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Yugoslav 
hükQmeti 
Belgrattan 
taşınıyor 
ORDUNUN 
seferberliği 
tamamlandı 

Pamuklar için yeni 
ihraç fiyatları 
Çukurovada 20-22 bin 

• balyalık pamuk var 

. . l . 
Trablusta Yangınlar Çıkar~ndlng~.ı~ 
Bombardıman Tayyarelerın en ırı 

Kont Telekinin 
Libyada 

Alman-ltalyan ilerleyişi 

Durduruldu 
YAZAN: Bekir Sıtkı Kunt /ngı·ıı·zıer vazi-

H.at•y Mebuau 

Macar başvekili Kont Teleki J yete hakim 
3 nisanda odasında ölü ola 

intiharı 

rak bulundu. Ölümün sebebi ,ilkin bulunuyor 
gizli tutulmak istenilmişse de buna 
da muvaffak olunamamış ve Tele· Şimali habefistanda 
kinin intihar ederek hayata veda Aduva zapt ulundu; 
etmiş olduğu ifşa edilmiştir. Trablusgarpta bUyük 

Bu hadisenin basit bir intihar 
d d N yangınlar r.ıkarıldı 

vakası olmadığı meydan a ır. e- .,. k 
tekim ı<ont Teleki bırakmış cıldnğu Kahire -5 (AA l - Orta şar · 
bir mektupta, güç ve bedbaht va· lngiliz kuvvetleri tebliği: 

Yugoslavlar Tuna 
üzerinde seyrUse
ferl tatil et t il e r ; 
Macar - Yugoslav 
hududu kapandı 

--=== Radyo ~==-gazetesi= 
Hırvat lideri Maç~k, yüksek 

bir vatanperverlik duygusunun tel 
kini altında Sırplarla işbirliği yap 
mağa. karar vermiş, diğer naz1rl~r 
la birlikte Krdl Petro'nun huzurun 
da yemin ederek işe başlamıştır. 

Yugo•lavya bütün tedbirlerini 
almıştır. Macar--Yugoslav hududu 
kapanmıştır, Yugoslavlar Tuna üze 
rinde seyrü•eler; tatil etmişlerdir. 
Bu yabancı gemilere de şamil•e, 

Almanyanın Tuna yoliyle Romanya 
dan yaptığı petrol sevkiyatı dura
cak demektir. 

Çukurova p•· 
muk ihracatçı

ları Birlik idare 
heyeti dün, Bir-
lik umumi kiti- -~-
binin de iştira- ~ 
kiyle, toplanmış 
ve maliyete te· 
sir eden yeni 
unıurları birer 
birer tetkik e
derek yeni bir 
(Franko Vagon) 
fiyatı vücude 
ıetirmıştir. 

Klevlanddan 
yağmur yemiş 

üçüncü tipe ka
dar bütün pa
muklar için tes· 
bit olunan yeni 
ihraç fiyatları 

Ticaret V eki.· 
Jetine arzedile· 
cei<tir. 

d · · '- d" · de ı"ka Libyada: Bingaziden şarka •ilesine evam ıçın .. en ısın 
·ı ı d"" kolları fi kuvvet görmediğini bildirmiştir. dogru ı ~r eyen uşman 

Kont Telekinin güç ve bed- tevkif edilmiştir. Vaziyete hakim 

O. N. B. Alman aiansının Bel 
graddan bildirdiğine göre, Kral 
Petro tarafından bir karar imulan· 
mıştır. Bu karar Yugoslavyanın bü. 
tün müsellih kuvvetlerinin 1 ni
sandan itibaren harbe hazır bir 
vaziyete konulduğunu bildirmek
tedir. 

Birlik idare 
heyeti, tesbit 
edilen Franko 
Vagon fiyatları 1 B i r p a m ıı k t a r l a s ı n da k o z a top l ı g an kadınlar 1 
üzerinden Ticaret Veklletine onbeş bin balya pamuk teklifini kararlqtırmıştır; bu teklif bittabi son koordinasyon 
heyeti kararınının beyannamelerle tubit edilecek pamukları mubayaa suretinde tatbik edilmiyeceğine a-öre 

yapılacaktır. 

bulunuyor. baht vazifesi acaba ne idi? .. Ma
!Qmdur ki, Almanya tarafından il_k 
olarak hulQli muslihane ile teshır 
edilen memleket Macaristan olmuş
tur. Avusturyanın Almanya tarafın· 
dan ilhakı üzerine Na1i Almanya
sile komşu olan Macaristan, bu an
d-;,n itibaren büyül bir korku ve 
endişe içine düşmüt bulunuyor, kü
çüklüğünü ve zayıflığını göz önün 
de tutarak Almanyaya inkıyat et
mejre müheyya bir vaziyet takını
yordu. Çok geçmeden Macaristan 
Almanyaya tabi bir devlet ~aline 
geldi ve sadakatine mukabıl de, 
Çekoslovakyanın parçalanması üze
rine, Slovakyada Macarlarla mes
kQn bir kısım topraklar Macarista 
ilhait olundu. 

Eritrede: Asmaradan ileri ha· 
reketimiz devam etmektedir. ileri 
kollarımızla Adua'nın şarkında 
bulunµyoruz.Bu şehir civarında bir 
lıalyan taburu baskına uğratılarak 
esir edilmiştir. Asmarada alınan 
esirlerin yekönu 4000 ni ltalvan 
olmak üzere 5000 e yakındır. bir 
çok levazım elimize geç.rniftir. 

Diğer tarafdan Almanlar Ma
car topraklarını Yuguslavyaya kar
şı hareket üssü yapmakta devam 

etmektedirler. 

Yapılan tetl<ikat net•cesinde Çukurova'da 5-6 bin balyası Klevland olmak üzere 20 - 22 bin balyalık bir 
pamnk stoku bulunduğu anlaşılmıştır. 

Almanyaya tabi olmak siyase-
tini geçenlerde fücceten ölen ha
riciye nazırı Kont Çaki ile Kont 
Teleki idare ve terviç etmişlerdir. 
Almanyanın emrine girmiş olan Ma· 
caristan Avrupada Almanya ile be· 
raber ilk defa iaşede vesika usulü 
nü tatbik etmiş ve halkı yarı aç 
yarı tok bırakarak bütün mahsulle
rini Almanyaya devretmiştir. Maca
ristan üçlü paktın tabi reumzileri 
arasında yer almış, nihayet Roman
yadan Transilvanyayı ııla Almanya 
Macaristana bahşeylemiştir. 

Romanyanın işgalinde Alman 
kuvvetleri serbestce Macar toprak
larından geçmişlerdir. Artık Maca 
ristanda her şey Almanyanın kayıt 
sız şartsız '!mrind6dir. Macar mat· 
buatı Alman gayret ve emellerine 
yardakçılık ediyor, çok defa Al
man gazetelerinin ağızların.• . kulla
nıyordu. Hatta bu arada bızım aley 
himizde de bazı yazıların Macar 
a-aıetelerinde intişar ettiği görül
müştür. 

Vaziyet bu merkezde iken, 
Kont Teleki, siyasi günahlarının 
ortağı olan Kont Çaki'yi kaybetti. 
Kont Teleki h~r halde gizli gizli 
dertleşeceği yakın bir arkadaşının 
ölümünden müteessirdi. Kon Çaki
nin milletine hiç bir hesap verme
den ve tekmil mesuliyeti Teleki'nin 

(Devamı ikincide} 

Habeşistanda: Şiddetli bir mu
harebeden sonra kuvvetlerimiz 
Avaş nehri üzerinde mühim bir 
müdafaa mevziini ıaptetmişlerdir. 
Diğer bütün mıptakalarda ileri 
hareketimiz devam etmektedir. 
cenubi afrika kuvvetlerimiz, ara
larında bir liva kumandanı bulu· 
nan bir çok Esir almışlardır. 

Adııva zaptolıındıı 
Kahire : 5 [ A. A. J - Şimali 

Habeşistande kiin Aduva, lnıriliz 
ve imparatorluk k.uvvetleri tara· 
f ından zaptedilmiştir 

Avaş nehri geçildi 
Kahire 5 [a. a.] - Dredana

dan ilerliyen cenubi.Afrika lruvvet
leri Addis-Abeba'ya takriben 145 
kilometre mesafede bulunan Avaş 
nehrini geçmiştir. 

Trablusta yangınlar çıkarıldı 
Kahire 5 [a. a.] - Orta Şark 

lngiliz hava kuvvetleri umumi ka
rargahın tebliği : 

Libyada: Libyanın garp hav· 
zasında Perşembe ve Cuma günle
ri mühim faaliyetler olmuştur. Avus
tralya hava kuvvetlerine mensup 
avcılar taarruzi keşiflerinde üç 
Messersşmit ve üç Yıınkers tipinde 
tayyare düşürmüşler ve diğer bazı 
tayyareleri de ehemmiyetli hasara 
uğratmışlardır. Avustralya tayyare
leri hiç bir zayiat vermemişlerdir. 

Trabluıta: 3-4 Nisan gecesi 
hava kuvvetlerimize mensup ağır 
bombardıman tayyarelerimiz Tra
blus üzerine bir akın yapmıılardır · 
Orada çıkarılan yanıınlar kilomet: 
relerce uzaktan görülmüş ve Valı 
konağına yakın yerlerde b~r .çok 
şiddetli infiliklar vukuagelmıştG 

Profesör 
Sadri Maksudi 

şehrimizde 

Eritre ve Habeşiıtanda ' e-
rek hava kuvvetlerimiz, gerek c~· 
nubi Afrika kuvvetlerine mensup 
tayyareler askerlerimize filen yap
tıkları yardıma devam etmişlerdir. 
Addiı·Abebanın şarkında bulunan 
Metaharra istasyonu bomba ve 
mitralyöz ateşine tutulmuş ve 
Avaş şehri civarındaki motörlü 
nakliye kollarıda ateş alt,ına 
alınmıştır. Dredaua tayyare mey
danı askerlerimiz tarafından işgal 
edildiği vakıt 17 tayyare sağlam 
olarak ve 6 tayyarede tahrip edil
miş bir halde ele ıeçirilmistir. 

Cüm'1uriyet Halk partisi genel 
sekreterliği !ardından bir konfe· 
tanı vermek üzere gönderilen An 
kara hukuk fakültesi frofesörlerin
den B. Sadri Maksudi şehrimiıe 
felmiştir. 

Macar şimendüferleri Alman 
askeri nakliyatına tahsis edilmiş· 
tir. Alman motörlü kıtaları Yügos-

lav 
dir. 

Yugosla(/ Baş(/ekil 
Muaflini Maçek 

hududuna doğru ilerlemekte· 

Yugosla(/ Hükumeti &lg· 
raddan taşıniyor 

Nevyork 5 (A.A) - Amerika 

yare meydanına hücum etmişler
sede pek az zayiata sebebiyet ver
mişlerdir. Telefat yoktur. Hava 
dafi ateşleri bir tayyareyi alevler 
içinde düşürmüşlerdir. Bütün b~ 
haraketlerden tayyarelerimiz ıalı
men dönmüşlerdir. 
Habeşistanda lngiliz yürü· 

yüşü dllflllm ediyor 
Kahire 5 [a.a] -Orta,ark ln

giliz karargahının tebliği: 
Lil>yada ileri unsurla~ımızın 

tahaşşüdü devam etmektedır. 
Eritrede , Asmarada 3 binden 

fazla esir sayılmıştır. Hareki.hat." 
muvallakiyetle inkişaf etmektedır. 

Habefistanda: Bütün mıntak~
larda ileri yürüyüşümüz memnunı· 

yet verici bir tarzda devam 

ediyor: ( ) D"" ın Kahire 5 a.a - uşman 

radyosunun bildirdiğine göre Yu
goslav hükllmetinin Belıraddan 
başka bir yere nakli Başvekil Ge
neral Simoviçe emredilmiştir. Bü
tün Y 11goslavyada askeri hazırlık
lar yapılmaktadır. 

Kabine, saatlerce süren 
bir içtima yaptı 

Belırrad 5 (A. A) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

stanbulda milli küme maç 
larının ikinci haftası 

Betlktat Demlrspora 3-1 , lstanbul spor 
Ank•r• gençlerblrllOlne 5-2 galip geldller 

Yugoslav kabinesi bu gece 
saatlerce süren bir içtima akted
miştir. Bu haausta resmi beyanat 
yapılması beklenmektedir. 
Yııgoslavgadan ayrılan Al· 
man w ltalyan konsolosları 

lstanb.ul. 5 (Hususi) - Milli küme maçlarının ikinci haftasına bugün 
devam edıldı. Bu hafta Ankara şampiyonu g J b" ı·· · ·ı J b . enç er ır ıgı ı e ıtan ul 
spor Ge ~emıb" jP-~r1la Beşiktaş fudbol takımları karşılaşıyordu. 

Zağrep 5 ( A. A ) - lta'yan 
boş konsolos ve kosolosluk me
murları ltalyaya gitmek üzere Zağ
repten ayrılmışlardır. Almanyanın 
Saraybosna Splato konsoloslarıda 
Almanya ya hareket etmişlerdir. 

enç er ır ıgı· stanbul spor maçı hakem Tarık vzer E · · "d 
resinde başladı. ngının ı a-

. lstanbul sporlular oyununun ilk dakikalarında çok ihtiyati idiler. 
Fakat onuncu dakikadan sonra çok canlı seri ener""k 

1 

başladılar. ' ' 11 oynamağa 

Yugoslavya Amerikadan bazı 
tıp harp malzemesi istedi 

Vaşington 5 (a.a) - Ruzvelt 
gazeteciler toplantısında yaptığı 
beyanatta Yugoslavyanın Amerika 
dan bazı tıp harp malzemesi iste
diğini ve Amerikanın bu malzeme 
yi tedari~e imkan olup olmadığını 
araştırdıgını bildirmiştir. 

Ruzv~l.t evvelki gün Y ugos
lavya elçısıle görüşürken bu tale· 
bin kendisine yapıld • .. 1 . . ıırını soy e-
mışllr. 

Atina : 5 [ A A • . ] - Dün 
Atina' da saat 19,35 de tehlike 
ifareti verilmiş ve saı.t 22,10 na 
kadar devam et · t" mış ır. 

innnu kız · EnstitU -
sUnde müsamere 

1 
lnönü kız enstitüsü dün talebe-

~r • talebe velileri ve öğretmenle· 
rın davetli olarak hazır bulunduğu 
n_ıoş' eli ve istifadeli bir toplantı ter· 
tıp etmiştir. 

Enstitünün değerli ve çalışkan 
müdürü Ali Bayezit Yaver-in özlü 
bir konnşmasiyle başlıyan müsame
rede muhtelif talebeler tarafından 
monoloğlar söylenmiş, Halkevi mü· 
zik Öğretmeni Hakkı Tar'ın idare
sindeki 7 kişilik Halkevi orkestra· 
Si seçilmiş parçalar çalmıştır. 

Sayısı 250 yi aşan davetlilere 
talebeler tarafından hazırlanan pas
talar ikram edilmiştir. 

iki takım da k11ndi sıtiline naıaran en <>üzel 
0 ı b" ı·· · · h 6 ynunu gösteriyor, 

ırenç er ır ıgı vazıyete akim bulunuyordu 

34 üncü dakik~~· _lstanbul sporlular S~leymanın ayağıyle ilk sayı-
larını çıkardılar. Bırıncı devre Sarı siyahi 1 (1 t b 1 ) - -
1- • - • · l d" 1 arın s an u sporun ustun-
ugugıy e sona er ı. 

ikinci devrede G ı b" ı· -· d . . enç er ır ıgın en sol muavin Keşfi, bir favuldan 
ıstıfade ederek takımına ilk sayıyı kazandırdı. Bu lstanbulsporluları 
g.a~retı:_ 1getirmişti. Çok geçmeden birbirini müteakip' Gençlerbüiği kale
sının ag arına 3 gol daha tıktılar. 

Gençlerbirliği, bir penaltı neticesi ikinci gollerini attılar. Maç, lıta
bulspor takımının 2-5 galebesile neticelendi. 

Demirsporla Beşiktaş arasındaki maç, genç Demirsporluların tuttur
dukları canlı oyunu deyam ettirmelerine rağmen Beşiktaşın 1 - 3 
galibiyetile bitti. 

Bir Amerikan mebusuna göre\ 

Amerika 
ÜÇ Aya Kadar 

Harbe Girecek 
Nevyork 5 ( a.a ) - Mebus 

Marten Vies Amerikanın üç aya 
kadar harbe gireceıini tahmin et
mektedir. Bu hususta demiştir ki: 

" - lngiltere ve Amerika çe
tin bir savaştan sonra zaferi kaza
nacaklardır. Bu zafer Almanyanın 
ve ltalyanın ayni zamanda lngilte
re ve Amerika tarafından istilası 
sayesinde elde edilecektir.,, 

Vaşington 5 (a.a) - Ruzvelt 
dün matbuat konferansında beya
natta bulunarak kanunla aldığı 7 
milyar tahsisattan yarım milyarını 

213 yeni ticaret gemisi inşası için 
ayırdıtını bildirmiştir. 

Arnavutlukta 
harekat 

Kuvvetle tahkim edilen 
ltaıyan mevzileri Yunan· 

lıların eline geçti 
Atina : 5 [ A.A. ] - Yunan 

Orduları Başkumandanlığı tarafın
dan dün neşredilen 160 numaralı 
resmi tebliğ' : 

Muvaffakıyetli mevzii harekat 
neticesinde düşmanın kuvvetle 

tahkim edilen mevzileri ~limize 

geçmiştir. Biri zabit olmak üzere 

70 den fazla esir alınmıştır. Düı· 
man çok miktarda harp malzemesi 
terk etmiştir. 

Emniyet nazaretinin dOnkil 
resmi tebliii: 

Düşman Tayyareleri Ar_WoJNIO· 
'·'erdir a· 

liyi bombardıman etm'"; ~ktur. 
lusca zayiat ve ~a~orfa~ da 
Oilfman tayyar'li~ .,. bir 

boaıbardımaı:,.,tr:I-"• at .. i aç· 
y.ıkenJiy• .... ·-

Muhterem profesör bu akşam 
saat l~.30 da Halkevimizde (eski 
uya-ur Tilrkleri ve medeniyetleri) 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Giridde: Düşman tayyareleri 
dünkil Cuma günü Giriddeki tay-

emniyetle aıuharebe verebilecefi
mize kani bulundnğumuz noktay~ 
kadar gelmesine müsaade ~d~c~ 
ğiz. hareki.tın batı çölündekı ınkı· 
şalı Grazyani ordusunun a-eçen 
sen~ Siydi-Barraniye doğru ilerle
d"". zamanki vaziyete tamamen 
~~abihtir. ilerlemiş olan hafif kı: 
taatımız halen düşmanın kuvvetlı 
hücumuna marnz bırakmak mecn~ 
nane bir hareket olurdu. Buna bı
naen kıtaatımız huırlanmış olan 
mevzilere tah&Şlüd etmek için tam., 
bir intizam dahilinde çekilmişlerdir. 

Müsamere saat 16 dan 19,30 
a kadar ıiJrmilftUr. 

Reisicümhur , mevcut askeri 
techizatın taarruu uirıyan devlet· 
lora devradilebilm.,.i i9in da yar,. 
milyar taı..ıı attljlnl blldlrmifti. -•ıardır· 
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1REALiTE1 

Kont Teleki 
- DAHİLİ ·cH~BERLER 

• •, . :··· ti"' . • 

fagiliz Hari- E'Jen 'in ikinci ::~te b:e h~J:;: 
ciye Nazırı Uı 

Eden ve lmpara· mesuliyetini üze· 

Atı.na zı·yaretı" rine alanlara karşı torluk Genelkur· 
bir vaziyet takına 

may Başkanı Sir --- y A z A iNi ---. caktır. F r a n sa 
U ~ ğır ve bedbaht vazi· 
~fesini ifaya kudret bu· 

lamıyan., Kont Teleki intihar 
etti. Anlaşılıyor ki "namuslu dev
let adamlarından ,. mış; toprağı 
bol olsun ... 

r aş haddini aşan yedek 
John Dili bu haf. , 1 nasıl lngiltere'den 

ta bir defa daha Mı fAl'K fENl'K ayrıldıysa ltalya· 
Atina'yı ziyaret da mihverden ko 
etmişlerdir. Yu· .._ ____________ __. pacaktır . Ama 

goslavya'nın liçüzlü pakta karıı buna Almanlar rıza gösterir mi 
vaziyet almasından sonra yapılan dersiniz? Bu takdirde Almanlar 
bu ziyaretin hususi bir ehemmiyeti kuvvetlerini ltalya'da da dağıtmak 
vardır. Herhalde Eden Atina'da mecburiyetinde kalacaktır. lngilte· 
harbin Balkanlarda sevk ve idaresi, re'nin yukarıda izah ettiğimiz va-
Yunanistan'ın Mihver tazyıkından yiyeti temin için elinde bir çok 
kurtarılması için alınacak tedbirler kozları vardır. Bunlardan bazıları 
etrafında mühim müzakerlerde bu- askeri, - diğerleride psikolojiktir. 
lunmuştur. Berlin' in yaydığı haber- Bu psikolojik kozlaı:. meyanında 

Bunlar hava 
ıeskilötında 

lere göre, lngiliz Hariciye Nazırı meseli Şarki Afrika'da, yeni Eritre 
Belgrad'a bile gitmiştir. Fakat ve Habeşistan'da bulunan sivil 
Londra'da bu hususta hiç bir ma· ahalinin, kadınların, çocukların 
IQmat yoktur. Bilakis Eden Balkan· ltalya'ya iadesi de vardır. Habe· 
larda harbi mevziileştirmek için şistan düştükten sonra ltalya böyle 
Atina'ya gitmiştir. bir teklifi kabul edememezlik ya

Mevziileşen harp 

Balkanlarda harbi mevziileş

tirmekl Bu cidden mühim 
bir meseledir. Filhakika Almanların 
Bulgaristan üzerinden akarak Yu
nanistan'ı tazyık etmeleri" muhte· 
meldir. Bu takdirde harp mevzii 
olmaktan çıkacak ve Balkan cep· 
hesi iki taraftan, yani hem Ar
navutluk, hem de Bulıraristan hu· 
dudu civarında kanıyacaktır. Fa
kat Yug-oslavya tam bitaraf kal
mağa karar verdiğine göre, Al
manların bu memeleket tarikiyle 
Arnavutluk'taki ltalyan dostlarına 
tam manasiyle yardım etmelerine 
imkan kalmıyacaktır. Yunanlılarm 

elinde mühim bir koz daha vardır: 

pamıyacaktır. Fakat kabul ettiği 

takdirde de ltalyan rejiminin 1935-
36 danberi tesis ettiği prestij ta
mamile yıkılacaktır. 

Netice 
H adiselerin i;kiş•f tarzına 

intiharın sebebini teşkil eden 
bu "ağır ve bedbaht vazife,. 
acaba e!ki Yugoslav Başvekili, 
Zvetkoviçle Hariciye Nazırı Mar
koviç'in hesaba sığmaz sıklet. 
deki utandırıcı vazifelerinden 
daha mı kötü idil Bilmiyoruz· 
Sadece tahmin ediyoruz ki Kont 
Teleki, Macar bayrağına temiz 
terliklerle dahi basılma•ına ar· 
tık tahammül edememiş ve ağ· 
lebi ihtimal Alman askerlerinin 
içinde serbestçe do 1 aştıkları 
memleketini, başkaları hesabına 

kaşkalarına karşı bir üs halinde 
kullandırmanın zilleti karşısında 
namusunu kurtarmak için canı· 

nı vermek yolunu tercih etmiştir. 

Fakat bir davlet adamı 

için bu hareket tarzı bir zaaf 
teşkil etmez mi?. Kont Teleki'. 
nin ölümü, eğer Macaristanı 

üçlü paktın zincirinden kurla· 
racak olsaydı hareketin sadece 
tebcili iktiza ederdi. Heyhat ki 
artık bir lngiliz zaferinden baş· 
ka hiç bir şey üçlü pakt üse
rasının boynundaki zinciri kır· 

mak iktidarına malik değildir; 
hatta bir ihtilal bile ... 

Ankara - Fevkalade hallerde görülecek lüzum üzerine hava haber 
verme teşekküllerine muktezi eşhasın genel kurmay başkanlığın· 

ca teklif ve icra veldll~ri heyetinin kararile hizmete çağırılması hakkın· 
daki kanun layihası son şeklini almıştır. Buna göre sefer halinde bütün 
sefer müddeti ve fevkalade hallerde müddet ve lüzumu Vekiller heye· 
tinin kararile tayin olunan zamanlarda hava haber verme teşkila
tı dahilindeki vazifelerde kullanılmak üzere yedek subaylardan yaş had
dini aşmış ve 1076 numaralı karııın mucibince yedek subaylıktan affedil 
miş olanlar hizmete çağrılabileceklerdir. Bu hizmette bulundukları müd· 
detçe subay elbisesi giyerek rütbelerine ait üniforma taşıyacaklar ve 
orduya alınım yaş haddi dahilindeki emsalleri hakkındaki hükümlere ta· 
bi tutularak ayni haklara sahip olacaklardır. 

O da cepheyi istedikleri gibi da· 
raltıp açabilmek imkanına malik 
bulunmalarıdır. Eğer Almanlar 
Bulgaristandan bir ilerlemiye te
şebbüs edecek olurlarsa Yunanlılar 
herhalde bütün cephe boyunca, 
yani 500 kilometre boyunca da
ğılmıyacaklardır. O zaman derhal 
Selanik'in şarkındaki Struma nehri 
vadisine çekilecekler ve cepheyi 
aşağı yukarı onda bir miktarına 
indireceklerdir. 

Struma cephesi 

Bu cephe aşağı yu karı 50 

kilometre imtidadındadır. 

Bu, tıpkı Finlandiya • Sovy"t har
binde Ladoga rölü ile Viborğ 
arasındaki hattan daha küçük bir 
şey olacaktır. Yunan askerlerinin 
burada vatan müdafaaları daha 
kolaylaşacaktır. Bilhassa Akdenizde 
ki bütiin çerçöp temizlenmiş ve 
lngiliz yardımları Yunanistan'• 
açılmıştır . Hele ltalya'nın şarki 
Afrika İmparatorluğu tasfiye edil
dikten sonra buradaki kuvvetlerin 

' bu yeni cephelerde kullanılması 
imkan dahiline g-irecektir. Fakat 
bu harekat, yani Yunan mukave
meti kat'i netice üzerinde müessir 
olacak mıdır? Bu öyle bir sualdir 
ki, bunun cevabını derhal vermek 
kolay değildir. Çünkü evelemirde 
iki büyük muharipten birinin mağ

lnp olması lazımdır. O halde lngi· 
!iz planları da şüphesiz bu esas 
göz ~nünde bulundurularak inkişaf 
ettirilecektir. 

Bi!lük Arnavutluk taarruzu 

t ki muharip taraf_t~n birini~ 
mağlQp olması ıçın evvela 

mihverin en zayif noktasına hücum 
edilmesi tabiidir. Bunun için ltalya· 
nın tam miinasile tasfiye edilmesi 
ittihaz olunacaktır. Eden'in Atina
da harbi mevziileştirmek hususun 
da g-ayretlerde bulunduğuna dair 
deveran eden haberlerden anladı
ğım.z mana ' budur. Gene bunun 
içindir ki bu günlerde Yunanis· 
tan'ın Arnavutluk'ta büyük bir ta 
arruza g-eçmesi çok ihtimal dahi· 
linde görülebilir. Bu takdirde bir 
taraftan Almanların muhtemel hü
cumlarına karşı bir müdafaa hattı 

tesis edildikten sonra taarruz bil
hassa Arnavutluk'ta teksif oluna· 
caktır. Fakat müttefiklerin evveli 

Yugoslavya'nın vaziyetinden emin 
olmaları ve sağ cenahlarının tehdit 
altında bulunmadığına kanaat ırt
tirmeleri lazımdır. F.frer eden Al
manların iddialarına fore Belğrad'a 
ıritmişse ve yahut lngilizlerin söy
ledikleri ıribi Atina'da Yugoslav 
mümessillerile temaslarda bulun. 
muşsa, bu, hiç şüphesiz bu emni
yetin teminine matuftur. 

Habe_şi~_tan ve Ar~vutl~k 

V aziyet şudur : ltalya Şarki 
Afrika' dan temizlenmiştir. 

Eğer Arnavutluk'tan da temizle· 
nine ltalyan elkarıumumiyesi her· 

ıröre harbin mevziileştiril
mek istenmesinden anladığımız 
mana budur. Ama buna karşı Al
manlar ne yapacaklar? Almanların 
yapacakları ilk iş Struma cephesi 
midir? Hayır 1 Çünkii bu takdirde 
Yunanistan'ı rimetmek meselesi 
çok çetrefil bir vaziyet alır. Far
zımuhal bu elde edilse bile Yugos· 
lav vaziyeti Almanya'nın kıta üze· 
rinde bir hakimiyet tesi• etmesine 
manidir. Buna karşı da Yugoslav
ya'ya bir cephe açmak gerektir. 
Çünkü Yugoslav milleti istiklal ve 
şerefi ekmeğe ve ticarete tercih 
~den bir rejime kavuşmuştur. Di
ger taraftan Macar vaziyeti de 
vuzuh kespeden bir hal almıştır. 
Macar Başvekili Kont Teleki'nin 
intiharı da buna bir misaldir. O, 
hor halde macar efkarıumumiyesi 
üçüzlü pakta sadık olduğu için 
iııtihu etmemiştir. Macarlar Tele
k:i'nin hahrasına hürmet ctmeği 
bileceklerdir. 

==-=~ 

Kont Tel'!!'k.'nin 
intiharı 
Baştarafı birincide 

omuzlarına terkederek göçmiış ol
ması, bu teessürü arttırmış 
olmalıdır. 

Hor taraftan eli kolu bağlan
mış, siyasi istiklali lafzı bimanadan 
ibaret kalmış, buna mukabil sada· 
ka kabilinden önüne bir iki toprak 
parçası atılmış olan Macaristan, 
kendioirıi hakiki bir husran ve 
bedbahtlık içinde hissetmiş olma· 
lıdır. Toprakları artan Macaristan 
eskisinden çok daha ziyade küçül· 
müş, hatta varlı!tı yokluğa tehav
vül etmişti. Bir Macar vatanp"er
verinin, çaresizlik neticesinde de 
olsa, bu elim vaziyeti kabul etmiş 
ve bu siyasetin mesuliyetini yük· 
lenmiş olmaktan ne büyük azap 
ve ıztırap çek .. ceğini kolayca tah· 
min edebilirsiniz. işte bu hale daha 
çok katlanamıyan Kont Teleld, 
kurtuluşu Tabancasının kurşununda 
bulmuştur. 

intiharı etrafında telsiratta 
bulunan Macar hükOmet ğazetesi 
Magyar Orsag, Kont Teleki bir 
insan için bu günkü şartlar içinde 
müuıkün olabilecek her şeyi ve 

Evet; toprağına yabancı 

ayağı bastırmıyan, küçük, bü· 
yük, her millet için Nazizmin 
istila hareketine karşı koymak 
mümkiıindür; bu imkan, ancak 
üçlü paktın çarkına bayrakla· 

rıoın ucunu kaptıranlar için 
düşünülemez. Onların nasib 
yabancıların emrinde, sırf ya· 
hancı menfaatler nam ve hesa
bına, duygusuz bir maden par· 
çası gibi, işletilmek ve milli 
izzetinelisten her gün bir az 
daha fedakarlık suretiyle tam 
köleliğe biran evvel intibak 
etmektir. 

Kont Tf"leki Macaristanın 

nereye &"İttiğini, hatta nereye 

~ vardığını görerek dayanamadı; 
~ Allah taksiratını afvetsin ... 

l • • . ............ -.............. . 
hatta fedakarlıklarla yapagelmiş· 
tir. Fakat millet şerefinin icap et
tirdiğinden daha ileri gitmemiştir, 
diyor. 

HükOmet gazetesinin bu ifade· 
sinden şunları anlıyoruz ki, Macar 
milleti istemediği bir vaziyete sü
rüklenmiş, bunun için de Kont 
Teleki fedakarlıklar yapa gelmiş· 
tir. Zira fedakarlık, tabiiden ve 
mutaddan ileri gitmok, başkasının 

menfaati için kendi menfaatini dü
şünmemektir. işte Macaristan bu 
hale düşürülmüştür. Yine gazete
den şunu anlıyoruz ki, bundan 
ötesi millet için şerefsizliktir. Kont 
Teleki fedakarlıklara alışık bir 
adam olarak tasvir edildiğine gÖ· 
re, şimdi intiharını icap ettiren 
sebep, acaba Almanyanın Macaris· 
tandan artık millet için şerefsizlik 
teşkil edecek olan yeni şeyler is· 
!emiş olması mıdır? Bunu yeni 
Başvekil Bordossy'nin hattı hare· 
keti g-österecektir. 

lstanbul güreş takımı 
şehrimize geliyor 

Türkiye oerbest güreş birinci· 
likleri 12 Nisanda şehrimizde baş· 
lıyacaktır. 
Gelen haberlere göre, lstanbul gü

reş takımı bu ~alı g-ünü şehrimize 

müteveccihen hareket edecektir. 
Takım şO şekilde tertip olun· 

muştur: 

56 kilo Çakır Ahmet, 61 kilo 
Halil, 66 kilo Bekir, 72 kilo Faik, 
79 kilo Koca Ahmet, 87 kilo Ad· 
nan, ağır siklette Çoban Mehmet 
ve Samsunlu Ahmedtir. 

Güreş federasyonu, ağır sıklete 
lstanbuldan iki güreşçi istemiştir-

Güreş ek.ipini Sedat ve Saim 
götüreceklerdir. lstanbuldan Dok
tor Saip, Sedat, Kamil ve Ahmet 
hakem olarak kafile ile beraber 
gideceklerdir. 

Karabük, çivi fabrikalarına 
çivi teli verdi 

lstanbul - Karabük demir ve 
çelik fabrikaları tarafından çivi 
fabrikalarına ilk parti olarak 300 
ton çivi teli verilmiştir. Bunu, ikin
ci 300 tonluk parti takip edecektir. 

fabrikalarından piyasanın ihti
yacı olan 500 ton daha muhtelif 

cins demir verilmesi üzerinde tet
kikler yapılmaktadır. 

Karabük uhtelil firmalar namına ıre
len 170 ton çivinin tevziatı yapılmak

tadır. Yolda bulunan ve yakında 

yola çıkacak daha 1000 ton demir 
vardır. • 

Yedek subay okullarında 
tahsil müddeti kısaltı-

1abi1 ece k 
Ankara - Yedek subay ve 

tatbikat okulları ile askeri fabrika 
ve müesseselerdeki altı aylık tah· 
•il müddeti icabında genel kurmay 
başkanlığıoın teklifi üzerine milli 
müdafaa vekaletince 4 aya kadar 
indirilecektir. Bu takdirde 6 aylık 
asteğmenlik hizmeti indirilen müd· 

1 det kadar uzatılacaktır. 

Ziraat bankasına beyan
nameler verilmeğe başlandı 

Son koordinasyon kararı mu· 
cibince, elinde pamuğu bulunanlar 
Ziraat Bankasına beyannamelerini 
vermeğe başlamışlardır. Banka bir 
iki güne kadar mubayaaya başlı· 
yacaktır. 

ı 
B. Mustafa Gülek lstanbula 

g i t t i 
Cümhuriyet Halk Partisi vila· 

yet idare heyeti reisi B. Mustafa 
Rifat Gülek on beş gün kalmak 
üzere dün lstanbul• hareket et· 
miştir. Kendisine vilayet idare he· 
yeti azasından tevfik Kadri Rama· 
zanoğlu vekalet edecektir. 

Öğrendiğimize göre B. Gülek 
dönüşte Ankarayada uğrayacaktır. 

Bugünkü maç 
Türkiye. Futbol birinciliklerine 

hazırlanmakta olan bölgemiz -Fut
bôl şampiyonu Milli Mensucat ta~ 
kımile takviyeli muhtelit Seyhan 

takımı arasında bugün öğleden 

sonra bir karşılaşma yapılacaktır. 

,....~~----------~ SADi TEK 
HALiDE PiŞKiN 

TiYATROSU 
O J TJEM§İlL 

Bugün gündüz saat 15 de 

OTELLO 
1 başlangıç ve 4 perde. Ayrısı 

Aynaroz Kadısı 
BÜYÜK MAHKEME PERDESi 

BU GECE 

• Bu Hesapta Yoktu • 

BUyUk Vodvil 3 perde 

Son Gecenin Numaralı 

Yerleri Ogleden 
itibaren Satılmaktadır 

[=ı=*=J]=l==E=•:m=~ı=l=ta=lya=n=O=o=na=nm=as=ın=a ='k=inc=i =Da=rb=e =! =• 
AAkdenizdeki son muharebe ,.....------------ ·------------., 

dünyanın her tarafında a- Skajerak Deniz rnaıharebeslndenberl, Yu-
laka uyandırmıştır. Geçen harpte nan denizinde vuku8 gelen çarpıtma kadar 
vukua g-elen Skajerak deniz muha· bUyUk ve uzun sUren bir 11'1uharebe olrnarnıttı 
rebesindenberi bu kadar büyük ve • 
bu kadar uzun süren muharebe ol-

A kdenize açılan ltalyan do· kuvvetlerine doğru çekerken lngi-
mamıştı. I' 1 
Şimdiye kadar g-elen haberlerden nanmaaı biri Littorio, ikisi ız deniz ve kara tayyareleri tar-

c • · ı k ı 3 h yan gemilerine hücum etmişler ve 
anlaşıldığına göre bu harbi hazır• avour sıstemı o ma üzere zır • bunlardan bir kısmını hasara uarat· 
lamakta bir lngiliz hafif kruvazörü lıdan, 11 kruvazörden Vt> 14 tor· o 

"d b b d kk · mağa muvaffak olmuşlardır. ve bava kuvvetleri mühim rol oy· pı o mu ri in en müre eptı 
namışlardır. lngilizler bu donanmanın denize t"kl Bu gemiler sür'atlerini kaybet-

( d k k ı erinden lnailiz donanması harp Harbin iptidasındanberi ngiliz açıl ığını haber alınca üçü o 

donanması Akdenizde ltalyan do. Orion kruvazörünü yem makamın· sahasına yaklaştığı ZAman bütün 
· b" d ·ı · ·· - 1 d' it ı d ltalyan donanması ka"amamış, bu nanmasiyle karşılaşmak içın ırçok a ı erı surmuş er ır. a yan O• • 

5 1 f d suretle iki donanmanın temas et· defalar teşebbüste bulunmuş, fakat nanması 1 mi mesa e en ağır 
h~r defasında ltalyan filosu son toplariyle ateş açarak Orion'u ta• mesi kabil olmuştur. 

d t k. t • b ı t Harbe iştirak eden lnailiz sür'atle iislerine çekildiğin en • e· ıp e mege aş amış ır. o 

mos tesisi kabil olamamıştı. Orion, Graf Spee Alman zırh· donanması Varspite siste· 
Valnız bazı münferit çarpışma- lısı ile yapılan muharebenin kah- mi 3 zırhlı ile 1 tayyare gemisi, 

larda lngili>. kruvazörleri iki ltal- ramanı Ajak ve Achilles tipinde, 4 kruvazör ve bir kaç torpido 
yan krüvazörünü ve bir iki torpido 7,070 tonluk bir krüvazördür. Sür· muhribinden mürekkepti. Bu üç 
muhribini batırmağa muvaffak ol· ati saatte 32,5 mildir. Başlıca si- zırhlı (Varspite, Barbam ve Vali-
muşlardı. !ahları 8 tane 15,2 lik, 4 tane ant) lngiliz donanmasının bugün 

Bu defa ltalyan filosu tuzağa 10,2 lik toptur. hizmette bulunan <>n eski gemile-

düşürülerek muharebeye mecbur Bu krııvazör ltalyan ıremilerini ridir. 
edilmiştir. şarka, lngiliz donanmasının külli Oueen Elizabeth sınıfı namiyle 

maruf olan bu zırhlılar beş tane
dir. ikisi 1913, ikisi 1014, biri de 
1915 senesinde donanmaya grimiş· 
tir. Bu gemilerden b a z ı 1 a r ı 

Skajerak muharebesine de iştirak 

etmi4lerdir. 
VV arspite, Barham ve Valiant 

17 • 18 senelik olmakla beraber 
hepsi 1927 senesinde yeni baştan 
yapılma derecesinde esaslı tamir ırör 
müş, tamamile modern hale getiril
miştir. Bu zırhlılar 31, 100 ton hac• 
mindedri. Süratleri saatte 25 mildir. 
başlıca silahları 8 tane 38, 1 lik, 
12 tane 15, 2 lik, 8 tane 10, 2 lik 
ve müteaddit hava dafii toptur. 
Hepsinde ikişer tayyare vardır. mü
rettebatları 1184 kişidir. 

ltalyan donanmasına gelince 
Vittorio Veneto zırhlısı olduğu an· 
!aşılan Littorio sistemi zırhlı ltalya
nıo en yeni harp gemisidir. Hac· 
mi 35 bin ton sürati saatte 30 mil
dir. Başlıca silahları 9 tane 38, 1 
lik, 12 tane 15 lik, 12 tane 9 
luktur, Cavaur sistemi iki zırhlıya 

Devamı üçüncude 

Çiğit 
Muadeleleri 

Borsa encümeni mevcut 
usulün kaldırılmasını 

muvafık gördü 
Çiğit muadeleleri hakkında 

şikayetler vukubulduğunu ve Bor
sa encümenince bu hususta tel· 
kikler yapıldığını evvelce haber 
vermiştik. Encümen, tetkikleri ne
ticesinde, bu muadelelerin normal 
bir şekilde cereyan etmediğine 
kani olmuş, bu usulün kaldırılma
sını muvafık görmüştür. 

Her çiftçinin fabrika sahibiyle 
anlaşarak malından hususi bir 
muadele yapmasının daha faydalı 
olacağı düşünülerek Borsa nizam
namesinde gerekli tadilatın yapıl· 
ması için Ticaret Vekaletine mü
racaat edilmiştir. 

Raşit Rıza memleket Halk. 
evlerinde temsiller verecek 

Büyük Artist Raşit Rızanın ge
niş bir sanatkar kadrosuyla Halk. 
evlerinde temsiller vermek üzere 
yurd içinde bir turneye çıktıgını 
öğrendik. Trup şehrimize de gele
rek birkaç temsil verecektir. 

ANfillLOPEDi 

• 

Kara Yorgi 
Oğulları 

ikinci Petar'ın Yugoslav tah· 

tına geçmesi üzerine, Kara 
Yorgi Oğullarının ismi Matbuatta 
defalarla zikredildi. Bunlara Kara• 
georgieviç'ler de denmektedir. Baş• 
taki " Kara ,. sözü Türkçedir. 

Hanedanın müessisi olan Kara 
Yorgi Petroviç milletine istiklal 
bahşetmek için didinen Sırplı bir 
kumandandı. 1766 da Vişvat'ta 
doğdu. 1817 de Adzagna'da öl· 
dürüldü. Zengin bir Domuz taci
riydi. Büyük bir azim ve irade sa
hibi olduğu için Sırplılar, Osmanlı 
hakimiyetine karşı mücadele etmek 
üzere onu şef kabul ettiler. Ku
mandasına girdiler. 

Osmanlı imparatorluğu, dahi
lindeki bozukluklar içinde bir ta
raftan da Ruslarla çarpışırken 
Kara Yorgi 1805 ve 1810 sene
lerinde Rusların yardımı ile epeyce 
muvaffakıyetler elde etti ve niha
yet Sırp beyi tanındı. Osmanlı 
imparatorluğuna sureta bağlı ol
makla beraber hükümdar mesa
besindeydi. Fakat sağlam seciyeli 
bir zat oldugundan, köylülükten 
ayrılmamıştı. Çil sürüyor, Domuz 
güdüyor. Şarap fıçılarına bizzat 
çember takıyordu. 

Kara Yorgi, memleketinde 
Ruslar bulunduğu müddetçe, on
lara dayanarak epeyce işler gördü. 
Fakat Çar orduları çekilince yal· 
nız kaldı ve O•manlı kumandanı 
Hurşid paşa tarafından mağlQp 
edildi. Bunun üzerine Avusturyaya 
kaçtı. 

O g-idince hakimiyet, rakibi 
olan Miloş Obrenoviç'e geçti. 

1817 de Kara Yorgi, Sırbis
tana tekrar döndü ve i•yanın ba
şına geçtiyse de Miloş tarafından 
öldürüldü. 

Oğlu Aleksandr Karayorıri, 
babasının ölümünden sonra Ru• 
ordusuna girdi. Sonra Obre
noviç'lerin yaverliğini kabul etti. 
1842 de Sırp prensi ilan edildi. 
1858 de memleketinden çıkarıldı. 

Macaristana çekilerek orada vefat 
etti. ( Hayalı : 1804 - 1885 ). 

Kardeşi birinci Petar (=Pierre, 
yahut Petro) 1903 te Sırp tahtına 
çıktı. 1921 de meşhur Aleksandr 
onun yerine Kral oldu ve 1934 te 
Marsilyada suikasta kurban ıritti, 
Aleksandr' ın oğlu da şimdi on se
kizinde bulunan ve son günlerde 
hükümdarlığını ilin eden ikinci 
Petar'dır. 

Böylelikle Kara Yorgi Oğul
ları'nın ancak yüz kü•ur ••nelik 
yeni, fakat çok iradeli bir •ülile 
oldukları görülüyor. 

• 
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ÇAKIC·I 
EFE 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

Te/rilıa No. 
ııs 

- Peki efe. 
- Haydi bakalı• kara Ali efe. 

Şimdi kızanlarını topla ve hemen 
bis41en azaklat. 

iki efe hususi konaşmata ni
hayet verdiler ve kızanları tekrar 
yanlarına çarırdılar. 

Bir müddet daha konuştuktan 
sonra kara Ali kalktı: 

- Bize müsaade efe 
Dedi. Çayfab koca Mebmedi, 

Gökçeni, kör Mehmedi, hacı Hüse· 
yini ve Çaylah küçük Hasımı bera
berine aldı. 

- Allahaasmarladık zeybekler. 
- Ujurlar olsan. 
Kara Ali çetesi ayrıldı, ritti. 

Çakıcı da bacı Mustafa, çakar Ali, 
deli Mehmet, Abdi ve çoban Meh· 
metten mürekkep çetesile o mın· 
takadan uzaklaştı. 

••• 
Kara Ali; efeden aidatı talimat 

üzerine • peklli bir m&ddet dolat· 
taktan sonra • yoluna bularak isti· 
man etmif ve Kayaköyde ikamete 
bqlamlfb. 

O saralarda Çakıcı çetesiyle 
jandarmalar aruında Birai civaında 
çok tiddetli bir müsademe olmuş, 
çeteden Abdi yaralanal"ak kendir 
tarlalarında saldanaq, Çakıcı çe· 
teli de yakaya bin miifkülitla kur
tararak kaçm11b. 

Abdioio yaruı a;ardı. Bu se
beple Çakıcı efe bizzarare kendi· 
Iİni makadd•abna terkederek ora· 
da bırakm11ia, 

MG•demedea bir kaç uat 
IOIU'a kara AH et.; maiyeti kızan· 
larile beraber Ayuulak civarında 
balanan ve kendi kay& olan Çay
lıya ridiyorda. Kara Ali; ba kay. 
deki ikinci kml ziyaret etmek 
istiyorda. 

Çakıcıom Birgi müsademesin· 
den ıonra Tire havalisine çekildiği 
haber alındıimdan Ayasaluktan bir 
landarma m&frezesi de Tireye fit· 
m•k &zere yola çıkna11h. 

Bu mllfreze; kutıamdan mGHl
Wı alta atımın selditini rörilnce 
derhal yere yatarak mevzi aldı. 
Kara Ali bu vaziyeti rörmiif, fakat 
yGzde oldaiundan aldU'lf etmemifti. 

Kara Ali bile, ilerledi ve jan· 
darmanın kard•ia paso dahiline 
çeldDaeden fireli. Fakat pataya 
~, airmez de 

- Dar 
Emrile kqJlatta. 
Kara Ali; atman diaplerini 

topladı. 
Kıaanları ela toplacblar 
Ve hep1i birden durdular. 
- Bizi neye durdurdunuz ça· 

vuş aj'a? Biz efkıya deiiliz, yüz· 
deyiz. Benim adım kara Ali .• 

Jandarma müfreze kumandanı 
pusudan cevap verdi: 

- Böyle ıillbb yüzde mi olar? 
At lillhlar1 yere. 

- Hlk.Gmetle aramazdaki tart 
ba. Biz liWıla ruiyonak lr.endi
liiimizden reziyor detiliz. Hlllr.0-
met mibaade etti. 

- Ben öyle şey anlamam. Ya 
derhal ıiliblan yere atın, yahut 
•let edeeejim. 

Bu tehdit derhal tesirini röa· 
termif ti. kara Ali öyle bir vaziyete 
d6fm6ftü ki hiç bir şey yapamazdı. 
Bu sebeple ister iıt•ez sllibları 
yere attılar ve hayvanlardan inip 
beklediler. 

MGfrezmıin bir lr.11mı pusuda 
~almlf Ye kara Ali ile uyyeti 
aaanlannı ıilih albnda tatmakta 
dev~m etaifti. Dit- kıamı kalktı, 
:•yaya yalr.lattı. Yerdeki lillh

' fiteldilderi allp ,_,. athk
tan sonra hepsini bqtan &f&İ'I 
:idadı, üaerlerindeki tabuacaı.rı da 

ı. 

im Ondan ıonra bqta kara Ali 
o ak ı... hepsinia de ellerine 
kal1p9eleri vardalar vö &alerine 
katıp Ôd•ife .. ıwu.. 
ha Kara Ali ile rlfekua Ôdemit 

.,... ...... kon•lmqlardı. 
Bu ııralarda B· · 

llnde Kmdir tarlu:. •u:-d•me-
Ye yekalaaaralr. Birri .!... rGlm6f 
l'etilllwiıftL 0... da Ôd-· ,.._ 
lettiJ... -•• nak· 

Ye yaralar.... tecla "d 
._.. kara .~ .Yanına koyC:.:. 

~·~~ •ptidai •ubake
~ ~te Caüiceclit .. bal. 

hacı 1aahzaa evinde t ... k. 
eclen ~ınıharp tarafmdan 

yapılmıştı. Divanıharp reisi Muğla 
soygunu hakkında malGmat iste
dikçe kara Ali sükOt ediyor ve bu 
sükOtta temerrüt gösteriyordu. 

Fakat Abdi hiç te böyle çık· 
madı. Divanıharp reisinin suallerine 
cevaben ıilihların ve gllmüş para 
torbalarının römüldiliü yeri bül
bGI fibi tarif ediverdi. Filhakika 
paralar ve ıiWalar Nazilli civrında 
Kanncah datda Ahdinin tarif et· 
titi mahalde bulunmuş ve bittabi 
hükGmetçe istirdat edilmişti. 

Divanıharp bilhaua yataklar 
üzerinde asrar gösteriyor, eşkıyalık 
derdine bir nihayet vermek ıçın 
bunlar1 öjTenmek istiyprdu. Bu 
Hbeple kara Aliye sordu: 

- Size daida kim yemek ve· 
rirdi, kimler yataklık ederdi?. 

- Herkes .. 
- Nasıl herkeı? Bütün mem· 

leket halkı sizin yatafnuz mıdır? · 
- Elbette .. 
- Bunlardan bazılarının isim· 

lerini söyler misiniz? 
- Söylerim amma karnım aç. 

içim bayılıyor. Bana evveli yemek 
verin, sonra anlatırım.. 

Kara Aliye derhal lokantadan 
yemek tedarik ettiler. Hemen ora· 
cıkta kelepçelerini çözerek gelen 
yemeti yimesine müsaade ettiler. 
Kara Ali mükemmelen karnını do· 
yordu, tekrar kelepçelendi ve di· 
vanıharp reisinin sualini beklemeie 
bqladı. 

- Alil işte karnan doydu. 
timdi söyle bakalım; size kimler 
yatakhk ediyordu, kimler yemek 
veriyordu?. 

Kara Ali doiruldu, dudakla
nnda mllltehziyane bir tebessüm 
belirdi: 

- Reis beyi. Ellerim kelepçeli 
oldaju halde siz bana yemek ver
~lniz. ~ize sorarım: Ben dagda 
~ken: elımde de silah varken yemek 
ısterım de bana kim yemek vermez 
kim yatak röatermez? , 

Bu mlllklt cevap kartasıncla 
söylenecek 16z yokta. Divanıharp· 
bu b.-ifleria •vrakmt tunif etti; 
urfladı ve kendileriyle birUlde 
lzmir cinayet mahkemesine yolladı. 

Bu 
f fte 

(Dnamı .,.,. ) 

Nllbetçi eezane 

Halk Eczanesi 
( Tanua Kapmada ) 

iLAN 
Askeri Satınalma ko· 
misyonu reisliğinden: 
Tahminen beher adedi 120 
kuruştan 1500 kıl timar fır· 
çaıı almacakhr. pazarlıA"ı 
9-4-941 günü saat ıs dedir. 
ilk teminata 135 liradır. la
teklilerin belli gün ve uatta 
Adana Askeri satan alma ko
miayonuna müracaatlan.. 
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G eçen sene
nin Hazircı· 

BUGON 

zerlerine ateş açı 
lmcıya k a d a r 

nındanberi lnfil· Fransız remileri-
tere ile Vifi ara· ni takip etmifler-
smdaki münase· dir. Gemiler Fran 
betler, zaman za· 11zlara göre, pi· 
man alevlenip, ... rinç, kuru meyva 

kinl .. en bir yanar İngiltere - Vış· •• ve arpa taşımak· 
daia benzemekte- ta idiler. 
dir. Ba mllnase- •• lniilizlere röre 
betler en bnyük mUDasebetleri remiler Uzak. 
krizini, iki devlet tarktan gelmekte 
donanmuınm çar~ V AZAN ve Almanya'ya 

ı ında roçlnıüıtir. • • MER idiler, 1 ~ r ! ı iz 
pıttıtı gilnler za A ş ES 1 kauçuk tafımakta 

Gerçi banan neti- . harp femilen,mu 
cesinde siyasi mnnaaebetler kes"l· hariplere devlet .. 
mittir. Ve esasen lngiltere'nin, ~e ~er. hukukunun tanıdıtı sellhiyete 
Gaulle hareketine kartı takip et. ıstinaden fıranıız gemilerini tiukif 
mekte olduğa siyaset kartısınd ve maayeue etmeie ıetebüt ettik· 
Viti ile münasebetlerin idame~ leri halde. ~ransaz .r•mileii kaçm11-
mümkün dejiJdi. la~dır · . lnrılız femıleri ıimali Afri. 

Fakat buna raimen Vifi h" . k~ da.kı F~an1tz limanına kadar r•· 
kümeti, Almanya ile, Laval'm a:. milen takıp etmişler. Ve llzerleri 
ladıiı minada işbirliti yapmaktan ne at~ .•~ıldıtı zaman' kan dökül. 
kaçınmıştır. Vişi bükOmetinin vaz·. memesı •çın mukabelede bulunmak
yeti cidden pek miişküldür. Bir ~- tan çekinerek çekilmişlerdir. Her. 
raftan Almanya, Vişi'yi, Laval'ın halde ceilıneleri isabet olmqtar. 
kabul ettiti tekilde işbirliği yap- Çnnkll bu, lnriliz veFranaaz harp 
ması için tazyik ediyor. Mare- r•mileri aruında altı ay zarhnda 
f&l Petain bana kabul etmediği OçnncO m6sademe olacaktır. 
için Almanlann tiriz.lerine hedef Bunanla beraber, lnriJtere ile Vi-
olayor, ti h6k4meti arumdaki miinu 

Dijer taraftan lngiltere Vişi. betler rerfinletmifti r. Haber v: 
den, de Gaalle gibi hareket etm • rilditine röre Vifi hllkClmeti, Bir. 
sini istiyor. Ve etmeyine, lnfilizle~n 191ik Amerika vuıtqiyle lnfiltere 
hücumlarına ujTuyor. Vifi Fransa- hükGmeti nezdinde protestoda ba-
sının vaziyeti nedir? lunmqtur. Fransız r•zeteleri lnril· 

1 - Almanlara göre, ma;lap ter~ .aleyhinde nepiyat yapıyorlr. 
olmuş ve ralip tarafandan sulh ş t lnfiliz rueteleride Vişi bükGmeti 
larmın dikte edilmesini beklemek~r ni Alman'y ..... ...tlerine hizmet 
olan. bir memlekettir. Sulh akded:. etmekl~ itham ediyorlar. 
ınedıkçe Almanya ile Fransa V •parlar lnfilizlerin iddia ettik-

d . • ara- l . "bi U sın a sayuı mllnuebetlerin me erı gı , ak prk,tan mi reliyor-
ld • bab" vcut lardı ? L-- fr 0 agu 11 mevzuu olamaz. • yo~ auayların iddi et· 

Geçenlerde bir aJ'ans Alm ti.kleri ribi. Afrika'dald bir fran•ız 'l F ' anya l _ .... _ ..... 
1 e. ranaa arasındaki münasebet- ımanı-n mı yikl~erdi ? 
lerın rerginl8fti~nden bab d" Yilklwi kaaçak ıaa yoba-- • 8 ı· ,. 5 ' se ınce, • • -r- ve 

b"erddın ın yarı resmi sözcüsü buna )Nl'IDÇten ibuet lliJdi ? Manit .. 
ı et ederek demişti ki: yaya mı yokla Afrika.da llqka bir 

:-- Almanya ile Fransa arasan. bir franuz U...1Dama ~lardı? 
da sıyui münasebet yoktur ki b • Anlaplan la,ua.. le V1P •nome-
nun ferfinliğinden babsedilıin. Q ti aruanclald ihtilaf -vaaa budar. 

2 1 ·ı· l Bunlar ela remileriai muayenesı" - ngı ız ere göre Fransa 1 "it . ' , neticesinde anlqtlacak olan mese· 
n!ı e~e~ı~, vecibelerini yapmıyan lelerdi. 
muttefikıdır. lngilizlerin nazarında 
Fran111 ittifakı benOz meridir ve 
deva~ etmektedir. Fra .... lnfiltere 
~ birlikte harbe ~ Ye antte
fikin ma...ıı.btüai almadan dilf
manla mBtareke imza etmiftir. Vi
tl laik....... tiu yolda laareket 
etıaeje laakka yola. 

. 3 -Viti hilkGmeti iee, bitaraf 
bır devlet vatiyetiai talclaıalfbr. 
Bu Hbepledir ki, lngiltere ile Al
manya ar.-claki mGcadelede k•· 
diaine bitaraf maameleei )'•JNlmuı· 
nı ve bitaraflık haklanu hOrmet 
edil•eefai ısrarla taJep etmektedir. 

• Birkaç rGn evvel bir torpi-
donun refakatinde HyrUe• 

fer etmekte iken lnfiliz harp re· 
mileri tarafından tevkif ve muaye
ne edilmesi için yapılan teşebbüs 
üzerine çıkan hadisenin sebebi de 
budur. 

Bu gemiler Franıızlar1n iddia· 
larına göre, Fran11z Afrikuınm bir 
limanından diier limanına gitmek· 
te iken lnailiz harp ıemileri tara· 
fından tevkif ve maayeneJerine te
ıebbüı edilmiştir. Gemiler durma· 
mqlar ve Afrika' da bir Fruaaa 
limanına iltica etmiflerdir. lnriliz 
gemileri, sahil bataryalaftndan Ü· 

Ve itte loriltere'nin ihtillfta 
en çok haldi olchaie nokta da ba
dar. lnfilizler, vapurlarda kauçuk 
oldqandu ıDplaelenmifllr •• mu· 
b.riplere llevlellw hakalau.n ver
diii ae1'hiyetlere i.tinat ederek 
btanlan maayene etmefe t8febblll 
etmftleNir. Ylti hlkt••ti. keaclW-
ni bit•af atldetse. bi}e, in ....... rin 
~ ..wn,.tinl .... lcqa ..... i 
ıçın de ortada hiç bir Hbep mev· 
~t defMr. Ba 8'iW 1Ut1ar altancla 
bitvafl.v Wle lnailtere'ye maayeae 
hakkını inkar edemfyecelderi için· 
d~ .~1 lnwiUz efUrnnaamiyeainde 
V11ı ye kartı tiddetli bir itbirar a• 
yanaııtar. lnrilizler, biraz da baldı 
olarak, Almanya ile ririttikleri hl\
yat memat mücadelesinin, aynı za• 
manda Fransa'nın da mücadelesi 
oldaiunu iddia etmektedirler .flaki· 
katen eter Fransa, baron hiç ol. 
mu.., filiyatta bitaraf devlet tavrı
nı tak1nabiliyona ba ln..tlt , . Al , • •. ere om 

1 
~ya ya kartı mukavemeti ve 

talya ya karşı kazandı. 
sayesinded' 1 . . gı zaferler 
kırılsa d ır. ngibz mukavemeti 

• y ı ve Afrika'da inc.ilizl 
marlOp olaalard •. er 
dikte edilm" ~· Fransa çoktan 
k bul lf bir ıulhun tartlannı 

a edecek ve timali Afrika mGs· 

Macaristandan geçen 

Alman 
ordusu 

Yugoslav hududuna 
yUrUmekte devam: 

ediyor 
Alm•nre, tekllfl reci 
ettlll takdirde Ma· 
cerl•t•nı pt1rÇ11I• 
maki• korkutmut 

Belrrad 5 ( A.A ) - Matbu· 
atın bu rün verdiji intiba "ihti
yatlı bir nikbinlik ,. kelimelerile 
tavzih edilebilir . Bu nikbinlik 
kıımen ya Maçekin bükOmete işti
rake karar vermesinden, kı .. en de 
Berlindeki Yagoalav muhacirlerinin 
teia'raflannda kullandıkları lisan
dan ileri relmektedir. Politika ra· 
zetesinin Berlin muhabiri diyorki: 

"V azlyet karanız olmakda ber
devamdır.,, 

Ayni razetmıia Romadaki mu
habirine röre, Roma resmi ..ı.. 
filwi daha sarih vaziyet takınarak 
kendisine töyle demiflerdir: 

"Bu wGn Romanan Balkanlar
daki vaziy .. tia vihiml9flllem•i ar
ZlllDada oldgjan9 söylemek icap 
eder. Balkanlarda ymıi bir harp 
en u manbkı, en u tabit ye en az 
müdafaa edilebilir bir tarzı bal 
olar. Bununla beraber Yaroslav 
matbuatı henüz vahim bir ibtiW 
tehlikesi mecut olduiu kanaatin· 
dedir. 

Belrrad 5 ( A.A ) - Burada 
müteveffa Macar başvekili Kont 
Teleki'nin Macariltanın Almanya 
yanına fe1'ketli bir harbe sGrlk· 
lenmek tehlikesine maru balaa· 
dajuna rördlliO için intihar •ttiti 
aaonedilmektedir. 

S.dapettect.. alman - ha· 
herler v...-.v bilka.et darbelini 
müteakip Almanyanın Macarlardan 
Yagoılavyaya kUfı fili askeri yar· 
dım istediğini ispat etmektedir. 
Almanlar taviut olarak Macarlara 
Yaroslavyama Buat 11UDtakaaa 
vermeji teklif etmifJwdir. Almanya, 
teklifi red ettlfi takdirde Macaria· 
tanı paçalaaakla tebclid et 'ltfr, 
Kont Teleki, Macar •kwt ricali
nin mukavemeti imUuıa kılan taYU' 
ve hareketini p&nce bllyük 
l.ir ,_. dllfmllftlr. Macar milleti 
eu:r=; harbe iştirak aleyhin
de mata mahakkakdır. millet 
Teleld'ain ~tihanndan sonra röz: 
lerinl Horti 1• çe~ bulanmak· 
tadır. S. arada AlauUı kıtaalan 
Y...,.ıav haduduna doira Maca: 
;:f;.'dan l'eçmete devam etmek· 

l ~ün halk, BaclaP91te sokak .. 

•arın :uı uzan Alman nakliye kol
arının reçitini seyretmiştir. 

lemlekeleri de italyanlann iıtiluı 
altına geçecekti. Bu bale na:ıaran 
lnriltere'nin mukavemetini takviye 
etmek aynı zamanda Fransa'ya da 
hizmettir. Vişi erkanı da ıüphesiz 
bunu takdir ediyorlar. Fakat b~ 
yolda fazla ileri riderek Almanya
yı da kışkırtmak istemediklerinden 
muzaffer diişmana kartı yaralanan 
~r~'yı da korumak mecbariy .. 
tmdedır~r. lnriltere'ye kartı düt
~anlılr. ifade eden b&reketlwin bir 
ızabı da bu:oı.. rerektir. 

Kun ·daklrasında Servet! 
1 spuranın Sararoue tehrinde bir fahri· 

kada receJeri çallf&D . Pablo Gonzalez 
adında bir if ci, sabaha k&flı diier bir ifci ile 
fabrikadan çıkarak evin• fiderken yolda yeni 
clotmllf bir çocapn ailadıj1nı duymqtar. Sesin 
relditi tarafa fidiace bir davar1n dibinde kan· 
claklanlDlf bir çocuk rörm6tt0r. Gonzalez ço· 
cu;u •11 ve arkadafma: 

- Evde dört çocuj'amaz var, bir fazla 
oluna ne zarar, o da ötekilerin arasında bü· 
,ar ... demiftir. · 

Gonzalez çocata evine retirditi zaman 
kanii memnan olmQf, hem• çoeatu yatmDak 
laere üzerindeki örtiileri kaldırqaata bqlamlf• 
tır. Bu ıarada örtGlerin arasından 60 tane bi· 
..... parçalilc banknot ÇIUHfbr. • 70 gUn ,aı al 
içi• imdat bek· 
liyen iki gelllİCİ 

iki lnfiliz remicili 
Atlantikte 70 ,an 
bir sandal ifiade 
imdat bekledikten 
ve bir çok aaahnı· 

aiyetlere katlandıktan sonra nihayet Babama 
llClalan sahiline çıkmap •vafak olmllflardar. 

Ba iki pıaicl AQılo S.-.. t4bnda Wr 

lnriliz vaplll'UDUD mdrettebatından id" y 
21 Ataatos pcesi Asar adal.n a ı.Lı __ andp•r 
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. Çlıır.avı a 
eser adlı Alman auvın kruvaz-

dan durdurularak babnlmıştır. Buo~k~ tair•h_n: 
d" 1-....11- be 1 ı emıcı 
•t~ bet arbdatlWll'I' raber bir sandall 

denlZe açalllllftır. • 
On t0n IODrA sandalet. bulQQanlarda t 

rafcı ölmnttGr. Bundan iki haf6-
0.k~: 

k . . del" . UI sonra ı ıncı 
aptan ve makan11t ırmlfler k d"I • . 

d 
• 

1 
ve en ı ennı 

enıze atar"k bofulmat ardır. Sand ld idi d 
difer ikisi de bir mllddet ıonra o"la n. • "k~rk~~ 
kal . 2 muf, ı ı lfı 

m11tır. Banlar 22 ve 4 Y••ında ·L· • Sa dalda . -r ••• rençtı. 

icl.n Sa ~.~cek h;
1
: ~•men bitmek üzere 

•· --.. ta. cı rn k b. vapur iörm"·l kartuld n uza tan ır . .., er ve aldannı IUllelmİf-
lerdtr. Halbuki vapur S&ndal :--ı. 
uzaklatıalfbr. ı rVI"--. ve 

Bundu 10nra daha y" • 
HYÜDe • d !-l--..1- ll'llaı fiin aluntının 

rore -llA~ dolqmlflardır Son bir 
hafta zarfında yiyecek tüke d" .X.:..d • ki . ""-·I n ı••u en sayı •· 
mara Ytli amışlardır. Nihayet 30 Birincit8frin· 
de sandal Babama adaları aahiliqe dlfm&t, bu
rada 1Udalı ı6!enler. ikisini de ıkararak bu. 
taneye naldetmlflerdır, iki l'emfci baıtanede 
uzun müddet tedavi edllmitler ancak •imci' 
.,.,.......... , r. 1 
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YUGOSLAV HARiCiYE 
NAZIRININ BEYANATI : 

KORKMIYORUZ! 
D6vUtmek il· 
zım getirse 
dövüteeeilz 
Atina 5 (A.A) - Katimerini 

razut•i Belrrad busui muha· 
birinin Yuroslav Hariciye Nazın 
ile yaphİ'J mnlikatı netretmelr.t• 
dir. Niaçiç demiftirki: 

.. _Ben kendi hesabıma lıarp 
fellketini y uroılavyadan uzak· 
laştarmak için elimden releni 
yaptım. bGkGmet Yuroslavyanm 
hükOmranhj'uıa temu eden bazı 
noktaların tasrihi için müzakere
ye girifti. Fakat vaziyetimizi sa· 
dakatla tayine yarayacak olan bu 
müzakereler inkıtaa ujndı. Y • 
rine r•yemiz milli iltikWimizi 
konuaakdır. Banu mevzuu bahis 
allzalr.erelerle anlatmak iatijor
dak. Şimdi hadiselerin inkipftnı 
beklemekten başka bir t•Y ·ya• 
pamayız.,, 

Ninçiç, beyanatını ıu sözlerle 
bitirmif tir : 

" - Biz korkmıyoruz. Milleti· 
•İs .. side diier tecavüzlere ai· 
ramlfb. Eter dövilfmek lhml'eline 
dlfecetiz. Herk• vuifemizf ya· 
pacajımızclan emin olmabdar. " 

lngiltere Clzerinde Alman 
hava ' faaliyeti 

Londra 5 (a.a) - lnrWz hava 
ve dahili emniyet nezaretl.;nin 
tebliii: 

Dütman tayyarelerinin dnnkn 
faaliyeti u olmq ve ciaha zi7ade 
sahil mmtakalan iizeriode cereyan 
ellBİflİr. Bomba abldliı hiç bir 
,...-. bilclirilm.mttir. y abu& ba 
sabah lskoçyanın $imalitarkbinde 
bir yerle t.ilterenln fimalltarldlin· 
de dit- bir ywde mitralyöz ...ıeri 
işitilmiştir. Bir kişi yaralanmif ve 
bazı evler hafif hasara ai!'.amlfbr. 

\ ltalyan donanması· 
n• ikinci darbe 1 
_..,,.,.,, lldncüle-

rehnce, l.alarm hacimleri 23,622 
ton sDratleri saatte 27 mildir. Bat· 
lıca aillhları onar tane 32 lik ı 2 
tane 12 lik, 8 tane 10 luktur. 

Deniz harbinde en müibm rolü a-
jır toplar oynar. ltalyan donan .. 

muı •tır top itibarile ltgiliz donan
~ma faikti. Çün1tn lnfiliz remile
rinde 24 tane 38, 1 lik 36 tane 
ıs, 2 lik, 24 tane 10, 2 lik top 
balanmuına mukabil ltaJyan do
nanmasaada 9 tane 38, 1 lik' 20 ta· 
ne 32 lik ki 29 tane çok b6-"'k 
top vardı. ~ .. 

SGrat itibarile de faikiyet ital· 
yan~arda idi. lnriliz zırhlılannın •· 
zlmı sürati 25 mil olduğu halde 1. 
talyan zırhlılanndan birisinı"n 30 "k" . . 2 ,ı •• 
sınan 7 mildi. 

. Kruvazörlere relince, lapte
renın 4 kruvazöıihıe makabil ltaJ.,... .. 
lar 11 aİ'Jr kruvazöre maliktiler. 
ltalyan torpido mahriplerinin de 
daha fazla oldatu anlatılmaktadar. 

ltalyalar kuvvet itibarile tefev
vuklarma ratmmı çok •iv bir dar
be yeqler, çok yeni ve çok ifl· 
zel 4 kruvazörler 4 torpito mahri. 
bi luaybetmiflerdir. 

Harbin ilk safbuma ipirak eden Vit 
torio V eneto zarhl11mın ikıbe-

ti henüz belli deiiJr. Bu zırhli 
lnriliz tayyarelerinin attıkları tor
pidolarla ajır hasara utramlflı. 
Tayyarelerle yapılan arapırmaJ.r. 
da zarhh rörGlememiftir. Bana mu
kabil azaklarda deniz Gzerinde bir 
tok sallar ve banlan. l9ttlnde re
•feiler ,eraı.a.tar. Bandan urhlı· 
nın batbİ'J İltidlil edilmektedir. 
Hvbalde ba rnü batmam141& bi
le çok •iır ha•ra uiram11tır. Ha· 
tarlarclad• ki banan .. i olan Litto
rio da Taranto hllcamunda ajır IU• 

ntte tahrip edilmif ti. 
lnailizlerin esir ettikleri lt.alyan 

babriyelil.,ri arasında 3S Alman za. 
bit ve to~ a.a--.. elik· 
kate tayandar. Budan bir mliddet 
evvel Alman bq amirali Raect. 
ltalyaya ritmif, ltalyan bahriye •· 
klnile fÖrlflllftii. Bu pr .... 
neticesiacle ltalyan doaan••• 
Alman sabit ve efradl ~ 
tt..anlafaaaktad1r. lta1,-..... , .. 
11nın bu defa bl~ '* .... .... 
dmize a91lmar • Aiatc..: r: llHrlae. Olilii 
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Alsaray Sinemasında Tan Sinemasında 
Tel: 212 Tel: 266 

Bu akşam 8,45 matinelerinden itibaren bütün Adana 
halkının sabırsızlıla beklemekte olduğu 

------------------------------------~-------BU GÜNKÜ KANLI HARBiN 
Sinamacılık Alemine Verdiği E.n Büyük Hakiki . Eser 

YÜZEI~ KAll.Elu.leR 
Fennin ölüm yagdıran TÜKCE Ölümle hayatın 
makineleri ile cesaret , Aşkla Vazifenin 

ve- kahramanlığın snzLU Şerefle ıstırabın 
ç a r p ı ş m a s ı U 

1 
___ .;.;M.;..u;;." ,;;.c ,;;,a..;,;d_e,_l_e_s_i __ , 

ııt~ ~:x--Y~'!..-::+~.:·s·~~x~-x-x-::c-y~~~-~.,,.-~ 
~! ~1udurmuş Engin denizlere alev ve dehşetler saçan ['l..• 

.... • , filoların ölüm savaşları, bulutları parçalayarak üI- ~, ~ 
IC!'JJI ~) keler aşarak çelik kartallarda ölümü hiçe sayan ~ ~ 

11'-==•~iL kahramanların VİIZ'itllk ve zafer de~tanı ~.--: -... ~~oo~~~+S·~±-x-~·~-x-::@"~~·~4'"~4 .... 
BU MUHTESEM BÜYÜK FiLME iLAVETEN 

' 

Tan Sinemasında 
G<e©ırg~ Olb>rü~n 

TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN FEVKALADE 
HEYECAN VE MACARA FiLMi 

BABA İNTİKAMI 
PEK YAKINDA: 

Beyaz Esi re Türkçe sözlü 

ALSARAYDA 
GONDOZ 1- YÜZEN KALELER 

: 2- YAŞAMAK ZEVKTiR 

TANDA 
GONDOZ I 1 ... YUZl~I ~{J\llllf.R 

• 2 ... OJ\:11\ ı~rrl~<ı\tJJJ 

BUGON 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1- Nafia dairesile anbar 
ve garai inşaatının ikmali işi 
keşif tutarı olan (1354) lira 

[04] kuruş üzerinden açık ek
siltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme 24 - 4 - 941 
tarihine müsadif perşembe 
günü saat 10 da vilayet da-
imi encümeninde yapılacaktır. 

3- İsteyenler keşif evraki

le şartnamelerini görmek için 

Nafia müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4- İsteklilerin ( 100 ) lira 

55 kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve ehliyet vesikası 

almak üz°ere bu gibi iş yap

tıklarına dair bonservislerile 

iki adet vesika fotograflarını 

ve bir adet ( 38 ) , bir adet 

( 8 ) kuruşluk damğa ve bir 

adette ( 1 ) kuruşluk tayyare 

pulunu dilekce\erine bağlamak 

suretile 2 ci maddede yazılı 

günden 3 gün evvel vilayete 

mliracaat etmeleri lazımdır. 

611 6-12-18-23 

ASRI SİNEMADA 
Suvara 

8,30 BU AKŞAM 
Suvare 

8,30 

Komşu Mısırın kudretli Yıldızı FATMA RÜŞTÜNÜN 
IBDAGERDESI OLAN 

'TOJRIKÇE S'CZIL.ll:D ffe\~APÇA ŞA~KOlb.O 
~~~~~~~~~~~~~~~EE"f ~ 

·Saadet Yuvası 
l 

l - · . . -- ~ 
Binlerc ı..: sayın müşterilt>rinin göz yaş l a rı için de d evam ediyor 

Şehvani hislerini tatmin için genç kızları iğfal etmek 
isteyenlere karşı iffet ve ismetini mtıdafaa etmesini 

bilen genç bir kızm ae1kh roman ı ..... 
ILA YETEN: Sergüıeşl filimlerinin en heyecanlı ve mer:ıklısı olan 

BleY AZ S-ııJ~ı,, Aiti 
Aşk, Heyecan ve Sergüzeşt Filmi 
BUGÜN GÜNDÜZ MATINAOA iKi FiLiM BiRDEN 

1- Saadet Yuvası 2- Beyaz Suvari 
il. Nisan cuma günü akşamı İstanbul 
şehir tiyatrosu Darulbedayi 

Birinci Temsil 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••• • • : D ICll 11 IU fi- J 23 Nisan 941 U l u s al Egemenlik Bııyramı Bilet- 1 i U l ~~ ~~ f.:l leri geldi. H OROZOGLU Gişesine Uğrayarak Taliini- : 
: zi deneyiniz. : • • . ·• 
: 90 ve 150 voltluk BATARYALARI Horozoğlu ma· : • • : gazasında bulacaksınız. : 

: Dünya havadis ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi : 
: dinlemek isterseniz AGA radyosunu hatırla AGA ! . .. . 
: radyosu dünyanın en iyi radyosudur. Horozoglu • 
: mağazasına lutfen uğrayınız. : • • • • • • 
: Odeon, Kolombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum : 
: marka gramafon ve pliklarımız mevcuttur. DIKKA T: : • • ._ _______________________ .. : plak fiatları (125) kuruştur. Gramofonlarımızı görmek : 

1 L A N ı İlan : ve plaklarımızı dinlemek üzere Horozoğlu mağaza- : 

l 

Beledrye Riyasetinden : : sına lutfen uğrayınız. : 
Seyhan Defter- ! ! 

1- Adana' da askeri depo-taş d I v d • Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve kırtasiye • 
karakolu arasında mücedde- ar ıgın an: : çeşidlerimize ilaveten memlekP.timizin her tarafında çı- : 
den yapılacak şosa inşaatı 1 -Hazineye ait Karataş :. D 1.. K ıt{ A' lJ kanlan romanlar dahi celbedilmiştir. Bunları görmek •.• 

k l k k ·1 h l Dalyanının balık avlamak hakki 
açı o ara e sı tmeye onu - •. üzere Horozoğlu kitap evine uğramayıunutmayınız . : 
muştur. le yüzde 12 saydiye resminin 

2• İşin keşif bedeli 5704,90 20 Mart 941 tarihinden iti- i Adres : Adana Yeni Merkez oteli allmda Horozoğlu kardeşler ! 
liradır. haren 3 senelik icar ve ilti- =•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 
3- Muvakkat teminatı 427,86 ~ zamı kapalı zarfla arlır!'J1aya 

liradır. konulmuştur, 
4- istekliler bu işe iit şart- 2 - Senelik icar ve ilti-

name, proje vesair evrakı A- zam bedeli muhammeni 10,000 
dana Belediyesi Fen İşleri on bin lira olup 3 seneliği 
müdürlüğünden 29 kuruş mu- 30,000 otuz bin liradır. 
kabilinde alabilirler. 3 - Artırma 7 Nisan 941 

5- lhale8.4.941 tarihine rast- tarihine müsadif Pazartesi 
)ayan salı günü saat onaltıda günü saat 15 de Defterdar-
Belediye binasında toplana- lıkta müteşekkil komisyonda 
cak Belediye Encümeni tara- yapılacaktır. 
fından yapılacaktır. 4 - Muvakkat teminat 

6- Münakasaya girebilmek miktarı muhammen bedelinin 
için taliplerin ihale tarihinden yüzde yedi buçuğu olan 2250 
en az bir hafta evvel Belediye liradır. 
Fen İşleri Müdürlüğüne mü- 5 - Talip olanların tek-
racaatla bu işin ehli oldukta- lü mektuplarile teminat mek-
rına dair ehliyet vesikası al- tuplarını artırma ve eksiltme 
maları şarttır. ve ihalat kanununun 32- 35 
7- Bu iş hakkında fazla ma- nci maddeleri mucibince 7 -

lumat almak isteyenlerin Ada Nisan 941 tarihine müsadif 
na Belediyesi Fen İşleri rlaire ~ Pazartesi günü saat on beşde 
sine ve münakasaya girmek komisyona tevdi etmeleri ve 
istiyenlerin de ihale günü mu şartnameyi görmek için de 
ayyen saatta Belediye Encü- Adana Milli emlak kalemine 
menine müracaatları ilan olu- müracaatları ilin olunur. 
nur. 551 · 21. 26, 1. 6. 20-26-1-6 549 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 DEL E R: 

4Şuhat, 2Magıs, 1 Apstos,3lkincittJşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 

3 •• 1000 - 3000. -" " 2 
" 

750 
" - 1500. - il 

4 500 - 2000. -" .. " 8 250 .. - 2000. -,. ,, 
35 .. 100 " - 3500. - .. 
80 

" 50 " - 4000. - il 

300 " 20 .. 6000 . - il 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal-
nız para birlktirmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 
zam anda taliinizi de denemi ' oluraunu z. 377 

Ceyhan Belediyesinden : 
Kapall zarf usuliyle ve artırma 

yolile emlak satıt ilinı 
1- Ceyhan çarşı sahasında kiin iki katla eski Belediye 

dairesi binası ile bilmesaha 771 metre murabbaı arsası(l 1500) 
lira muhammen bedelli olup 9-4-941 çarşamba günü saat 
14 te Belediye salonunda kapalı zarf usulile ve artırma yo
liyle ihale edilmek üzere peşin bedelle satlığa çıkarılmıştır. 

2. Muvakkat teminat 862 lira 50 kuruştur. 
3- isteklilerin teklif mektuplarını 2490 sayılı kanunnn 

32-34 üncü maddelerine uygun şekilde hazırlamaları ve ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Belediye Riyasetine tevdi 
eylemeleri lizımdır. . 

4- Postada vuku bulacak gecıknıeler nazarı itibara alın-
maz. 525 11-16-22-28-6 

İLAN 
İskenderun Belediye 

Reisliğinden: 

İskenderun Belediyesine ait 

yaş ve kuru odun v~ ke

reste imarına yarayışlı 40 

metre mikabı ahşapla 15 
adet kısa potrel demir satılık

tır. isteklilerin 21-4-941 Pa

zertesi saat 1 O da 1 skenderun 

belediyesine müracaatları ilin 

olunur. 609 

; .......................... 
1 i··~S!!~m~mmam~~m§m~m~m~mmi~ft.j 

• SUB1\'J ııoısı ... ı 
i lft~ l~J)l Giti!LDl i 

L~~~~~~~Jı 
Adana Ziraat 

mektebi müdürlü· 
ğünden: 

Ziraat ve makinist tale

beleri için yaptırılacak 140 

takım elbisenin dikimi 15 
gün müddetle eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

Eksiltme 8-4-941 Salı gü
nü saat 14,30 da Vilayet 
Ziraat müdürlüğünde topla
nacak satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı 
kanun mucibince lüzumlu 
vesik~ları ve yüzde 7 ,5 nis
betindeki dipozitolarile bir
likte mezkür gün ve saatta 
komisyona müracaatlan. 

23 28 2 6 559 
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Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B •ı s ı" K L E T alacagınızda .. az zamanda 2,000, 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

tJ1 A.I j\ S .. l I tC 
Markalı BiSiKLETLERi 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 

6 Nisan 1941 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi 
Başkanhğından : 
(AÇIK ATIŞ POLiGONU 
INŞAATI ILANI) 

1-: Eksiltmeğe konulan iş: 
Adana açık atış poligonu in
şaatı. 

2-: Keşif bedeli: 8534 lira 

23 kuruştur. 
3-: Eksiltme: 18. Nisan. 

1941 cuma günü saat tam 
onye<lide hükumet karşısında 
beden terbiyesi Seyhan Böl
gesi binasında Bölge Başkan
lığı bürosunda teşkiledilecek 
komisyonda kapalı zarf usu
lü ile yapılacaktır . 

4-: Eksiltme şartnamesi ve 
·buna bağlı müteferri evrak 
Adana'da Nafia Müdürlüğün· 
de görülebilir. 

A. - ): Eksiltmeğe girmek 
için 640 lira 1 O kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve 
bu işi yapabileceklerine dair 
Nafia Müdürliiğünden tasdik
li evrak göstermeleri lazım
dır. 

B. • ) : f stekHlerin teklif 
mektuplarını üçüncü madde
de yazılı saattan bir saat ev
veline kadar komisyon Baş
kanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri lazımdır. 

C. - ): Posta ile gönderi
lecek tekliflerin dış zarfı mü-

hür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lazımdır. 

D.- ): Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 

1- 4- 6 596 

İLAN 
Adana Belediye 

Riyasetinden: 
1 - Adana Mirzaçelebi 

-Sebze pazarı - Hacı bayram 
yolu arasında mücddeten ya
pılacak şosa inşaatı açıkola
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 İşin k.eşif bedeli 
sı 17,74 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 

38~.83 liradır. 

4 - istekliler bu işe ait 
şartname, proje vesair evrakı 
Adana belediyesi fen işleri 
müdürlüğünden 26 kuruş mu
kabilinde alabilirler. 

5 - İhale 8-4-941 tarihi
ne rastlayan Salı günü saat 
on altıda belediye binasında 
toplanacak belediye encüme
ni tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebil
mek için taliplerin ihale tari
hinden en az bir hafta evvel 
belediye fen işleri müdürlü· 
ğüne müracaatla bu işin ehli 
olduklarına dair ehliyet vesi
kası almaları şarttır. 

7 - Bu iş hakkında fazla 
malumat almak isteyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri 
dairesine ve münakasaya gir
mek isteyenlerin de ihale gü
nü muayyen saatte belediye 
encümenine müracaatları ilin 
olunnr. 21-26-1-6 552 

1 LAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- Adanada Kanara fidanlı
ğında yapılacak beton kanal 
inşaatı açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 
2- Keşif bedeli (340.06) li

radır. 
3- Muvakkat teminatı(25.5o) 

liradır. 
4- İhalesi 8.4.941 tarihine 

rastlayan salı günü saat onal
tıda Belediye binasında top 
lanacak Belediye Encümeni 
tarafından yapılacaktır. 
5- Keşif ve şartnameyi gör 

mek isteyenler Belediye Fen 
dairesine müracaatları ilin 
olunur. 553 21. 26. 1. 6. 

r ±U2 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal sATIR 
Basıldığı yer : [ B U G 0 N ] 

Matbaası - Adana 

.. 


