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Almanya ile ticaret 
anlasmasıimzalandı 
~------

AnJcara 26 /Hususi mıı-
lıabirimiz telefonla bildiriyo 
Vekiller Heyeti tarafından 
noelce tasdik r1e imza 
edilmiş olan kararna• 
me esaslarına tl1fl /ikan 
Almanya ile Takas maa· 
melele,inin ikmali maksa
dile 5 milyon liralık bir 
anlaşma imza edilmiştir· 

Almanyadan bazı ma• 
mııl eşga alınacak r1e buna 
makabil iptidai madde ue
rilecektir. 

Berlin'e 
40ıncı 

hava akını 
ingiliz tayyareleri 
tarafından sehre 
bombalar atıldı 

Kll'de gemi int••t 
tezglhlar1nda bU· 
yUk yangınlar çıka· 
rlldı 

Londra 26 (a. a.] - salihi
yetll kaynakJardan öğrenildiğine 
röre, lnrillz tayyareleri dün gece 
Berlin &zerinde uçmuşlar ve şehre 
bombalar atmışlardır. Bu, Bertin 
üzerine yapılan 40 mcı akındır. 

Londra 26 fa. a.] - İngiliz 
Bombardman tayyareleri dün gece
ki açık havadan iatif ade ederek 
Kil'de denizaltı ve deniznıtü re
JDileri inıa eden tezgahlara taar· 
ruzda bulunmuşlardır. Taarruzun 
sonuna doğru büyük yangınların 
çıktıiı ve bunların ışığında da di-

rer hedflerin isabetle bombalandi
iı rörülmüştür. Şiddetli barai ale
tine rarmen tayyarelerimizin hepsi 
hedeflerine varmışlar ve bomba 
haauılelerini boıaltmışlardır. Vil
hemshafo'a karşı yapılan taarruz 
da çok şiddetli ve ayni nisbette 
tesirli olmuştur. 

Dün gündüz Norveç açıkların
da düımanın 1500 tonluk bir pet
rol gemisi yakılmış ve b~ çarpış· 
mada motorünün birisi arızaya ağ
rıyan bir tayyaremiz tek motorla 
üuüne dönebilmiştir. 

Londra 26 [a. a.] - lngiliz ha· 
va tebliji: 

Düşman dün gece bilhassa in· 
ıilterenin şimalifarkisindefaaliyette 

bulunmuştur. Bu hücum şiddetli 

olmuş, gece yansına kadar sür· 
. mllştür. Bazı hasar vukubulmuştor. 

lnslnca zayiat olduğu öğrenil
miftir. Ôlü mikdarı azdır. Sahil· 
lere, lskoçyanın şimali şarkisine, 
farkta ve şimali garbide bazı 

noktalara da t ombalar atılmışsa 
da buralarda basar ve zayiat ol
mamııtır. 

Çörçilin tetkikleri 
Londra 26 (a.a) - Çörçil ka 

rısile birlikte hasara uğrayan mın 
takaları dolqmlfbr. Başvekil her 
tarafta, Bilhassa Liverpolda heye
canlı tezahüratla karıılanmıştır. 

bir görünüş 1 

FUDBOL 
Bölge urup birinciliklerine 
bu gün başlanıyor 

Fudbolcular bu gUn AtatUrk 
anıdına çelenk koyacaklar ve 

sahada bir geçit resmi 
yapacaklar 

Fudbol bölge grup birinciliklerine bu gün şehrimizde başlanacaktır. 
Birinciliklere iştirak edecek bölgeler fudbolcuları bu rnn ıtaat 14 de 
Halkevinde bayraklarile birlikte, soyunmuş vaziyette bulunacaklardır. 
Buradan Atatürk parkına gidilecektir. Anıda çelenk konduktan ve 
lstiklal marşı dinlenip bir dakika ihtiram sükOtu yapıldıktan sonra, 
bölge namına Seyhan beden terbiyesi direktörü Rıza Salih saray tara· 
fından bir hitabede bulunulacaktır. . 

Müteakiben kafileler stadyuma girecekler, saat 15 de tribünlerın 
altında huruf heca sırasile vaziyet alacaklar, sahaya çıkarak ön.de.?'?" 
zika bulunduğu halde pisti dolaşup tribün önünde ı:bayrak .dıregının 
karşısında duracaklardır. 

lstiklil marşı çalınırken direğe 
yavaş yavaş Türk bayrağı çekile
cek ve bütün futbolcular 3 defa 
sarol diye bağıracaklardır. 

Merasim bittikten sonra önce 
Isparta - Antalya, Bilahare Elaziğ 
- Gaziantep takımları karşılaşa

caklardır. 
Mütaakip günlere ait program 

şudur: 
28.Nisan.1941 Pazartesi: Ada

na-lçel; 28.Nisan 1941 Pazartesi: 
Diyarbakır-Kayseri; 29.Nisan 1941 
Sah: Hatay; 30.Nisan 1941 Çar· 
şamba: Isparta ve Antalya galibi 
ile Eliziğ G. Antep galibi; 1.Mayıs 

aa,vekilimizin 
Tefekkürleri 
Ankara : 26 [ A.A. 1 - Baf· 

vekil Doktor Refik Saydam, 
Milli hakimiyet bayramı ve ço· 
cuk haftası münasebetiyle yur
dun her tarafından aldıkları 
tebrik telgraflarından dolayı te
şekkürlerinin ve karşılıkh teb
riklerinin iblağına Anadolu aian· 
sını tavsit eylemişlerdir. 

Almanlar tarafmdan istilA 
edilen 

• Yunanis· 
tanda lngiliz kı
taları tedricen 
geri çekilmekle 
beraber, Alman
lar cepheyi kır· 

maia muvaffak 
olamamışlardır. 

Londra Rad
yosu, lngliz kıta· 
larının, Atioanın 
50 kilometre ce
nubuna çekildik
lerini, bu çekiliş 

esqasınd~ da Al
manlara ağır za
yiat verdirdiklerini 
bildirmektedir. 

lngilizler Bal
kan muharebe
leiindeki karın 

aZJmsanamayaca
ğıaı söyliyorlar. 
Balkan cephesi 
Almanların Af
rikada lngilizleri 
tuyıkına mani 
olmuf, Mısırı teh· 
likeden korumuş
tıır. 

Direr taraf
t a n Almanya, 
mllhim bir ziraat 
memleketi ve Al-
manyanm zahire 

~•karı ve siye~ 
Vaziyet 

Midilli 
veTaşoz 
Almanlar tarafından 
işga ı 
edildi 

Müttefik kuflfl~tler 
Atinanın c e n u b i 
ıarbisine çekildiler 

Çörçil bugün 
Nutuk 

söyliyecek 
lngiliz Bape/dli 
Balkanlardaki har
bin son sa/lıalarını 
anlatacalc. 

-RADYO
Gautesi _ 

reye açılacak şi

mal yolu üzerinde 
bulunduğu n d an 
G r o e n lan d 'ı n 
Monro kaidesi şü 
mulüne ıirdiiini 
bilditmftir. Ame
rika, bu kaide 
şümulüne 2'iren 
toprakların em
niyetinden iten· 
disini mesul addet 
mektedir. 

Cumhurreisi 
Ruzvelt, gazte
cilerle yaptığı bi 
görüşmtıde bu 
adanın mihver 
tarafından işgali 
ihtimaller i n d e n 
bahsetmiştir. Ge
len haberlere gö
re birleşik Ame
rika Groenland'ın 
her türlü itra· 
line mani olmak 
i ç i n tedbirler 
almaktadır. 

lngilizlerin ter· 
mopile nazaran 
daha l'enif olan 
bu yeni hatta 
uzun boylu bir 
mukavemet i'ÖS· 
tereceklerini tah-

anbarı olan Yugoslavyayı tahri· 
bile istifade edilemiyecek hale 

min etmiyoruz. 
Bir müddet mukavemetten sonra, 
Atinayı terkederek Korent boia· 
zı istikametinde çekilmeyi' tercih 
edecekler. 

sokmuştur. 

• Londra Radyosuna göre, 
1 lngiliz Başvekili Çörçil yarın 

{ bugün ) Türkiye yaz saatile 
11 de Radyoda bir nutuk söy
liyerek harp vaziyetini izah ede· 
cek, bilhassa Balkanlardaki har
bin son safhalarını anlatacaktır. 

Müttefik kuvvetler büyük za 
yiat vermeden Moraya çekilecek 
olurlarııa &.burada dayanabilirler. 
Korent 7-8 kilometre uzunluğun. 
da, etrafı yalçın bir kanaldır. 
Bir ordunun, müdafaa edilen bu 

• B a l k a rı boiazı qması 
harbinin son in- çok a-üçtür. 
kişafı karşısında 1 • Amerikan 
Amerika efkarı- tayyare fabrika-
umumi yesinde lan ayda 1800 
yabılan bir iskan- tayyare yapmak· 
dil, Amerikanın tadular. Amerikan 
harbe girmesine fabrikaları yeni 
kani bulunanların tip tayyareler 
yüzde 83 niıpe- vücada a-etirmif-
tinde oldupnu lerdir. Ba tayya-
fÖstermittir. A- reler, bilen ma-
merikanın vazi- barip devletler 
yetindeki değiıik tarafından kulla-
lik Ruzvelt, Hal, nılmakta olan 
Knoks tarafların· birçok tayyareler. 
dan söylenen sös· d en üstün vazi lerden anlatılmak 
tadır. • yettedir. 

Cilmhurreisi 1 Bag Çörçil 1 • T ermokil 
Ruzvelt Alman •-------------11 mevzilerinden iti· 
taraftarlarına mewhur tayyareci haren müttefik kuvvetlerinin adı 
albay Lindberg'e şiddetle hücum adım müdafaa muharebeleri vere-
etmiştir, rek Atinanın cenubi garbisindeki 

Hariciye nazırı Kordel Hal dağlık araziye çekileikleri bildi-
" lngilterenin mağlubiyeti bizim rilmişti 
kendi müdafaamız için muazzam lngiliz kuvvetleri, sol cenah. 
bir tehlike yaratacaktır.,, demiş larından, Yunan kuvvetleriyle 0 • 

mihverle bir sulhun tuzaktan baş· lan temaslarını mu haf aza etmek-
ka bir şey olmıyacağını, mihverin tedirler. Cephe yarılmış değildir. 
mağlubiyetine kadar mücadelenin Cumhurreisi Ruzveltin beya-
devamı lizımgeldiğini söylemiştir. nalından, Amerikanın Groenland'ı 
Bu ifade tarzı Amerikanın mihver işğal edeceği anlaşılabilir. Bu tak· 
le sul~ halinde olmadığını ~saraha dirde lngiltereye şimal yolu açıl· 
ten gostermektedir. mıı olacaktır. 

Amerika bahriye nazırı Knoks Amerikanın vaziyetinde yeni 
un sözleri daha şayanı dikkattir. bir inkişaf beklenmektedir. 

Knoks demiştir ki: • Fransız kabinesi mareşal 
'' Hitler gönderdiğimiz harp Peten'in reislijinde bi~ toplantı 

levazımının lngiltereye varmasına yapacak, Pariste Alman makam· 
müsaade etmemektedir. Böyle ha- lariyle temaslar yaparak dönen 
reket et • 1 amiral Darlanı dinliyecektir. Bu _ mezse mag up olacağına 
şuphe y kt F k toplantı hakkında fazla tafsilat o ur. a at biz de bu le 
vaz A verilmemektedir. ımın tlantikte batırılmasına 
razı olamayız. Aksi takdirde biz Madriddeki Fransız sefiri Vi· 
mağlup oluruz. Bilmeliyiz ki bu şiye çağrılmıştır. Bu çağTılışın, 
harp bizim harbimizdir.,, Fransanın Almanlarla yapması is

tenilen şumüllü işbirlijiyle alikab 
• lngiltereye harp levazımı olduiu söylenmektedir. 

nakliyatı işile alakadar Groen- • Londra radyosunun verdi· 
land meselesi yeni bir safhaya ji bir habere göre Al.;.anlar 
girmek üzeredir. malum olduğu Semdre, Limni adalarından sonra 
Üzere bu büyük ada Danimarka- Ere denizinde Taşoz ve Midilli 

•ya aittir. Fakat Amerika, lngilte- adalarını da işğal etmişlerdir. lase mustesarı 
Şefik Soyer Çarşamba 

1941 Perşembe: Adana ve içe) ga. 
libi ile Diyarbakır-Kayseri galibi; 
2.Mayıs.1941 Cuma: Hatay-lsparta 
- Antalya- Eliziğ ve G. Antep 
galibi ile; 3.Mayıs.1941 Cumartesi: 
istirahat; 4.Mayı3.1941 Pazar: Ada· 
na~lçel-Diyarbakır-Kayseri ga
libi ile Hatay-lsparta-Antalya
Elbiğ-G. Antep galibi ile (Final) 

Yunan şehirlerinde 
yaQmacıllk basladı 

Hanya 26 (a.a) - Yunan mat- ••••••••••••••••••••••••• .. 

gunu Ankarayı dönüyor 
Ankar• 26 (Husus~ h . . 

· d ) 1 mu abın-
mız en - Hilen lst b ld 
1 k . an u a bu-
anma ta olan ıqe mü t Ş . 

So ba Ça 
8 etarı efık 

yer rşamba Ank -
necektir M- t araya do-• us etar a ld'k · b' .... · h . 6 e ı ten sonra 
"· ar ırı eyetı toplanacak h lk f. 
pı ayakkabı, ço . ' a 1 

'b' 1 ._ rap, f anıla vesaire 
l'I ı mem e~etin °'Y k • . • • ece ve yıye-
cek ııleri üzerinde mü k 1 b za ere ere 
&flanacaktır. 

Fransa, Amerikadan 
yardım istiyor 
Vaşington 25 (A. A) -- Fran· 

sız büyük elçisi, hariciye müsteşa• 
rı Samner Vels ile görüşmüş ve 
Amerikanın Fraosaya yardım et· 
meai )Qzumuna işaret eylemiftir. 

buat bürosunun bildirdiğine göre, 

Almanların istila ettikleri vilayet
lerle Bnlgarlara geçen yerlerde 
elim hadiseler cereyan etmeğe 

başlamıştır. Halkın eşyası yağma 

ve bir çok şeyler icra edilmekte-

dir. 
Atina 26 (a.a) - Emniyet 

nezaretinin dün akşamki tebliği: 

Dün bir Alman tayyare teşek 

külU Merara mıntakasına hücum 

etmiştir. Bir vapur enkazı bombar 
dıınan edilmiş ve bir yolcu treni 
Qlitralyöz ateşine tutulmuştur. Ne 
hasar, ne de insanca zayiat olmuş
tur. Megara vadisine de bombalar 

atılmıştır. 3 ev yıkılmış f.kat in
sanca zayiat olmamıştır: Diker bir 

tayyare teşekkülü Klea adasına 

hücum etmiştir. Yapılan hasar 
ehemmiyetaizdir. 

Kahire 26 (a.a) - Cenubi Af 

rika kıtaları şimdi Dessise'nin bir 
kaç kilometre uzatında bulunuyor 

lar. Dessise, Dük d' Austa ordusu· 
nun toplandığı bir nokta olup 

Adis-Abebanın 22S kilometre ıi· 

mali şarkisinde kiindir. Cenubi 
Afrika kıtaları çal'famba rünü ıeh· 
rin dış müdafaa hattını Ul'llllf 

balan•rwd•· 

Milli Şef 
Çocuk esirgeme kurumunu 

takdir etti 
Ankara 26 ( A.A ) - Milli 

Şef lnönü, çocuk haftası mllnue
betile çocuk esirreme kurumu baş
kanına şu telrrafı göndermişlerdir: 

"Çocuk haftası milnuebetile 
kurumun hakkımda izhar ettiii 
necip duygulara teşekkürlerimi ve 
verimli çahşmalanndan dolayı tak· 
dirlerimi bildiririm.,, 

Vatan havalan
nın müdafaası 

Ankara 26 (Radyo guet•i)
Yurddan relea haberler, yeni ye
tişen fençlerimizin vatan havala
rının müdafaasına k&rfı alikumıa 

arttıiını i'Öllermektedir. lstanbulda 
orta tahsilini tamamlamıt 500 feDÇ, 
tayyareci olmak için müracaatta 
bolunmqtur. 

Eskiden vatanı tarif edenler 
enini anlatır, boyunu bildirirlerdi. 
Şimdi bavalarımızda da eorin sı
nırlarımaz vardır. Günlln birinde 
savq ve tecavilz sınırlarımızı zor
layacak olursa, havadaki enıin ıı· 
nırlarımızı korumak bir namarab 
vazifemiz olacaktır. 

" Bize ... elik kanat veriniz 
T .. it 

diye hükOmete bq vuran rençle-
rimizin gözlerinde yarının zaferini 
okuyoruz. 

Tobruk 
mukavemet 

ediyor . 
Mihver taarruzlan 
zayiat verdirilerek 

kırıldı 
Londra 26 ( A.A ) - Ba 1a

bah Londradan öirenildiiine pe, 
24 nisan 1ababı fAfakJa beraber 
dllfman piyadai, topçunun mQu. 
haretile Tobru~ müJafaalarına Ak
roma istikametinde taarruz eyle
miştir. Taarruz daha müdafaa hat
larına varmadan topçu atewile kı
rılmış ve bir çok dütman ukeri 
ölmiiftür. Bütün riin fuaJalarla 
müdafaa hatlarının rarp kwama 
k&rfı taarruılar yapaJmlf, fakat ba 
taarruzlar muvaffak olam&mlfbr. 
Gündüzün düşmandan 5 subay ve 
125 asker esir alınmıthr. lnfiliz
lerin zayiatı yoktur. 

Kahire 26 ( A.A ) _ R•· ~ 
1 .

1
• ...mı 

ngı ız tebliği: 

Trabhısgarpta Tobruk mınta• 
kasında düşman tecemmilleri İN
betli ve şiddetli topçu aletimiz 
sayesinde muvaffakiyetle daiıtd· 
mıştır. SoUum civarında devriye 
faaliyetimiz arttırılmqtır. Ollfma
na çok aj'll' zayiat verdirilmiftir. 

Habeşistanda LDe11ie ıehrinin 
civarında harekit devam etmek• 
tedir. Cenupta şehre hlkim mev' 
zilere yeni bir ririş yapılımtbr. 
Çok büyük Habeş vatanperverleri 
kuvveti timdi bu mıntakada 
imparatorluk kavvetlerile İf birliji 
halindedir. 24 Nisan tarihinde Sa
dan müdafaa kıtalarının Mota ka
leıini zaptettiji anl&fılmıthr. 

15 ltalyan zabiti , ve yüzlerce 
müstemleke askeri esir abnmıtbr. 
2 top ve çok miktarda harp mal
zemesi iğtinam edilmiştir. Daha ce
napla bütün mıntakalarda harekat 
memnuniyet verici bir tarzda inldpf 
etmektedir. 

1 Amerlk• B•hrly• lluırı] 

Knoks'un 
Dikkata değer 

Beyanatı 
Amerika, Atlantiltt. 
mallarının batın"*"'· 
na miiS1111tl• .,.,;,.
cektir 

RUZVELT 
Amerlldl'nın llf .ll•fll .. ,_._,.._etti 
w• .!! y...., açaocle -



2 BUGÜN 27 Nisan 1941 

----ti HARP NOTLARrı ..... -- .,.~ '~:· ~;-~·~~ i"l 
Balkan harekatı 

Balkanlardaki harekata hemen 
hemen bitmiş nazarile bakmak 

kabildir. Yugoslavya çok kısa bir 
zamanda sila\ılarını bırakmak mec 
buriyetinde kalmış, Yunanistan 
müşkil bir vaziyete düşmüş, Al
manlar oldukça süratli bir şekilde 
cenuba doğru akmağ'a başlamışlar 

dır. 

Bu huıuıta bir tahmin yapmak 
zordur. Fakat Almanların şimdi ls· 
panya ve Fransa üzerinde çok uğ
raştıklarına dair hayli alametler var· 
dır. Hatta Trablusa çıkarılan Al
man motörlü kuvvetlerinin işi, bel
ki bir Süveyş hareketinden daha 
çok Tunusa ve Fransız Fasına mü-

' 

teveccih olabilir. Söylendiğine gö-

re şimdi ispanyanın üçüzlü pakta 
girmesi için bir tazyik yapılmakta-

TUrkiye - Almanya 
A lman radyolarının Türkiye 

Ue bir ademitecavüz paktı 
imzasından sık, sık bahsettik· 

imar planında unutulan 
mektep yerleri 

Bu esnada bir 
kol Meçove'den 
Yan ya üzerine 
doğru gitmiş ve 

Ba/ kan/ ardan d~ittamühim Al 
kuvvetle· 

leri söyleniyor. Bir radyo istas
yonunun şu veya bu şekilde 
neşriyatı, resmi mahiyeti haiz 
olmasa dahi insanı yine gayri
resmi bir surette mütaliia be
yanına süriikleyebilir. Filhaki
ka resmi sıfat taşımıyan hir 
spikerle resmi sıfat taşımıyan 
bir muharririn ne farkı vardır? 

Belediye meclisi planın
daki noksanı tamamladı 

Kahve 
stoku man 

Arnavutluktan ric SOnra ne rinin ispanyanın 

şimal hududunda J aşe t eş kil atın ı n 
Ticaret Ofisi faali
yete geçti. 

at !eden Yunan , ./". ? 
ordusunu teslim tara J a . tahşit edildigi Alman radyolarının ade

mitecavüz paktı etrahndaki neş
riyatı bizi şu mülahazalarla kar-

~lmağa mecbur söylenilmektedir. 

bırakmıştır. Almanyanuı gayesi , lngilizlerJe Belediye bütçesinin 1941 varidat fash mü
zakere ve bUtça encümenince tesbit edilen 
55,9835 lira kabul olundu 

Diğer taraftan Yunan hükume- yeni dost olan Portekizi lspanyol
ti de kralla birlikte Giride gitti· fara vermek, ve sonra hepisini, 
ğinden Yunanistanda şimdi hakika· hep beraber kendi kontrolü altına 

şılaştırıyor: . . 
Almanya ile aramız bozuk

mudur ?. Hayır!. Hattii bilakis!. 
Almanlarla olan siyasi müna
sebetimiz devamdadır; ticari 
münasebetimiz iyidir; biribiri
mizden mal alıp veriyoruz. Bu 

~ 

Ş ehir meclisi dün saat 10 da belediye reisi Kasım enerin başkan· 
lığı altında toplanmıştır. 

Ankara : - laşe teşkilatı 
memelekette bir buçuk senelik 
kahve stoku hazırlamağa karar 
vermiş ve teşkilatın Ticaret Ofisi 
icap eden faaliyete girişmiştir. 
Şimdilik Port Saitte 40 bin çu
val Brezilya kahvesi vardır. 43 
bin çuval kahvenin de Brezilya· 
dan memleketimize mütevecci· 
hen yola çıkarılmak üzere oldu
ğu haber verilmiştir. Tutulan he
saplardan 80 bin çuvallık 
bir partinin ise memleketin bir 
senelik ihtiyacını kartıladığı anla
şılmıştır. Bunlardan başka Mısır· 
da satılmamış Brezilya menşeli 
kahveler de vardır. 

ten ciddi bir mukavemet olup ol· almaktır. 
mayacağı sual olunabilir. Almanların lcanaatına göre 

Yoklama yapılıp ekseriyet olduğu görüldükten sonra celse reis 
tarafından açılmıştır. Önce meclis ruznamesinin birinci maddesi üzerinde 
münakaşalar yapılmış, kabul edilerek ikinci maddeye geçilmiştir. 

Bazı mutahassısların kanaatına Atlantik Okyanosu üzerinde en 
göre, Yunan ordusu Korent kör-

1 

tehlikeli yer Portekizdir. lngilizle
fezinden Mora yarımadasın~ . çekilip rin bura~~n bir ihraç yapmaları 
burada müdafaada bulunabılır. beklenebılır! Fakat lngilizler, bir ~ 

dostane hava içinde nasıl bir 
mülahaza iki tarafın yekdiğe

rinden yazılı teminat istemesi· 
ni icabettirir?. 

ikinci maddede şehrin büyük bir ihtiyacını alakadar ediyordu. Çünkü 
şehrimiz imar planında~ileride şehrin mektep ihtiyacı nazarı itibara alınma· 
dığı gibi bugün şehrimiz için mektep olarak kullanılan mahallerdeki mektep
lerde.s-österilmemişti. Bu büyük noksanı nazarı itibara alan meclis, imar 
planında mektep yeri olarak gösterilmeyen ve fakat bu gün mektep 
olarak kullanılan mekteplerin bir kısmını tevsien yerinde ifa etmiş, ileride 
mektep ihtiyacım da göz önünde tutarak planda sekiz ilk okul yeri ayır· 
mıştır. 

Fakat Alman- V A Z A NI ihraç hareketine 

::~:r~~:en~~d:~çı Mümtaz Faik Fenik ~er~:~~:s se:~~!:~ı 
zorsa, Yunanlıla- ve Belçika durur· 

Türkiyenin Almanyaya te· 
cavüz ihtimalini kimse düşüne-
mez. Almanya da bu mülaha
zada olduğuna göre, bugünee 
kadar devam edegelen siyasi 
ve ticari münaebetleri yürü· 
tüp gitmekten daha tabii ne 
gibi teminat tasavvur olunabi· 
lir?. Almanya'nın Ankara'da 

rın da mütemadi tazyik altında 1 ken Portekizi mi tercih ederler? 
ku;ayi külliyelerin~ ~ura~a çekme Bu nokta hakkiyle sual oluna
lerı o kadar müşkıldır. Eger evvel- bilir. Ve nihayet böyle bir ihracın Bundan başka, bugün ikinci orta okulun bulunduğu binanın geniş· 

letilmesi, ve kız lisesi olarak kullanılmakta bulunan binanın da ileride 
orta kız okul~na tahvili münasip görülmüştür. Maarif vekaleti ileride kız 
lisesi talebelerini tamamen istiap edebilecek bir bina yaptırmak istediği 
takdride bu bina geniş arazisi bulunan Reşad bey mahallesinin set kena· 
rında yapılabilecektir. 

ilk iş olarak Ofis, Portsait
teki 40 bin çuval kahveden 10 ar 
bin çuvallık iki parti kahve ge• 
tirtecektir. Bunlar için navizer 
alınmış, vesaiti nakliye ~temin 

edilmiştir. 

ce Morada bir hazırlık yapılmışsa yapılabilmesi için büyük tayyare 

0 zaman vaziyet değişebilir. Niha- ta.:ırruzlarının da başlaması lazım-
yet gece karanlığından istifade edi- dır. 

lerek Miçolongi tarikile de Patras'a Netice: 
doğru denizden bir çekilme de ba

sefiri, bilmukabele Türkiye'nin 
de Berlin'de elçisi vardır. Ara· 
mızda ticaret muahedeleri im
zalanmıştır. Her şey normal 
bir halde seyrederken ortada 
p ü r ü z l ü noktalar varmış 
gibi ve bilhassa ademitecavüz 
paktları hakikaten ihtiyaca sa· 
lih birer vesika imişcesine hiç 
yoktan yazı teminatına daya
nan bir isteğin Alman resmi 
makamlarınca ·da düşünülme· 

diğini sanmak daha doğru ola
caktır. 

his mevzuu edilebilir. 

işin muhasebesi 

Her şeye rağmen_ Balkanlarda 
şimdilik yeni inkişaflar olmıya 

cağını söyliyebiliriz. Bu itibarla 
bu işin bir muhasebesini yapabili
riz: Almanya bu harekatla ·baştan 
başa viraneye çevrilen iki memle
ket elde etmiştir, Fakat buna mu
kabiİ Ege denizine inmiş Yunan 
yarımadası vasıtasile Şarki Akde
nize uzanmıştır. İngilterenin karı 
şudur: Almanya daha çok dağıl
mış buralarda bir çok enerji insan 
ve materyel kaybetmiştir. Nihayet 
Almanyanın karşısında iki düşman 
memleket daha vaziyet almıştır, 

Fakat şurasına bilhassaişaret ede
lim ki, ne Yugoslavya harekatı, ne 
de Yunanistan meselesi, harbin neti
cesi üzerinde hiç bir zaman mües
sir olmayacak ve geçen yazımızda 
da kaydettiğimiz gibi bu, bugünkü 
harbin safhaları • arasında bilhassa 
Yunanistan [kahramanlığının bir 
destanı olarak kala~aktır. Balkan
ların hakiki hudutları, Yunanista
nın veya Yugoslavyanın mağlubi

yetinden sonra değil, lngiltere ve
ya Almanyadan birisinin mağlup 
olmasından sonra sulh masası ba
şında çizilecektir. 

Miras ~taksimine gelince 
Bu meyanda Balkanlarda mu

ayyen hareketler olmaktadır. Me
sela bu meyanda, Macarlar Yugos
la vyanın Banal mıntakasını işğal 
etmişlerdir. Bulgarlar Şarki Make
donyaya girmişler, diğer taraftan 
Yugoslavyada Üsküp'e kadar iler

lemişlerdir. 
Arnavutlukta, Alman tazyıkın

dan sonra Yunanlıları kuvalarken 
kaçan İtalyanlar da Dalmaçya sa· 
hillerinde ve bilhasse Karadağ-da 
hak iddia etmektedirler. Bu esnada 
Romanyadan ~a muayyen sesler 
yükselmiş, Yugoslav mirasının tak
siminde Macarlarla aralarında ihti
laflar çıkmıştır. 

GOya Yugoslaya bir hıssei şa· 
yiadır. Ve ıuyuun° izalesinde Al
manya kadı hizmetini görecektir. 
Fakat Almanyanın bütün bu ikram· 
lar yapılırken gütdüğü gaye şu
dur: 

lığal altına aldığı yerlerkı mu· 
hafazasını mümkün mertebe üçüzlü 
paktla kendi emri altında bulunan 
devletlere bırakmak, onlara bir 
nevi jandarma vazifesini ğördür-

mektir. Bu suretle Almanlar, As
kerden tasarruf edecekler, ve bu-

ralarda bulundurmağa mecbur ol
dukları fırkaları başka yerlerde 
kullanabileceklerdir. Hudutların a. 
sıl, harpten sonra sulh masası l>a-

. şında çizileceğine lagiltere kadar 
Almanya da kanidir. 

Fakat her şeye rağmen bir ta · 
kım küçük devletler,küçücük dev· 
letler, belki elimizde bu paraadan 
bir şey kalır ümidine düşmüşlerdir. 

Ne· tarafa? 
~ -
~undan sonra harekat ne ta• 

rafa doğru inkişaf edecek? 

Şimdi sözlerimizi hulasa edebiliriz: 
Almanların takip ettikleri gaye, 

doğ'rudatl doğruya Cebelüttarık ve 
Fransız Afrikasıdır. Eğer Portekiz 
ve Fransız Afrik.ısı da düşecek 
olursa, İngiliz adaları Atlantik Ok. 
yanusunun ortasında tamamiyle tec. 
rid edilmiş bir halde kalacaktır. 

Bunun Almanlara iki türlü faydası 
dokunacaktır: 

1- Kıt'a üzerinde bulunan 
Fransayı daha çok tazyik etmek 
mümkün olacak. 

Keza Adana için çok lüzumlu olan sanayi mektebi de meclişce 
naı.arı dikkate alınarak şimdiki erkek lisesi binası bu mektebe uygun 
görülmüş, binanın istendiği takdirde şoseye kadar t~vsi edilebileceğine 
karar verilmiştir. Erkek lisesinin yeni ticaret lisesi cenubunda gösterilen 
yere nakli rnuvaf ık görülmüştür. 

Bundan sonra belediye bütçesinin 1941 yılı varidat faslı müzakere 
edilmiş ve bütçe encümeni tarafından tesbit edilen 559,845 lira itti,akla 
kabul olunmuştur. Masraf bütçesinin müzakeresine vakıt kalmadığından 
28 nisan pazartesi günü saat 14,30 da toplanmak üzere celseye nihayet 
verilmiştir. 

Meclis Reisimiz ve Parti 
Genel Sekreterinin cevapları 

23 Nisan milli hakimiyet bay
ramı münasebetiyle C. H. P. Vila
yet idare heyeti tarafından çekilen 
telgrafa, Meclis Reisimiz Abdul-

halik Renda ile Parti Genel Sek
reteri B. Fikri Tüzcr aşağıdaki ce
vabı vermişlerdir. 

2- Dakar'ı dahi eline geçi-
recek olan Almanya, Amerikan 
yardımının bütün cenahlarını kont· 
rol edecektir. 

Bunlardan başka muhtaç oldu
ğu bir çok. iptidai maddeleri Fran• 
sız Afrikasından ve kendi koatrolü 
altında bulunan garbi Akdenizden 

temin etmesi mümkün olacaktır. 
Bu takdirde Süveyş çok tali ehem
miyeti haiz bir kanal olarak kala· 
caktır. Çünkü burasını her hangi 
şekilde kitle halinde yapılacak bir 
bombardmanala kapamak da kabil 
olabilecektir. l 

Kanaatımıza göre, Alman 
radyolarının bundan babsediş

lari, resmi sıfatı haiz olmıyan 
eşhasın ve bir kısım Alman 
muharrirlerin şahsi mütalaala
rından mülhem olsa grektir. 
Biz böyle bir teklif in yapıla

cağını zannetmiyoruz; çünkü 
Almanya ile aramızdaki siyasi 
ve tiçari münasebatm böyle, 

iki tarafın da itimatta mazur 

oldukları bir vesikayıı muhtaç 
bulunmadığı kanaatını taşıyoruz. 

Kömür havzasında kurulan sıhhi teşkilat 
faaliyete geçmek üzere 

Ankara - Kömür havzasında 1 
kurulması evvelce takarrür eden 
büyfik sıhhi teşkilat faaliyete geç
mektedir. Bu teşkilatı kömür hav
zası sağlık komisyonu organi:te 
etmektedir. 

On binlerce Türk toprak altı 
işçisinin çalıştığı ve ailelerinin bu
lunduğu geniş kömür havzasında 

bu nisbette kuvvetli bir sağlık 
teşkilat kurulmuş bulunmaktadır. 

lerinden olan ve son zamanlarda 
ihtisasını yapan doktor Emin Belli 

( Beliğ) de kömür havzası sıhhat 
teşkilatında 

dadır. 

vazife alanlar arasın-

Bölgede Pamuk 
stoku vaziyeti 

ihracatçılar birliği Ankara 
ya heyet yolluyor 

Mustafa Rifat Gül ek 

C. H. P. idare Heyeti Reisi 

ADANA 

23 Nisan bayramı münasebetile 
izhar olunan hissiyata teşekkür 
eder, saygılarımı sunarım. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
RENDA 

Mustafa Rifat Gülek 

C. H. P. Vilayet idare Heyeti 

Reisi 

ADANA 

Fakat bütün bunlara karşı .. ln
gilizlerin de birer planı olm~k la
zımgelir. Her halde beş on gün zar· 
f ında hadiselerin yeni inkişaflarına 

ahit olacağımız muhakkaktır. 

Ticarette etiket 
mecburiyeti 

••• 
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Antakya'da el tezgAhı 
kursları 

Antakya {Hususi] - Vekaletçe 
gönderilen ustalar tarafından açılan 
kurslar sırasiyle işlerini bitirmek· 
tedir. 

Kömür havzası sağlık teşkili 
tının elinde tam teşekküllü bir 
hastane bulunmaktadır. Bu hasta
nenin ettıbba kadrosu ikmal edil
mek üzeredir. Bundan başka şehri· 
miıden hastane için liyakatli hem
şireler angaje edilmektedir. 

Çukurova pamuk ihracatçıları 
birlik idare heyeti dün çifci birlik 
reisi B. F ıtzlı Metonun da iştiraki 
le toplanarak toplanarak bölgede· 
ki pamuk stok ·vaziyeti etrafında 
konuşmalarda bulunmuştur. Bu top
lantı neticesinde birlik idare heye 
ti reisi B. İbrahim Burduroğlu ile 
azadan Alber Diyab' dan ve birlik 
umumi katibi B. Zeynel Besim Sun 
dan miirekkep bir heyetin, ticaret 

Milletimizin yaşamak hakkını 
bütün dünyaya tanıttığı günün yıl 

dönümü münasebetile gösterilen 
candan alakaya teşekkür eder re
fah ve saadet dileklerini tekrarlarım. 

C. H. P. Genel sekreteri 
Erzurum Mebusu 

Dr. A. F. Tüzer 

Ankara - HükOmet meclise 
gönderdiği bir tezkere ile peraken

de ticarette etiket koyma mecburiye
tine dair kanun liyihasını geri is
temiştir. 

Şehrimiz Halkevinde açılan kurs 
da bitmiş ve bu kurs tan 16 ba
yan ehliyetname almıştır. Bunlar
dan bir kısmına tezgahlar da ve
rilmiştir. Diğerlerine de gelecek 
tezgahlardan verilecektir. 

Diğer taraftan sağlık teşkilatı 
Zonguldakta ve kazalarda dispım· 
serler kurmuş ,.bulunmaktadır. Bu 
dispanserlerde birer de eczane 
bulunacaktır. 

Öğrendiğimize 
şehir tiyatrosunun 

göre, İstanbul 
değ-erli artist· 

vekaletine maruzatta bulunmak üze 
re Ankaraya gitmeleri kararlaştı· 

rılmıştır. 

Bu lıeyetin önümüzdeki çar· 
şambıı günü Toros ekspresile An
karaya hareketi muhtemeldir. 

1 ROMAN:lS I KALDIRIMLARIN KOKUSU 

l~kemleler yetmemiş, bir suru ınsan 
da çimento döşemeye bağdaşmış, uzan

mıştı. 

En önde Recep : 

- Çekilin be l 
- Yol verin be 1 
- Geçelim be 1 
diye, yol açarak dibe doğru ilerliyor, 

Hikmet ve Fatuş, onun açtığı aralık he
men kapanıvermeden geçmeğe uğraşı
yordu. Buz gibi taş döşeme üzerinde 
derin uykuya dalan bir çoklarının da 
Üzerlerinden atladılar. 

Hikmet, beyninde öten uğultuyu, 
burnunu sızlatan kokuyu unutmaştu. için· 
de, gözlerini yaşartan bir acı vardı. Bu 
üstüste yığılan insanlardan tiksinmiyordu 
artık... lğrenmiyordo artık... Onlara acı
yordu. 

işte şu, üç sakallının masası dibinde 
kıvrılarak uyuyan dört insana bakınız : 

Birincisi ; ceketinin yakalarını kaldır
mış. Boynunu kısmış. Kollarını taş döşe
me üzerinde çapraslayıp başına yastık 
yapmış. Yüzü görünmüyor. Amma, yukarı 
sıyrılan eaki ceketi altında bütün çıkın· • 
tılarile belltemiii, kirli, siyah derisi mey· 
danda ••• 

ikincisi; arka Ualll uzanmış. Dizlerini 
dikmiş. Başını birincinin kalçasına yasla· 
mış. Bu bir sıska yüzlü delikanlıdır. Hor· 
luyor. Hmltılı bir horlayış. Aj'zı açık. 

Sarı, çürük dişleri görülüyor : Ne kadar 
da noksan 1 Açık olan sade ağzı değil ; 
sol gözü de arahklaomış : korkunç. içeri 
göçen göğsün hırıltılı solukları olmasa, 

bu sarı ve bir gözü açık surata " ölü 
y'izü ,. denebilir. 

Üçüncüsü ; bir çocuk. Yüzükoyun 
uzanmış. Ellerini apış arasına sokmuş. 
Sağa çevirdiği başının altında garip bir 
yastık : Islak, çamurlu ve kenarları pat
lamış kocaman bir çift kundura. Üzerin
de delik deşik bir çift yün çorap. Tuhaf; 

gülümsiyor 1 
Dördüncüsü; bunun her şeyden evvel 

göze batan, ayakları: Bilek kemikleri sipsivri 
ve fırlak. Kara, nasırlı tabanları yer yer 

çatlamış. 

Hikmet düşünüyordu : işte. dört sefil 
insan... Dört başın içinde, şirndı belki dört 
ayrı alem vardı. Kafasını yakaları arasına 
sokan adamın rüyası ne olabilirdi ? Belki 
onu iliklerine kadar ısıtacak temiz, sıcak 
bir döşek ... Ağzı açık uyuyan ölü gözlü 
delikanlı şimdi nerede yaşıyordu? Belki 
bir apartımanda ... Kara, nasırlı tabanları 
yer yer çatlamış genç, ne görüyordu ? 

• Belki ayaklarında bir çift sağlam kun
dura ... Ya, gülümsiyen çocuk ? Şu anda, 
belki, dumanları tüten limonlu, biberli 
sıcak bir çorba kasesi başındadır. 

İşte, iskemle üzerinde kendinden ge
çen kır bıyıklı bir adam. Başını göğsüne 

YAZAN: Reşat Enis =====• 
yatırmış. Elini kirli, siyah mintanına 

sokmuş. Belinde düğümlü bir ip: Hamal 1 
Eski pantalonunu yarı yarıya indiren 

sakallı bir genç donunun bitlerini ayık-

lıyor. 
işte, kafasını yerlere kadar iğ erek 

bacakları arasına sokan· bir delikanlı. 
Bir daha... Bir daha... Ne garip ve iş
kenceli bir uyuyuş 1 

Çıplak sırtına asker bozması ceket 
geçiren sakallı bir delikanlı hadır hadır 
kaşınıyor... • 

Pantalonuoun cebine elini sokup ba
caklarını, yalarcasına, kaşıyan bir daha 
delikanh.M ikisininde gözleri ufalıyor, 
baygınlaşıyor. Dudakları aralıklanıyor. 
Omuzları oynuyor. Belleri kıvranıyor. 
Başları sağa, sola, öne düşüyor. Gıdık
lanıyorlar. 

Kasketli başını aynalı sütunlardan 
birine yaslıyarak uyuklıyan beyaz ceketli: 
Bacak bacak üzerine atmış. Arada bir, 
başı göğsüne düşüyor; sağa sola kay· 
kılıyor. Siyah pantalonunun önü çözük. 
Elini sokmuş. Uçkurile oynuyor. 

Orta yerde bir kömür sobası. Erafı 
hıncahınç. Soba başında, ayakta uyuyan 
bir delikanlı : Kollarını kalçalarına daya
mış. Ceketinin, dirseklerine kadar yırtık 
yenleri sarkmış. Başında, kulaklarına ka
dar geçen kenarları kesik, kalıpsız, siyah 
bir fötr şapka. Galiba " harmanlı ,, • Et-

rafında uzun suratı tıraşlı bir garip ·adam 
dolaşıyor. Önüne ardına geçiyor. Cep· 
lerini karıştırıyor. Gömleklerinin arasını 
yokluyor. Delikanlının gözleri açık. Fel
dir feldir bakıyor. Amma, bir şey anla
mıyor. Bir şey düşünemiyor. 

Kabarık saçlı, kara kuru bir Ram 
garson, bozuk bir dille söyleniyor. is
kemlelerini sobanın başına çekip. ısına
rak korunarak uyuklayanları tartaklıyor, 
muştalıyor : 

- Heyyy !... Soba basinda yok uyu
mak 1 

Kalabalık salonun uğultusunda hiç te 
boğulmayan bu ses, ne kadar da dik 1... 

Kara kuru adamın ciierlerinden 
böyle kuvvetli nefes nasıl çıkıyor ? 

- Heyyy l Soba basinda yok uyu
mak ... 

Tartaklanarak, muştalanarak, itilerek, 
sövülerek uyandırılan, soba başından 
kovulan bu k ı 1 ı k l a r ı k o r k u n ç, 
suratları korkunç serserilerin hiç biri, 
kara kuru garsona yan bakmak cesare
tini bile kendinde bulamıyor. Ya kahve
den de koğulurlarsa 1... Gecenin dondu· 

rucu ayazında, yağmur, kar altında, köıe 
başlarının çamurlu kaldırımları üzerinde 
pineklemek kolay mı ? Sade korku bu 

değil. .. 
[ Devamı var ] 

... 
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- Aman ef el Bir memurda yüz 

lira ne gezer? 
- Çok söyleme., Biz Şükrü efen

dinin kaç tarakta bezi olduğunu 
senden iyi biliriz. Haydi bakalım. 
Atla hayvana. Çabuk git, gel.. 

Mehmet Ali efendi bıraktı, 
gitti. Ben eşkıya ile haşhaşa kal
mıştım. Bu heriflerin hepsi de gü
pegündüz rakı içiyorlardı. 

Boynumu büktüm. Bir köşede 
büzüldüm, kaldım. Bir aralık kama· 
lı zeybek bana bir kadeh rakı 
uzattı: 

- iç bakalım delikanlı .. 
- Ben rakı içmem .. 
_ iç be .. Delikanlı adam rakı İÇ· 

mez mi? 
Korktum Efenin uzattığını alıp 

p içtim. 
Hulasa orada azap ve korku 

içinde üç saat kaldım. Üç saat son: 
ra Mehmet Ali efendi avdet ettı. 
Zavallı babam derhal yüz lirayı sa
yıp yo1lamış. Mehmet Ali efen<.li 
paraları çıkardı, efeye teslim etti. 
Beni de bunun üzerine 

- Haydi uğurlar olsun 
Deyip serbest bıraktılar: Me~· 

met Ali efendi ile birlikte Ödemı
şe avdet ettik. 

işte Çakıcı efe bu macarayı 
hatırlamış ve kendi öldürdüğü Ka
malı zeybeğin vaktiyle soylIWŞ ol
duğu bir adamı soymak ciheti ken· 
disine ağır gelmişti. Bu sebeple 
derhal bu fikirden vazgeçti. 

Kala, kala Bayındırın Uladı 

köyündeki Mehmet ağa kalıyordu. 
Bu Mehmet ağadan eJ>İce para le· 
darik edilebilirdi. Binaenaleyh kat'i 
kararı vererek harekete geçmek 
gerekti. 

Çakıcı efe tefekküratına niha
yet verdi. Hacı Mustafaya döne
rek: 

- Hacı, dedi, hazır olun da bi
raz para tedarikine gidelim ... 
- Başüstüne efe. 
• Takip müfrezeleri Milas hava. 

lisinde tekasüf ederken Çakıcı çe
tesi Bayındır yollarını tutmuştu. 

Dağdan dağa açtılar ve bir 
gece saat sekiz buçukta (Alaturka 
birde) Bayındmn Uladı köyüne 
girdiler. 

Efe yolda gelirken bu işi ge
nişletmeği düşünmüş, Mehmet ağa 
ile beraber daha birkaç kişiyi kal
dırmak kararını vermişti. Bu sebep
le çete, beş evi biı·den bastı. Bu 
meyanda halen lzmirde Keten ha
nında ticaretle müştegil Karaoğ
lan zade lbrahim beyin babasının 

evi de basılmıştı. 

Mehmet ağa da dahil olduğu 
halde beş kişi esir alındı ve yedi 
kişiden ibaret çetenin arasında yü
rünaıege başlandı. 

Çete; gide, gide köyün üstün
deki Kertik t"peye varmış, orada 
konaklamıştı. Çakıcı bu beş esir
den lop yekOn bin beşyüz altın is
tiyordu. 

Parayı esirler nasıl taksim eder
lerse etsinlerdi. Ona burası lazım 
değildi, para lazımdı. 

Uladı köylü Mehmet ağa kur
naz ve ihtiyatlı bir adamdı. Bu se
beple daha evi basılrken o akşam 
tesadüf en köyde bulunan Bayındır
lı Çiyden oğlu hacı Kiryakoya söy
lenmek Üz6re karısına: (Aman ha
cı Kiryakoya koş bizim icabımıza 
baksın) demişti. Hacı Kiryako Ça
k.ıc.ı efenin maruf yataklarından bi
rı ıdi Mehmet ağanın da iş ortak
larından bulunuyordu. 

Mehmet ağanın karısı· Meh
~et ağa eşkiya tarafından ~ötürü
u~ • götürülmez hacı Kiryakonun 
mıs f' b ı a ır u unduğu eve koştu: 
:- Aman çorbacı; dedi; Mehmet 

agayı Çakıcı götürdü. 

r- Haberim var Bacı. Şimdi işit-
ırn. 

1- Ciderken sana haber biraktı 
cabırnıza baksın dedi. · 
- Pekila .. Bekliyeliın bakalım 

Efenin adamı gelsin k .' 
t. ' aç para ıs-
ıyor .. 

Aradan çok geçmed' f . 
b · d ı, e emn 
is:ş d~~~r he~ t?p yekQn 1500 altın 

l
e ıgkı. a e~ı geldi. Bu para na-

81 ta sım edılecekti k' k d 
• ı ım ne a ar 

Verecektı; belli değildi, 
Beş esirin ailesi efradı ç· d 

Otlu . ıy en 
l hacı Kıryakonun yanında top-
•ndıla · · k r, vazıyetı onuştular. Yapı-

lan tevziata göre bu para ç?ktu. 
Bunun üzerine hacı Kıryako 

efeye hitaben şu mektı.lbu yazıp 
bir adamla Kertik tepeye yolladı. 
Mektup o vak'ada esir olanlardan 
birisinin eline geçmiştir. aynen 

şudur: 
Çakıcı Mehmet efe 

canibi alisine 
Evvela selam ve senadan son-

beyan olunur ki istenilen para-
ra • B 
nın çok olduğunu arzederım. e-
nim hatırım için beş yüz lirasını 
bağışlayınız. Baki selam, 

Çiydemoğlu hacı 
Kiryako 

Bu mektubu efeye verdiler. 

Okuyup imzasına 
sordu: 

baktıktan sonra 

- Bizim Kiryako köyd' mi? 
- Köyde efe ... 
- Kendisine selam edin. Madem· 

ki öyle münasip görmüş, biz de 
münasip gördük, bin lira. yeter .. 

Efe ilk hamlede beş yüz lira 
birden bağışlamıştı. 

Nihayet dört saat zarfında 500 
lira Mehmet ağadan çıkmak sure· 
tile cem'an bin lir.syı ödediler ve 
serbes kaldılar .. 

Çakıcı ç~tesi paraları aldıktan 

sonra hiç eğlenmemiş, derhal ora
dan ayrılmıştı. 

- Hacı! Şimdi paramız var mı? 
Keyfin yerine geldi mi?. 
- Sağ ol efe.. Sen başımızda 

iken bizim neden korkumuz olur 
ki? 

Bin altın bunlara bir müddet 
yeterdi. Şimdilik para derdi kolay
cacık ve hiç bir patırdıya meydan 
verilmeden lıalledilmiş demekti. 

•*• 
Çete yola düzülmüştü. Hele 

hacı Mustafanın keyfine payan 
yoktu. Bu herifin dini imanı para 
idi. 

Vak'a Mahallinde ayrılalı yarı
m saat kadar olmuştu ki karşıdan 
dolu dizgin gelen bir süvari ile 
karşılaştılar. Bu adam; Çakıcının 
istihbarat şebekesine mensuptu ve 
efenin nerede olduğunu bildiğin

den kendisine mühim bir haber 
vermek üzere geliyordu. 

BUGÜN 
44 !!D ( 

Japon Hariciye etmiş olsaydı. Ja-
nazırı Matsu- ponyanın Uzak 

oka, Avrupa'ya Şarktaki vaziyeti 
yaptığı uzun se· çok rahatlaşmış 
yelıattan Tokyo'- olacnktı. 

ya avdet etmiş Bugün Uzak 

ve imparator ta- Şarkta Japonyayı 
rafından kabul e- Rus - Japon tazyik eden ehem-
dildikten sonra 
Moskova'da imza- kf d miyetli m c s e 1 e 
ladığı paktın ŞÜ· pa ın an Çin harbidir. Ja-

mul ve ehemmi- ponyn 4 seneden-

yeti hakkında ga. s o n r a beri bu harbi bir 
zetelere beyanat- türlü tasfiye ede· 

E*ff' 

[Amerika Bbhrlye Naz;;;ı 

Knok n 
Dikkata değer 

e n 1 
Amerika, Atlantik'te 
mallarının batırılması
.na müsaade etmige-
cektir. 

RUZVELT ta bulunmuştur. 1 VAZAINl --- miyor. Ve Çin li-

Şimdi anlaşı- A ~ E 1 deri Çan-Kay·Şeki 
lıyor ki Matsuo- 1 Y• smer mağlup edemedi- Amerika'nın Uç başh 
ka, beş altı haf- -----------....J ği için kah lngil- yllanlarına hücum etti 
ta evvel, Japonyadan Moskovaya tereyi kah Amerikayı -ve kah Suv Vaşington 26 [a. a.] - Vaşing-

1 

gitmek üzere ayrılmış bulunuyordu. yetler birliğini • tazyık ederek bu tQndaki müşahidlerin fikriit: göre, 
Berlin ziyareti, Moskovada imzala- memleketleri Çin'le ticari münase· Bahriye nazırı Albay Knoks tara-
nacak olan pakt hakkında Alman- bette bulunmaktan menetmeğe ça hodan yapılan beynnatta Amerikan 
yaya izahat vermek. maksadına ma- lışıyor. mallarının Atlantik'te batırılmasına 
tuf olduğu gibi, Roma seyahati de Bu vaziyete göre Japonyanın Amerikanın müsaade edemiyeceği-
sırf, mihverin zayıf ortağını ihmal bu memleketlerden istediği, Çine nin söylenmiş olması Amerika'nın 
etmemiş gibi görünmek için yapıl. yardımda bulunmaktan vaz geçme- Atlantik'te işliyecek vapur kafile-

mıştı. leri değil, Çine karşı haksız !erini Amerikan harp gemileri ta-
Halbu\..i Matsuoka, Almanya olarak açtığı muharebeye bu rafından himaye ettireceğini sara-

ve İtalyayı ziyareti esas hedef gi- devletlerin iştirakini temin et- haten göstermektedir. 
bi göstererek, yol üzerinde oldu- mektir. Çünkü Çin ile ticaret ınü-
gv u ı'çı'n Moskova'ya ugvramış gı'b"ı . Vaşingten 76 [a. a.] - Ruz-

nasebetine girişmekten vaz geçmek, l ı 1 
go··ruMnmuMatu··r. Bu ince Japon hı"le- Ç k ve t gazeteci er top antısında yap-

'il ine arşı açılan muharebenin ik-
sl.nı"n sebebi, paktın imzasına ınu··n- l tığı beyanatta, Birleşik Amerika-

tisadi cep ıesine iştirak etmekten b f 1 
cer olan müzakerelerin başlamasın- nm ütün ticaret gemi ka ile erini 

l başka bir mana ifade edemez. Yani himaye etmeği düşünmediğini söy-
da Sovyetler Bir iğini müteşebbis Japonya kendisinin yalnız başına 

lemiştir. 
V aziyetinde göstermektedir. kt a·c·z ld v b" ı·ş· 

yapma an ı 0 ugu ır 1• Cümhurreisi, kafileler hakkın-

Matsuoka, Tokyo'ya avdet Sovyetler birliğine ve birleşik Ame- daki noktainazarını ifade edecek 
ettikten sonra verdiği be. rikaya yaptırmıya çalışmaktadır. tefsirlerde bulunmaktan, imtina et-

yanatta " Pakt müzakerçlerinin Birleşik Amerika bu Japon oyunu- miş; fakat birbuçuk senedenberi 
açılmasında bizzat Stalin'in mües- nu oynıyamıyacağını en açık bir bitaraflığını korumağa memur dev-
sir olduğunu ,, söylemekle hunu ifade ile anlatmıştır. Sovyetler bir· riye gemilerinin Atlantik sahillerin-

takviye etmeğe çalışmıştır. liği de Çine karşı aynı siyaseti den lOOO mil mesafeye kadnr ha. 
Halbuki Sovyet gazetelerinin takip etmekte idi. şimdi paktın re ketlerde bulunduğunu söylemiştir. 

neşriyatı bu Japon iddiasını tek- imzasiyle bu siyaset değişecek mi-
Vaşington 26 ( A.A ) - Ruz-zip etmektedir. filhakika pAktın dir? Japonlara göre, değişec~ktir. 

velt dünkü gazeteciler toplantısın-imzasını takib eden günler zarfın. Dı'g" er t aft.. So t t l · · 
ar .. n vye gaze e erının da beyanatta bulunarak, vapur kafile-

da Sovyet gazeteleri geçen sonba. neşriyatları, bu görü,.cıü cerhetmek· 
lerine harp gemilerinin refakati hardanberi mihver devletleriyle tedir. Ve mevsuk olarak bildirildi-
sistemi ile devriye sistemi arasın-yapılan temasları açık bir lisanla ğine göre, Sovyet hükumeti, Çine 
daki larka işaret ederek demiştirki: anlatmışlardır. bu noktada en kat'i teminat ver-

Bu yazılara göre, Sovyetler miştir. Şu halde Sovyet paktının "Vapur kafilelerine refakat, 
Birliği, geçen sonbaharda Alman- imzasından sonra da uzak şark va- ticaret vapurlarını toplu bir halde 

ve düşman tecavüzünden koruya-ya tarafından üçlü pakta girmeğe ziyetinde esaslı bir tebeddül bek-
rak sevketmek demektir. Devriye davet edilmiştir. Sovyetler pakta lenmemelidir. Japonya bir taraftan 

· sistemi ise vapurların geçecekleri iltihak etmiş olsalardı, o zaman, Çin işini tasfiye edemediği gibi, 
garp yarım güresi sularında müte-u-çlu" pakt " do""rttu·· kakt olacak digv er taraftan da cenubi Pasifik'te d 

" • caviz gemiler bulunup bulunma ı-
lı. Fakat Sovyetler girmemişler ve Fransanın yıkılması ve Hollandanm ğını tayin için kullanılan usul de-
bunun üzerine Japonya tarafından istiliısiyle meydana gelen fırsattan 

vaki olan teklif üzerine müzakere- istifade edememektedir. Eğer bu mektr~~ington 26 ( A.A ) - Ruz· 
ler baılamıştır. fırsattan bu ilkbahar ve yaz ayları velt dünkü gazeteciler toplantısın-

Moskovadaki Japon büyük el- içinde istifade edemezse, lngfüere da yatıştırıcı siyaset takip eden 
çisiyle Sovyet devlet adamları ara· ve birleşik Amerika hazırlıklarını Amerikalılara hücum etmiş ve bun-

d k . b - k 1 M t tamamlamı" olacaklarından Japon- b sın a ı u muza ere er a suo- " lar arasında Lindberg'in ulunduğu-
k J d h k t d v · ya, bundan sonra biç harekete anın aponya an are e e ecegı ııu söylemiştir. Ruzvelt, bu gibile-
günlere kadar devam etmiştir. Ve geçemiyecektir. Binaenaleyh gö- rin istiklal harbinin •1 Üç kafalı 

3 

Yunanistanda 
harp şiddetini 

muhafaza 
ediyor 

lngiliz hattına taar
ruz eden Alman 
kuvvetleri takviye 
olundu. 
Kahire 26 ( A. A) - Bn ak

şam Kahireye gelen haberlere 
göre, Y tınan is tanda çok şiddetli 
muharebelere rağmen lngiz kuv
vetleri Almanlara karşı hatlarını 
temamile muhafaza ediyorlar. Bu
rada bildirildiğine nazaran lngi
lizlerin sol cenahı Yunan cüzü· 
tamlarile teması muhafazada de
vam ediyor. lngiliz: hattına taar
ruz eden Alman kuvvetleri, Epir
deki Yunan ordusunun teslim ol· 
mağa mecbur kalması neticesinde 
serbest kalan kıtalarla takviye 
edilmiştir. 

" Yunanistan, Amerikanın 
dostluğuna güoenebilir 1,, 

Vaşington 26 ( A. A) - Ruz
velt Beyaz sarayda kendisini zi
yarete gelen Ameri~ ada ki Ahepa 
Yunan cemiyeti azasına şunları 
l(Öylemiştir: 

" - Harbin bu günkü saf
hasının muvakkat neticeleri ne 
olursa olsun Yunan milletinin İS· 

tiklalini ve arazi bütünlüğünü 
istirdat ederek muzaffer olacagı
na eminim. Bu yüksek gaye uğ
runda Yunanistan Amerikanın 

yardımına ve dostluğuna güvene
bilir. Biz, tecavüz karşısında hür
riyetlerini müdafaa eden millet
lere mümkün olan bütün maddi 
yardımı yapmağa karar vermiş 
bulunuyoruz.,, 

Amerika, Eski Yuguslao 
hükumetini tanıyor 
Vaşington 26 (a.a)- Harici· 

ye nazırı Kordel Hal, eski ve 
meşru Yugoslav hükOmetini ve bu 
hükQmetin Vaşington elçisi Po
piç'i tanımakta devam edeceğini 
söylemiştir. 

Vaşington 26 (a.a) -Ruzvelt 
Bulgaristanla Yugoslavya ve Yu. 
nanistan arasında harp mevcut ol. 
duğunu iliin etmiştir. Bu suretle 
bitaraflık kanununun tahdidatı 
Bulgaristana tatbik olunacaktır. 

Süvari; çete ile karşılaşınca 

derhal efeyi aradı ve efenin yanı
. na gelir gelmez: 

- Mühim haberim var. 
Dedi. Esasen yüzünden de f ev-

kalade bir haber vereceği belli 
idi. 

Japon hariciye nazm paktı imza· rünüyor ki Sovyetlerle paktı imza yılan,. lari olduğunu ve beynelmilel 
lamak üzere Tokyodan yola çık- ladıktan sonra da Japonya, uzak vaziyet hakkındaki görüşleri nazarı 1 
mıştır. şarkta kendi teşebüsiyle girdiği itibara alınnrak Lindberg'e Amerikn A f r ., k a d a 

Fakat Moskovnda kalacağı çıkmazdan kurtulmuş değildir. ordusunda faal bir hizmet verilme-

yerde seyahati Berlin ve Romaya diğini ilave etmi.ştir. "Üç kafalı ----... J 
kadar uzatmıştır. Hatta efkarıumu· H i t 1 e r yılan,, Amerikanın zehirli yılanıdır. M ı· v r 
miyeyi şaşırtmak için Japon gaze- Yugoslavyada Amerika istiklal mücadelesi yapı-
teleri Matsuokanın Londra ve Va lırken bu isim ne İngilizlere, nede ••d ı 

- Hayrola Hüseyin? Bu mühim 
haberlerin nedir bakalım? 
- Çerkes Eşref bey yok mu 

efe? 
- Ee ... Ne olmuş? 

şington üzerinden geri dönmesi ih- Marioor - Yagoslavyada-26 lngilizlere isyan edenlere Htihak m U Q QQ Y Q 
timalinden bile bahsetmişlerdir. (a.a)Hitler bugün ansızın Maribor'a etmeyerek bitaraf kalanlara veril-

11 - · Kapana kıstı ... 
Çakıcı efenin kaşları çatıl

mıştı. 

Halbuki seyahatin esas hedefi Mos· gelmiştir. mişti. ı 
kovada paktı imzalcımaktan ibaret =--------..,..----- Harp bitmeden evvel Ame-

ti. l 1ı 1\._ .ı:1ll rika harbe girecektir taarruz ·ınnı·ıı·z erı·n 
Pakt hakkındaki Sovyet ve Japon Nevyork 26 ( A.A) - Gallub H 

izahları ehemmiyetli diğer bir 27 Nisan 7947 enstitüsü tarafından yapılan an- eıı·ne oecmı·ş 
(Devamı var) 

Bu 
gece Nöbetçi eczane noktada da birbirine uymaınaktadır. PAZAR kete göre, Amerikalıların yüzde 83 ü 

1 japonya paktın timzasından sonra YIL: 1941 - A Y:4 Gün: 117 Kasım 171 harp bitmeden evvel Amerikanın 

Mustafa Rifat Sovyetlerin Çine yardımda bnlun· Rumi l357 - Nisan 14 harbe gireceği fikrindedir. Bu an· bulunuyor 
mıyacağını iddia etmektedir. Fil~a Hicri 1360• Reblülevvel 30 ket 10 nisan ile 20 nisan arasında 

~==~[~K;a~l;e==K;;;a~p;•s;ı~n;d;a~]:::::::::~k;ik;a~e~ğ;er~M;a;ts;u~o~k;a:::b~u=n=u==t=em:=ın:=::::::=:=::::=::::::=::=::::==y:a:p:ıl:m:ı:şt:ır:.::::::::::::::::::::::9'1tı 

Bu 
B udapeşte Avrupada serçesi en çok 

olan şehirlerden biridir. Serçeler kış 
gelince karargahlarını meşhur Andrassy cad

'desine naklederler bütün kışı ve ilk baharın 
büyük bir kısmını burada geçirirler. Mayıstan 
sonra yuvalarına naklederler. 

Andrassy caddesinde o kadar çok serçe 
toplanır ki bu sokaktan geçenle~ ekseriyetle 

hava taarruzuna uğrarlar. Gerçı Üzerlerine 

bomba düşmez, fakat şapkalarına, elbiselerine 

k !arın pisliği yağar ve bomba tehlikesine 
uş l'k . k d -olduğu gibi bu hava teh ı esıne arşı a mu-

dafaa yolları bulunmuştur. En müessir çare 

şemsiyedir. Caddenin iki başında ellerinde 

şemsiye bir çok kimseler beklerler. Şık bir b~· 
yan veya bay gelince derhal koşarlar ve şemsı· 

yelerini arzederler. Gelen zat şemşiyeyi alırşa 
caddenin öteki başına kadar gider ve orada 
bir bahşiş verir. 

Sırf genç kadınlara hoş görünmek, onlarla 
dostluk temin etmek için caddenin iki başında 

şemsiye ile dolaşan şık baylar da vardır. Fa
kat bunların evli olmaması şarttır. Çünkü evli 

da bir ha va tehlik • e sı 
olan evine gittiği zaman karısı Şemsiyeye bir 
bakışta işi anlar. • 

- Andrassy caddesinde işin ne idi? ... di
ye sorar. Bundan son:a neler olduğunu tahmin 
etmek kolaydır. • 

Afri anm iktisa- Geçen umumi harp· 

di ehemmi eti t~ ?lduğu gibi şim-
dıkı harpte de Af-

rika büyük devletlerin arasındaki şiddetli çar
pışmalara sahne olmuştur. Bu gibi boğuşmalar 
daha ziyade iktisadi menfaatler üzerinde cere-

yan ediyor. Çünkü Afrika kıtası dünyanın en 
zengin ham madde kaynaklarını ihtiva etmek
tedir. Cihanın en iyi ve DleÖzul pamuk yetiş
tiren ülkesi Afrikanın şimali şarkisindeki Mısır 
ve Sudan havalisidir. 

Nebati yağ istihsal edilen tohumları ve 
çekirdekleri de en ziyade Afrika ydiştirmek
tedir. Avrupa halkı ve bahusus Almanya ve 
simali Avrupa yağ ihtiyaçlarını Afrikadan te
min etmektedirler. Afrika kıtasından harice 
1938 senesinde 94,000 ton pamuk çekirdeği 
yağı, 237,000 ton Kameran cevizi yaj'ı, 59,000 

ton zeytin yağı, 287,000 toq hurma çekirdeği yağı, 

184,000 ton Hind cevizi yağı ve 38,000 ton 

kopra, yani kurutulmuş Hind cevizi içi gön
dermiştir. Almanya bundan 3,151,000 aşari 

kantar hurma çekirdeği ve 140,000 aşari kan
tar kopra ve 36,000 ton ayıklanmamış ve 
264,000 ton ayıklanmış ceviz almıştır. 

Yugoslavyanm 
vapurları 

• 
Şi~diki harp başla
mazdan evvel Yugos
lavya gemileri bütün 

dünya sularında seyrüsefer ederdi. Yetmiş do

kuzu Okyanuslarda ve on dördü Akdenizde 
işliyen 93 vapuru vardı. Bunların hacimleri 
yekOnu 585,692 ton idi. 

Harbin bidayetinde Yugoslavya 45,240 
ton hacminde altı .mühim gemisini büyük kar
larla satmıştı, 

80,580 tonluk 11 vapuru batmıştır. Diğer 
zayiat ile Yugoslavya ticaret filosunun üçte 
biri kaybolmuştur. Son zamanlarda Yug-oııılav
ya vapurları daha ziyade Jsviçre heaabına 
nakliyat yapıyorJardı. 

Londra 26 (a.n.) - Qeyli tel
grafın garp çölündeki muhabiri 
bildiriyor: 

Bundan daha 15 gün evvel 
Mısır için ciddi bir tehlike teşkil 

ettikleri suretinde telakki edilen garp 
çölündeki Alman ve ltalyan zırhlı 
kuvvetleri bugün müdafaaya çekil 
miş bulunuyorlar. İyi malumat alan 

mahfillerde beyan oldunduğuna göre 

taarruz şimdi lngilizlerin eline geç

miştir. Tobruktaki lngiliz 'garnizo

nu ve Mısır her an artan lngiliz 

kuvvetleri, atıl bir halde düşmanın 

taarruzunu bekliyecek yerde mü

temadiyen devriye hareketinde bu 

lunuyorlar. 

Kahire 26 (a.a) - Kahirenin 
doğru haber alan mahfilleri düş-

manın Tobruka yaptığı müteaddit 

hücumlardan buradaki İngiliz gar

nizonunun Almanları hırpalamak• 

devam ettiği manasını çıkarmak• 
tadırlar. Almanların burada fazla 
miktarda insan ve mal:ı:emeye ma-

d'lmektedir. lik olmadı tları zanne 1 
•• 

d lngılız 
Sollum mıntak~~;n ;aaHyetini 

zırhlı kıtalar• devrı)' h . ı'kı' 
SoUum ıe rı 

arttırmıtlardır. d k 1 
düşman hattı arasın a a mış 
J>uJunu1or. • 
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• 
ALSARAY SINEMASI· : 

• 

BUGON 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir Amirliğinden: 

27 Nisan 1941 

Eğlenmek, kahkaha ile doya, doya gülmek istigenlere 

· MÜJDE? •••• 
• • • • • • • ·BU AKŞAM :\ 
• iki güzel film birden takdim ediyor • 

941 senesi imalatından aşağıda yazılı 
keresteler saflığa çıkarılmıştır . 

Bir metre küpün 

BU AKŞAM 
Asri Sinemada 

Lira Kuruş Lira 

t 
/ 

• Parti na . ' 
• Dünyanın en güzel çifti sanatın en eşsiz yıldızları • 
: sinemanın en sönmez ateşleri ! 
Hergün geni bir dans yaratan her adımlarına gönüller takan~ 

adedi metre küpü muhammen bedeli teminat miktarı 

Kurnş 

1 1610 175,589 30 00 395 08 
il 967 109,446 30 00 246 25 

Mekün 2577 285,035 641 33 

Sinema aleminde bugüne kadar yapılan en 
komik )fe en çok t a k 1 i t 1 i tf a h e s e r , 

TÜRKÇE SOZLO 

ZORLA TAYYARECİ . . \~~ 
: F red Astaıre - Ginger Rogers ~, 
I Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel filmi I 

İhale 15- 5- 941 perşembe günü saat 14 de Adanadaki 
revir merkez binasında yapılacaktır. Partilerin ihtiva ettikleri 
çeşitleri gösterir listelerile satış mukavele projeleri Ankara
da Orman Umum Müdürlüğünde, İstanbul, Adana, Mersin 
Orman Çevirge Müdürlerile Adanadaki Revir Merkezinde 
bulunmaktadır. 

Bir kahkaha kasırgası, bir neşe menbaıdır. 

• • 
! BUYUK DANS : 

Bugün Gündüz Matinada : 
I 

~ " . 
• ŞARKICI KOVBOY 1 

• • • BOB BAKER : 
İsteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil ol· 

duktları haldi' sözü geçeu tarihde öğleden evvel hazır bu-
lunmaları 27- i O 683 

Zorla Tayyareci 
Tarafından oynanan heyecan 

ve macara filmi 

NUDUD KURTlAR.I 

Tan Sinemasında 
BUGUN 2,30 DAN İTİBAREN 

Büyük sergüzeşt filmleri kahramanı 
:tJl.AlJ\ 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 suvara 

Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

Pek Yakında: 
HUDUD KURTLARI 

TL. 256 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

• ~===================================== 
1 imtiyaz sahibi : Cavit ORAL LOREL HARDİ t U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
1 Kemal SA TIR 

• • 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1- Adana sebze hali- Taş 
karakolu arasındaki yol par· 
ke olarak inşa edilecektir. 
Kapalı zarf usuliyle on beş 
gtin münakasaya konulmuş 
Adana, lstanbul ve Ankara 

Basıldığı yer : [BUGÜN] 
Matbaası - Adana 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütehassısı 
Kızılay ulucami caddesi istiklal İlk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

il 

- ZAFER OONOSO 

Bulunan Yüzük 
Kuştimor adlı bir yüzük 

bulunmuştur. Sahibinin mat
baamıza müracaatı. 

:························•: ! DOKTOR . : 
i Kemal Satır 1 • • : Hastalarını hergün ı 
1 Kızılay caddesindeki mua- Z 
! yene evinde kabul eder. (9) : .......................... : 

Çifçi Birliğinden: 

1941 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira gazeteyleriyle ilan edildiği ıı-----------••••••••---.. halde şeraite uygun bir şe-

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

Birliğimizin müracaatı üze· 
rine Ziraat Vekaleti tarafın· 

dan partimize gönderilen Mı· 
sır pamukçuluğu hakkındaki 
film halkevimizin kıymetli 
tavassut ve teşebbiisiyle hal· 

.kevi konferans salonunda 
28-4-1941 pazartesi akşamı 

saat 8,30 da halkımıza ve 
çiftçılerimize gösterilecektir. 

3 " 
1000 

" - 3000. 
" 

2 " 
750 

" 
- 1500. 

" 4 
" 500 

" 
2000. 

" 8 
" 250 .. 2000. .. 

35 " 100 .. 3500. 
" 

80 " 50 
" 

4000. 
" 

300 " 
20 

" 6000. 
" 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrml• ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de denemit olursunuz. 377 

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

-Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman1z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

kilde talip çıkmadığından be

lediye encümeninin 28-3-941 
tarih ve 521 sayılı karariyle 
işbu yol inşaatı arttırma ek

siltme ve ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince 

bir ay içinde pazarlıkla iha
le edilmek üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2- İşin keşif bedeli 239· 
89 ,87 liradır. 

3 • Muvakkat teminatın 

1799,24 liradır. 

4- 14- 4- 941 tarihinden 
itiberen cuma ve salı günleri 
saat on altıda belediye bina· 
sında toplanarak belediye en· 
cümeni tarafından ihalesi ya· 
pılacaktır. 

5- İstekliler bu işe ait 
şartname, proje vesair evra· 
kı Adana belediyesi fen işle· 
ri müdiirlüğünden l 20 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

6- Bu iş hakkında fazla 
malumat almak isteyenler Ada
na belediyesi fen işleri da
iresine müracaatları ilan olu-
nur. 

15-22-27-4 646 

Halkevi Reisliğin· 
den: 

[Konser • Temsil] 
Evimiz sosyal yardım şu

besi çıkarına 30· 4- 941 çar
şamba günü akşamı Alsaray 
sinemasında zengin bir mü

samere verilecektir. 

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

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

Telefon : 183 

Ada!~~~inC; j 
hukuk mahkeme

. sinden: 
Devlet demiryolları idare

si ile Ankara otelinde katip 

Kemal Yazgın aralarında mü
tehaddis alacak davasının ic

ra kılınan muhakemesi sıra· 
sında müddeialeyh Kemalin 
ikametgahı meçhul olduğun

dan ilan suretile yapılan teb
liğata rağmen 22- 4. 941 gü· 

nünde mahkemeye gelmedi
ğinden gıyabında duruşma 
icrasına ve bu kararın ken

disine tebliğine karar veril

miştir. Müddeialeyhin muha
kemenin muallak bulunduğu 

15· 5- 941 tarihinde saat 9 
da mahkemede hazır bulun

ması ve aksi takdirde gıya

bında muhakemenin devam 
edeceği gıyab kararı yerine 

kaim olmak üzere ilin olu-

nur. 684 

Halkevi Relsliğin· 
den: 

( Konferans - Filim ) 
Kıymetli Ziraat mutahas· 

sıslarımızdan Bay Semih Uy
gur tarafından 28-4-941 pa· 
zartesi günü akşamı evimiz 
konferans salonunda saat 20, 
30 da ( Çukur ovada pamuk 
ziraatını nasıl yapmalı) mev
zulu bir konferans, müteaki
bende (Mısır Pamukçuluğu ) 
mevzulu bir film gösterilecek
tir. 

Bu değerli fırsatı kaçır
mamaları bütün çiftçi ve va· 
tandaşlara tavsiye olunur. 

Giriş serbestir. 682 

Numaralı yerler 30 duhu
liye 15 kuruştur. Biletler 
Halkavi bürosunda satıl
maktadır. 

1 • Halktürküleri 
2- Konser 
3.- Büyük şair Hamidin 
nestereninden bir tablo 
4- ( Kavga sonu ) Vodvil 
2 perde 
681 27- 2 9. 30 

Aynı gece değerli ziraat 
mutahassıslarımızdan Semih 

1 
Uygur tarafından da pamuk
çuluğa dair bir konferans 
verileceğinden bu müstesna 

1 fırsatdan istifade ederek çif· 
çilerimizin mezkür gün ve sa
atde asfalt caddedeki yeni 
halkevimizin konferans salo
nuna gelmeleri ehemmiyetle 
ilan olunur. 26- 27 679 

İLAN 
il No. lu askert sa· 
tınalma komisyo· 
nu riyasetinden: 

Muhamnen bedeli 
Cinai miktarı Lira Kr. 

Meşe odunu 20.000 350 
1- Pazarlıkla meşe odunu 

satın alınacaktır. Pazarlık 28· 
6- 941 Pazartesi günü saat 
onda askeri satınalma kom is· 
yonunda olacaktır. 

2- Miktarı ve muhammen 
bedeli yukarıda ya:tılıdır. Hu· 
susi şartlar komisyonda gö
rülecektir. 

3- MezkOr gün ve saatte 
taliplerin komisyona müra· 
caatları. 685 


