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Plyatı s Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara, 22 [La.]- Aldıiımız tel
graflarda, Milli Şefin imzalarile Parti 
idare heyetlerile Halkevlerine hediye et
miş oldukları fotoğrafların merasimle 
yerlerine konulmalarına başlanıldıiı bil
dirilmektedir. Bu merasimlerde Milli Şefe 
karşı sevgi ve saygıların bir defa daha 
teyit edildiği görülmektedir. 

TORK MİLLETİ,. MİLLİ HAKİMİYET 
BAYRAMINIZ KUTLU OLSIU,;N 
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Vazıyet 

Cihana-irlik dev
ri, imparatorluk ida
resi, pan islimizm 
ıtiyueti, pan turanizm 
cereyanları, despo· 
tizm meşrutiyeti de
virleri. 

lıte Osmanlı ta
rihinde ıahit oldu· 
jıımuz ve bu gün
den de iyi ve kötü 
devirlerinin hatıra· 
larını okuduğumuz 
muhtelif idare şekil· 
leri ve ıiyasi cere· 
yanlar. 

Fakat bu çeşidli 
siyui meslek, poli
tik akide ve cere
yanlarla bir kaç 
uırhlc parlak ve 
karanlık bir maziye 
sahip olan bu dev· 
let Sevr muahede· 
sinden ıonra niçin 
y a ş a m a k k u d
ret ve kabiliyetini 
röstermedi ıni ? Ni
çin çöziilmej'e ve 
daiılmaia mahkOm 
oldu ? Çünkii ba 
devleti yqatan ruh 
eskilDİf, batı rev-
1 e m iş, hayat ve 
enerji kaynaklan 
lcunamqta detilmi? 

Halbuki yqamak, yükselmek, pa- Türk devletlerinin tarih ve sıya-
yidar olmak yeni bir ruha, yeni setlerini tahlil ve tenkit ederek şu 

Ebedi Şefimiz Atatiirlc'le Milli Şe-1 
/imiz Cıımluır reiWllz /•met lnönii 

bir arada çelcileiı tarihi resim . 

bir enerjiye ihtaç gösteriyordu. cümlevi il ; .... ı. .... ~r-11\lıdnr• "Ri.7)!!' 
............ Hwwwek,""tlDna bal· vasab ve titbilt 1ta1>111yetını Kor· 

mak lazımdı. Tabii ba yeni ruh düiümiiz siyasi meslek milli bir 
ne Oımanhbk olabi~ ve ne de siyasettir.,, 
Oamuılı devletini t91lcil eden mil- işte 23 Nisan Türk milletinin 
letleri bir arada tutan saltanat ba- bu derin ve hakiki ihtiyacının tam 
• H l'f ı·k bir ifedeai şeklin· rı, a 

1 
e 

1 
• ma- ı BugUn, mlllf h•klmlyet l d. • de tezahür etmif· kamiy e, ını ve ve mllll iradeyi temsll 

kozmopolit ıiyaıi tir. 
cereyanlarla müm· eden BUyUk Millet M Bugün Türk 
kündü. Türk mil· llslnln ilk toplandılı milleti lendisini 
letinin yaşaması h•J'rlı ve uıurlu bir istismarcı ve ep
için yeni, milli bir gUn olmuttur. Bu iti· ist bir aile salta· 
irade, bir idare bari• 23 nisan bayra- nalının eliod• 
ve bir kaynak li- 1 klll t lhl kurtaran milli ira-

mını TUrk n P ar de ve milli hiki· zımdı. Bu da an- k il 
cak Türk milleti· nln en bUyU ve ye- miyetini ilk de!•. 
nin bizzat kendisi, mut bir gUnU olar•k olarak idrlk ettiii 
kendi kendine ha- kar,ıllyoruz. ÇUnkU bir gün olmQftur. 
kimiyeti demekti. bugUn bir millet gUn~ Bugün mili haki

lıte Atatürk bu dilr. Bir milletin benh miyeti ve milli ira· 
yeni ıekli, Türk Alni, kuvvet V8 kudre• deyi temsil eden 
lllilletini bir esa- • k M · 1 l e t 

tini bllfill kullanmağa Büyü ı 
retten kurtararak Meclisinin ilk top-
hüriyet ve istikli· bafl~dığı bir gündUr. landığı hay 

1
r1 ı 

le kavuşturacak, L:.:...:..-......;:;_ ____ ~--
ona varhiını ve benliiini ebediye- ve uiurlu bir rün olmuştur. Bu 
te kadar mubafa.ıa ettirecek bu itibarla 23 Nisan bayramını Türk 
aailli siyaseti, milli bikimiyeti ıu 

0

inkilib tarihinin en biiyük ve il· 
veciz sözlerle ifade etmişti; yemut bir ronn olarak karfılıyoruz. 

"Hayat demek mücadele ve Çünkü bugün bir millet rünil· 
H ta f du'" r, Bir milletin benliğini, kuvvet lllüsademe demek.tir. ay at mu va • 

d 1 d ve kudretini b\lfiil kullanmağa bat· fak.iyet mutlaka müca e e e mu· 
, vaffakiyetle mümkündür. Bu da ladığı bir gündür. . . 

._ '-.. d Cümhuriyet Türkiyesınde ıs.e aalnen ve maddeten Kuvvete, Ku - k 
rete iatinad eder bir keyfiyettir.,, millet her şeydir. Herşey deme tir. 
Diyen Büyük Şef eski lslim ve Ve her şeyin üstündedir. 

Alman 
Ordusu 

late ve cephane ~akımından 

MOşkilit 
içinde 

Atina üzerinde şiddetli 
bir MfHI lllfıla•e6eai oldu 
22 Alman taggaresi dii
ıiiriildii 

Londra 22 ( A.A. ) _ Dün 
atina mmtakuından hava harbi hak· 
kında alınan lafsillta göre, en &f&İ'I 
22 diifman tayyaresi diiftirüldüiü 
anlqılmıştır. Al111an bombardman, 
pike tayyareleri adedce az olan 
liariken tayyarelerimiz tarafından 
laer taraf ta pilsldlrtGlmGf ve iaa· 

betli hiç bir bomba attınlmamııtır. 
Kahire 22 ( A.A ) - Orta 

şark lnrHiz kuvvetleri tebliği: 
Yunanistanda 1 m paratorluk 

kuvvetleri ıimdi Lamya'nın .ce~u : 
bunda bulunan müdafaa mevzılerına 

tutmuılardır. Ofi . 
Atina 22 (A. A) - . •Jan· 

sının bildirdiğine göre ye~ı hukO
met enerjik hareketle~le 't bj'
lamıı ve bu meyanda divanı rp er 
teşkil etmiştir. Bu a-erek cephe 

riıinde ve crerekse ordunun ma-
re • d-
neviyatını bozmağa Ç~~ uım~n 
ajanlarının f aaliyetlennı . onl~m"~e 
mituf bir tedbirdir. Çetin bır mu
cadele yaptıi'ını ve b~tiln feda
kirlıklara katlandıpu bilen Yanan 
milleti, bilerek veya bilmiyerek 
düşman ajanlıiı yapan ve bu ~u
suretle umumi itmadı sarsan kım· 
selerin cezalandırılmalarını talep 
hakkını istimale batlamışbr. 

( Balkanlardaki muharebelere 
dair teliiraf haberlerimiz dijer 
ıütunlarımızdadır.) 

ingiliz 
filosu 

Trablusgarbe 
hücum etti 

Lim:ınd.ı 6 gemi, bir 
muhrip batırıldı; şehirde 
yangınl11 r çıkarılı!ı . 

Golos ve 
Lam ya 

Almanlar tarafın
dan iııal olıındıı; 
bir laalıere ıöre Al
manlar ÇanakJcale 
6olazına 160 kilo
m.Ue mesafede 
Limni ve Semen
dere adalarını zapt
etmiıler. 

-RADYO-
- Gauteai _ 

• M i b v e r devletlerinin 
Balkan vaziyetile meşgul olduk. 
lan relen haberlerde bildiri!. 
mektedir. Hitlerle Musaolini 
arasında vuku11 haber verilen 
mülakat teyit etmemiştir. Ancak, 
Alman Hariciye nazırı Ribhen· 
trobla ltalyan Hariciye nazırı 
İ~duldan teblii edilmektedir. 

ltalya, Hırvatistan& ait 
Dalmaçya sahillerini ist•mekte 
ıaararla darayor. Hırvatlar İle 
Almanyaya sıjlnmlflardır; Cel"" 
menlerle kan kardeşliii idclia
ıındadırlar. 

Hırvatlar Onrinde himaye 
isteyen ltalya, anlqddıfma 
re;re, Karadatada sahip olmak 
hedefindedir· Bazı Karadajhlar 
fqist ltalyaya ka~k ~ 
Muuoliniye teltraf çekmiflerdİr· 

Fakat muhakkak olan f'I ki; 
zaferial Al1Dan aillhlarma borv
la balanan ltalya, . ~~a~~ 
meaeleaini kendi diledifi l'I 
bal edemiyecektir. 

Bulraristan, Makedonyanın 
bir k.smını ve Garbi Trakya)" 
işgal etmiştir. Buna rajınen ba 
millet ele geçirdilderind~n tat· 
min edilmiş rörünmilyor. B~pr 
Kralı Borisin, Hitlerle .,-örüf
mek üzere tekrar Almanraya 

"d •. babor verilmektedir· 
rı ecerı _...:... .... 0 Romanya ile Mac..-.. -

. · ddiaları da bir türlü tev· 
arazı ı . H iki 
bit edilememektedir· er .• 
devlette Banat'ı istiyor. Direr 
taraftan Romanya Transilvan· 
yayı reri almak arzusundadır· 
Buna mukabil Macariıtan, Ro
manyaya bırakılan parçayı da 
istemektedir. Bu ibtilif iki hilkt· 

met aruındaki siyasi -~~ 
betleri çok srerrinlettirmlf: 
Romenlerin Macar hududun 
asker tahfit ettikleri ha~ 
verilmektedir. Fakat ba iki 
devlet Ozerinde Alman nufaza 

0 kadar k11vvetlidlr ki, ibtillfıD 
siliblı bir milcadeleye va,..... 
imkin haricindedir • 

• Alman ukerlerinin ~o: 
nan • Britanya cephesinde taz)'llu 
rittikce artmaktadır. Londra 
radyoıa cephenin sreri çekilmek: 
te oldu;una bildirmifse de Y~1 

mevzilerin mevkiini ifta etmeaut
tir. Şalkanlar~a. müttefiklerin 
durumunun ilmıtıız dönemezsede 
vahim oldutu rizlenme~ektedir. 

lnfiliz radyosuna gore, ln
ptere Balkan harekibndan iiç 
ıey kuanmışbr. 

ı - Balkanlara kuvvet yol
lamakla Balkan devletlerine karşı 
giriftiği taahhildü yerine retir
miftir. ( Devamı ilçüncüde-) 

lnıiliz donanması tarafından 
milimetrelik obüsler liman ve Trablııs ıarhe yapılan şiddetli laücıımda, 37 5 

liman tesisatı üzerine a .. d ı r ı l m ı ş t ı r 

C6rçilin 
izahatı 

Başwlcil, Avam /cama· 
rasına Y ıınanistandaki 
hare/citın meluuetle ga 
pıldılznı bildirdi. 

Fransa ve İspan-
ya ingiltereye 
düşmandır! 
lo•il.V--~·'•• ır· ıı;w 
bile edilen gatlflırma 
agaetini ıidd«le ten 
lcU edigorlar. 
Londra 22 (a.a) - Avam ka 

maruında bir ıuale cevap veren 
Çörçil ezcilmle demiftir ki: 

. .. _ Eski beyanatlarıma ekle 
yecek yeni mukayyit bir ıey yok· 
tur. Bir çok barekita devam et· 
melde ve kendimizden başkalarını 
düt&omek meYkiindeyiz. 

Avam kamaruının harbin ida· 
reaine memur olanlara kartı siikOn 
ve aotuk kaolılık buletlerini röa
tereceklerini .,iimit ediyorum. Ka
maraya verecejim yerine haber, 
Akdeniz filomuzun dün şafakla be· 
raber Trablusrarba ağır hücumlar 
da bulunduğu ve taarruza iştirake 
fiden tayyarelerimizin yolda '.._beş 
Alman tayyareıini yaktıkları ve 
hiç bir zayiata uğramadığımı& kef 
fiyetidir . ., 

Vaki istizaha cevaben Çörçil 
vaziyetin muvakkat bir tevkif dev 
roıine girince ~Avam kamarasına 
izah edilecerini, Yunaniıtandaki 
harekit hakkında çok müşkilitla 
malGmat alınmakta olduğunu bu 
hareketin büyük tmebaretle yapıl
mış bulundujıınu l;ve bu harekat 
hakkında halen resmi tafsilat alı
namadığını hariciye nazırının orta 
şark ıeyahati hakkında açık veya 

aizli : beyanatta bulunulmasını ta· 
lepten vazgeçilmesini. bu hususta 
ki beyanatın ne kamara için, nede 
~mu111i menfaat için iyi olmayaca
rını ıöylenıiştir. 

Bqvekilin Beyanatı bir çok 
defa alkışlarla kesilmiş ve bqka 
ıual'ere reçilmiştir. 

Londra 22 [a.a] - Gazeteler 
bazı hatipler tarafından radyoda 
Verilen nutukları bahis mevzuu e
derek diyor ki: 

" lnailiz milleti nihai zaferden 
elllindir. Fakat millet uhdesine dü
şen vazifenin büyilk müşkilitını a· 
zınııayan nikbinler tarahndan ida
re edilirse milli izim zayıflar. ln
riltere, Vişi ile lspan,.aya karşı 
vaziyetini teapit etmelidir. Bu iki 
biikGmet bize dilfmandır. Her iki· 
ıi de bizim menfa•tlerimize doku· 
nacak tarzda hareket etmiştir. Vi· 
şi ablukayı yarmış, gemilerimize 
ateş açmlf ve Almanların Dekar 
ve Kazablanka'ya ayak bumalan· 
na mOaade eylemiıtir. 1...mz siya· 

Koordinasyon 
heyetinin 2 ~a
r arı neşredildi 

--Edirne ve civarında , buiday veı--
---un nakline yarar nakil vaıHtaları için __ _ 

--ucretll çahtma mecburiyeti konulduu--
yesl !.;;~;; ~i~ ~h'yöri"~İirayi · \·ada~ kredi tahıiıine dair koordinasyon 

kararı neşredildi. . . k •· t k d • 
B d n baıka koordinuyon hayetinın şu ararı mer ıye e on u. 
.. 

0

; 0 arak mahıülleri ofiSi tarafından Edirne. ıebriyle bu. ı~hr~ mü: 
• k pbal an nakline 1&1ib bilamam nakal vuıtaları ıçın ucretb cavır asa ara l k'l 

al mecbariyetı konuJmqtur. ÇallflDaya mecbur tutu an na ı vaıı· 
ç 1f1Da • Ed' 1·1· •• t f d t • 1 tal mutad Qcretlen ırne va ı ısrı ara ın an ayın o unur.,, arının . . 

Koorc:linuyon heyeti 36 sayı ıle ıu kararı verdı: Ve bu karar bu 
l'Ün n91redild4 

., ı - Milli korunma kanununun 29 ıncı maddesine istinaden tica
ret vekiletine, lüzumlu röreceii idhal ve ihraç maddeleri için fiyat tes
bit etmek ve bu suretle tesbit olunan fiyattan fazlaya idhal veya nok· 
sanına ihraç yapılmasını meneylemek selibiyeti verilmiştir. 

2- Ticaret vekaleti, hükOmetçe akdolunan mukaveleler veya ittihaz 
edilen tedbirler dolayısiyle bir malın dahili satış fiyatı ile harici satlf 
fiyatı arasında fazla kir hasıl olduğu taktirde milli korunma kanonu· 
nun 27 inci maddesine istinaden bu fazla kirları Türkiye Cumhuriyeti 
ziraat bankasında bir fon •tesis ve ihracat bedellerinden bu fona tefrik 
edilecek miktarları tayin edebilir. 

T. C. Ziraat bankası Fon hesaplarının :<mikdar ve vaziyetini her 
ayın ilk haftası zarfında Ticaret Vekaletine ve Başvekalet koordinuyou 
bürosuna bildirir. Bu suretle tahassıll edecek fondan Milli korunma ka· 
nununun 27 nci maddesi hükümleri dairesinde yapılacek sarfiyat icra 
vekilleri kararile tayin ve icra olunur. 

3- Pamuk ve yapağı için yukarıdaki birinci ve ikinci maddelerle 
29 numaralı koordinasyon kararının 1 inci maddesi mucibince U&'&ri ih
raç fiyatı fon mikdarı ve dahili fiyat tesbiti Ticaret ve iktisat ve~ilet· 
letleri tarafından müıtereken yapılır. Sair sanayi_ iptidai maddelennden 
hangileri hakkında bo madde hükümlerinin tatbik edileceiini adı l'eç•n 
iki vekilet tayin eder.,, · 

l,joKlerınde büyük bır bava muharebesı cereyan eu.ıgı 
bildirilen Atina'dan örünü 

seti ise frankoya ödünç para ve- 1 
~re.ce~ derecede uysallıkta ileri rit· 
mıştir. 

L ispanya ve Franıaya karşı ta· 
ki olunan yatıştırma siyaseti son 
se~elerde birbiri ardından tehlikeli 
ve fadasız olduiu tebarüz eden 
yatqtırma siyaseti l.adar tehlikeli 
ve faydaıızdır. ltalyan nümunesi 
bunun en bariz delilidir. Binaena
leyh Fransa ve ispanyaya. karş,ı ta
kip edilen ıiyaset de aynı aetic .. 
lerl venbilir ... 

Türk vatandaşhğtndan 
çıkarıldı 

Ankara 22 (Husui •ahabiri· 
mizden) - Y abaacı bir d .. Iette 

ebliilere rap• vazife alan ve t N ti 
. . terk etai1en eca 

bu vazıfe,11 ~ çı 
Akçar. Till'k va 

UnWJo 
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• TETKiK 

ikinci Defa Harp Sah -
nesi Olan Sirenaik 

···~ ,~·~·~; ·~·~· j .t l·b:llllll:U=i#4;1!4:-

8UgÜU Atatürk parkında 
yapılacak merasim 

ırmı™ 

Bu k~ta'nın inc:si, Hurma ağaçlariyle 
kapall bir vahanın ortasında Dernedir 
(Sirenaik) yani eski Bingazi Sirenaik hıttasının incisi hurma 

sancağı veya Berka, ikinci deia ağaçları ile kaplı bir vahanın orta· 
harp sahnesi olmaktadır. Burada sında bulunan Derne'dir. Nüfusu 
şimdi lngilizlerin elinde yalnız Tob- 10,000 kişidir. Derne'nin garbinee 
ruk liman ve kalesi ile Cerabub vaktile mühim ve mamur bir şehir 
vahası bulunuyor. olan (Siren) bulunrdu. 

iki defa harp sahnesi olan E.ski tarihlerde Apolloııia İs-
Berl.:a Akdenize doğru uzamış Af· l mini taşıyan bu mıntakanın yüksek 

k b .. "k b' kültürü vardır.Yüz ri anın uyu· ır ,-

/ "k J bin nüfus bes-yarımadasıdır. E.- talya Sirenaı ue uzun bu 

il !iyen mınta razının vaziyeti ve geniş ana yo ar yap· 
b • kanın vaktiyle ne 

ve ikli.mi iti ar.iy- tırmıştır. Her iki askerı kadar mamur ol 
le Afrıkadan zıya- hareka'tta ge" rek /ngilizler, 
de Avrup.aya ben- k Almanlar bu modern duğunu büyük ha· 

zemektedır. gere d k rabeleri isbat edi 
Bütün yarım ve sağlam yollar an ço yor. 

ada vasati 500 istifade etmişlerdir. Sirenaik'in çıp-
ı.
_:.:.:.;;_ ____________ , lak erazisinde 

ila 700 metre ir-
d E. "k k ha· huni şeklinde bir çok derin çukur-tifade bir yayla ır. n yu se 

valisi (Siren) deıı 20 kilometre _c~- lar vardır. Cografyacılar bunlara 
nuptaki Frezza'dır. Burasının ır~ı- dolin derler. Bu çukurlarda yer 
faı 868 metredir. Lakin burası s.ıl: altında bir çok mağaralar ve ka· 
sile halinde dağlar değildir. Bırı nallar vardır. Fa~at su me'Dbaları 
Cebeliahzar ve diğeri Cebeliakabe pek azdır. 
ismini taşıyan iki sahil yaylasıdır. Sirenaik erazisinin sathındaki 

Bütün . Berka yaylası denize humus tabakası yağmurlar tarafın. 
doğru dik olarak üç !araç: halin- dan silinmediği yerlerde gayet be· 
de inmektedir. Cenuba dogru ha·, reketli bir toprak teşkil etmektedir. 
lif meyil ile iner ve Sahrayıkebir Hava da ziraat için çe>k müsa-
çölü ile birleşir. idtir. Bu havza Afrikada Avrupa· 

Sirenaik yüksek yaylasının baş- lıların yaşayışına müsairl olduğun· 
lıca kısmını Cebeliahzar teşkil et· dan ltalyanlar bundan istifade et-
mektedir. Tolmata'dan başlıyan bu mek İstemişlerdir. ltalya burada 
yayla kısmı sahilde kumsallar ~e geniş mikyasta muhacir iska-
uzun koylar bırakarak (Dem~) nın nına çalışmış. Fakat bir çok zor-
şarkında dik bir uçurum halinde luklarla kaşılaşmıştır. Çünkü fena 
denize •müntehi alur. bir surette işletilmiş bir memleke-

Bunun şarkından itibaren Ce- tin ihya ve İmarı hiç işletilmemiş 
beliakabe başlar. Bu yayla daha eraziye nisbetle çok güçtür. 
basıktır. C eliakabe Mısır sahilin- Her şeyden evvel ltalya Ber· 
deki yayla ile birleşerek Mar· kada mükemmel yollar yaptırmıştır. 

C b 1• k b Bundan sonra senede 400 bin ki-marika namını alır. e e ıa a e 
yaylası münakalat için gayet mü· 
said olduktan başka Tobruk ve 
Bomba haliçleri namını taşıyan iki 
tabii limana da maliktir. 
sahilde teşkil ettiği za~i'yeye k&J~} 
kumsal olarak uzar. Burada Berka 
yarımadası bir tuz çölüne müntehi 
uzun bir haliç vasıtasiyle Trablus
garp sahasından ayrılmaktadır. 

Halicin teşkil ettiği bir dil üze· 
rinde memleketin merkezi Bingazi 
bulunur. 32.000 nüfusu bulunan bu 
şehirde ltalyanlar tarafından mo
dern bina lar yapılmıştır. 

Bingazi limanından iki Jemiryolu 
hattı uzamaktadır. Biri şimale doğ
ru gider. 109 kilometre uzakta bu
lunan ( E.lmerc ) e müntehi olur. 
Burasının eski ismi Berka şehri idi. 
Cenuba doğru imtidad eden ikinci 
demiryolıı 56 kilometre uzunluğun· 
da olup salvek mevkiine müntehi 
olur. 

ANfiULOPEDi 
Olimp dağları 

Grekçesi Olumpos, Fransız
cası Olympe olan bu dağ· 

!ara bizde eskideijtOlimos, hatta · 
Limbos denirdi. 

şi artan fazla• nüfusunun bir kıs· 
mını Berkada iskan etmeğe başla· 
mıştır. Gelen muhacirler hep çifçi 
<lirler. Iska kanalları şebekeleri vü· 

riiı~- ısfaTı"-e'i:ni;ferdir.~ " • " _,,_ 

ltalyan muhacir köyleri etra
fında gayet münbit arazi vardır. 
Her çifçi ailesine bir küçük çif
lik verilmiştir. 

Köyler birer kasaba şeklinde 
olup en modern planlar üzerine 
tanzim edilmiştir. E.vlerin çevirdik 
leri meydanda kilise, mektep, bele
diye dairesi, iskin idaresi, hasta
ne, kışla, faşist partisi şubesi ve 
bir çarşı bulunmaktadır. 

ltalya hükumeti bu muamele
ler için 1938 senesinden beri pek 
çok para sarfetmiştir. 

ltaly~ hükumeti (Siren) de ço 
ğu çadır ve oyuklarda, kayaların 
içine oyulmuş mağaralarda yaşa
yan yerli ehaliyi de ·toprağa bağ
lamağa çalışmıştır. Bunlar için de 
köyler yaptırılmıştır. 

Devamı üçüncüde 
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ÇOCUK 
~ 9Fabiatın kafiridir; parlak 
1 U güneşten, berrak semadan, 

yıldızlı gecenin güzelliğinden, 
çiçeğin renginden birşey anla
maz. Ona Venüs'ün heykeliyle 
Diyana mabedi de mana ifade 
edemez. 

lıkbaharda tabiatın koynu· 
na girerek en adi Papatya'da 
okunacak bir kitap bulmak, 
" elendi " nin harcı değildir. 
Akar sularda yalnız şırıltı işi
terek, hazin ve şakrak, neşide
ler farkedemiyen nasibsize 
gecenin ıssızlığını yırtan kur· 
bağa sesindeki ahengi soramaz-

~ sınızKuş cıvıltısına bigane ka· 

l ıanlar menekşenin rengine na· 
sıl nüfuz etsinler?. Onlar için 
biri kulak yırtan bir zırıltı; di
ğeri, her halde beyaz olmıyan, 
koyu bır şeydir. 

Nazarında kadın, hırpala
nacak bir mahluktur, ona sade
ce saldırılır. Kadınla çiçek ve 
çiçekle tabiat arasındaki irtı

bata kadar yükselmek içın ka
nadlarının kuvveti kiıfi değildir. 
"E.fendi,. bu dünyaya yimek, 
içmek, yatmak, uyumak için 
gelmiş: bu arada damızlık va
zifesini de ihmal etmemiştir. 

işte, alelıtlak, çocuk sev· 
miyenlerin portresi budur. 

Çocuk sevmiyen, çocuğa 

~ 
karşı yüreğinde derin bir şef
kat, eşsiz bir muhabbet ve en
gin bir hürmet taşımıyan mah· 

~ !Oka, medeni alemde, adam 
diyebilmek için her türlü ince 
duygulardan tecerrüt icap eder. 

Dikkat buyurunuz: Çocuk 
bir milletin istikbalidir; çocuk 
yarının büyüğüdür; çocuk vata· 
nın alisidir gibi klişeleşmiş 

klasik mütearifelerle edebiya· 
tın ayağına lapçın, başına ka
vuk geçirmiyorum. E. 1 imdeki 
mikyas, önümdeki kısta9 tabi· 
attır; yani mevcudatı yaratan 
ve yaşatan ta biati.. t 
bu tabiatı inkar edenlerdir. ) 

l!kmektep öğretmenleri!. Ne ~ 
bahtiyar insanlarsınız ki ömrü- . f 

j 
nüz güzel tabiatın en renkli, 
en revnaklı, en cazib çiçekleri 
arasında, bilhassa o çiçeklere 

~ 
son haddinde faydalı olarak, 
geçiyor. Size bugüne kadar 
gıbta ettim; bundan sonra da 

...... ' ..... ' ..... " ...... 
Gelenle.r 

C.H.P. Vilayet idare heyeti 
reisi Bay Rilat Gülek'le, Çiftçiler 
birliği reisi Bay Fazlı Meto ve 
genç tüccarlarımızdan Bay Hakkı 
Salih Bosnalı dünkü ekspresle An
kAradan şehrimize gelmişlerdir. 

Bugün Milli hakimiyet ve ço
cuk bayra·mlarını, her ikisini bir 
arada kutlayoruz. Adan~ ve Ada
nalı, milletin hakim olduğu günün 
yıl dönümünü, bu mutlu tarihinin 
icabettirdiği candan sevinç içinde 
kutlamak üzere günlerce evvelin
den hazırlanmış bulunuyor. 

Program mucibince bugün saat 
8,30 da okullardan ayrılacak tale
belerden ınürekkep bir heyet kız 
lisesi civarındaki çucuk esirgeme 
kurumu merkezinde toplanacak ve 
kurum tarafından hazırlanan çelengi 
alarak bando ile saat kulesi, bele
diye önü ve asfalt caddeyi takiben 
Atatük parkına gidecektir. Çelenk 
anıta konduktan sonra park önün-

• deki measim yerinde hazır buluna· 
caklardır. 

Saat 9,30 da Atatürk parkının 
karşısında bütün talebe, halk ve 
memurlar krokiye göre yer almış 
bulunan ve bandonun çalacağı is
tiklal marşile törene başlanacaktır. 

istiklal marşından sonra Çocuk 
Esirgeme kurumu adına kısa bir 
hitabe yapılacak ve iki talebe ta
rafından şiirler okunacaktır. 

Bandonun çalacağı onuncu yıl 

marşile tören bitecek ve geçit resmi 
baolayacaktır. Geçit Maarif müdür· 

lüğünün tertibettiği sıra ve krokiye 
göre yapılacak ve emniyet müdür· 
lüğünce nizam ve intizam temin 
edilecektir. 

Geçidi bitiren talebeler dört
yol ağzından okullarına gidecek
lerdir. Okullarında bu çocuklara 
belediye tarafından şeker dağıtıla
caktır. 

Yine bugün saat 17 de, Milli 
şefimiz ismet lnönii tarafından par

timize ve Halkevimize ibda buyu· 
rulan lotograflar merasimle mahal
lerine talik olunacaktır. 

Gece, Halkevi temsil kolu tara
fından Alsaray sinemasında "kav
ga sonu,, isimli bit vodvil oynana

caktır. Temsili müteakip Halkevi 
halk türküleri ekibi ve orkestrası 
konser vP.receklerdir. 

Bilindiği gibi, bugün çocuk 
haftası da başlamış bulunmaktadır. 

Yarın Asri Alsaray ve Tan 
sinamalarında saat 10 da çocuklara 
parasız film gösterilerek, saat 18 
de Halkevinde Çocuk esirgeme 
kurumu tarafından bir "Gürbüz ço
cuk,. müsabakası yapılacaktır. Bir 
yaşından 5 yaşına kadar çocukların 
girecegi bu müsabaka da kazanan· 
!ara muhtelif hediyeler verilecektir. 

İngilizler 4 milyon lira 
lık mahsul alacak 

I• ngilizlerle yapılan yeni bir anlaşma neticesi olarak, lngi!iz- . Korporas
yonlar mümessilliği memleketimizden yeniden muhtelıf cıns mahsul 

satın almağa karar vermiştir.: . . 
Bu defaki mübayaa da geniş mikyasta olacak ve 4 mılyon lıralık 

mahsul salın alınacaktır. Yeni anlaşma ile alınacak mahsuller şunlardır. 
Muhtelif cins kuru yemiş, yağlı tohumlar ve yeni rekolteden tütü~ 

susam. 4 milyon liralık mahsulün hepsi lzmirden satın alınacak.~ır. lngı· 
liz korporasyonlar mümessili bu hususta temaslarda bulunmak uzere iz
mire hareket etmiştir. 

lnracar ve çıtrçııer 

birlikleri toplantısı 
Çukurova pamuk ihracatçıları birliği idare heyeti dün umumi ka

tibi Bay Zeynel Besimin de iştirakiyle toplanmış ve Bölgenin pamuk 
vaziyeti atrafında müzakerelerde bulunmuştur. ihracat birlik idare heye
ti Önümüzdeki cumartesi günü saat 10 da birlik merkezinde çiftçiler 
birliği idare heyetiyle müşterek bir toplantı yapmağa karar vermiş ve 
keyfiyet umumi katiplikçe Çiftçiler birliğine bildirilmiştir. Bu toplantıda 
pamuk işleri etraflı bir şekilde tedkik edilecektir. 

Pamuk Mukabilinde 
Petrol ve benzin almak 

rol 

Romenlerle üzere 
müzakerede y iz 

l~şe müsteşarlığına bağlı pet· 
ofisi umum müdürü 1Talha Sa· 

bancu ile muavinleri Nejet ve Se· 

dat Rc0manyaya gitmişlerdir. Bu 

heyet Romenlerle paı:1Uk mukabi· 

!inde benzin ve petrol müzakere
sine girişecekti•. 

Daha evvel yapılan anlaşma 

mucibince bir Romen heyeti lstan 

bulda tiftik almaktadır. 

• 

incir neden 
Besler? 

Y.azan 
G. A. 

• 
incirin, lez-

zetinden do
layı, tarih kitap
larında ve Omi-

, ______ _. rosun şiirlerinde 

tuttuğu önemli yerden başka, in
sanları beslemekteki kudreti de 
her zaman meşhur olmuştur. E.ski 
Romalılar devrinde şişman vücutlu 
ve rahat yaşıyan insanlardan bahs 
edilirken Ficus E.dit yani incirle 
beslenir denilmiştir ... 

incir iyi bir vitamin, namüte· 
nahi ve zengin bir maden hazinesi 
olduğu için insanı çok besler ve 
incir yiyen insan semirir. Vitamin
ler ve madenler bakımından hurma 
ile kuru üzüm incirden haylice ge
ri kaldıklarından onların beslemek 
kudreti incirinki kadar meşhur ola· 
mamıştır. 

incirde başlıca dört vitamin 
tamamdır: A vitamininden 100, Bl 
den 35, B2 den 33 ölçü, C vita
mininden de 2 miligram (tabii hep 
yüzde hesabiyle). 

incirin kurusunda bunlardan yal
nız C vitamini kaybolur, A vitami· 
ni yarı yarıya inerse de Bl ve B2 
vitamini, azalmadıktan başka B2 
vitamini aksine, artar. insanın bes· 
lenmesine, bilhassa incir.teki şeke
rin vücuda yarıyacak hale gelme· 
sine hizmet eden de bu B2 vita
minidir. 

Hurmada B2 vitamini hiç bu
lunmadığından bu ybmİş insanı bes
lemek bakımından incirle mukaye· 
se edilemez. Kuru üzümde B2 vi
tamini kuru incirinkinden aynı nİa· 

bette olmakla beraber, kuru incir 
kuru üzümden daha lezzetle yenil
diği için kuru üzüm yine incirden 
geri kalır. 

incirin insanı iyi beslemesine 
bir sebep de madenleridir. E.tlere 
dolgunluk veren polasyom madeni 
incirin tazesinde bile yüzde 285 
miligram olduğa halde kurusunda 
1015 miligrama çıkar. Bundan da
ha fazlasını bam zeytinden başka 
hiç bir ·yemiş veremez, o da za· 
ten yenilemez. Onun icin incirle 
u ..... :ucucn ınsan ııstık gibi olur. 

Kana kuvvet verecek radyom 
madani de incirin tazesinde yüzde 
10 kurusunda87 miligram olduğun 
dan İ:lcİr insanın kanına da ayrı
ca can katar... Kemiklere kuvvet 
verecek fosfor tazeside 34 kireç 
45 miligram ikisinin arasındaki nis· 
bet 1,08 olduğundan 1ikisinden de 
istifade tamamen pek yakındır. 

Kurosunda bu iki maden ara· 
sındaki nisbet 3,06 olursa da iki
side büyük miktarda olduğondan 
istifade yine büyük olur. 

Madenlerinin neticesi olarak 
getirdiği alkalenlik derecesi pek 
büyük olduğundan insan kuru inci· 
rin dört misli ekmek yediği halde 
kanda kimya muvazenesi bozul
maz ..... 

incirin tazesinde yüzde 1,23 

/Devamı üçüncüde} 

Kurunuaıa efsanelerine nazaran, 
Oiimp'de ilahlar yaşarlardı. Hatta 
ilahların umumuna birden Olimp 
denir. Olimp, edebiyatta "sema,, 
makamına da kullanılmıştır. "Siyasi 
Olimp,, , yüksek siyasi şahsiyet
lerin muhiti deml'ktir. 

Çıplak sırtında omuzları dar kolları 
kısa bir ceket. Kara, kirli derisi' altında 
kaburgaları sayılıyor. Yırtık bir keçe 
külah, dağınık, kara saçlarının üzerinde 
sipsivri. 

3 - Sinabar Recep. 

Keçe külahlı çocuk birdenbire mı>ı
kayı kesti. E.linin tersile, çatlaklarından 
sızan kanın pıhtılaştığı dudaklarını sildi. 
Armoniği cebine yerleştirdi. Avuçlarını 
oğuşturdu. Sinabar Recep konuştu : 

donuyordu. Zehir gibi esen poyraz ince, 

kirli derisinden ta içeriye kadar sokulu
yor, kaburgaları arasında sanki anafor 
çeviriyordu. Ne düşündüğünü soran 
Receb'e "Hiç ,, cevabını verirken, ıslak 
gözlerinin önünde bir hayal vardı : 

ma, çabuk yakaladılar. Kara kuru bilek
lerine kelepçe vurdular. Ve, astılar ke
lepçeli kollarından tavana ... 

Güzel bif çocuktu. Köprünün bo
ğaziçi iskelesinde dolaştığı bir gün bir 
gemıcı delikanlı ile dost oldular. Tam 
iki sene, işte şu, Halicin ortasına yürüyen 
mavuna adasında karı koca gibi beraber 
yaşadılar. 

• 

••• 
Asıl Olimp Teselya'da, yani 

Yunan Yarımadasına Almanların 
şimdi taarruz ettikleri Berzahın 
şarkında, Golos limanının şimaligar· 
bisindedir. Fakat Balkanlarda, Yu
nan adalarında, Kıbrısta olduğu 
gibi Anadoinda da başka Olimp'ler 
yani ilah dağları vardır. Bizim bur. 
soda Uludağdaki bunların meşhur
ları arasındadır. 

E.n mühin_ı 01'.m~, Tcselya'da, 
Selanik körfezıne bakım mevkide bu
lunanıdır. Ossa silsilesinden Salem. 
vria boğazile ayrılır. En yüksek 
doruğu 2885 metre yüksekliğinde
dir. Bunun da etrafında tali yük. 
sek tepeler bulunur. 

Bu tepeler ağaçlıdır ve Yuna
nanistanın yegane daimi karlı dağ

larını teşkil ederler. 
Yunanlılar eskiden burasını 

ilahlara mesken saydıkları . gibi 
timdi de dağa hristiyan asıllı kud
ıiyetler atfederler. 

Keçe külahlı çocuğun soğuktan do
nan ulak elinde bir ağız armoniği vardı. 
Diğerleri, sallanan başlarının temposile, 
çatlak dudaklarını büzerek, mızıkaya 
ıslıkla uyuyorlardı. 

Küçük harıııım bereee giymiş ba
aaşııınaaa 

Yan gatırmııışş düşürrrrmüş sol 
kaaaşııınaa 

Köprüde onlardan başka hemen kim
se yoktu. Arada bir tramvay, ya bir oto
mobil .. Karşı kaldırımda tek tük karal
tılar ... 

Boğazdan gelen poyraz, uzun gemici 
adımlarile ağır ağır yürüyen bu üç insa
nın çıkardığı gürültüyü alıp götürüyor, 
Halicin kara sularında boğuyordu. Köp
rü üstünde ve gecenin erken saatinde 
,.!ıkla, mızıkayla şarkı söylemek cesare
tini buradan alıyorlardı şüphesiz ... 

Ne çabuk sevdaaa yoluna oa

tılılnıış 
Daha bu gıııl girmiiiş on dört 

gaaaşııırıa 

- " Cambiribimbam ,, nefesin mi 
tükendi ? 

- Ağzım acıdı be Recep ağabey! .. 
Ammada ayaz haa .. 

Şimdi sessiz sedasıi y~rüyorlardı. 
Üçü de düşünceliydi. 

• • • 
Köprünün orta yerinde Recep durdu: 
- Ulan ne oldu size ?.. Dilinizi ke

diye mi kaptırdınız ? •.. · unu yemiş 
ispinoz gibi düşünüyorsunuz be.. Haa ?I 
Cambiribimbam, ne düşünüyorsun ? 

- Hiç be Recep ağabey 1 
- Tatar, ya sen ? 
Şosonlu delikanlı dişleri arasından 

tükürdü: 
- Hiç bel 
Recep, dudaklarını sarkıtarak : 
- Hııım. 

diye, kalasını salladı, ytirüdü, iki 
arkadaş güldü : 

Keçe külahlı çocuk - Sen de düşü
nüyorsun Sinabar 1 

Şosonlu delikanlı - Sen de düşü. 
nüyorsun Sinabar 1 

Recep de güldü. 

1 - Armonik çalan çocuğun içi 

Pos bıyıklı, korkunç yüzlü bir adam, 
koskoca ellerinin çubuk parmaklarını • 
boğazlıyacakmış gibi - açıyor, dişlerini 
gıcırdatıyordu. 

Bu adam bir avukattı. Bu adam onun 
babasıydı. Bu adam şimdi de sağdı, ya
şıyordu. Bu adam· yaşamamalıydı. Muhak· 
kak ki Azrail denilen nesne canını ala· 
cak insanı seçemiyordu. iyiler ıridiyor, 

kötüler kazık kakıyordu. 

Asıl ismi ldris'ti onun.. Amma, bunu 

bilen azdı. " Cambiribimbam ,, diyordu 
arkadaşları .. Çok ufakken anası ölmüştü. 
Üvey ana, on yaşına kadar zor dayana
bilmişti. Bir gece, ıslak gözlerinin Önün
deki bu· hayal - pos bıyıklı, korkunç yüz. 
lü adam • koskoca ellerinin çubuk par
maklarını açıp kapıyarak, dişlerini gıcır
datarak üzerine yürümüş ve koğmuştu. 
O, bu yaşayıştan memnun değildi elbet .. 
Dövülüyordu, sövülüyordu. ftiliyordu, süm
rülüyordu. 

Koğulduğu gece, üvey anasından 
hıncını çıkarmak istedi. Onun en çok 
sevdiği zümrüt taşlı altın yüzüğünü • bu, 
rahmetli anasından kalmıştı - çaldı. Am-

Sonra, bir sabıkası oldu : Karanlık 
bir gecede tufalara erketecilik yaparken 
yakalandı, Parmak izini aldılar. Kimsin, 
nesin ? Nerede yatıp kalkıyorsun ? Ne 
yiyip içiyorsun ? diye soran olmadı. Salı· 
verdiler gene... Dört senedir, böyle, 
sürünüyor. 

Zehir gibi esen poyraz ince, kirli 
derisinden ta içeriye sokuluyor, kaburga
ları arasında sanki anafor çeviriyordu. 

lıiklerine kadar üşüyen idris, ağla· 
mamak için dişlerini sıktı. Onu doğur· 
duğu için anasına, evinden kovan baba
sına, dünyaya, insanlara, Allaha • yürek
ten • dolu dolu küfürler savurdu. E.n çok, 
gözlerinin Önüne bağdaşan hayale, baba
sına kızıyordu : Bo adam yaşamamalıydı. 
Muhakkak ki Azrail denilen nesne, canını 
alacak insanı seçemiyordu. iyiler gidiyor, 
kötüler kazık kakıyordu. 

[ Devamı var ] 
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- Ulen Bayındırlı Mehmet. ~:n 
bu hükumete çok hizmet ettıgın 
içİ!ı seni karpuz kabuğile taltif 
edecekler. Eğer seni diri, diri tu
tup derini yüzmezscm bana da Ça
kıcı Mehmet efe demesinler. Seni 
gidi .....•.......•... 

Çakıcı efenin bu tehdidi hoşu· 
na değildi. Bütün ş~kaveti müdde· 
lince mütemadiyen ayağına dolaşan 
bu Bayındırlı Mehmet efe"ndi tek· 
mil işlerini altüst ediyordu. Çakı
cı; bu zabiti para ile avlamak için 
neler yapmış, fakat Bayındırlı Meh
met efendinin. namusunu sarsama· 

mıştı. 

Bayındırlı Mehmet efendi ha
len sağdır. Ôdemişt"' oturur. Ara, 
sıra lzmire de gelir. Burada bu 
kahraman mütekait zabitimizin biz· 
metlerini takdir ve şükranla yadet· 
mek mecburiyetindeyiz. Millete ya
pılan hizmetler işte böyle umulmı· 
yan bir zamanda halkın aferinine 
arzedilir. 

Müsademe başlarken Ödemiş 
kaymakam vekili Binbaşı Halit bey 
de Cevizalanına 1500 (bin beş 
yüz ) kişilik bir kuvvet yetiştirmiş
ti. Halit bey Ödemişte debboyu 
açarak gönüllü siliihlandırmış ve 
Cevizalanına yollamıştı. Fakat bu 
kuvvet Cevizalanı köylerinde ay
ran içmekle vakıt geçiriyordu. 

Maamafih bu müfreze pek geç 
kalmadı ve Cevizalanına hakim bir 
tepede mevzi alarak nıüsademeye 

iştirak etti. 
Sabahleyin başlıyan müsaJeme; 

vakıt öğleyi geçtiği halde bütün 
şiddetiyle devam ediyordu. Çakıcı 
çetesi efradından kör Ali ile pabuş
çuntm Mustafa itlaf edilmişler, Sina
n ile diğer bir şaki de yaralanmış
lardı. Bu suretle Çakıcı çetesinden 
dört kişi eksilmiş, çetenin mevkii 
hakikaten müşkülleşmişti. 

Bayındırlı Mehmet efendi müf· 
rüzesiyle Çnkıcı çetesi arasındaki 
mesafe elli metreye kadar indi. 
Her iki taraf ta ar:ıziden gayet 
mükemmel istifade ediyor ve yek
ciiğerine hedef vermemeğe muvaffak 

oluyordu. 
Fakat kat'i hücum bir türlü 

yapılamıyordu. Bunun sebebi de; 
tnkip kuvvetlerinin tek elden idare 
edilmemesi idi. Her müfreze kuman· 
danı kendi vaziyetine göre tertibat 
alıyor ve dileği şekilde hareket 
ediyordu. O kadar ki Çakıcı çete
si muntazam bir şekilde ihata dahi 
edilmiş değildi. 

Bu ahval ve şerait içinde mü
sademe devam ede, ede akşam ol
du, Ortalık kararmağa başladı. işte 
o zaman Çakıcı Mehmet; avenesini 
topladı: 

·- Sıra ile çalı toplayın. 

Emrini verdi. Kızanlardan bir 
kısmı müsademeye davnm ederken 
bir kısmı da ateş altında gizlice 
çalı topladılnr. Efe, bu çalılardan 
bir kısmını omuzlarınn ve başıoa 
koyarak bnğladı. Diğerleri de onu 
taklit ettiler. ve derhal biraz geri
deki çalılığa girerek hissettirme· 
den ilerlemeğe başladılar. 

Eks~riya yiizükoyun süründük· 
leri için görünmiyorlardı. Esasen 

karanlık ta basmıştı. Bu sebeple 
çalılıkta yapılan hareketi farketme· 
nin imkanı yoktu. 

Takip müfrezeleri de eşkıya· 
~ın knranlıktan bilistifade kaçması 
ıhtimal'ıne b · - ı · · d'" me nı; goz erını ort 
açmışlnrdı. Eşkıya ateşi kesmişti. 
Fakat bunun bir hiyle olması ihti
mali de yüzde yüzdü. Bu sebeple 
müfrezeler ateş kesmediler ve ka
ranlıkta kurşunlarla araziyi tara· 
makta devam ettiler. 

Halbuki Çakıcı çetesi dışarı 
çıkmış ve derhal yeni tertipat ala
rak Bayındırlı Mehmet efendi Müf
rezesinin ·arkasına düşmüştü. Efe· 
avenesini dağıtmadı. Hepsini bi; 
arada tutar~k onlara gayet hafif 
sesle şu talımatı verdı: 

- Şu görünen ziıbit Ba d 1 M h 
. . yın ır ı 

e met efendıdır. Onu d' . d" . • • . ırı, ırı 
tutacagız. Derısıne saman d ld 
h~k . o urup 

u Omete teslım edeceg· · B b . . ım. u se· 
eple kendısıne ateş etme . . D' - .. . • yınız, ı-

ı.rer dort kışı Jandarmadı O 1 · . r. narın 
ışıni bitirelim. 

Ön Zavall~ Jandarmalar eşkıyl\yı 
de zannıyle muttasıl silah doldu

rup karanlıklara boşaltıyorlar ve 

kendilerini göstermemek için ara· 
ziye yapışarak büzüldükçe büzü
lüyorlardı. Halbuki eşkıya arka~a: 
rındaydı ve kendilerini. Aayna gı~ı 
görerek üzerlerine sılah tevcıh 
ediyordu. 

Biçare adamlar her şeyden bi-
haber ve tehlikeyi ilerde zannede· 
rek vazife başında çalışırlarken ar
kadan ansızın silahlar patladı ve 
dört jandarma birden ah çekmeğe 
bile vakıt bulamadan şehit düştü. 
Silahların patlnmasiyle jandarmala
rın buruşup masum boyuncukları· 
nı büküşleri ve temiz kanlarinle 
toprağı sulamaları arasında iki sa
niye bile geçmemeşti. 

Çakıcının gür sesi karanlıklar 
içinde gönüllülere haşyet vererek 

çınladı: 
- Bayındırlı Mehmet! Teslim ol 

yakarım ... 
Bayındırlı Mehmet efendi Az· 

raille karşı karşıya gelmişti. Gerçi 
hu silah sesleri diğer müfrezelere 
de vaziyeti anlatmamış değildi. 
Onlar da der hal harekete geçmiş
ler ve eşkıyl\nın bulunduğu yere 
ateşi teksif etmişlerdi. Fakat ken · 
disi kabak gibi meydanda kalmıştı. 
E.ıkıyanın karartılarını işte gözle· 
rile görüyordu. Üzerine birçok 
namlular çevrilmişti. O müthiş an 
içinde Bayındırlı Mehmet efendi 
bu mavzer namlularını 42 lik top 
ağzı •biiyüklüğünde görüyor ve on 
bin topun birden kendisine çevril· 
diğini zannediyordu. 

Ne yapsındı? Kıpırdasa ölüm-
dil. 

Dursa ölümdü. 
Teslim olsa ölümdü. 
Ölümden asla kurtuluş yoktu 

ve işte kendisinin son dakikası 

gelmişti. Yanındaki dört şehit ar· 
kadaşı; açık kalmış gözlerile ken· 
disine bakıyor ve lisanı hal ile 

- Ne bekliyorsun?. Ebediyete 
gel 

Diyorlar gibiydi. 
Bayındırlı Mehmet efendinin 

çoluk çocuğu gözlerinin önüne 
geldi. Evi, iıilesi, yavruları kolları· 
uzatarak 

- Baba gitme .. Gitme baba .. 
Diyorlardı. Aman yarabbi!. Ne 

yapsın, ne etsindi de bu müthiş 

ölüm biidiresini atlatarak kurtul· 
sundu?. 

Acaba güneşin tulaunu bir da-
ha görecek miydi?· Acaba şu par
lamağ başlıyan yıldızları görüş son 
mu idi?. 

(Det1amı t1ar) 
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BUGÜN 

B e r n · 221 1 rüyüş kollarını 
[A.A.]- Tesalyn Yunanistanda harp tahrip et':1işlerdir. 
ovasında harp----- -----· Yunanıstanın 
eden Alman kıta- A 1 m a yeni başvekili 
!arının, cenuba 
doğru ilerledikçe Atina 22(a.a)-o d En güzide 
iaşe ve cephane r s 

Yunan devlet a
nakliyatı dolayı· 

1 damlarından biri 
sile çok müşki· aşe ve cephane nakli-
liita uğradıklarını olup yeni kabine 

Ofi ajansı bildiri- yatı dof ayısile de hnriciye, ma· 
yor. liye, milli ekono 

Berlinden öğ- M u·· ş k ı· ı A t mi nazırı olan 
renildiğine göre Emnnuel başveka 
bunun sebebi , lete tayin dilmiş. 

cenubi Yugoslav- içı•nde tir. Kabinenin di 
yada yol olma- ğer azası aynen 

ması ve Yunan is- Af• kalmaktadır. 
tanın da arızalı ·ına üze rinde büyük Emaıuıel, Atina 
bulunmasıdır. Or- radyosu v a s ı· 

dunun iaşesi şim· bir hava muharebesı• tasile Yunan mille 
di mahalli Tay- t i n e neşrettiği 
yare meydanla· ..----- • hitabede ş ö y le 
rına kadar hava demehedir: 

1 ·1 l Makedonya cephesinde yo u ı e yapı - '·HükOmet mem 
makta ve cephn- Yunan hattı yarılmadı· leketin idare· 
neler bu mey- müttefik kuvvetler mu~ · 

sıni tereddütsüz 
danlardan Kam· t1af'~ak· tl 1 /' ıye e yeni met1zi· deruhde etmekte 
Yon- ve Motör- ler · z 

ıne ger eşliler. dir. Memleketi-
sikletlerle ileri hat....__"7~::-~·------....:-1 , mizin girişmiş oldu-
lardaki zırhlı kıtalar götürülmek-

ğu mücadeleye zaferle neticelenin 
tedir. 
Makedonya cephesinde Yu- ceye kadar devam edeceğiz. Bü-

tün millet Yunanistanın BaJkanla
nan hattı yarılmadı 
L d 22 [ A A rın ve :Avrupanın müstevlilerden 

o ra : . . ] -
Atina Radyosunun dün akşam kurtarılmasına kadar çarpışmakta 
neşrettiği Yunan Matbuııt naza- devam edecektir.,, 

retinin Deklarasyonunda şiddetli iki Yunan şehrinde fevkala-
Alman taarruzlarına rağmen Ma- de hal 
kedonya cephesindeki Yunan hat. Atina 22 (a.a.) _ Askeri va-
tının yarılmadığı ve çok faik düş-

k 1 . . li neşrettiği bir beyanname ile man uvvet erının tazyıkına rağ. 
men tesbit edilen plana göre ha- Atika ve Boesya vilnyetleri dahi-

rekatın yapıldığı bildirilmektedir. linde saat 21 den şafağa kadar 

Arnavutluk cephesinde de yeni ruhsatiyesi olmıyanların dışarıdli 
mevzilerin işgali tam bir muvaffa- dolaşmalarını yasak etmiştir. Bu 
kıyet dahilinde ikmal edilmiş ve 
İtalyanların cephenin iki noktasın- emir askerlere de şamildir. Saat 

da yapmak istedikleri taarruz gay- 20 den sonra hiç bir diikkiin da 

retleri tard edilmiştir. ltalyan hat- açık kalmayacaktır. 
larında kargaşalıklar görülmüş ve 

Yunanlıların eline bir mikdar esir Kral Petronun 
dü~müştür. 

Müttefik kuvvetler yeni beyannamesi 
mevzilerine yerleşti 
Atina 22 (a.a) - Yunanistan- Lendra 22 ( A.A) - Haber 

daki lngiliz umumi karargahının alındığına göre, Yugoslavya Kralı 
tebliği: ikinci Petro, Yugoslavyadan ayrıl-

Alman tayyareleri 
tarafmdan 

? yaralı gemisi 
1 

bombalandı 
Kızıl Haç işaretleri 
sarahatla g ö r ü l e n 
Yunan gemilerinden 
biri battı, b i r i n de 
yangınlar çıktı 

Atina 22 [ a. a. ] - Yunan 
emniyet nezareti tebliği : 

Alman tayyareleri Misolongi 
limanında Hesperos hastane ge
misini bombardman ederak batır
mışlardır. Ölenler arasında hasta 
bakıçı kadınlar ve doktorlar da 
vardır. Diğer bir Alman hava te
şekkülü Patras limanında Helemis 
hastane gemisini bombalıyarak 
yangın çıkarmışlar, iki yaralı yan
mış, diğerleri yaralanmıştır. Her 
iki gemi de sarahatla görülen 
Kızıl Haç işaretlerini taşıyordu. 

Alman tayyareleri Pire'yi ve 
diğer bazı kasabaları bombala
mışlnr ve mitralyöz ateşine tut
muşlardır. Sivil halk arasında za· 
yiat, evlerde hasarat olmuştur. 

Girid adasında bazı mıntaka
lara da bombalar atılmıştır. insan 
zayiatı yoktur. Hasar hafiftir. 

Amiral Darı 
Pari e gi ece 
Vişi 22 ( A.A ) - Yarı resmi 

bir menbadan bildirildiğine göre, 
pek yakında yeniden parise gide
cek olan Amiral Darlan ın Alman 
makamlarile bilhassa entresan mü
kalemeler yapması muhtemel go· 
rülmektedir. Balkanlardııki son as· 
keri harekfıt enternasyonal vaziye· 
tin yeni bir safhasının neticelen· 
mek üzere olması, Fransız • Alman 
meselelerinin yeniden tetkik edile· 
bileceği zannını vermektedir. 

ki ci e a r 
sahnes· 

olan : ·rea 
-~ Mütemadi hava boınbardıma· dığı gün neşrettiği bir beyanna· 

mede memlekete muzafferane dö. JB f Jk• "d .1 nına rağmen kuvvetlerimizin yeni aştara ı ıncı e.1 
·ı · 1 neceği güne kadar mücadeleye 

mevzı erıne yer eşmesi işi nihayet- Nebati coğrafya noktasından 
lenmek üzeredir. Düşman, kıtala· devam edeceğini temin etmiş, Kra-
rımızla her temase gelişinde şid· liyetin meşru mümessiJlerinin teslim Sirenaik gayet müsait bir memle· 
detle hırpalandığından ve yolların olduğu söylenilememesi için Kralın kettir. Bunun için geniş servi ve 
fenalığından çok ihtiyatlı bir tarz· ve hükOmetin Yugoslııvyadan ay- çam ormanları vardır. 
da ilerlemektedir. Zayiatımız hafif· rıldıklarını ve Yugoslav bayr:ığını Fundalık halinde ahududu ve 
tir. en son nefsine kadar yüksek tuta- badem de vardır. Zeytin ağaçları 

Atina 22 (A.A ) - 179 numa· cağını beyan etmiştir. da çok olduğundan memlekete bir 

ralı ~::::tl:
6

r~~f~;n yeni müdafaa Ber/inin 2 ~~;e ~~~~;üis~:~::;;;ı ~ez:~~:t~: 
mevzilerine çekiliş hareketleri te· fekzı•bı• taka! ve limondur. 
mamiyle muvaffak olmuştur. y 1 

ay ada hurma agacı yol~tur. 
A ti na üzerinde hava B l' 22 ( A A) A L er ın . - iman ilkin Bingazi ve Derne etrafında 

muharebesi hariciye nezareti, Hitlerin Petene hurma çoktur. it !ya gerek Trnb 
Kahire 22 (a.a) - Ortaşark bir mesaj göndermiş olduğu hak-

lngiliz hava kuvvetleri karargahı· kında ecnebi matbuatında çıkan lusgarpta gefek Berkada uzun ve 

nın tebliği: haberi kati surette yalanlamakta geniş ana yollar yapbrmıştır. Taş 
Dün Yunistanda Asğari 16 ve Fransız· Alman muallak mes· beton ve asfalttan yapılan bu şo-

düşman tayyaresi düşürüldüğünü ele~erinin Amiral Darlanla büyük selerin başlıcası Tunus hududun· 

bildirmektedir. Atina üzerinde çok elçı Abes nrasında müzakere edil- dan başlayıp Mısır hududuna ka-

-ı büyük bir Alman tayyare teşekkü· diği malum olduğunu ilave etmek- dar uzamaktadır. Bunun uzunluğu 

g
Beuce No'"betçi eczane liyle avcılarımız arasında büyük tedir. 1200 kilometredir. 

h b · l uş 14 . 8. erlin 22 ( A. A) - Alman H k bir hava mu are esı 0 m ' er i i askerı harekatta ge· 
düşman tayyeresi tahrip edilmiştir. harıcıye nezareti Hitlerle Musolini rek İngilizler gerek Alın nlar bu 

YENi ECZANE l . d . 1 altın· arasında bir gör-uşm ld • d Tayyare erimız üşman ışga ı ~ • . e yapı ıgı mo ern ve sağlam yollardan çok 
( B l d. Y d ) d l e yu· baberını yalanlamıştır. e e ıye anın a daki tayyare mey an arını v istifade etmişlerdir. 

,~;;;;;;~~~;;;;;~~~==========~===-=;;;;;;;;~====~ 

KdPEGE BiRA IL-ft 
K aliforniya hukuk mahkemesi, geçen 

gün garip bir miras davası görmüşt~;: 
Doktor Edvvard Draks ölürken çok sevdıgı 
köpeği Mak'ı umumi varisi bırakmıştır. Mi-

t hrum kalan doktorun akrabaları, ras an ma 

hk mu"racaatla bu vasiyete itiraz et· ma emeye 
mişlerdir. 

Kaliforniya mahkemesi, davayı rüyet ede· 
rek köpeğin, bir ~ öpek pansiyonuna ithali için 

doktorun parasından 480 dolar tefr~kini ve 
altı sene daha yaşıyacağı baytarlar tarafından 
tahmin edildiği cihetle, iaşesi iç.in 2,000 'dolar 
tahsisini kararlaştırmış, müteveffa doktorun 

diğer emliik ve paralarını lıakiki varislerine 

iade etmiştir. 

Kavgada ur
nunu koparmış 

• Yugoslavyaııın Poza· 
redaç ka s a b a s ı n d e 
oturan Milan Stefiç 

namında bir duvarcı zevcesile kavga 
etmiş, asabiyetini yatıştırmak için bir meyha

neye gitmiştir. Milan, meyhanede arkadaşı Lu· 
bomir ile kafasını tütsülerken, derdini dökmüş, 

umumiyetle kadınlara karşı çok ağır sözler 

sarf etmiştir. 

Lubomir, duvarcının kadınlar kakkıııdaki 
sözlerini kendi zevcine karşı bir haraket say
mış, ve duvarcı ile kavgaya tutuşmuştur. Kav· 
ga esnasında Lubonıir, duvarcının burnunu 

ısırarak koparmıştır. Duvarcı mahkemeye mü
racaatla, koparılan burnu için 30 000 · dinar 
yani bizim paramızla bin lira taunina~ istemistir. 

Oğlunun iki ko
lunu balta ile 
keşmiş 

• 
Slovakyada Bratislava 
şehri civarında bir 
köyde, bir aile faciası 
olmuştur. Bir . köylü, 
sattığı ineğin bedeli 

olan beş bin kuruşu, evindeki yemek masası· 
nın üzerinde unutmuştu.r Köylü bir aralık dı
şarı çıktığı zaman. beş yaşındaki oğlu paraları 
alarak yanan ocağa· atmıştır, ' 

Biraz sonra evine dönen ve çocuğun pa
raları ocağa atıp yaktığını öğrenen köylü, hid· 
detinden baltayı kaptığı gibi zavallı çocuğun 
iki elini bileğinden kesrniştir. 

Köylünün banyoda yıkanmakta olan karısı 

bu korkunç manzarayı gorunce teessüründen 
bayılmış, kucağındaki küçük yavrusu banyonun 

içine düşerek boğulurken, babası tarafından 

balta ile kolları kesilen bedbaht yavru da fazla 
kan boşanmasından biraz sonra can vf'rmiştir. 

Katı yürekli baba, bir kaç saat sonra ci
vardaki ormanda ölü olarak bulunmuştur. 

1 Valizden çıkan ceset 1 Pariste qua~ de 
_ la gare cıva· 

rında büyük bir apartımanın kadın kapıcısı 

bundan bir kaç gün evvel apartımanın kapısı 

Önünde büyük ve pek ağır bir valiz bulmuştur. 
Kapıcı kadın, valizin apartıman kiracılarından 

hiç birine ait olmadığını tahkik edince zorluk· 

la odsına almış ve içini açınca parçalanmış bir 
insan cesedi görerek korkusundan bayılmıştır. 

Tabii mesele zabıtaya intikal etmiş, ~yapı
lan tahkikat neticesinde maktulün elli yaşında 

bir Faslı olduğunu tesbit etmiş, katil olmak 
töhmetile de Saint Severine civarında Hanefi 
namında bir otelci ile iki arkaşı tevkil edil
miştir. 

3 

Askeri vaziyet 
( Baştaraf ı Birincide) 

2 - Almanların Balkan cep
hesinde techizat ve asker itiba
rile zayiatları ağır olmuştur. 

3 - lngiltere bu harekatla 

vakit kazanmıştır. Bu sırada 
Habeşistandaki harbi bitirmiş, 
askerlerini Libyaya nakletmiş, 
Ameriknnın kızıl denize nakliyat 
yapmasına fırsat vermiştir. 

lngiltere ve Amerikadan 

gelen haberlerde Almanyanın is
panyayı tazyika b:ışladığı bildiril
mektedir. Almanyanın ispanya
dan, Afrikaya gitmek için geçit 
isteyec k, hatta ı:nihvere iştira

kıni t lep edecektir. ispanya 
hariciye n zırının mihverle daha 
sıkı bir iş birligine taraftar ol
duğu haber v~rilmektedi. 

Kanada ile Amerika ara-

sında bir iktisadi anlaşma yapıl· 
mıştır. Bu, Amerikada ve Bri· 
tanyada büyük bir memnuniyet 
dogurmuştur. Kanada başvekili 
royter ajnnsının bir muhabirine 
yaptığı beyanatta, Amerika ile 
Kanada arasında aktedilen yeni 
anlaşmnnın dolar bakımından 
mühim bir t.tsarruf temin ede· 
ceğini, müşterek bir ofis teşkil 

olunmıısı muhtemel bulunduğunu 
söylemiştir. 

Amt"rika Cümhurreisi Ruz· 
v'eltin 10-15 mayıs arasında Ka
nadayi ziyaret edeceği haber 
verilmektedir. 

Bugünkü {Dünkü) Alman 
teblıgi: 

Yunanistanda Larisanın (yeni 
şehrin)cenup doğusunda Golos ka

sabasile Larisanın 80 kilometre 
cenulıunda Lamya şehrinin işga 
lini bildirmiştir. Ancak, buna 
dair başka kaynaklardan bir ma· 
IOmııt elde edilememiştir. 

İngiliz tebliği, çekilmenin 

muntazam bir şekilde devam 
ettiğini, yeni müdafaa mevzileri 
ne yerleşmenin bitmek üzere ol· 
duğunu bildirmiştir. Lamyanın 

lngilizler tarafından tahliyesi doğ' 
ru ise, Britanya kuvvetleri Lam 
yanın şimalindeki mevkilerini 
terketmeği ve da\ıa müsaid ve 
dar mevzie çekilmeyi tercih ey· 
lemişler demektir. 

Henüz teyid etmiyen bir 
habere göre: Almanlar Çanak· 
kale boğazının 160 kilometre 
uzağında bulunan Limni ve Se· 
mendere adalarını işgal etmiş· 
!erdir. Maıımafıh bu hususta he 
nüz tamamlayıcı bir malumat 
elde edilmiş değildir. 

Dün ( evvelkigün) lngiliz do· 
nanması şafakla beraber Trab· 

lusgarp .limanını bombardıman 
etmiştir. Taarruz 40 dakika sür 
müş, hava kuvvetleri de hücu
ma iştirak eylemiştir. 6 gemiye 
isabet vaki olmuş bir muhrip 
batırılmış, şehrin elektrik santra· 
lı, ştimendifer istasyonu alevler 
içinde bırakılmıştır. lngiliz do· 
nanması bu müessir hücumla 
Libya-Mısır hududuna kadar ile; 

lemiş bulunan Almo.n.ltalyan 
kuvvetlerinin ikmalini yapacak 
çok mühim bir üsse, ehemmiyet
li bir darba indirmiş olmaktadır. 

cir e e b s e? 
( Baştaraf ı ikincide) 

kurusunda 8 06 ni betinde bulunan 
sellüloz mnddesi pekliğe karşı bir 
deva olur. Her kesin bildiği gibi 
peklik çekmiyen vücud peklik çe· 
ken vücuttan daha iyi be lenir. 

incirin insanı neden İ) i besle
diğinin sebebini öğrendikten son· 
ra zihnimize ilk bir süal gelecek
tir. 

Acaba lop incır mi daha iyi 
yok.sa kr.vak inciri mi? 

ikisi de bir. Olgun ve yumu· 
şak olmak şartiyle aralarındaki 
fark ancak kabuktaki renktir. O
nun için hangisinden daha ziyade 
hoşlanırsınız ondan, daha doğrusu 
her ikisinden de yersiniz. 

Hal 
de 

e ei rği 
• • 

"Yüksek Partimizin değiş
mez Genel Başk-enı ve Yüce 
Milli Şefimiz ismet İnönünün 
kendi elyazılarHe imza bu· 
yurup Evimize ibda ettikleri 
fotoğrafları 23· 4- 941 ça.~
şamba günü saat 17 de to-

. t lik edile· renle mahalhne n 
cektir. 

bu .. tün Bu törene 

i
l daşlar davetlidir. 

22 - 23 

vatan-

668 



.... . 
ASRI SiNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKİ BÜYÜK KAHKAHA KRALLARI 
S r ı\~J~lO~~fl C>90ll ·vı~~ Hı\:~Dt,nin 

TÜRKÇE SOZLO 

ZAFER DÖNÜŞÜ 
F ILM i 

Büyük bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
iLA YETEN: Meşhur Çalgıcı KOVBOY 

FRET SKOT'un 

KANUN KUVVETi 
Heyecan, aşk ve sergüzeşt filmi 

AYRICA: Bütün artistleri {MAYMUN] dan 

Halkavi Reisliğin
den: 

TOR EN 
Konser - Temsil 

23 - Nisan - 941 hakimi
yeti milliye ve çocuk bayra~ 
mı onuruna Evimiz tarafından 
Alsaray Sinemasında gece 
saat 20,30 da tören ve zen
gin bir müsamere tertip edil
miştir. 

Bu tören ve müsamereye 
gıriş kartlarının Halkevi bü
rosundan temini rica olunur. 

'22 - 23 667 

Halkevi Reisliğin
den: 

MÜKAFATLI 

Yaya ve bisiklet koşusu 
23- Nisan- 94 l Milli Ha

kimiyet ve çocuk bayramı 

onuruna evimiz tarafından 
ayni tarihte oğleden sonra 
mükafatlı yaya ve bisiklet 
yarışları tertip edilmiştir. 

Girmek iıtiyenlerin şeraiti 
anlamak üzere halkevine mü
racaatları ilin olunur. 666 
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Adana Sulh ikinci 
hukuk mahkeme
sinden: 

Adananın köprü sokağın
da oturtmakta iken vefat eden 
Ahmed oğlu Kör Mehmedin 
terekesine mahkemece el kon
duğundan ilan tarihinden iti
baren alacaklılarla borçlula
rının bir ay içinde mahkeme
ye müracaatla alacak ve borç
larını kaydettirmeleri ve va
rislilerin üç ay zarfında mü
racaatla varislik sıfatlarını is
bat etmeleri ilan olunur. 

671 

Vakıflar Müdürlü
ğünden: 

Tepe bağ mahallesinin 
Şuayip efendi sokağında 278 
ada 31 parselde kayıtlı ( 50 ) 
lira muhammen kıymetli ar· 
sanın mülkiyeti peşin para 
ile satılacaktır . İhalesi 5- 5-
941 pazartesi günü saat 14 de 
vakıflar idaresinde yapıla -
caktır. 

isteklilerin müracaatları. 
22 - 27 670 
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Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B •ı s 1. K L ET alacagınızda .. az zamanda 2,000, 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

~IJ\ .ı1\S rl C 
Markalı BI Si K LET LERI görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra pıma olması sizleri memnun edecektir. 

Satış yeri : Asfalt cadde D E D E O G L U 
Bisiklet tecim evi 

l L l N 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1- Şehir dahilinde aaf alt 
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. 

2- Muvakkatteminatı 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 
<>nbeşte Anana belediye bi
nası dahilinde toplanacak be
lediye encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

5- işbu tamirat açık ek
siltme ile yapılacaktır. 

17- 20. 23- 26 652 

BUGON 

Tan Sinemasında 
BUGON 12,30 DAN İTİBAREN 

1 
.Büyük sergüzeşt filmleri kahramanı 
t)]J\lJ\ tarafından temsil edilen yeni 
R O B E N S O N Veya 1 M D A D 

30 Kısımlık Büyük Seriyal Filmini Takdim Eder 

DİKKAT: 
Filmin uzunluğuna binaen suvare 

Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

Pek Yakında: 
H U O ·u O. K U R T L A R 1 

TL. 256 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,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. .. 

TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal
nız para biriktirmı, ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talilnizl de deneml• olursunuz. 377 

Akkümülatörlü 

1941 MODEL I 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL I 

Radyolar1nın Satı, Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

Ticarethanesidir. 

• • • • • • 

HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN 

ALSA RAY SINEMASI • 
BU AKŞAM 

Saym müşterilerine iki büyük film taktim ediyor 1 
I 

BRIGITTE HORNEY ve VILL Y BIRGEL • Tarafından yaratılan R E J İ S Ö R L Ü G Ü 

TOURJANSKY tarafından yapılan 
Uzaklaşan Melodi 

il 

1 

lHAlMS AlllRS 
Tarafından Temsil Edilen 

BERi ÇAVUŞ 1 

JURt<ÇI SOZlU 

İLAN 
Belediye Riyase

tinden: 

• 

1- Temizlik işleri hayva
natı için 34500 kilo yeşil otun 
miibayaası açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2- Yeşil otun beher kilo 
muhammen bedeli iki kuruştur. 

3- Muvakkat teminatı [52, 
5] liradır. 

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

5- Şartnamesi yazı işleri 
m üdiirlüğündedir. fstiyenler 
orada görebilirler. 

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

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 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1- Nafia dairesile anbar 
ve garaj inşaatının 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- isteyenler keşif evraki
le şartnamelerini görmek için 
Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4- İsteklilerin ( 100 ) lira 
55 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri veehliyet vesikası 
almak üzere bu gibi iş yap
tıklarına dair bonservislerile J 

iki adet 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. 

611 6-12-18-23 

Adana Askerlik 
Şubesinden : 

Kısa hizmetli ehliyetna· 
mesiz ve yüksek ehliyetna· 
meliler 1-5-941 günü yedek 
subay okulunda bulunmak 
üzere sevk edileceklerinden 
sevklerine taalluk eden mu· 
amelenin yapılması için şube· 
ye müracaat etmeleri aksi 
taktirde haklarında askerlik 
kanununun 89 ncu maddesi 
hükmünün tatbik edileceği 
ilin olunur. 

Hususi muhasebe 
müdü rlüQünden 

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- ihale vaktından evvel 
yatırılmış bulunması lazım ge
len pey parası (42) liradır. 

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

8- 13- 18- 23 618 

Adana askerlik 
şubesinden: 

Gedikli Erbaşlardan tek
rar orduda istihdam edilme
ğe isteklilerin şubeye milra
caatları ilin olunur. 

Toprak mahsülleri 
Of isi Adana AJan
llğından: 

Depomuzdan istasyonlara 
hububat nakli, vagon tahmil 
ve tahliye işleri bir sene müd
detle açık eksiltmeğe kon· 
muştur. Talip olanların 5-5-
941 pazartesi gününden evvel 
ajansımıza müracaatları. 

20- 22- 23 663 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : [)oktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

• 


