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Hükümet Hazine Bo.noları Çıkaracak 

: tDün ~~ Büy~k Mil!~L_Mecllsınue 
-- ~ .. ~ kabulledilen muhım kanunlar 

Diyarbakır • lran Demir 
_....--.,.,......,..- --- yolu ın9ası için dahili Is----

--- tikraz akdi hususunda --
mezuniyet verildi 

Hitler 
Musolini 

Brenner' de beş 

saat görüştüler 
iki memleket hariciye 
nazırı, Alman başku· 
mandanı, /tolgan ge· 
nıdkurmag başkanı bu 
görüşmeler dehazır bu 
lundular 

Br~nner gf'çidi 2 (a.a ) - D. 
N. B. bildiriyor: 

Hitler ve Mıısolini bugün Bren 
ner' d~ bir kaç saat süren bir mü· 

likat yaparak siyui -vaziyeti gÖ· 
rü~müşlerdir. Mülakatta Fon Rip· 

bentrop ile Kont Ciyan o da bu· 

lunmu,tur. En samimi dostluktan 
mülheın görü~mc-ild müttefik mem 

• le<etin hükOmet reisleri arasında 
tam l>ir görüş birligi mevcut oldu 
iunu gösterıniştır. 

Berlin 2 (A. A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildirildiğine 

göre, bugünkü Hitler - Musulı· 
ni ırörüşmesi beş saat sürmüştür. 

Bu rörüşroelere iki hariciye nazı

rından başka Alman başkumanda· 

nı Keytel ile ltalya r~nel kurmay 
başkanı da iştirak eylemişlerdir; 

Bu fnaattan bilistifade iki kuman· 
dan samimi silib arkadaşlığı :ıih· 
niyeti içinde iki memleketin aske
ri sahadaki iş birliği üzerinde rö· 
rilşmuılerdir. lki tarafın diplomat· 

larından bazı şahsiyetlerin de bu
lunduğu bu görüşme mihverin Ak-

deniz ve Şimali Afrikadaki mu
zafferane harekit havası içinde 
ceryan etmiş ve bugünkü Alman 

ve İtalyan tebliğlerinin bildirdiği 
~irid llluh.rebesinin nihayetlenme· 
"• müzakerelerin merkezini teşkil 
eylemiştir. 

Ankara 2 (Radyo gazetesi) -
Bay Hitlerle Bay Musolini bugün 
Brennerde - - _ . B c· ·1 ~oruşmuşlerdır. ay 
~y~noı e Bısy Ribbentrop ta bu 

goruş~ede hazır bulunmuşlardır. 
Mulikat 2-3 saat _ _ ı-

surmuş ur. 
Roma radyosuna cröre - -. • · ~oruşme 

büyük bır samimiyet içiııde cer-
~~n etmiş ve tam bir görüş birli
rı •iifahede edilmiftir. Hatırlar-

Ankara: 2 lHuuı ·İ] - Biiyük Millet Meclisinin b ı~ü.nkü toplantı. 
sın<i 1 b\Zı m ihi n kar1u 11 ,r müzakere ve k ,b ıl ed lmıştır. Bu arada, 
Dit ırb ,l(ır i:5t ,sı1orıt11Hf an Irak ve lranl\ k ıul4r yapılacak demiryall ırının 

' tam ımlanm ,91 i,i 1 d .hi.i istikraz. akdi h uu~ıı ıda hüı..O'llete ~ezuniyet 
1 veren kanun J.s b·ıl 1•11n1ktadır. Bu istıkra:ı:, her sene 15-20 mılyon lira

yı geç ııi,-e.:ek kıy nettd tıhıiller çık.trın ık sıJretiy e yapıl.ıcakt.r. Müd. 

•let 20 sen olacaktır. 
M ıh'lmdıır ki e.-velce ihrııç edilt-n bhvilferle E·gani · Sivas demir. 

yolu inşa edi mişli. T .• h.ıille- ıhracı surerile şimıJıye kadar 3232 kil.). 
metrelik demiry(ılu yapıl nı1tır. s.,tleli i-ti aula öJenecek yeni demir
yolunun ULunluiu tJ7'j idl.,metredir. Y;ııe bu günkü meclis toplantısında 
tasarru( b >noları ih .. acına d ıir kanun layı~aaının ikinci aıü:z.akereııi 

' yapıl-trak kabul edilmiştir. Bu kanuna göre amortiııman sandığı, teda. 

vüldeki midarı 20 milyonu geçmemek şartiJe kısa müddetli tasarruf 
bonoları çıkaracak ve bu bonolar her türlü vergiden muaf tutulacaktır 

Müstacelen müukere§i yap lan diğ-er bir kanun da yüzde beş la:""" 
izli h ııiııe hh.,illeri ihrlcını dairdir. Şı odıye kaJ sr bir sene vadeli 
hazine bonoları çıkarılmak~aydı. Yeni kanuna göre huine tahvilleri 
altı ay vadeli olac.tktır. Müzakereler esnasında Maliye Vekili, milli 
mü•iafaamı:z. için geçende kısbul edi,t"n 83 miıyonlult tahaiıatıo bu tah· 
villerle temin olunacağını söylemiştir. 

Meclis Türk ceza kanununun bazı maddelerinin dojiştirilrne
sine dair kanun layihasını müzakere ve kabul etmiştir. Meclit bpndan 
sonra askeri ve mülıd tekaııt kanununun 6 L inci ma.fdeıinin detişti· 
rılmesi ve bazı maddelerin ilavesine ve devlet denizy0Uar1 v.e liman· 
ları teşkilat ve vazifesine dair kanuna istinaden ya~ı~an sarfıyalın k.a· 
bul üne dair kanun liyibalarının bırinci müzak.erelermı yapmış· ve çcır· 
şamba günü toplanmak üzere d.tiılmıştır. 

HIGDE'DE BARAJ 
Niğde 2 ( Husu-ıi ) - Niğdenin Gerede rn:ıtakasında bir müddet· 

te lberi yapıl ·n tkt, ol •n t >prak ı.u barajı bitmiş, suyun toplanmasına 
b ,şl uı·nı1tır. T .>plan tn su şi nJiye kad tr 10 metre yükseklıği bulaıuı· 
tur. BarajıJa bir buçuk milıoıı t"n su t •plan~ bilece~ tir. 

Niğde ve civ.mndakı bağlar, meıruat bu blirııi vasıtasile sula· 

nacaktır. 

===============================-==-== 
lngiliz tayyareleri Binga-Kral Faysal 

Bağdat' a döndü 
Bağ'dat ') ( \. A.) - Genç 

Kral Faysal bu s .. bah saat seı..iz. 

de hu!!USİ trenle tiağdada dönmüş 
ve hta .. yonda naip AbJüliıah ve 

yüksek devlet memurıarı tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

Bağdat 2(A. A.) - lrak naibi 
emir AbdüJilah•ın Bığdada airişi 

esnasında Türkiye elçisi Ce11.&t 
Üı:.tün ile kor oiplomatik erkanı 
hazır bulunmuştur. Yalnız Japon 
elciı.i gelmemiş ve tf'gay)üb et· 
miş oldn İtalyan elçısi iııtikbıal 
merasiminde hazır bulunmamıştır. 

Almanlar geçen ay 57 4 
tayyare kaybettiler 
Londra 2 [a. a.] - Mayıs ayı 

zarfında lngilizlerin 151 tayyare 
zayiatına mukabil Almanlar 574 
tayyare kaybetmişlerdir. 

dadır ki iki şef 20 ikinci kanun· 
da yine avni yerde gôrüşmüşler
dir ve malQmdur ki böyle (Örüş. 
meler ya biten bir harekit ve ya 
başlısyacak yeni harel..it arifesinde 
ceryan etmektedir. 

Bu def da Girit! harekitınm 
bittiği malOmdur. Harekatın nere· 
de başlayacağı şimdiden söylene· 
mezse <le bir takım inkişaflar üze· 
rinde ~bmüaler yürütülmektedir. 

ziye hücum ettiler 
Kıshire 2 ( A. A) - loıiliı 

hava kuvvetlerinin teblij'i: 

Akdenizde lnıiliz tayyareleri 
Cııma günü bütün gün aıüd ,faa 
devriye uçuşlarına devam etmiş· 
lerdir. Bu esnada 7 düşman tay· 
yaresi düşürülmüı ve diğer bir 
çoğuda hasara ugratılmıştır. 

Tunuıta Sfakı limanında ev· 
velce hücuma uj'rayan ltcılyan va· 
puru yeniden mitralyoz ate~ine tu· 

tulmuştur. Girıd'de tayyare ırıey· 
danları bomLardıman edilmiş 1/tJ 

3 düşman tayyaresi yakılmıştır. . 
Lıbyada 30. 31 Mayıs gecesı 

bombardıman tayyarelerimiı Bin· 
gaziye hücum etmişlerdir. 

Hıbeşistanda cenubi Afrika 
bombardıman tayyareleri Guıııbi 
civarında nakliye vıısıtalarını, ça 
dırlara ve binalar1 bombardıman 

etmişlerdir. Tayyarelerimizden dör
dü üslerine dönmemiştir • . 

Ceza ve tevkifevleri 
umum mUdürlUğe 

Ankara 2 ( Hususi ) - Ceza 
ve tevkifevleri umum müdürlüğüne 
yüz lira asli maaşla adliye müf et 
tişlerinden Baha Arıklln: üçüncü 
smıf adliye müfettişlılı.lerine baş 
müddeiumumi ınuavini Supbi Ön 
ve Jzmir icra muavin hlkimi Meh· 
met KabakcıojJu t.ıyio olundular. 

Giridin Kabartma 1-:aritası Ve Adanın Sarp 
Kagalık Sahillerini Gösterir Bir Resirn ------

Kahire : 2 AJ J G• •tt feryad eylediler, 
[A.~.] - Yüksek man ar in e fakat buna muka· 

rütbeli bir lnıiliz 1 o o o bil Allllanlar baa-
hava ıubayı, Al· ta çadırlarını bom-
manların Giridde baladılar ve Mit· 

cem'an 1000Tay- Tayyare ralyöz ateıine 
yare kulJandıkla- tuttular,) demiı· 

rım ve bunların K il J tir. 
yü.ı:lercesinin dü·, U anmJŞ ar Kilhire : 2 
şürüldOtüı\il, pa· [AA J - lngiliz 
raşütcülere fa:ıla Yeni Zelandah hava kuvvetleri 

kıymet verilme Askerler diyor ki : orta şark tebliği: 
mesini, a n c a k Akdenizde lngilız 
Malemo tayvare Paraşülcülere ehemmi· ve cenubi Afrika 

meydanı bunlar gel flernıemeli, bunlardan hava kuvvetl.-ri
tarahndan işğal bir çoiıı alaçlara takıldı ne mensup avcı 
edilmiş•e de nak ve '' J ngiliz arkadaş, ateş tayyarele.ri n den 
liye tavyarele~i / büyük teşekkül· 
tarafmdan indiri· etme '' dige yalvardı. ler dün bütün 

len askerlerin bu hareketlerde gün Girıt tahliyesini yapan lngiliz 

müeıtıir olduiunu söylemi,, «başka harp gemileri ve ticaret vapurları 
hiç bir v"rde ay01 cotr-fi şartlar1 

üzerinde himaye uçuılarma devam bul tmıyacak olan Al nanların bu 
gibi h.uekete teşebbüsleri kendi· etmi~lerdir. Dü~man tayyareleri 

leri için çok ağır olacaktır. » bir çok defa önlenmi$ ve çoi11na 
demiştir. hücum edilmi~tir. 2 düımaa tay· 

Kahire : 2 [ A. A. ) _ Giritten yaresi düşürülmüştür. 

ilk tahliye edılen askerlt-r 29 Giritte 31 maym 1 hazirana 

Mayı-ta orta şarkta bir limana bağlıyan rece ağır bombardman 
çıkmışlardır. B ı vapuru karanlık· 
t d' • hyy ıreleriroiz Malemo ıle Kandi 
a. .•rer vapur grııplar1 takıp et. 

t ya meydanlarıııa hucumda b.ılun• 
mış ır. Bir Yeni Zeland1h ( bizi 
en ı · d mu:lardır. Malemo'da yerde 4 1 •$eye ü~üren Alm.tn askerleri ' 
d • 'ld' O dü,.aan tayyaresi tahrib edilıni' 
eiı '· 'llarl a boy ö'çi,ebiliyo· 

ruz F k l ve ayrıca Almiro•da da bir mik· 
' a ııt A rnan tayyareleri bizi 

çok taciz etmiştir. Paraşütcülere tar tayyare tahrip o)unmı.:ştur. 
fazla h · · b' Tahliyeyi himayeden baıka tayya· e eınınıyet vermt"melı. ır 
rokla • 1 • relerimiz münferit lutalarımtza ,, rı ag ıçlara, te gr"f tel l'rtne 
takıldılar ve o: lııgiliz arkııd sş ateş ııhhi malzeme ve yiyecek dağıt• 
etnıe. arkada, (Qıfen au 1 » ciiye mışhr. 

General Veygend, 
P~tenle görüştü 

Vişi 2 ( a. a. J - Hü ·Qmetin 
A.frika umumi delegesi geoeral 
Veyrand bugiln ögle .ıen sonra Vi· 
şi'ye relmiş ve saat 17,30 da ma· 
reşal Pl'lenle bir fÖrüşmede bu
luomu,tur. 

Ticaret Ofisi Tiftik muba
yaa ve ihraç edecek 
Ankara 2 (Husu-i) - Ticaret 

veUlctinin lüzum gö,tereceği ah
val ve mahallerde dotrudan doğ- I 
ruya müstahsilden, bizzat veya mil· 
li ve resmi bir mües~se ile anla· 
şarak, Tiftik mübayaa etmek ve 
bu suretle satın almacak tiftikleri 
icabında ihraç evlemek üzere Tica
rf't ofisine Hllhiyet verilme•İnf' 

dair bir koordinasyon kararı neıre· 
dildi. 

Pazar günkü spor 
hareketleri 

Bu Pazar, şelıriınizde canlı 
spor hareketlerile geçmiştir. Be· 
den Terbiyesi Se~han Bölgeııi 

kup• maçlarana iştiriit eden dört 

gençlik kulübü en k.ıvvetli kadro
l.ariyle sahaya çıkmışlardır. 

lık Maç Adana Gençlik Ku
lübü ile Malatya Mensucat Genç· 
lik kulıibü ara•ında olmuş ve 
Malatya Mensucat Gençlik kulübil 
3 e karşı 5 rolle galip gelmiştir. 

ikinci Maç Milli Mencuc t 
gençlik kulübü ile Adana Demir
spor ğençlik kulübü arasında ol· 
muş ve Milli Mensucat rerıçlik 
kı.ılübü l re karıı 3 le S'alip 6el· 
mittir. 

ÔnDmDzdeki balta Malatya 
MeDAcat S'•Çlik k.a.INI Ue MiUI 

• 12 gündenbf'ri dünya ef 
kira urnumiy.,.sini siddetle alika· 
dar eJen Giridi.1 taarruz ve 
rnüddfaası, 12 ~ünden sonr.ıı, 
artık temamile nihav.-te ermiş 
bulunuyor. Alınan h ·hedere gö 
re, l ırilizler adadan 15 bin kişi 
kadtr bir kuv .. eti çekmege mn 

v .. ff.tk olmuşlar ve bani.arı Mı· 
sara naldetmişle~dir. 

lııg 1 z razetderi Girit' te 
u(ranılaıı a? r uyi.atı itiraf et
mekt11 ve burada t .. yyare mey 
danlarının bul ınmam•~ı yüıün· 
den Giridin tehlikeye maruz ka· 
lac..ğmı tahmin etmiş oİduı. l.arı 
aı beyan eyle aekte<.lirler. lrı~i· 
lizler, adanın müdafaa müdJeıi 
olan 12 (Ünde ehemmiyetli ka· 
ıançl&r elde edıJdiiini k.aydeoi 
yor&ar. 

Girit aaa11nda ln~liz. Yu 
nan müdafaası artık sona ermif 
tir. Şimdi bu merhaleden ıonra 
aıra nereye ~eJiyor ? Alda I'• 
len yerler, Mıaar yani oc Süveı » 
il~ ~11riyodir. lnri!iı.ler de böyle 
bar ıhtıınati ileri sürüyorlar. Bu. 
nun için lnrilizlerl.ı Mısır ve 
Ortaşarkı taıı.vıye ettiıderi ha· 
ber!eri g-olmeı..tedir. lnrilız efki· 
ra umumiyesi, AJmanldr Suriye 
de esaah bir surette tutunma
dan İ.ı~ılizlerin bura,ııoı ~roal 
etaı~inı İ>temeıt edırıer. A>ı..e:i 

mü~ahider de ayni fi11.iıde buJun
maktadnlar • 

• Irak ile l ,g:Jtere arasında 
müt.areıeo akdolunmuı bıılu .ımıu~
tadır. tıu müt.areuye göre ~ıkı 
lrak • lııriliz antaıma bük~mleri 
aynen kalacaktır. lrak müst&ıc.il 
olacak, naıp Emir AbJülııih ta 
rahndan lr•K'tll hü .. ümet kuru
lacaktır. 

Dün relen bir haberde ço
cuk kral f'ay1al R..t,it AH tara
fından lrana rötilrüldüiü bildi· 
rilmiş isedo bu fÜD felen bır 
habere röre Fayaal lrana ırıt· 
mıyerek Hatdat'ta kalmı4tır. 

Abdulılab merasimle B•ida
da girmiıtir. 

Oli ajansına l'Öre, Bı.idan 
teı1Jim olu,u 'ehırde h.ııara mani 
olmak ıçindır. Y uksa mücadele 
şım1lde devam edec~ktır. Btr• 
line rörede bu mütareır.e mev. 
ziidir. Çünkü Lır çoıt Irak kabı. 
leai müc;adoleyi devam ettirmek· 
tedirıer. 

" Türk sözlüğü ,, Uzerin
deki çahşmaıar ilerliyor 

Ankara 2 (H.ısu)i) Türıt dil 
k ·ır ı aı urafı ı 1tı htzırl•nrnakta 
olan « f ürk ıöılilğ-1 » üzerindeki 
çılıfıı tl4r ılerle neıttedir. Şi ndiye 
kadar a,b ç harllı ~elımeler tamam• 
lanmıştır. liuol mn yeı..Oııü 12 biııi 
aşınışıar. 

Vergilere yapılan zamlar 
Ankara 2 \Husu~i) - Vf'rfile· 

re yapıları ı.mlara dair kıınu'1 re~· 
mi gazetede neşredildi ve tatbıkı· 
ne reçildı. 

Men .. ucat rençlrk ..alabil karıll:-· 
aJ b. bÖ•re.a1&1D 

f&Cak ve bunun ~ 1 1 

koyJaju kupayı A.aHna~a .. tar. 
Bi.ikld ,.,,..,_ 

B.d n Terı .iyeı1i 8ısıkJ,.t 11ja-
t-~ip ettiti 8iaikler r .. zisııı• 

"'""' k. . t' -k J5 kadın v• erke sp.,,rcıı lf ıra 
et•if ve Mababaya kadar rid;p 
~·liDaif tir. 
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O ıu çok ke· F riyle oynandı.Ha 
re az kalS>n im· ransa rici işler,t pkıda 
lin•ız hale koya· hi i işler g bi, sı•f ldhalöt ve ihracata dair 

koordinasyon kararı 
Köylüye c•k olan, harice Y ıkılIŞllllll p.rlamenter, se-

kar~ı uy•allıgı yü· çim müc•del .. si 
<C:! ıcak; şehir cehenn•m gibi 
.;Dyanıyor. Tarl;;lar, ovalar 

kim bilir ne ç•ş;t tutuşuyordur? 
H ıziran böyle olursa Temmuzu'l, 
Ağ'uqtosun Çukurova'da neler 
yap ıbileceğioi t.hmin mümkün· 
dür. 

tünden !lem~rele- • h noktai nazarından 
rinı h•der etmesi· 1 z a 1 mülııhua edıl ti. toprak 
nt:: rarnk kalc1n re· EiKİ bir nazır, 
j me atledilcli. Ve ---- "lf' AZ.AN Bay Laval ta· 

Faaliyete geçen ko

misyonlar ne şekil
de çalışıyorlar? 

l..ı<a bir tere•ıdüt Lu 1 R d rafından zikredi 
&'\• geçirildikten IS eynau Jen iki vak'a idare 

sonra o kadar Lyon Fakültesi Prole.<Örü aclamlarım•zın dış Bur.sı böyl•; aceba L:bya 
ne halde?. Tobruk, Sollum, Bar

diva, Habeşistan ğibi cehennem· 
lerin cehennemi mıntakalarda 
karşı karşıya oturanlar ne yapı 

yorlar?. Oralarda artık, en az 
dört beş ay için, askeri hueka~ 
yapmak şöyle dursun, nefes • 
mak bile bir hayli m•sele mdu· 
guna göre Girıt' den sonra Al· 
man İ!tikameti neresi?. 

Karara göre, Türkiye ile ticaret 

büyük zahmet ba ı---~------..:..;--..:;,;.:,._..,,: siyaseti h ıs ısun· 
h ısına kuhrtarıtlan _ 5 _ daki görüşl'°riııi 

ve tediye anlaşması bulunan 

1 
memleketlerden idhal"'t serbestir 

Topraksız veya toprağı az 
köylüye taprak doğıtılm•k üzere 
Cumhuriyet hükOmetimizce bir 
mücldettenberi çalışıldığı malüm· 
dur. M 1liye ve<aleti Milli .,mlik 
kontrolörü B. Emin lpci bu işle 
meşgul olmak ıçın bölğemize 

gönderilmişti. Geldiği günden iti 
haren toprak: tevz•ini organize 
.. tmek üzere f ıaliyete geçen B. 
Emin lpci, Maliye vekaletince 
İntihap edilen komisyonlara, köy

lerdeki çalışma şekilleri etrafında 
emir ve direktifler vermiştir. Ko
misyonlar, kendilerine gösterilen 
yerlerde bu direktifler dahilinde 
ç•lışmağa başlamışlardır. 

Fransa arp en tebarüz ettirir. Ankara 2 (Husus!) - lııh •lat ve ihracat reji nine ait mevcut metin· 
lerin tevhidi ve ayni zamanda idhal imkinlarının tevsii maksactile, yeni 1 

hütc.ümlerin vaz'ı suretile hazırlanan bir koordinasyon kararı neşredildi, 
mer'ıyete kondu. Kararın esaslarını bildiriyorum: 

evvelki gören•ğine rücu etti. Da· 
hil.le yenıden levs, hariçte aciz baş 
gö.terd. Suıh muahede<İ d.ha İm· 
Z<lanmaga kolmada.ı Paris nakil 
vasıtar>nda grev çıktı. 

Onu gür<iltülü Bir Mavıs 
takibetti. Arkasından midencilik 
senayi işçisi, faaliyeti tatil etti Ele 
başıl•r yeniden işleri başına geçti· 
ler. Hükümet ise bizde hemen her 
zaıııan olduğu gibi demagojinin 
emrinde siyasi manevralardan iba· 
ret bulunan sözde içtimai hareket· 
ler karşısında çekinırenlik itiyadla· 
rına rucu etti. Ve bo yolda yeni 
felik•te kadar devam edildi. Hat· 
la 19 6 da üst üste gelen grevler
le ve fabrikaların işıral edilmesi 
ile şimdiye kadar bilınmedik bir 
tekamül ~ aydedildi. 

Vaziyet karşısında aciz kalan 
hükümet git gıde d•h• ziyade ic· 
ze düştü. Fakat buna aıü>tahaktı. 
Zira kendısi en acınacak manzara· 
yı arzediyordu. Kabine buhranını 
kabine buhranı thip etti. iç veya 
dış siyas. tin en müşkil anlarında 
aıe<ela 1935 ve 1936 senelerinde 
on ~ekız ay içinoe aıh defa k.alıi
ne dt>glştı. Nczoretlerin ele gf'Çİ 
rılme!'li 1çin kapışmaca oyunu vyna· 
nıyordu. Siy.ıseıin gelirinden baş· 
ka bır şeyle meşg•JI ulunmadı. Ha· 
nou ve, Uu,trie, Stavisky, Sacaı.an 
ve ileh . gibi iskandaller durmadan 
p ırlameuto azasını, nazırları, yük· 
s<k meaıurleri kirletti. Bu dainıi 
re1alet karşısında sabır!lızlanan 
n.eo-l•ktt 6 şub•t 1934 de her şe 
yi sÖ>. üp atacall bir isyan anı ge· 

çır.ıi. 
Fak at <'j'm ayakta kalmağa 
muvaffak oWu. T .. bii rand•ma· 

nt sıhrJı. H.-lledilmesi lazım 
ırden iş ve ıermaye arasında~i ıh· 
tı.il, ticari bohran, Mali zorlukl•r, 
dı; tıcaretın muvaztnHızliği, mali 
İ:ttıhsilin azalması, demiryullarının 

açııt, ziraatın ıubit.at ve şehirlere 
lt."b.tcüm, butün dunyadiıın arta ka· 
lau "'-İm~elt'rın mı uı.e ... eı.n.i:ıe hic 
tt"t gıbi muhiın weseıelcriıı biç. bi· 
tı h•ıh. d·ımc::c.ıı. H.ııi cic.ıdı)elle 
tıı:l••k d11hı eoılnıt'ui F·!rolcre VC• 

'i• K''·P'caıa a.l Wt'lıi&fil,t•ın mev· 
c"'l urt1.tıilm~ızJ111rı. ı, hiııe oa.ıu ak mt'm• 

le.- ... eu ıft:nurmc::l~rine musaaue edil 
dı. lJe~ıcl tn çuk ~tsıuı yukselıen· 
lt:rıll ÔUUOe iU ada bır 8.VaZ atarak. 
ıuuuguııuue ya~amalı.la ıktafa etti.. 

k..:i.t:'\eu tevclicu tıınttıga kadar 

iireı.ç tuletiılıgın İ:ttıla:tıua ugr•· 
nıı:,lı ve vuu l•mannyi.:ı kaphy•n 
Lu h•l, n.iı,ıu üz.erıude g'Öruıc::lıuen 

y~xa.ıe b•y.at -=~eı iı.i teın.>ıl eınu:k .. 
le IJI. 

t"r.ın9a artık evinin efı::ndisi 

de_iuuı. tvıeuılc::loi.ele ycı h~şıoı.ı y•· 
b ... ucııttır iıl.Ubt.ahçau.uca. hu .... um sur
me.tıe, hc=r :;cı;lieu İ.>tedıgi. ıcıbi 
i:ıulaue eliı:rc1' l.tr&lt.trlcarıoı i~te· 
dı.tıerı yerıı::rc yerieşur:neıı.te ıdiler. 

Dı., va~iyc::ti beı~i bundan da 
fena illi. ı ... ı~awsı.tlık sabıt bır 
p r e n si p elrahnua sendelıyvrL.U. 
M ıcz.uplugun, tel&K.•İlerdekı zafın, 
harı~i tela .... kılere mutavaatın sailı(.ıyle 
muli mcnfıaat bıuumiyor veya İl· 
tibur ediliyordu. 

Mılıeııer cemiyetinin tesiri al
tında bızım için tehhl<el•rıe d<ılu 
fakat uünyanın ıelawetıoı t"mıoe 

matuf ra•tırele misaır.lar aır.teditdi. 
Bir defa imzalandıdao ıunra 

bunlara artık nezaret edılmadeo 

ve ırünüo birıode ilade ettıklari 
hakid mlna ile kartı kartı kalın· 

dı: Her yerde bize taall\lı< etmıyen 
sebeblerle harp patl•mıştı. 

Bir gün evvelisi büyük feda• 
kirlıklar pabasıne V•rılan anl•tma 
neticesinde zahmetle elde edıleo 
avantajtar ertesi gün ,-ı..te<liıeo bir 
muahede ile yo1<e.ııtdı. 

Komşu bir mıllclın kendi men
bati hesabına bızi imzaya teşvik 
ettıgı bır mpl<.avelenameoin akti 
için her türlıi ihtimam ro.ıerilui. 
Harici siyatetimize ha~ım olacak 
prensipler - hdrptenberi bize her 
yer be karşı koym•kta berdevam 
ol.o - Luodradan istimzaç edılı• 

yurdu. 
H ırbe hiç b'r vrçhile dayana

cak vaziy.tıe olmadıgı h•lde ıde· 
olvjik taas•up oailı.&>i)le harp lık· 

Bdnlardan biri radikal bir Başve· 
kilin kendisine meclisteki seksen 
reyin gaybedılmesiııe bais olacağı 
için yabancı bir hükOmet nezdinde 
Fransaya faydalı olacak bir t•şeb· 
bü;ten imtina etmesidir. İkincisi 
sosyalist bir kabinenin yine Fran· 
sız men•fıiııe uyırun düşen do•tça 
bir müdahale teklifinden bir halk 
cephesi hü<ilmetinin bunu kabul 
edemiyeceği için kaçınmış olması

dır. Ve bu iki h•lde belki vazife 
suiistimalioden de daha reziıane 

olan cihet ırösterileo sebeptir. 
O sebeple ki tam bu şuursuz 

luğa delalet eder. Rejimin infisah 
ve inhitatını gösteren bundan acık
lı bir delil güç bulunur, birincisi 
ikincisini izah eder. Bu hale duçar 
olan bir rf'jimin dış işlerini müna
sip bir şe .. ilde idare · edemiyeceği 
kol•ylıkla anlaşılır. Ekseriyetin ef 
karıumumiye telakki ettiği ş•yin 

ve ide"loiinin esıri olan böyle bir 
reiime ttth.tkküm etmek onu i .. tea 

dıgi yola >evketmek, Fransoya ar· 
zuJdrJnı cebren kabul ettirmek 
icap edt-rse onu harbe tutuşturmak 
için yabdncı bir devletin bu ideo
lojiye hitap etmesi, matbuat ve 
Y~ baş~a vasıta ile efkirımumiye· 
yı tehyıç etmesi kifı gelir. Nete 
kım 1939 da lngi!tete bu U>ulü 
tatbik etmiştir. 

Ş ı halde mayıs haziran 1940 
inhilatinde r.jimin me.uli)et hiS>e
si izamidir. Fakat yegane mesul 
rejim midir? Cemiyet de mesul 
değil midir? Hıç şüphesiz mareşal 
h.~lı olarak « zaleroen beri zevk · 
hissi, fedakarlık rubun• galebe et· 
ti. Az hizmet mukabilinde çok 
şey istendi. Gayretlen • sakınılmak 
i:1tcndi. Bugiln fclil~etle karşılaşı· 

lıyor " dedı. Umumi olarak itiy•t· 
ların bu meş'um gevşeyişi filhaki· 

h tarihte unutulmamak !azın.dır. 

Memleketimızde işaıet ettıği· 

ğimiz stbtpler dol•yısi.e, y•ln12 
dev et hıımdlerinde degıl fakat 
her yerde daha az çal•şılıvordu. 
ttnbe!!ik h .. ası hakimdi. Fr•nsa 
İ•tihsalir.iıı ölçüsü kor~unç bir •Ü· 

ratle sukut tdiyordu. Zahmetten 
kaçınmak için her tCrliı l,ebaı e 
milkul görülaü. Zeki ve iraaenin 
atal.ti •aık .. ıle bu \t)de en ko· 
lay hal ç•relerine b•ş vunıluyor 
du. Lazım tolan iptinai maddelerle 
yiyecc:k madJet~ri F ran!ız toprağı 
ve mü.ı1ten1lekelerinde istıhsal edi 
lecek yerde, mılli servette aç.lan 
rahne düşüı tılmı-k~izin bunların ha· 
riçten idhalile iktıfa ediliyordu. Fa 
kat baıkın rııenfoatini kim düşünü 
yordu? 

Almanya'nın dört beş ay 
atıl durmağa takatı yetmez di 
yorlar; Hitler 1941 içinde harbi 
bitirmeğe mecburdur deniliyor. 
Amerikan yardımı gün geçtikçe 
kuvvetleneceğine göre bu iddi· 
alar yanlış sayılmaz. lnırili•ler 
muharebenin ancah 1942 sonla· 

rına doğru başlıyabileceğini söy
liyorlar. Filhakika bugün harp 
vardır amma muharebe yoktur. 

~ 
Almanlar tek taraflı hareket 

ediyorlar ve n•reye yüklenirler 
se yırtıp geçiyorlar. Muazzam 
donanmaSİ)le denizlere ve o me 

yanda Akdenize hakim olduğu 
nu söyliyen lngiltere'ye karşı 
Girid adası işinde de bu böyle 
oldu. Demek ki mufa.,Je babın· 

dan muharebe denilen nesne 
henüz başlamadı; başlaması da 

1942 sonunu, yani 1943 yılını 
Beklemek lizım. 

l iyi amma Hitler bekliyemi· 
yor ve bekliyemediği için Alman 
kuvvetlerinin Girit'den sonra 
yeni bedellere teveccühleri bek· 
leniyor. Cehennem misali çöl 
sıcakları müuasebetiyle bu he· 
def. Afrika olaaoazsa neresi tola· 
bilir?. Belki Suriye diyecek•iniz; 
mümkündür. Belki Irak diyecek· 
siniz; o da mümkündür. 

1 Ya Cebelittarık?. Ya Kıh· 
rıs?. Bunlar mümkün d•ğil mi?. 
Haydi hepsini birden mah,01 
f .rz.edini7; Netice ne ol•ack?. 
harp bitecek mi, daha doğıusu 

Alıoanya harbi biti•ebilecek mi?. 
Muharebe olmadan haıp bitcmi 

~ 
yeceğine göre bu senenİD vuku
at•nı «olagan i~lerıo kabilinden 

1 
seyretmek gerektir. Bin .. nale> h 

l 
yıllarca süımesi pek muhtemel 
olan bu badirenin bütün dünya· 
va ve o meyanda memleketimize 
tesirini her gün b>raz daha dik· 
katle hesap11yarak üzerimize dü· 
ştn milli v.zifoye dört elle sa· 
rılmal•yız. Bu vazife. şunda ve· 
ya bunda değıl, akle gelen ve 
gelmiyen her şeyde azami ta
sarrultur. Sıkıııtıya düşmeme· 

ııin, yiyecrğ'i giyel·eji v"sikaya 
b•ğtatm•manın tek yolu budur. 

Düşününüz; Yunanıstanda ! 
nufus bı1.şına yirmi dört saatte 
60 gram ekmek veriyorlar, 

*** 

1- Türkiye ile ticaret ve le· müteallik olarak alakar vekaletler 
diye anlaşması bulunan memleket· taralından istişari surette veya ka 
lerden idbalat anlaşmalar hüküm· rar ittihazı salahiyeti ile verilecek 
leri dairesinde ve ayrıca umumi işleri görmek üzere ticaret vekile 
mevzuatın müsaadeıi nisbetiude ti müsteşarının rei~liği altında ve 
serbesttir. dış ticaret dairesi reisi maliye ve· 

2 - Türkiye ile ticaret ve kiteti' nakit işleri umum müdürü 
tediye anlaşması bulunmıyan memle- ve Türkiye cümhuriyet merku 
ketlerle ticari mübadeleler, hususi bankasının bir mümessılinden mü. 
takas yolile veya beşinci madde rekkep bir « ticari tediyeleri tan· 
hükümleri dairesinde serbest dö· zim ,. komitesi teşkil edilmiştir. 

vizle cereyan eder. Muvakkat madde 1 - 15-1 940 
3 - Türkiye ile ticari müba tarihli kararnamenin üçüncü mad· 

delelerini müteessir edecek mahi· desinde derpiş edilen takas mua· 
yette hususi takyitler koyan veya 
anlaşmalarda yazılı taahhütlerini 
ifa etmiyen memleketler hakkında 
ticaret vekaleti ihracat ve idhalat 
bakımından münasip tedbirler itti· 
hazına mezundur. Ticaret vekaleti 
6 ncı maddede yazılı komitenin 
muvafık müt.slcası üze,·ine lüzumlu 
görülecek maddeler idhalatını mu 
tekaddem müsaade usulüne tabi 

melelerinden tasfiyeleri hitam bul· 
mamış olanlar, mevzuları olan id
halat veya ihracatın yapıldığı mem 
leketin 2-12669 veya 2-13055 
sayılı kararname hükümlerine tabi 
olduğuna, ihracat n idhalatlan ev· 
vel veya sonra yapıldığına ve id· 
halat ile ihracat arasında geçmiş 

olan müddete bakılmıyarak 15 6-
1941 tarıhine kadar tasfiye olunur. 

tutabilir. 
4 Birinci maddede yazılı mem· Takas tetkik heyetleri işbu tasfiye 

leketlerle anlaşmaları hükümlerine muamel•lerini ikmal, intaç ve bun 

Ôgrendiğimize göre, komis
yonlar şimdiye kadar milli emli 
ke ait olupta mektum kalan top
rakların tayin ve tesbiti ile uğ· 
raşaeaklardır. Bu tayin ve tesbit 
ameliyesi katileştikden sonra mez
\c.Qr araıinin fen memurları tara
fından mesaha ve krokileri tan· 
zim edilecektir. Krokiler vilaye
tin tasdikine arzoluncak, bilahare 
topraksız köylü namına uzun va· 
de ve borçlanma kanununa göre 
tapu ve kadastro müdürlüğünce 
tescil ve tapuya raptedilecektir. 
Tapu tescil muamelesi ücretsiz 
olacaktır. 

tevfikan yapılacak hususi takas lara müteallik dosyaları ta;nif için 
30 huiran 1941 tarihine kadar Mardı'n m· t k 

muameleleri Türkiye cümhuriyeti tn a asına vazifelerine devam ederler. 
merkez bankası tarafından, ikinci çekirge akını 
maddede yazılı memleketlerle ya Muvakkat madde 2 - Birinci 
pılacak hususi takas muam•leri muvakkat maddede yazılı olup M-ırdin (Hususi) - Suriyeden 
takas limtet şirketi tarafından ted 15 6 1941 tarı hine kadar tas· hudutlarımıza uçkun halinde çekirıre 
vir olunur. !iyeleri ikmal edılemiy•n takas s~rüleri gelmege başlamıştır. Çe. 

H 
muamelelerıle bunlar harı"cı"nde ka kırgeler en fazla Cizre mıntakası-

ususi takas muamelelelerinin esasları ve İcrası sur.ti ticaret lup bu kararın neşri tarihinde in· na akın etmektedir. Şehrimize ge-

t d 'l · ı · b'I len Seyhan mıntakası mu"cadele 
vekaletince hazırlanacak bir tali· aç e ı ememış o an saır ı umum 

1 
takas muameleleri 6 ncı maddede reisi Sadettin Sarıkaya, bu husu•ta 

matname i e tayin olunur. Yazılı komite tarafından verilecek tetkat yapmış ve icap eden ted• 
5 - Türkiye ile tic•ret vo 

tediye anlaşma•n bulunan ve bulun- kararlar dairesinde kati .. surette birl~re tevesıül edilmiştir. Çekir. 
mıyao memleketlere ihrac•ttan ve tasfiye edilirler. gelerin, hududa yakın köylerdeki 
ticari hizmet ve muamelelerde el· mahsul.ita bir zarar vermemeleri 

de edilip Türkiye cümhuriyet mtr Ticaret vekaletinde tay:nıer için vilayetimiz zirut müdürü hu· 
kez bankasınca alınıp satılacak Ankara 2 ( Hususi ) - Tic•· dut b ıyundaki köyleri dolaşarak 
serbest do" vı'zlere 6 ıncı maddede k l lizımırelen tertibatı aldırmaktadır. ret ve a eti iç ticaret umum müdü-
yazılı komitece tespit edilecek nis rü Cenıal Ziya Ardalın ticaret ate· lzmirde 3 yakkabıcılara 
pet l~r. d.hıli.nde olmak üzere ta· şeliğine tayini dolayısiyle açılan f f' fi " k 
kas lımıteıt şırketi tarafından prim umum müdürlüg· e dı• ticdret daire- Sa iŞ l)'a arı SOgU 
tatbik edilebilir. • d 1 1 Anlaşmalarda yazılı yüzdelere si rei• muavini Cel•l Yerman, on- amgay 8 yazı ıyor 
tekabül eden kısmı hariç olmak dan açılan muavinlığe iç ticaret lzmir 1 Hususi J - Ayakkabı· 
üzerd bu dövizler 6 ncı maddede umum müdür muavini Selahettin'io lara firma ve fiyatlarının soğuk 
yazılı komite tarafından anlaşma· tayinleri yapıldı. damga ile yazılması mecburiyetinin 

lar hükümleri mahfuz tutularak lskenderuna go"z taşı geldı' tatbikine başlanmıştır. Firmar.ın ismi ve satış fiyatı 

te•pit edilecek e•aslar dahilinde b Antakya ı (Hu•usi) _ isken ya sa it mürekkeple aydkkabıların 
Türkiye ile ticaret ve tediye anlaş· · · h d deruna 430 ton aö•ta•ı gdmi•tı' '· ıçıne ya u soğuk damga ile altı-
ması b ı1 .ın ,o ve bulun nıyan mem • "' -c Bunların 4 yüz t 1 · l ra yazılacaktır. Mürakabe memur· 
leketlerden yapıla :ak idhalitın ve onu <mıre ayrı mı• ve gönderılmes· b 1 ları toptan ve perakende fiyatlarda 
ticari hizmetlerin tediyesine ve sa ,. ıne aş an- k t ar nisbetleriııi tetkik ederek bun• 
ir döviz ihtiy•çlarınıo karşılaşma- mış ır. 1 sına t.hsis olunur. Hariciyede bir tayin arın mürakabe komisyonu karar•na 

uygun olup olm,d•ğını tesbit evli· 
6 - Bu kararda yaz·lı vazife Ankara 2 [ Husu ·, J S 1 ' - " ya v•ceklerdir. Fazla fiyat görülürse 

leri ifa etmek, takas primlerini tes· elçiliği üçü lCÜ l.iıiµliğine Ziya alakadarlar ihtikir suçundan mıh· 
pit •ylemek ve dış ticaret işlerine Tepedelen tayin edildi. kemeye verileceklerdir. 
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......... """ ................. . ·Devamı Üçüncüde-

Reşat Enis 
Öfkeli Sadık - c- hl h • b' · J b ld • . . . una arıının epsı ıtevıye yağıyor u. u uğu, bumburuşuk bir mendille sildi; 

sızın olsun, egerleyım bir yalanım varsal k l te rar taktı. Birşey er mırıldanıyordu. Ne 

Yağmur durmadan yağıyor_ Yağmur biteviye yağıyordu. Karan• dediğini kendi de anlamıyordu. 

Vali konağı karardı. Dört çocuk 
aya(a fırladı . Gülüştüler : 

işler yolunda ... 

işler yolunda ... 

işler yolunda .. 

işler yolunda ... 

Kalyopi •imdi, çiçek bozuğu, koca. 
burunlu emektar uşağın yatağındaydı. Su. 
fallarını buruşturdular. Hepsinin de ıröz. 

ferinin önünde aynı şey : Kalyopi'nin kıv· 

rak beli; fırlak memeleri; dolgun kalça· 
ları •. içleri gıcıklandı. 

Şaşı lbo, karşı kaldırımın dibindeki 
ağaç gölg•sinde ceplerini karıştırdı. 

Ke•kin Lıir düdük se•i- Bu, parola 
değil... Bu, «devriyı" yi kontroldü. Dört 
çift ~ulak, kirişte ... Çık yok. 

Şişli deposuna doğru uzaklaşan bir 
•me e lram"ayının oğuJtusu .• 

Keslıin, bir düdük se.i daha., 
D.•ndurucu rüz il d"' t •• K' r, or serserının 

ayazdan yanan kul .. ğına zayıf bir ba ka 

d "'k . • d" Ü ' iidu sesı getir ı : ç mahalle aş,ırısını 

kolaçan rdeıı ılevriyenin cevabı .• 

- l~ler yolunda ... 

Kapkara kona;a seğirttiler. Yaimur 

lık köşenin başında siyah şemsiyeli Kulak verdi: Ses yoktu. 
bir adam duruyordu Topuk çalan basık Kapkara ve kocaman konağın yüzün· 
ökçelerinin sıçrattığı çamurla. yarı beline de yapışık üç karaltı ·üç salyangoz • bir 
kadar betonlaşmış ütüsüz pantalonunun sağa bir sola oynıyordu. Islak kaldırımın 
paçalarını kıvırmıştı. üzerinde, ağaç ıröıdelerini siper eden 

Upuzun bir boyu vardı. Siyah tem· erketeci aıağı yukarı dolaşıyor, etrafı kol-

ıiye, ,iddetli rÜzilrın ıavurdu(u y4ğ. luyordu. 
murdao ancak başını ve omuzlarını ko- Tek başına, bu d5rt hırsızı yakalıya· 
ruyordu. Arada homurdanıyor, itiliyor, bilmek kolay değildi. Karakola seğirtip 
doğruluyor, ıövüp Hyıyordu. müfrezeyi uyandıııncaya kadar, atı alan 

Bu, tepdil gezen bir polis komiseriy· Üsküdara geçecekti. 
di. Son ırünlerde, mıntıka11nda baş gös- Aklına ıreldi : Düdüğünü öttürmek, 
teren ampul hırsızlığı, oou rahat uyku. iki mahalle aşırı devriyeden imdat iste. 

farından etmişti. Kaç ırecedir ki, yağmur mek lazımdı. Buz ıribi demir düdüğü, çat. 
demiyor, çamur demiyor, o sokaktan bu lak dudaklarının arasına sıkıştırdı. Geniş 
sokağa saatlerce durmadan, dinlenmeden bir solukla doldurduğu ciğerlerinin tek· 
dol•ş•yordu. Bulup çıkarmazsa, ekmeğin. mil nefesini, üç kere, bu demir düdüğe 
den olaca«tı. Çoıuğu çocuğile kıtır kıtır boşalttı. Üç acı ses, uzun çınlamalarla 
aç kalacaktı. Bu hırsızları bir yakalaya. öttü. 
bilseydi 1 Biliyordu o yapacağını... llili- Uzaktan uzağa düdük sesleri ... 
yordu o yapacagını ... Dişleri iıcırdıyordu. 

Dişleri gıcırdıyordu. Bu ne ciir' et 1 
Bu ne cür' eti .. Vali konağını soymak için 
çtlgınca bir cesaret liı.ım.- Bir an, ne 
yapacağını bılemedi. Sırsıklam, eski, de· 
1İ< şemsiyesini U•uletle kapattı ; sap·nı 

loluna geçirdi. Siyah gözlüğünü çıkardı; 

camlarını hohladı; paltosunun cebinde 

Ağaç gövdelerini siper eden erke
teci, parmaklarını ağzına götürdü. 

Kapkara konağın yüzündeki üç sal· 
yanıroz, şimdi birer kertenkele ... Süzülü
yorlar. 

Şaşı'nın gevrek sesi - kpiyonlandıkl 
Hallo'nun gıcıklı sesi - lspiyonlandıkl 
Sadık'ıo öfkeli sesi - l•piyonlaodıkl 

Dört karaltı, karanlık 

dibinde kala kalaya geldi. 
- Ne yapacağız ? 
- Ne yapacağız ? 
- Tüyelim 1 
- Tüyelim 1 

demir kapının 

Dördü birJen - Amma, ne tarafa ? 
Devriyenin düdükleri yaklaşıyordu. 

Beri tar• fta, uzun boylu « taharri ,. nin 
ırövdesi gittikçe büyüyordu. Devriye ka. 
labalıktı. En iyisi «taharriıoyi şaşırtmaktı. 

Siyah gözlüklü memuru hafakanlar 
boğacaktı. Ampul hırsızlarını ıröz ıröre 
göre elinden kaçırırsa hali yamandı. Re
zil olacaktı, 

Sırsıklam şemsiyesini meç gibi kulla
nıyor, şaşkınlığından; 

- Tut; tut 1 
diy~, avaz avaz haykırıyordu. Meret· 

ler ne de çevik insanlardı 1 Tam hizasın· 
da, dört serseri, gülünç bir şaşırtmaca ile 
onu geride b raktılar. 

Uzıin boylu memur, arkadan yetişen 
devriyeye katıldı. Baş döndürücü bir kova· 

lama başlamıştı. 

Paaaff 1 
Puutıu!f 1 
O ne ? Dört serseri şimdi de silah 

mı kullanıyor? Hayır.. Değ"il. Serseri, 
elinde silAh olsa satar. Onlar • ampulleri 
patlatıyorlar 1 [ Devamı var ] 
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çete-;i firara hazırlanmıştı. Firar 
keyfiyetiyle efe biz.zat me~gul olu 
yor, taştan taşa geçerek tertibat 

aldırıyordu. 
Çakıcınm maksadı; Naz.illi İ!ı· 

tikametirıe kaçmak. oradan Balyan 
bolu nalıiyesinin Çcmaldar yayla 

sını tutmaktı. 

Çakıı:ı efe; üçleme yapıyordu! 
Yani k z.anlarını müte ıddiı sacayak· 
ları şeıdine kova~ak miie~sir ,?ir 
ateşle firarını temin edecekti. Uç 
lemeler yapıldı Ve gece yarısı -
yukarıda yazdığ11nız veçhile - Eş
kıya tarafından müfrez.eler üzerine 
ini bir ateş açıldı. 

Bu ateşi tek bir tüfek sesi 
takip Ptti .. 

Dağın bir noktasında bir elek 
trik lambası ışığı parladı, söndü. On 
dan sonra ortalıtı sükfinet kap· 
ladı. 

* * * Bayındırlı Mehmet efendi de-
laletile ihtiyatlı bir şekilde tahar
riyat başlamıştı Müsademe mahal· 
li yavaş, yavaş ilerlemek suretile 
taranacak ve bu suretle eşkıyanın 

firara muvaffak olup olmadığı an
laşılmış olacaktı. 

Taharriyatın ilk neticesi; Üs· 
• man beyin cesedile karşıla4mak 

oldu. 
Filhakika müsademe mahallin· 

den kaçmak kararını veren Çakıcı 
efe; yanında esir bulunan ve iki 
gündür müsademe içince perişan 
olan zavallı Arpazlı Osman be· 
yin itlafına giti. Hacı Mustafa cel
ladı haz.ardı. Efenin emriyle Os
man beyin beynine bir kur.şun sı· 
kılmış, zavallı adam öldürülmüştü. 
Osman beyin oğullarının ve akra· 
basının endişeleri doğru idi. Müş
kül vaziyl'te oü~er eşl..ıya ilk iş ola· 
rak elindeki esirleri öldürürdü. 

Osman beyin cesedi; kökün· 

<len devrilmiş büyük bir çam ağa· 
cının önünJe idi. 

Eıkıyanın kaçtığı bu suretle 
anlatılınca taharriyata germi veril
di. Şimdi daha serbe!ıtçe taharriyat 
yapılıyordu. 

Osman beyin cesedini bir ta
rafa kaldırdılar. Biraz daha ilerle· 
yince devrilmiş çam ağacının di· 
binde büyük bir meığara deliği 
gördüler. Bu delik srkız, on kişiyi 
isti:ıp edecek vüs'atte bir in idi. 

Aydın taburu efradından birisi 
delikten içeriye girdi ve haşyetle 
geriye fırladı. Neferin aizı korku· 
dan kitlenmişti. Benzi L.ül gibi ol. 

olmuştu. 
Arkadaşları sordular: 
_ Ne var yahu? N" oldun? 
Adamcağız. baygın bir halde 

idi, cevap veremiyorcıu. Bu hali 
gören diğerlerinde ise deliğe gire· 
cek cesaret kalmamıştı. 
keyfiyeti zabıtlere, o meyanda da 
Bayandırh Mehmet efendiye haber 
verdiler. Mesele mühimdi ve behe· 
mehal anlaşılmak lizımciı. 

Bu sebeple inin methalioi silah 
altına aldıktan ıonra Mehmet efen 
Ji nefere sordu: 

- Oj-luml Ne gördün?. - ..... . 
- Korkma yavrum; anlat ne 

gördüyıen. 

- .... 
Mehmet efendi; belki şuuru 

avdet eder diye; nefere bir kaç 
tokat vurdu. Zavallı nefer donmuf 
cuet halinde idi. Tokatlar da kar 
etmedi. 

Bunun üzerine Mehmet efendi 
kibrit kutusunu çıkardı ve bir kib 
rit çakarak içeriye girdi. 

içerisi zifiri karanlıktı. Meh
met efendi bu sebeple ikinci bir 
kibrit daha çakınca bır cesetle kar 
şılaştı. 

Üçüncü bir kibrit daha çaktı. 
~ibritin z.ayif alevini cesedin yze
rınde gezdirdi. 

O zaman bağırdı: 
- Çocuklar! Geliniz.! Burada 

eşkıyadan birisine iit bir ceset 
var .• 

Neferler koştular. Karanlıkta 
çalulan kibritler . .1 d' 

ıanHı e cese ı 
ya kalıyarak dışarıya çıkardılar. 

Bu cesedin başı yoktu. 

Göğ~ı. d_erisi yüzülmüştü. 
Ellen ıkı bileL.l . d k .1 

nıiş. götürülmüştü. 
... erın eo esı • 

Zabitler koşuştular. Müfrezeler 
efradı tt plandı. 

Bu ceset kime aitti?. 
Kimse bilmiyo du. 
Bavmdırlı meh net eft>noi ce· 

sedin Ü .. tüne eğildi. Ôte3ir.i, beri:.i 
ni yokladı. Silahlığını, ceplerioi 

aradı. 

Hiç, hiç bir şey yoktu. 
Bu ceset; henüz kokmıynrdu. 

inin ağzında ve içinde kan lekele 
ri vardı. Yani ölüm esı..i değildi. 
Şu halde mutlaka Ç'"te mensupla: 
rından birine ait ulmak gerekti. 
Çakıcı ' efe; ceserlin ki 'Tle ait oldu· 
ğu anlaşılmasın diye böyle hareket 

etmiş olacaktı. 
Bayındırlı Mehmf'!t efendi; ya· 

nındaki neferlere işaret etti: 
- Tutun oğlum şunu da yüzü 

koyun yatırın ... 
İki nefer; cesedin vaziyetini 

değiştirerek yüzükoyun yatırdılar. 

(Devamı var) 

E vler.rne töreni 
Pazar akşamı Halkevinde Bayan 

Cavidan Ramazan oğlu ile Bursa 
verem di.;panseri baş hekimi Bay 
Ali Yörüğün, bir çok davetli hu
ıurunda, evlenme törenleri yapıl
mıştır. 

Gf'nÇ çifte sonsuz saadetler 

dileriz. 

Ekmek istihlakinde ta
sarruf tedtirleri 

lstanbul ( Hu~u!>i) - E~ mek 
istihlikinde-n yeni bazı tasarru!lar 
yapılabilmesi için tedbirler alın

maktadır. 
Ekmekler fırınlarda pişirildik-

ten tam 24 saat sonra satışa çı· 

karılacakhr. Böylece taze ekmek 
istihlaki azaltılmış oldcak tır. 

Ayni 7amanda hır çuval un· 
dan a~gaıi 103 t l.mek çıkarılması 

için tecrübeler yapılacııktır. Bu 
suretle ekmek yirmi para daha 
ucuılıyabilece\. tir. 

lzmire 2500 kilo 
çay geldi 

lzmir (Hususi) - Piyuaya 
2500 kilo çay çıkarılmıştır. liunla· 
rın toptan ve perakende satış fi. 
atlarını teı.bit için yapılan nıüra· 

caat üzerine fıat mürakabe komis· 
yonu toptancılar için yijz.de ı5, 
perakendeciler içın yüzde 10 nis
betinde kir niı.betı teı.bıt eylemiş· 
tir. Bu suretle çayın kıloı.u en 
faz.la 500 kuruşa satılacaktır. 

Yakında gümrüt...te bulunan 
bir miktar çay daha piya:illya çı 

BUGON 

İngiliz Hava 
Vis Mareşalı 

Tedder 
O r t a ş a r k hava 
kuvvetleri umumr 
ku :nan danı oldu. 

L'>ndra : 2 [ A. A. ] - Hava 
Neıa•etinin bildird•ğine göre, hava 
Vı~ Marf'şbl, Tedoer, Orta şark 
İngiliz hava kuvvetleri umıırni 
kumandarılğına tayin e<filmiş ve 
uhJe~ine muvakketen hava M.ıre· 
şııllığı rütbesi verilmi~tir. 

Orta şarkta bulunan hava 
·Mareşalı Longınor, lngili1. hava 
kuvveıleri umumi müfeıtişli~ine 
tayin edilmiştir. Umumi miilettiş 
bulunan hava Mareşalı Miçeı, hız· 
met müd Jetini temamlamıştır: Orta 
şark İngiliz hava kuvvt-tler Baş
kumandanlığına tayin edilen yt>nİ 
hava Mareşalı T ~dder uzak şark 
hava kuvvetler kumanı idi. 

Pariste verilen 
çok mühim 

kararlar 
Vişi ve Almanya, Hür Fran
sa nr.~aratorluguna taar

ruz edeceklermiş . 
Londra 2 ( a.a ) - Mii\tak.il 

Fransız ajansı Fransız hududundan· 

bildir yor: 
Evvelki gün Pariste Fransız 

nazırları amiral Darlanın reisliğin· 
yaptıkları toplantıda, Almarıyanın 
Vişi hükümetine yaptığı ~eklifleri 
müzaı..eze eylemiştir. Bu telr..lif 

şudur: 

s 

Mütareke üzrrine Fransadan 
alınan silahların bir kısmını iade ede 
rek Fransız mfü,temleke l..uvvttle· 
rini silahlandırmak ve Hür Franı:a 
imparatorluğuna taarruz eylemek. 

Londra 2 ( a.a ) - Müstakil 
Fransız ajansının lsviçrede emin 

kaynaklarından aldığı malOmat, a

miral Darlanın Hür Fransız. impa· 

ratorluğur.a karşı bir taarruz hazır 
ladığına dair ba,ka menbalardan 
alınan malOmatı teyid etmektt'dir. 

O .. kara, Hür Fransız impara

Girid 
Alman 

işgalinde 
15 bin İngiliz askeri 

Adadan cekildi 
' lngiliz ~skeri -----... -~ ..... 

makamlarına göre - --- -- _..., _ ._~ ..... -
Girit' de imparatorluk kuv
vetlerinirı parlak mukave
meti olmasaydı lngilizlerin 
Ortoşarktoki vaziyeti çok 
f enalaşabilirdi 

K,hire: 2 [d. a.] - A~keri 
makamlar Girid vaziyetini şöyle 

hu:a~ ı ediyorlar: 
Gıridi tut nak içın baz.ı feda 

karlık GHdin tutulmasına verdiği 
miz kıymeti aşıncd oradan çekil· 
meğe karar verdik. 

Askeri makaml •rın mütalaa
sına göre, Giritt .. _ki İmparatorluk 
kuvvetlerinin parlak mukavemeti 
olmasaydı lngilizlnin Ortaşark ta· 
ki vaziyeti çok daha fen.tlaş .. bilırdi 
Bu mukavem .. t ırak ve Surıyede
ki vaziyetle a iıknlı değıldir. Çi· 
ritte yaralı ve ölü olarak uğradı· 
ğırnız z. yiat tabiatiyle ağırdır, 

Fakat düşmanın ağır tazyiki al
tında 15 bin a'lkerir tahliyesi başlı 
başına bir muvaffakiyet teşkil 
eder. 

Askeri makamların bildirdiği· 
ne nazaran Giriıteki kuvvt-tlere 
kumanda eden General Freyberg, 
kıtalarile birli. te sağ ve salimdir 

Girid muharebesinden alına· 
cak dersler azami ehemmiyette 
ve faydalı olacaktır. 

Nevyork: 2 [a. a.l - Ameri
kan gazeteleri, yürüttüklni müıa 
lialarda lrakta lngilizlerin kazan· 
dığı muvnffakl..iyetın Giritteki va. 
ziyetin tesirlerini hiçe ındırdiğiııi 
yaz.ıyorlar. 

Nevyork µ,,ral Tribün, Irak 

muz.aff erıyetinin,Gi: idin z.ıyaından 
daha büyük bir ehemmi)eli haiz 
olduğoııu ya:r.maktadır. 

İrlanda'ya düşen 
ALMAN 
Bombaları 

lrlanda hUkQmeti, 
Almanyayı şiddet
le protesto etti. 

Dahlin : 2 [ A A ] - lrlanrla 
hükO ııetinirı ne_.şrt>ttiğı bi!" b•yan
namede bildirildi~i ıe göre, Cu
mMteı;i sabahı Dahlin üzerine 
atılan bomh .. lar Alınan mamu'ii· 
tındıınoır. 1 landanın Berlindeı..i 
Mac;lalıat~u1arı lrla11da t •praklarınıı 
karşı yapılan bu tecııvü1.den do· 
lavı Alman hlikO.,,t>tİ nez.di<ıde 
şiddet le prote~toda bulunmak üze. 
re ta!iıııat almıştır. 

Papa, Radyoda bir 
nu!uk verdı 

Vatikan ; 2 [ AA. ] - Pııpa 
dün R ıdyoda bir nutuk ı-.oliyt>rek, 

m"!lddi varlıkları mesaiyi ve ai levi 
içtim .i ve iottisadi havatın üç 
esaslı nok t •sı olarak zikretmİ} ve 
mılli İ İ< liiadiyatın, vat nıdaşlarınm 
teır.arniyle içinde inkiş:ıf edebi'e· 
Ct>ği maddi hayat şartını durma
dan temin etmekten başka bir 
gııyecıi ol-nııması lazım geldiğini 
il.iivt" evleıniştır. 

Pap·ı, sözlerine devamla de
miştir ki ; 

« - Milli iktİ.;adiyat, millet-
lerin c-levamlı mal ve kan fed ıldir. 
lığı i .. tılınm <"ttı~miyecek olnn bir 
yolu kolayca takip edebilmeleri 
için devlet adamlarının gayret· 
lerine ıehb,.rlik etmeli ve su hu ve 
umumi ref .ıhı temin eylemelidir.» 

F ransanm ispanyadan 
bir talebi 

Madrid 2 ( A. A) - Filic;t:n. 
de lnıciliz - Fransız. kon-ııılı.>sluk 
münasebetlerinin kesilme!'>i üzerine 
Fraıısan n Madrıd büyük elçi<ıi 

PiyeH, ispanya hariciye nazırı 
Sunyer'e l .. panvanın büyük bir 
Katolik. devll"ti olmak itibarile 
Fran~anın Kudüs ve mukaddes 
yerlerdeki F ran•HZ. menf uıt lerınin 
himaye-ini l .. panya'ya tevdi etnıek 
arzusunu izhar eylemiştir. f.;panyol 
hü14Q:n"'ıi. b11 vazıfeyi deruhte ede
CPğiııi Fransa büyüK e !çi,ine bil· 
dirmiştir, 

torluğu civarındaki hudut karakul- F k 1 icabeJer f Yultarida ikıi:o1adi sa
larına takviye kıtaatı gönderildi&i ransa yı 1 ışının h-..Ja kııyd .. tt ğımız ataleıin işaret 
haber alınmıştı. izahı ettıgi ayni faalıyets zliği, ayni cev'· 

Darlırnın Almanya ile işbirliği ( Baştara/ı ikincide) hersiıliği td~dik ecier. Anglosak-
siyaseti Fransız halkı tarafıooan sunluğ ı heveslendırdı. Hatta bari· 

Tabi bunu dfişünecek ola-.lıır 
asıa tasvip ed1luıemekte ve ırenç· cen o zevahir takınılıvordıı. HükQ. 

ileri~ine bakmadan aı i teclbiıle· le · · h 
1•1,, buna tamamen muh .. Jif bu.un· met ml'rke1ımızden ız alan bu "' ya,ıyan polıtiıo.acılar değıldi. «al· 
maktadır. Şimaıi Afriudaıd sub •Y- dırmamııl• » t .. rzında ı..i zamanın merak harici siyasetinizin tabiiyt>ti 
lar arasıııoa da l u ~iyaı.etın aleyh· her cümleye takılan mubtezd üzerinde müessir olmakta h slı kal. 
darları pek çoktur. dölfizi h.stırlar dadır. Zevkle müte- mamı~tır. P.ıra avcılığı, gö:;teri~in 

Mamııfih Suriyede bu cereyan halık bır mattdiyet lıer yeri isıılii ve ahiyı~lı bir lüks meraıu, sokak 
daha z uf tir. H.:r h .. ldc: 0.ırlanın, etmişti. Geçtıgı yulda ıı .. tıfı Iİıo.ir hayatı . en açık ve en boş Pğlen

cdc:re tehacüm :revki, iı.ı asır ev-siyosetini az çok bır muh sleletle sah.ısında ve hatta, en lJzu•nlu 
vel dünyaya sayğıyı, nezaketi, in-korşılaşınad&n tdtbık edebıleceğiııi dısıplinlt-ri ikna etmekte, edebi-

yatt4, ıtJtıJa~ı şekiılere rucu e,lcn ce ruı.u, zevıderin cazıbesini, tav· karılacaktır. zannetmek. hat.ılı olur. h k sanatta, git ~iJe değerini ghbe- ru hareketi Öğretmiş olan merr.le· 
E ursac!a yüzme a em ArnEr:kaya, \ a1·nl gizili dt'n mııtbualla, e .unıyeti bozuldn kette yapılmakta idi. Ve bu sukut 

k u r s u ve n.ühim tir haler üsıübde, cemiyet mıimbı.larının yarışında, bu·jllv .. i. iızeti nefsini 

H • B d ti.anına varıııc .. ya kadar actıle .. ip h..ılkın ... inden de öne süri!yordu •• Bursa 2 \ ı·suı.ı) - ura a h .. 
ro"tu"rüyorrr.uş .talarlt dıılaıı ve biıhusa aıgil)· F.11et bütün bın\Jr hakikattir haziranın 26 :;ında bir yüzme ha· :t sak.son tabirleri bdşta gelmek uı.e-

~em ~urbu bÇılııcııHır. Kuı~ta, }Ü Nevyurk ı lA A) - Nev· re giı gide d . lıa z.ivade yabancı ve eğer bızı ah!akyun ile r 1m'\n• 
z.iiciıli ğe ait btıli.m 1d,1ıik Li gıler york iurııal Emeriken Vaşington· tabırlmıı hücurnu ıa u~rayan dıl cıl tr fenalığın VÜ!ıatini müb ıl~ğa 
mütrhassıslar tarafındc.n Ögretıle· dan g len Lir telıgrafa s;C.ıe. A: sa~4~ına~ , h ıyvcıni ve tabi h •y •ta etmi1lerse fenalık mevcuttu Fakat 
cektır. Kursu bıtırt'n er, yurdun meriuııın Lundra bü} ük elçıı.ı mutcınayıl bır gevşe ... lığe sevı..el· bunların ba1ında g .. le:ı membaı, 
muhtelıf yen erinde vaıile alarak Vayııl, Lond•a ıan fevk .. lade mıl· meı. te i,ıj her halJe meınb.tldrıiıın biri, rt"j • 
su sporlarının inıdşafı için çalışa· him ve gizli bır haber getırıUek· Zı11.rdtiğimiz hu son h:ıdi•enin min b.,z.uı.luğu dej!'•lmiy i? 

~c-a:k:la:r:d:ı:r.:::::::::::::::::::::::::::::::::~t;e;d;ir~.:::::::::::::=::::::=:::::=:=:::m:a:n:a:sı=::::lıu=:ı:ı~:u:n:d:o=:~y:a:n:ıl:n~a~m~a;k~:.::::::::::::::::~/~/J;;e~v~a;nı~ı:v;;a:r/~'\ 

Vapurları yutan gir dap 
ı'===========================~:=:=:::====:============~===========, 
N 

orveç sahillerinde Moskoe vcs Boero ada- Bulgar liselerinde t~!th"e /ek<ınu 67 562 idi. leri de bıılıınduruluyor. 
d '" · ı· · bı"r Bu taleLeden 42.21... u rans :ıca ot...umu!tur, • tarı civarııı a «ıvıaı ıslrt nı» oeııı t n L> • ·----~---

Buolara cus \tıeıı hı rı~ıH 8 nıuııl •• mıeıı ~(,5 ış· d girdap vardır. bu girdap, Norveç c eniz.lerirıde A J.ı.vr t:rıada LOŞ ım iki harp Avrupan~n 
· · h' b' hl. tir. Fransı2ca<ian 5' 

1 ra 11 anca ge.ir. Al· t' çurıık ve melrOK b..ıtıın seyrisefer eden vaı.-urlar ıçın nıiıt ış ır tt" ı· t ı b k 1 
mancayı 17.217 füe a e esi t&kip etmiştır. yer a ffil\'Cr t'razi .. inı İmar .. vesi e ol-

kedir. Moskoe ile boew adaları ara sır-da de· ~ · rt'lnı ı ..,:~-----=-- muştur. lngılterede her 
ı_ k. Bunların Aımıınca 0~ er eri ii oir. 

niz o kadar müthiş bır surette ı<.aynaşı)or 1 k türlü boş ve metr<lk erazide Zf'riyat yapılmak· 
bu g·ırdaptan on be• mil uakta bıle seyreden Bulgariı;taııda ıne ttplerde en az okunan b 

~ 1938 tııd r. Hollandaııın iıtün fundalıkları şimdi 
vapurlar bunun içine sürül<lenmekten kurtu· lisı n ltaıpnca ioi. ~ene.sinde ltaı)aııc&yı h 1 
lamazlar. 

takip edenler 5~0 talebe idi, !::.u l gıır n tl..ıep- zeriyata hbil bir 11 e getirilmektedır. Dreut-
he havıılısırıde 1500 hektar fundalık erazı hu-

Bu girdap içine sürüklenen gemiler, gÖ· lerınde ingilızce oe\a~ı t'lden lalt lelrrın sayı- bubat yetiştirecek bır hule aetirilmeklt'dır. 
b• sı seneoen senr)e ç< ga nııştır, 1S~7 y• lı 612 ° 

rünmez bır kU}unun ıçiııe dtı~nıtl.1e ve ır Bu gibi tedbirler sayeı.inde memleketin 
d Ş talebe ingilızceyi takıp etnııştir. Halbuki bun. 

daha meydana çıkmamakta ırlar. iddetli ana- T hububat için denizaşırı meıııleketlere ilıtıyacı 
fordan hasıl olan muazzam dalgalar da bu dan evvelki sene irıgı ·ız.ce}'e devnın eden la· azalmakta' diüer tarufıan binler\.!e işsiz in·ana 

lebe yalnız 100 ki~i idı. Bütün Bulgaristarıda ,, 
airdabın içine akmaktadırlar. devamlı çalışma imkanı t•!min edilmektedir, 

Bu girdabın yerini iyi bilen denizciler, bu· orta mekteplerde lisan ok"ltan muallimlerin • 
nun içine dü~üp de boğulmamak için çok adedi 481 dir. Bu adet gittikçe çoğıslmak· 
uzaktan seyrisefer ediyorlar, Bu kadar kuv· tadır. (T b ~ kt f 'ıJ Kraliçelerin, prer:st>sle-

b · d · B ı · t ı:ııı'h"·ere • 0·• · d 1 • ı 1 "'Ci oru erz rın ve yüksek ailel~rin vetli girdap, yer yüzünün aşka hıçbir en•- u garıs an gır ıgın enrıerı a • 
mancanln Yanında İtalyan d B ı mek terzı'sı' olan meşlıur Parisli terzi Jak Vort ge-zinde yoktur. canın a u gar • 
teplerinde okutulması mecburi kılınmıştır. Bu çende ölmüştür. Bu adam, tıp f4kultesinden • P.0-'!"'1 ---~k'":"I--. Bulgar mekteplc;rinde 

ı:. u gar me ep- talebeler arasında en 
terinde en çok faz.la fransızca okun

maktaydı. lstatistiıdere 
okunan lisanlar göre, 1938 sene.tinde 

suretle geçen yıl ve bu sene almanca ve hal- doktor çıkt ığı halde dedelerinin bir asırdan 
yanca lisanını takip eden talebeler çoğal· beri kurdukları ı:ıoda atölye~ini idare etmeğe 
mıştır. başl,.mış ve bunda çok muv ıffak olmu!t~~'. 

Bulgaristanda dükkin ve maj-a:r.alarda Al- J ık Vurt. terzılt>r ııendikasınan reıslıgınde 
man askerleri içiıa Almanca yazılı fiat tarife· uzun :ı.am.tnlar bulunmuştur. 

3 
1 

Musol:ni'nin husus·i katibi 
istifa etti 

Roma 2 ( A. A) - D. N. B. 
aiansı bildi yor: 

Doçenin husu~i kat bi doktor 
Ovaldo Seb ıstiyani -'ı.h.i sebepler 
dolayu le istıfasını verm ışt•r. 

Akd~n·ze gelan lngiiiz 
harp gemileri 

Lrındra 2 ( A. A) - 3 log'l:z 
torpidosu ve İki hiicurnb ·hı At· 
lantikden gelt>rek C~bt>lütt ırik li
m1nı i .. tikamctinde boğ ız.Jan geç· 
mişl,.rcii'. 

Kadirli Asliye 
Mahkemesinden: 

Kadirlinin pazar mahalle
s:nde mukim eski mahkeme 
baş katibi ölü Em·n karısı 
Fehime Nam diğeri Fahriye 
Elife tarafından, AdanJnı:ı 
sofubahçe maballesi.ıin l '29 
sayılı evinde kocası Emin 
Ü z e r i n e karı o l a r a k 
ya11lmış bulunan Harip ve 
Muı:;tafa kızı Saffet Altınseçen 

aleyhinde açıl rn, kocası ölü Emi
nin böyle bir karısı olmadığı 
gibi bu namda bir kadı'1 d ı 
bulunmadığı halde! sehven kayd 
edilmiş olduğundan bu fuzu:i 
kaydin terkıni davaı;ını 1 tah-
kikatında, Mı-"zburc S.ıffct nı· 
mina gönderilen davetiyt n·n, 
göncierılen adreste böyle bir ka· 
dın olmadığı gibi bilen dahi 
buh .. nmadığından bahsHe bila 
tebliğ iade edilmesi üzerine 
lla:ıen tebligat ifasına karar 
verilmiş olduğu ve bu babta

ki muhakemeni:ı 2/ Temmuz/ 
941 çarşamba günü saat 1 O 
na mualıak bulunduğu il :m .n 
tebliğ olu:ıur. 850 
-----~----

Belediye 
Riyasetin den: 
1- Temizlik işleri hayvanatımn 
bir yıllık arpa ihtiyacı olan 
iO 80 bin kilo arpa ile 70 80 
bin kilo saman açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 
2- Arpanın beher kilo mu· 
hammen bedeli altı kuruş 
saman beher kilo muhaın· 
men bedeli iki kuruştur. 
3- Arpanın muvakkat temina 
tı 360 lira, samanın muvak
kat teminatı ı 20 liradır. 

4- ihalesi haziranın 20 inci 
cuma günü saat 15 te bel.!-
cliye encümeninde yapılacaktır. 

5- Taliplerin şartn~mesini 
görmek üzere yazı hlt"ri ka
lemine ve ihaie günü de mu 
vakkat teminatlarile b ·r:i'de 
beled ye encümenine müraca
atları iliin olunur. 

3. s. n. ıs 852 

Seyhan C. Mjddei 
Umumiliğinden: 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif c-vindeki mahkum ve 
mevkuflar içm ikinci undal 
yapılacak yüz bin kiloJ;ın 
ibaret bulunan bir se ıelık 
ekmek ihtiyacının 3 /; /JH 
günü ıde ihalesi yapılacağı 
gazett: ile ilan edilmiş ise de 
yevmi mezkiirda talip çıkma
mış olduğundan 249 snyılı ka 

• nunun 4~ ıncı maddesi mu-

cibince l / >/ H 1 trrihinden iti· 
haren bir ay içinde iş:n pa 
zarlığa bırakıldığı ıdan 30/.J/ 
941 pazartesi günü saat l l 
de ihalenin yapılacağı ve faz 
la tafsilat için ceza evi mü
dürlüğü.1e müracaat edılmesi 
ilan olunur. 851 

Teşekkür 
KardC"şimiz. ve :ıevdrıı Kazıfll 

Turk<:üıı'un ölümü münasebt'tı\ le 
gerek meslek arka<faşları ve g.-rek 
akr. b ıl~rımız ve !!'efek'e h l•iç e' 
telgr ıfle ve me~tu::ıle k .. derl .. ıi ııi· 
z.e iştirak eden muhtere 11 Zf'va· 
ta ayrı ayrı tü~ekkür et n .. ğ~ t~· 
C-ISÜrÜmÜt IOBllİ olJuğund ıO S.aVIO 

g4z.eteniz.in tavassutunu rica ederiz. 

Bu 
,ece 

K ırd"'şleri namına Balıri 
1ürksün refikası Hal.ime 

Türksün 

Nöbef ci eczana 

Fuat Eczanesi 
( Yenip.>.ııtane Yaıııml.t ) 
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f ~ rfi\i'li t{'.SiiflflNfi .. l f Alsaray Sineması,n•n c:'.~~i)·~;;~;;~;0~~~is~~~;~:da 
i !ic··.:.._ .. cl BU AKŞAM f:t'*•=-·s~ ! VASi SALONUNDA 

f """ ~aıu••v• 1 1 1 • J i t K l G ~~ELA F~ L~: B~ R DEN 
• • : E:nsalsız muo;ikl ne)eli sahneleriyle b:ltUn : I 
• • : t;ı.n meraklılarını me:nnun bırakacak : Türk mü:ziginin en glizel sazı Müzeyyen Senarın 
! mevsiınin birinci şaheseri ! En Güzel Şarkılarigle Süslenmiş Olnn 
• • Türkçe sözl:i en büyük a•k ve sergUzeşt fil.ni 

1-~lixi-Şiffi:iffiffiSZAHınAınf-f ı . 
: .m. rı:, ~ - a; &ı§Lr =ı= =ı= =ı= =ı= ;;ı-ı7::n mm =ıs m :n :ı::7ı7:::n & a:r:r ;ı1 .ıı:ııı:: 1 

i 1 1 1 ! 
i ~ LUCİEN BOROX ! . ..,,., . 
• • : TARAFIN)A 'i TE \1SIL EO'LEN FRANSl?:CA : 
! SÖZLÜ v f! ŞARKILI FlLMlNl T AD;M ED!YOR i • 
! Filme ilaveten - ! . - . 
: P J\ :~J\ ~J O NT Dünya Haberleri : 

j 

1-1.!\CI RESUl 
fu ı Uk Okyanusun ortasında dünya cennııti HAITI 
adasında geçen en güzel aşk, ve n.acera filmi 

ıı 
H issi1 ac • klı suhrıelerigle vıl cudc t d irifm ·~ ula :• 

LULiCE BALLIN 
[N GÜZEL flLMI 

PANAMALI KIZ • c • : GELECEK PRO RAM: : PEK YAKINDA : Türkçe sözlü ve şarkılı 
: oç slLAHŞÖRLER : Gu·· LNAZ SULTAN i PEK YAKINDA : 

: CiNAYET SAATi i--------------------------..11 =•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••: Adana Askeri Satınalma İLAN 
İ L A N Komisyonundan: 

1. 720 ton ekmek tabriyesi 

Seyhan defterdarlıg""ından kapalı zarfla eksiltmeye konuı-
muştur. 

1- Ceyhan Hazinei Maliyesine ait yumurtalık dalya:ıının 'l. Beher kilo muhammen 
balık avlamak hakkı ile 0/0 12 SAydiye resminin 4 temmuz bedeline göre ilk te'minatı 

945 lıradır. 
941 t".rıhin<len ıtibaren 3 senelik icar ve iltizamı açık artırmaya 3. eks ıtme!i 17 /6/941 sa· 
konulıııu~tur. lı günü saat 10 da Adanada 

1 • Senelik icar ve iltizam bedeli muhammeni 2500 ve askeri satın alma komisyonun 
üç s~ n~liği ise 7500 liradır. da yapılacaktır. 

3 • Artırma 6·6-941 de Cuıra günü saat 15 de ceyhan 4. Buna aıt evsaf ve şart· 
W-alıı üc!ürlüğünde müteşekkil konıi~yonda yapılacktır. namesi komisyonda görüle· 

4- Muvakkat frmi:ıatı mil,tarı muhammen bedelin yüzde bilir f 
k 5. stı klilnin ayni ğün 

yedi buçuğu:ıu teş iledtn 562,50 liradır. ve saatten bir saat evvelıne 
5 • Talıp olanların teminat mektuplarıle artırll"a ve ek· kadar zarflarını komisyona 

sillme ve ıha l iıı bnı.n~n 32·35 inci maddt»i hül,ümlerine verme! ri 
kvfıkan artırma günü olan 6 Haz:ran 9 ı I Cuma günü saat 28. 30. 3. 4 820 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. ( 60) ton meşe odu· 
nu kapalı zarfla eksıltmeğe 
konulmuştur. 

2. ilk teminat ( 540 ) lira· 
dır. 

2. Eskiltmesi 14/ 6/ 94 l 
cumartesi saat 1 O da Ada· 
nada sa tınalma komisyoı.unda 
yapılacaktır . 

4. Buna ait evsaf ve şart 
namesi komisyonda görülebilir. 

5. isteklilerin ayni gün ve 
saatten bir saat evveline ka· 
dar zarfl-rırıı komisyona ver 
meleri. 28, 30, 3. 4 823 

Suvara 

8,45 BU AKŞAM 
Suvere 

8,45 
Sezonda bile tesadüf edilmiyen iki büyük şaheser birden 

I 
Slne:na semasının en parlak yıldızı 

ŞARLES BOYERIN 
TURKÇE SÖZLÜ 

D~E~Jli~~ 1I{! PU 
A şl~ . hcy ı: can, n:u.ceralaı la dolu şahtser 

il 
Meşl: c r ça lg ıcı LO'v[ OY . r P. EO fY.OT!J 'N 

i<:'nun F'edai~eri i 
Büqıik HPyc'can ve Sergv zeşl Filn.i 

-~--~---! u 

iLAN 
Seyhan Hususi Mııhasebe 
Müdürlüğünden: 

1. Adana merkez kazası 
dahilinde imal ve ihraç oluna 
cak ( ı 11 O) lira bedeli sabıklı 
taş ve emsali ocakların bir 
senelik rüsumu açık arttırma 
ya ko.1ulmuştur. 

2. Şartnamesile alınacak 
resim miktarını gösterir liste 
hususi muhasebede görülebi 
lir. 

3. Açık arttırma 12/ /941 
perşembe günü saat : O da 
Vilay~ da mi tncümt"ninde 
yapılacaktır. 

4. istekli olanların ( 84 ) 
lira muvakkat tem t makbu 
zile muayyen vakitte daimi 
encümene gelmeleri. 

27. 30. 3. 6 799 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyıınundan: 

1. 60 T onsığır eti kapa
lı zarfla eksıltmeye konulmuş
tur. 

2. lık teminatı 1215 lira
dır. 

3. Eksiltmesi 13/6, 94 ı cu
ma günü saat 10 da Ada· 
nada satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart
name komisyonumuzda görü. 
le bilir. 

5. istekliler ayni gün ve 
saatten bır saat evveline ka
dar zarflarını komisyona ver 
melı-rı . 

28. 30. 3. 4. 821 

Adana ıskeri Sa!ınalma 
Kom ·syonundan: 

]5 de komisyo:ıda bulunmaları ve şartnamı-yi görmek isti
yenlcrin Ceyhan Maliyesine müracaatları. ila l olu ıur. 1 • 

~ MU-iDE : ı 

1. ( 16 ) Ton sade yağı 
kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

772 21 • 25 • 29 • 3 

• iLAN • • ı 
2. ilk te'minatı (1680) )j. 

radır. 

t! 90 LİRAYA RADYO : 
1. A~ağıda evsafı yazılı gayri n:enkuller açık arllırma • f 

ile satışa çıkar.lmıştır. • ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR t 

3. Eksiltmesi 16/6/941 
pazartesi günü saat 10 da 
Adanada satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart
namesi kom:syonda görülebi· • ı lir. 

2. Artırıı:a 941 haz;ranının 12 inci perşembe günü saat t! Kısa , Orla, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lamtalı ve : 1 
o:ı buçukta yapılacaktır. t 

3. Şartnameyi Hususi muhaşebe kaleminde görebilecek • Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R 5 O N : 5. isteklilerin ayni gün 
istel-1 it rin ı~ale Si.alır.C:a viltyt.t dain,j er.ci:ır.eninde bulun· • Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. 
maları ilan olunur. • t 

ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komiyona 

Hududu Mevkii Cinsı 
Muhammen kıymeti 

Lira 

~art .. amede yazılı T aşçıka:ı Dükkan 200 
,, u ,, Arsa 300 

28. 30. 3. 6 817 
==- .~=-================================~ 

Zayi tezkire 
41 ci alay 1 ci tabur 1 ci 

bö:üicten ve M.-rs nde askerlik 
şub ,,sinde yazıcılıı<tan almış 
olduğum ter hi! h zkirc:mi zayi 
ettıııı. Yeııis ni alacağımda:ı 
es:-cisi:ıin hükmü olınanığını 

ilan ederim. 
::ıoıu bahçe mahallesinde 
öıu Ahmet oğ. 31.7 doğum 
lu MLhsın ÜKl<ıy h48 

Zayi tezkire 
lslahiyc: 15ci dağ alayı 1 ci 

ta! ur kısrargah posta en ola 
rak aldığını askı-rlik tezkiremi 
zayi ettım. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadı 
ğı nı ilan ederim. 

Etizıg Kesir karyesinden 
322 doğumlu lsmail oğlu 
Mehmet 

Belediye 
Riyasetinden : 

Evvdki ilanlarda yazıldığı 
gibi Divan yolu • Kuru köprü 
ağzında istimllk olunup yıktı 
rılan ev v& dükkan\arı.1 çeşitli 
enkazı 3 ve 4 haz;ra ı salı ve 
çarşamba günleri saat 9 dan 
12 ye kadar satılacaktır. 

isteklilerin o gün ve saatte 
satış yerinde bulunmal~rı ilim 
olunur. 851 

lmliyaz sahıbi : Cavil ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

K~m•l '\f\TIR 
ııa .. ld·ğı yor : ( BUGO.'l 1 ----

• iLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

( Buı ihale edilecek) 
1. Belediye kanarasında 

istihsal edilmekı e olan buz 
1 Haziran 941 tarihınden 31 
Mayıs 94:.1 tarıh ne kadar ol
mak Üzere bir S• ne müddetle 
ve kapaiı zarf usulile satışa 
çıkarılmıştır. 

2. Muvakkat teminatı 250 
liradır. 

3. ihalesi Huiranın onun 
cu salı günü saat onbeşte 

Belediye Encümeninde yapı 
lacaktır. 

4. Şartnamesi 
muhasebesindedir. 
orada görcbilirl .. r. 

Belediye 
istekliler 

5. T eklıf mektupları ihale 
günü saat on dörde kadar 
makbuz mukabilinde Beledi 
ye Riyasetine verilmiş olması 
şarttır. 

6. isteklilerin usulü daire 
sinde tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarını ihale günü 
muayytn saatte Belediy~ Ri 
ya~etine verıniş olmaları ilan 
olunur. 793 24 21) 3 8 

Zayi tezkire 
Dıyarbakır 6 ı:ıcı alay 2ci 

tabur 7 ci Lölükt..n almış ol-
duğum askerlık tezkiremi za· 
yi ettim. Yen isini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğ ı nı ilan ı-derim. 

Hü~Pyin oğlu 315 doğum· 
lu Ali Fıkridar 8 ~ 

vermeleri. 
28. 3J. 3. 4. 

: ADAN A : HOROZOGLU KARDEŞLER : 
822 wıı-•-•-•-•-'~··-•-•..:•-•-a ..... - - - - - - - ·- • .. •-•-•-•-•-•-..SS•..!'l!'..1 •1.-t-·t-··~·...., 

Seyhan Defterdarlığından: 
1 • Fevkalade vaziyet dolayıslle bazı vergi ve. re.simlere 

zam icrasına daır olan 3821:1 sJyılı ve 17 /5/9 !IJ tarıhlı kanu
na tk kanı..n 3ı/5/':i41 tarıhınde neşıedunıı~tır. 

'1.- bu kanuıııa ıışıığıda 3 numaralı bendın A. B. C. fık· 
ralarında yazılı madddcr nıuamelt: vergısine ve E. fıkrasındaki 
maddder ıstıhlaK vergısine tabi tutulmuş ve F. li. fıkrala· 
rıudııkı nı •. ddekrin ısııhıak vergıleride artırılmıştır. B.ı mad· 
dt:lt:rı.ı: 

A ) Alım ve satımı ile iştil!'al edenler. 
B ) bu maddeleı ı ımalatın.ıa iptıdaı veya tali olarak kul· 

lana .. sınaı nıüesse~eler. 
Bu maddelerden kanunun neşredildiği günün yani 31 / 5/ 

941 gününün sabanında tıcarethane, maga:ı.a, labrıka, imalat· 
hane, anbar ve depolarında şube, aceota ve komısyoncuları 
nezdındc: veya sair yerlerde bulunan stokların cinsini, mikta· 
rını, sıkletini ve bulundukları yerleri bu ilanın yapıldığının 
ertesi gününden itibaren üç gün zarfında bir beyanname ile 
bağlı oldukları varıdat idaresine bıldirmeğe mecburdurlar. 

(Bunlardan sınai müesseseler ~ anununun neşri tarihinde 
imalı tekeınmül etmemiş halde bulu~an mevaddı beyanname• 
lt.rine iptıdai madde halındeki mıktar ve sıkletlerine göre 
dercedeceklerdır. 

3· Beyanname ile bildirilecek maddeler aşağıda göste• 
rilmiştır. 

A·) Kepek . 
B ) Yerli nebati mahsüllerin t~sır ~e tasfiyesinden istih

sal olunan yağlar [zeytinyağı, ay çıçeğı yağı, rapison, keten, 
bezir vesaire yağları gibi.] . 

C-) Şekerden memleket içinde ımal olunan maddeler (lo· 
kum, akide şekeri, bonbon, karamela, re.çel marmelat, fun
dan, jile şekeri, şekerleme şurup. ve ~msalı terkibinde o/o 50 
den fazla şekeri muhtevi olup şımdıye. kadar muamele ver• 
gisinden muaf bulunan maddeler_) tabın helvası beyanname 
ıle ihbar mecburiyetine tabi değıldır)" 

D- Lastik, çimento, şoson, kaloş. okçe 
E· Gümrük ithalat tarifesiııin 469/ A. B. pozısyonlarına 

giren ht"r nevi çimento . 
f. Gümrük ithalat tarifesinin 12~/ B •. 132/ B, poıısyonla. 

rına giren sun,i ipek ve sun'i ipek ı_plığı 
G- Her nevi kahve (Gümrük tarıfe numarası 208) 
H- Her nevi cay [ ., " .. 213) 
4- Yukarıda 2 numaralı bentte yazılı şahıs ve müessese

lerden kanunun neşri gününün sabahında kepek, yağ. şeker 
mevcudu yüzer kılodan la!tik ökçe, şason, kaloş, çizmr, sun'i 
ipek ve sun,i ip .. k ıplıği, kahve ve çay mevcudu onı.r kilo
dan çimento mevcudu 500 kilodan az olanlarla 3843 sayılı 
muamele vergisi kanunun aşajııda 5 numa•alı beutte yazılı 11 
ve 12 nci maddeleri mucibince muamele vergisinden muaf 

bulunanlar beyanname vermek mecburiyetine tabi değildirler. 
5· 3843 sayılı muamele vergısi kanununun 11 rinci m4 d. 

desi mucibince muamele Vt'rgisındc::n muaf olaalar aynı evde 
ikamet eden aılesı t:lradı ıle birlikte münhasıran İkametgah 
dahıııode ıcra edılıııek ve muharrık kuvvet kullanılmamak 
~e -~arıçttn alacağı ıçkı beşı geçmemek şartıle ıplık, hıavlu, 
ortu, ı;orap v". mcnsuı.:at gıbı örgü ve doKuma işlerıylc: rian· 
tela ve:_ ııakış ışterı ~asırcııık ve sepetcıhk mamulatı, ip ve 
urgaıı ımaıatı ıle ıştıgaı edenler. 

Mezkur kanunun lL ncı ıuaddesile muamele vergisinden 
muat tuıuııııuş oıanlarda dogrudan do5ruye veya bilvasıta 
yatı.uz bır nıü~tt:rı hesabına ımaıat yapmıyao ve ıstıhdam 
etıığı !şçı sayısı nıuessese sahıbı de tbıuat çalışsın, çalı~ma· 
sınj dahıl olmak üzere beşi tecavüz etmeyen ve muharrık 
kuvveti iki beygirı geçmeyen küçük sanat müesseselerıdır. 
liu ıııüesseselc:r, mahaıli varıdat dairelerınden verılmiş olan 
muafiyet karnelerıni haiz olanlardır. 

6· Hususi müskirat amil ' erı ile tütün ve müskirat bayileri 
kar.unun neşredildıği 3i/5/'J41 gününün sabahında ticarethane, 
mağaza fabrika, imalathdne ve aubar ve depolarında ve acente
lerı ve komısyoncuları nezdinde bulunan her nevi sigara ve 
Tütün, enfiye ve tembeki de dahil J ve rakı, kanyak ve li· 
kör, şanpanya, viski, şaraplarla kibrit ve çakmak taşlarının 
etiket fabrikalarına göre ci.ns, nevi ve miktarlarını bu ilinın 
yapıldığının ertesi gününden itıbaren üç gün zarfı ıda bir 
beyannane ile ruhsat tezkeresini aldıkları inhısarlar idaresine 
bildırmeğe mecburdurlar. 

7- Kıbrit inhısarı işletme şirketi acentalarında kanunun 
nsşıi tarihınde ellerinde mevcut kibritlerle çakmak taşlarının 
miktarını keza bu ilanın yapıldığının ertesi gününden itiba· 
ren üç gün içinde b~lundukları mahallin inhisarlar dairesine 
bıldireceklerdir. ( Kıbrıt ınhısarı işletme şırketine ait olup 
acentalar nezdmde emanetten bulunan kayıt ve vesikalarla 
tevsık edilen kıbrıtler beyannamelere ıthal edilmiyecektir. 

8· Tuz alım ve satımı ile meşgul olan hakiki ve hükmi 
şuhıslardan bu. k~.nunun neşredildiği 31/ 5/ 941 günü saba
hı ellerinde ıkı yuz elli kilodan fazla tuz bulunanlarda o ta· 
rihte mağaza, anbar ve depuların da şube, acenta ve komis· 
yoncuları nezdinde vesair yerlerde bulunan tuzların cins ve 
miktarını ve bulundukları yerleri bu ilanın yapıldığının ertesi 
gününden itibaren üç güa içinde bir beyanname ile bulun· 
dukları mahallin inhisarlar idaresine bildireceklerdir. 

9. Bu ilanın yukarıdaki bentlerinde gerek mahalli varidat 
dairelerine gerekse inhisar idarelerine verilmesi mecburi ol· 
duğu tasrih edilen beyannameleri müddeti içinde vermeyen 
veya mevcutlarını beyannamelerine noksan geçirenlerden 
beyannamesi.1i vermedikleri veya noksan bildirdikleri mad. 
delerın vergisi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. Alikadar• 
larca Lilınmek üzere ilan olunur. 853 


