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Sinirlerimiz sağlam, kuvvetimiz yerinde, 
gOzlerlmiz Milli Şef'in emirlerindedir. 
==----

Milli Şefin 
·fotoğrafları 

Dün büyük törenle 
parti ve halkevimiz 
de mahallerine talik 
olundu. 
Aziz Milli Şefimiz, Cümhur· 

reisimiz ismet lnönü'nün el yazıla 
rı ve imzalarile partimize. ve hal
kevimize ihda buyurdukları fotoğ
rafları dun saat 17 de halkevi ve 
parti binasında törenle mahalleri· 
ne talik edilmiştir ... 

Vali 8. Faik Ustün'ün, tüm 

LMilli Şefimiz ismet lnönü 

komutanının, parti reisi B, Rifat 
Güleğin. Belediye reisi B. Kasım 
Enerin, • Halkevi reisi B. Kemal 

1 Satırın ve hükumet erkanile kala-

-.. -- - -

Hangisine 
inanalım! 

Yazan : Cavit Oral 

Şu günlerde dünya matbuatı ve 

dünya ef karıuınumiyesi yine 
Fransa ile alakadar olm.ığa başla
dı. Hakikaten son günlerde bu 
memleketten çeşitli, birbirini naks· 
eden havadisler çıkıyor. Geçenler
de Royterin Vaşingtondan bildir
diğine göre, amiral Darlan'ın Şi-• 
mali Afrikadaki Fransız donanma· 
sını Tulona davet ettiği fakat ma
reşal Peten'in bu harekete mani 
olduğu haber verildi. 

Yine 18 tarihli Nevs'chronicle 
gazetesinde Lizbon muhabirine at
fen Almanların Fas'ta gittikçe ço
ğaldıkları ve bu memleketin At
lantik sahillerinde üsler teşkil et
tikleri, hatta Casablanca tayyare 
sahasının da şimdiden Almanların 
eline geçmiş bulunduğu intişar 
e'l:ti. 

Yine bir kaç gün evvelisi .wa· 
yi olan haberlere nazaran Alman
ların aeyyah kıyafetinde !randan 
Suriyeye geçmekte oldukları ilan 
olundu. 

Bütün bu rivayetleri, haberleri, 
havadisleri eşitlikten sonra bunla· 
rın hepisinin asılsız ve esassız ol
duğunu kabul etrneğe imkan var 
ınıdır? Ateş olmıyan yerden duman 
çıknıu derler. Bu harbin başlanğı
cındanberi öyh sürprizlerle karşı· 

laşm1ş bulunuyoruz ki , bu vaziyet 
karşısında Fransadan çıkan, sızan 
v.e yayılan bu haberlere doğrusu 
l~kayd kalmanın imkanı yok gibi
<lır. 

Zira son zamanlarda Vişi ile 
Berlin arasında çok gerilmiş , f er~_inlenmiş olan siyasi durumun 

ugunlerde biraz duralmış, durgun· 
laJmış ve sakinleşmiş olduğunu 
&'Ordükçe bu iki memleket beynin
de gizliden gizliye bir yakınlaşma 
olduğuna ve Almanya lehine bazı 
fedakarlıklarda bulunulduğuna inan
mak lazım gelecektir. 

Bilhassa amiral Darlan'ın Al· 
rnanyayı memnun etmek ve sırf 
Alınanyanın hoşuna gidecek bir 
harekette bulunmak maksadiyle 
milletler cemiyetinden çekilişi, bir 
çok belediye hev.etlerini feshedişi 
çok dikkatle gözönünde tutulacak 
hadiselerdir. 

Onun içindir ki bu hadiseleri 
~örd~kten sonra insanın gayri ih · 
~Yarı olarak Sicilyadan Şimali Af· 

rıkdaya yaJ>ılan Alman esepedition'· 
un a v· . . ışının de müsameha ve 
teshilat göstermiş olduğuna ihtiamal 

' 

balık bir halk kütlesinin huzurile 
merasime istiklal marşı çalınarak 
başlanmıştır, . 

Kürsiye gelen partı başkanı 
B. Rifat Gülek hazurunu Ebedi 
Şefimiz Atatürk.ün m~kaddes lıatı 
rasını tazizen bır dakıaka ayakta 
sükuta davet etmiştir. Bunu m~t~ 
akip başkan, Seyhanlıların mıllı 
şeflerine olan sarsılmaz saygı, sev· 
gi bağlılıklarına tercüman olan 
özlü bir hitabe de bulunmuştur. 

Hitabeden sonra fotoğraflar 
halkm coşkun alkışları arasında 
mahallerine asılmış, cümhuriyet 
marşile törene son verilmiştir. 

. Yunan - Bulgar 
münasebetleri kesildi 

Sofya 23 (a. a,) - Yunanis
tanın Sofya elçisi bugün Bulgar 
hariciyesine verdiği bir nota ile Yu
nanistanın Bulgaristanla diplomatik 
münasebetlerini kestiğini bildirmiş
tir. 

Kahire 23 ( A. A) - Epir 
ordusunun tesliminin Yunan kuv· 
vetlerinin kuvai külliyesine tesir 
etmiyeceği sanılmaktadır. Söz yine 
inanılır. Kahire mahfillerinde bil
dirildiğine göre, Yunanistanda 
Alman tazyikinin muvakkaten ha-
fiflemesi lngilizlere yeni mevkileri· 
ni tarsin etmek imkanını vermiş· 
tir. Fakat bu molanm devam ede
ceği tahmin edilmemektedir. 

Bazı şehirlerimizin 
tahliyesi dolayısile 
Kiracılarla ev sahipleri 
arasmda çıkan ihtilaflar 

Ankara 23 (Hususi muhabiri
mizden) - Örfi idare ilan edilen 
mıntakalardan başka şehirlere git
mek arzusunda olan kiracılarla ev 
sahipleri arasında doğan ihtilafla
rın nasıl halledileceğini gösteren 
bir kanun layıhası hazırlanmakta· 

dtr. Hükumet bu işin milli korun
ma kanunu ile kendisine verilen 

selahiyetlerle halline imkan gör

müştür.: 

vermek icap ediyor. 
Her halde şu muhakkak ki 

amiral Darlan da Müsyö Laval ka· 
dar bir Alman taraftarlığı ve İn· 
giliz düşmanlığı siya~eti takib tıt
mektedir. Fakat bu sıyaset Fran-
sanın menfaatlerini g_öz.etben

1 
hve 

Fransaya daha iyi bir ıstık ~ ~
zırlıyacak realiteye ?Y.gun hır ~ı
yaset midir değil mıdır? 

/Devamı ikincide} 

Bölgemize 15 batoz 
gönderiliyor 

t Ankaradan aldığımız mevsuk malumata göre, şehrimiz çiftci ~irliği 
arafından yapılan müracaat .. . Ziraat Vekaletine bağlı komıteler 

ın ··d ·· . . b . uzerıne, b 
u urıyetı, eşı biçer döver onu saman toplu olmak üzere on eş 

batoz. makinasın~ A?~na bölge~ine göndermeğe karar vermiş~ir. 
har Zıraat . Ve~a~etının bu hayırlı tedbiri mahsulümüzün. ~ıran . evvel 
tak ına.? edılme_sını kolaylaştıracak, harman çekme ücretlerının fahış ola· 

Y~kselmesı~e ~~ni olacaktır. 
lniit Zıraat Vekaletınin bu güzel teşebbüsünden dolayı Adaqa çiftci!li 

eşek.kirdir. 

M_illi hakimiyetimizin 2~ ne~ ~ıldönümü ve Çocujs.. bayramı dün mem
leketın her tarafında o:dugu gıbı şehrimizde de büyük sevinç tezahüratı 
içinde kutlandı. 

Muhtelif okullardan ayrılan talebelt'lr saat 8,30 da Çocuk esirgeme 
k~rumu~da toplanmışlar'. hazırl_an~n çelengi alarak Atatürk Parkına git
mışlerdır. Burada .. ~.erasıme lstıil.lal marşile başlanmış, muhtelif hatipler 
taraf~.ndan bu gunun kıymet ve ehemmiyeti tebarüz ettirilmiş, çelenk 
~tat~r~ anıtına konulmuştur .. Bu münasebetle Park Önünde, şehrimizde
kı butun okullar tarafından bır geçid resmi yapılmıştır. 

23 Nisan bayramı A~karada da coşkun sevinç içinde kutl:ınmıştır. 
Küçüklerden ayrılan bır heyet Ebedi Şef Atat" k" k b · · · 

k b k Ç ur un a rım zıyaret 
ederek çelen ıra mış, ankayadaki saraylarında c- h · · · M·ııA • J 1 .. ·· - · um urreısımız ı 1 

Şefimız1 ~.m~t nonuyu kz"ıl~a~et etmiştir. Küçükler heyeti kabul sırasında 
Bayan nonu ve Başve ı ımız Doktor Refik S d d l b 1 
l d ay am a ıazır u unmuş-ar ır. 

Dün Ankara Ulus meydanında büyük merasim 

Alman 
tazyikı 
hafifledi 
Bu, lngilizlere yeni 
mevzilerini sağlam. 
laşt1rmak imkanını 

verdi 
Londra 23 (a.a) - Yunan cep 

hesinden gaze elere gelen haber
ler Alman ordusunun şiddetli hü
cumuna mukavemet etmek için kı· 
talarımızın gösterdikleri müşterek 
kahramanlığı bildirmekle beraber 
endişe vermekten hali bulunmuyor
lar. Almıınlar hiç bir mıntakada 
mukavemet hattını yarmağa muvaf
fak olamadan müttefik ordu yeni 
hatta çekilmiştir. 

.• 

.. -

Nakiye F.lgün, Ankara Maarif Müdürü ve çocuklarımız tarafından ateşli 
hitabelerde bulunulmuştur. 

23 Nisanın 21 inci yıldönümü münasebetiyle, Ankara Radyo gaz.etesi 
dün , geceki neşriyatına başlarken bu mutlu günün ehemmiyetinden bahs
et~ış. " 21 yıl önce bugün Türk vatanını c0oğrafyadan, Türk milletini 
tarıhten silmek istiyen bir salgının karşısında milletçe karar aldığımız bir 
gündü" demiştir. O gün, bir avuç kahramanın ölmeyecek bir milletin, 
yıkılmıyacak bir vatanın sembolü olan Ankarada toplandıklarını ve on
dan sonra o günden bugüne kadar bir mucizeler. tarihi yaratıldığını 
anlatan Radyo gazetesi bilhassa demiştir ki : 

" Bizden olanlar övünmek için, bizden olmayanlar ibret almak 
için bu tarihi okusalar yeter. ,, , 

Dünyanın içinde bulunduğu bugünkü ağır durumdan kısaca bahs
ettikten sonra, radyo gazetemiz sözlerini şöyle bitirmiştir : 

" Sinirlerimiz sağlam, kuvvetlerimiz yerinde, gözlerimiz Milli Şefin 
emirlerindedir. ,, ... ~ 

Bu haraket esnasında kıtala-

rımızdan ağır darbeler yiyen Al
manlar şimdi daha ihtiyatla ilerli
yorlar. 

Londra 23 [ a. a . l - lngiliz hava nezareti tebhgi : 
Sah günü bombardman tayyarelerimiz Norveç açıklarında 2000 tonluk yüklü bir gemiye hücum ederek 

yakmışiardır. Bir Mayn tarayıcı gemisi de tahrip olunmuştur. 

So~ gelen haberlere göre çe· 
kilen kuvvetlerimizle Alman kıt· 
aları a:-asında şiddetli çarpışmalar • 
olduğu anlaşılıyor. 

Dün gece bombardman ve avcı tayyarelerimiz Brest limanını bombardman etmişler ve burada bulunan 
harp gemilerine muvaffakiyetli bombalar atmışlardır. Bir tayyaremiz üssüne dönmemiştir. 

·~----~--------------------------' 
Bir lngıliz gazetesi diyorki 

TDrkler 
Ana vatanlarını 
Müdafaaya 
azmetmişlerdir 

Almanyanın Ankara 
bUyUk elçisi Papan 
el'an Almanyada 
Belin 23 ( A.A ) - - Berlin 

siyasi mahfillerinden bildirildiğine 
göre Almanyanın Ankara büyük 
elçisi Fon Papen el'an Almanyada 
bulunmaktadır. 

Türk • Alman münasebetleri 
kakkında buradaki Alman mahfil
lerind• yeni bir mütalaa ileri sü
rülmemektt:dir. 

Londra 23 ( A A ) y · - ork· 
şirpost gazetesi yaııyor· 

Türkler ana vatanl~rını mü· 
dafaaya kat'i surette . azmetmiş 
bulunduklarından eminiz. Tu'' rkler Atinadadan ayrılırken Yunan l 

d skon zadman arda bu tarzda hare-
milletine bir beyanname neşre en ~t e erk~n hayırhah bir Rus 

E 1 e n 1 e r k r a 1 ı ~ ı:ka rafhgına göve'nebilecekleri 

Londra 23 ( A.A ) - Elen· la ılndda Moskovadan teminat 
h. a mış ar ır A b H' 

ler Kralı Jori, Yunan milletine ı- Türkiye '..t ca a ıtler eğer 
taben neşrettiği beyannamede k mu avaat etmezse orta 

şar petrol k 1 U 
ezcümle demiştirki: yolu ile v ~yu arına kranya 

Harbin acı mukadderatı bugün d'd· .1 armaga çalışacağı teh-
beni, Veliahdı ve meşru hükumeti d~k' ~.e R_usyanın hattıhareketini 
Atinayi terke ve Payı tahtı Giride Bu ~!ht~eg-1 . e ~eşebbüs edecekmi? 

k ı e ı bır oyun teşkil ede-
nakle icbar etmektedir. iki lmpara· ~= ve Almanyanın petroldan ne 
torluğun, tarafımızdan tahrik olma· lrece ınahrum bulunduğunu isbat 
dan, maruz kaldığımız hücumların· ey eyecektir. 
dan sonra memleketin istiklal ve lraka asker gönderilmesindeki 
mülki temamiyetini müdafaaya ve 1 ehemmiyet yakında görülecektir. 
bizlere tahmil eylediği mücadeleye ~ 
Giridden devam edeceğiz. ~zmi,m. ve metın azmini hiç bir surette takyit 
Yunan hükOmet ve mılletının 1 etmez ve taahhüt altına koymaz 
azmi, E.len kuvvetlerinin sonuna Azmimiz, hala kuvvetlerimizle milli 
kadar mukavemete devam etmek· 1 lmenfaatımızı sıyanet için mücade· 
tedir.O Elen kuvvetleriki, bilhassa l eye devamdır 
Almanların topraklarımızı istili!lın• Bunun içi~, hür Yunan toprak. 
dan sonra gayri müs~vi mahiyet ~~1?da .m.ücadeleye devam için 
alan mücadeleye ragmen yardı· ırıde gıdıyoruz. 
mımıza koşan ve parlak surette F.lenlerl Tarihinizin bu kederli 
mücadele eden ve haklı bir dava :at~n~a dahi cesa!etinizi kaybet. 
için Yunan toprakları üzerinde mü· eyınız. Daima sızlnle beraber 
cadele etmekte olan lngiliz kuv· h~aca~ın;ı. Haklı davamız ~ve allah 
vetlerinin müzaheretiyle düşmana kar bı~lıkte ı;niruz kaldıgımız ve 
"dd t ve şecaatla dövüşmüşlerdir. acagımız ımtahanlara, yaslara 

şı Epir ordusunun benim haberim ve tehlikelere rağmen bütün vası -
olmadan ve baş kumandanın· ve talarla nihai zafere .varmak için bi· 

. h b . l d d '" ze yardım edecektır. 
hükilmetın a erı o ma an uşman- Müttehit taksim kabul etmez 
la mütareke imzalamasına saik olan ve hür vatan fikrine sadık kalınız· 
haki~! seb~ble~i daha bilmiy~~uz. cesaretli olunuz . Güzel günle; 
Bu ful, mılletın, kralın ve hukQ· tekrar g-elecektir. Yaşasın milJet .,, 

-Yunan 
Kralı Y orgi ile 
Yunan hükilme
tinin Atinayı terk 
ettikleri bir be
yannameyle Yu
nan miUetine bil
dirilmiştir, Kralın, 
Veliahdin ve hü
kamet erkanını 

G i r i d adasına 
gittikleri haber 
verilmektedir. 

[Askeri ve siya~ 
- Vaziyet 

ordusunun süratle 
çekilmesi ve Bri. 

tanya kuvvetlerile 
iltisakı İc&p etti
ğini , Almanlar 
Yenişehir ve Tır
halaya indikleri 
takdirde bu Ç'!ki· 
lişin güc olacağını 
söylemiştik. Yu-

Yunan 
H··kometi 

Kralın 

Giride 
Git · i 

nan ordusu daha 
muharebelerin Ko. 
zana ve Olinıpos 
bölge lerinde de· 
vamı sıralarında 

çekilme kararı 
vererek bu kararı 

derhal tatbika ko
yulsa, Epir mm· 
takasını aşarak 

cenuba inseydi bu 

ve 
hükumetin Giri
de gitmeleri Yu
nan muharebesi
nin sona ermesi 
demek değildir. 

Kral, son beyanna
mesinde, vaziyetin 
inkişafı karşısın
da kendisinin Ve
liahdı ve hüku-

Kral, neşrettiği be
yannamede, zafere 
kadar mücadeleye 
devam olunacağını 
bildirdi. 

metile birlikte 
Giride geçmek 

Yunanistanın 
şimal ordusu 
teslim oldu 

günkü vaziyet 
vukua gelmez 
müttefik ordular 
Alman taarruz· 
larına uzun müd
det dayanabilir
lerdi 

mecburiyet in d e • 
kaldığını izah et
miş, hür olan bu 
Yunan roprak-
larından zafare 

Cenup cephesi 
Lamya civarında 
mukavemete de
vam ediyor. 

Mamafi Yu-
nanistanda muha-

rebeler bitmiş 
kadar mücadele
ye devam oluna· 
cağını bildirmiştir. 

-RADYO
Gazetesi 

değildir, Lamya 
cenubunda har 
bin devam ettiği 

Yunanistanın şimal ordusu 
teslim olmuştur. Kral, beyanna 
mesinde, bu hareketin kendi tas
vibile vuku bulmadığını söyle· 
dikten sonra, bunun hükumeti 
bağlamadığını da ilave etmiştir, 

İngiliz Radyosu, cenup cep
hesinin mukavemete devam etti· 
ğini bildirmektedir. Bu cephe 
Lamyanının cenubundad1r. 
Dün (evveelki gün) saat 21 ,40 

dan itibaren bir mütareke yapa· 
rak muhasamata nihayet veren 
şimaldeki Yunan ordusu kocıuta 
nının hangi sebepler ve şartlar 
altında bu emri verdiğini bilmi· 
yoruz. Fakat hangi şartlar içinde 
olursa olsun bir komutanın baş
kumandanına sormadan teslim ol 
ma emrini vermesi affedilir suç 
değildir. 

Bundan bir müddet evvel ln 
gilizlerin Olimpos dağlarını i terk 
ettiklerine dair haberler gelmeğe 
başladığı zaman, Arnavutlukta 
muharebe etmekte olan Yunan 

bildiriliyor. Buradaki müttefik 
kuvvetlerin Mora'ya geçirilmeleri 
ve mukavemete burada devam 
edilme!Iİ mümkümdür. 

Alman hava kuvvetleri Yu-
nanistanda büyük bir faaliyet 
göstermektedirler. Bu kuvvetlerin 
çekilmekte olan lngiliz ve Yunan 
kıtalarına devamlı ve şiddetli 

taarruzlar yaptıkları anlaşılıyor. 
Şimdi Yunan ve lngiliz bava kuv· 
vetlerine, çekilişi himaye gibi 
büyük bir vazife tereddüb edi
yor. Aksi taktirde çekilme bir 
panik haline gelebilir. 

• Berlinin Fransa ve ispanya 
meseıeleriyle meşğul olmağa baş: 
ladığı anlaşılıyor. Vişi hükOme_tı 
tekrar Almanya ile işbirliğine da· 
vet edilmiştir. d 

Almanya general Ve~galn ın 
Şimali Afrikadan geri çagrı mda~ı 

. k d' ÇG kü Veygan ı nı ısteme te ır. n } kkukuna 
ba-ıı tasavvurlarının ta ıa 
en el telakki edi or. 

• 
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söylüyorlar? 
Yemek pişirmek mi daha zordur, 
tramvay idare etmek mi; tramvay
larda bozukluk parayı kimler verir? 

Kadıköy iskelesi önündeki tram 1 ranmaktır. Yalnız bu işte kadınla
vaylar vnpurdnn çıkan yokula- : rın çalıştırılması yeni olduğu için 

rı alıp uzaklaşmışlardı. Şimdi mey bu bazılarının pek tuhafına gitmek-
dan tenha idi. işlerinin bir kısmı- tedir. Tabii yavaş yavaş alışılacak ... 
nı bitiren tramvay biletçileri, vat. - Para bozmakta, ufaklık 
manlar ortadaki koyu kurşuni ku· bulmakta sıkıntı çekiyor musunuz? 
lübenin önünde istirahat ediyor- - Yedi günlük tramvay bilet-
lardı. Yanımdan tramvay biletçisi çiliğimde bir şey gördüm. Biletçi· 
kıyafetinde iki genç kız geçti. Bi- lere en ziyade ufaklık para veren 
risi: kadınlardır. Onlar hemen daima 

- Ben "Tabela 4,, servisin- ufaklık veriyorlar. Kadın yolcular 
• deıı dönüyorum ... Diyordu. olmasa biletçilerin ufaklık yüzünden 

Öteki cevap verdi: epey sıkıntı çekeceklerini zanne-
- Ben de öyle . derim.Aşağı yuka 

vapur aldık!. /stanbulda, Kadıköy rı arabanın ufak-
Çok kalabalıktı. semtindeki tramvaylarda lığını onlar temin 
Kadıköy ramvay- kadınların bil~tçilik vazi- ediyorlar. Fakat 

lnrının yeni ka- fesinde çalıştırıldıkları• yolcular pek az 
dın biletçileri "ta ufaklık para veri-
b l 4 . . nı gazetelerden öğrenmiş yorlar. Hatta" ga e a servıııı,, 

"vapur aldık!,, gi olacoksrnız. Değerli muhar yet büyük para 
bi mesleki ıştılah rir ve gazeteci arkadaşı- verenler bile var. 
!arla konuşuyor- mız Hikmet Feridun Es, Mesela arabayı 
!ardı. Ben erkek ''Kadın tramvaycılar,,mev• yeni almışsınız. 
biletçilerin yanı- zuu üzerinde, :bu sütunlar Çıkarıp on lira 
na yaklaştım. Göı veriyorlar. Sonra 
lerimle ilerideki da okuyacağınız güzel rö· "Bilet efendimi ,, 

genç kızları işaret portajı yazmıştır, dediğimiz zaman 

ederek sordum. kadınlar hemen 
- Nasıl becerebiliyorlar mı paralarını uzatıyorlar. Hele yaşlı 

bari? bayanlar bilet paralarını avuçları· 
204 numaralı erkek biletçi nın içinde hazırlıyorlar. Yani kadın· 

bana cevap verdi: 
- Ne diycırsunoz bayım!. Be 

cermek de söz mü? Bayanlardan 
birini staj için yanıma vermişlerdi. 
Vapur almıştık. Araba çok kalaba-
lıktı. Daha Kızıltoprağa gelmeden 
bütün h·amvaydaki yolcuların bile
tini kesmişti. Hem de hiç ·bir ha· 
ta yapmadan. Elektrik gibi süratle 
çalışıyordu. Mesela "üç tane altı 

otuz paralık bilet kaç kuruş eder? 
Diye sordunuz mu? Saniyede size 
cevap veriyordu: Yirmi on para! 
işe başlayalı bir kaç gün oldu am
ma doğrusunu isterseniz hepsiııin 

de eli yattı. 
Başka bir biletçi bana döndü: 
- Hem de bizim tramvay 

arabalarında çalışmak o kadar ko 
lay değildir. lstanbul tramvayların 
da biri 5 öteki 7 kuruşluk iki tür 
lü bilet verdır. iki de aktarma Li 
Jet, yani orada dör çeşit bilet ke 
ııilir. 

Halbuki bizim tramvaylarda 
tamam 20 türlü bilet "ar. Üstelik 
lstanbul tramvaylarındaki biletlerin 
fiatları kesirli değildir. Hesapları 
kc•laydır. Buçuklıırı uzun uzun he· 
sap etmeğe lüzum yoktur. Halbu
ki bizdeki buçuklu biletlere bakı· 
nız size sayayım: 6 otuz para, 8 
otuz para, 10 on para, 8 on para 
6 on para, 11 on para. lS buçuk 

lar dnha çabuk bile"t alıyorlar.,, 

35 biletçi bayan 

Etrart~ .konuşulnnlar?.an şun· 
ları oğreniyorum. Usküdar 

tramvay şirketi 35 bayan biletçi almış· 
Söylenildiğine göre bunların hepsi 

genç kızlardır ve ekserisinin yaşları 

18 ile 22 arasındadır. içlerinden 

yalnız biri bayan Baise evlenmiştir. 

Biletçi bayanlar bir haftalık staj 
müddetini geçirm~ktedirler. Bu bir 

iki gün içinde imtihan olacaklardır. 
Maama.filı şimdiden hepsinin bece· 

riklilikleri göze çarpmaktadır. Aşa· 

ğı yukarı imtihan suallerinin bütün 
cevaplarını şimdiden verebiliyorlar. 

mesela ben bayan Sabahat Çevik'e 
şöyle sordum. 

Kadıköy ile Bostancı arasında 
kaç tramvay durağı var. Hemen 
cevap verdi. 

-33 ... Kadıköy, Çarşı, Altı. 

yol, Çukurbostan, Yoğurtçu, stad
yom, Dereyolu ... ilh ilh ... 

-Bir tramvay biletçisinin vazi
feleri nedir? 

- Biletçi sabahleyin erkenden
den deposuna gider. "Araba kağı· 
dı,, nı alır. Çalışacağı arabanın bir 

tarafının bozuk olup olmadığına, 
temizlenip temizlenmediğine, için
de toz bezi bulunup bulunmadığı
na dikkat eder. Her arabada bir 
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< -
~ IE5> irisi bnna dedi ki : 

l 
19) - Yazılarınzda sn ya, sa bu· 
na dokunmıyorsunuz. 

Cevap verdim: 

l 
-Su ve sabun bir araya ge

lince ıığuşturulur. Bu sürtünme· 
den köpük hasıl olur. Suyu ve 

l 
sabunu söyleyiniz; köpürtmeğe 
hazırım .. 

- Ciddi mi?. 

l 
-Elbete ... 
- O halde yazınız: Kah-

venin leilosu - kaça olarak 

l 
dj>rtyüz elli kuruşa satılıyor. 

- lsbatı lazım; belki de 
yalandır. 

l 
-Kat'iyen ... Dün bizzat 

yarım kilo aldım. 

- Hükumete haber verdi-

l niz mi?. I 
Hayır!.. 

- Resmi makamlara şikii-

l 
yette bulundunuz mu?. 

- Hayır!.. 

- lkiyüz yirmibeş kuruşu 

l 
sesinizi çıkarmadan ödeniniz. 
mi?. 

- Evet ... 

- O halde benden ne İs· 
ti;orsunuz efendim?. ihtikar de
nilen şey tek taraflı yapılamaz. 
Satıcı mulıtekire bir de altcı 
muhtekir lazımdır. Siz kaçakçı 
muhtekirden gizlice kahve sa-

l 
tın aldınız; " Adam sen de ,, 
zihniyetiyle hiç bir makama 
şikayette bulunmadınız; şimdi 

~ benden sabun köpürtmemi is-
tiyorsunuz; niçin?. 

Niçin siz şikayetçi olmıya
caksınız da ben olacağım? Evet; 
gazete halkın işleriyle alaka
dar olmak mevkiindedir. Fakat 
bu "iş,, lerin ilk şartı "hak,, 
olduğuna göre ve siz küçücük 
bir hakkınızı aczinizden değil, 
ihmaliniz yüzünden aramadığı
nıza nazaran bana umumi 
vekalet mi verdiniz ki bilaper
va sudan, sabundan, köpükten 
bahse kendinizde hak görüyor
sunuz?, 

Hur Türkiye'nin lıür mat
buatında su ve s:\bun endişesi 
yoktur. Biz, haklı gördüğümüz 

~ 
ve muhik sanbığımız her şeyi 
açıkça yazarız. Yeter ki bize 
gelen şikayetler sizinki gibi 

l sudan olmasın ... 

* * * 

toz bezi vardır. Bütün bu işleri 
kontrol ettikten sonra araba çıka
rılır. 

Mutad seferler yapılır. Gece 
dönüldüğü zaman "hasılat,, deni
len yere uğranılır._ Tekmil biletle
rin hesapları verilir. işte bir tram
vay biletçisinin 24 saatlik vazifesi!.. 

Ev işleri ve tramvay idaresi 
- Nasıl ev işleri mi kolay? 

bu iş mi? Mesela yemek pişirmek 

mi kolay, tramvay idare etmek mi? 
- Eğer gayet dikkatli, lezzet

li bir yemek pişirmek isterseniz 

(Devamı Dördündüde) 

. - . . 

, .. DAHİLİ ·. 1-:1··AB ERLER 
Bayram Münase/;etile Tertip 
edilen yarış ve· müsamereler 

23 Nisan hakimiyeti milliye ve çocuk bayramı münasebetile dün 
halkevimiz tarafından bisiklet ve yaya yarışlan tertip edilmişti, 

Saat 15,30 da halkevi önünden başlıyan yarışa 25 atlet iştirak 
etmiştir. Koşucular asfalt caddeyi takiben ilerlelmişler, Vali konağı ö
nünden set üstüne çıkmışlar kcılor<lu caddesi, dört yoldan geçerek 
halkevi önüne dönmüşlerdir. lS sporcunun iştirak ettiği bisiklet yarışı· 
da ayni yol üzerinde yapılmıştır. Her iki koşunun birinci,ikinci ve 
üçüncülerine halkevimiz tarafından mükafatlar verilmiştir. 

Halkevi tarafından uzun müddettenberi ha.zırJanan büyük müsamere 
de dün gece Alsaray sinamasında verilmiştir. 1000 den fazla davetlinin 
hazır bulunduğu müsamereye istikliil marşiyle başlanmış, bunu ev ban
dosu ile halk turküleri ekibinin konseri takip etmiştir. Billiharc yine ev 
orkestrası seçilmiş parçalar çalınmış, temsil kolu "kavğa sdnu,, isiınli 
iki perdelik vodvili oynamıştır. 

Göc Dolayısiyle Nüfusu Artacak 
' . 

Anadolu Şehirlerinin iaşesi 
Ankara - Trakya ve lstanbul

dan göç dolayısile bazı şehirlerimi
zin nüfusunun artacağı tabidir. Ti
caret Vekaleti iaşe Müsteşarlığı, 
bu şehirlerimizin iaşesi işleri için 
icap eden bütün tedbirleri almış
tır. Bu meyanda Toprak Mahsulleri 
Ofü:i, bıı mıntakalara istedikleri 
kadar buğday ve un verecektir. 

HANGiSiNE 
INANALIM 1 

(Başmakaleden artan) 
Bu cihet her zaman cayi sual 

dir. Ancak tarihi tecrübelere ve 
hadiselerin seyrine bakarak dene
bilir ki Vişi hükumetinin takip et· 
tiği bu siyasette Fransız milletinin 
müttefiklerinden ziyade Laval ve 
Darlan Kliğinin hisleri ve ihtiras
ları hakim görünmektedir. 

Çünkü bütüıı dünya milletle
rinin olduğu gibi bilhassa Fransa· 
nın atisi de eski müttefiki lngil
terenin mukavemetine ve zaferi 
ne bağlıdır. Y o k sa mihverin 
karşısında dayanan bu büyük dev-
lette ortadan kalkacak olursa 
Fransanın da mukadderatının bun-
dan hayli zarar göreceğine hiç 
şiiphe edilemez. 

Bu sebepten amiral Darlanın bu 
Almant araftarlığı siyasetinde yarın 

muzaffer olacak İngiltere ile ışbirliği 
yapmakda olan general dö Gol'un 
gölgesinin ve şahsiyetinin büyük 
ve kıskandırıcı c bir ! tesiri olsa 
gerektir. 

Çünkü o zaman dö Gol Fran 
sanın halaskarı olarak karşılana
cak ve onun karşısında tabiatile 

bugünkü Vişi zimamdarları tamamen 
sönecek ve silinecektir. 

Yalnız Fransa hadiselerinde 
bugün en dikkate şayan mesele 
Mareşal Patenin ve General Vey
gandın vaziyetleridir. Öyle anla
şılıyor ki müfrit Alman taraf tarı 
Lavala nazaran amiral Darlanı 
biraz daha mülayim ve kendisine 
nisbeten daha bağlı bulan ve 
bundan dolayıda onu tercih eden 

Şehrimizin diğer gıda ve her türlü 

ihtiyaç maddeleri de temin edil· 
miştir. Bu sayede nüfusu artacak 

mıntakalarda gıda ve diğer ihtiyaç 

maddeleri azlığı hissedilmiyecek: 

vatandaşlar geldikleri yerlerde bul· 

dukları her şeyi, gittikleri yerler
de de bulacakdır. 

Bu aksamki müsamere • 
Bu akşam Asri sinema'da Ha-

va kurumu menfeatine bir müsa
mera verilecektir. 

Folklor hakkmda 
Konferans 

Yarın akşam 20,30 da Halkevi 
Kouferans salonunda, Müze müdürü 
B. Naci Kum tarafından Folklor 
mevzulu bir Konferans verilecektir. 

Mareşalın namusknr şahsiyeti ve 
dürüst hattı hareketi olmasa Vişi 
hükumetinin Berlinle bir ittifaka 
kadar gitmesi hiçte muhal bir 
şey değ'ildir. 

Ancak general Veygandın 
hakiki vaz.iyeti ve takip ettiği 
siyaset henüz tavazzuh etmemiştir. 
Çilnkü bir bakışa göre Yeygand 
şimali Afrikada Almanların üsler 
yapmasıoa müsamaha ~tmektedir. 
Bir bakışa ve en son havadislere 
göre de Almanlar Veygandın hattı 
hareketinden memnun olmadıkları 
için onun Afrikadan kaldırılmasını 
istemektedirler. 

Şimdi bu havadislerin, bu şa-
yiaların hangisine inanmak doğru 
olur? Her halde bu yekdigerini 
cerh eden ve hangisinin daha 
sıhhatlı olduğu henüz anlaşılamı 

yan haberler içinde bir noktaya 
inanmak lazımdırki o da, bugünkü 
Fransayı idare edenlerin Alman 
dostu ve Alman taraf tarı olma
larına rağmen Fransız halkının 
asgari ~arısının İngilterenin ve ge
neral do Golun zaferine dua ettik-
leridir. Bakalım idare edenlerle 
idare edilen bir millet arasında 
cereyan eden bu tezatlı vaziyet 
ne zamana kadar <levam edecek 
ve hangi tarafın galebesile sona 
erecektir? 

Milli 
Piyango 

23 Nisan fevkalade 
çekilişi dün Ankara
da yapıldı 

Milli piyango idaresi tarafın· 
dan tertibedilen 23 Nisan fevkal
ade piyangosu dün saat 17 de 
Ankara'da Sergi evinde çekilmiş
tir. Kazanan numaraları bildiriyo-
ruz: 

50 bin lira kazanan 
139,233 

Tam bilet Ankara' da satılmıştır. 

20 bin lira kazanan 
170,175 

Yarmışar biletle 10 bin lirası 
Aydına, 10 bin lirası Fethiye'ye 
vurmuştur. 

10 bin lira kazananlar 
202, 154, 233,571 

Birinci 10 bin lirayı kazanan 
biletin yarısı Ankara'da, yarısı 
Antakya' da; 

ikinci 10 bin lirayı kazanan 
biletin ·yarısı Adana'da, yarısı 
Tarsusta satılmıştır . 

5000 lira kazanan 
numaralar 

276,081, 118,142, 289,720, 
172,999, 027,797, 218,090 

Birinci beş bini kazanan bile
tin yarısı Ankara'da, yarısı Kon· 
ya'da; ikinci beşbini kazan bilet 
tamamen lstanbulda; üçüncü beş
bini kazanan biletin yarısı Antak-
ya' da ve diğer yarısı lnönünde; 
dördüncü beşbinin yarısı Konya 
ve diğer yarısı Emirdağ'da; beşin· 
ci beşbinin yarısı Ayvalık, ya.rısı 
Lülepurgaz' da; altıncı beş binin 
yarısı Erzurum, yarısı Bayramiç'de 
satılmıştır. 

Amortiler ve diier 
ikramiyeler 

9 ile nihayetlenen 30 bin bi
letin hamili ikişer lira amorti h
zanmışlardır. 

Son iki rakkamı 76 ile niha
yetlenen 3000 bilet onar lira ala 
caklardır. 

Son 3 rakkamı 925 ile biten 
300 bilet yüzer lira: kazanmışlar
dır. 

Son 4 rakkamı 0898 ve 
9186 ile nihayet bulan 60 bilet 
500 er lira alacaklardır. 

Son 4 rakkamı 6615 numara 
ile nihayetlenen 30 biletin hamili 
biner lira kazanmıştır. 

Son 4 rakkamı 0150 ile bıten 
SO bilet iki bin lira alacaklardır. 

B. lsmail Vehbi 
Vilayet idare heyeti azasından 

Bay lsmail Vehbi Kocaeli vilayeti 
Vali muavinliğine tayin edilmiştir. 
Bay lsmail Vehbi yakında memu
riyet mahalli olan lzmite gidecektir. 
Kıymetli bir idare memuru olan 
B. lsmail Vehbi derece itibariyle 
terfi de etmiştir. muvaffakiyetler 
dileriz. 

Sonra ekseriya "bize muhtelif 
araba verilir. Yani hem birinci 
ve hem ikinci mevki olan araba .. 
Buraya bir tek biletçi bakar. Bu 
sonu gelmiyen buçuk hesapları 
içinde şaşırmamak için çok dikkat· 
li olmak lazımdır. Halbuki bayanla
rın bu buçuk ve kesirJi hesaplara 
son derece akılları eriyor. 
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Bagan Sabahat Çevik 
ne diyor? 

B bu sırada Kmltoprağa kadar 
ir kalabalık tramvayın bütün 

yolcularının biletlerini kesen ve de· 
mindenberi methi geçen biletçi 
bayan yanımıza y~klaşmıştı. Çok 
genç görünüyordu. ismini sordum. 
"Sabahat Çevik,, diye cevap verdi. 
18 yaşında idi. 1Jk mektebi bitir
miş, orta kısmın birinci sınıfına 
kadar okumuştu. 

Erkek biletçi kasketine isyan 
eden saçlarını mümkün olduğu 
kadar toplayarak arkasına atmış, 
kendisine bir erkek çehresinin top
luluğunu vermeğe çalışmıştı. Sır· 
tında biletçi ceketi ve ayağında 
siyah bir eteklik vardı, Zeki ve 
pek becerildi bir genç kı:ı tesirini 
veriyordu. 

Sabahat çeviğe sordum: 
- Yeni mesleğinizi nasıl bulu

yorsunıız? Halk sinirli mi? 
Sabahat Çevik bir gazeteci 

kaşınında bulunduğunun farkına 
varmadan anlattı: 

- bir hafta içinde yeni İ~ime 
adeta alıştım. Halk ne kadar sinirli 
olursa olsun bizim için yapılacak 
şey her zaman sakin olmak ve her 
şeyi hoı görmek, mümkün olduğa 
kadar yolculara karşı nazik dav· 

.. 
2 - Galatalı Tatar Salim on sene 

evvelki sabıkasını düşünüyordu. Onun 
ilk cürmü " kaldırım ,, dı. Hiç unutma· 
mıştı : 

Bir akşamdı. Hafif bir ahmak ıslatan 
vardı. Yerler çamurluydu. Yağmur altın
da, çamurlu kaldırımlarda, boş bir kur
sak, şaşkın bir kafayla dolaşıyordu. Üs.
tü başı ıslak ve yırtık pırtıktı.. Rutubet"y 
tabanlarının altından giriyor, damarlarını: 
zonklatan bir sızlayışla evveli diz kapak
larına, butlarına, kalçalarına, tekmil vü
cudüne; sonra, ta beynine kadar çıkı
yordu. 

On yaşındaydı. Anasını tanımıyordu. 
Babasını bilmiyordu. Bir hiç uğruna, oku
duğu yetim mektebinden çıkarılmıştı. Za
naat& yoktu. Yarım yamalak okuması işe 

yaramıyordu. Karnını doyurmak için, ya. 
şamak için hırsızlık yapmak lazımdı. 
Hırsızlık yaptı : 

Köprüde, vapurlardan çıkan bir yol
~u tramvay bekliyordu. 

lu, yaşlı bir adamdı. Hastalıklıydı 
da ... Sık sık mendiline öksürüyor, atkı
sına sarınıyordu. Çok ağır olacaktı ki, 
çantasını kaldırıma bırakmıştı. 

Salim, apansız yaklaşarak, ağır çan· 
tayı kapmıştı. Bütün kuvvetini tabanla. 
rına vermiş, kaçmağa başlamıştı. Arka
sına bir sürü insan takılmıştı. Düdükler 
ötüyor, haykırışlar birbirine karışıyordu. 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

Yorgun, hasta beyninde uzun ve ağır bir 
uğuldayış vardı. Başka bir şey duymu. 
yordu. 

Birdenbire kapaklanmıştı. Çamurlu 
kaldırımlara boylu boyuna uzanmıştı. Arka
dan yetişen kalabalık, btiyük bir hışımla 
üzerine çullanmıştı. Zavallı Salim altta 
kaybolmuştu. Her kafadan bir ses çıkı
yordu: 

Vurrr 1 
- Ôldürrr 1 
- Gebertin karatayı l 
Yumruk, sille, tokat ve teknıe. Bu, 

belki beş dakika sürmüştü. Islak, hantal 
bir kundura, sıska şakaklarını eziyor, gı. 
cırdayan bir ağızın homurtusu beyninde 
ötüyordu : 

- Yılanın başı ufakken ezilmeli 1 
Biraz sonra, bu insan kalabalığı al

tından kaldırıldığı zaman, pathyan alnı-
nın orta yerinden kan sızıyor, kaşlarının 
arasında ikiye ayrılarak çamurlu suratına 
dağılıyord11. Sırtı, omuzları, kalçaları ağrı 
içindeydi. Ceketinin kolu kopmuş, arkası 
boydan boya yırtılmıştı. 

ikinci ceza mahkemesinde üç ay 
yemişti. Daha küçücük yaşında, hapisha
nenin bir koğuşunda üç ay çile doldur
muştu. 

3 - Receb'irı kafasında eski bir 
hatıra yaşıyordu : Dört yaşındaydı. Çok 
sevdiğ'i babasını işinden çıkarmışlardı. O 

YAZAN: 
gece, boş sofra sinisinin başında gözleri 
yaşaran, omuzları çöken dertli babasının 
kucağına çıkmıştı. Minimini ellerile traşlı, 

kırışık yüzünü okşuyordu : 
- Baba ... 

- Bab&cığım ... - ...... . 
- Nonoş babacığım, ne oldun ? 

Hiç, çocuğum ... 
Uf mu oldun baba ? 
Hayır... • 
Başın mı ağrıyor 7 Ateşin varmı 

bakayım? 
Babası, ellerini esmer, nasırlı avuç

larına almıştı. Hafif hafif birbirine vur
duruyor, soruyordu : 

- Karnın aç değil mi Recep ? 
- Aç ... 
- Yiyecek ekmeğimiz yok ki 1 
- Ekmeğimiz mi yok ? 
- Hm ... 
Babasının yüzüne doğru uzanmış, 

gözlerinin içine bakarak şöyle demişti : 
- Ne yapalım baba ?... Ekmeğimiz 

yoksa zeytinimiz varya 1 
• * * 

Galatada bir kadınla rastlaştılar. 
Dağınık saçlarını, çenesinden düğümle
diği soluk bir örtü altına toplamıştı. 

- Pazarola Sidikli ... 
- Merhaba Fatuş ... 

- Merhaba ... 
Avurtları çökük, çiçek bozuğu yuzu, 

msanı sade tiksindirmiyor, acındırıyordu 
da . . . Dert içinde geçen bir ömrün ta· 
sasını, sefilliğini bu kirli suratın üzerinde 
okumak kabildi. Sırtından, etekleri dü. 
şük bir yeldirme sarkıyordu. Uçlarını 

burarak diz kapaklarında tuttuğu çorap· 
!arı ıslaktı, çamurluydu ve çok boldu. 

Üç erkeğin Önünde durdu. Selamla· 
rıııı aldı : 

- Merhaba ••• 

- Merhaba •. , 

- Merhaba,,. 

Konuştular. Recep soruyordu : 
- Ne haber Fatma? Yağmur ça· 

mur içinde gene ne dolaşıyorsun ? 
- Çile dolduruyorum be Recep 1 

Çile dolduruyorum be 1 

Sinabar onu eskiden tanıyordu. Se
kiz, on sene evvel Bakırköyünde bir ev
de hizmetçiydi. Bir gün evin beyi tara· 
hndaıı baştan çıkarıldı; koğuldu. On üç 

yaşında ancak vardı o zamanlar... Kim
sesi yoktu. Bir zaman elden ele dolaştı. 
Zaten güzel değildi. Büsbütün çirkinleşti. 
Vakti geçti. Piyasası gün günden düıtü· 
işi serseriliğe vurdu sonunda ••• 

- Ulan Sidikli, sen adamakıllı ta• 

ponlaştın ! ... 
( Devamı var ] 

• 

.. 

• 
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ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 
130 

Bayındırlı 
ri ihtiyari 

Mehmet efendi gay-

- Allah 
Diye bağırdı ve kendisini ka· 

P•nca yanındaki 80 metre derinli· 
ğindeki uçuruma salıverdi. 

Öyle de ölüm, böyle de ölüm
Bari hiç olmazsa eşkıyanın elinde 
cefa çekerek, dayak yiyerek, ha
karet görerek ölmezdi. 

Bayındırlı Mehmet efendinin 
bu umulmıyan ani hareketi karşı
sında ne Çakıcı efe, ne de kızan
ları silah patlatmağa vakıt bulama
dılar. Maamalih bu uçurumdan ken· 
disini atan adamın aşağıya sağ, sa
lim düşmesi imkiİnı yoktu. Bayın
dırlı Mehmet efendi de mutlaka 
berbat olmuş, yere düşünce beyni 
patlamış, ayağı kırılmış, hulasa ca· 
nını vermiş olacaktı. 

Bu sebeple Çakıcı ele acı acı 
güldü: 

- Kurnazmış teres; dedi; cezası· 
nı kendi kendine verdi. Şimdi ahı· 
rette müfreze düzüp bizi takip 
için yeniden gelsin bakalım .. 

Ve sonra arkadaşlarına döne· 
rek ilave etti: 
- Davranın çocuklar buradan 

açılalım ... 
Kızanlardan ikisi, 

zanı sırtladılar. Çete 
ilerlemeğe başladı. 

iki yaralı kı· 
hep beraber 

Fakat ateş bir türlü kesilmiyor· 
du, Binbaşı Halit beyin gönüllü 
taburu mütemadiyen sağa, sola 
kurşun yağdırıyordu. Bu vaziyet 
altında yaralıları taşımak imkanı 
yoktu. 

Beklediler ... 
Beklediler. .. 
Beklediler ... 
Sesin, sadinın kesildiğini gö· 

ren Binbaşı Halit bey nihayet ateş 
kesti ve eşkıyanın . kaçtığını anlı

yarak müfrezesini topladı. Müsade
me mahallinin pek yakinindeki 
köye giderek, sabahleyin tekrar 
ırelmek üzere istirahata çekildi. 

Müsademe mahalli bomboş 

kalmıştı. 

O zaman Çakıcı efe doğ-
ruldu: 

- Bana bakın kızanlar; dedi; 
Bayındırlı Mehmet geberdi. öteki
ler de çekildiler. Şimdi biz yürü

yelim. Bu iki yaralı arkadaş bura
da kalsın. Kendilerine hemen birer 
at yollıyalım, binip gelsinler. 
- Aman efel Bizi burada bırak· 

ına ... 

- Temelli bırakacak ıleğilm ya
hu .. Şimdi sizinle uğraşırsak yarın 
sabah yakayı ele veririz. Siz bu 
koca çavdarların içinde yatarsınız. 
Ben iki saate varmaz, iki at yolla· 
rıın, binersiniz. Atı getirenler ye· 
derler. Sizi bizim olduğumuz yere 
ıretirirler. Orada yatar, iyi olur
sunuz. 

- Sen bilirsin ele ... 

Y oralılar çavdar tarlasının içi
ne uzandılar. 

Çete de; efe 
•rkasında, yeniden 
•yağa kalktı. 

önde, kızanlar 

yürümek için 

işte o zaman meçhul bir siliih 
Patladı ve elenin 

- Aman vuruldum! 
Diyerek yere yıkıldığı gö

rüldü. 

d Efe; hakikaten sağ kalçasın· 

1 
an vurulmuş ve ayağa kalkmasiy

e Yere düşmesi bir olmuştu. Bu 
ınel'u k 
d 

n urşunu nereden atmışlar-
' k' ' ım atmıştı? Neden daha atmı-

yordu? Meçhuldü. 

Hepsi, hepsi bir kurşun atıl· 
~ış,. 0 da gelip Çakıcı Mehmet 
e eyı kalçasından vurmuştu .. 

Çakıcı efeyi çavdar tarlasın
da yaralı bırakarak biraz da Ba
ybındırlı Mehmet efendinin haline 
akalım: 

Mehmet efendi kendisini 80 
nıetre derinliğindeki uçuruma bıra .. 
kır bırakmaz gölerini yummuşt 
Su ihtiyari sukutun neticesi onu. 
da meçhul değildi. ca 

Bayındırlı Mehmet efen b 
lukt b" t" h 1 oş-a u un my e yere dog" ru . 
ke b' d b' k ıner-

n ır en ıre •silmiş koyun gibi 
Çengele asıldığını hissetti Gözl . . 
a t . · erını 

d
ç ı, ceketinın eteğinden giren b' 
•l ır 

b. ın ensesinden çıkarak kendisini 
ıra'" 1 gaç da ına astığını gördü. 

efe ~u bir hii.rika idi ve Mehmet 
ndı; uçurumun altındaki bir çit-

lenbik ağacına takılıp kalmış, b~ 
suretle o müthiş sukutun tabu 
neticesinden kurtulmuştu. 

Hiçbir tarafında da yara yok
tu. GOya çitlembik ağacının ~a~ı, 
düg" meleri ilikli resmi caketı~ın 

d • ·ı· a ıle eteğinden ensesine ogru ı ın 

yerleştirilmişti. 
Mehmet efendi boşlukta bir 

müddet sallandıktan sonra ha
la elinde tuttuğu silahını yavaşça 

ere attı. Sora bir elile ağca tulu· 
~arak sırtından caketini çıkardı ve 

usul, usul ağaçtan yere inerek uzandı. 
Mehmet efendi hummalı kala

sının içinde bir şimşeğin çaktığını 
hissetti, ara, sıra kıpırdıyan çalı
ları şimdi hatırladı. O zaman hiç 
ehemmiyet vermediği bu hadise· 
nin mil.nası şimdi bütün fecaatiyle 
kendisini gösteriyordu. 

Acaba eşkıya nerede idi? Ölü· 
m tehlikesi hala etrafında mı dola

şıyordu? 
Mehmet efendi sürüne, sUrüne 

uçurumda ilerlemeğe , başladı, Ya
man bir ihtiyat ve teyakkuzla iler· 
ledi, ilerledi, ilerledi. Gecenin kor- · 
kunç sessizliği içinde her tarafını 
eşkıya sarmış vehmiyle kalbi çar
pıyor, gözleri ay ışığında tehlike 
sezmek için dört açılıyordu. 

Nihayet uçurumun sonuna var· 
dı. Bıırada tatlı bir meyil başlıyor· 
du. Mehmet elendi. bu meyilli ara
yi de ayni ihtiyatla çıkarak tepem
si bir yer~ olurdu. Bu tümsek 
yerden bütün ova görünüyordu. 

Toprağa yapışmış gibi yatan 
ve bir an evvel köye giderek ca· 
nını kurtarmağı düşünen Bayındır
lı Mehmet efendi; karşıdaki tarla
nın içindd bir kaç insan gölgesinin 
kıpırdadığını gördü. Bunlar kimdi? 
Bu zamanda burada ne arıyor
lardı?. 

Dikkatini artırdı ve bunların 
eşkıya olduklarını anhyarak büsbü
tün büzüldü. 

Karşıdaki gölgeler muttasıl 
kıpırdıyorlardı. Tekrar göründü· 
ler. takrar kayboldular. 

işte o zaman Mehmet efendi
nin aklına intikamla vazifeden mü
rekkep bir hareket geldi. Elinde 
bir silah vardı, bu silahta da bir 
bir kurşun bulunuyordu. Gerçi 
yanında başka mermi yoktu. Fa· 
kat neden bu son kuşunu da eşkı
yaya atmasındı?. 

(Devamı var) 
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lBu 
ı gece Nöbetçi eczane 

Fuat Eczanesi 
(Yenipostane ~yanında) 

BUGÜN 

l941 ıesneının 
ilkbaharında ln
giltere ile Alman' 
ya başlıca ilç cep
hede mücadele 
vaziyetinde bu • 

- ------ -Aııi;;ın--taarruzu 
Önünde rical et· 
mektedirler. Çok 

faik " kuvvetlM 
-ka..ş.;;;d; bU-ric

atin intizamla ba-
lunmaktadırlar • şarılması anlatı 
Balkanlarda, şi • u• ç ce ~ h e yor ki, eğer Yu
mali Afrikaıla ve 
Atlantik denizin· .. --- "'ıf .&'ı.Z.ı@ı. goslavya'nın her 

de. Balkanlar cep- ı A s E 1 hangi tarafından 
hesi, lngiltereden 1 1 s m er olursa olsun, bir 

gelen haberlere ~---------------.J mukavemet cep· 
bakılacak olursa, tasfiye edilme!< hesinin kurulmasına imkan hasıl 
üzeredir. Almanya, geçen senenin 
ilkbaharında lskandinavyada kazan
dığı zaferi, aynı siyasi ve askeri 
tabiye ile bu sene Balkanlarda 
tekrar etmiştir. Böyle bir ikıbete 
mani olmak için lskandinavyanın 
ve küçük garbi Avrupa memleket
lerinin akıbetinden Balkan memle
ketlerinin ibret dersi almaları ica
bediyordu. Balkanlılar lngiltere ta. 
rafından iykaz edildi. Fakat Prens 
Pol'ün Yugoslavyası işbirliğine ya
naşmadı. Yugoslavya Başvekili ge· 
neral Simoviç1 Atinaya muvasalat 
eder etmez , verdiği beyanatta 
"Sonuna kadar bitaraflık siyasetine 
bağlı kalmak arzusiyle bu işbirliği 
hakkında her türlü müzakereden 
tevakki ettik dediği zaman, derditı 
üzerine parmağını basmıştır. Yu. 
goslavya, senelerdenberi emniyeti
ni, bu bitaraflık politikasında ara
mıştı. Bu mülihaza iledir ki Kü
çük Antant ve Balkan Antantı ile 
bağlarını gevşetmiş, kendisine teh. 
like gelebilecek olan komşulariyle 
"ebedi dostluk,. paktları imzala -
mış ve nihayet üçlü paktı imzala
makla bu bitaraflıktan da ayrılarak 
mihverin ittifakına bile girmişti. 
Bunun üzerine 26 mart darbesi 
geldi. Fak at gariptir ki Simoviç 
hükfimeti, hala üçlü paktı reddet
miş değildi. Binaenaleyh 25 mart 
darbesini takip eden on gün zar
fında da yeni Yugoslav hükOmeti
nin Almanya ile anlaşmak çareleri 
aramakta olduğu görülüyordu. Ni
hayet Simoviç'in söylediği gibi, 
Yugoslavya baskına uğradı. 

Yuğoılavya'nın mağlubiyeti 

Yunanistan'ın vaziyetini zorlaştır
dı. lngilizler Yunanlılara ·yardım 
etmek için Libya cephesinden bile 
asker çekmekte tereddüt etme· 
oıişlerdir. Yunanistan'a yardım me· 
selesi hakkındada şu nokta hatır ... 
da tutulmalıdır ki, Almanların Bul
garistana girişleri günü olan 1 
Mart tarihine kadar Yunanlılar da 
lngilizlerden tayyare ve teknik 
yardımdan başka bir muzaharet 
istememişlerdir. Bilakis Almanya
nın müdahalesine vesile teşkil et
mesin diye, lngilizlerin Balkanlara 
asker çıkarmalarına mini olmuş· 
lardır. Almanya da daima şu söz
leri tekrar etmiştir: 

- lngilizler Balkanlara ayak 
basmadıkca Almany'nın Balkanla· 
ra asker sevketmesi bahis mevıuu 

olamaz, 
lngilizlerin 1 Marttan sonra 

Alman taarruzunnn başladığı güne 
kadar Yunanistan'a ne miktar as
ker gönderdikleri malOm değildir. 
Fakat Yugoslavya'nın ,inhidamın· 
dan sonra miktarı ne olursa olsun, 
bu askerlerin Balkanlarda devamlı 
bir cephe tutabilmeleri mümkün 
olamazdı. Nasıl ki şimdi lngilizler 
ve müttefikleri olan Yunanlılar 

olsaydı, Balkanları mihverin istila
sından kurtarmak mümkün ola
caktı . 

Şimdi vaziyet lngilizler ıçın 
pek ziyade nizikleşmiştir. Bir ta
raftan Balkanlara asker gönder
mekle istihdaf edilen gaye •elde 
edilemediği gibi, diğer taraftan 
Libya cephesi boşaltıldığı için Mı
sır tehlikeye düşmüştür. Filhakika 
bu gün bu tehlike geçen baltaya 
nazaran azalmış gibi görünüyor. 

Almanlar, Vavell'in garbe 
doğru ilerleyişini hatırlatan bir 
hamle ile . bütün Libya 'yı işgalleri 
altına '.alarak Mısır topraklarına 
kadar gelmişlerdir. Fakat bundan 
daha ileri gidemedikleri gibi, bu 
hamlede muhasara altına aldıkları 
Tobruk'u da işgal edememişlerdir. 
Bu tevakkuf da yeni yapılacak 
daha kuvvetli bir hamle için ha
zırlık mıdır? Yoksa almanlar, bu 
hamleyi yaparken Afrikadaki kuv
vetlerini israf ettiler de daha ileri 
gidemiyorlar mı? Bu suallere kiti 
bir cevap vermek mümkün değildir. 
Ancak lngilizler, Afrika cephesinin, 
Balkan cephesinden daha ehemmi
yetli olduğunu gizlememektedirler. 
Filhakika.mücadelenin umumi stra
tejisi.bakımından Süveyş Balkanlar
dan daha "hemmiyetlidir. 

Fakat lngilizler içino Süveyş· 
ten de daha ehemmiyetli cephe, 
Atlantik muharebesidir. 

Filhakika son birkaç gün için
de lngiltere'nin Vaşington Büyük 
Elçisi Lord Halifaks ile lngiltere 
Bahriye Nazırı Aleksandr bu cep· 
henin ehemmiyetini tebarüz ettiren 
beyanatta bulunmuşlardır. Atlan
tik muharebesi demek, hakikatte 
lngiltere muharebesi demektir. 
Geçen yaz sonlarında doğrudan 
doğruya yaptıkları Tayyare hücum· 
lariyle lngiltere adalarını işgal 
etme{re muvaffak olamıyan Al
manlar, bu ilkbahar aylarında 
adaları düşürmek için başka bir 
tabiye kullanmaktadırlar. Atlantik 
muharebesinin inkişafını anlamak 
Afrika ve Balkanlardaki mücade
lenin inkişafını anlamaktan daha 
zordur. 

Çünkü bu, her iki tarafın za
yiat nisbetine ve bu zayiatı telafi 
etmek imkanlarına bağlıdır. Bu 

noktalarda her iki tarafın verdiği 

malOmat da birbirine uymaktadır. 

Almanlar Atlantik muharebesini 
kazanacaklarından emin görünü
yorlar. lngiliz Bahriye Nazırı Alek
sandr da dün demiştir ki : 

- Atlantik muharebesi devam 
ediyor ve bu muharebeyi kazana
cağız. 

. Falhakika her iki taraf d~ 
netıce ~akkıoda kat'i itimat ifade 
eden sozler söylemektedir. Fakat 
Almanların, neticeden pek 0 ka

dar emin olmadıklarına delalet 

Ingiliz 
ispanya 
"ıünasebeti 

Çörçil "aramızın açıl
masını mazur gösteri
lebilecek hiç bir şeye 
meydan vermek iste
meyiz ,. dedi 
Londra 23 ( A. A) - Dün 

avam kamarasında, geçenlerde 
ispanyaya yapılan 2 milyon lngi
liz liralık istikraz hakkında soru
lan bir suale cevap veren Çörçil, 
lngiliz - lspanyol münasebetlerin· 
deki iyileşme temayüllerini kay
detmiş ve istikrazın akdinden ev
vel ~eyli yetin avam kamarasında 
müzakere edilmemesini tavsiye 
eylemiştir. 

Çörçil sözüne devamla : " Bu 
anda lspanyol kükOmeti ile ara
mızın açılmasınJ mazur gösterile· 
bilecek hiç bir şeye meydan ver
mek istemiyoruz. Şükran duyğu

ları ifade edilsin, edilmesin lspan
yol milletinin aç bulunması bu 
memlekete lngilterenin ve birle
şik Amerikanın lüzumlu gördük
leri bütün yardımı yapmakta 
haklı oldukları mütalaasındayım,, 

demiştir. 

ingiltereye yardım 
Sevkiyat büyük bir 
hacimde yapılıyor 
Vaşington 23 ( A.A ) - lngi· 

liz büyük elçisi Lord Halilaks, 
Amerikan kızıl haçının ziyaf•tinde 
söylediği bir nutukda, felakete 
uğrayan Avrupaya Amerika kızıl 

haçının yardımını tebcil etmiş ve 
lngiltereye sevkiyatın büyük ha
cimde yapıldığını kaydeylemiştir. 

Lord halifaks, lngiltereye iaşe 
maddelerinin gelmesini temin için 
insanın muktedir olabileceği herşeyi 
yapan lngiliz denizcilerinin cesare
tini de meth ve sena eylemiştir. 

Nihayet Lord Halifaks, Amerika
lıların kanlarını da verdiklerini ve 
bnnun en kıymetli bir hibe ve ya
pılanın hemen hemen bir mucize 
olduğunu söylemiştir. 

"Bulgarlar, işgal ettikleri 
araziden bir kere daha 

kovulacaklardır!,, 
Atina 23 ( A.A ) - Mesaie· 

Daten neşrettiği bir baş mekalede 
şöyle demektedir: 

"Bulgarlar bir tek silah atma
dan kahramanoa işğlll ettikleri ara
ziden yarın bir kere daha. kovula
caklardır. Bu onların 30 sene zar
fında üçüncü mağlubiyetleri ol,. 
caktır.,, 

eden bir vaziyet vardır. Atlantik 
muharebesi, yani lngiltere muhll
rebesi Almanya'yı en kestirme 
yoldan gayesine ulaştıracak bir 
mücadeledir. Eğer neticeden bu 
derece eminseler, o halde ne
den harbi başka sahalara yaymak 
lüzumunu hissediyorlar? Herhalde 
Balkanlarda ve Alrika'da giriştik
leri dağınık teşebbüslerde, Atlan· 
tik muharebesinin neticesi hakkın
da Almanlar tarafından beslenen 
bir şüphe sezilmektedir. 

Bir prolesör korkud an ö dü! 

1 
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b d 1 eya e. tın e San D'ıeao bu maceraya ve hemşerilerin alaylarına raiY-fesörlerinden bırının aşın an o ume se- h d " 6 

· b' k · t'r şe rın e John namında men her gün kanepeyi sırtlayıp parka aitmekte bebiyet veren pek garıp ır va a - geçmış ı '. " 
· 1 profesor geceler• çok garib tabiatlı bir adam .01.u_r,ınaktadır. John orada bir kaç saat dı'nlendikten sonra gene U k 1 kt muztarıp P an 

y usbu.2
1 

u k"? 'n uyutucu iliçlar içiyordu. Fa· her giln belediye parkına gıttıgı Zaman bütün kanapeyi omuzua _alarak evine götürmektedir. 
uyuya ı me ıçı • . - . "z bi t k 
k b. ofesör uyutucu ılaç yerıne çok kanepelerin işsiz ve güçsu r a ıın kimsele- • 
at ır gece pr . . d - -

kuvvetli bir antiseptik olan. bır C::hloramıne rin işagli altında bulun ugunu ırorünce mese· 

bı · tmuştur. Bu antiseptık harıcen kulla- leyi esasındandan hailetmeğe karar ve;miştir. 
ta eh yu l "l" .. · k 
nılmakla beraber dahilen de a msa o umu ın- John, parktan çıkar çı maz, bir marango-
taç etmez.l . . _. . za giderek parkta bulunan kaoapelere tema· 

Kocasının yanlış ilaç ıç~ıgının farkına :':'a· men benzer bir kanape yaptırnıış, onu sırtladı-
k sı yatağına girmış olan profesore 

ran arı ' mi• bu d k iYı .,.ibi, parkın aüzel bir noktasına yerl~•t'ırmi•, 
1 'la" ç içtig· ini haber ver ., a pe " • " ..., .., 

yan ış 1 
• ı· - l'k J hn k . irli olan adamı altüst etmış ır. yan ge ı uzanmıştır. o ' a Şaın kanapesini 

sın Profesör, yatağından lırlıyarak o civarda sırtlayıp da parktan çıkıp gitmek istediği za-
oturan bir doktorun evine koşmuş, başından man park bekcisi yakasına Yapışmış ve onu 

e en vakayı anlatmıştır. Doktor, yanlışlıkla hırsız zannederek kanepe ile beraber karakola 
g ç . k 1 b' 
içtiği antiseptik teblet•.~ pe. zarar ı ~r ş~~ götürmüştür. 

olmadığını profesöre soyle1mışspe dfe ~ndışe~ını Kanape, parktakilerin teınamen aynı ol· 
'ızaleye muvaffak olamamış ır. ro esor, evıne d • 'h ti l' k . • ugu cı e e, po ıs omıserı de bir hırsız kar-
dönünce, korkunun tesirile kendisini pek fena b d 

k b şısında ulun uğun zannederek Johnu tahkikat 
hissettiğini ve yanlışlıkla içtiği antisepti ta. - hk 

evrakile beraber, ma emeye vermiştir. [etten öleceğini kani bulunduğunu zevcesıne 
söylemiştir. Filhakika profesör, ölüm korkusu- John, mahkOmiyetten kurtulmak için kana-
nun in taç ettiği kale zafiyeti neticesinde bir peyi yaptırdığı marangozu şalıit göştermiş, 
kaç saat sonra ölmüıtür. mahkeme do beraetine hükmetmiş, kanapeyi do 

i di lerde neş
apma rekoru 

Harp içinde olan 
her devlet, diğer
lerine işleri ken· 

di zaviyesinden göstermek için hemen her li· 
sanda programlar tesis etmiştir. Bitaraf mem
lekeilerdeki vatandaşlara düşen vazife kulaği· 
na !ıslanan bu havadisleri dinleyip geçmektir. 

Vakta ki, ayni havadisleri kendi radyosun· 
da iştir, gazetelerinde görür, işte o zaman 
bu havadise inanmanın sırası gelmiştir. Her 

vatandaş bilmelidir ki, güvenebileceği yegane 
haber, sokaklarda veya diğer radyolarda işit
tikleri değil, fakat sadece kendisinin iyiliğini 
düşünen kendi re.<mi membalarının sözleridir. 

Ecnebi dillerde neşriyat yapmak rekorunu 
Tokyo radyosu kırmıştır. Bu istasyon bir gün
de tam 60 değişik dôlde, 60 başka devlete 
hitap eden proa-raııılar ne.şrrtmektedir. 

3 

Yunani&tanda harp 1 

Termopil 
geçidinde 
kork nç 

muharebe 
Son harekatta Alman 
zayiatı çok büyük 

lngillz tayyareler! 
i'ğal altındaki ha· 
va meydanlarını ,ıd 
detle bombalıyor 

Londra 23 (a.a) - Londraya 
gelen haberlerden, Yunanistanda
ki imparatorluk kuvvetlerinin hilen 
cenupta yeni mevzilerine varmış 

bulundukları öğrenilmiştir. Son ha
rekat esnasında düşman kayıpları· 
nın fevkalade ağır olduğu tebarüz 
ettirilmektedir. 

Yunan ve imparatorluk kuvvet
lerini yeni mevziler üzerine ğeri 
çekilmeğe mecbur eden harekat 
esnasında şu cihet kaydolunmal<ta
dır ki, Almanlar Yugoslav ordusu· 
nu aşarak Manastırda açılan gedik
ten geçtikleri zaman Yunan ve im
paratorluk kuvvetlerinin arkalarını 
tehdit ediyorlardı. Bunun üzerine 
lngilizlerin sol cenahlarını ve Y u

nanlıların da sağ cenahlarını geri 
çekmeleri icap etmiştir, impara
torluk kuvvetleri sağ cenahlarını 

Olimpos dağına dayayarak dövüş
müşler ve Yunanlılar da Arnavutluk 
hududuna <lo{rru çekilmeğe başla

mışlardır. 

Yunan resmi tebliği 
Atina 23 (a.a) - Yunan res· 

mi tebliği: 

Hatlarımızın geriye do{rru dü
zeltilmesi düşmanın ciddi müdaha
leleri olmaksızın yapılmıştır. Düş

manın bava faaliyeti şiddetle de
vam etmektedir. Fakat düşman, 
tayyarelerimiı ve hava dili batar
yalarımız tarafından büyük zayiata 
uğratılmıştır. 

Alman haua faaliyeti . 
Londra 23 (a.a) - Atina rad

yosu dün akşam Yunan matbuat 
nezaretinin bir deklarasyonunu neş· 
retmiştir. Bu deklarasyonda deni
liyor ki: 

" Askeri vaziyette değişiklik 
yapacak hiç bir inkişai olmamıştır. 
Yunan kıtaları geri çekiliş hareke
tini pazartesi akşamı plin mucibin. 
ce tamamlamışlardır. Düşmanın ha· 
v .. faaliyeti bütün memleket üze
rinde kesif ve şiddetli olmuştur. 
Hava dafi bataryaları tarafından 
p.azartesi günü 2 düşman tayyare
sı düşürülmüştür.,, 

Londra 23 ( A.A ) _ Yunan 
emniyet nezaretinin tebliğine göre, 
düşman tayyareleri Pire, Eblösis, 
Mazara Atika, Korent, Kefalonya, 
korfo ve girit mıntakalarına taarruz 
etmişlerdir. Buralarda bazı hasar 
olmuş ve bir miktar insan ölmüş 

ve yaralanmıştır. 

lngiliz tayyareleri şiddetli 
ve devamlı hücumlar yapıyor 

Kahire 23 ( A.A ) - Ortaşark 

lnırili• hava kuvvetleri karargahı
nın tebliği : 

Balkanlarda: 20-21 nisan ge
cesi lngiliz bombardman tayyare
leri şimali Y unanistanda Alman 
işğali altında bulunan tayyare mey
danlarına şiddetli ve devamlı hü
cumlar yapmışlardır. Sedes tayyare 
meydanında bir çok yangın çıkmış 
ve yerde bir miktar tayyare tahrip 
edilmiştir. Diğer bir düşman tayyare 
meydanında bombardman netice
sinde üç büyük infilak olmuş ve 
müteakiben yerde bulunan tayya
reler mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
Deria civarında motörlü nakliye 
kolları da mitralyöz ateşine tutul
muştur. 20 nisanda vukua gelen 
bava muharebelerinde 22 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiş olduğu teey
yüt etmiştir. 

T ermoil geçpidinde 
Kahire 23 ( A.A ) - Öğrenil· 

diğine göre Yunanistanda lmpara· 
torluk kuvvetlerinin Tesalya ova· 
sına çıkan mıntakayı tutmakta ol
dukları Lima'nı cenubunda şid
detli muharebeler olmaktadır. Lima' 

k .. • eşhur Terrno'" 
oın cenubu şar ısıne m 'd 

·ı 'd' bulunmaktadır. Leonı as 
pı geçı ı . I artalı miJad· 
ve yanındakı 300 ,SP Serh••'•n or
dan 480 bsened ed:rdurmağ'a çahŞ· 
duJarını ura • 
mıJlardı. 

, 
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~- .. 
Tan Sinemasında 

Biletçi Bayanlar 
Neler Söylüyorlar? 

f Baştaraf ı üçüncüde/ 
çok emek sarfetmeniz lfızımdır. iyi 
bir yemek pişirmek bir tramvayı 

fT-u·r~k~GTbTKUWefil-ı 
BUGÜN 2,30 DAN İTİBAREN 

Büyük sergüzeşt filmleri kahramanı 

.tJJAlJ.\ tarafından temsil edilen yeni 
R O B E N S O N Veya İ M D A D 

30 Kısımlık Büyük Seriyal Fılmini Takdim Eder 

DİKKAT: 
Filmin uzunluğuna binaen suvare 

Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

e kında: 

H U O U O K U R T ·L A R 1 
TL. 256 

~ r.ıı 

1 SIN ADA 
Suvare Suvare 

8,30 BU AKŞ 8,30 

iKi U ÜK K$.H HA KRALLARI 

;To f j\~. iO~~fl C.001 .. Yf:l il.ı\:{D)~nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ZAFER DÖNÜŞÜ 
Fi LM i 

Biiyül< bir muvaffakiyefls devam ediyor. 
iLA VETEN: Meşhur Çalgıcı KOVBOY 

F ET SK.OT'un 

KAN NK E • 
1 

Heyecan, aşk ve serg·jzeş t filmi 
AYRICA: Biitün artistleri /MAYMUN] dan 

t<OVDOY t!\$~<1 
BUGÜN GÜNDÜZ MATINADA: . 
GENÇLER SEVİŞİRYORLAR 

ZAFER DÖNÜŞÜ 

: HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN r! 

: ALSARAY SINEMASI 1 
BU AK AM ~~ . ~ 

: Saym müşterilerine iki ~Uyük film taktim ediyor ,

1 • R GİTTE HOR EY ve VILL Y BIRGEL , ••. . ~ 

t Tarafından yaratılan R E J İ S Ö R L Ü G Ü ~~~ 

: TOURJANSKY tarafından yapılan ~ 

idare etreekten kolay değildir. 
- Siz ev işleri, yemek filan 

bilir · misiniz? 

: Sözü boş değildir 
Ç0;pa Marka Müstahzaratı 

Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarmm biricik imal kaynağıdır 
• 

• • • • • • 

~.:~, z klaşan Melodi ;~ 
~ ll ~ 

( Konferans) 

25-4-941 cume günü ak
şamı evimiz konferans salo
nunda saat 2,30 da :müze 
Müdürü Bay Naci Kum ta· 
rafından [F olklör J mevzulu 
bir konferans verilecektir. 

.............. lllİl ...... lll&l~lmll--........ mil ... ~~--...-.,~-·-----~--.,._. __ _ 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı ii HAN S Alril F :ts ~ 
~ arafından Temsil Edilen ~ 
l BERi ÇAVUŞ ~ 
i~ ro~l,<Çf SOlllH • 

Giriş serbestir. 
Konfeı-ans başlayınca 

kapular kapanır. 
24- 25 672 

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

tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde İstiklal 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

Erkek 
Okulu 

~IA\ llBA\A\§1 

• 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : !)oktor 

Kemal SAT!~ 

Basıldığ"ı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası - Adana 

En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hu ruf at ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

İşden A~!ayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGUN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

/şlerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Anadolunun En Gıizel Gazetesidir . 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

!!J iş eriİlizi CDUGUN) Matbaasında Yaptırınız. m 
!------------------------------------

k'sm'ndaı Resmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

En güzel düğün ve nişan davetiyeleri, el 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,~~ğ·t ve zarf başlıkları.her Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle .;e sür'atle ciltlenir. 1 boyda mecmua,broşur basılır. 

----------!.!--------------------------------------------
yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : :il U G U iN - Adana 


