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Bugün hük(l_met Parti 
grubunda iz~b.at verecek 

Ankara 28 (Hususi ı--. -::,._·-~·-·-"'r""'f"''''.'I'" 
muhabirimizden, telefonla) 
_ Meclis Parti grubu ya· 
rın {bugün/ saat 15 de 
mutad taplantısını yapa
caktır. Ruznameye dahil 
maddelerin müzakeresin· 
den evvel, hükDmetin dün
ya vaziyeti hakkında gruP. 
azasına izahat ver m es ı 
muhtemeldir, 

2 Alman motörlU kolu 

Mısır 
toprağında 

lnoilizler Dessie'yi 
işgal ettiler 

Libya'ya asker nak
leden Alman tayya· 
releri lngillzler ta· 
rafından mitralyöz 
atetlne tutuldu 

Kahire 28 [a. a.) - Salahiyet· 
tar mahfillere gelen malilmata gö· 
re, Sollum'da denize doğru inen 

1 yamacın cenubunda şarka doğru iler· 
!iyen iki düşman motörlü kolu birçok 
noktada Mısır arazisne gir mi ş ti r. 
S~yyar lngiliz kıtaları tarafın
dan adım adım pişleri bırakılmamak
tadır. heri hareketin derinliğinin 
denizden itibaren 25 ili 30 kilo· 
ııı,treyi geçmediği sanılmaktadır. 

Libya' da Alman nakliye 
kolları lıombalandı 

Kahire 28 [a. a.) - Orta-şark 
lngiliz hava kuvvetleri umumi ka· 
ratiihının tebliği : 

Liba'da: lngiliz tayyareleri as

ker kıtalarıoı ve nakliye kollarını 
bombalamış ve mitralyöz ateşine 
lutmak suretiyle düşmanı hareket· 
!erinde bırpalamalı.ta dün de devam 

etmişlerdir. 
Benina'da av tayyarelerimiz 

asker kıtalarını nakle mahsus "Yun· 
kers 25., tipinde birçok Alma~ tay
yaresi yerden asker alırken ~·tr~l· 
yöz ateşine tııtmuşlardır. Bır duş
man tayyaresi yangın çıkarılarak 
tahrip edilmiş ve diğerleri ciddi 

hasara uğratılmıştır. 
Habeşistan' da: Dün· av tayya· 

relerimiz Allonnata' da düşmanın mo
törlü nakil vasıtalarını mitralyöz 
ateşine tutarak ciddi hasara uğrat· 
mışlar ve bir iniş meydanında da 

benziıı deposuna ateş vermişlerdir. 
Evvelki günde düşman kıtalarını 

nakleden motörlü bir kafileye taar
ruz edilmiştir. Büyük hasar yapıl· 
mış ve ağır za)'iat verdirilmiştir. 
Cenubi Afrika tayyareleri Jimnada 
askeri binaları bombalamışlar ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Bü· 

tün bu hareketlerden tayyarelerimiz 
kamilen üslerine dönmüşlerdir. 

ltalganların elinde 2 
mevzi kaldı 

Londra 28~ ( A. A) - - Dük 
D. anst ordusunun son tahanüt 
mevkii Dessie'de bugün işgal edil· 
ıııiştir. Bundan sanra ltalyanların 
iki mevzii kalmıştır. Bunlar Gon· 
dar ve Jimma'dır. Dessie'den kur
tulan ltalyanlar şimdi F ranoa so
malisine doğru ricat halinde ve 
arkasından kesilmek tehlikesinde· 
dir. Yahut da Dessie şimalinde 
kaçmalarına devam edeceklerdir. 
~ akat bu yol üzerinde tabii bir 
. ale. olan Ambalaga'ya doğru 
ıl.erlıyen lngiliz motörlü kuvvetle
rıle karşılaşacaklardır. 

Dessiede iğtinam l o unan 
• malzeme 

tt
Lonb?ura 28 ( A.A ) - salahi

ye ar ır menbada .. _ 
göre ltalyanlar D n. ogrenildiğine 

· k essıe de üç aylık 
yıyece ve mübi 
dır Ş h . 1 mmat toplamışlar· 
1 . b e rı~ a ınıııasile iğtinam edi· 

d
en hu "'..a zemenin miktarı hakkın· 
a enuz ıııalu t D . ma alnmamıştır. 
essıe nermal zamanda 6 bini !tal· 

Yan olmak üzere 36 b· "f 1 b· ın nu usu 
ır ıehirdir. 
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Çörçile göre harbin genişleme istikametlerinden birini teşkil eden Kafkas petrolları \ 

Min• şefin Ve · k - I d A!~!~~r:.!~&fl aldığ}· rgı an un arın a ya-
~~:üt:lg:<'~~:~y~il~eş;o:~m:~ı!;:; pılması muk . e t d·ıı 
;~:~:;iyi~zat:r'i~e p~:~:~eve e~:ıi~ arr r a 1 er 
oldukları fotograflarının merasımle 

şeref mevkilerine kClnulmuş oldğu
nu bildirmektedir. 

Çörçilin Şayanı 
Dikkat Beyanatı 

HARP 
Türkiye ve 
Rus gaga 

genişligebilir 

Hitler , Müntakim 
adaletten yakasını 
sıyıramıyacHt1r 

- Yazısı Üçüncüde -

ÇÔRÇİLIN 
NUTKU 

BUyUk Millet Meclisi dünkü 
toplantısında bazı kanunları 

müzakere ve kabul etti 
Ankara 28 (Hususi muhabirimizden, t elefonla) - Bütçe encümeni 

1941 umumi müvazene kanunu projesi üzerinde tetkiklerini ilerletmek· 
tedir. 

1941 masraf bütcesinin müzakeresi bitmek üzeredir. Bir haftaya 
kadar varidat kısmının müzakeresine geçileck ve bu münasebetle vergi 
kanunlarında yapılması mukarrer tadiller görüşülecektir. 

Encümen yeni bütce projesini 15 Mayısa kadadar meclis umumi 
heyetine sevkedecektir. 

B. M. Meclisinin hine ve Türk • Alman hususi anlaş. 
dünkü toplantısı masına mütedair notaların tasdi· 

Ankara 28 (a. a.) - Büyük kine aid kanun liiyihal;ırile, Türkiye 
Millet Meclisi bugünkü toplantı- ile Bulgaristan, Holanda, lsviçre, 
sında Antakya ve lskenderun elek- Belçika arasında mevcud ticaret 
trik müesseselerinin mahalli beledi- vetediye anlaşmalarının t•kas müd· 

detlerinin temdidioe aid kanun la· 
Yel.re devri.ne, memurların tahsil k 

yihalarının müza eresini de yap· 
müesseselerinde talebe &lamıyacak· mıştır. 
!arına, vilayetler idaresi kanununun Meclis, Devlet demiryolları, 

6 ıncı maddesinin tadiline, devlet vakıflar umum müdürliikleri bütçe. 
memurlarının aylıklarının tevhid !erinde değişiklik ve 941 bütçele. 
ve teaddülüne dair kanuna bağlı rinin müzakerelerini de yapmıştır. 
1 numaralı cedvelin Riyaseticüm- Vakıflar umum müdürlüğü bütçe-
hur dairesi memurlarına aid kıs- sinin müzakeresi vesilesile bir 
mının değiştirilmesine dair kanun çok hatipler söz söylemiş ve 
layihalarının ikinci müzakerelerini umum müdürün verdiği izahat 
yaparak kabul etmiştir. . üzerine müzakeresi kafi görülerek 

Bundan sonra Türkiye · İsvıç· maddelere geçilmiş ve kabul edil-
re, Finlandiya ticaret muahede- miştir. 
!erile Türk • İngiliz ticaret anlaş· Meclis çarşamba günü topla-

.. .. ·· meddesinin tavzi- nacaktır. 
Amerikan milleti U· =m=as=ı=nı=n=uç,;,u=n=c=u===================== 
zerinde kanaat ve 
cesaret verici bir 
tesir yaptı 

Londra 28 (a.a.)- İnıriliz baş 
vekili Ç örçil tarafında n söylenen 
nutuk etrafında alınan haberlere 
göre nutuk Amerikan milleti üze· 
rinde kanaat· ve cesaret verici 
bir tesir yapmıştır. İngiliz başve· 
kili hakikati gizlememesileı tanın

mış olduğu için sözleri her zaman 
hedefe varmaktadır. 

Almanların Libyada lngilizle
ri hezimete uğrattıkları hakkında 
yaptığı itiraf kadar Mısırdaki askeri 
vaziyet hakkında v~rdiği teminatda 
iyi karşılanmıstır . Nıhayet hava ve 
deniz kuvvetlerinin arttığı ve vazi
yetin geçen yaz olduğu kadar na· 
zik bulunmadığı hakkında yaptığı 
beyanat Amerikalıları tatmin et
miştir. Amerikalılar da biliyorlarki 
mücadeleye iştirak etmişlerdir Ve 
bu mücadele ağır ve büyüktür, 

Nutuk, bütün Kanadada da 
çok büyük bir alaka ııyandırmış· 
tır. Nutuk harbi muvallakiyetle bi 
tirecekleri hakkında lngilizlerin 
beslediği kanaat ve lnğiliz cesare 
ti için bir ilham kaynağı olacak· 
tır. 

Orta şarktaki acil vaziyet mem 
nuniyet •erecek bir mahiyette ol
mamakla beraber bedbin olmak 
için de ortada bir sebep görülme 
mektedir. Vaziyet ce94ret ve ha· 
reket icap ettirmektedir. 
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, Adis-Abebaya pek yakında gıre· 
cek olan Habeş imparatoru 

~'ZELZELE 
Zilede duvarlar çatladı· 

mUhlm hasar yok ' 
Ankara 28 ( A.A ) - Alınan 

telırraflara nazaran dün 11at 16,02 

de Fatsede, 16,05 de Zilede, 16 da 

Ça nkırıda ve 16,20 de Zara da 

birer yer sarsınhsı olmuştur. Zilede 

bazı duvarlar çatlamıştır. Ehemmi· 

yetli bir ha•ar yoktur. 

• Günün 
e n ehemmiyetli 
siyasi hadisesi 
lngiliz Başvekili 
Çörçilin Radyo· 

rak AmeriJ. anın 

ı iskert ve sıyastl karşısına dikile-
ı._::.:: :.:...J cektir. Bu günkü 

Vaziyet hazırlığile Ame· 

daki nutkudur. 
Çörçil bu son Yunan rika, Almanyanın 

müstakbel düş· 
manı vaziyetinde 

nutkile Balkan
lardaki hareka""' tı belirmektedir. Af. 

vaziyet manya planını 

hakkında lnıriliz so d • yaparken bunu 
efkarıumumiyesine na e r 1 nazarı itibare alı-
ve Dominyonlara A · k yar. 

tına su ut etti; mütte· 
hesap vermiştir. t·k k • L 0 0 d ra 

1 ı uvvetler Moraya 
ngiliz Baş ve· atlıyamadan A ı m anı ar radyosu, Midilli 

kili, daima İngiliz adaıının Almanla 
paraşütçü kıtalarile Ko-

milletini samimi- b tarafından işga• rent oğazını ele geçir· 
yetine alıştırmış, d 'I lini bildirmişti. 

ı er; Patras' a Alman 
cndan hiç bir Halbuki Alman· 

askerleri girdi; general 
şeyi gizlememiı lar Semendre, 

Papagos kendi arzusile L· · T bir devlet ada- ımnı ve aşoz 

m d B . . b tekaüt edildi. adalarının zapte-
ı ır. u ıtı arla 

o lngiliz milleti· Mihver motörlU kıtaları dildiğini ilin ey· 
nin sempati ve !edikleri halde 

sevgisini kazan- M ısı r'a Midilliden bahset-
memişlerdir. Bu 

mıştır. Başvekilin 
b d v adanın işgali hiç 

u defaki sözleri og ru 
de açık olmuş- bir taraftan teyit 

olunmamıştır. tur. 

Çörçil ilk ön- yeniden il eri • Atinanın 
ce Libyadaki ha· sukutu, müttefik 

rekatı anlatmış, harekete kuvvetler Moraya 
30 bin kişilik kü- atlayamadan Al-
çük lngiliz ordu· manların para-

1 geçtl./er şütcü kıtalarla 
sunun talyanları 

Koret bogazını 
Bingaziye kadar 
k - R A D Y O - ele geçirmiş ol· 
ovaladığını, 140 Gazetesi maları, Patras'a 

bin esir aldığını, - Aiman askerinin 
bu kuvvetler Bingaziye vardığı girmiş bulunması Yunanistandaki 
gün Balkanlardaki vaziyetin harekatı sona erdirmiştir. lnıriliz· 
ehemmiyet kesbettiğini söylemiş- )er için Mısra çekilmekten başka 
tir. Çörçile göre, Yunanistan bir şey kalmadığı anlaşılıyor. Bu 
lngilterden yardım gelmese dahi Çekilmenin Dönkerk'deki gibi 
Almanyaya karşı yalnız başına büyük bir muvaflakiyetle yapılıp 
mukavemet kararı vermiıti. An· yapılamiyacağı belli deiildir. 
cak, lnıriltere, bu küçük devlete Avustralya başvekilinin beyanatı· 
yardımı borç bilmiş, Avusturalya na göre şimdiye kadar yapılan 
ve Yeni Zelinda ile istişareden tahliye harekatı muvaffak ol. 
sonra bur ay a --~!",, 
asker gönderil· 
miftiı' 

Çörçil, ansızın 
taarruza uğrayan 
Yugoslavya n 1 n 
neden mukavemet 
edemediğini anla-
ttıktan sonra söz· 
!erini ltalyaya in- , 

· muştur. 

.Altı ay
danberi ltalyan 
ordusunuo, bir 
aya yakın za· 
man danberi 
de Alman ital· 
yan ordularının 
müşterek hare
katına karşı 
Yunan ordu-

~ suna büyük 
zafer kazan-

tikal ettirmiş, Mus· 
ıolini hakkında 
çok sözler söy
Jemiftir. 

talyan baş· , 
vekilinin Arnavut r_, h dıran, kahraman 
luktaki lıalyan • .n.a raman Başkumandan J .,..ir baş kuman· 
ordusuna hitap General Papagos dan diye tanı. 

d lmış olan gene-
e en son emriyevmisini Çörçil ral . P~pagos~ uhdesine verilen 
şöyle tavsif etmiştir: vazıfeyı hakkıle başardıkta 

" B h kk k k r tekaütlüğünü talep etmı· t'n sonra u mu a a i maskara. H Ş ır. 
1 k ' arp t 0 b' ı ve zillet sahasında bir dünya . . arı 1• yunan ordusunu 
rekorudur. sopa yemiş çakal Al- bır kaç mısli üstün kuvvetler kar· 
man kaplanının yanında} yalnız !ısında son zamanlara kadar güzel 
açlıktan ulumıyor. zafef ulumala- ıdare etmiş olan kahraman kuman· 
rilede tefahür ediyor danı muvaffak olmuş bir asker ola-

.,, rak takdir edecek, ona şeref sahi-
Çörçilin bundan !sonraki söz felerinde yer verecektir. 

leri balkan harbini ve neticeleri· • 1500 kilometrelik uzu bir 

n'. .anlatmağa inhisar etmiştir. in· yoldan sonra Mısır huhuduna va-
gılız başvekiline göre Harbin mu ran Alman ve İtalyan motörlu 
kadderatı Atlantikte belli olacak kıtalarının yeni bir hamle yaptık· 

lan, gelen telgraflardan anlaşı· 
tır. 

Çörçil Almanyanın balkan 
muharebesi nibayetlendikten so;,. 
ra harbi hangi istikamette geniş· 
leteceği etrafında tahminlerde bu 
lunmuş, üç ihtimal ilzerinde dur

muştur: 

l - Türkiyeye 

2 - Rusyaya. 

3 - ispanya ü:ıerinden Fas 
ve Amerikaya. 

Çörçil bu üç ihtimalden han 
gisinin daha kuvvetli bulunduğu· 
nu tasrih etmemişsede lngiliz ga 
zeteleri ispanya üzerinde daha 
büyük bir israrla durmaktadırlar. 

Bu gazetelere göre Almanya 
Cebelüttarıkı alarak Akdenizi 
kapamağa teşebbüs edecektir. in 
gilterenin yalnız Süveyşle Akde. 
nizde barınması mümkün görün
memektedir. 

Cebelüttarıkı işgal edecek 
bir Almanya sadece Ak deni 
zi eline geçirmekle kalmiya
cak, Afrikaya inip Dakarı ala-

Fudbol Grup 
Birincilikleri 

Pazar gUnU ve dün yapılan 
maçların neticeleri 

Fudbol grup birinciliklerine 
Pazar a-ünü, merasimi müteakip 
başlanm1ştır. Sporcular Atatürk 
anıtına Çelenk koymaflar ve ıtad· 

lıyor. 
Bu kuvvetler, Mısır'ın şimal 

kısmında, Mısır istikametinde ye· 
niden ileri harekete geçmişlerdir. 
l,,gilizler evvelce de söylediğimiz 
gibi asıl muharebeleri Marsa • 

Matrnh da k a b u 1 edeceklerdir. 
Asıl kuvvetlere zaman kazandır
mak vazifesini Üzerlerine almış 
olan lngiliz motörize kıtaları ted 
rici bir şekilde geri çekilmekte
dirler. 

3 haftalık Mihver duraklama• 
sı zarfında lngilizlerin bu bölge· 
de Habeşistandan kuvvet getir· 
miş olmaları çok muhtemeldir. 
Hatta, anavatandan bazı kuvvet
leri de buraya tahsis etmiş bulun 
maları ihtimal dışında değildir. 
Britanya adasının istili.sı meselesi 
eskisine nazaran yüzde 70 azal
dığına göre; Almanların Süveyşi 
ele geçirmek, lngiliz donanması· 
nı Akdenizden çıkarmak için bü· 
yük gayretler sarfettikleri bir 
sırada 4 milyonluk lngiliz ordusu· 
nun lngiliz adalarında seyirci ka· 
lacağı tahmin olunamaz. 

yomda bir geçit resmi yapmışlar· 

dır. I 
Pazar günü iJk müsabaka 5 .. 

t Antalya takımları arasında 
para- 2 · · 

t • Ispartalılar ıncı cereyan e mış, • 
devrede attıkları tek golle 2'alıp 
j-elaıi;ılerdir. 

ikinci maç Eliziğ-Gaziantep 
aruında olmuş, 2-1 Eliziğ takı· 
mının lehine bitmistir. 
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ünyanın en müthiş silahı 
nasıl doğdu? 

18 inci asırda bir Alman tornacı çırağı tara· 
tından icad edilen denizaltı gemisinin 

heyecanlı tecrUbesi 

on harpte cıenizaltılar mühim yalnız gemiden değil, içindeki mü-
bir rol oynamaktadır. Alman- rettebatının hayatından da :ümid 

ar bu silaha büyük ehemmiyet kesilmiştir. 

eriyor, tayyarelerle denizaltıların Kadınlar bayılmış,erkekler ce· 
üşterek hareketlerinin Atlantik naze ilahisini bir ağızdan söyleme-

harbini kendilerine kazandıracağı- ğe başlamışlardır. ilahi tam bittiiri 
nı iimid ediyorlar. zaman suyun yüzüne bir takım in-

lik deniz al- :----------------, sanlar fırlamıştır. 
tı 17 nci asırda icadına oyuncak gözigle Bunlar canlı ol· 
yapılmıştı. Fakat bakılan bedbaht denizaltı doğundan karaya 
bu pek iptidai d l' doğru yüzmeğe 

mucidi, Münihte a,ü ace başlamışlardır.He 
bir şeydi ·ve mu ze hastahanesinde sefalet m e n bunların 
vallakiyetli neti- • imdadına gidilmiş içinde can 'Ue,mışti. 
ce vermemişti. ve mucid Bauer 

Asıl denizaltı on sekizinci asır ile geminin mürettebatı suyun üze· 
içinde yapılmıştır. Gummote adın- rinden toplanmıştır. 
daki bu denizaltı 1886 senesinde ya~ı.lan tahkikatta tahtelba-
Fransız mühendisi Gustave Zede hırın kazaya uğramasına 
nin planlarına göre inşa edilmiştir. başlıca sebep fazla masraf yapıl-
Bugünkü denizaltılar, bunun ıslah maması düşüncesiyle Bauer'in is-
edilmiş şeklidir. F ak;ıt bu tarihten tediği tertibatın yapılmaması oldu-
evvel de denizaltılar yapılmıştır. ğu anlaşılmıştır. Mucid fazla suyu 
Bir Alman mecmuası, Almanyada alacak bir tank yaptırmak istemiş 
yapılan ilk denizaltı hakkında şu ve elli (taler)e mal , olacak bu lü-
maluma.tı veriyor: zumlü cihaza para verilmem.iştir. 

1849 senesinde Şimali Alman· tahtelbahir denize daldıktan 
yada Şlezvig Holstein' deki Dani- bir çeyrek sonra Bauer suya dal-
markalılara kaşı harekat yapan mak için alına suları tulumbalar 
Alman ordusunda tornacı çırağı ile ihraç edip gemiyi suyun sathına 
sıfatiyle hizmeteden Bauer çok ze· çıkarmak istemiştir. Fakat el tulum· 
ki ve faal fakat yerinde durmaz baları zayıf olduğundan ve yuka-
bir askerdi. rıda söylediğimiz sarnıç da mevcud 

Bu adam sanatını iyileştirmek bulunmadığından fazla suyun ihra-
ve her şeyi görmek için Almanya· cıııa imkan kalmamış, gemi daldık-
yı enine !-oyuna defalarca gezmişti. ça dalmıştır. Derinlere indikçe su. 
Kıt'asında bulunduğu zaman hurda yun tazyike artmış, demir levhala-
ambarından çıkmaz, topladığı eski rın ek yerlerinden sular sızmış, su-
top parçalarile daha kuvvetli ve paplar patlamıştır. Tasarruf maksa-
müessirtop icadına çalışırdı. diyle iyi demir kullanılmamış oldu-

Bir aralık Danimarkalılar,: Al- ğundan nihayet levhalar açılmıştır. 
manları fena halde sıkıştırmışlardı. Ba~.e~. k.~ndisinin ve arkad~-

Tornacının mensup bulunduğu kıt'a- !arının olumu muhakkak olduğunu 
nın zabiti bu vaziyet karşısında gördüğü zaman gemideki havanın 
son derecede şaşırmıştı. Zabitin tazyiki ile suyun yüzüne fırlftmak 
bu şaşkınlığı esnasında, tornacı imkanı olduğu aklına gelmiştir. Bu 
Bauer kendisine müracaat etmiş sayede hepsi de denizin sathın~ 

k b. ı- fırlamı•lardır. ve vaziyeti kurtaraca ır p an • 
hazırladığını bildirmiştir. . ilk tahtelbahirin muvaffakiyet-

1 F k t t sizliği üzerine mucidinin, orduya 

Plan mükemme di. a at _ a: 1 .. 
k Ç k .uzu. msu.z murafa sebep olduau bikine imkan yo tu. un u dd • 

b h 
1 ıası ıle askeri nisbetı kesilmi•tir. esası büyük bir köprünün er ava • 

edilmesi ve bu suretle Danimarka Bundan sonra Baııer Peters-
ordusunun ileri hareketi durdurulma burga gitmiş ve burada bir tahtel-

bahir yaparak satmak istemiştir. 
idi. Köprünün etrafındaki arazi Rusya hariciyesi kendisine icap 
Danimarkalıların işgali altında bu- eden vesaiti temin ettiğinden Ba-
lunduğundan karadan buraya bir uer güzel bir denizaltı gemisi yap-

. mıştır. Çar lüks yatı ile bir yortu Alman askerinin yanaşmasına ım· 
gunu Kronştad'ı ziyaret ederken 

kan yoktu. . B h 
Zabit plim sonuna kadar tetkık auer si irli bir gemi gibi denizal-

k. tısını tecrübe etmi•tir. ettikten sonra demiştir ı: • 
.. Asker; planın iyi, fakat bunun Deizaltı, Çarın hoşuna gitmi4-

k d tir. Fakat maiyeti erkanı bunun bir tatbiki için köprüye a ar suyun 
altından mı gideceksin?., oyuncaktan ba~ka bir kıymeti ola-

t , • ' mıyacağına hükümdarı ikna ettik-Bu su.ô.l sanı. <ar ı a.<.ere ıuya 

dalacak bir kayık imali fikrini tel. !erinden mucid umduğu mükafatı 
alaonamıştır. lngiltere ve Fransa 

kin etmiştir. B 
Asker keyfiyeti arkadaşına aç- alır iye Nezaretleri nezdinde yap-

mış, hepsi tasvibetmiş, iş para bul- tığı teşbbüsler akim kaldıktan son· 

mağa kalmıştır. Ordu kumandanı 
da bu düşilnceye alakadar olmuş, 
Wilhelm Bauer işe başlamağa da

vet edilmiştir. v ROMAN:l6 I 

r~· ~· ·~· ~ ;·~·~· i ·ı 
Bir sorgu 

_,e, 

<e ıtma mücadelesi kanun 
~ve talimatnamesi hü

kümleri dahilinda küçük sai mü
kelleliyetile su birikintileri ve 
ulak bataklıkların kurutulması 
faaliyetine belediyece başlan
mıştır. 

Bir kısmı geçen sene kuru· 
tulmuş olan bataklıkları geri 
kalan kısmının da k u r u t m a 
ameliyesine dün başlanmış bu· 
lunacktı. 

Bu iş için çalışacak ame
leye verilecek olan 90 kuruş 

yevmiye az olduğundan kafi 
mikdarda işçi bulunamamış ve 
ücretin 120 kuruşa çıkarılması 
belediye başhekimliğince bele
diye reisliğine bildirilmiş ve key

fiyet daimi encümenin tasdikine 
bırakılmıştır. 

Belediye encümeni tarafın-

~ 
dan 170 kuruş ücret kabul edi
lirse kili mikdarda işci tedarik 
edilerek hemen işe başlanacak· 

1 tır. Küçük sai mükellefiyetiyle 
~ 16 - 65 yaş arasındaki, şehirde 
~ oturan erkekler mükellef tutu-

lacaklardır. 

Bunlar ya senede üç gün 
bataklıkların kurutma işlerin· 
de çahşaca"k ve yahut beledi
yeye bir amelenin üç günlük 
ücretini vereceklerdir. 

Belediye teşkilatı şehirdeki 
mükellefleri tesbite başlamıştır. 
diğer bataklıklarla su birikinti
leri bu şekilde kurutulmakta 
devam ederken ayni zamanda 
şehirdeki kanalizasyon tesisatı· 
nın ikmali lizımgelmektedir. 

Bütün helaların sifonlu ve 
yahut esli olması icabetmekte 
dir. Bunlar zaman işidir. Ma
mafih Belediye bunun için de 
gayret göstermektedir. 

. r • • 
Yukarıdaki satırları lzmirde 

çıkan "Yeni Asır,, gazetesinin 
22 Nisan 1941 tarihli nusha
sından alıyor ve "şehriınlz e 1 
sinek bolluğunun sebebi acaba 
nedir,. diyenlere ithaf ediyo-
rum. 

Kara ve sivri sinek ifetle
rinin karşısında, zannedersem, 
eli kolu bağlı oturmak caiz de
ğildir. lzmir belediyesinin tut
tuğu istikameti bizim belediye
miz de tutamaz mı?. 

Bu bir sorgudur. 

......... 
ra bedbaht mucid Münihte Darüla
ceze hastanesinde sefalet içinde can 
vermiştir. 

ilk yaptığı tahtelbahir, Kil 
limanı 1887 senesinde tarak gemi
leri ile temizlenirken suyun sathına 
çıkarılmış ve ( U 1 ) yani bir numa
ralı tahtelbahir adı verilerek Kil 
bahriye müzesine konulmuştur. işte 
vaktiyle oyuncak sayılan ilk tah
telbahir muahharen tekamül ederek 
dünyanın 

muştur. 

en müthiş bir silahı ol-

·.x DAHİLİ H~BERLER . .. 

Belediye Meclisi,Masra/ 
Büdçesini de kabul etti 

• 

Temizlige, Passif korun-
maya ı azla para verildi 

Belediye meclisi dün de 
ve 559,845 lira olarak 

rine, yol inşa ve tamirine, 
sisat verilmiştir. 

toplanmış, bütcenin masraf kısmını müzakere 
ittifakla kabul etmiştir. Bu yıl temizlik işle
kanalizasyona, pnssif korunmıya fazla tah-

Öğrendiğimize göre, temizlik işlerine geçen seneden 10,250 yol 
inşasına 15,500 passif korunmıyada 12,500 lira fazla tefrik edillmiş 
bulunmaktadır. Buna mukabil bütce itfasına 12,100 lira daha az konul 
muştur. Bunun sebebi, belediye borçlarından mühim bir kısmının ve
rilmiş olmasıdır. 

Fukara ve acezeye yardım, imar yerlerini tanzim için ayrılan para 
da da mühim bir fazlalık göze çarpmaktadır. 

Meclis, ikinci teşrinde toplanmak üzere dün mesaisine son vermiştir. 

Karadenizde iki Türk 
şilebi çarpıştı 

lstanbul - Evvelki gece Ka
radenizde Kelken adası açıkların· 
da bir deniz kazası olmuştur. 

Zonguldağa gitmekte olan 
Demir şilebinden Sosyete şilebe 
evvelki gece şu telsiz gelmiştir : 

" Aktan ile Kefken açıkların
da müsademe oldu, Yaramız yola 
devam edemiyecek kadar ağırdır. 
Geri dönüyoruz. ,, . 

Telsizin gelmesınden biraz 
sonra ikinci bir telsizle Demir 
süvarisi, daha fazla tafsilat vermiş 
ve müsademenin ehemmiyetli ol
duğunu bildirmiştir. Bunun üzerine 
Demire yardım isteyip ·istemediği 
sorulmuş, fakat yardım isteme
miştir. 

Alakadarlardan aldığımız ma· 
lumata göre Demir ve Aktan 
şilebleri arasındaki müsademe şöy· 
le olmuştur : 

3700 tonluk 
olan Demir şilebi 

yeni bir gemi 
evvelki gün Is-

Halkavi okuma yazma kurs 
mezunlarına diplomaları 

verildi 
Pazar günü öğleden sonra sa

aat 16 da, Halkevimizin açtığı 0 • 

kuma yazma öğrenme kursunu biti
ren ve imtihanlarda muvaffak olan 
127 talebeye törenle diplomaları 
tevzi edilmiştir. 

Törene Halkevi bandosunun 
çaldığı istiklal marşı ile başlanmış, 

müteakiben halkevi reisine ve kale
ten C.H.P. Seyhan vilayet idare 

heyeti reisi Bay Mustafa Rıfat Gü
lek tarafından güzel bir hitabedb 
bulunularak diplomalar tevzi edil
miş, fotograllar alınmıştır. 

Bu törende yüzlerce partili ve 
halkevli vatandaş hazır bulunmuş

tur. 

1 
tanbuldan Zonguldağa haraket et
miştir. Ayni gün Aktan şilebi de 
kömür yüklü olarak Zonguldaktan 
haraket etmiş bulunuyordu. Aktan 
1000 tonluk küçük bir şilebdir. 
iki şileb ayni rota üzerinden sey
rederken saat 22 de Kefken adası 
açıklarında karşılaşmışlardır. Ge
cenin karanlığı içinde yekdiğerini 
pek yakından teşhis eden iki şileb 
süvarisi fazla manevra yapmağa 
imkan bulamadan müsademe vu. 
kua gelmiştir. Aktan, bodoslama· 
sından ·Demirin kaidesine makine 
dairesi yanına bindirmiş ve bu 
çarpışma neticesinde Demir ağır 
bir ya ve Aktan ise baş tarafın

dan hafifce yara almıştır. 
Müsademeden sonra iki şileb 

yol kesmiş ve yaralar muayene 
edilmiştir. Bu sırada Demir şilebi 
su almağa başlamıştır. Bundan 
sonra Demir süvarişi geri dönmek 
kararını vermiş ve Aktanla bera
ber lstanbula haraket etmiştir. 

Orman idaresinde tayin 
ve nakiller 

25 lira maaşlı Meraş 4 üncü 
sınıf orman mühendis muavini Fazlı 
Kazanci, aynı maaş ve kadro ile 
Saimbeyli4üncü sınıf orman mühen
dis mauvinliğine; 40 lira maaşlı 
Saimbeyli birinci sınıf orman mü
hendisi Kadri Ölçer, ayni kadro 
".':.maaşla Seyhan orman mühendis
lıgıne naklen tayin edilmişlerdir. 

Kayıeri mıntakasına naklen 
~ay.in edile.'.' vilayetimiz mıntaka 
ıktısad mu~Url~ğü buş onemuru 
Cenap Muhıddın Kozan oğlunun 
yerine, FJ.irne m1ntakas1ndan Celi
lettin Çetinerin naklen tayini tensip 
edilmiştir. 

20 lira maaşlı Sivas Sinci sınıf 
orman mühendis muavinliğinde nam
zet olarak müstahdem Münip topay, 
ayni maaşla Karaisalı 5 inci sınıf 
orman mühendis muavinliğine nak
lolunmuştur. 

Bn. inönO 
Ankarada Sıhhly 
deposuna gidere 
servislerde çalı,t 

Ankara - Yardımsevenler 
cemiyetinin himi reiıi bulunan sa
yın bayan ismet lnönü cumartesi 
günü saat 10 a doğru, Ankarada 
ki sıhıye deposuna.giderek sıhiye 
deposu müdürü Albay Riza Atan 
a servislerde bizzat çalışmak ar
zusunda olduğunu söylemiştir. 

Doğruca harp paketi dairesi 
ne giden bayan Jnönü beyaz ön
lüğünü giyerek harp paketine 
konulmak üzere kompres hazırla 
mıya başlamış ve buradaki büyük 
masa etrafında günlerdenberi fa
aliyet halinde buluna)) bayanlarla 
birlikte saat h3 e kadar çalış
mıştır. 

Sayın bayan lnönil'nün bu 
asil ve necip hareketi gerek ışçı 
!eri gerek yardımsevenler cemiye 
ti azası bayanları çok müteşekkir 
ve mütehassis bırakmıştır. 

6 Çocuklu bir adam 18 
yaşında bir kız kaçırdı 

lzmir (Hususi) - Cumaovası 
nahiyesinin Güner köyünde Sivaslı 
Halil adında evli ve altı çocuk ba
bası bir adam, ayni köyde [ lsmail 
kızı 18 yaşında Haticeyi kaçırmış
tır. 

Kızın annesi tarafından zabıta
ya vukubulan şikayet üzerine ha
dise tahkikatına başlanmıştır. 

Dikili kazasında Bademli kö. 
yünde de bir kız kaçırma vakası 

olmuş, Hüseyio kızı 16 yaşında 

Zehra Çinkuyu'yu Edremitli namiy
le anılan bir şahıs kaçırınıttır. Suç
lu aranıyor. 

Bayındır kazasının Kurt köyün
de bir vak'a olmuştur. Mehmed 

oğlu Osman Konur ansızın delir
miş ve eline geçirdiği bir balta 
ile ev halkına hücum etmittir. 

Osman Konur, karısı 40 yaşın
da Kamile ve oğlu 16 yaşında Os
man Konur'u vilcudlarının muhtelif 

yerlerinden ağır surette yaralamıı
tır. Deli adam tutularak Adliyeye 
verilmiş, yaralılar, hastahanede te
davi altına alınmışlardır. 

Bir meslekdaş 
Beyrutta çıkan Elmüeyyet ga

zetesi muharrirlerinden Bay Ali 
Rıza Sadreddin dün şehrimize gel
miş ve Vali Bay Faik üstünle Bele
diye reisi Bay Kasım Eneri ziyaret 
etmiştir. Belediyemiz tarafından 
misafir edilen meslekdaşımız mat
baamtza da gelerek bir müddet 
hasbihalde bulunmuştur. 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis YAZAN: 

Bauer, Kiel tersanesine gitmiş, 
burada denizaltı gemisini yapmağa 
başlamıştır. Geminin tamam olup 
tecrübe edileceği günü ordu erki
m Kiel şehri halkı ve bahusus 
m~cidin dostları merakla bekliyor

lardı. 

işte şu iri yarı serseri, vık demeden 
iskemlelerini geri çekenlere bakarak, 
Rum garsonun işitemiyeceği bir sesle, 
arkadaşının kulağına fısıldıyor : 

nanlar, omuzlarını, sırtlarını 

iktifa ettiler. 

oynatmakla araklarlar be 1... Kab kah kah ... 
Sonra, onu tayfaya tanıttı : 

iyi bir kadındı ya 1 Hem de beni ne se
verdi 1 Bir bızdıktım, nah şu kadarcık_ 
Anam, hastalandığı zamanlar, belime 
upuzun bir ip bağlardı. Evimizin karşı
sındaki arsaya kolverirdi. Zahir alıp ba
şımı kaçmıyayım, gitmiyeyim diye- Hey 
gidi günler. •• 

Şimdi Almanların (1 numaralı 
tahtelbahir) adını · verdikleri bu 
denizaltı gemisi biçimsiz oüyük bir 
sandıktan farksızdı • Boyu on met
re ve sür'ati saatte altı kilometre 
idi. Azami daldığı derinlik 15 met
re idi. 

Geıni, karnının ortasındaki pe
dalları bisiklet gibi çeviren iki a
damın ayık kuvveti ile yürüyordu. 
Geminin havası suyun aathına çı

kanlan !istik boru ile temin edi· 
liyordu. 

1851 senesi şubatının birinci 
_ günü ldenizaltının tecrübesi yapıl

mı.ştır. Gemi suyun altında on beş 
ve nihayet yirmi dakika duracaktı. 
Kiel limanının rıhtımlarını dolduran 
halk derin bir merakla bekliyordu. 
Alkışlar arasında denizaltı dalmış
tır. Dakikalar geçtikçe geminin 
çıkmasını bekliyen halkın merakı 
artmıştır. 

On dakika, bir çeyrek saat, 
nihayet yirmi dakika geçmiş, ıre-

- Y'lirekleri söylüyor... Söylüyor 
amma, ne yapsınlar ? Korkuyorlar posta 
olmaktan ... Aç açına, karakoldan kara
kola ırezmekten; sürünmekten ... 

Bu beşyüze yakın insanın içinde su
ratları tüysüz püssüz olanlar onüç on• 
dört yaşındaki çocuklardı. Bunların da, 
aylardanberi makas yüzii görmiyen saç
ları, dağınık ve kocaman birer peruka 
gibi duruyordu. 

Salonun nihayetinde, solda, camların 
yanına doğru yürüdüler. Burada, hırpani 
kılıklı çocukların, etraf~na sıralandığı 
dört masa vardı. Yirmi kişiydiler. En 
büyüğü yirmi, en küçüğü oniki yaşında 
kadardı. lçiçe sokulmuşlardı. Kimi iskam• 
bil oynuyordu. Kimi yemek yiyordu. Kimi 
uyukluyordu. Kimi kaşınıyor, kimi bitle. 
niyordu. 

Uyulduyanlardan başka hepsi Receb'i 
görünce harekete geldi. Amm~ ayağa 
kalkan olmadı. Sade oyun durdu. Yuta
cakları lokmayı lasulya suyuna t ananlar, 
bir lihza için lokmalarını kaselerinde 
tuttular. Kirli fanilalarında yakaladıkları 
biti, masanın mermerile pis tırnakları 

hazırlananlar, hareket-

Merhaba Sinabar ... 
Hoş geldin Recep ağabey ... 
Merhaba Recep ... 
Merhaba .. . 
Merhaba .. . 
Merhaba ... 
Merhaba ... 

- Merhaba .. , 
- Merhaba ... 
Recep elini göğsüne götürüyor, bo

yun kırıyordu : 
- Merhaba Adapazariı ... 
- Merhaba Ekspres ... 

Merhaba Sivri. .. 

- Merhaba Köstebek ... 
- Hoş bulduk ibik ... 

- Akşamın kalisperas Manda ... 
- Merhaba Tatar ..• 
- Merhaba Cambiribiınbam ... 
Sinabar, elini Hikmet'in sırtına 

koydu: 
- Nah, işte bizim tayfa... Adem 

baba kısmı ... Onbirinci k'oğuş... Ben de 
buranın gardiyanıyım işte... Gardiyanı, .• 
Bu ne demektir bilir misin ? ... Bilmezsin ... 
Şu serserilerin miskin miskin durduklarına 
bakıpta aldanma... Hepsi de ne hergele 

tohumudurlar 1 .. Heh heh... Billih şeytana 
külahını ters giydirirler... Sabaha kadar 

- Adı Hikmet... Yerden bitmiş oran
lar soyu... Ne ana, ne baba, ne hısım, 

ne akraba ... 
Onunla fazla meşgul olan olmadı. 
Recep uyuklıyan bir arabı tartakladı: 
- Heyi .. Arap... Nerde bizim san-

dalyeler? .. 
Arap, sanki tavşan 

yordu. Sesi duyunca 
fırladı : 

bayılması yapı

uyandı. Ayağa 

- Şimdi, Recep ağabey ... 
- Amma hir fazla olacak ... 
Avuçlarının içile gözlerini oğuştur

du. Esnedi. Hikmet'e baktı ... 
- Olur be Recep ağabey 1 
dedi. 
Sımsıkı masalardan birinin yanına 

onlar da sıkışmışlardı. Altışar kuruş 
peşin parayla çaylarını içmişlerdi. Recep 
cıgara yakıyordu. lğri burunlu bir genç 
« Fatuş" u kandırmağa çalışıyor, amma 
o - karnı tok olduğundan mutlak - pa. 
zarlığa bile yanaşmıyordu. Hikmet, cıga

ra dumanından yanan gözl~rile etrafı 
süzüyordu. , 

•• 
• - Yazlardan bir yaz ... Kavun kırk• 

beı gün olmuştu çıkalı. Samatyada bir 
kahvede yatıyorum o gece... Duşumda 

namla u • a ı orum, Moruka ne 

Lafı uzatmıyalım, tam rüyanın en 
tatlı yerinde, ense kökümde bir ıamar ... 
Bir de kalkar bakarım : iki bekçi, bir 
polis ... 

Üle neye yatıyorsun burada ? 

Ne biçim adam bunlar?! Yan yattın, 
suç... Çamura hattın, kabahat ... 

- Uyuyorum be ağabey 1 
- Ulan kalkıp gece hırsızlık ya-

parsın · 

O güne kadar haram mala el ıür
müş değilim, Sırtımızda bir küfe, kıt 
kanaat geçinip gidiyoruz. Ma!Qmya ku
mara benzer meret iş ••. Bir gün tok ; iki 
gün aç... Uzatmıyalım. Kalkarız kahve
den ... Yangın yerinde tutup salıverirler 
bizi... Çilemiz bu. Derken elendim, başı
mızı sokacak bir kovukcağız ararız. lıt• 
tam bu sırada bir başka bekçi, bir ı.aş
ka polis karşımıza çıkar : 

- Üle ne iş yapıyorsun ? 

işimiz meydanda, atabey... Kil-
fecilik ... 

[ Devamı var ] 
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ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 
133 

- Nerede lusta? 
- · Kendisi iki ıGodenlMtri Gölcfik 

Yaylasında. Yanında bir misafirle 
Çerkesten, iki Uf8lttaD ve. bir iki 
kadından başka kimse yok. 

- Bu şekilde nasıl olmuş ta Çer
kea Eşref bey yaylaya çıkmış? 

- Efendimi Tahkikat yaptık. Eş. 
ref beyin karısı verem hastasıymış. 
Hekimler tebdilhava yapsın demiş
ler. o da tutmq yaylaya retir
nıiş .. 

Filhakika Eşref beyin refikası 
hanım - ki ıeçenlerde vefat e
den mütekait mirliva Cemil paşa· 
nın kızıydı - butalanmlfh. Gün
den fÜne eriyen bu zavallı kadın
dan ümit yokta. Son bir çare ola
rak Ciölctık yaylasında tebdilhava 
t.vıiye edilmif ti. 

Çerkeı Eşref; tereddüt e tme· 
di, ref ikaeuu alınca O-demişin Göl
cük yaylasına çıktı. Beraberinde dö
rt muhafız Çerk .. le iki uşak gö
tilrm'lftü. Muhbirin misafir dediği 
Z.t ta o zamanlar Muhasebeci Vili
Yette balunan Zeytinzade Remzi 
beydi. Bunlar Gölcükte dört çadar 
kuraaşlardı. 

işte muhbirin haber verdiği 
vaziyet bu idi. 

Çakıcı için b fırsat mükem
nıel bir fırsattı. Galclltü ansızın 
baaara ç. r k o.s E-1 re fi n i 
de, mulJafıalarmı da koyun boğaz
lar ıibi pekili boiazlayabillrdi. 

Fakat basta bir kadını ne yap
suıdı?. Biçare bir kadın verem has
talıfından yatıyor ve kocuıaın bi
may"i altında Gölcük yaylasının 
havuındu 11hhat ve bayat bek· 
liyonh. .. 

Çakaca efe .-, uan d&.tün
dü ve .,.._ karennı; kendiaine bu 
haberi ulaştıran adama tefhim 
etti: 
b - Şimdi- geri dön. Eşref beye 

•ndea ıelim ıöyle. Refikuı ha-
Dilli baıt • • Çok • d a ımıı. mUteeaıır ol-
•m, Allah tifumı vel'lio. iatedik

l • k ;rı adar Gölcilk'te otursunlar. 
emtJerine bile ujTımıyacağım. 

Benden çelinmesinler ... 
. Ve filhakika Çakıcı Mehmet, 

,.,._ bir ... Gölçcik'te kalan Et-
~f beyin semtinde bile a(ramadı. 

•çare kadın iyi olacağına f~alaş
llllf, .billlıare lzmire avdetinde ve· 
fat etm"tir. 

• "'. 
k Bu Vak'aları haber alan takip 

1 
uvvetltıri soldan sata, satdan ıo

ka muita11I koıayorlar, fakat Ça-
•cı çeteıiniD izini bir tllrlü bala-
~ayo~~·· Onlar çeteyi vukuat 
va~de arıyorlardı. Halbuki 

Çakıcı çetesinin en büyük vasfı, 
:illan bir' sür'atle dağ'lar1, taş
..;' Atarak vak'a mahallinden uzak
aa _••k~. Çakıcı çetesi ötedenberi 
r ida vakaat yapar, 24 saat son-

"~ soldan nifan verirdi. Bu çete
•n bö 1 •ıl Y e harikalide mesafeleri na-

t &fhiı hill belli olmamııtır. Çe
: ~ka•lift ikiye mi tauim olarak 
&zi~et ihdu ediyordu, yoaa on 
~ Yeri bet saatte katedecek 
k ayaklı adamlardan mı mürek
d:tiı ~u cihetleri kat'iyetletle id-

ın unkinı yoktur. 
Ba itte ba defa da öyle olmQftu. 
r_!uıdır ilatlerinde vukuat yapan 
.._..~•cı çet • ku •ı çokt.an Milis manta• 

.......... tı. 
Fakat tak" bir habe ıp kuvvetleri eıash 

IDİf B r almaclikları cihetle Ôde
ra..:. ayındır, Tire havaliainde ta· 
n6yor:deliyeleri yaparak dört da. 

ı. 

'-' Çakıcı efenin biç •üpbesiz t 
11;ıp ciddi • .. •
daima k yeti kar111ında temastan 
İini açmak pllnını takip etti-

evvelce de b 'leli . . 
bGyGk bir . 1 rm1ttik, Efe; 
daima b ~ıyet ve dikkatle 

a P•nı ta•-· _ _.! 
Oft.cla hi . 11;1p ... yor ve 

ret edere~ :.:. =~kmamai111ray 
rioden uzak bal P kavvetle-

t.veu&l ediyordu-Od" eababuıa 
bir . · erecede k' 

fiin hır feçit JDabaU' 1 

t.ladran datlumda 
1 

tutarak 
ııöbetçi kml8 karşıdano~kon 
~in göründDtnnıı bUclirb~ ~üfre-
"'duklan mahalli b k llhfti. Ba
t. Yakıt yo'-tu ç ıra ıp çekilme· 

• • ete iat • 
-."'ti abp beklemeı· e er baıatemez 

tf nıec rdu 
.a...._L_. e tereddüt etmedi Ç · 
...... ,.... hlL!_ · eteye 
al.&- , ıum noktalar da . 
-rcaı L _ mevrı 

BUGON 
7 

~~ 
Matsuokaya göre 

I Sovget-Japon 
ı paktı 

- Ben tüfek patlatmadan hiç bi
riniz ateş emiyeceksiniz 

Tembihini vermeği unutma-

Japonyanın halen 
kartll•tmakta ol
dulu zorlukları kal
dtrmaMıttır. 

Vişi 28 (a.a) - Moskovtdan 
bildirildiğine göre, bitaraflık pak
tının tastiki münasebetile Stalin 

mifh. ile Matsaoka arasında yeniden tel 
Müfreze her şeyden bihaber rraflar teati edilmiştir. 

ilerledi, geldi. Çakıcı çetesirWı si- Matsuoka telgrafında diyor 
lihlarma mGkemmel hedef oldu. ki: 
Bu müfrezeyi orada- tamamen ol· " Paktın ıu anda mer'iyete 
masa bile kısmen imha etmek İş• girmiş olması, münasebetlerimiıin 
ten bile değildi. Fakat Çakıcı efe düzeldiğinin bariz bir delili oldu· 
bu suretle takip kuvvetlerine iz iuna kanüm.,, 
verecejini düşündtı.Müfrezenin pu- Matsuc•kanın Molotofa rönder-
sadan serbest, serbest geçmesine diii telrrafta şöyle denilmekte· 

müsade etti. Bir çavuş kumanda- dir: " Verilen söze soouna kadar 
11nda o havaliyi tarayan müfreze; sadık kalmak hususundaki düstura 
akşam üzeri telrrafhaneden men- muzu burada tekrarlamakla bahti-
sup olduğu bölüğe verdiği ra- yaram. Sizin de ayni tarzda Lhare-
porda: ket edeceğinizden şüphe etme-

- Buralarda Çakıcı çetesinin izi- k · me teyım.,, 

ne tesadüf edilmemiştir Tokyo 28 (a.a) - Hariciye 
Diyordu. Zavallı müfreze ku- nazırı Matsuoka Avrupa seyaha-

kumandanı; tatlı camnı kurtardı- tinden avdeti mUnuebetile tertip 
ğınrian bihaJıerdi. • edilen bir· toplantıda söz alarak 

"'"' • ezcümle decıiştir ki: 
Çakıcı çetesinin Milis havali- " - Eğer imkln olsaydı ya-

rından itibaren ·milli hayatımızın 
sine geçtiji nihayet haber alınmış Almanyada yapıldı;. ribi bir kont-
ve takip kuvvetlerinin o taraflara rola tibi tutalmuını iıterdipı, Fa-
teksifi ameliyesine başlanmlfh. Fa- kat böyle bir murakabe bizim için 
kat Çakıcı efe, kat'iyyen mecbur henüz kiğıt üzerinde bir projeden 
olmadıkça müsademeye yanaşmak ibaret balanmaktadar. 
niyetinde olmadı;.ndan derhal man- Matsuoka Sovyet· Japon paktı 
takasım değiştirirdi ve takip kuv- na temas ederek şunları ilave et-

vetleri Milis bavalisinde tekisüf miştir: • 
d ı " - Bu pakt Japony.amn ha-
~d~~ erken o, Bayındır bavalisine len kartılafmakta oldaiu .zorlukla 

Temma:a ayında idi. Ortalık ra izale etmif değildir.,, 
cayır, cayır yaıuyor, hertaraftan Afrikada harekat 
~ya ateş f1tk1r1yordu. Günlerden in d 
amC~=~:. rDnleri _ malam gilizler essie-

oldap ve9hile - Muevtlerin ta- • • v al tt•ı 
tatil rüntıdtır. Böyle tatil rQnleri YJ ışg e ) er 
~=z:kcd~~ı ':idi~a içinde geçerse imparator, Adls-Abe· 

lzoel jak efendi - ki, Elyevm baya dUnmek Uzere 
Tire' de ticaretle iştigal etmekte- Adis-Abeba 28 ( A.A) - Roy· 
dir - o zaman pek gençti ve ken- ter ajansının hususi muhabiri bildi-
disi gibi dört geç Maaevi arı.da- riyor: Bir taraftan imparatorluk 
şına nuihat ediyordu: kuvvetleri son düşman mukavemet 

- Buftln tatil. Hava insanı bu· merkezlerini muhasara ederken 
naltiyor · Bwada bot.botuna OhJ• diiw tareftan imparator HaHe Seli-
rup...iahvede piaeldiyecejimiae kalk- aiye'nia payat.btuaa avdeti bazırbk-
sak Falaka köyGnde. Yuna'nın de- tarı ikmal edilmek llaeredir. Habef 
tüınenine alt.ek te orad,a baz ~- cenrtverlerlne mensup kuvvetler 
bi ıuyun bqında vakit reçinek fimdi Adi·Abeba tayyare meyda-
olmaz mı? Beraberimizde yiyecek. nl8a lılkim balanan kaleyi kontrol. 
içecek jötürOrüz. Yir, eçor, serin, ları altına almıı bulunuyorlar. Ba 
~~n yatar, rünllmüzO boş geçi- arada cephelerdeki bareklt mem· 
....... naniyet verici bir tanda devam 

lzoel Jak efendinin sözleri biç etmektedir. 
te yabana atılacak ıeylerden de- Kahire 28 ( A.A ) - Şarki 
ğildi bani.. Zaten kendisi lsviçre- Afrika imparatorluk kuvvetleri 
den yeni geldiji için arkadaşları umumi kararrlhmın teblijine ~öre. 
nazarmda Avrupa görmüşlükten Habeıiıtanda Deuie şehri 26 ni-
miltevellit bir imtiyaz da taşıyor- sanda saat 18,30 da lntilia lmpa-
du. 80 sebeple sözleri derhal ka- ratorlak lı..uvvetleri tarafından zap· 

bul edildi. Dört Musevi genci kal- tedilmiıtir. 
karak Falaka köyüne, Yuna ismin· Almanlar Irak hadiselerini 
deki Rumun değirmenine rittiler. dikkatle takip ediyorlar 

(Devamı var) Bern : 28 L A.A. ] - La Süis 
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gazetesinin Bertin muhabiri ya
zıyor: 

Alman siyasi mahfillerinde 
Irak hidiseleri dikkatle takip edil
mektedir. Bu JDJDtakada lnriliz 
kıtalarının takviyesi Berlini son 
el.ece allbdar eylemekte, fakat 
" Almanya ba mıntakada da ıafil 
avlanmıyacaktır,, denilmektedir. 

~Ç;:ör=çi;;;:l'i:=n;: Şıa=,=10=1 :;; dıik=l<ıat=- Bir ltılyan mecmuasma göre 
b a y a n a t ı . Türk-Sovyet l 

H A. R p · deklarasyonu 
TUrklyeyl harp yo-

Türkigege !::~r· • .. cı etmek· 

Ve Ru Bern 28 (A.A) - Ofi: 
S' g Q g Q Acci adındaki ltalyan mecmo-

genı•şız•gebz•ız•T ası neşrettiği bir makalede, Sov
yet Rusyanın Almanya ile hem hu-
dut olan mıntıkalarda bir takım 

!Fakat. nngnonz tedbirler almakla beraber şimdilik 
ba.veklDDne harbe sürüklenmek iatemeclii'Uıi, 

göre : fakat takip ettiji siyasete bakıla-
cak olursa gayesinin yeni ihtilatlar 

Hl.iter mUntakı·m çıkarmaktan başka bir şey olma-
' dağının anlaşılmakta bulunduğu~u 

adaletten yakasını teobarüz ettirmektedir. 
ltalyan mecmuası şunları ilive 

sıyıramıyacaktır etm~~~:;~artıa 'fGrkôye ile Sov· 

L dr 28 ( 
yetler birliii aruında akdolunan 

on a a.a) - Başvekil T 
Çörçil dün akşam radyo ile söy- ve ürkiyenin beynelmHel bir ihti-
led' W • k lif halinde Sovyet Rusyanın bita-

1&'1 nutu ta Yunanistan vaziye- fl w 

tini mevzuu bahsederek ölüm teh· ra ırına güvenebileceğine mütedair 
likesi karıısında kendisinden yar- bulunan beyannamenin TOrkiyeyi 
dım istiyen Yunaniatanın imdadı- harp yolunda teşci eden bir eser 

k 
olduğunda şüphe yoktur.,, 

na oşmamazhk edemiyeceğini 

beyan etmiş, bugün Akdenizden Hamburg da oı·ddetle 
lngiltere için Mısm tehdit eden 'l 
neticelerden başka tehlikeler de b b 1 d baı rösterebileceğini söylemif ve om a an 1 
demiştir ki: Londra : 28 (A.A.] - Berlin, 

" Harbin ispanyaya, Fas'a Kil, ve Bremenden sonra pazar 
Türkiyeye ve Rusyay~ g.,nişleme- gecesi Hamburga da fngiliz hava 
si, Almanların Ukrayna hububat kuvvetleri tarafından yeni ve çok 
anbarını ve Kafkasya petrol ku· kuvvetli bombalar atılmıştır. Bom· 
yularmı ele geçirmeleri mümkün· bardımanın neticelerinden bahs-
dür: Fakat bir şey muhakkaktır: eden. bir pilot, bi~ volkan indifaına 
Hitler ne şarkta, ne Ortaşarkta, benzıyeıı buyük bır alev sütununun 

yükseldiğini ve bilhare kırmızı 
ne de Uzak.şarkta müntakinı ada- b' ı 1 ır a ev halini alarak en aşa;. 
etten yakasını sıyıramıyacaktır. yarım mil genişliğinde bir sahaya 

Bu harbi .kaz.anmak için ya yayıldığını söylemiştir. Bombalar-
istili ile bu adayı fethetmesi, ya- dan birinin infilikını 15 kilometre 
hut bizi Amerika Birleşik devlet- uzaktan rörmüı olan bir pilot da 
lerine ba~ıyan bayati denizyolla· iafillkın yıldll'lm nr'atiyle vuku 

balduj'unu bildirmiftir. 
ram kesmesi lizımd1r. Hayatta ; 
kalmamız için lnptere meydan 
muharebesini !lud kat'i olarak 
kazandıysak Atlantik meydan mu· 
harebesini de o derece kat'i ola
rak kazanmamı7. icabediyor.,, 

Başvekil, muazzam ve mühim 
AD?erikan yardımından bahsede.rek 
söalerini töyle bitirmiıtir: 

" lnriJiz ve Amerikan azmi 
kartııında ibtiyath ve basiretli 
hiç bir kimse Hitlerin ve Mouo· 
lininin nihai matlubiyetinden tüp
be edemez. lnailtwe Okyanusta 
itiraz götilrmez bir hakimiyete 
sahip baluaJOr ve yakında hava 
larda ela kati latbllljilnil elde 
edecektir. 
lnriJter bOtin dlnyan;n diter kıaım
lanndakiaden fazla madeıılwe ve 
teknik kaynaklara malik bulun· 
maktadır. Niıpet ölçllstınn kaybe 
derek cesaretimizi kırmıyalım ve 
telaşa dllşmiyelim. Bugün olup 
bitenleri!' biç biri reçen ıene 

logilterenin retirdiği tehlikelere 1 
kıyas edilemez. Şarkta olup bi· 
tenlerin hiç biri rarpta olanlarla ' 
mukayese edilemez, 

Bıı 
ıece Nöbetçi eczane 

Toros Eczanesi 
[ y enicami yanında ] 

• Son günlerde hükQmetimiz· 

le Macar hükOmeti arasında Ankada 
yapılmakta olan ticaret miizakere-
leri neticelenmiştir. · , 

Mukaweleyi Macar biikGmeti 
namına ticaret at8feaİ 8. Oki pra
fe etmiftir. Esas mukavelename 
Pettede iıualaaacaktır. 

Ba mukaveleye pre karşılıklı 
olarak yirmi milyon lira kı~etindes 
mal milbadele edilecektir. Mesel& 
macarist.ana paaak, yapaiı, tiftik 
ve deri verecejiz. Bana makabil 
mani.fatura 91yuı ve demir aksamı 
alacaj1z. Bitin bunlar kara ve de
nizcim Tuna yoliyle yapdacaktar. 

• Milli piyango idaresi tara-

fından tertip edilen 23 nisan fev
kalade keıidesinin 50.000 liralık 
btıyült ikramiyesini Ankara Emlik 
ve Eytam bank.ası yapı liınitet mü 
bendisi Fuat kazak kazanmıştır. · 

. Fuat Kaıak iki liralık tam 
balet aldığı için 50.000 lirayı milli 
piyango idaresinden tam olarak 
almıştır. 

Bu piyangonun 20.000 liralık 
ı~inci büyült H•~amiyesini Fethiye· 
nan .Belen keçıler köyünden Ali 
Çetı~ ~aya, 10.000 liralık ikrami
yelerını Tarsus'ta tüccar Celal Gö
zusulu, Adana' da kuduracı Abdüs
samet, Antakyada polis Hamdi 
Tu.rg~t, . ve ilk okul talebesinde~ 
A~ _ç~ft.çı, . Ankara Emniyet müdür
lügu. ıkmcı ıube adli bürosunda 
komıser muavini Hikmet Yddınm 
kazanmışlardır. 

UCUZ BıR TAMI R! 
J 

aponyanın büyiik şebirltırinden 0..ka- maya batlı iplw kabbeyİ aarmlftır. · 

k b U
.... U6t.artmavı m' .ı:-lf· ve bn .. un • in da ve sair şeker kamışı yetiştiren adalarda da 

da ki ana mabodlerin a besinden bir ._ ... ;, · ua- .... b k ba d 

d
. b h • · ba tutunarak kqbbeDlll' t·ftAAllldı. _ e 6'.Jkmuı. ve .,•pkae· u ar ia an istenmektedir Banan için bü· 

tq dllımüştür. Mabe ın •I ru anısı na ta· .... ~~ ... ,. 
mir ettirmek istemiş, fakat müracaat etti;i smdaki çantadan çıkar fi yeni taşı sak t yük kurbağa yetiştirmek klrlı bir sanat hali-
ustalann hepıi de, mabedin reliri klfi relmi· parçanın yerine koymattar· a ni almlftır. Yalnız şimdi bir men herkesi di-
yecek yOksek para istemiflerdir. Usta bu mahirane tamir bedeli olarak bir tiindilrmektedir. ileride, ıeker kam11ına lrız 

Uıtalar1n hakkı vardı. Çnnkil röklere ser uçurtma paruın1 almakla kanaat etmiftir. olan böcekler tamamen imha edildikten sonra 
çekmiş muaazzam mabedin üzerine çıkmak için • kurbağalar nasıl ortadan kaldmlacaldardır. 
bllyük bir iıkele karmak mecburiyetinde idiler.[ r~~~ .... ---ı.,. A • 
Mabed tamir edilmiyecek olarsa bir gün blltün KArh bir sanat m:rikanın Havvai ada- r 
bina tehlikede kalacaktı. 1.-~~~---... -sın a Yeni bir sanat Kurbağa konseri J Japo?yanı~ Kanara· 

Bat ruhani kubbeyi acuz paraya tamir ço~ t~kitakf .etmiştir. Bu saAnat büyük kurbaia .. ____ ;;... _____ • va vıllyetınde San· 

b bııtü yetlf ırme tır. Avrupa ve nıerikada karbaO.a rami nehri kıyılarında bulanan· bır" nevı· kar-
edecek ir uıta aramak için n razetelere • mllracaat etmiştir. Bu mürcaat faydasız kalma- yiyenler çoktur. Fakat yeni •anatın bununla bağa, mükemmel maıikifinumışl ... Banlar, kaş· 
m .. tır. Çtınkll kabbeyı" yok bahuına tamire allkuı yoktur. Kurbağalar Yemek · · d • 'I ların ötüşünü andıracak surette, fakat tabit 

.., L-·k '---tl ·ı· ıçın erı ' d h 
ralip meıhar bir usta çıkmıttır. .,.. • ma~ a yetiftirı ıyor. a a kalın seıle, konserler verirlennif. 

Ustanın kubbeye n .. ıl çıkacaiını ıörmek 
1 
Son aebn_lerde . Hbö~vvaık· adasında şeker ka- Bir Japon radyo istasyonu kurbağaların 

Qsere bütOn 0.ka ahalisi mabedin etrafına mıı arına ır nevı ce irız l B konserini dinletmeğe muvaffak olmuştur. Bunun 
toplanmıttır. böcek h l· · • b' · 

0 muştur. 
0 

t 
.b ima sba_ u_kyıyıkp b ıtırmektedir. Yapılan • için nehrin nzerine, içinde mikrofon bulanan 

Usta elinde bo..nk bir uçurtma ve bir kaç ecru e er uyu a • ı b
0 

,. r aga arın bu böcekleri ır sandal getirilmiş, karbağalann bllyük bir 

kanral İp oldup halde röründü;n zaman her- tamamen yediklerini M 

k 

. fosterm '1ttir. Banan rece konseri verdikleri yere kabil olda.x... La-
es maraka dilfllıllştür. üıen f ı 'kt d k au • 

U 
ne az • mı ar a urbağa yetiştirilerek dar yaklqtırılmı•tır. Karbar· alana ötn•Q. ba _. 

ata uçurtmayı uçurmuş, bana, muhtelif •eke k tarl 1 b .. '"' 

Cevizi 
· nasıl 

1-? yeme ı. 
~-----· • Cevizin .tazesi

ni de karuau da 
sevenler pek fOk· 
tur. Tazesi çıkb· 

• _____ _. ;. vakit..ooa ide-

li kapış1rlar. Kurusa da evlerde 
k ı y m e t 1 i enak fibi saklanır
lar, daha yaz mevsiminden peyle
nerek, uzun klf ıeceluini boıca 
geçirmei'e yardım eder: 

Yazan 

G. A. 

Cevizi sevenlerin sevkine, şüp· 
hesiz hiç birıey denilemez. .. fakat 
cevizin • bütün yemişler arasında 
yalnız onun - bir kabahati vardır. 
Sebzelerin hepsi, yemişlerin hepıi 
vücudun iç1ndeki kana ve sula 
maddelere alkalenlik ıetirdikleri 
halde, yalnız ceviz aksine eqilik 
getirir. Hem do yüksekçe bir de
recede, yüzde 11 niıbetinde... Vücu· 
dun içerisind~ elqilik ve alkaleolik 
nisbetinin ne kadar mnbim oldaia
nu Bilirıioi.z. Y eclijimiz ya;lar ve 
etlerle bab~lar, bilb&11& bdia çok· 
ça yedijimiz ekmek vQcada ektilik 
verdikleri halde, ban kartı koya• 
cal ancak 1ebzelerle yemifler olar. 
Bllttın nebatt a'ldalarıam aruında 
yaln1z cevizin vllcuda ektilik ver
mesi onan için bir kabahat, ceftai 
sevenler için de can sıkacak bir 
ıeydir. Hele cevizi çok sevenler
den bazılannın yaptıktan ribi ce
vizi ekmekle yemek eqilik l'etiren 
iki gıdayı bir araya ıetirerek • ona 
karıı koymağa çalışacak olan -
böbrekleri d!kkatsizlik eseri° olarak 
yormak demektir ... 

Bununla beraber cevizi ıeven• 
lere onu yimeyjniz demete inlanın 
dili varmaz. 

Ceviz, zaten, yüade 14 azotla, 
yüzde SO yatlı ve yhde 20 teker 
ol•cak maddeleriyle insanlara pek 
iyi nisbette kalori verecek bir rı· 
dadır. 

Yiizde ıso ölçi B ı ve 230 ölçtı 
B 2, yüzdo 30 miligram C vitamin
leri de hem kendisinin retirdiji, 
hem de b&fk• l'Jdalardan ıelen 
kalorileri ricadan itine yanyacak 
hale retirir. 

Madenleri de; yalnız bir tane
ainden, m&nl'•nn .maclenin.ien ba.t· 
b b ..... tamamcbr. Oadan dolayı 
terkibindeki 1Gad• 3.2 miligram 
çelik pek de çok İfe yaram11sa 
d.a. bu kadar eksikliji vllcudun içe
nsmde buldup bqka gıdalardan 
tamamlar. 

Kemiklere kuvvet verecek fos. 
forla kireci aruandaki nispet pek 
milnuebetaiz, 0,1.5 olmakla bera· 
ber vilcudan etlerine dol8'11Dluk 
vereceL potuyom madeni batın 
P~~ sayılacak niabette, yüzde 600 
milıgramdır.. Yüzde 172 nispette 
kü~ürt madeni de cilde rüzellik 
verır. Taze cevizi Bayanların k 

1 
. b ço 

sevme erı elki de bundandır 
_ Fakat nasıl yapıp da c~~izin 

vucuda getirdiği ekşilikten k.urtuJ. 
malı? 

. Yazın taze ceviz yeyince üze
rıne bolca limonata içmek fena 
olmaz. Limonata insanın aizma ek
şi gelmekle beraber, vücudun içe
risine alkalenik, ferahlık verir ve 
cevizin ekşilitini az çok k&r1ılar. 

Kuru cevizin vereceji eqiJiji 
karıılamak için de en iyi çare ona 
kara incir aruında yemektir. Kanı 
incirin 28.35 derecede alkalenliji, 
cevizin 11 derecede ekfilijini iki 
kattan fazla k&r1ılar. 

Kuru incir arasında cevizin bir 
iyiliği de eksik olan iyot madenini 
tamamlamuıdır • Ceviz'in ytızde 
0,004 milirram nispetinde iyodu 
deime yemişlerde bulUDmaz. 

Arasına bademle ceviz aakıftı
nlmlf kuru incir iuanı aek .,. bu. 
liyecek, hem cilt ~-lifi. hem d• 
endam güzelliji verecek bir rıda 
olur. 

• 
Halkıvli 11nçlerinin 

Misis seyahatı 
Pazar günü, Bqta halkevl rei· 

si Dr. Bay J{emal Satır oldu;u 
halde spor komitesi reisi Dr. Şük· 
ril Konuralp, köycülilk komitesi 
reisi Rarıp Sepici, ba şabelerdm 
ve soıyal yardım ıubeai izalarm· 
dan büyilk bir kafile .. ~ 
8 treni ile Miaiae ritmiftir. 

Orada kc;ylüniln ...... ftdmal 
durumları ile alAk..... oMI..., 
hutalar ... , ................ 
v.-ilmit .- cltrll-'ılh'=• lf*• ... -_,...,,. ·--· .•. ,.. ...... 
..... , ............... atll•"a~· 
blara ,..._, _.... 1'91 vakit 

........_:• .. klemeğe bqladı. Kı- b 
... r amııı a arına ırakılmuma bqlan· retle radyo istasyona •---bd•--•ı • • JtllV 

ava cereyanlarına maraz bırakarak, kubbonm' br Mll9"!-: "' •lf • Japoayada bir pir .. h•_. 
.... ıı.,;,_ __________________ e_trafı __ n_d_a_d_e~v-ir~1-a_pbrlll....;,:,;,~•-br_. __ a~u~••~-•tle ___ .... ~~--..;._~~Ha--v_v_u~U.~~··_._..~"~._;:,.tk=•~~~:.:....,.._::~~~MIJ:-~lk~blr.~•ıM;ka~S......_..-ıııılllltllill~ 
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ALSARAY SINEMASI • 
BU . AKŞAM • • 

iki güzel film birden takdim ediy~r 

BUGON 

Tan Sinemasında 

29 Nisan 1941 

Ellenmek, kahkaha ile doga, doga giilmelc istigenlen 

MÜJDE? •••• 

BU A~ŞAM 
Asri Sinemada 

. I l 
DUnyanm en güzel çifti sanatın en eşsiz yıldızları ı I 

sinemanm en sönmez ateşleri ı ı 
ergün geni bir dans yaratan her adımlarına gönüller takan: 

Büyük sergüzeşt filmleri kahramanı 
[tj]J\lj\ tarafından temsil edilen yeni 
R O BEN SON Veya 1 M DA D 

Sinema aleminde bugUne kadar yapılan en 
komik ·ve en çok t a k 1 1 t 1 i ' a h e • • r • 

F red Astaire - Ginger Rogers ! . 
Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel filmi 

BDYDKDANS 
il 

ŞARKICI KOVBOY· 

BOB BAKER 
• Tarafından oynanan heye.can 

ve macara filmi 

JiJtUDlUD [{Ul:lTlARJ 
Askeri Satınalma Komisyonu 

Cinıi Miktara kilo 
Riyasetinden : 

Muhammen bedeli L. K. Teminatı L. K. 
Domates 200 73 73 50 49 o 
salçası 

1- Pazarlıkla 200 kilo domatt:s salçası alınacaktır.Miktarı 
ve muhammen bedeli, teminah yukarıda Y.azıhdır. 

2- Pazarliğı 29. 4. 941 salı günü saat 10 da Askeri Satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Hususi şartlar komisyonda görülecektir. 
4- Mezkur gün ve saatte komisyona müracaat edilmesi. 
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DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
. 

Dahili Hastahklar Müt~hassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklil ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

Belediye Riyaşetinden: 
1 • Belediye emlikinden aşağıda cinsi ve numaralarilye 

muhammen berJel icarları ve muvakkat teminatları yazılı seb· 
ıe halindeki dükkinlar 1. Haziran. 941 den 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir ıene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 16· 5- 941 cuma günil saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır . 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarmı yatır· 
mak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kale· 
mine ve ihale günü teminat makbuzlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

Mevkii Cinsi 

Bucak Ma. Sebzeci dükkinı 

" " ,, ,, 
,, ., 
" t, 

" ,, 
,, " 
" " 
" ,, 
,, " .. " 
,, ti 

" ,, 
" ,, 
H ti 

,, ,, 
,, ,, .. .. 
,, " . .. . . ,, " .. 
" " .. ,, " .. . . ,. " -.. .. ,, ,, .. 
it ,, 

" ., 
" " " ,, . .. ,, " .. .. ,, ,, .. ;; ,, .. .. ,, .. 
" " .. 
tt ., .. 
" " .. ,, " 
;; ;; .. .. 
" il .. . . ,, " . .. 
" " . . .. .. , , .. .. 
" " .. .. " ,, .. .. 
" " 

,, " 
" ıt .. ,, 
u .. 

" " 
" it ,. , , 

" " 
il tt 

,, " 
" ,, 

' il 1 

u •• 

'' ,, 
Toptancı,, 

" . ' .. ,, 
,. .. .. 
" " . .. ., .. .. . . 
" " .. ;; .. 
" ti 

Balıkcı ;; .. 
" " Toptancı;; .. 
" " .. 
" " .. ·' .. ,. .. .. .. " .. 
" " .. . . 
" .. 
" ,. 
;; ;; .. 
" " .. 
; ; ', .. " ,, 

sebzeci ;; .. .. 
" " .. .. 
" " .. '. 
" il .. .. ,, ,, 
.. .. ,, " 

686 

No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Muvakkat 
Temioatı 
Lira Kr. 

26 
22 

9 
7 
6 
6 
6 
7 
6 
9 
9 

16 
26 

5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
s 
6 
7 
7 

18 
9 

25 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
40 
40 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
85 
30 
50 
50 
50 
50 
50 

50 
50 

25 
00 
so 
so 
75 
40 

29 3 

Muhammen icar 
Bedeli 
Lira Kuruş 

350 
300 
120 
100 
80 
80 
80 

100 
100 
125 
125 
220 
350 

70 
100 
100 
100 
100 
100 
.ıoo 
100 
100 
100 
100 
90 
84 

100 
100 
100 
100 
100 
80 

100 
100 
80 
80 
80 
80 
70 
80 

100 
100 
250 
125 

8 13 

1 

30 Kısımlık Büyük Seriyal Filmini Takdim Eder 

HUDUD KURTLARI 
DİKKAT: 

Filmin uzunluğuna binaen suvare 
Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

1 
1 
s 
1 
K 
l 
I · 
T 

= 

TL. 256 

1 
1 
s 
i 
~{ 
l 
1 
T 

Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

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

tJJ:t\ .Jt1\Sl~C 
Markalı BI SIKLE TLERI görünüz 

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

ekstra prma olması sizleri memnun edecektir. 

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

TOR K.Ç E S O Z L O 

ZORLA TA YY ARECI 
Bir kahkaha kasırgası, bir neşe menbaıdır. 

I 

Zorla Tayyareci 
il 

LOREL HARDİ - ZAFER DONUŞU 
Halkavi Reisliğinden 1

1 
Halkevi Reisliğin· 

( KONFERANS - FlL!M ) 1 den : 
29 4'ç>4 i Salı gi.inü akşamı \ 

s~at 20,30 da Eviıni:t konfe-

1 

(Konser - Tenısil) 
Evimiz sosyal yardım şubeai rans salonunda Bay Ahmt.t 

ç?karına 30. 4. 941 çar,amba 
Fadıl Denıircioğlu tarafından 1 

günü akşamı Alsaray sinema 
. ( Çocuk terbiyesi) mevzulu ı sında zengin bir mllsamere 

bir konferans ve müteakiben-
verilecektir. 

de bir filim gösterilecektir. Numarah yerler 30 duhu-
Bu konferans ve filmi bütün 
ana ve babalara, vatandaş - liye 15 kuruştur. Biletler 
lara tavsiye ederiz. Halkavi bürosunda sabi-
Giriş Serbesttir. 688 maktadır. 

Zayi MUhUr 
Kozan kazasına bağlı 

Hacılar köyü ihtiyar meclisi 
mühürü zayi olduğundan ve 
yenisi yaptırılacağınd:m eski
sinin kıymeti olmadığı ilan 
olunur. 690 

Zayi makbuz 
18. 4. 94 ! tarih ve 889286 

1- Halktürküleri 
2- Konser 
3~- Büyüle şair Himidin 
nestereninden bir tablo 
4- (Kavga sonu ) Vodvil 
2 perde 
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sayılı sebze teminat makbuzu Zayi 'ehadetname 
nu zayi ettim. Yen isini alaca Adana Rüştiye mektebinden 
ğımdan eakisinin hükmü olma almış olduğum şehadetname 
<lığını ilan ederim. mi zayi ettim. Yenisini alaca 

Sebze hali No. 2 de ğımdan eskisinin hükmü olma 
69~ Haşim Ôzkurt dığını ilin ederim. 

:•••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ~.~.~~.~•:!'!•~ı• Ali oklu 317 doğumla 
• \') rl fU fU /A J 7 Mayıs piyango biletleri geldi. HOROZOGLU gışe- Sabri Pekçetin 693 i ~ ll ~ ~ ft sine uğrayarak bir tane alıp talihinizi deneyiniz. ~ İ -----------1 90 ve 150 voltluk BATARYALAl.U Horozoilu ma· İ İLAN 
; gazasında bulacaksınız. 

• İ Be~edlye Rlyaaeı İ Dünya havadia ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi tinden: 
: dinlemek isterseniz AGA radyosunu hatırla AGA İ ( Mllstamel enkaz aatılacak ) 
İ radyosu dünyanın en iyi radyosudur. HorozoAlu•İ 
İ mağazasına lutfen uğrayınız. 
i . Odeon, Kolombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum 1 
! marka gramafon ve pliklarımız mevcuttur. DIKKA T: : 

1 plik fiatları (125) kuruştur. Gramofonlarımızı görmek : • • : ve pliklarımızı dinlemek üzere Horozoilu mağaza· : 
• • : sına lutfen uğrayınız . 1 
• • 

Divan yolunda ve Cum· 
huriyet mektebi karıısında 
yol tevsii dolayısiyle yıktırıl· 

makta olan bina enkazından 
çıkao ahşap kapı, pencere, 
pencere demiri, pencere ca· 
mı, çinko levha ve ıair gibi 

• • 
İ Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve ~ırtasiye i 
1 çeşidlerimize ilaveten memleketimizin her tarafında çı· 1 

malzemeler nisanın 30 uncu 

çarşamba günti aaat dokuz• 
dan on ikiye kadar yerinde 
arttırma usuliyle satılacaktır. i D rl IU fU ~ J kanlan romanlar da~i celbe.dilmiştir. Bunları görmek ! 

• 11.J il ~ ~ /A üzere Horozoilu kıtap evıne uğramayıunutmaymız . : 

İ Adres : Adana Yeni Merkez oteli altında Horozoğlu kardeşler j 
Almak istiyenlerin o gün 

ve saatte satıı yerinde bu• 
lunmaları ilin olunur. 691 . . . ------------: ...•..•....................................•...................................... , ...................... . 

Belediye Riyasetinden: imtiyaz ııahibi: Cavit ORAL 'i DOKTOR 
v d • 

1- Belediye emlakinden aşagı a cinsi ve numaralariyle U. Neşriyat Müdüri : Doktor : K J S l 
muhammen bedel icarları ve muvakkat teminatları yazılı ka- Kemal SATIR : ema a il 
sap dükkanları 1. Haziran. 941 tarıhinden 31. Mayıs. 942 ! Ha ı taları n ı bergb 
tarihine kadar bir sene miidd~tle açık arttırma suretile ve Basıldığı yer : [ BUGÜN 1 ! Kızılay caddesindeki mua• 
şartnamelerine göre kiraya verılecektir. Matbaası - Adana 1 yene evinde kabul eder. (9) 

2- İhaleleri 13. Mayıs. 941 salı günü saat 14 de beledi- ••••••••••• ... •••••••• .... 
ye binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel nıuvakkat teminatlarmı ya
tırmak ve şartnameleri görmek Üzere belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü yaiırmış oldukları teminat makbuzla· 
riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Mevkii Cinsi No: 

Bucak Ma. kasap dükkanı 69 
71 
73 
75 

,. . . 

•• ı• 

.. . , 

.. .. 

•• •• 

Sakatat .. 
Kasap 

.. .. 

77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
67 
34 

Muvakkat muhammen bedeli 
tenıinatı l c a r ı 

Lira Kr. Lira Kuruş 

97 60 
45 00 
33 75 
22 50 
33 75 
30 00 
24 10 
15 00 
15 00 
ıs oo 
37 50 
54 40 
52 50 

1301 
600 
450 
300 
450 
400 
321 
200 
200 
200 
500 
725 
700 

ı • •• 

. . .. 

. . .. 

. ' .. 

.. .. " ,, .. . . 
" " 
;; ;; .. 
" " 

.. .. 

.. . . 

.. . . 

Sakatat .. 
Kasap .. 

,. . . 
.. . . 
.. . . 
.. .. 
.. .. .. 
" " .. .. ,, " .. .. ,, ,, 
,, " 

36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 

32-78 
89· 
91 
93 
95 
97 
99 

tol 
lo3 

52 
37 
37 
22 
41 
26 
22 
13-

15 
26 

112 
90 
33 
41 
52 
41 
33 
37 

50 700 
50 500 
50 soo 
50 300 
25 550 
25 350 
60 301 
ıs 115 
00 200 
25 350 
50 1500 
00 1200 
15 450 
25 550 
5o 700 
25 550 
75 450 
So 500 

3o oo 400 
29- 3 .. 8· 13 687 


