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iDARi! YERi ı Teni 
leturon c:addeel • Adana 
Telefon ı 138· Poate K. 48 -Abone ı Yıllı&• 14. Altı 
•rlıtı 7 lira. •rlıtı ı,25 Kr. -

r ' Muljla'da yer sarsın-
tlları hafifledi 

Yll ı 1 No. 239 
l'lyat:ı a 

hın ••rtlorı idare il• 
kororlottırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Maila lO ( a.a. ) - Yer sarsıntıları 
1eyreldoşmiş ve hafiflem~tir. Halkın bir 
kısmı evlerine girmektedir. Yalnız evleri 
yakılan köylüler çadırlara yerleşmil bu· 
lunuyor. · 

'----------------~ 

Mısırdan Mersin'e 5000 · ı 
Ton Şeker Geldi 

Petrol ve Ticaret Ofisleri Umum 
• 

Müdürleri Istanbula gittiler 
Ankara : 10 ( Hususi Muhabirimizden ] - Jaşe 

Milsteşarı Şefik Soyer, beraberindeki Umum Müdür
lerle beraber lskenderun ve Mersindeki Ticaret ve 
Petrol ofislerinin çalışma ve kurulma tarzlarına tet· 

da ekmeklik müessir yardımlarda bulunmağa müsait 

istihsal yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Masırdan gelen 5000 ton şekerin 

Mersine çıkarılmasına devam olunmaktadır. 
kik etmi•tir. Diğer vilayetlerde kurulacak iaşe mü

dürlükleri ve bunların vazifelerine ait hazırlıklarda 
bitmek üzeredir. Verilen malBmata nazaran cenap 
villyetlerimizde, bu arada Mersin, Adana ve Hatay-

• 
Vekaletle teouı.slarını bitiren Petrol ve Ticaret 

Ofisleri Umum Müdürleri bu akşam lstanbula hare

ket etmişlerdir. 

Vişi'ye 
kat' i 

teklif! 
Almanya, Fransız do
nanmaaının, lnglllzlarl 

Surlyeden çıkarma 
itinde kullanllma· 

aını istiyor .... ______ __ ____ __, 

Nevyork : 10 [A.A] - Nev
york Taymis gazetesinin lsviçre 
Muhabirine göre, işgal altındaki 
Fransada bulunan Alman makam· 
lar derhal sulh akdedilmesi hak· 
kında Vişiye kat'i bir teklifte bu· 
lunmuşlardır. Sulh muahedesinde, 
yapılacak tavizler tayin ve geri 
kalan Fransa imparatorluğunun 
biitünlüiü garanti edilecek ve 
Fraaaa. dau•uuı .... a" aııa1ı1ı ku~-

vetlerini lngilizleri Suriyeden çı· 
karmak için kullanmayı kabul ey
llyecektir. Bunu temin için Fransa 
da müsadere olunan bütün harp 
lllalzemesi, toplar ve bilhassa 
tayyareler Fransaya iade oluna· 
caktır. 

Amerika 
harbe 

Girmek üzere! 
Alman denizaltısı bir 
Amerikan t1apurunu 
torpilledi 

Amerlkahlara göre 
Bu bir meydan 

okumadır! 
Vaşington l O ( A. A) - Sah· 

riye nezaretine gelen bir habere 
röre, Robin • Moor Amerikan va
Pıı11a cenubi Atlaotikte bir Alman 
denizaltısı tarafından batırılmıştır. 
l!ahriye nezareti, bu hadisenin 
resmen teyit edilmesine intizaren 
ticaret vapurlarınıo telsizleri vası
tasile ahnan telğraf metnini neş· 
retmekten imtina eylemektedir. 

Sölenildii'ine göre, ilk haber 
Brezilya bandıralı Ossorio vapuru 
tarafından verilmiştir. Hariciye ne· 
zareti ve bahriye kominyonu hadi-
seden ademi malumat beyan et
ınişlerdir. 

V aşingto 10 ( A. A) - 4900 
tonluk R b" M 0 ın • oor vapurunun 
Alman d · l f enıza tısı tara ından batı-
rılması bakk d 

b
. ın a bahriyeye men· 

sup ar zatın if d . _ 
Dlal b' . a esıne gore, nor· 

ır tıcaret yol - . d . klr b' . u uzerın e aşı-
ır Amenkan · · · "11 femısının tor· 

P1 enaıesi A "k 
k 

merı aya meydan oku. 
illa tır ş· d. lll : . ım •ye kadar bu gemiden 
yı tı kışıB~urtarılm1ştır. 45 kişi ka· 

p r. ınaenaleyh b .. t.. b 1 vah" u un un ar 
• ım şrrtlar ihdas eylemiştir 

lskenderiyede 
54_7 kişi öldü 
Kahıre 10 (a. a _ .. 

sır başvekili isken .) . Duo Mı· 
ınüş çarşamb derıyeden dön-

. a gecesi 147 
m:rtesı gecesi 400 . . . ve cu· 
alCınından Öldü. ü b. ka~ı~ın_ Alman 

Kralın em ~ l ıldırılrnıştir. 
rıy e lsk d · 

ıelen muhaciri . en erıyeden 
rilıııi•tir Kahi edre yıyecek gönde-

• -s • re e makt l 
tı~n 200 k' • ep ere tak· 
llaakt d aşı yerleştirilmiş bulun

a ır. 

Milli Müdafaa Vekili, bir 
sual takririne cevap verdi 

Ankara 10 (a.a) - Cumhuri· 

yet Halk partisi meclis grupu bu 

gün saaat 15 de toplandı. Ruzna· 

mede Antalya mebuııu Türkin ta· 

rafından milli müdafa ve maarif 

vekilliklerine tevcih edilmiş müşte· 

rek bir sual takriri mevcuttu. 

Celse açılınca söz alarak kür
süye gelen t a k r i r sahibini , 
maksat ve mütalealarını tafsiJen 
izah etmif ve onu mütaakip Milli 
müdafall ve Maarif vekilleri de bu 

hususta lazım gelen izahat ve be· 

yanatta bulunmutlardar Bu mevzua 
dair it-an•••··- ı:ı.:_1 _ _: • .ı-.--.,--

eden bazı hatipler de dinlendikten 

sonra ruznamede başka madde • ol

madıj'ından saat 16 da celseye ni
hayet verihniftir. 

... 

~ 

1 B. S a 11 e t A r ı le a n 1 

Çiftci mallanna yapılan 
zararlar hemen ödenecek 
__ Layiha muhtelit encümen __ 

---ce tetkik olunarak umumt--
heyete sevkedildi 

kümlerin tatbikatt.. birçok suiisti
mallere yol açabileceği hususu da 
nazardan uzak tutulmam.alıdır. 

Ankara 10 (Hususi muhabiri
mizden) - Çiftci mallarının korun· 
ması hakkındaki layiha muhtelit 
encümence tetkik olunarak umu· 
mi heyete sevkedilmiştir. Mucip 
sebepler layihasında, çiftci malla· 
rma iras edilen zarar hakkında 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

« Layihada kabul edilen siste 
me göre, çiftçi malına iras edilen 
zararın hattl bunun faili meçhul 
olan ahvalde dahi derhal tazmin 
edilebilmesi bilhassa küçük çiftci
yi himaye bakımından müessir bir 
tedbir olarak tecelli eder. Filvaki 
bir yıllık emeğini hazan bütün ai· 

. lesi efradile birlikte bir tarla veya 
bağçeye hasretmiş olan bir çiftci· 
nin mahsulüne yapılacak zararın 
derhal telafi edilmemesi onun için 
pek elim akıbetler tevlid edebi· 
lir. Nice zahmetler iktihamile mey
dana gelen bir mahsulün bir anda 
tahrip edilivermesi zaten başkaca 

birikmiş serveti olmayan küçük 
bir çiftciye istihsale devam imki· 
nını vermemek ve onu sıkıntıya 

düşürmek gibi iktisadi bir rahne 
açmakla kalmaz, bu vaziyette 
olan bir adamın duyacağı derin 
infial onu bir takım şuursuz hare· 
kellere de sevkedebilir. işte ziraat 
encümeni mazbatasıoda mevcudi· 
yetine işaret olunan bitmez tüken 
mez kavga ve cinayetlerin ve ne· 
silden nesile intikal ettiği tebarüz 
ettirilen kin ve garezlerin sebebi· 
ni bu derin infialde aramalıdır. 

Bu itibarla layiha, hükumet . 
mucip sebeplerinde de izah olun· 
duğ'u veçhile, iktisadi olduğ'u ka
dar içtimai bakımdan da hayırlı 
neticeler tevlit edebilecek bir ma· 
hiyettedir. 

Ancak, faili meçhul zararların 
derhal ödenmesine müteallik hü-

Malını satmak külfetinden kur· 
tulmak istiyen veya malına bir za· 
rar yapıldığı iddiasiyle koruma 
sandığından para çekmek hevesi· 
ne kapılabilecek suiniyet erbabına 
bu arzularını mevkii file isal ede
cek imkanların verilmemesi li· 
zımdır. Tesbit olunan zararın dörtte 
üçünün ödenmesi ve bu suretle 
ödenen meblağın hiç bir halde 
20 lirayı tecavüz eylememesi ınal 
sahibi tarafından koruma sandıj'ın· 
dan para almak maksadile yapılan 
veya yaptırılan zararların bütün 
masraflariyle birlikte iki misli ola· 
rak kendisine ödettirilmesi bu yol· 
daki suiistimalleri önleyebilecek 
hükümlerdir. 

Layihada her ne kadar çafçi 
malına yapılan zarardan mutlak su· 
rette bahsedilmiş isede vahşi hay· 
vanat veya haşerat tarafından ir~ 
edilen zararlar için sandıktan hıç 
bir tediyatta bulunulmaması tabiidir. 

\ Fransa'nın An· 
1 k~~~.~!ı~~! ö!~~ 

nm Ankara büyük elçisi Jül Hanrı 
bugün saat 14,43 de nümune has· 
tanesinde vefat etmiştir. Büyük 
elçi cuınartesi günü birdenbire 
hastalanarak nümune hastanesine 
götürüf ınüş ve • konsültasyon neti· 
cesinde, hastalıgan kangıren olınuş 
ve d~linmiş ap~ndisit olduğu anla· 
şılmış ve amelıyat yapılarak fenni 
bütün vasıtalarla tedavisine çalı· 
-şılroıştı . 

Weygand Kazablanka'da 
Kazablanka 10 (a.a.)- Teftiş 

seyabab yapmakta olan General 
Veygand, boa-ün öğle üzeri bura• 
ya l'elmif tir. 

Suriyedeki 
Fransız 
kıtal arı 

Müttefiklere 
iltihak etti 

Kahire: 10 [a. a.] - Royter 
ajansa bildiriyor: 

Gayri resmi olarak öğrenildi
ğine göre, Fransıı kıtalara mütte
fik ordular tarafına geçmiştir. Lüb
nan kıtaları da yerlerine dönmüş• 
!erdir. 

Londra: 10 [a. a.] - Royter 
muharririnin bildirdiğine göre; Sur· 
deki küçük Fransız milfrezeleri 
12 saatlıit bir hırpalamadan sonra 
Pazar günü teslim olmuşlardır. 
Fransız kuvvetleri Cezairli, Faslı, 
Tunuılu, Lübnanlı ve Fransızlar
dan mürekkeptir. 

Fransızlar Beijeebol köyünde de 
teslim olmuşlardır. Kıtalanmaz tak
viyeler almakta ve vaziyet tama
miyle elde bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar zayiatımız fevkalade azdır. 

Kudüs: 10 [a. a.] - Suriye 
hududundan gelen haberlere göre, 
Dürzüler müttefik kuvvetlerini en 
hararetli bir tarzda karşılamakta
dırlar. Müttefiklerin davasına ta
raftar olanlar arasında Sultan El· 
atraş da bulunmaktadır. Sultan, 
Franıızlara karft yapılan 1926 is
yanı bastırıldıktan sonra Ammana 
iltica etmişti. 

Kahire 10 (a.a) - Kabireye 
relen haberlere röre, lngiliz, Hür 
Fraf!Stz, Avuıturalyah ve Hintli 
mo~örlü kıtalar Şimali S11riyt'de 

e!.a hareketlerine devam etmekte
'"Bu kıtaların Litani ırmağ-101 

geçmiş olmaları çok memnuniyet 
verici bir hareket olctrak telakki 
edilmektedir. Bu ırmak ciddi bir 
mania teıkil edebilirdi.Fransızlarıo 
•İyaai durumları hakkında henilz 
çok az malOmat vardır. Fakat ıim· 
diye kadar az mukavemet l'Öste- · 
rildiği aşikirdır. 

Cebeli DOruz'un irızah toprak
larından reçilerek Der'a'ya doğru 
yapılan ileri hareketi de memnu
niyet veren bir tarzda inkişaf et
mektedir. Der'a, Kuneytra'dan ge
çen yolların ikisi de Şamda birleş· 
mektedir. Her iki şehirde Suriye
nin muhim merkezi olan Şama 70 
kilometre mesafededir. 

Almanlarıu muhtemel herhan· 
gi bir hareketleri hakkında hiç bir 
emare yoktur. 

ileri hareket 60 kilometre 
derinliği buldu 

Kudüs 10 [ a.a ] - M.ihim 
mikdarda Franstz subayları Hür 
~ran~ız. ve imparatorluk kuvvetle
rıne altıhak etmioı.ler dig· e b" k • -s , r ır ço • 
lara <ıa dövüşaıekten vaı . 
1 d' . - geçmaş· 
e~ ar. Bar sozcünün ifşa ettiğine 

gore, P zar günü ög" leden so .1 . h ora 
ıı·~~ı. hareketi 60 kilometre derin-
ıgını ulmuştur Da· k k • gını mu ave-
nıet merkezlerine tesadu~ f ed"l k 
t d' 1 . . ı me • 

S
e ar: ngılaz zayiaat çok azdır. 
arıyede 140 Al .. .. .. man para· 
şutc~su esir edilmemiş 
Berlın 10 (a a) D N . diriyorı · - · .B. bıl· 

d" •. Alman mahfillerinden bildiril
t 

1~~n~_röre, Royter ajansiyle şark. 
~ 1

5 
ur Fransız radyosu lngilizle· 

rın · _ urıyeye yaptıkları tecavüzü 

~?~ haklı fÖstermek maksadiyle, 
ıbç erınden albay rütbesinde bir su· 

ay da b l · .. u unan 140 Alman para· 
şütcusünün Suriyede İngilizler ta· 
rafından esir edildiği hab · · • 
ed~mişlerdir. Bu haber do;:ında 1!~1a ır. •. .. erı. 

Surigedeki harekat 
t1e Amerikalılar 

Londra 10 ( a.a ) _ T . 
b ~~~ 
aımakalesinde ·diyor ki: 

« lngiliz ve Hür Fransız k • 
vetlerinin Suriyedeki hueketluv. 
A 'k erı mera ada hararetli Lir suretle 
a.lkışlanmakta ve Amerikada lngi· 
lız ve Fransızlar için duyulan sem· 
pati bu teşebbüs dolayasiyle u.al· 
mış bulunmaktadır. Buna rnukabil 
Peten ve iş arkadaşları hakkında 
beklenen hürmet hisleri hemen he-
men temamiyle kaybolmqtar. ı 

V atinrton, Sariye ihanetinin 

Düşürülen Bir ltalgan 
Ta· aresi 

Musolini 
'l"Ua 1 .. - i-.-IJ -·· 

dostluğundan 

bahsediyor 
Roma: 10 (a. a] - Stefani 
aiansı veriyor: 

B. Musolini, ltalyanao har· 
be giri4inin yıldönümü mü
nasebetiyle meclisin toplan· 
tısında ltalyanm askeri hare· 
kitını, harici siyasetini izah 
e~e~ uzun bir nutuk söyle· 
mışhr. Bu nutkun Türkiyeye 
taallGlt eden fıkrası şudur: 

« - Türkiye'ye gelince· 
şimdiye kadar bütün lngili~ 
davetlerini reddetmiştir. Re· 
isicumhur lnönü, lngiltereye 
herhanıi bir suretle güve· 
nen bütün mftletleri straiik 
bir ikibetin beklemekte ol
duğunu görmüştür. Fakat 
bu fırsattan istifade ederek 
~eisicumhur 1nönü'ye şana 
soylemek isterim ki ltalya, 
1928 de başlanan ve bizim 
için hali ve daima baki olan 
anlayıı ve işbirliği siyaseti· 
ni takip etmek azmindedir." 

Belediye reisimiz geldi 
Belediye İşlerini takip etmek 

üzere on g-ün evvel Ankaraya git
mlı olan belediye reisimiz Kasım 
Ener dünkü ekispreıle şehrimize 
dönmüştür. 

Fransız müstemleke imparatorluğıı· 
nun Hİr yerlerinde tekerrür etme
sine mani olmak üzere J•pılacak 
bir taıyikin müe11ir olabileceti 
hakkındaki Qmitlerini ht'nüz tema· 
miyle terketmiş değildir. 

Dakardaki vaziyetin çok ya
kından g-özönünde bulunduruldu-
runa ıüphe yoktur. » 

Fransız elçisile Kordel Hal 
arasında ıörüşmeler 
Vaşina-ton 10 (a.a.) - Fran· 

ıız büyük elçisi Hey ile K<;>rdel 
Hal arasında dün yapılan mülakatı 
tan sonra hariciye nezaretinden 
ö(renildijine göre, Amerika hükQ 
meti Fransız Alman işbirliğ'İni ten· 
kit tarzının dej-iştirilmesini haklı 
l'Österecek hiç bir açık sebep 
bulamam .. tar. 

lnriliılerin Suriyeye girmesine 
gelince; iyi malGmat alan mahfil· 
lerde iıaret edildii'ine l'Öre, lns-f· 
tizlere karşı bava bar.keti ya,,-r· 
ken Fran11zlar Suriyeain Almanlar ı 

(DftHunı 0Pi1"ilM) 

Harbe glrltlnin 1 el 
ylldönUmU mUna· 

sebetlle -------- ------~ 

1 yıllık 
italyan 
zayiatı 

Mussolini , harbin 
siyasi t1e a s k e r i 
safhalarını izah etti 

- Radyo 
- gazetesi 

Bugün (dün) ltalyanın har
be girişinin birinci yaldönümü
ılfü ti)-aı ınafin Vmal\ ou • -aaımı 
haklı göstermek için ltalyan ga
zeteleri uzun makaleler neş· 

retmekte ve bu arada bir sene 
lilt harp zayiatınıo blinçosunu 
bildirmektedirler. 

Bu raumlara röre, ltalya. 
nın harp zayiata şudur : 

Bir sene içinde yalnız 232 
tayyare kaybedilmiştir • Buna 
mukabil 1439 düşman tayyaresi 
imha olunmuştur. ltalyan kara 
ordusu bir sene içinde 17 bin 
ölü, 45 bia yaralı, 140 bin ka. 
yıp vermiştir. ltalyan deniz kuv· 
vetlerinde 157 6ölü, J563 yaralı, 
6100 kayıp vardır. Hava kuv
vetlerinde ise 500 ölü, 800 ya
ralı, 1602 kayıp kaydedilmiştir. 
• . Hiç şüphsız İtalya bir sene 
ıç~nde bütün Afrikayı kaybet· 
mış, Arnavutlukta ve Yunanis 
tanda ancak Almanlar vasıta
si~e muvaffak olmuştur. Bu yıl 
donümü münasebetile bay Mus 
solini bugün- bir nutuk söyli
yerek harbin siyasi ve askeri 
safhalarını izah ıle demiştir ki : 

• - ltalyanın, Atina dahil 
bütün Yunanistanı işgaline Al 
manya muvaffakat etmişti. Ni
sanda hiç birşey olmamış olsa 
dahi 1talya Yunanistanı imha 
edecekti. Fakat maalesef Yu. 
nanlılar daha çabuk yıkıldılar !» 

30,000 çuval 
kahvenin tevzii 

VllAyetlmlze iki ay 
için 318 çuv•I kah
ve verlllyor 

Ankara 10 [Hususi muhabiri
mizden ) - Brezilyadan getirilmiı 
olan 30,000 çuval kahve lskeode
run limanına çıkarılmaktadır. Ti· 
caret vekileti bu kahveyi vilayet· 
lerin nüfus mikdarına göre taksim 
etmiştir. Önümüzdeki günlerde 
tevziata başlanacaktır. ViliyetJere 
ayrılan ve iki aylık kahve mikta
rını gö~teren listeyi bildiriyorum : 
Afyon 176, Ağrı 34, Amasya 38, 
Ankara 700, Antalya 142, Aydın 
78, Balıkesir 268, Bilecik 36, Bin
ıöl 20, Bitlis 20, Bolu 72, !:Surdur 
34, Bursa 384, Çanakkale 84. Çan· 
kıra 50, Çoruh 42, Çorum 84, 
Denizli 80, Oiyarıbakır 1.44 • .Edır· 
ne 142, .E&azıi' 106, Erzıacan 4~, 
Er 106 ""-ts=•ehir 172. Gazı· surum , ...., .... 
antep 2,S6, Gil'eson 78, Gümüşha· 
ne 50, Hakkiri 10, Hatay !36, 

/DnHunı OIHdiinciide/ 
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BUGON 

VACILIK ......... " ......... :· 
HA . . l ı R E A L 1 T E J 

Meşhur hır Alman tayyare ı osmanlıca 
mühendisinin hayatı 
1932 de 170 kişi ile uçan muaz· 
zam oox~ mühendis Dornir'in 

eseridir 
• 

Almanyanın büyük mühen· ğını hesap etmiştir. 
dislerinden biri de Clau· Bu suretle tayyarenin'.esas ak· 

1932 · 24 samını husus"ı halı'! madeni mevad· dius Dornier'dir. senesı 
mayısında Berlin'in şarkında Müg· dan yapmış ve bunları biribirine 
gel gölüne bu mühendisin Do X vida ve perçinler ile raptetmiştir. 

' · d' Umumi harbin devam ettiği~ 
işaretli deniz tayyaresı suya ın ı· 

k 1914 • 1918 senelerinde dört adet iri zaman Alman tayyare imali te • 
h 'k h k · h büyük tecrübe deniz tayyaresi İn· 

niğinin bu arı ası er esı ayret 
te bırakmıştı. Bu tayyare 170 .ki· şa etmiştir. 
şiyi hamilen bir saatlik bir ceve· Bunlardan Rs 1 markasını la· 
lan yaparak gelmişti. şıyan büyük deniz tayyaresi Kons· 

Tayyare daha \ tans gölünde tir 
evvel üç kıtada " 1914 senesinde Kont terübe uçuşu ya· 
uzun sel e r 1 e r Zeppelin bana büyük bir parken fırtınaya 
yapmıştı. B u· deniz tayyaresi inşası ııa· uğrıyarak mah

selerlerde yaptığı zifesini verdi. Bu işe baş· volmluk~tu~ .. 
uçuşlar 202 saat l d " 'l rid bi ıncısı Rs a ıgım zaman ı e e r il makinesi bozul-
sürmüş v~ 33 bin gün hakiki uçan gemiler 
kilometre mesafe duğondan ağı~ 
katetmişti. Artık yapmağa muvaffak olaca· h:ısara uil'ramıştır. 
herkesin ağzında ğım hiç hatırımdan geç· Ü ç ü n c !! ., ü 
ve bütün dünya· memişti . ., Rs il! t a m a-
da mühendis Cla '--------------....: miyle m u v a' 1 • 

lak olmuştur. Bahriye nezareti me· 
murlarının lüzum göıterdikleri me· 
taneti bu deniz tayyaresi tamamiy· 
le haiz bulunmuştur. 

udius Dor'!ier ismi dolaşıyordu. 
Tayyarenin pilotu şimdi Al· 

man hava generallerinden bulunan 
Christiansen idi . Meşhur mühendis 
kadar pilotu da dünyayı kudretine 
hayran bırakmıştı. 

Fakat mühendisin ismi daha 
evv;I de bir şöhret kazanmıştı. 
Ciiokü 19ı5 senesinde büyük lrn· 
t~b kaşifi Norveçli Amundsen bir 
Dornier Wal tayyaresi ile Şimal 
kutbuna gitmişti. 

iki sene sonra da ayni tayya· 
re ilo lngiliz ~~ıırtney, lngiltere· 
nin Plymouth liman .. ;~an havalana 
rak Ati>' Okyanusunu geçmişti. 
Gene ayni tayyare ile 1930 da 
Vollgang von Gropou, lsland ada 
sı yoliyle Avrupadan Amerikaya 

Gariptir ki Dornier tayyaresı 

ile muhtelif pilotların cihanşumul 
şöhretler kazanmış olmaları asıl 
mühendisin şöhretini gölgede bı· 
rakmıştı. Maaha:r.a tayyarecilerin 
şöhreti geçıcı olduğundan çok 
reçmeden gene mühendisin ismi 
tekrar odilmeğe başlanmıştır. 

Mühendis Dornier kendi hayatı· 
oı telsizde şu suretle hikaye 

etmiştir: «1910 senesinde Zeppe· 
lin inşaat mUessesesine memur e

dildigim zaman zaten bir çok tec· 
rÖbe edinmiş b11lunuyordum. Beni 

müessesenin tecrübe dairesine ta
yin etmişlerdi. Çok geçmeden kont 
Zeppelin benimle yakından alaka
dar oldu. 

Buradaki en büyük eserim dö
nen bir hava gemisi hangarının 

projesi idi. Buna büyük bir mükô. 
fal verdiler. 

Konstans gölündeki Seemaons 
tezgahlarında 2,300 kilogram yük 
ile hareket ecİen bu tayyare Şimal 
denizine açılarak havada seyir ha· 
linde tam yedi ·saat kalmıştır. O 
devirde bu uçuş büyük bir muvaf. 
lakıyet sayılıyordu. 

Dördüncü deniz tayyaresi Do. 
Rs iV de büsbütün başka yenilik
ler yapmıştır. Bunlar kısa hususi 
sabihlerdi. Tayyarenin bünyesinden 
su hattının üzerine dar çıkıntı teş· 
kil ediyordu. 

Bu suretle 'tayyarenin su üze· 
rinde istikar ve müvazenesi temin 
edilmiştir. Ayni zamanda bunlar 
havada tayyarenin müharrik kuv· 

Bundan ıonra ıbütün dünyada 
deniz tayyareleri bu ~•ası kabul 
etmişlerdir. 

Umumi harbin ·sonlarnta doi
ru iki kişilik Do C il muharebe 
tayyaresi ve çift yüzkeçli Do Cs 
1 tayyaresi yaıımıştır. Sonuncusu 
ilk derin rüverteli tayyaredir. 

Dornier bu tayyareyi kabuk 
şeklinde yaptığından kendi kendi. 
ni kaldıran tayyare hücreleri ve 
düz harici deri ile dahilde büyük 
hacim kazanm1Jtır. 

Şimdi bütün dünya bu kabuk 
şekli inıa tarzını kabul etmiştir. 

ilk defa en mukavemetli mu
harebe tayyaresini yapan gene mü· 
hendi• Dornierdir. 1918 senesi Ka
nunusanisinde imal ettiği Do. D 1 
işaretli bir kişilik avcı tayyaresi 
8.100 metre irtilaa çıkmak ve sa· 
atte 200 kilometre !Ürat yapmak 
iktidarını göstermiştir. • Bu tayyare de münhasıran Du-
ralumin madeninden yapılmıştır. 

·Davemı Üçüncüde· 

~ atıalin geliyon mu gibisini 
ı!!!iıı:ııbir tarafa bırakalım; bir 

sıgara takdim et veya yarın 

beşte teşrii ederim diyenleri de 
geçelim; fakat derhal itiraf ede· 
!im ki Oımanlı teşrifatı hala 
ayaktadır. Bendeniz, zatıiliniz, 
mahdum köleniz, kerime cariye
niz gibi ipe sapa gelmez tabir· 
!eri bir türlü gömemedik. 

Dahası var: « Ôyle deme· 
meli, böyle demeli » sütunlarının 
muharrirleri bile «katı alaka» 
dememeli; alaka katı demeli di· 
yoriar da «ilişik kesilmesi» ta· 
birine ynaşmıyorlar. Yumuşa· 
ğın zıddı olan katı, alaka kesil· 
mesmın ha başına gelmiş, ha 
•onuna; idgaıın maalırunneaiyle 
beraber kat'ı denilmedikten ıon· 
ra ne farkı var?. 

Zaman meselesi demeyiniz; 
bizden sonrakilerin modelleri 
bizleriz. yeniler; Arap, Acem 
kelimelerinin mi.nasını bilmedik· 
\eri, türkçelerine de tarafım••· 
dan iltifat edilmediği için ede· 
biyat dilini 563 kelimeye indir· 
diler. 

Hayat 
Şu kaburgası çıkık vapur 

kalafat istiyor kalafat 

Fakat dur!. 
Öyle obnr 

olma 
Yalancı dolma 

Bana kur yapıyor kur 
Kılıklı şaheserler yumurtlıya

rak edebiyat alemini timarhane· 
ye döndürenlere kabahat bul· 
mamalı; ortaya boşaltılan mal, 
sepetette olandan ibarettir. 

Sepetten daha başka çeşit 
mallar çıktığını görmek istiyor· 
sak t oplanaca k malların sergisi· 
ni açmak bize düşer. Biz ki ba
la zatıaliniz, bendeniz, cariyeniz, 
köleniz peşindeyiz; yani nesild~n 
aynen taklidimizi mi istiyelim?. 

Gı "en neslin ifratta olduğu 
' f ·-Llil.1,-La• -alan n~,lin de te ritte uıun uğu «ay ayoıo, 

gün aşikar » dır. Bizden evvel. 
kiler «Yine zevrakt derunüm 
kırılıp kenara d!lşlü » diyorlardı; t 
biz « Mehcemal » den, «Horşit» 
den gecemedik; yenilere de 

Heeeeey 
Çarpık omuzuna 

Kabak taktığı gün 
Bnuın bütiln 

Yaban domuzuna 
benziyen şey 1 

Şeklinde şiirler yazmak düt· 
tü. Ne ekilirse o biçilirmiş. «Ar· 
pa ektim darı çıktı; bir kız al· 
dım karı çıktı» - birinci mi!· 
ram muhal oluşuna, ikinciıinin 

ise ihtimal dahilinde bulunuşuna 
rağmen - nihayet bir tilrkildilr. 

Herşeyden evvel biz Osman- t 
lıcadan vazgeçerek arkamızdan 1 gelenlere örnek olma:y:. * f 
·········· ~-tt"•••••••ıw• 

Talebe tatil 
kursları 
BUtUnlemeye kalan lise ve orta 
mektep talebeler! için açılacak 
kur• 16 temmuzdan 23 ajustosa 

kadar sUrecek 

A nkara (Hususi) - Bütünlemeye kalan talebeler için Maarif Ve 
kiletinin tatil aylarında (talebe tatil kursları) açacağını ve bu 

sebeple orta tedrisat müesseselerine bağlı öğretmenlerin 15 t .. mmuzda 
vazife gördiikleri okullarda bulunmaları lüzumunun vekaletçe kendileri· 
ne bildirildiğini evvelce yazmıştık. 

Bu kurslara dair Maarif Vekaletinin neşrettiği bir tamimde talebe 
tatil kurslarının 16 temmuz çarşamba günü çalışmaya başlayacağı ve 
23 ağustos cumartesi günü faaliyetlerine son verecekleri bildirilmekte· 
dir. Bu suretle bir ay, bir hafta kadar sürecek olan bu kurslarda ikma 
le kalan telebeler öğretmenlerinin işaret ve nezaretleri altında bütünle 
me imtihanlarını lazım geldiği gibi hazırlamak imkanın• bulacaklardır. 

Talebe tatil kursları ihtiyaca göre edebiyat, türkçe, felsefe, tarih 
coğrafya, yurtbilgisi, matematık, tabiiye, fizik, kimya ve yabancı dil 
derslerinden açılacak\ır. Her ders için lüzumuna göre açılacak kuular, 
devam edecek talebe ve okulun öğretmen adedine göre bir veya müte 
addit sınıf üzerine açılacaktır. Bundan başka her sınıfa mümkün merte 
be az talebe ayrılarak her öğretmen bu kurslarda vazife alacaktır. 

1 1 

Kurslara talebenin devamı ihtiyaridir ve kurslara okulun kendi ta· 
!ebelerinden bqka diğer şehirlerde okuyan ve o>ıulun bulunduğu yerde 
tatilini geçirmekte olan diğer okullar talebesi de kabul olunacaktır. 

Kurslarda her derse ait müfredatın esas \ıatları üzerinde talebeyi 
çal1Jtırarak imtihanlara hazırlamak gayesi göz önünde tutulacak ve tes 
pit edilecek ders saatleri de kurs müddeti zarfında bu gayeyi tabak· 
kok ettirecek bir miktarda olacaktır. Kursların en erken 8,30 da baş· 
lamak ve en geç 13 de bitmek üzere mebde ve müntebaları her yerde 
memleketin husu•iyetine göre maarif müdürleri tarafından tesbit ·oluna· 
cak, okul müdürleri de alikadar öğretmenlerin mütalealarını alarak kurs 
lar için bir proğram hazırlayıp ona göre faaliyete geçeceklerdir. ----

Coğrafya kongresi komis
yonlan nasıl çahsıyorlar? 

Ankara: [Hususi} - Birinci 1 bit etmiş ve Cumartesi, Pazartesi 
Türk Coğrafy Kongresi dört gün· toplantılarında dıı Prof. lbrahim 
denberi komisyonlar halinde çalış· H~kkı ~kyol'u?. lst.aq b?l üniversi· 
malarına muntazaman devam et· tesı edebıyat fakultesı cografya züm· 
mektedir. Muhtelif komisyonların resi tedris heyetinin düşüncelerine 
,,.ı,,mAlalan hakkında elde edilen esas teşkil eden muhtırası üzerin· 
riıa umat şudur· J_ -:t--1......... u• m.i\na.k.a11alarda 

• • bulunmuştur. 
Prog!'am ve okul kıtapları Türkiye coğrafyası 
komısgon~; . . . . komisyonu 

Bu komısyon ıkı talı koml!yon Bu komisyonun kongrenin açıl. 
halinde meaaisine devam etmekte- dğı gün . yaptığı ilk toplantmnda 
dir. Bunlardan biri Ortaokul ve çalışma şekilleri görüşülmüş ve 
Lise ders kitaplarını ayrı ayrı bi- ~~asının,. komisyona tetkik e<;Ulme~ 
rer komite halinde ve mfielliflerle ıçın verılen raporlar Dzerındekı 
birlikte tetkik etmekte ikincisi de şahsi etütlerine zaman vermek 
biltün okulların coğraİya müfredat maksadiyle ilk çal1Jma toplantısını 
programları üzerinde çalıımaktadır. Pazkrteıi günline tehir etmişti. 

Tali komisyonların' tetkikleri Dünkü Pazartesi glinü coğraf. 
neticelenince komisyon eaaı top- ya seminerinde öğleden önce ve 
lantılarına başlıyacak ve tali ko· sonra çalışmalarına başlamış ve 
misyonlarca hazırlanan raporlar Prof. Loui'ınin « Türkiae coğraf-
- · d • müzakere ve ya!lnın ana hatları " üzerinde ha· 
uzerın e yapacagı • . 

• k 1 d vereceg· 1• ka zırlamış oldugu raporunu müzake· muna aşa ar sonun a • 
1 t b

't d kt' re ve münakaşa etmiş ve Prof Be· rar arı es ı e ece ır. · , _ . , . 
• .. , • , sı~ Darkot un Turkıye nıo coğrafi 

Terım ııe colrafı ısımlerın bölgelere ayrılması hakkındaki esas 
imlası komisyonu: likirleri~I dinlemiştir. 

Bu komisyonk ongreoin açıldığı fkgralya • mütehassıslar_ımızıo 
ündenberi he .. ~e~ e _et cogralyası üzerındekl 

g r run muntazaman ılmı gorüşlerini bir araya toplıyan 
tof,lanmakt~dır._ ilk toplantısında bu müzakereler çok enteresan ve 
ça 1f~a !ekıllerı ve tetkik mevzu· a~ademik bir mahiyet arzetmekte-
ları uzerınde esas kararlarını tes• dır. 

1 l Haziran 1941 

POLiTiKA 1 
Çin - japon 

harbi 
Yazan 

A. Ş. 
Esmer 

Avrupa'daki 
muharebe ile 
o kadar meş· 
ırul olmakta· 
yız ki Uzak 

şark'ta daha eski ve ehemmiyet 
itibariyle Avrupa'daki harpten ge
ri kalmıyan bir muh•rebenin de
vam etmekte olduğunu ekseriyet· 
le unutuyoruz. Hakikat şudur ki 
Uzak-şark'taki muharebe, üçlü 
paktın imzasından sonra Avrupa' 
daki muharebeye bağlanmıştır. 

Binaenaleyh Çin • Japon muhare• 
besi, Avrupa harbinin' bir safhası 
olarak mütalea edilebilir. Nasıl ki 
bir Uz.lqarldı da Avrupa harbini 
daha eski olan U:r.ak-şark harbi
nin bir safhası telakki edecektir. 

Uzak-şark harbi birkaç ay 
sonra beşinci 9enesine basmış o

lacaktır. Dört senedir Japonya, 
kendi tabiri üzere, " Çin hi.dise
•ini ,, halletmeğe çalışıyor. Ja· 
ponya'nın hedefi, Çin toprakları· 

nın ilhakı değildir. Bundan daha 
ileri ve daha şlimullü bir hedef 
olarak Japonya Çin'i, yeni nizamı 
kabule imale etmeie çalışmakta· 
dır. Yani Çin'i topyekOn yutmak 
emelindedir. Unntmamalıdır ki 
"yeni nizam,, nazariyesini, Alman· 
ya'dan evvel Japonya icadetmiş· 
tir. Japonya'nın dört senedenberi 
Çin'de kazandığı zaferler, aşaj'ı 

yukarı Almanya'nın Avrupada ka· 
zandığı zaferlere benzer. Japon· 
ya istihdaf ettiği her askeri ga• 
yeye varmıştır. Çin'in bütün sa· 
hillerini eline reçirmiş, büyük şe· 
birlerini işgali altına alm1Jhr. Fa· 
kat Çan-Kay·Şek'e yeni nizamı 
kabul ettirerek "Çin hidiıe•ini,, 
tHfiye etmekten ibaret olan esas 
hedefine varamamıştır. Bu yfizden 
Japonya, aylar ve •eneler geçtik· 
çe, Çin'in derinlikleri içine sap· 
!anmaktadır. 

1938 senesinin ~onlarına doğ• 
ru Japonya için Çin harbini taı• 
fiye etmek imkanı elde edilmiş 

gibi ırörünüyordu. Fakat Japon 
lar Çin payitahtı ilzerine •ilratle 
yürüyecekleri yerde zaman kay-
"'"'""ııcı. •~ İaro-.\ı. .la ka9ırdılar. 
Japonların Çin halkı hakkında re· 
va gördnkleri muamele, Çin mu· 
kavemetini takviyeye yarıyan hal· 
!erden biri olmuştur. Çinli, ale· 
leL.ser müstevliye karşı llkayttır. 
Fakat Japcııılar bu defa Çin'i iı· 
tililarında yerli halka o kadar 
kötü:muamele etmişlerdir ki mna. 
tevliyi memleketten çıkarmak i· 
çin biltlln millet tesanüt halinde 

Çan-Kay.Şek'in etrafında toplan• 
mıştır. 

Almanya, Avrupa harbini 
tasfiye etmek için ilkbahar taar. 
ruzuna girişti(i ribi, Japonya da 
Uzak·şark'ta ilkbahar taarruztına 
girişmiştir. Japonya'nın giriştiği 

bu hareketle, şimal, orta, şark 

ve cenubuşarki olmak üzere baş. 
lıca dört safhaya aynlır. Birkaç 
haftadanberi gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır ki bu dört cephe 
arasında nisbi bir muvaffakıyet 

- Sonu ücüncüde-

1913 senesinde kont Zeppelin 
Okyanusları geçmeğe müsait bir 
hava gemisinin inşasına beni me
mur etmişti. Fakat umumi harbin 
çıkması bu teşebbüsün tahakkuk 
etmesine mini oldu. KALDIRIMLARIN KOKUSU 1914 senesinde kont bana bü
yük bir deniz tayyaresi inşası va· 
zilesini verdi. Bu işe başladığım 
zaman ileride bir gün hakiki uçan 
gemiler yapmağa muvalfak olaca· 
il'•m hiç hatırımdan geçmemişti. 

11 l ROMAN: 53 j 
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Verilen vazife ağırdı. Çünkü 
her türlü tesisatı esasiye Dlevcud 
değildi. Fazla olarak deniz [tayya· 
resinin münhasıran . madeni olması 
tart konulmuştu. » 

Yukarıda söylediği hayatının 
safhasından evvelki devirlere ge
lince Claudius Dornier 1884 sene
si mayısında Allgau mıntakasının 
merkezi Kecıpten'de doimuştur. 
Burası Alman madeni imalit sana
yii merkezlerinden biridir. 

Dornier buradaki liseyi ikmal 
ettikten •onra Münihteki yüksek 
teknik mektebine girmiş ve muvaf
fakıyetle ikmal •derek makine i
malatına mahsus diplomalı mühen
dis ünvanını almıştır. 

Bu devirde tayyare inşasında 
ahşap malzeme, muşamba, tel, çe

. lik ince boru ve emsali mevad 
kullanılmakta idi. 

• 

Ge~ç. mülıend~s ta~yarelerin bu 
gıbı mevad ıle ınşası sağlam 

olmıyacağını düşünmüş ve tayya· 
renin sıkletine mütehammil bütün 
çerçevesinin hafif madenden imali 
hem kabil, hem de faydalı olac•· 

Öfkeli babam, zavallı Receb'i 
nim yüzümden iiç gün hap•etmiş ... . , . be· 

Haylazdım; tenbeldim; amma ... -kim· 
seye zararım dokunmazdı. iki yaş büyil· 
ğüm Nimet ablam, afacanın biriydi. Ben, 
yaramazlıklarımın zararını sade kendim 
çekerdim : Suratım şamarlanırdı, Kulak• 
larım burulurdu. Kaba etlerime inen •o· 
panın, butlarımın yediği muştanın haddi 
hesabı olmazdı. Ablamın yaramazlıkları 
gülünerek karşılanırdı, 

Babam cephedeydi. Biz, dört kardoş, 
bir de annemiz, tehirde kalmııtık. Bir 
gece, annem uzak bir misalirliie ride. 
cekti, Nimet ablam ; 

- ille ben de ridecetiml 

diye tutturuıuştu. Dondurucu bir kış 
geceıiydi. 

Orta yerde yanan tepeleme manıral 
banamı demiyordu. Ve, soğuktan dişleri
miz birbirine çarpıyor, kulaklarımız, bur· 
numuz üşüyordu. Kalın yün çorapların 
içinde ayaklarımız çivi ribiydi. Ellerimizi, 
hohlıyarak ısıtmata çalışıyorduk. Nimet 
ablam, 0 bir damlacık vücudile, sokağın 
kuru ayazına dayanamaz, hastalanır ya· 
tağa düşerdi. Annem onu uzun ~zun 
kaodırmağa çalıştı : 

- Kızım, çok soğuk var •• 

- Ben üşümüyorum ki 1 
- Kal bu rece kardeıslerinle ... 
- Kalamam 1 
- Yarın akşam Sabahattinlerde top. 

lana cağız .• 
Sizi de götüreceğim oraya •• 
- Kaaa ... laaaa •••• tı1a&aammınl ••• 
- Hem aaklanbaç oynamanıza da 

izin vereceğim ... 
. . . . . . 

- Bu rece rldecetim 
akranın makranın yok ki ı ... 
lacak ... 

- Sıkılmaz-
- Sıkılır ... 

yerde ıeain 
Canın aıkı· 

- Sıkılmaz, diyorum anne.. lıkam• 
billerimi de yanıma alınııı .. • 

- lıkambillerinle evde, llC&c•k odan• 
da oynasan olmaz mı? 

- Olmaz.. 
- Yol uzun ; yorulursun kızını ... Ha• 

va so(uk ı üşürsün Nimet ... 
- Yul uzunsa Hasan atanın arkuına 

binerim.,. Hava soğuksa Hasan ağanın 
kaputuna sarıntrım.ı. 

Anuem kızmata başlıyordu. 
- Hasan ağa beni götürüp dön· 

dükten sonra, •İze masallar söyleyecek ... 
Nimet ablam hlll terler tepiniyordu. 

Annem daha fazla utraşmadı. Kalktı, 
hazırlandı. Hikme'i, Bebice'yl, beni yatak· 
larımıza yatırdı. Emirberlmizle birlikte 

• 

çıktı. Nimet ablam, incecik sesile, ıofa· 
!ardan haykırıyordu : 

- Anne, demek beni götürmiyorsunl ... 
- Götürmiyorum ... 
- Peki öyleyıe ... 
Saçlarını dağıtarak, başını silkeliye· 

rek ağlıyordu. Kısa nıt dudağını çimdik
lıyor, buruyordu. Sonra, bir aralık, galiba 
yoruldu ; yateğına rirdi. Uzun bir zaman 
öfkesinden, hırsından yorganı didikledi, 
111rdı. Dudaklarını sarkıttı. Alnını çattı, 
Kııık kııık, fakat • gözleri yaşarmadan, 
hıçkırdı. Ve, düşündü. 

Gece yarısından sonra, korkuyla 
uyanmıştım. Annem bağıra bağıra hay
kırıyordu. Ne vardı ? Ne olmuştu? Um
banın ışığıyla kamaşan gözlerimi oğuş
turuyor, etrafıma bakınıyordum. Birden
bire, herıeyi anladım. Hınzır kız yapa
catını yapmıştı : Annemin dıvarda asılı 
daran en çok sevdiği iri dallı, limon kü· 
fü « setentilyon ~ entarisi, tam yarı be· 
!inden makaslanmıştı. Çivideki askıda, 
etekleri pllrtüklü bir blOz sarkıyordo. 

Şimdi hüngür hüngür ağlıyan annem· 
di. Nimet ablam yatağının içinde tosto
parlak olmuştu. Ağzını kulaklarına kadar 
ayırarak, kasıklarını tutarak boğula bo· 
ğula rülilyor, rö2lerinden yqlar geliyordu. 

Babam Nimet'i canından çok severdi. 
Annem, bUtlin öfkesine rağmen, ona elini 

sürmek cesaretini kendinde bulamamıştı. 

• • * 
Zavallı Nimet ablam, bütün bu yara• 

mazlıklarının cezasını öyle bir çekti ki 1 
Ankaradaydık. Babamız ölmüştü. Amı· 

camız bakıyordu bize ... Ooaltı yaşına ba· 
san ablam, ne güzel, ne ipek gibi bir 
kız olmuştu 1 Kumral, lepiska saçları 

beline kadar iniyordu. Hırçınlığını, yara• 
mazlığını hili bırakınamııtı. Bir ırenç 
kız çağına girdiği •ene bile küçük kom. 
şu kızlarını gizlice eve kapattı, çırılçıp
lak soydu. Masmavi « çivit » le boyadı. 

Eve gelen misafirleri annem 1 e 
beraber o ağırlardı. Y aıını bqını almış 
kadınların yanında bir köşeye büzülüp 
otururdu. Bazan, en ciddi bir mevzu ırö· 

rüşülürken, oldnğu yerde ıiHİ sinsi gülerdi. 
Misafirleri alındırırdı. Amma, bu gülüş 
sebepleri de o kadar basit şeylerdi ki : 

1 - Yaşlı hanımın oyalı, mavi bon. 
cuklu yemenİ•İ altında tortop olan boyalı 
saçları .• 

2 - Parmakları kınalı, bumburuıuk 
ellerile teneke tütün tabakasından cırara 
sarııı ... 

3 - Otomobile «otofil» deviverişi ... 
Misafir hanım kızar, somurturdu. Ba· 

zan da homurdanırdı. Annem, ırözlerini 
açarak, dik dik bakardı : 

- Nimet 1 
[Devamı var) 
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Ayak ucuna da bir kara taş 
dikti. Bir, kaç sene evveJisinl'! ka· 
dar bu mezar taşları duruyordu. 
Bir kaç sene evvel kırılmıştır. Fa
kat mezar bili oradadır. 

Günün birinde sıtmalı bir ka· 
dın « belki evliyadır » diyerek 
Çakıcının mezarından bir avuç 
toprak almış. Toprağı suya karış· 
tırmış, bırakmış. Toprak teressüp 
ederek su durulunca tutmuş, o su 
Y1:! « Şifa niyetine » içmiş. Aksi 
gibi sıtma da - kim bilir - ne· 
den - geçmiş. Bu hal derhal ya· 
yılmış ve Çakıcının mezarı top· 
rak avuçlayıp götüren ziyaretçilerle 
dolup boşalmıştır. 

Bu sebeple mezarın tümsek
liti haylı kayboldu ve Çakıcının 
toprağı sulf ato makamında sıtma 

ilacı olarak kullanıldı. 
Cehalet ne fena feydir? Cum· 

huriyet devri gelip bu pis hurafe 
diğer hurafat meyanında yıkılın
cıya kadar bu hal devam etmiş· 
tir • 

Şimdi o mahalde çocuklar fut 
bol oynıyorlar. Zannedersek meza 
rın taşını da onlar kırdılar. Bu 
ınezarın yakınında Çakıcıdan son
ra vurulan diğer bir kaç şakinin 
de mezarları vardır. 

• "'"' Çakıcı çetesinin takibinde bu· 
lunan valiler: 

1 - Kimil paşa ( Sadrazam ) 
2 - Tevfik paşa (Sabık Kon 

ya valisi) 
3 - Şükrü bey (Mabeyin 

başkitibi) 

ları 

4 - Mahmut Muhtar paşa. 
5 - Nazım paşa .• 
Ödemiş kaymakamları: 
1 - Cemal bey. 
~ - Şakir bey. 
3 - Münir bey. 
4 - Çolak Hilmi bey. • 
5 - Mehmet Ali bey. 
6 - Tevfik bey. 
Jandarma Alay Kumandan -. . 
1 - Gürcü Ahmet bey. 
2 Hıfzı paşa. 
3 - . Yenişehirli Tevfik pafa. 
4 - Çekes Tevfik bey. 
5 - Hüseyin Muhiddin bey. 
6 - Debreli Hayrettin bey. 
7 - Sadettin bey 
8 - Hüseyin Muhittin bey 

(ikinci defa) 
Tak ip kumandanları : 
1 - Tatar Şakir Paşa 
2 - Ferik Hulki Paşa 
3 - Kara Sait Paşa 
4 - Tevfik Paşa ( lzmir fır· 

ka kumandanı) 
5 - Kara Sait Paşa ( ikinci 

defa) 

6 - ferik uzun Ali Paşa •. 

* * * Çakıcının kızanları şu suretle 
Öldüler : 

Çakıcı Efe ile Hacı Mustafa
nıo malam olduğu için onları yaz· 
ınıyoruz ... 

Kışla köyünden deveci Kara 
Hüseyin oğlu Mehmet; Tirenin 
Tireli köyünde millizım Bayındırlı 
Mehmet efendi müfrezesile müsa• 
demede öldürüldü. 

Çoban Mehmet; Çamhcah Hü 

"yinin Mendegömenin Çayır ma
haJleıinde temin ettij'i pusuda öl
dlirllldü. 

Harmandalı oğlu Ahmet; as· 
kerde öldü. 

Kurucaovadan Küçük Osman; 
Kaynıakçı köyündeki müsademede 
Hafız llhami efendinin temin etti· 
ki mllsademede öldü. 

Konyalı Arap Mercan· bizzat 
Çakırcalı tarafından - k'adınlara 
tasallut ettiği için - öldürüldü. 

Alnşehirli Musa; Alaşehirde 
~eyan kökü kumpan)'asında kavas 
'..k
1
en 1932 senesinde ecelile 

o dü. 

Ayasurat köyünden Sarı Ali · 
Kayaköyde yakalandı ve lzmi; 
hapsinesinde öldü. 

. Çaylı ~Öyünden pehliv~n Kara 
Alı; Ôdemışte meyhane b • d. 
13 ogazın a 

2 5 senesinde salb 'd 
edildi. en ı am 

Çayhlı Koca Mehmet· Kara 
Ali ile beraber 101 

5 
' h 

k , . eneye ma • 
Om e~lmışt~. .Seferberlikte cep· 

he!e ~onderıl~ı. Bit şey olmadı. 
l'itlen Ôdemışte ziraatla meşrul
diir. 

j HARİCİ .. HAaERLER-. 

Gökçen Hüseyin; istiklal har· 
binde Yunanlılar tarafından şehit 
edilmiştir. 

Kamalı Zeybek; Birgide Ça· 
kıcı çetesi tarnf ından itJaf edil-

miştir. . 
Kamalınıo yeğeni lsınaıl ; Ça· 

kıcı tarafından öldürülmüştür. 
Kara Mahmut ; yanlışlıkla 

arkadaşları tarafından öldürül 

müştür. . 1 'krl h 
Çamlıcalı Hüseyın, sti a .•r 

hına iştirak etmiş, bilahara ecehle 

ölmüştür. 
Çamlıcalı Şakir; Çakırcalı ta· 

rafından Mendegüme taraflarında 

ı öldürülmüştür. 
Mendegümeli Mustafa Ali; as· 

kerde ölmüştür. 
Nazillinin lçbeyli köyünden 

Mestan; askerde ölmüştür· 
Kaymakçıdan ince Mehmet 

Bademiye nahiyesi hilkilmet kona· 
ğında yüzbaşı lsmail ağa tarafın· 
dan öldürülmüştür. 

Kedi Veli, Donsu:z oğlu Halil 
lbrahim keıalik ayni mahalde ay· 
ni adam tarafından öldürülmüşler· 
dir. 

Bıçakçı karyesinden Arif; Bal
kan harbinde ölmüştür. 

ince Mehmedin biraderzadesi 
Mehmet umumi harpte asker iken 
ölmüşttlr. 

Bayındırın arslan karyesinden 
Yeni,ehirlı pehlivan Mehmet asker 
de ölmüşHir. 

Karga'lı Gökdeli Mehmet; 
yüzbaşı maslilp Sarı Edibin Bal· 
yanboluda temin ettiği müsademe· 
de öldürülmüştür. 

Korgalı Arap Hüseyinoğlu 
Ali; ayni müsademede vurulmuş· 

tur. 
Karaman köyünden Kara Hü-

seyin; ecelile ölmüştür. 
Keles'ten Kırlının Halil de 

ecelile ölmüştür. 

Kelisın Şemsilli köyünden Ab. 
di bey oğlu Halil lbrahim; Ala. 
ıehir müsademesinde öldürülmüş· 
tür . 

1 

(Devamı WU') 

BORSA 
Adana Ticaret ve zahire boraaaı 

rUııHlk ply&1a utveli 

10 HAZIRA N 1941 

M. parlağı 
Buğday 

Arpa 
Yulaf 

En çok 

50 
7,75 
5,75 
6,50 

Eııa& 

50 
7,30 
5,75 
6,45 

Mısırda şehirler 
boşalıyor 

Bir gUn içinde ls
kenderlyeyl 40000 
kl•I terkettl 

Kahire 10 ( A. A.) - Mısır 
hükilmeti, lskenderiye'ye karşı ya
pılan hava bombardımanlarından 

zarar görenlere yardım edilmek 
üzere 300 bin lngiliz liralık bir 
kredi açılmasını kabul etmiştir. 

lskenderiye facia~ından bah
seden Mısr başvekili demiştir ki: 

« Biz müslüman bir memleke
tiz. Onun için Allab'a güvenerek, 
felikete göğüs g~meliyiz. Sıhhiye 
ve nafia nazırları, ikinci şiddetli 
hava akınından sonra yardım işle· 
rini tanzim etmek üzere İskende· 
riye'ye hareket etmişlerdir. isti. 
yenler bükQmet hesabına şehri 
terkedebilirler. Mekteplerden bir 
kısmı hastane haline konulmuş bir 
kısmı da evsiz kalanlara tahsis 
edilmiştir. Hasta bakıcılar, felike. 
te uğrıyanlara yardım olarak nak
den tevzi atta bulunuyorlr. » 

Mısır başvekili de dün tayya· 
re ile lskenderiye'ye hareket et
miştir. 

Londr a 9 ( A. A) - Reuter 
ajansının Akdeniz'deki lngiliz fi}0 • 

su nezdinde bulunan muhabiri bil
diriyor: 

lskenderiye'ye karşı yapılan 
hava hücumunun Almanlar tara
fından keşif uçuşlarından sonra 
büyük bir ihtimamla hazırlandığı 
şimdi öğrenilmiştir. Pazar günu • 
öğleden sonra bir düşman kt'Şİf 
tayyaresi düşürülmüştür. Hava hü
cumu büyük mikyasta olmuş ve 
lskenderiye banliyösüne kadar şü. 
mullenmiştir, Henüz tam rakamlar 
bilinmemekle beraber hastanelerde 
yapılan bir tetkikat neticesinde 
ölü ve yaralı miktarının çok oldu. 
ğu anlaşılmaktadır. 

Şehir dün dikkate değer bir 
manzara göstermiştir. Mısırlı aile. 
ler kafile halinde şehri terketmek
tedirler. Kafileler kilometrelerce 
uzunluktadır. Birçok aileler şilte. 
lerini, mobilyel~rini, modası geç
miş gramofonlarını, her türlü na· 

kil vasıtalarına yüklemişlerdir. Va
ziyetleri müsait olmıyanlar ise ya
tak veya sair eşyalarını başların
da taşıyarak milıkOlitla yürümek· 
tedirler. Bazılar. keçilerini de be· 
raber a-ötürmektedir. Gar biltiln 
gün kalabalıktı. Yerlilerin evleri 
kerpiçten olduğu için bombalar 
bilhassa kalabalık fakir mahallele· 
rinde büyük ı asara sebep olmak
tadır. Hücuma rağmen 4ehirde 
panik ve intizamsızlık aJimetleri 
yoktur. Halk Almanların bu va~
şiyane hareketi karşısında acı bır 
his duymaktadır. 

Kahire 10 ( A. A) - isken-
deriye sakin bir gece geçirmiştir: 

ı~ııKvtMI 
11 Haziran 1941 

Bununla beraber sivillerin tahliyesı 
devam ediyor. Bir arap gazetesi, 

1 
Pazar günü şehri terkedenlerin 
miktarının 40 bin kişi olarak tah· 
min ediyor. 

Çarşamba Girit'te batırllan 
YIL: 1941 - A Y:6 Gün: 162 Hızır 37 1 n g i 1 i z g e m i 1 e r i 
Rumi 1~7 • Mayıa 29 
Hicri 1~ CemaıUUevvel 15 Londra: 10 (a. a.) - Amiral· 

1 
tık dairesi, Girit,teki ricat harek~· 

1 ;!:e Nöbetci eczane tı esnasında tayyare dafi kruv•t0
• 

. - - rü Calcutta ile Here Vard ve m· 
Fuat Eczanesi perial destroyerlerinin de batı:nış 
( Yenipoatane Yanıoda ) olduklarını bildirmektedir. 

ingiltereyi 
istilA 

teşebbüsü 
lngiliz devlet nazırı
na göre, çok yakındır 

Alman başku· 
mandanı Manş 
denizi civar·ın· 
da dolaşıyor 

Londra 10 (a.a) - Royter: 
Devlet nazırı Lord Beaverb

rook, Kanada'ya hitaben neşretti· 
ği bir mesaida, lngilterenin istila 
sı saatinin yakınlaşmak ta olduğu. 

nu söylemiş ve demiştir ki: 
« lııtilaya ne zaman teşebbüs 

edileceğini bilmiyorum, fakat mu· 
hakkak olan bir şey vardır, o da 
muharebe saatinin yaklaştığıdır. 
Her er, bütün şiddet ve azmiyle 
mukavemete hazır, yerine. konul
malıdır. Her top ve her tank se· 
ferber bir halde bulunmalıdır. 
Her tayyare, uçmağa hazır olma· 
lıdır. Çilnkü burada, az zaman 
sonra, •hüriyetimiz ve hayatımız 

için çarpışmayı beklemeliyiz ve 
bu gün gelince, kendi müdafaa
mız için 3esliha imali kudretimiz
de tabiatiyle geniş bir fasıla kayd· 
dedilecektir. 

« lngiliz milleti, bu muhare
beye katiyen tereddüt veyahut 
teessüf zihniyetiyle girmiyor. Biz 
bu muharebeya şevkle ve dilimizi 
konuşanların hepsinin tasvip etti. 
ği bir dava için bir darbe indir
mekle mesut bir halde giriyoruz. 

« Garp ufkunu göz.liyoruz. 
gem+leri bekliyoruz ve Kanada 
dominy'onunun muazzam kaynak
lariyle fabrikaiarında yaptığı her 
şeye ümitle bakıyoruz.» 

« Berlin 10 (a.a) - Bir hu
susi muhabir bildiriyor: 

Şarki Akdeniz'de ve şarkta 
yeni bir hareket hazırlandığını 

•gösteren sarih işaretlere ve Al· 
man ef kan umumiyesinin Ortaşark 
mıntakuının kat'i harekat mınta· 
kası olduğuna kani bulunmasına 

rağmen, şu cihet tebarüz ettiril
melidir ki Alman askeri ricalinin 
beyanatı, daima, yalnız garp cep· 
hesinin kat'i oldutuuu söylemiştir. 
Mareşal von Brauchitscb'in Fran· 
sa'da ve Manş civarında seyahatı, 
kıymetli bir işarettir. Girid umu
mi provasından sonra, Alman zi· 
mamdarları, yakın bir tarihte, 
kat'i muharebeyi Manş üzerinde 
vereceklerdir. 

Elen Kralını ve 
hUkQmetini taktir 

Nevyork: 10 (a. a.) - Nev
york • Times gazetesi; Yunan kra-

Birtayyare fab-
rikasında grev 

Amerika Cumhur· 
reisi, fabrikayı as
keri ı,gal altına aldı 

Vaşington: 10 [a. a.] - Nort 
Amerikan Aviation tayyare fabri. 
kasının amelesi grev yaptığından 
Reisicumhur Ruzv elt, normal me
sni şeraiti avdet edinciye kadar 
fabrikayı askeri işgal altına almış 
ve hükOmetçe işletilmesine karar 
vermiştir. 

Reisicumhur bu münasebetle 
yaptığı beyanatta bu grevin Birle
şik Amerikanın mildafaasına zarar 
verdiğini ve bu .sebeple Amerika 
ordusunun baş kumandam aıfatiyle 
fabrikayı tekrar açtırd1ğını bildir
mekte ve işçilerin hukukunun mah
fuz olduğunu ilive etmektedir. 

Bingazi ve Der- · 
ne' de yangınlar 

çıkarıldı 
Kahi.ıe: 10 [a. a.] - Orta·şark 

logiliz hava kuvvetlerinin teliği: 
Ağır lngiliz bombardıman tay

yareleri Pazar gecesi Bingazi'ye 
ve Derne'ye sürekli akınlar yap
mışlardır. Bu hücumları müteakip 
Derne ile Gazala'da yerde dai'ınık 
bit halde bulunan tayyarelere kar· 

' şı mitralyöz ateşi açılmış ve Mar
tuba' da bulunan nakliye otomobi'. 
leri kampına da taarruz edilmiştir. 
Tayyare meydanlarına ağır basar
lar yapılmıştır. Gazala'da 6 düş· 
man tayyaresi yakılmış, Derne'de 
8 tayyare tamamiyle tahrip edil· 
miştir. Diğer birçok düşman tay
yarderi de ciddt surette hasara 
uğratılmıştır. 

Binrazi'de infilAklar olmuş ve 
yaniınlar çıkarılmıştır. Derne'de 
birçok tam isabetler neticesinde 
yüks~k infilak bombaları tahribat 
yapmış ve büyiik yangınlar çık· 

mıştır. lk tayyaremiz üslerine .dön· 

memiştir, 

Suriye,de 
harekat 

- Baştara/ı Birincide -
tarafından Qı <.>larak kulJanılması
na mümaneat etmemi.ıler ve Suri· 
yeyi Almanlara karşı müdafaa ede• 
memişlerdir. Bu mahfillere göre 
Fransızların lngiliılere karşı ala
cakları vaziyet bu bakımdan müta· 
lea edilmek lizımdır. 

Vişi lngilterege bir nota 
verdi 

lı Gcorge'u ve kükilmetini takdir 
ve tazimle yadttmektedir. 

Yunan kıralı ve hükQmeti, so
nuna kadar milletle birlikte kal
mışlardır. Kralın ve hük<lmetin 
bomba yaimuru altında dramatik 
yolculukları tarihe korku bilmiyen1 
kusursuz bir milletin kahramanlık 
destanı olarak geçecektir. Kral 

Vişi 10 (a.a.) -Ofi aiansının 
bildirdiğine göre, Madriddeki Fran-
512'. büyük elçisi B. François Piet
ri, dün İngiliz büyük elçisi Sir Sa 
muel Hoare'e İngiliz kuvvetlerinin 
Suriye araz.isini ihlali hakkında 
Fransıı hükilmetinin bir notasını 
tevdi etmiştir. · 

Londra 9 (a.a) - Royter bil· 
diriyor: 

~adritdeki lngiliz büyük elçi
sine Vişi hük<lmeti tarafından tev 
di ettirilen notanın mahiyeti hak
kında Londrada memnuniyet izhar 
olunmaktadır. Londrada şu cihet 
kaydediliyor ki bu nota her han
gi bir şekilde muhasamat ilinını 
tazammun etmemektedir. 

v~ naz~rl~rı teslim olmamışhr, 
mılletlerının kurtuluşunu bekliye. 
rek menfada çalışan hükümetlere 
iltihak eylemi)Jlerdir. 

Dans muallim ini a ravan koca 
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0 1 Vrupa a IQmata göre Avrupada gazeteyi Bavyera veliahdi prens Ruhrecht te-
Ralf Grig bundan on yıl evvel Deıi Lilyan k k ye 

ÇO pamU • en çok pamuk yetişti- sis etmiştir. Lil lıarp gaz.etesi Liller Kriegszei· namında b'ır dansözü severek onunla evlen· 1 k t • • · ı b zete u" ç o-u"nde bir de· ti tiren mem e 8 ren ın_ eınleket YunanİS· ung ısmı verı en u ga 6 

miştir. fa çıkmakta idi. Tiraiı 85,000 idi. Gazetenin 
Raif evin idaresi ve tuvalet masrafı için tandır. Pamuk ekilen .,razi on sene zarfında mesut müdürü yüzbaşı Hoecker'dir. (Lil) de 

zevcesine yılda 75,000 lngiliz lirası veriyordu. 18,500 hektardan 80,000 hektara baliğ olmuş- vaktiyle fransızca çıkan Echo du Nord'un 
tur. Pamuk mahsulü de 3o,ooo kentalden 190. matbaasında fransızca harfler ile diziliyordu. 

Lilyan, yaz mevsiminde emri altında bulunan 000 kentale çıkouştır. Makedonya ve Trakya • 
muhteşem yatla seyahatlere çıkıyor, kışın· da b'I Yuna · t A 

hesaba katılmasa 1 
e nıs an gene vru- 220 yavru dO· Birleşi.k Amer~k.ada, Men Londradaki konag· ında mükellef •ziyafetler ve ok me 1 k d' -

panın en mühim pam ın e eti ır. .., , • eyaletınde kaıo Şako 
balolar veriyordu. • guran bır kedı şehrinde oturan Frank 

Bu balolarda Lilyan, bir dans muallimi ile iJ. 
'h b l Geçen harpte A • Geçen umumi harpte namında biri, Bebi tesmiye ettiği dişi kedisiyle tanışmış, onu severek kocasına ı anete aşa· 

d Alman ordularında ne övünür Ekseriyetle kediler, on dört seneden mlcıtır. Raif, zevcesinin bu sadakatsizliğini öğre· man Orduların 8 k d ld f l ' 1 Halbukı' Bebı' yirmi b11şinci 
" a ar gazete çıkarı ı- az a yaşayamaz ar. 

oince derhal onu evinden kovmuş ve boşan· çıkan gazeteler ğı hakkı oda toplanan yaşına basmıştır ve pürsıhh~ttir. . 
mak için de ilci defa mahkemeye baş vurduğu Bebi, bu uzun ömrü kıfayet etmıyormuş 

k 1 t ma)Omata göre ilk çıkan gazete Hohnacker o-·ıbı', bundan b·ırkar hafta evvel 35 inci defa halde bir türlü boşanma ararı a amamış ır. 
0 

y 

b 1 Nachrichten'dir. analık cıerefini de idrak etmiş, dört tombul Sebebi de zevcesinin asıiının ortadan kay 
0 

• Alsas'te Eveauks civarında Hohnacb ınev· "" 
d d il. . 'le olan l · yavru doğurmuştur, ması ve Lilyanın a ans mua ımı 1 kiinde oturan kinci Bavyera redif alayının Frankıo tahminlerine sröre Bebi şimdiye 

aşıkane münasehetlerioi inkar etmekte bulun- dördüncü bölüğü baş çavuşu Maks Edmeier kadar 220 yavru' doğurmuştur. Kedinin ihti-
masıdır. Şimdi kocası dans muallimini aramak- bu gaz.eteyi tesis etmiş ve ismini de bu . mev- yarlıktao dişleri tamamiyle döküldilj'ü cihetle 
tadır. kiin adına izafe eylemiştir. Bu i'azete 1914 aenMi sahibi kendisini ant ve kılçıkları çıkarılmış ba-

14 eylOliiade t 99i• ediJaıiftir. 
0 

lık etleriyle bealemektedir. • 

Meşhur bir Alman 
tayyare mühendi· 

sinin hayatı 
( Baştaraf ı ikincide ) 
Harbin sonunda mühendis Dor· 

nier, Reutin ve Zech'deki tezgah
larını kapatmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Fakat bütün hayatını 
sarfettiği faaliyetini bırakmağa 

gönlü razi olmadığından 1922 de 
ltalyaoa Marina da Pisa'da kendi 
başına bir tayyare fabrıkası kur
muştur. Diğer taraftan Konstans 
rölünün lsviçre cihetindeki sahilin
de büyük deniz tayyareleri için 
bir tezgah kurmuştur. . . 
1 lic Dornier balinası denılen · 

dört motörlü Lüyük tayyareyi 
ltalyada yapmıştır. Bununla yalnız 
1925 senesi zarfında 18 defa ci
han rekoru yapmıştır. Daha sonra 
yaptığı Dornier Super Val tayya· 
resi ile 1928 de 12 cihan rekoru 
yapmıştır. 

Merkur ismi verilen bn tayyare 
ile liviçreli meşhur tayyareci Mit· 
telholz.- r 1926 da 500 ve 1,000 
kilogram yük ile yedi cihan rek.o· 
ra yapmıştır. 

Do 17 modeli de Zürihte bey
nelmilel dördüncü tayyare müsa
bakasında diğer modellere tef ev· 
vuk etmişti. 

Askeri tayyarelerin Alp turun• 
da birinciliği kazandığı gibi en 
seri ecnebi avcı tayyareleri yarı· 
şında 58 dakikalık müddet zarfın
da beş dakika ile cümlesine galip 
gelmiştir. 

Dornier tayyareleri iktiudi 
cihetten elverişli olduğundan De
utıche Lufthansa Atlas Okyanusu 
ötesinde tesis ettiği yeni hatlarda 
bu tayyarelerden istifade etmiştir. 
Do 18, Do 24 ve Do 25 tayyare· 
leri bu seferlerde t"barüz etmiştir. 

Do 18 1928 Martında 8 ,500 
kilometre katederek cihan rekoru 
yapmıştır. 

Dornier, Almanyadan başka 
İ<ıpanya , H ollanda ve j 1ponyada 
da tezgah\ar tesis etmiştir. 

Çin - Japon Harbi 
(Baştara/ı ikincide) 

elde edfü•bilen yerine hareket, 
şimal cephesidir, Burada da son 
gelen haberlere göre, Çinliler, 
mukabil taarruza geçerek vaziye
ti tamir etmişlerdir. Orta cephe. 
deki Japon taarruzu Çinlilerin 
mukavemeti ile karşılaşmış ve in
kişaf ödememiştir. Dığer iki cel>'· 
hedeki Çin vaziyetinin ise, pek 
sağlam olduğu anlaşılmıştır. 

lıkbahar taaıruılarının inkişa
fından daha doğrusu inkişaf ede
memesinden çıkarılacak bir netice 
şudur ki, Çin'in mukavemdi git
tikçe kuvvetlenmektedir. Çan Kay
Şek için en •nazik devir artık ar· 
kada kalmıştır. Filhakika bir ara• 
lık Çin büsbütün ıhata edılmişti. 
Memleketin sahilleri Japonların 
ellerine geçmiş. Birmanya yolu 
Japonya'yı gücendirmemek için 
lngiliıler tarafından kıu>atılmış. 
Sovyetler Birliği de Çin'e yardım· 
da devam edip etmemekte tered
düt eder gibi görünmekte idi. Ja
ponya'nın üçlü pakta iltihakı Çın'i 
bu yalnızlıktan kurtarmıştır. Çün· 
kü evvela İngilizler derhal lfü. 
manya yolunu açmışlar. Üçlü pak
ta iltihakı, kendine müteveccih bir 
hareket teliKki eden Amerika da 
Çin'e yardımda bulunmıya karar 
vermiştir. Ruzvelt, son nutkunda 
Nazi tahakkümün~ karşı nıücadel~ 
eden kuvvetlerden bahsederKen, 
Çin'i Britanya imparatorluğu ile 
birlikte zikretmekle bu memlekete 
lngiltere derecesinde ehemmiyet 
verdiğini ifade etmek istemiştir. 

Çın, istiklaJı uğrunda gmştiğ'i 
bu mücadC'lede şuphesiz yabancı 
devletlerin yardımından mustağ"ni 

kalamaz. Fakat büyük ve kudretli 
bir lider olan Çan-Kay.Şek, her 
şeyden ziyade Çin'in kendi kuvvet 
kaynaklarına güvenerek bu müca
deleye girişmiş ve muharebeyi de 
bu kuvvetlere güvenerek idame 
etmektedir. Çin'in g-enişliği bu 
kuvvet unsurlarının birincısidır. 
İkincisi de Çin'in yüzlerce mılyona 
balii olan nüfusudur. Bu sebeple
dir ki Çin, daiına iter.dini yutmıya 
gelen müstevlileri yutmuş ve haz
metmiştir.Uzak şark harbinin dört 
senelik inkişafına bakılıp da Ja
ponların Çin'i fethedemedikleri ve 
Çin'den de çekilmedikleri goru
lünce, yeni fatihlerin de eski fa-
tihlerin akıbetine uğramaları . yani 
yutmak için geldikleri memleket 
tarafından yutulup haz.medilmeleri 
bir ihtimal olarak söyleoebir. 

Ellerinde hububat bulu
nanlar 5 glln içinde be

yanname verecekler 
Vilayetimiz dahilindeki tüccar 

ve mutı\Vasıntlar, ellerinde bulunan 
hububat ic;in 3780 sayılı milli ko
ruma kanununa tevfikan beyannn· 
me itasına mecbur tutulmuşlardır. 
Beyanname müddeti beş gündür. 
Evvelce de yazmış oldutumuz veç· 
hile Toprak mabıull~ri ofisi. bd!,; 

7 k 75 snotım Dzenn 
dayı uruı Mllddeti zar• 
mubayaa edec:~ır.veraaiyen veya 
fında beyann•b anname verenler 
hillfı hakfkkat e! takibat yapıla. 
hakkında ananı 
caktır, 



4 

1 YAziıK SiNEMA 
... ~ BUtıKfAM ~ ... 

İKi GÜZEL FiLİM BiRDEN SUNUYOR 
I 

p ARAMOND film şirketinin büyük yıldızı 

RAY MILLAND 
Tarafından temsil edilmiş bir zafer abidesi 

_UÇAN DONANMA 
Aşk ... ihtiras, tayyarecilik, rekor, heyecan, ve zafer şaheseri 

il 
Türkçe sözlü büyük tarihi şaheser film 

OÇ SiLAHŞORLER 
30 b in çuval kah

venin tevzii 
254, Maraş 112, Mardin 70, Muğ
la 58, Muş 20. Niğde 76, Ordu 
84, Rize 48, Samsun 202, Seyhan 
'.ll8, Siirt 40, Sinop 54, Sivas 260, 
Tekirdağ 60, Tokat 88, Trabzon 
216, Tunceli 26, Urfa 156, Van 
12, Yozgad 76, Zonguldak 194 

BUGÜN 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

IK/ GÜZEL FiLM BiRDEN 

1 
• 

fürk mllziğinin en güzel nağmeleriyle süslenmiş 

Türkce Sözlü ve Şarkılı 
1 

HACI RJESUl 
1 
il 

I<ERtJJ)T tJJAVtJAKT 
Tarafından temsil edil~n 

KANLI PUSU 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin -CAS R ı > Sinemanın vasi salonunda 
Suvara 

8,45 BU AKŞAM 
Suvara 

8,45 
iki Büyük Heyecan Filmi Birden 

1 
Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 

Tarafından temsil edilen / TÜRKÇE SÖZLÜ / 

·rARlAN I<AÇIVOR 
Afri kanı n Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 
il 

Sergüzeşt Fi/imlerinin Büyük Kahramanı 

( B O B S T E E L E ) tarafından 

Al Ti SİLAHll.I HAYDUT 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük serırüzeşt filmi 

Bugün gUndüz matinada iki film birden 
1- Aşkın Zaferi 2- Yıldırım Kurşun 

;-y urs<--G~ıblKWvetili :;~:::::?:7:;.,, (Baştarafı Birincide) 
İçel J.14, l<parta 48, lstanbul 1364, 
l7mir 712, Kars 98, Kastamonu 
102, Kayseri 286, Kırklareli 72, Kı r 
ş ehir 42, Kocaeli 208, Konya 520, 
Kütahya 100, Malatya 232, Manisa 

1 •
• 

çuval kahve alacaktır. f S Ö 
•• b d v • ı d • 1 

vergi ve resimler kanununun ZU OŞ eg 1 1 r , hükümlerine tevfikan binada-
• ki gayri safi iratları kıymet• 

B l d . R . t. J ·~ Ç a P a M a r k a M ü s t a h z a r a t z • lendirildikten sonra muayyen e e ıye ıyase ınuen: • nisbetlerdairesinde tehakkuk 
Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatine :· Bu SÖZÜ teyit eden gUzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır • ettirilmiş olan 1941 mali yılı 

94 \ senesi nakil vasıtaları resmine ait tehakkuk müfre- , ı tanzifat ve tenvirat vergi ve 
dat cedvelleri ıo/6/941 tarihinde belediye tehakkuk şubesi •• Arpa unu Salep • ı resimlerine ait tehakkuk müf-
kapısına asılarak 21/ 6/ 941 tarihinde kaldırılacaktır. Nakil t 1 redat cetvellerinden ( Han 
vasıtaları resmi birinci taksit ıs ağustos ikinci taksit 15 bi- • Bakla unu Tarcı·n kurbu. kasap bekir. mermer-
rinci teşrin aylarında olmak üzere iki müsavi taksittedir. t . 

1 1 ı li, nacaran ) pamuk pazan 
Taksit müddetleri zarfında ödenmeyen vergi ve resimlere o/o • vu· ıaf unu K' • belediye zabıta dairesine (çı-
on ceza eklenir . •l ımyon 

Tahakkuk cedvelerine karşı itirazı olan mükelleflerin on tJ h 1 narlı, şabaniye, akçe kehya, 
gün zarf ında istida ile belediye riyasetine müracaat etmeleri • No ut unu karanfı'I • icadiye) şabaniye mahallesi 
aksi takdirde tahakkuk eden nakil vasıtaları resminin kesbi t , 1 ocağına (yeni istasyon) istas· 
katiyet edeceği ilan olunur. 880 • cavdar unu Zencefı'I , ı yon polis karakoluna (yarba-

B l d • R • f 0 d t ı 1 şı, Reşat bey) Reşat bey ma· 
e e ıye ıyase ın en: :ı Pirine unu • heue ocağına (köprülü köy) 

( 130,000 Taş Allnacak ) .j 1 Karabiber • köy kahvesine (Sucu zade, 
1. Şehr imizin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke • Kornf lau • ganisafzade. bakırsınd•> çifci 

yollarda kullanılmak üzere toprak kale taş oC"aklarından çı- 1 Yenı'bahar • fabrikasına [hanedan, kocave-
karı lmak şartile 130.000 adet bazalt parke taşı kapalı zarf • Bezelye u· nu • zir tekkekurbu. hamam kur-
usulile münakasaya çıkarılmış ise de talibi çıkmadığından ı B b'b 1 bu) Aziz 'efendi fabrikasına 
belediye encümeni karariyle ve yine kapalı zarf usuliyle •1 Patates unu eyaz ı er • rmestan zade, yortanı yortan 
münakasaya konulmuştur. ı 1 mahallesi ocağına (Cumhuri-

2- muhammen bedeli 13400 liradır. • Sofra tuzu • yet. güneşli. karşı yaka. aa-
3- Muvakkat teminatı 1005 liradır. • Fasuıya unu : 1 kızlar, seyhan. yamaçlı) kar-
4. ihale 27 /6/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 1 s de • Kı rm 1 ZI Bı' be r • şı yaka polis karakoluna, ka-

Adana belediye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. ı Mercimek unu 
5- Şartnamesi Belediye fen işle ri müdürlüğündedir. isteyen· t f palı çarşı, kara soku, ada 

Ier oradan alabilirler. • Bugday nişastası (Kutu ve • sokağı, köprü sokağı, çandır· 
6- Fazla malumat almak isteyenler Adana Belediyesi fen • Pirnç nişastası Paketleri) oğlu, akkapı, dağlı oğlu, mir· 

dairesine müracaat edebilirler. ıJ f za çelebi, paşa ıokağı] hasır 
7- Artırma, Eksiltme ve ihale kanununun 32 inci madde- t Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen [24]sene neslin gürbüz yetişmesine pazarı numaralı sok-ak nu· 

sine uygun bir şekilde hazırlanmış olan teklif mektupları iha- f tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 
1 

maralı dükkan) [Eski tabak-
le tarihinden .bir saat evvel yani 27/6/941 cuma günü saat tertip ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 1 hane) kale kapısında beledi-

~~l~;i ?ı:~ed~luen;~cümeni Reis~!ine ma~~~z15_m~;:~~i ver- : ç A p A M A R K A 1 ye zabıta daireıine (döşeme, 
ı sultan sokağı, salihiye, hacı 

T A S t l K f sofu, yüksek dolap, hurmalı, 
yy. . a ına ma om. f kuru köprü ) eski istasyon 

Başkanlıg" ından : • DUnyada beynelmilel şöhreti hAiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . • polis karakolu önüne < eski 

1 • Ciheti asker iye ihtiyacı için yevmiye 500: 1000 çift 
ekmek pişiriltilme işi Tyy. Alayı satınalma komisyonunca 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 27· 6- 941 perşembe gün ü saat 15 de tll· 
men binasında Tyy. Alayı satınalma komisyonunda yapıla
caktır . 

3- Muhammen fiyatı 4927 lira 50 kuruş olup muvakkat 
teminatı 370 liradır. 

4· Evsaf ve şeraiti her gün iş zamanında komisyonda 
görülebilir. 

5- Taliplerin muayyen gün ve saatda teminatlarile bir
likte komisyona müracaatları ilan olunur. 

884 11- 16 · 22- 26 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,1 Ağusfos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 

3 .. 1000 

'J. .. 750 " 
4 

" 
500 .. 

8 .. 250 .. 
l~ 

" 
100 .. 

80 50 .. .. 
300 .. 20 .. 

Zayi tezkere 
Dörtyolun 41 alay l ta. 

bur 2 bölükten aldığım ter
his teskeremle nufus kağıdı
mı zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Deren denin beybağ ma· 
hallesinde Hacı Seyit 
Ali oğlu 325 doğumlu 
Bekir Çavuf 883 

2000. Lira 
3000. .. 
1500. .. 

- 2000. " 2000. .. 
:... 3500. .. 
= 4000. .. 

6000. " 
A~kerlik şubesi 
Başkanllğından: 

Deniz lisesi i ve 2 sınıf
larına talebe alınacağından 
orta okulu ikmal etmiş olup 
aradan bir sene geçmemiş 
olaı_ı ve lise 1, 2 sınıf tale
besınden talip olanlar varsa 
şerai t i öğrenmek ~z~re şube
ye müracaat etmen ılin olu
nur. 

1 • hamam, taşçıkan, Ali dede, 
1 Daha üstününün bulunması mükmin değildir. Tekmilmüstahzaratımızmuhayyerdir. Her yerde 

1 
Şeyh Mustafasarıyakup, pay· 

1 daima taze olarak bulacaksınız ADRES: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 f temür, sofu bahçe, suğediği 
t .. - - • • - - - - - - - - - - - - .. ,.., ,.. _. - - - - ... - • - - - - - paşa nebi) mahalle parti oca

Seyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: 
Muhammen teminatı 
Kıymeti miktarı 

Vakfı Mevkii Cinsi Dönüm Lira Lira -----

ğına (kantaran, ağa Mehmet, 
kayalı bağ, saçlıhamit, babı 
Tarsus, saracaa ) kale kapı· 
sında belediye zabıta daire• 
sinde (emirler, cami cadit, dur 
muş fakı hacı, fakı91rak, ham
maliye, hilhal) camii kebir 
doğu kapısına 10/6/941 tari· 
hinde birer nüsha cetvelleri 
gösterilen mahallere asılmıt 
ve zabıt varakalarile tasvip 
edilmiş olduğundan20 10/941 
tarihinde kaldırılacaktır. 

Şıhdindarı Mirza Çelebi M. Bahçe 85 5950 450 
Şahzade Demir köprü altı Tarla 76 3040 230 
Tuzsuzzade Köprü sokağında Tarla 82 3280 250 
Balcı oğ. H. Mustafa Akkapusokağı Bahçe 120 3080 240 
Kalaycı oğ Köprü sokağı .. 75 3750 290 

Yukarıda yazılı gayrimenkullar peşin para ile mülkiyetleri açık artırmaya konulmuştur. 
İhaleleri 18/ 6/ 941 çarşamba günü saat 1-tdedir.İsteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 
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2- Bu cedvelde 1580 nu
maralı belediye kanununun 
112 nci maddesine tevfikan 
on gün asılı bulundurulacak 
ve bu müddet zarfında mü· 
kelleflerin itirazları nazarı 
dikkate alınacaktır. Bu müd
detin hıtamından sonra vaki 
olacak itirazların kabiliyeti 
tatbikiyesi olmayacaktır. 

90 LİRAYA RADYO 
ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR 

Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve 
Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N 
Radyolarımızı Mutlaka GörünUz. 

ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER 

• • t 

• Usulü veçhile tahsilata 
devam edilecektir . 

3- Bu vergi ve reaimler 
1580 numaralı kanunun hü

t 
t kümleri dairesinde 935 yılı 

• • • • 
t umumi tarife mucibince ağus-
1 tos ve teşrinsani aylarının -- --~ --· sonlarında ve iki taksitte tah 

sil olunacaktır. 
Zayi Mühür 

21 T. evvel 1935 tarihin
de birinci noterlikten lastik
li Emine adında ki mührümü 
zayi ettim. Bu mührllmle hiç 
kimseye borcum olmadığını 

ve yenisini yaptıracatımdaıı 

işbu mührümün hükmü kal
madığını ilin ederim. 

Yarbaşı mahalesinde 
Memo kızı ve ölü Mus
tafa karısı Emine 

882 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SA TIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası - Adana 

Bu müddet zarfında borç 
!arını ödemeyen mükelleflerin 
vergi ve resimleri o/o de on 
cezasile birlikte ve tahsili 
emval kanunun hükümleri da
iresinde tahıil olunacaktır. 
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