumlar yapmışlardır. 
aralarında bazıları mühimmatla 
dolu olan bir çok otomobil tahrip 
edilmiş veyahud hasara uğratılmış-

tır. 

Diğer cephelerde tayyareleri
miz düşmanı hırpalamakta devam 
etmişlerdir. 

Şarki Afrikada: Cenubi Afrika 
hava kuvvetlerine mensup avcı 

tayyareleri Konbolşa tayyare mey· 
danına muvaffakiyetli bir mitralyöz 
hücumu yapmıştır. Yerde 7 tayya
re tahrip etmiştir. Sivas Siyamam
ma tayyare meydanına da hücum 
edilmiş ve burada evvelce hasara 
uğratılmış olan bir Krproni tayya· 

resi tahrip edilmiştir. Bütün bu 
harekatta bir tayyaremiz geri dön

memiştir. 

Bulgar kıtalan 
harekete geçti 

Sofya 19 ( A. A) - D. N. B. 

bildiriyor : 
Bu gün Bulgar kıtaları, Al-

man kıtaları tarafından kurtarılmış 
olan Bulgar mıntakalarının bazıla
ını halkın menfaatine olarak sü
~On vl! nizamı idame için işgal 
etmiştir. 

Sofya 19 (A. A) - D. N. B. 
bildiriyor : 

Makedonyada: Üsküpte bir Ma· 
kedonya haraket merkez ;kocıitesi 
tesis edilmiştir. ~Bu komiteye Ma
kedonyalı Bulgarların en ~mühim 
mümessilleri dahil •bulunmaktadır. 
Bir bölükten ibaret Bulgar piştar· 
ları şımdiden Üskübe muvasalet 
etmiştir. 

Alman 
hDcumu 

Yunanistanda bU
tUn cephe boyunca 
geri pUakUrtUIUyor 

Kahire 19 ( A.A ) - lngiliz 
umumi karargahının tebliği: 

Yunanistanda bütün cephemiz 
boyunca Alman zırhlı teşekkülle· 
rinin ve piyadesinin şiddetli hücum· 
lan geri püskürtülmüş, düşman bü· 
yük zayiata uğratılmıştır. Bir çok 
esir alınmıştır. Bu hücumların ku~· 
vetine rağmen cephelerimize hıç 
bir yerde girilememiştir. . 

Atina 19 ( A.A) - Yunanıs: 
tandaki lngiliz kuvvetleri umuını 
karargahı aşağıdaki resmi de.kla· 
rasyonu neşretmiştir: , _ 

" imparatorluk kvvvetlerı bu· 
tün cephe boyunca temas halin.d~· 
dir. Düşmanın zırhlı teşekküllerıoın 
ve piyadesinin şiddetli höcumla~ı 
geri püskürtülmüş ve bir cok esır 
alınmıştır. Maneviyatı bozuk olan 
Avusturyalı harp esirleri kafileler 
ve yürüyüş halindeki kıtalar ü~e· 
rine hava hücumlarımızın şiddetın· 
den şikayet etmektedir. Düşman 
bütün gayretlerine rağmen cephede 

hiç bir yerde girememiş ve cena.h
larımız hiç bir yerde çevrilıneınış· 
tir. Sol cenahımızda harekatta 

bulunan kahraman Yunan ordusu 
kıymetli bir rol oynamaktadır. 

lzmir ticaret heyetinin 
Ankarada temasları 
Ankara 19 ( Hususi muhabiri· 

mizden) - İzmir ticaret odası reisi 
Hakkı Balcıoğlu, refakatindeki ta· 
cirlerle beraber burada temasları· 
na devam etmektedir. Heyet, elle
rinde bulunan akala birinci cins 
pamuiun bu günkü fiat üzerinden 
devlet tarafından mübayaasını is
temiştir. Müracatları Baş vekalet 
koordinasyon bürosu tarafından 

tetkik olunmaktadır. Bir netice 
alınıncaya kadar heyet burada 
kalacaktır. 

• Atinadan alı-Yugoslav- , 1 
Askeri Vaziyet nan bir haberde, yanın askeri mağ- _ 

hlbiyeti, üzerine '------------- cephenin merkez 

Yugoslav kralı K r a 1 kısmında bulunan 
Petro ile Başvekil Meçova şehri civa-

p t rında Almanların Simoviç'inAtinaya e ro ,. e 
geldikleri haber ~ bir yarma hareket' 
verilmektedir. Bu s • • yaparak ilerilemege 
suretle, artık har· 1 m ov 1 ç ve şehri işğal 
bin sonuna kadar, etm~ğe muvaffak 

At• 'd oldukları, fakat işgal altına alınan 1 na a 
Yunanlıların mukadiğer memleket-

ler gibi Yugos- H'tl d c b' bil ta:ırruz netice-
lavyanın Önünede 1 er e enu ' sinde geri püskür 

tüldükleri bildiril· 
bir ,Perde inmek- k" 
tedir. ~ar 1 avrupaya mektedir. Meçova 

Şimdiden Hır· 'l geri alınmış, cephe 

vat devletinin o e 1 d ,. düzeltilmiştir. 
kuruluşile iştiğal Çok ü:ıtün Al· 
ediliyor. ltalyan Almanlar Y u n a n man kıtalarına 

karşı bu muvaffa. 
gazeteleri bu mem· ce,nlıesı"nı'n m erke- h k . 
leketin hudutlarile ,., kiyetli are etın 
meşi'uldurlar, Ber· zinde bir yarma lıa- şüphesizki büyük 
lin ise Hırvat mer- reketiyle Meç o il a bir manası vardır. 
kezine dçi gön- şehrini aldılar; fa- Libyadaki ha 
dermek üzeredir. kat mukabil bir ta rekata gelince ; 

Almanya diğ'er Sollumda Alman 
arruzla püskürtül . 1 unsurların da Yeni ı e r i harekati 

Hırvat devletile düler; cephe düzel- durdur u.Jduktan 
iş birliği yapması tildi. sonra bu cephe-
arzusunu göster· _ R A D y O _ de bir istikrar 
miştir. Yalnız, Gazetesi teessüs etmiş· 
şimdilik Sırp me· tir. 
selesi bir tarafa bırakılacaktır. Tobrukdaki Britanya kuvvetle-

Yugoslavyanın mukadderatı rinin mukavemet ettiği, Alman 
ancak harbin neticesinde kat'i ve İtalyan kıtaları tarafından 
olarak belli olacaktır. yapılan bütün taarruzların püs

Haber verildiğine göre, 
Londradaki Yugoslav elçisi, 
Amerikıı limanlarında bulunan 
120 bin ton Yugoslav Ticaret 
gemilerini lngiltereye teslim et· 
'.11iştir. Bu vapurlar Almanya 
ıle harp devam ettiği müddetçe 
müttefikler hizmetinde kullanı
lacaktır. 

• Amerikan Matbuatı 
Fransız müstemlekelerinde Al: 
manların bir takım faaliyetle
rinden bahsetmektedir. Bir 
Amerikalı askeri mutahassıs 
B' l ' ır eşik Amerika donanmasının 
Afrikadaki Dakar limanını işgal 
lüzumunu ileri sürmektedir. Mu· 
tahassısa göre, bu liman Al
manların eline geçecek olursa 
Amerikanın işi tehlikeye gire
cektir. 

Alman resmi tebilğine göre, 
Ege denizi sahiline yakın Olim· 
Pos dağlarının iki tarafından ya
pılan taarruzlar n~ticesinde AJ· 
man kuvvetleri Tesalya ovasına 
girerek Larisayı {yeni şehri) işgal 
etmişlerdir. Ayni gün, hatta ayni 
saatte verilen lngiliz resmi teb· 
liğind~ ise Alman hücumlarının 
Püskürtülmüş olduğu, cereyan 
eden muharebelerde Almanların 
büyük zayiata uğradığı bildiril· 

ıniştir. 

Bu iki tebliğden hangisinin 
doğru olduğu bilinmemekle bera
ber, Larisanin zaptını teyidede
cek, başka kaynaklardan da hiç 
bir haber gelmemiştir. 

kürtüldüğü bildirilmektedir. 

Günden güne takviye al
makta olan Britanya kuvvetle
rinin lnsiyativi ellerine alarak 

vaziyete hakim oldukları öğre
nilmektedir: 

Amerika ef karıumumiyesi 
Almanların Libyadaki son ilerle 
yişleri karşısında endişe duymuş 
tur. Vaşingtondan haber' verildi 
ğine göre, lngilterenin Amerika 
elçisi Lord Halifaks, • Amerika 
hariciye nazırile Afrika meselesi 
hakkında da görüşmüştür. 

• Iraktaki son hükumet te· 
beddülatından sonra İngiltere 
hükumeti Basraya imparatorluk 
ordusuna mensup mühim bir ku 
vet göndermiştir .Irak sub:yların 
dan bir heyet Basraya giderek 
Britanya kuvvetlerini karşılamış 

tır. Londra radyosu Irak ve İn
giltere arasındaki münı.sebatm 

daha güzel, daha dostane bir 
şekil alacağını bildirmiştir. 

• Hitlerin cenubu şarki Av· 
rupasına geldiği Londra radyo· 
su tarafından bildirilmektedir. 
Ancak Alman devlet reisinin bu 
lunduğu şehir tasrih edilmiyor. 

Yunanistaııda İngiliz- Yunan 
mukavemeti devam etmektedir. 
Maafih cephenin müdhiş bir taz 
yik altında buluduğu haber ve· 
riliyor. Almanlar 1korkunç dere· 
ceyi bulan zayiatlarına rağmen 

taarruzlarına devam etmektedir· 
ler. 

y 
b ,. 

B. Korizis 

Yeni kab-neyi _Atine 
valisi te kil edecek; 

Kral Jor jkabine içtima 
larana riyaset edecek 

Atina 19 (A.A ) - Atina rad 
yosu, Başvekil Korizisin 3 aydan 
az bir müddet vazifede kaldıktan 

sonra dün fücceten vefat ettiğini 
bildirmiş ve Lu suretle 3 ay için
de iki başvekilin, bütün kuvvetle· 
rini memleketlerinin hizmetine tah 
sis ettikten sonra öldüğünü ilave 

1 eylemiştir. 

J 
Spiker, pek yakında yeni l-ıü

kOmetin teşkilinin bildirileceğini 
• de söylemiş, müteveffa başvekilin 

memleket hizmetlerinin bir tarih
çesini yaptıktan sonra şunları ila
ve etmiştir: 

" Korizis harbe de,ınm azmini 
bir dakika değiştirmemiştir. Çok 
büyük bir idare adamı olan Kori
zis ayni zamanda çok yüksek bir 
hatipti. Almanya 6 nisanda hücu· 
ma başladıktan sonra Yunanistana 
harp ilan ettiği zaman Korizis Al 
man elçisine şu asil ve mağrur 
cevabı vermişt: 

" Yunanistan bütün hücumla· 
ra mukavemet edecektir.,, 

Atina 19 (a.a) - Resmen bil 
dirildiğine göre Başvekil Korizi
ııin cenaze merasimi bugün saat 
13 de Atina kilisesinde yapılacak· 
tır. 

Atina 19 a.a}- Atina valisi ve 
devlet nazırı Kostnntin Koçyas ye 
ni kabineyi teşkile memur edilmiş 
tir. Koçyas kabinede başvekil mua 
vinliği mevkiini işgal edecek ve 
Kral jorj kabine içtimalarına riya
set eyleyecektir. 

Kodzias ·ın beyanatı 
Atina 19 ( a. a.} - Başvekil 

muavini sıfatile vazife görecek 
olan Kodzias şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"Yeni vazifeyi üzerime alırken 
bütün Yunan milletini 6 aydanberi 
Yunan silahlarına şan ve şeref ka
zandırmış olan ve müşkül şartlar 
içinde emsalsiz kahramanlıklar gös 
termeğe devam eden mükemmel 
Yunan kıt'alarını selamlamayı da 
bir vazife bilirim. Bu mücadelen1n 
S<muna kadar aynı safiyet, namus 
ve güzellikte devamı için hükQ~e
tin uamuskarane bir surette elın· 
den geleni yapacağını orduya ve 

millete temin ederim,,. 

B d "len kahramanlarımı-
u an a, o . ·"'Ji 

- ünde hP.piınız ıgı • 
zın hatırası oıı ~d diyoruzki 

hürmetle va e 
yoruz ve /eda ettikleri 
.;;..unda hayatlarını k • 0 •'.f d bırakıJmıyoca tır,.,, 

vazı e yarı a 



2 BUGON 20 Nisan 1941 

----ıl HARP 
Alman ilerleyişi 

NOTLAR~F 
-

:. DAHİLİ . ·. H:·4 :'B'.·: ERLER 
B u halta Balkanlar vaziyeti 

askeri bakımdan Mihver 
lehine bir inkişaf kaydetmiştir. Ge· 
len haberlere bakılırsa, Yugoa1av 
işi hemen hemen halledilmiştir. Ya
ni bütün Yugoslavya Nazi istilası 

Fı'llnıayı tazyik etmek bakımından 
bilyilk bir ehemmiyeti vardır. Ma· 
lumdurki, Fransa, şimdiye kadar 
Afrikadaki imparatorluğuna ve ora· 

da bulundurduğu filoya güvenerek 

Almanyanınn bir çok taleplerini 
reddetmişti. Fakat Alman kuvvet· 
!eri Alrikada Tarablusta görülme· 

altındadır. Diğer 

Taraftan Yuna· 
nistana karşı bü
yük taarruz baş
lam11tır. Kahra· 

Balkanlarda 
ğe başladıktan 

sonra Tunus hudut· 
larının garantisi 
de azalabilir. Ve 
nihayet yorgun 
Fransa, Afrikada 

son inkişaflar 
man Yunanlılar, Topraklarını adım 
adım müdafaa etmektedirler. Al· 
mantarın bütün gayreti Yunan cep· 
hesinin ortasından ilerliyerek, Ar· 

karadan gelecek Alman kuvvetle
rinin taleplerine karşı ne diyebilir? 

Netice 

Halk tipi 
ayakkabı 

Günde 5 bin ayakka 
bı imal ve beherinin 
6,5 liraya satılması 
düşünülüyor 

• ·.. := '. ~ :~ ' .. -.·. . 

Senenin ilk 3 ayında 
ithalat ve ihracatımiz 

Milli Şef 

navutluk tarafında bulunan Yunan Sözlerimizi bülasa edersek, 

Ankara 19 (Hususi muhabiri 
mizden) - Ticaret Vekili lMüm· 
taz Ôkmenio halk tipi ayakkabı 
ucuz çorap ve fanila imali hak· 
kında lstanbulda yaptığı tetkikat 
neticesinde bu mevzua ~ dair ver· 
diği direktifler üzerinde çalışma· 
lara devam olunmaktadır. 

Mübadelelerimizin dörtte 
lbiri lngiltere iledir 

Parti idare heye
timize imzalı bir 
fotoğraf hediye 
ettiler 

Aziz Milli Şefimizin parti 
teşkilatımıza tevzi edilmek üzere 
hassatan ithafiyesini bizzat kendi 
ellerile yazıp imza buyurmuş ol· 
dukları ve ibda eyledikleri fotoi· 
raflardan biri de vilayet idare He· 
yetimize gelmiştir. 

kuvvetlerini, şark tarafındaki or· umumi vaziyetin Almanlar lehinde 

A nkara - Ticaret Vekaletile Konjonktür dairesinden bildirildiğine 
göre senenin ilk üç ayındaki ithalatımız 18.784.000 lira ve ibra· 

catımız da 46.603.000 lira olmuştur. Son on senenin ikinci kanun • mart 
aylarındaki üç aylık ithalatımız vasati olarak 23,3 milyo lira ve ihracatı· 
mızın da 27,1 milyon lirayı bulduğu göz önüne getiriline 1941 senesin· 
deki mübadelelerimizin kıymet bakımından ithalatta ancak yüzde 20 bir 
tenakus ihracatta ise yüzde 70 bir fazlalık ifade ettiği anlaşılmaktadır. 
Üç aylık ihracatımızın son on sene zarfında 38,7 milyon lira ile en yük
sek seviyesini bulan 1938 senesine nazaran 8 milyon lira fazla olması da 
bilhassa şayanı dikkattir. Üç ay içinde elde edilen 28 milyon liralık aktif 
fazlası Cümhuriyetin teessüsündenberi 21 milyon lira ile senenin bu ay
larındaki en yüksek aktif muvazenesine varılmış olan 1940.senesine naza· 
ran da yüzde 33 bir tezayüt ifade etmektedir. 

dulariyle iltisakını kesmektir. olduğunu görebiliri> .. Fakat işi yal. Verilen ma!OmataJ nazaran 
yapılan tetkiklerden müspet neti 
tice alındığı takdirde ticaret ve· 
kileli tarafından lstanbul kundu· 
racılarına her türlü kolaylıklar 

gösterilecek onlara lazım olan 
malzemenin idbali temin olunacak 
ve akreditif yapmak suretile icap 
eden yardım yapılacaktır. 

Buna mukabil, Yunan ordusu nız askeri cepheden tetkik etmek 
başkumandanlığı Arnavutluğun tah- muvafık değildir. Bunun birde eko· 
liyesini emretmiş· y A z A iNi nomik taralı var-

B d fMu; dır: ~~~n ur:u:;etı::: M'u'mtaz Faik Fenik Filha~i~a Balkan 
daha ce n u p t a harekatıleAlmanya Partimizin değişmez Genel 

Başkanı Yüce Milli Şefimiz ismet 
lnönünün el yaı:ılarını ve imzalarını 
taşıması bakımından da baba hiçi· 
lemeyecek kadar yüksek değeri 
olan bu büyük armağan'ın parti 
binasına taliki 23 • Nisan • 941 
Çarşamba g'Ünü saat 17 de bil· 
yük törenle yapılacaktır. 

mevzi tutmaktadırlar. Her şeye bir çok arazi kazanmış, fakat bu ara. 
rağmen vaziyet Yunanistan için zideki mahsulleri kaybetmiştir. Bir 
hem vahim hem de ciddidir. Ôyle kıta otarşisi temin etmeğe çalışan 
g'Örülüyor ki, Balkan harekatı da Alman yanın bu yüzden olan zararları 
bu büyük harbin geniş bir 3afha- hesapsızdır. Eskiden ticaretinin 

Tetkiklere göre her sınıf bal 
km giye bileceği ayak kabıdan 

günde 5 bin tane imal edilecek 
ve beheri 6,5 lira alacaktır. sı halinde kalacaktır. yüzde 60 ını Almanya ile yapan bir Üç aylık dış ticaretimizin maddeler itibariyle ayrılışı tetkik edilince 

umum ihracatımızın 30 Onu tütün, yüzde 28 ni üzüm, incir ve fındık gibi 
kuru meyvalar, yüzde 13 ünü tiftik, yapağı ve pamuk gibi mensucat 
ham maddeleri, yüzde 9 unu hububat ve mütebaki yüzde 20 sini de 
diğer maddeler teşkil ettiği ithalitımızın ise yüzde 16 sının mayi mahru
kattan, yüzde 16 sının tıbbi ve kimyevi maddeler ile boyalardan, yüzde 
16 sının makineler ve dakik aletlerden, yüzde 13 ünün mensucat ve 
ipliklerden, yüzde 11 inin demir ecsam ve diğer madenlerden, yüzde 8 
inin kağıt ve mamulatından ve mütebaki yüzde 20 sinin de diğer mad
delerden terekküp ettiği anlaşılmaktadır. 

Müdafaa harbi Yugoslavya artık meydanda yok· 
tur. orada her türlü faaliyet dur· 
muş ve memleket baştan aşağı bir 
harabeye dönmüştür. Yugoslavya 
bu gün için sanayi mamulleri mu· 
kabilinde Almanyaya hiç bir yar
dım yapacak vaziyette değildir. Yu
nanistan& gelince, oradan yapılan 
ithalat da tamamile kesilmiştir. Bu 
itibarla Balkan harekatı Avrupanın 
çekmekte olduğu büyük ıztırap 
üzerine mürekkep bir faiz olmuştur. 
Eğer umumi bir muhasebe yapıla· 
cak olursa, bunda Almanyanın te· 
mamile lehine bir mana çıkarmak 
mümkün olamaz. Buna rağmen 

bütün zevahir hu ıztırap ve açlık 
manzarasına bir perde hizmetini 
görmektedeir. 

Maden kömürü nak
liyatında alınacak 

navlunlar 
Yunanlıların en aı ü h i m 

müdafaa hatları olarak 
cenupta Egriboz körfeziyle Adri
yatik sahilindeki Arta körfezi ara· 
sındaki 110 kilometrelik dağlık a
razi gösterilmektedir. 

Bu suretle Yunanlılar ordula
rını çok daba az bir mesafe 
içinde teksif etmiş olacaklardır. 

Fakat bu mukavemet ne dereceye 
kadar devam edebilir? Ve ederse 
netice ijzerinde müessir olabilir 
mi? lngiliz başvekili Çörçil dahi 
bir çok def'a harbin yalnız müda· 
faa ile kazanılmıyacağını söylemiş· 
tir. 

O halde lngilizlerin kat'i ne· 
ticeyi alabilmeleri için doğrudan 

doğruya taarruz ve hücuma geç· 
meleri lizıindır. Fakat umumi ka· 
naat, daha çok lngilizlerin bu se· 
neyi bir taarruz senesi olarak de. 
fil, bir hazırlanma senesi olarak 

ele aldıkları merkezindedir. Alman
ların bütün harekatı askeri olmak
tan daha çok bu karara mütevec' 
cihtir. Çünkü onlar bu yaz zarfın· 
da kat'i neticeyi alacaklarını bil
dirmişlerdir. lngilizler ise çok uzun 
vadeli bir çarpışmanın hazırlık 

devresindedirler. 

Kati netice 

Almanların Balkan harekatı, ka 
ti netice üzerinde müessir 

olabilirmi? Bir çok defalar söylen 
diği gibi, bu netice Balkanlarda 
değil. garpda alınacaktır. ıOrdula
rın bilvasıta değil bili vasıta çar
pışması lazımdır. Balkan harekatı 
bu itibarla bu harbin içinde bir 
merhale !değil bir safha olarak 
kalkmağa mahkOmdur. Eğer Alman 
!ar bu safhayı Afrikada yaptıkları 
harekata hem ahenk kılabilirlerse 

0 zaman hadisenin mahiyeti tama· 
mile değişebilir. 

Bundan dolayıdır ki Balkan 
seferine muvazi olarak yapılan Sü 
veş barek.iitına büyük ~. ehemmiyet 
atfetmek lazımdır. Almanların ga. 
yesi, lıalyanların yapamadıklarını 
başarmak ve Akdenizi bir Alman 
gölü haline kaymaktır. Zaten Al· 
manların Mısıra müteveccih olan 
bütün hareketleri ti Osmanlı impa· 
ratorluğu zamaoındanberi bu gaye· 
ye müteveccih bulunmaktadır. On 

!arın kanadınca lngiltere ancak 
bir mıntakada llurulabilir: Mısırl eğer 
Mısır düşerse lngiliz adalarının ya· 
,amasına imkan yoktur. 

Halbuki lnıiliz adaları alınırsa in· 
ıriltere vasi imparatorluğu dahilin· 
de pek ala yaıayabilir. 

Almany!_!! A!!:!_ka _ 

A lmanlar Mısıra karşı hücum· 
larında işte bu kombine 

maksatla harelıtet etmektedirler. 
Tatbik ettikleri pli.nı göre bilmek 
için fazla bir kehanete ihtiyaç 
yoktur: 

• 1- Balkan harekatı dolayisiy· 

le Libyadaki lngiliz kuvvetlerini 
azaltmak ve Süveyşe saldırmak. 

2 - Libyadaki harekat dola
yisile lnıilizlerin Balkanlara fazla 
bir yardım yapmalarını önlemek. 

3 _ Ve nihayet Afrika top

raklarına ayak basmak! 
Üçliocii noktanın hem Alman· 

ların kurmak iatediii ıömilrge im. 
paratorlup bakımından, heıade 

Safhaları değil, merhaleleri 
bekliyelim. 

lzmirde feci iki 
kazası 

tren 

lzmir 17 - Bugün Torbalı ci· 

varında bir kaza oldu. Veli kızı 
dört yaşında Raciye tren altında 
ezilerek öldü. Çocuğun bat boyun· 
da oynarken kaçamayıp trenin altı-
na gittiği anlaşılıyor. Tahkikat ya· 
pılmaktadır. 

iz mir 17 - Saffet kızı 11 ya· 
şında Ayfer Turan mevkiinde bat 
boyunda uçurtma uçururken birden• 
bire trenin gelivermesi üzerine hat
tın öbür tarafına geçmek istemiş 
ve elindeki yumaktan l>oşanan İp· 

!eri toplarken lokomatilin sadme. 
sine uğrayarak düşmüş ve ağır su· 
rette yaralanmıştır. Ayfer muhak
kak bir ölümden kurtulmuştur. 

Halkevimizin çaylı aile 
toplantısı 

Halkevimizin mutat aile toplan· 
tısı dün akşam yapılmıştır. Halke
vi müzik şefi Hakkı Tar'ın idare·
sindeki, Halkevi elemanlarından 
müteşekkil caz davetlilere neı'eli, 
göze! saatler geçirtmiştir. 

1 ROMAN: 

Ankara 19 (Husuai muhabiri· 
mizden) Maden kömürü nakledilen 
başlıca Türk limanları arasında 

yapılacak nakliyatta 16 Nisan 941 
tarihinden 1 ikinci teşrin 941 ta· 
rihine kadar muteber olmak üz~· 
re alınacak azami navlunların 

milli korunma kanununa rnüsteni. 
den şu şekilde tesbit edilmiştir: 

lstanbul 215; lzmit, Derince, 
Gölcük, Mudanya, Gemlik, Eski· 
hisar 125; Bandırma, Erdek, T e· 
kirdağ, Çanakkale, Kartal, Bakır
köy, Zeytinburnu, Yedikule 235; 
Ayvalık, lzmir 245; Samsuna 265; 
Karaburun 275; Fethiye, Marma. 
ris, Antalya, Trabzon 275; Hopa 
325; Mersin, lskenderun 350 ku
r\1-ltur. 

Bu azami hadler 150 ton ve 
daha yukarı ton maden kömürü 
nakliyatı içindir. Kok kömürü 
nakliyatında azami hadler yüzde 
20 fazlasile muteber olacak, harp 
sigortası ve plotaj ücretleri bu 
navlunlara dahil olmayacaktır. Bu 
azami hadler havza ile muayyen 
bir iskele arasında ve yükün te· 
mamından iskeleye tahliyesi kay· 
dile muteber olacak, havzadan 
yükl~nen kömürün 2 veya daha 
ziyade iskeleye boşaltılması ha
linde verilecek ücret 116 numa· 
ralı koordinasyon kararındaki 

yevmiye esaslarına ·göre hesap 
olunacaktır, 

• Maarif Vekaleti merkez teşkili· 

tında çalışan memur ve müstah· 
demler aralarında "mahdut mes11li
yetli maarif mensupları kredi ve 
yardım kooperatifi,, adiyle bir bir
lik vücuda getirmişlerdir. 

Memleketler itibariyle mübadelelerimize gelince gerek ithalatımızın 
ve gerek ihracatımızın Jörtte bini kendisinde temerküz ettirmek suretiyle 
lngiltere en önde bulunmaktadır. Her memleketin ithalat ve ihractımı
zın yekOnundaki hissesi yani ticari mübadelelerimizin heyeti mecmuasına 
iştiraki bakımından yapılan bir mukayeseden de lngilterenin yüde 27, 
Almanyanın yüde 16, Amerika B. D. nin yüde 11, Romanyanın yüzde 10, 
lsviçrenin yüzde 8, Macaristanın yüzde 4, Y unanistanın yüzde 4 ve diğer 
memleketlerin de yüde 20 ile birbirini takip ettikleri görülmektedir_ 

Türkiye ile ecnebi memle
ketler arasındaki ticaret 

anlaşmaları 
Ankara- Memleketimizle ba· 

zı ecnebi memleketler arasında a· 
kit ve imza edilmiş olan ticaret 
anlaşmalariyle teati edilen notala· 
rın tastiki hakkındaki kanun layi· 
haları meclis umumi heyetine gel
miştir. Bunlar arasında şu layiha· 
lar vardır: 

Türkiye lngilter arasında 3 şubat 
1940 tarihinde imza edilen ticaret, 

tediye anlaşmasının 3 üncü madde. 
sinin 2 nci bendinin tavzihine dair 
te;ati olunan notaların tasdiki, Tür· 
kiye ile lsviçre arasında mevcut 

ticari itilaf ile tediye anlaşmasının 

temdidi Türkiye · lsveç kliring 
' . anlaşmasının küsbe bedellerıne mü-

teallik hükümlerinin tadili, Türkiye 
-Hollanda arasında mevcut tedi. 
ye anlaşmasının iki ay uzatılması, 
Türkiye • Belçika ticaret ve takas 
itilalnameleriyle bunlara müzeyyel 
anlaşmanın temdidi, Türkiye • Hol· 
landa tediye anlaşması ve iktisadi 
işbirliği protokolu ile ticaret anlaş
ması ve bunların merbutlarının 

Halkavi tarafından verile
cek büyük müsamerenin 

son hazırlığı 
H4lkevimiz tarafından 23 Ni· 

san bayramı onuruna Alsaray sine· 
masında verilmek üzere büyük bir 
müsamere hazırlandığı malO.mdur. 
Halk türküleri ekibi, orkestra ve 
temsil kolu faal azaları son prova· 
larmı yapmaktadır. 

Bugünkü maç 
Seyhan Demirspor gençlik ku 

lubü ludbolcuları ile incirlik fud· 
bol takımı arasında bugün bir maç 
yapılacaktır. 

Ceyhanda at yarışları 
Ceyhan (Hususi) - Nisanın 

27 nci Pazar günü şehrimizde at 
yarışları yapılacaktır. Parti başka· 
nımız B. Hamit Ôzsırkıntı, yarış 
hazırlıklariyle bizzat meşğul olmak. 
tadır. 

temdidi, Türkiye • Bulgaristan ti· 
caret anlaşmasına merbut A lahika· ! 
sında derpiş edilen takas müdde· 
tinin altı aydan bir seneye çıkarıl· 
ması ve bu reüddetin altı ay daha 
uzatılması hakkındaki kanun layi. 
haları mevcuttur. 

• Öğrendiğimize göre. Milli 
Şefimiz ismet lnönünün kendi el 
yazıları ve imzalariyle halkevimize 
ihda buyurdukları fotoğrafları 23 
Nisan milli hakimiyet bayramın • 
da saat 17 de yapılacak bir tören· 
le mahalline talik edilecektir. 

• Dünden itibaren lstanbul üniver· 

sitesinde derslere nihayet verilmiş. 
tir. Rektör beyanatında d :ı orki: 
" - ikinci sömestr başlarken im· 

tih&nların nisan sonunda yapılabile-
ceğini göz Önünde bulundurduğu
muz için bu müddet zarıfnda yap• 
tığımız tedrisatla ders yılını hemeıı 
normal olarak bitiriyoruz. Bu sene 
kamplar tecil edilmiştir. Talebe as
kerlik dersinden ameli, nazari İm· 

tihanlarıda aldıkları not vasatileriy
le geçeceklerdir. Kili not alan 
son sınıf talebeleri diplomalarını 
alacaklardır. 

• Ankaradan bildirdiğine ıöre, 
Borsada kote olan veya olmıyan 
dövizlerin önümüzdeki mayıs ayın· 
daki vasati liatları tespit edilmiş. 
tir. Buna göre: 

Bir sterlin 523 kuruş, 100 do· 
!ar 131 lira 15 kuruş 25 aantim; 
100 lsviçre frangı 30 lira 11 ku. 
ruş 25 santim, 100 drahmi 99,SO 
kurus, 100 leva 162.25 kuruş, 100 
peçeta 12 lira 91 kuruş 25 santim, 
100 dinar 3 lira 17 kuruş, 100 yen 
31 lira 7 kuruş 75 santim. 

• Perşembe günü lstanbuldan 240, 

000 liralık ihracat yapılmıştır. Bil· 
hassa lngiltereye kendir elyafı, ltal· 
yaya yumurta Almanyaya deri, Çek· 
yaya kuru meyva gitmiştir. 

Son günlerin ithalatı bilhassa 
Karadeniz yolile olmaktadır. lstaıı· 
bul gümrüklerinde bu ayın ilk nıs· 
fında 1,400,000 liralık gümrük res
mi elde edilmiştir. 

KAL D 1 R 1 M .LA R 1 N KOKUSU 1 
YAZAN: Reşat Enis ====., 

Recep, pantalonunun arka cebinden 1 E Pek·ı... Ne yapacaksın? ... o muyor... . .. teneke mahallesi. Yirmi dört saatte bir 
habe : iki kuru tayın ... ismi tayın. Tanesi 
yüzelli dirhemden fazlaysa sinsilem bat· 
sın... Cııara da yok. iplik makarasını 
oyup bir ağızlık yaparsın. On kişi bir 
izmaritten duman alır. 

Ben malımı gözünden anlarım. Dümen 
yapıyorsun sen ... Gazete, çikolata satmak 
değil meramın... Manitacılık ediyorsun, 
kahbe evladı ... ,, 

bir paket çıkardı : 
- Yak bakalım ... 
- içmem ağabey ... 
- iç be sende- Kasavet dağıtır ... 

Dumanla, dumanla hele ... 

Birer cııara tellendirdiler. Recep, 
kaşlarını kaldırarak, gözlerini yumarak, 
mor dudakları arasına sıkıştırdığı cıgara• 
sından uzun nefesler alıyordu. Sonra, 
av~rtlarını fİşireu dumanı • patlıyan bir 
islim boru•u gibi • ta ilerilere kadar püs
kürtüyor ve gittikçe büyüyen helezonlar 
halinde n3"'1a,ıp dağılııını seyrediyordu. 

- Ey, Hikmet.. Şimdi ne yapmağı 
düşünüyorsun bakalım ? Elinde bir za. 
naatın var mı halim ? 

- Hak getire... Amma okur yaza. 
rrm .•. 

- Kaç para eder?I.. Bibaliye katip 
olamazsın ki 1 Bugüne bugün hükOmet 
kapısına memur olmak için arkan kavi 
olmak lazım ... 

Düşündü. Başını salladı : 
- Elin ayağın düzgün mü ? Ablan 

parlak mı ? Üstün başın temiz mi? iti. 
harın var... Baş üzerinde yerin var ••• 

1 
lıtimasm yok ... Elinde zanaatın yok ... 

şin gücün yok._ Bakanın yok ... Tutanın 
yok ... Amma, vücudünü ayazdan koru. 
mak için sırt baş ister ... Kardan, rahmet
ten kurtulmak için çatı lazım .. , Boğaz11z 

Haa ? .. Sorarım sana Hikmet... Ne yapa· 
caksın? 

Namusunu mu feda edeceksin ? 

Hı;sı;lık. m; ;ap~caksın ? 

Mu~la~ bu ;ki~inden biri... Yoksa, 
git at kendini köprü dubalarından aşağı ... 

Hızlı hızlı konuşuyordu. Öfkeliydi. 
Dudağının kenarına yapıştırdığı cıgara . 
pek tahaf • bu kadar hızlı ve hiddetli 
konuşuşa rağmen düşmüyordu : 

- Açşın •• Açıktasın... Günün birin. 
de ya bir cep karıştıracaksıl\; Ya bir ka· 
pı pencere kırıp bir şeyler. aşıracaksın. 
isterse karıştırdığın cepte elıne geçen boş 
bir çarık .. aşırdığın, topuğu delik bir çift 
çorap olsun .. Enseliyecekler seni. 

" - Açtım da ondan çaldını 1 " de 
istediğin kadar ... Gebersen vız gelir ale
me ... Haydi yallah müdüriyete... ikinci 
şube parmak izine ... Boyun bosun ölçülür. 
On parmağını birden bir deftere basar
lar. Sonra, adliyeye, mapusaneye •.. Şimdi 
sen dersin : " Bir cürüm yaparım; tıkar· 

lar kodese ... Ala yatak... Sıcak Y•mek .. . 
Kalınlatırım enseyi ... Şişiririm göbeği ı ... . 
Naaa .•. Yağma var... Kazın ayağı değil 
öyle. Mapusa girde bir gör. Dört taraf 
beton. Yatak yok. Adem baba koğuşu, 

Nihayet bir gün '! Müddetin doldu! ,, 
derler. lpipillih sivri külih çıkarsın. Sö· 
züm ona " lslibıbal ,, ettin. Üstelik bir de 
damga ... Sarbıkan nüfus tezkerene düşer. 
Bir de adın sarbıkalıya çıktı mı, tut kuy· 
ruğundan ... Na~uslu iıe namuslu ada.m, 
insan adam ararlar. Sarbıkalı olmak, ın
sanlıktan çıkmak demektir, Hikmet ... 

Cıgarası, üstüste çektiği nefeslerle, 
çarçabuk, mor dudaklarını yakacak ka· 
dar ufalm11tı. Paketini çıkarıp bir yeni· 
sini ateşledi. izmariti, ucunu söndürerek 
cebine attı. 

- Cep mi karıştırdın ? Artık adın 
" cepci ,, dir. 

Gazete müvezziliği yapamazsın. Vik· 
torya çikolatası satamazsın. istersen •at. .. 
Karşına dikilir hemen taharri... Tutar 
kulağından ..• 

" - Ulan 1 
" - Billih namuslu çalışıyorum, 

ağabeyciğim l 
11 

- Bana yutturamazsın ... 
" - Dinimden döneyim 

varsa ..• 

yalanım 

" - Din, iman kim siz kim be ? 

Gece kapı, pencere kırıp bir çift 
çorap mı aşırdın ? " Gece işçisi ,, dir 
adın ... Ayağını tetik bas. Bütün taharri

ler seni bellemiştir. Merkez memurundan 
komiser muavinine kadar hepsi seni bilir. 
Elini kolunu sallaya sallaya gezip dolaı· 
mak artık hi'ramdır senin için... ilk rast

lıyacağın memur yakana yapışır. En ya· 

kın karakola sürükler. Sen istediğin ka· 
dar, bir fena niyetin olmadığını bağır, 
haykır... Komisere vııızz gelir. Onca, 

mıntakasına girmek bile suçtur bel Ayak
larının altı nasırsa... on sopaya, yirmi 
sopaya, elli sopaya eyvallah diyorsan 
ne ili 1.. 

Dedim a, sarbıkalı olmak, insanlıktan 
çıkmak demek... Bir çift çorap, ya bir 
boş cüzdan çaldık diye alnımıza damga 
vuracaklarına, versinler fazla ceza ... Kes· 
sinler kolumuzu... Kessinler bacağımızı ... 
Yoksa, künyemizdeki sarbıkayla bu mem• 
lekette namuslu bir iş tutmak, haliıııizi 
ıslah etmek... ( Kaşlarını kaldırarak ba· 
şını yukarı doğru silkeledi ) ı ı işte bu 
olmuyor. 

( Devamı Ylr J 

' 

• 
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Sıra bizim gönüllülere gelmiş· 
ti. Köyde üç saat kalarak karın· 
larım doyuran delikanlılara vali 
paşa: 

- Arkadaşlar; dedi; biz buraya 
gelmeden evvel müsademe olmuş, 
bitmiş, eşkıya kaçmak fırsatını ma
alesef bulmuştur. Müsademeye işti

rak etmek nasip değilmiş. Size, 
gösterdiğiniz hamiyetten dolayı 
bilhassa teşekkür ederim. Tren 
durduğu yerde bekliyor. Buyurun, 
hep beraber avdet edelim .. 

Vali paşa nt üstünde önde, 
süvarileri arkada, gönüllü müfre· 
zesi efradı soluya, soluya, topallıya 
topallıya en arkada yolu tuttular. 

Fakat hiç bir şeyden haber· 
leri yoktu. Tuttukları yol; Çakıcı 
efenin muhasara hattını yardıktan 

sonra konakladığı tepenin altından 
geçecekti. 

* * * 
Nöbetçi kızan haykırdı: 

- Uzaktan gelenler var .. 
On dört saatlik müsademenin 

verditi yorgunlukla bitap yatan 
Çf'te efradı; zembereğine basılmış 

bir yay gibi yerinden fırladı. 
Efe en başta idi. 
Çakıcı dürbinini çıkardı. Ge· 

lenleri uzun uzun tarassut etti. 
Yanında duran hacı Mustafaya: 
- Şu en öndeki süvari vali paşa· 

dır; dedi; ne yakışıklı asker? Ars
lan gibi adam .• Paşa dediğin böy
le olmalı .. Arkasındakiler de şehir 
uşakları amma buraya ne diye gel
mişler. anlamadım. Hepsinde de si
lah var. 

- Sabahleyin gelen Süleymanın 
oğlu Hasan: demiryolunda bir şi
mendifer olduğunu söylemişti. 
- Tamam Hacı tamam.. Bunları 

vali paşa Çöpköyüne bizimle mu
harebeye getirmişti. Yetişemediler. 
- Şimdi ne yapacğız? Pusu tu

talım mı?. 

- Yok canım. Bu paşaya el kalk
maz. Böyle askere kıyılıp kurşun 
atılmaz. Ötekilere gelince şehir 
uşakları bu işi kolay sanmışlardır. 

Geldiler, gördüler, bir daha uğ
ramazlar. Bırakalım geçsinler .. 

Dedikleri gibi de yaphlar. Bi
zim gönüllü müfrezesi her şeyden 
bihaber ilerledi. Tepenin altından 
geçti. Trene vardı, bindi ve lımire 
avdet etti. 

Çakıcı isteseydi - başta Vali 
Mahmut Muhtar paşa olduğu halde 
- bunların hepsini keklik gibl av
lıyacaktı. 

* • * 
Çöpdere müsademesinden son-

ra Çakıcının akrabası ve kamalı 

zeybeğin yeğeni olan koca Meh-

medin babasına bir telgraf çekile
rek oğ'lunun elim akıbeti bildiril
ınişti. Ayasurat köyünde oturan 
babası telgrafa telgrafla cevap 
verdi: 

- Oğlumun cenazesini oralarda 
bırakmayın. Buraya getirin Bu hu
susta gidecek masrafı ben vere· 
ceğim. 

Dedi. Koca Mehmedin cena
zesi köye götürülüp babasına tes· 
liın edilmiştir. 

* * * 
Yüzbaşı Hüseyin, kuşcubaşı 

zade Eşref beyler müfrezeltıri mü
~demeye devam ederlerken vali 

ahrnut Muhtar paşa her tarafa 

telgraflar çekerek mevcut kuvvet

~erin müstacelen çöpköye doğru 
ılerleın 1 • · . . e erıoı emretmişti. Bu emre 
ılk ıcabet d k M e en uvvet Bayındırlı 

ebmet efendi müfezesi oldu. Ba
~ndırlı Mehmet efendi o sırada 
l demişte bulunuyordu. Telgrafı 

a ır almaz derhal hareket etti ve 
;şkıy~nın muhasara hattanı yara
·~ f~arından bir kaç saat sonra 

Çopkoye yetişti. 
Hacı Muatafa, Beyazıtlı İsmail, 

Abuş, Çomaldarlı Sinan d . 
k H • • evecı 

ara asan oglu Mehmet K 
d • ayınak-

çı an pabuçcunun Mustafa Ç •= 
k k b 

, &11.ıcı-
nın ya an a ra asından K 

l k- Al' Ç urucao-va ı or ı, amlıcalı M h 
Ar M · e met ap ercan ve Ko l 
'• h 'b nya ı kara 
••ıe metten ı aret olan ç k . 
t . . a ıcı çe-
esının nereye gittig· i ve . 'k 

ne ıstı a· 
illet tutuiu belli değildi. Me dan• 
da olan bir oı.ey y 
t k Y varsa eşkıyanın 
er •tt·~· - d 

L • ıgı musa eme sahasındaki 
"'an ı.zl · 'd' D erı ı ı. emek ki eşkıya• 

dan da yaralananlar vardı. Fakat 
bunlar ağır yaralı olmıyacaklardı 
ki arkadaşları tarafından götürüle· 

bilmişlerdi. . . 
Bayındırlı Mehmet efendı; ız 

takibinde cidden Mahir, tecrübe 
·görmüş, iş bilir bir zahitti. Bu se· 
heple firari eşkıyanın izini bulm~k 

e behemehal bir müsademe temın 
v 'Jd' etmek vazıfesi kendisine verı ı. 

Ödemişten hareket ederek on 
altı saatta Çöpköye muvasalat 
eden Bayındırlı Mehmet efendi 
müfrezesi; bu vazife ile tavzif edi
lir, edilmez yorgun, argın yeniden 
iz takibine koyuldu ve ilk hamlede 
hacı Mustafanın izini buldu. Bulu
nan iz; hacı Mustaf aya aidiyeti tes
bit edilen bir tütün tabakası idi ki 
yolda düşürülmüştü. 

Bunun bir hiyle olması ve ta· 
kip müfrezelerini şaşırtmak için 
yapılmış bulunması ihtimali de yok 
deği!di. Fakat biraz ilerde ayak iz
leri de başlamıştı. 

Bayındırlı Mehmet efendi bu 
izleri takibe başladı. izler klh kay

·boluyor, kah yeniden göze çarpı· 
yordu, 

Bu minval üzere Bayındırlı 
Mehmet efendi Ödemişin Umur köy, 
Taşlıyatak mezarlığı, Sinirliköy yo· 
luyle Alaşehir hududuna kadar 
ilerledi. izler oradan sapıyordu. 
Müfreze de saptı. Kelas nahiyesi
nin Balaz köy yaylasına geçtiler. 

Bir taraf tan takip edilen izler, 
diğer taraftan yapılan tahkikat; eş-

. kıyanın Ôdemişle Kelas arasında 
Gedik karyesiyJe Bucak karyesi 
istikametine giderek Cevizalanına 
geçtiklerini anlatıyordu. 

Bayındırlı Mehmet efendi tered. 
düt etmedi ve Cevizalanı istkame· 
tine doğru ilerlemeğe başladı. Ce

viz alanı; Ödemişin Birgi nahiyesi

ne merbuttu ve filhakika Çakıcı 
çetesi de orada bulunuyordu. 

Bayındırlı Mehmet fendi müf
rezesi Balaz yaylasından henüz 
uzaklaşmıştı ki takıp istihbaratın
dan gelen bir haber; Çakıcı çete
sinin Ceviz alanında bulunduğunu 
bildiriyordu. Çakıcı bu defa hata 
etmiş, işini ehline gördürmemişti. 

Zira bu haber Çakıcınin Birgiye 
yolladığı bir adamdan çıkmıştı. 

Çöpdere müsademesini mütea
kip yaralı arkadaşları deveci Meh
medi de berab~rine alarak ilerliyen 
çete; döne, dolaşa buraya gelmiş 
ve buradaki adamlıırından birisini 
Birgiye yollamıştı. Efe; yaralı kıza· 
nı için tentirdiyot, pamuk ve saire 
tadarik etmek istiyordu. Bu adam 
Birgide ele geçti ve bütün mace· 
rayı sarahatle anlatmakta terddüt 
bile göstermedi. 

Bu 
gece 

(Devamı var) 

Nöbetçi eczane 

Tahsin Eczanesi 
( Yeniotel Yanında) 

BUGON 

Sovyetler birliği Amerika bile mu 
ile Japonya harip sayılabilir. 

arasında imzala· Bir devlet ki mu 
nan paktın şüp- harip devletlerden 
heli ve tefsire birine bedeli mil 
muhtaç olan bir yulara baliğ olan 
çok tarafJarı ola silah ve harp mal 

bilir. Fakat şüp- Rus- 1 apon zemesi veriyor. 
he kaldırmıyan J 1 

Bu malzemeyi ken 
bir tarafı, Japon kt di g emi le riyle 
yayı Birleşik Ame pa l Ve naklediyor. Muha 
rika karşısında A rip devletin harp 
takviye [etmiş ol m e r i k a gemilerini kendi 
masıdır. Alman- limanlarında ve 

ya, paktın imza- V AZAINI --- masrafı kendine 

sını bu cıaksatla 1 A ~ E 1 ait olmak üzere 
tasvip ve hatta • Y• S m 8 f tamir ediyor; böy 
teshil etmiştir. ._ _____________ J. le bir devletin 

Japonya paktı imzalarken baş muharip olduğu bihakkın iddia 
lıca bunu nazarı •itibara almıştır. edilebilir. Diğer taraftan Çin me-
Ve Amerikada bunu böyle anla- selesinde Japonya'nın; kendisi de 

mıştır. göstermiştir ki bir devlete karşı se-
Yarı .resmi Berlin sözcüsü, nelerle devam eden bir muharebe 

Sovyet-Japon paktının üçlü paktı yapıldığı halde ortada muhariplik 
tamamladığını söylediği zaman sa- vaziyeti mevcut olmıyabilir. Bina· 
mimi olarak Almanyanın görüşünü enaleyh Japonyanın bu noktada 
ifade etmişti. Üçlü pakt Japon baş- müsamahalı davranmıya temayül 
vekili Konoe'ye göre, Birleşik Ame etmesi beklenir, Japon Başvekili 
rikayı sulqun mu haf azasına icbar Konoe'nin geçenlerde Üçlü Pak tan 
etmek için imzalanmıştı. Fakat bahsederken söylediği bir söz de 
Sovyetler Birliği ile milnasebetleri buna delil olarak gösterilebilir Ko-
tanzim edilmedikçe, Ja.ponya Bir- noe demiştir ki: 
leşik Amerika üzerinde kuvvetli - Birleşik Amerika'nın, ·Üçlü 
bir tazyik yapamazdı. Şimdi "sulh Pakt imza edilmezden evvelki va. 
uğrundaki bu tazyikin a.tması~: ziyetiyle bugünkü vaziyeti arasında 
beklemek mantıki olur. esaslı bir fark yoktur. Amerika, 

Fakat Prens Konoe'nin bo sö Üçlü Pakt imza edilmezden evvel 
zü tefsire muhtaçtır: Japon başve· de lngiltere'ye yardım ediyordu. 

Şimdi de yardım ediyor. kili Birleşik Amerikayı · sulhu ınu. 

J apon Başvekilinin bu sözleri, hafazaya davet ederken hakikatte 1 
Almanya'nın, ngiltere'ye yarbu devleti iki şeye davet etmek-

tedir: dımı meselesi yüzünden Japonya'yı 
Amerikaya karşı tahrik için yapı-

l - Evvela Birleşik Amerika lan teşebbüse bir cevap mahiye· 
yı lngiltereye yardımda bulunmak. tindedir, 
tan menetmeğe çalışmaktır. - Bu yardım artık fili olarak 

2 - ikincisi J.•ponyanın uzak harbe iştirak demektir. 
şarkta yapacağı bazı şeylere Bir- . deyince; Japonya şu cevabı 

verıyor: 

!eşik Amerikanın karışmamasını - Pakt imza edilmezden ev-
istemektedir. vel vaziyet ne ise, bugün de 

odur. 

Japon Başvekilinin "Amerikayı Bu da gösteriyor ki Japonya. 
sulhu muhafazaya bağlamak,, nın, Birleşik·Amerika'yı lngiltere'-

tabirinden çıkan mana budur. Yok- ye yardımdan menetmek nokta· 
sa birleşik Amerika durduğu yer- sında pek o derece ileri gitmeğe 
de sulhu boı.mıya karar vermiş de niyeti yoktur. " icar ve iare ,, ka-

Japonya bu~a mani ulmıya · çalışır. nununun kabulünden evvelki vazi-
gibi bir vuiyer mevcud ,değildir. yetle bu kanunun tatbikına ge-
Japonya Birleşik Amerikaya sulhu çildikten sonraki vaziyet arasında 
mu haf aza et derken bazı aktif ha· bir fark görmiyen göz, daha bir 
reketlerden menediyor. çok şeyleri görmiyebilir. 

Fakat kendisi tarafından Ve kendisinin bazı hareketle. 
Uzak şark'ta girişilecek olan te-

rine karşı -pasif kalmasını talep şebbüslere karşı' Birleşik-Amerika. 
ediyor. Aksi takdirde Japonyayı 

nın kayıtsız kalmasını temin et. harekete icbar edeceğini ve bin-
mek noktasında Japonya'nın musir 

netice sulhun da bozulacağını davranacağı tahmin edilebilir •. Fil. 
söylemek istiyor. hakika Japonya'nın bu noktada 

imdi Birleşik Amerika bazı fazla musir davranması da Alman-
har"ketlerde bulunduğu ve Japon- ya'nın işine elverir. Çünkü eğer 
yanın bazı hareketlerine klll'şı la- bu ısrar, Japonya ile Birleşik-
kayt kalmadığı takairde sulhu boz- Amerika arasında bir muharebe 

çıkaracllk olursa, Almanya Japon. 
muş telakki edilecegine göre aca· ya ile işbirliği yapmakla istihdaf 
ba bu aktif ve pasif vaziyetlerin ettiği esas gayeyi elde etmiş ola-
hududu ne olacaktır. caktır. 

Bu hududun iaponlar tarfından Fakat Almanya'nın endişesi, 
kati olarak çizilmemiş olduğu em· Rus • Japon paktının imzasına rağ. 
niyetle şöylenebilir. Ancak mihver men, Japonya'nın hali Birleşik. 
ortakları arasında bu noktada ihti· · Amerika'ya karşı bir " idarei mas-

lahat ,1 siyası:ti takip etmek basi-
lif mevcut olduğu da aşikardır. retini göstermesi ve bu devletle 
Almanya, birinci noktada, yani harbe girişmekten kaçınmasıdır. 
Amerika'yı, lngiltere'ye yardımdan Japon harici politikasının tarihine 
menetmek meselesinde pek titiz bakılacak olursa, Japonya'nın ta-

davranmasını Japoya'dan istiyecek· kipl'b edbe.ceği hareket battı da 
tır. Almanya'ya göre, Birleşik ga 1 8 udur. 

..----------------------"Harbin kati 
sahnesi Atlan-

tik' dir,, 
L ord Hali/aks, şimali 
Afrika vazigetini bal
kanlar muharebesin
den daha mühim te
lakki ediyor. 

Vaşington 19 (a. a.) -İngiliz 
büyük elçisi Lord Halifaks, şima
li Afrikadal..i askeri vaziyet hak
kında Amerikan hariciye nazırı 
Hal ile görüştükten sonra gaze
tecilere yaptığı beyanatta, şimali 
Afrika vaziyetini bugün Balkan
lar muharebesinden daha mühim 
telakki ettigini söylemiştir. Lord 
Halifaks, Balkanlarda vaziyetin 
fevkalade ciddi olduğunu, fakat 1 

şimali Afrikada lngilizlerin mih
ver ileri hareketini istikrarlaştır
dığı mütaleasında .bulunmuştur. 

Amerikanın şu ve ya bu şe. , 
kilde derhal şimali Afrika vaziye
tine yardım edip edemiyeceği 
sualine L0rd Halifaks şu cevabı 
vermiştir: 

"Birleşik Amerika, Kızıl de
nizi Amerika seyrü sefainine aç· 
mak suretile yardım etmiş bulun
maktadır.,, 

Lord Halifaks şunu da ilave 
miştir: 

"Mihverin Balkanlarda ve şi
mali Afrikadaki muvaffakiyetle
rine rağmen harbin kati sahnesi 
Atlan tik' dir.,, 

Antonesko 
Romen ordusuna 
hazır bulunmasını 

bildirdi ! 
Bükreş 19 ( a. a. ) - Rador 

ajansı bildiriyor: 

Paskalye münasebetile Başvekil 
general Antonesko Radyoda söy
lediği bir nutukta milleti ittihada 
davet etmiş ve orduya her ihtima· 
le 1'arşı hazır bulunmasını bildir
miştir. General, afva lıiyık olanla-a 
rıo serbest bırakılacağını vait-
eylemiştir. 

şimal denizinde 
bir Alman gemi kafi

lesine hücüm 
Londra 19 (a. a.) _ Hava ne· 

zareti istihbarat bürosunun bildir· 
diğine göre Norveç sahili açıkla· 

rında bir düşman gemi kafilesine ya 
pılan taarruz neticesinde 7000 
tonilatoluk bir iaşe gemisi arkası 
alevler içinde ve 3000 tonilatoluk 
diğer bir gemide siyah dumanlar 
çıkararak süratle batar bir halde 
bırakılmıştır. 7000 tonilatoluk di· 
ğer bir iaşe vapuruna dahi bir 
Blenhaym tayyaresi taarruz etmiş 
ve taarruzun hemen akahında bu 

büyük vapurun arkasını alevler 
kapladığı görülmüştür. 

Sokakta unutulan esva satıhyor 
B ir kaç hafta evvel Amerikanın _Şikago 

şehrinde, sokaklarda ve umumı ma· 
hallerde bırakılmış eşyanın müzayede ile satıl· 
masına başlanmıştır. Bu eşya polis merkezine 

birlerin halkı düşman önünden kaçoııya başla
mış, şoseler muhacirlerle dolmuş, şehirler bo
şalııııştır. 

işte otomobiUe Holan?adan F ransaya ge
len bir Amerikali g~zetecı~ bu boş kalan şe
hirlerden birinde şoyle bır vaka ile karşılaş· 

Gabriel, bir an düşünmüş, sonra: 
- Acaba hangimiz deli? demiş, ben bir 

çılgınlık halinde bir kişi öldürdüm. Şimdi bü
tün dünya çıldırmış, binlerce kişi öldürüyor. 
Acaba içeridekiler mi, yoksa dışarıdakiler mi 
deli? 

teslim edildikten sonra gaze_telere ilin verilmiş, 
fakat muayyen müddet zarfında sahipleri mü· 
racaat etmemiştir. Bunun üzerine daha fazla 
beklemiyerek satışa başlanmıştır. 

Bulunan eşya arasında . en fazla . ~aston, 
şemsiye, şapka a-ibi şeylber, bıb' ardbahı~ı k lt~: 
mobil, bir yangın tuludm basıt ır e ~ ıs e e ı 
vardır!.. Şurada bura a as on, şemsıye, şap· 
k hatta ufak tefek paket unutuma kabul 
edllebilir, Fakat araba, otc:>mo.bil, bilhassa J~n-
ın tulumbası unutmak şımdıye kadar gorul-

i d "'ld' müş şey egı ır. 

Mamafi geçenlerde Avrupada da buna 
benzer garip bir vaka olmuştur: Romanyada 
bir karı koca, çok sevdikleri çocukları ölünce 
çocuğu fırında yaktırmışlar ve küllerini, daima 
yanlarında bulundurmak üzere, bir vazoya .ko· 
yarak beraberlerinde almışlardı. Karı koca 
bundan sonra trene binmişler, fakat gidecek· 
leri şehre geldikleri zaman içinde kül duran 
vazoyu trende unutmuşlardır. Karı koca bütün 
araştırmalarına rağmen vazoyu bulamamışlardır. • 
1 

Kim deli ? ı Fr~nsa işa-alinin en son gün· 
. lerınde Fransa halkı çok 
acıklı günler yaşamıştır. Şimaldeki bir çok şe· 

mıştır. . . 
Esmer, uzun boylu, ırı Y•rı bir adam olan 

Jean Gabriel, tam on senedenberi bu ıehrin 
timarhanesinde nezaret altında bulundurulmak
tadır. Şehrin tahliye edildiği gün Gabriel, ken
disini yalnız bulup, heme~ .sokağa fırlamıştır. 

Cok iyi tanıdığı şehrını baştan aşağı dola
şan Gabriel, her tarafı yıkılmış, lıarap olmuş 
bir halde görünce, şaşırmıştır. 

Şurada, burada rastgeldiği ölüler de ken
disini büsbütün korkutmlljtur. Zira Gabriel'in 
timarhanede bulunmasına sebep, bir cinnet 
anında k~ısını öldürmüş ol~asıdır. 

Gabrıel, bo kadar çok olü ile birdenbire 
~arşıl~şı~ca, bu sebebten dolayı fena halde 
urkmuştur. O sırada bu ıssız diyarda karşısına 
otomobili ile bu Amerikalı gazeteci çıkmıştır. 
Jean, hemen ona koşınuı ve bu kadar çok in
sanı kimin öldürdüğünü, şehrin neden harabe 
halinde olduğunu sormuştur. 

Amerikalı muharrir ona: 

- Arkadaş. demiş; senin galiba haberin yok. 
Harp oluyor, harp. Herkı biribirini öldürüyor. 

l"""T'-______ ...... 

lngiliz tüccar- lna-ilizlerin harbin baş-
larının az'ızligvi lanğıcındanberi güven

dikleri en büyük vası-
talardan biri, Almanları abloka ile açlığa mah
kOm emekti. 

Bu arada lngiliz tüccarlarının harice sevk 
için yaptıkları paket ve kutuların içerisine bi
zim çukulataların içine konulan niyet kağıtları 
gibi, kağıtlar vardır. Bunların üzerinde şu gibi 
ibareler vardır. 

" Her ne kadar bu güzelim konservelere 
sahip olmak için Almanya dünyalfı verse de, 
biz bunları size yollamağı tercih ederiz!,, 

Yaliut ta: 
"Kim demiş ki, lngilterede kıtlık var. Ba

kınız biz bütün hal~ ımızı doyurduktan maada 
size bile, yetiştiriyoruz.,, 

Diğer birisi de şu şekildedir : 
" Bakınız, bu güzelim mallar Almanyanın 

sözde aç bıraktığı İngiltercden sizo geliyor. " 
Velhasıl, Almanları çatlatmak için lngiliz 

tilccarJarı ellerindeni geleni yapıyorlar. 

3 

Grevana ve Olimpos 
Mevkilerinde 

A m n 
rr z 

önlendi 
Sarando geçi-
dinde kanlı 
muharebeler 

lngiliz kuvvetleri, kuv
vetli Alman piyade t1e 
Ta n k hücumlarını 
tardetti 

Atina 19 (a.a) - Yunan res
mi tebliği : 

Makedonyada düşmanın gerek 
Grevana noktasında, gerek Alyakon' 
un orta vadisinde ve Olimpos mın· 
takasında bildirilen bütün tazyiki 
muvaffakiyetle önlenmıştır. 

Arnavutluk cephesinde: Arna
vutluk topraklarındaki hareketleri· 
miz sükunetle yapılmıştır. 

Atina 19 (a.a) - Yunanistan
daki İngiliz kuvvetlerinin tebliği: 

Avcı ve bombardıman tayya-
relerimiz kara kuvvetlerimize mü· 
uharet için bütün gün faaliyette 
bulunmuşlardır. Düşman münakala· 
tı durmadan bombardıman edilmiş
tir. 

Bütün ~cephede muharebe 
şiddetle devam ediyor 

Atina 19 (a.a) - Matbuat ne
zareti, harekat hakkında aşağıdaki. 
bülteni neşretmiştir: 

· Muharebe şimali Yunanistanda 
cephenin heyetiumumiyesinde şid
detle devam etmektedir. Saranda 
geçidini müdafaa eden İngiliz kuv
vetleri, kuvvetli Alman piyade ve 
tank hücumlarını tardetmişlerdir. 

Buradaki muharebe bilhassa şiddet· 
li ve kanlıdır. 

Almanlar Olimpos dağının ce· 
nubundaki diğer geçidi müdafaa 
eden Avustralyalılara karşı 10 fır

ka ileri sürmüşlerdir. Fakat bütün 
hü<:umları mu vaff akiyetsizliklere 
uğramıştır. Daha garpte kuvvetli 
motörlü kıtalar Kalambaka'nın şi

malinde Yunan hatlarına hücum 
etmektedir. Fakat bu hareket• de 
önlenmiştir. 

ltalyanlar geri çekilişe 
mani olamadılar 

Atina 19 (a a) - Yunan bası
nı nezaretinin sözcüsü, cenubi Yu· 
goslavyadan büyük Alman kuvvet
lerinin Makedonyaya girmesi üzeri
ne Arnavutluktaki Yunan kıtaları· 
nın yeni mevzilere alındığını ve 
ltalyanların bu ric'ata mani olama
dıklarını söylemiştir, 

Atina 19 (a.a) - Arnavutluk· 
ta Himara mıntakasında Yunanlı
l':!'m " yeni bir ltalyan taarruzunu 
puskurttükleri bildirilmektedir. Yu-
nanlılar mukabil taarruzda buluna· 
rak düşmana ağır zayiat verdirmiş
ler ve esirler almışlardır. 

Atina 19 (a.a) Yunan em· 
niyet nezaretinin tebliği: 

Alman tayyarele:ıri Lamia'yı 
bombardıman etmişlerdir. Sivil halk 
arasında az özlü ve evlerde hasar 
vardır. 

Atina 19 (a.a) -General Hris
to dün akşam radyoda neşrettiği 
bir beyannamede Atina askeri va. 
(iliğine tayin edildiğini bildirmiştir. 
Beyanname şudur: 

" Harbiye nazırının emriyle 
Atina askeri valiliğini deruhde et· 
tim. Herkese münhasiran işi ve gü
cü ile meşgul olmasını, icabeden 
sükunet ve inzibati muhafaza ve 
bu suretle emniyet ve asayişin ida
mesine yardım etmesini tavsiye 
ederim. Halk toplantıları kat'iy-,n 
yasaktır. Bu emre muhalif hareket 
edenler divanıharbe verilecektir.,, 

Vişi hükumeti milletler· 
cemiyetinden çekiliyor! 

Bern 19 ( A.A ) - Tuluz Rad
yosunun bildirdiğine göre, Amiral 
Darlan, Vişi hükumetinin milletler 
meclisinden çekilmeğe karar vermiş 
olduğundan cemiyet Genel sekre· 
terliğini haberdar etmiştir. 
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ASRİ SİNEMADA 
Suvara Suvara 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

NEŞ'E FiLMi BİRDEN iKİ 
1 

Gülmek doya doya gülmek ve katılıncaya 
kadar gülmek istiyenlere müjde / ..•... 

STAN LOREL OliVER HARDİ'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER DÖNÜŞÜ 
f)l)JJ) 8j\Şll.IYOR 

il 
Ne,e, Zevk, Heyecan, A'kla Dolu ••.•• 

JUDY GARLOND - MİCKEL ROONEY 
LEUVİS STONE-SECİLiS PARKOR'un 

İBDAGERDESİ 

GENCLER SEVİŞİYORLAR 
1 

Bugün Gündüz Matinada : GENÇLER SEViŞiYOR 
TARZANIN INTIKAMI 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ZORAKi TAYYARECi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

( Eksper ve muhasip ahnacak ) 
Alım merkezimizde çalıştırılmak üzere eksper ve muhasip 

yetiştirmek maksadile 1-5·1941 tarihinde Ankarada 2-3 hatta 
devam edecek iki kurs açılacaktır. Kursa iştirak t"denler 
kursun sonunda yapılacak müsabaka imtihanına girerek ka· 
zandıkları takdirde alacakları derece . sırasına göre asgari 60 
ve azami 100 er kadro tahsisatlı vazifelere 3659- 3968 sa· • yılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretle tayin edilecek-
lerdir. 

Eksperlik Kursuna: 
Mecburi hizmete tabi olmıyan ıiraat mektebi mezunlarile 

en aşağı orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire 
işlerinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler 
ve 50 yaşını geçmemiş bulunanlar. 

Muhasip Kursuna 
• Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulu

nanlardan en az orta veya buna muadil tahsil gören 
ve 50. yaşını geçmemiş olanlar girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazanan
lardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcırah ve yev
miyeleri verilecektir. 

İsteklilerin aşağıdaki yazılı vesikalarile nihayet 25-4-941 
akşamına kadar bizzat Adana Ajansımıza müracaat etmeleri 

1- Nufus hüviyet cüzdanı 
2- Mektep şahadetname veya tastiknamesi 
3- Varsa hizmet vesikası 
4- Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika 
5· Askerlik terhis tezkeresi 
6· Doğruluk kağıdı 
7- Sıhhatlerinin vazife ifasına müsait olduğuna dair rapor 
8- 3. adet vesikalık fotoğraf. 20 • 22 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi BÜYÜK FiLM BiRDEN 
1 

PATOBREN 
T J\RJ\}lt10AN TlEtJJSll ED)lEtJ 

CEHENNEM YOLU 
il 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 

llYAl IS1RI 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

Memleket Hastanesi BEVLiYE "Mütehassısı 

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

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

Telefon : 183 

BUGON 

1 HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN: 

! ALSA RAY SIN.EM AS 1 : 
• • 

I ~ 

•' . ~ 

ı ı 
BU AKSAM 

Saym müşterilerine iki büyük film taktim ediyor 
I 

HANS AllBIRS 
Tarafından Temsil Edilen ~~ 

:ı 
ı. BERi ÇAVUŞ 
: <rUR~< Çf S'OllU 
• il 

: Dik Powell Rosemary Lane 
~j Gibi iki büyük artist tarafından l~ıiı:~ 

iı HOLİVOT OTEL 
•: . .... 

iLAN 
Askeri Satznalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Muhammen bedeli Tutarı Teminatı 

Cinsi Miktarı Kilo Lira Lira Kr. 

Sade yağı 650 138 897 135 00 
Sabun 500 47 235 35 25 
Gaz yağı 500 22,5 112,5 17 00 

1- Yukarıda miktarı, muhammen bedeli, tutarı, teminatı 

gösterilen sade yağı, sabun , gazyağı pazarlıkla satın alına
caktır. 

2- Pazarlık günü 21· 4- 941 pazartesi günü saat 10. da 

askeri satınalma komisyonunda olacaktır. Evsaf ve şartname· 

si komisyonda görülebilecektir. 

3- isteklilerin gösterilen gün ve saatta komisyonumuza 
müracaatları. 662 

• 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 
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20 Nisan 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile 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 ucuıluk ve sür,atle 

hazırl~nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi· 
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, 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 ALABİLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

# • ~ • :'" ~' , • - V .f ,. • ~ .ı.~ ', ' . . ' - ' ~ 

İLAN 
Belediye Riyase

tinden: 
1- Temizlik işleri hayva

natı İçin 34500 kilo yeşil olun 
mübayaası açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2- Yeşil otun beher kilo 
muhammen bedeli iki kuruştur . 

3- Muvakkat teminatı (52, 
5J liradır. 

4- İhalesi Mayısın 2 inci 
cuma günü saat 15 de bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnamesi yazı işleri 
müdürlüğündedir. lstiyenler 
otada görebilirler. 

6- Taliplerin ihale günü 
muayyen saatte muvakkat te
minatlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilin 
olunur. 17-20-23-26 654 

i LAN 

Blll&UN Matbaası 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1- Şehir dahilinde asfalt 
cadde Çınarlı • Asri Sinema 
Toros eczanesi· tahtalı cami· 
kolordu, asfalt cadde- birinci 
orta okul, yeni cami, Hacı 
bayram kuyusu meydanı ara· 
larındaki adi ve arnavut kal· 
dırımları tamiri 1028.16 lira 
bedelle ihale olunacaktır. 

En temiz ve ucuz iş (BUGÜN) 
matbaasında basılmaktadır. 
işlerinizi (BUGÜN~-matbaasına yaptırırsanız çok 

nun kalacağnuza fUPhe etmeyiniz-
mem-

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
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 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000. " 

35 
" 

100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz alm19 olmaz, aynı 
zamanda taliinizl de denemit oluraunuz. 377 

İLAN 
Toprak Mahsulleri 

Ofisi Adana Ajanlı
ğından: 

Depomuzdan istasyonlara 
hububat nakli, vağon tahmil 
ve tahliye işleri bir sene müd
detle açık eksilmeğe konmuş
tur. Talip olanların 5-5-941 
pazartesi gününden evvel 
ajansımıza müracaatları. 

20· 22- 23 663 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

2- Muvakkat teminatı 77.11 
liradır. 

3- Bu işe ait keşif ve 
şartname bedelsiz olarak Ada
na belediyesi fen dairesinden 
verilir. 

4- ihale 2- 5- 941 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat 
onbeşte Anana belediye bi· 
nası dahilinde toplanacak be· 
lediye encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

5- İşbu tamirat açık ek· 
siltme ile yapılacaktır. 

17- 20- 23- 26 652 

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 


