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Ankara 4 (HHui mQbabiriaıizdeu.) -
Dahiliye mü,teıarlıjına Emniyet Umuın 
Mildüril Ali Rıza Çevikio ta}'ioi yQksek 
tutika iktiran eyledi. Ali Rıza, if• bqladı. 

Buğday ve Arpa,'n. 
1 

Fiyatları ı 
Toprak ofisi, şehrimizde buğday 
ve arpayı kaç kuruştan alacak? 

Ankara ( Hmıusi muhabirirr.izden ) - Toprak mahsulleri ofisinin 
yap"lcaıı m ıbtyaat için b tığday, çwdar, a rpa, yulaf ve mısırlar nlım 
fiyatları vekiller heyetince kararlnştı . Buğday için Seyhan, lçel, Antalya 
Hatay, Gaziantep, Urla, Mardin vilayetlerinde kiJogu 7,75, diğer vila
yetlerde 8,50 kuruş olarak tespit edildi. Çavdar için 6 kuruş yulaf için 
6,50 kuruş kondu. Arpa için Seyhan, lçel, Antalya ve Hıtay vilayetle· 
rinde beyaz ve siyah olduğun:\ göre, 5,75 ve 5,50 kuruş fiyat tespit 
edildi. Diğer vilayetlerde arpa fiyatı 6.25 ve 6 dır. Mısır fiyatı Sam· 
ııun için 7,25 kuru' Bolu, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale,Tekirdağ, Kırk 

lareli, Edirne için 7 kuruş olark tespit edildi. General Dö Gol bir harp gemi-sinde 

BRENNER 
MÜLAKATI --Yazap: CA vı D ORAL 

.~nlcara 4 

H ltler ve Mussolini yine Bren
ner'de buluştular, saatlerce 

devam ettiği söylenen bir mülakat· 
ta bulundular. Bu buluşmanın dik
kate şayan ciheti, bu mülakata bu 
defa mutadın hilafına Ölarak Al
ınan genel kurmay reisi Mareşal 

Keitel ile İtalyan genel kurmay 
reisi general Kavalleri'nin de işti. 
rak etmiş olmasıdır. Ancak ehem· 
miyeti :ıskerlerin de iştirakiyle d;. 
ha bariz bir şekil almış olan bu 
mülakatta Mihver şeflerinin ne gö

rüşmüş, ne• konuşmuş ve ne gibi 
kararlara varmış olmaları muhte-

ınelcJir?. Vakıa Mihv~rin hareket 
kararlarını sıkı bir ketumiyetle mu· 
lıafu:.a ettiğini şimdiye kadar ce-

reyan eden bir ç'>k hadiseler ve 
ınisallerle g'örmüş b ulunuyor uz .. Fa-
·at her ne de olsa bir harp için

de ve mevcut cepheler k"rşısında 
ŞU veya bu şekilde tahminde bu
lunmak pek de güç değildir. 

Eğer şimdiye kadar. yıtpılan 
fiihrer ve Duçe mülakatlarını daima 
yeni bir hareketirı başlangıcı ve 
arifesi olarak hadiselerle şahit ol
duğumuza göre bu mülakatın da 
yeni bir hazırlığın ve hareketin 
isti,aresi ve kar.ı rlaştırılması şek· 
linde kabul etmek imkanı yokmu
dur?. 

Yalım burada denebilir ki son 
Brenner mülakatından sonra ltalya 
Libya'da, Habeşistan'da. Yunanis-

tanda muvaffakiyetli bir harp ka
biliyeti gösteremediğine ve Habe· 

fistan müstesna diğer cephelerin de 
Yükünü ve sikletini Almanya üze· 

rine almak mecburiyetinde kalmış 
olduğuna ve Balkanlardaki hare· 

katı tamamile Alman ordularının 
yapmış olmasına nazaran Hitlerin 

Musoliniyle görüşmeğe ve konuş
tnağoa ne ihtiyacı vardır? Bu mü
lihaza doğrudur. Fakat öyle anla· 
şılıyor ki zavahiri kurtarmak için 

de olsa FUhrer bu zaif ortağına 
biraz ehemmiyet verir görünmekte
dir. Bu itibarla Brenner mülakatı
nın maksatları ve yeni hedefleri et· 
rafnıda şu üç nokta , üzerinde tah· 
tninler yürütmek ve neticeler çı· 
karınak kabildir. Ve bu buluşma· 
nın. maksat ve gayeleri şu .ıekilde 
hulasa olıınabilir. 

1 - Alman-Fransız işbirliği 
hnıu~unda Musoliniyi bir arkadaş 
•ıf atıle ikna etmek istemesi 

2 - c· 'tt k ırı en sonra Suriyeye 

darıı müşterek bir hareket etrafın 
a - il 

ror şilhnüı, konuşulmuş ol
llla11 

3 - G' ld' ır ın zaptile şarki Ak 
denizin in T 
nı'l k ıı ıı donanmasına tama-
b.' es •patıldıj'ına ve bu denizin 

•r ovyet·lnr·r · 'b 
• 

1 ı:ı ırtı atının tama-
mıle Önllne feçildi. ine v 

yetlerle katt b' h r ıroro Sov· 
ır eıap meselesine 

ot uraıak istenmesi işte B 
ınihver ort ki rennerdo a arının bu Q 
etrafında lfÖrQ _ Ç nokta 
blaları "Ok kufmuş~ konuşmuş ol-

• YVetJı b• •h . 
hilindedir. Fakat bu .•r .1 hmal da· 
hangisi üzerind b. ıhtımallerden 
basıl old • e ır mutabakat 

ugu ve Yahut da Al 
Y•sıırı b · b k man• 

anrı aro et tarzını tercih 

/ DeWlmı ikincide/ 

ı TüRK - iLMiN TiCARET MOBADE
L ELER l NE DAiR NOTALAR 

Kahire 4 (A. A.) - İngiliz 
Ortaşark hava tebliği: Keşif tay• 
yareJerinin yaptığı bir keşif neti· 
cesinde lngiliz bombardman tay· 
yareleri dün Tunus sahili açıkla

rında destroyerler refakatinde 
cenuba dc.ğru seyreden bir düş
man ticaret gemi kafilesine hü· 
cum eylemiştır. Hücum büyük 
muvaffakıyetle tetevvüç etmiıtir. 
8000 tonluk bir vapur infilak et· 
tirilmiş, diğer vapurlara da isa
betler olmuş ve basarlar ika e· 
dilmiıtir. Diğer 5000 tonluk bir 
vapura da isabet olmuş ve yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Mal tada a vcılarımı:ı bir ltal· 
yan tayyaresini düşürmüşler, Ke
falonya da keşif uçuşu yapan bir 
tayyaremiz bir İtalyan tayyaresi
ni tahrip etmiştir. 

Berutta bir deponun infilak 
eylediği görülmüştür. 

lnoiliz tayyareleri 
Havr'a hücum ettiler 

Londra 4 ( A. A) - Hava 
nezaretinin tebliği ı 

Sahil servisine mcm,up"'tayya. 

reler dün Havr limanındaki hedef. 

ler üzerinde çok alçaktan uçarak 

bombalar atmıılar ve meydana 
tam isabetler kaydetmişlerdir. 

Şerburg civarındaki bir tay

yare meydanıda bombalanmıştır. 

tayyarelerimizden biri dönmemiştir. 

Bu gece lngiltere üzerinde bir 

düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Londra 4 ( A. A) - Dün 1re· 
co lnıriltere üzerindeki hava hü
cumlarında 3 Alman bombardıman 
tayyareıi dütürülmüftilr. 

-
Habeşistan' da 
kanlı muharebe 

Kahire 4 [ a. a. ]- Ortaşark 
lngiliz tebliği: 

Libyada: Vaziyette değiıiklik 
yoktur. Habeşistanda: lngiliz su· 

bayları idaresindeki, kıtalar tarafın· 
dan i,gal edilen Debreı'de kanlı 
muharebeler olmuştur. ltalyanlar 

tarafından iki defa geri alınan şe· 
hir şimdi elimizdedir. Göller mınta· 

kasında alınan esirlerin 5772 ltal· 

yanla 12010 Afrikalıya baliğ oldu· 
ğu ve ayrıca büyük mikdarda ga· I 
naim alındığı ve bunların arasında 
13 tank, 7 zmhh otomobil ve 85 
top bulunduğu ve ileri yörüyfiJOD 

devam eylediği haber alınmıştır. 

Irakta kıtalarımız Musulil işgal 
etmişlerdir. Bağdadda 2 Haziranda 

çıkan ciddi kargaşalıklar nzorine 
örfi idare ilin edilmiştir. 

Mısır'da yeni bir mudafaa 
bölgesi ihdas edildi 
Kahire 4 (a. a.) - Mısır mil· 

li müdafaa nazırı 4C Kahire arap 

müdafaa mıntakası » adında yeni 
bir müdafaa mıntakasının ibdaı 
edilditini haber vermektedir, bu 

mıntaka Nil'in sol sahilinden bq
hyarak ,-arbe doğoru ıızamaldadır. 

Huduttaki makineli kuvvetler• 
mensup olan bu müdafaa mıntaka-

ıında çalışacak olaıı telsizciler htı· 
susi · bir maaş alacaklardır. Mısır 
ordusunun mezkOr mıntakada seri 

muhıarebelere ne kadar ebemiyet 
verdij'ioi bu tedbirröıtermektedir. 

B. M. 
Meclisi 

D U n k U toplantı
sında bazı kanun 
llyıhalartnı kabul 
• t t ı. 

Ankara ı 4 { A.A. J - Büyüle 
Millet M~clisi bul'ünkü toplantı· 
sında Ordn, Bahriye, Jandarma 
subay ve memurlar hakkındaki 
k a n ıı n u n 6 ıncı maddesindeki 
« muhakeme altına alınmak» tabi· 
rinin tefsirine ait mazbatayı kabul 
eylemiş ve Almanyaya ihraç edi-
ı __ 1 ...,. _ ' •• 

Klering hesaplarındaki A im a n 
matlObatında yapılacak değ-iıik· 
lik ile Türkiye • Alm:ınya tarafın
dan Ticaret mübadelelerine müte
dair huııısi anlaşma için teati olu· 
nan notalarla Türkiye - ltalya 
Ticaret ve seyrD80{ain muahede. 
&İnin temdidine ait notanın tas• 
diki hakkındaki kanun liyihaları· 
nm birinci müz 'kereleri yapılarak 
tasdik edilmiştir. 

Bıından sonra Türkiye - Ro
man ya aruında teati edilen nota
ların tasdikine ait kanun liyıha
silo iskan kanununun 39 unca 
maddesinin ve pasaport kanununun 
onunca maddesinin tadiline ait 
kanun layihasının birinci müzako· 
releri yapılmıştır. 

Meclis Pazartesi toplanacaktır. 

Mihvere 
karşı 

İngiliz-Amerika 
Si g ast, asker t 

müşterek hareketi 
. Londra 4 ( A. A) _ Daily 

~a.ıl gazetesinin Vaşington muba. 

b~rı. ~'. ,V al ter F arr'ın telgrafla 
bıldırdıgıne aöre 1 'it .1 A 'k , • , ngı ere ı e • 
merı a nın mihvere karşı pek ya· 
kında ınü•t k • • ., ere en yapacakları as-
kerı, sıyasi ve iktisadi hareket 
Vaıinrton'da todıtik edilmekte 
olup B. Ruzvelt'lo Amerika'nın 
Londra büyük elçisi B. Vinant 
arasında da rörüşülecektir. Ayni 
mub~bir Vaıinrtonciaki mübiaı 
f&bııyetlerden birinin kendisine 

~· Vi~ant'ın vaıifeairıln çok e· 
e~cnıyetU oldojıınu ıöylediiini 

t~ ıllve etmektedir. B. Çörçil B. 
ıvant'a Amerikan dorıanmuiyle 

Amerikanın Aıkeri ve iktiıadi 
kudretinin bu bııhranlı zamanda 
n~ büyük bir yardım yapabileceti· 
nı •çıkça anlatmııtır. 

DiJy Mail muhabiri tunları ill
vo ediyor: 8. Razvolt ile B. Vi. 
nant'nın müllkatı bence B. Ruz· 
veltin bizzat lngiliz BqvPkiU 8. 
Ç?rçil ile rörillmeıi . kad~ •hem. 
mıyetJidir. Ha ıtratejık bır koofe-
ranıtır. 8. Vinaat 8. Çörçil'in at• 
lantik meydan muharebeıi hakkm
da yaptıtı tahminleri de berabe
rinde retirmiJtir. 

V qin1rton 'da beyaa edUdifine 
--6re, AIDeriıuuı deniz devriyeleri 
tam m&auiyle memnaai1et verici 

1 

Suriye'yi 
6nce kim 
alacak 
Hür Fransız 
kuvvetleri Filis 
tinde toplandı 

Filistine gelen Ge
neral dö Gol Hag
f ada kararıilı kıırdıı 

- Radyo -
- gazete•I -

Giridin Almanlar tarafından 
i1ralindoo ıonra Suriye beynel 
milel politika a.hneıinin orı 
pllnına l'eçmiştir. Sariye vazi. 
yeti hakkında relen haberler 
borasının yakın bir iıtikbaJde 
aıkert harek&ti ıabrıe olacafını 
anlatmaktadır. 

lngilizlerin iddiasına göre, 
Almanya Suriyeyi ele ı-eçirınok 
için manevra çevirmektedir. 
Vlşi hOkOmeti iJe anlaşmıştır. 
Bu anlaşma ile de Almanyaya 
Sıuiyeden menfaat ve geçiş 
hisseleri verilmiştir. • 

O halde ne yapmalı? lngi 
lizler ne yapmak lazım reldirini 
resmen soylemiyorlar. Yalnız 

lnriliz razoteleri Suriyenin işgal 
odilmelji lazım geldiğini yaz· 
maktadırlar. lngiliz devlet adam 
ları da Suriyeye karşı yapılma· 
ıı melhuz her bang-i bir hareket 
için bütün tedbirlerin alındı(ını 
boyan ediyorlar. F alcat bu ted. 
birlerin neler olduğunu söyle. 
miyorlar. Diğer taraftan Alman· 
lar da İngilizlerin Sariye üzerin· 
de fena niyetler be!lledikleri 
:..:1..ı:"...,..., ... • • • 

, yııı hükQmetı dün akşam 
bir içtima aktederek Sariye ile 
Tunusun, lngiltero tarafından 
vukubulaeak bir taarruza kal'fı 
müdafaa edileceğini biJdirmiftir. 
Ba toplantıda l'eneral Veygan
dın da hazır bulunmatı calibi dik· 
kattir. Malumdur ki Vevrand 
Suriyeyi çok iyi tanıyan bir re· 
neraldir. 

Bir taraftan Vişi hükameti 
Suriyeyi lngilizlero karşı ıııüda 
faaya hazırlanırken direr tıuaf. 
tan Dö Gol ve hür Fransızlar 
Suriyeyi Alınanlara kar11 müda 
faaya hazırlanıyorlar. Londra 
radyosunun teyit ettij-i bir hat>e-: 
re fÖre, reneral Oö Gol Filistino 

gelmiı ve Hayf ada karargah 
kurmuıtur. Hür Fransız kuvvet
lerinin do Filistinde toplannıak· 
ta oldukları bildiriliyor.Hatırlar
dadır ki albay Kole de reçen 
lerdo maiyetindeki çerkes alay 
larile beraber Suriyeden Filisti. 
ne reçaıişti. 

Muhtelif kaynaklardan re· 
len haberler bazı Fransız diplö 
matlaranın, Viıi bükümeti tara· 
fından takip edilen siyaseti be
tenmediklerinden istifa ettik.le· 
rini anlatmaktadır. Notokim An 
karadaki F ran11z elçili ti yDk•ek 
memarlannd an ikisinin de bıı 

yilzdeo iıtifa ettikleri öjTenil
miıtir. 

Maden kömürlerinden ahna
cak resim miktarı indirildi t 

Ankara 4 ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Erejli k6m6r bavzaıın
daki ocaklardan iıtibaal olunan kö' 
mürlerdea y6ıde 3 olarak aha· 
makta olan aiabt resim miktan. 
aıa yüzde bire indirilmesi Vekiller 
heyetince kararlqtı. 

460,000 ağaca aşı yapddı ' 
Ankara 4 ( A. A) - Aiaç 

koruma cemiyetinin bu aeae Çan· 
kırı, Ankara, Sivu, Konya, Bola, 
Kütahya, maniaa villyetJeri ile 15 
kaza ve köylerinde · 450,000 ataca 
qı tatbik ottiii ve 144,000 atacı 
aııladı;ı, köylülere qıcılık aıulü· 
auo ~öıterildiji ve ayraca bu İf 
için ustalar Y•tiftirildiji haber 
ahnmııtır. 

neticeler vermiyecek oluna 8. 
Rozvelt atlantik'te daha ciddi 
tedbirler almata uaw .,.._.ak-
tad1r. . 

Bu tedWrJer kati .-ette ri•· 
" ........ tacıw. 

Hür Fransızlara iltihak 
eden Alhag Kole 

Bir lngiliz askeri 
muharrir!na göre 

ingiltere 
Suriyeyi lfgalde 

Acele 
etmelidir 

Alman/a,.ın Sa,.igege 
gel'lt!şmel•rine müsaa· 
de etmek her şegi tela· 
likege kogacaklır. 

Londra: 4 [a. a.J - R.Jyteria 
askeri muharriri ya.uyor: 

Ciridin kaybı n ıı. h o ş bir 
keyfiyet olm~kla beraber lngiltero 
Akd6nİzc1o hakim olarak kafm .. kta• 
dır. Sc&oıldığ'ına göre General Kat• 
ru ve belki ,-eneral dö Gol de 
Mısırda bulunmaktadır. Başta bfir 
Fran11zlar olmak üzere Suriyenin 

derhal işrali hemen yapılmalıdır. Eğer 
lnriliz hava kuvvetleri Halepten H•y· 

fa'ya kadar bütüe Sarki Akd,oi,. 
leşirse lraltta ve Bura körfezinde
ki ıarlam üslerin müzaheretiyle 
Kıbr11 ve lıkenderiyo lnriliz deniz. 
ü.tJeri emniyette olacaktır. 

Suriyeyi iıl'alde reç kalmak 
ve Almanlarm Suriyo'ye yerleşıno
ıino müsaade etmek her şeyi t~b· 
tikeye koyabilecektir. Agır netice-

leri b•his mevzuudur ve logiltere kud· 
retini istimalde atır hareket etme
melitlir. Suriye bava meydanlan 

lngilizlorin elinde olıınca Orta·şarlt· 
te.. lngiliz bava kavvet erinin kuv
vetli bir tarzda takviyesi takdirin• 

do Şuki Ak"eniz'de ln,-iliz kont
rolörü temin edilıniş olacaktır. Bu 
kat'i bir noktadır ve kaı't z:amau 
da ıimdidir. 

Londra: 4 [a. a.] - Royterin 
diplomatik mubarriri,Suriye etrafın· 
da yapılan bütün hazırlıkların yal· 
nız F ranıızlarla Almanlar tarafın• 
dan yapılmakta oldotunu düşQa
menin yanlıı b 11 J u n d u i' a n u, 
Irak b a d i ı e 1 o r i n i a tasfi-

yasinden ıonra lnıilizlerio de Sa· 
riyo'ye mliteallik bütün ıbtiyat ted. 
birlerini almıt bulunduklarını YAZ• 
makta ve reneral Veyl'and'ın ida

resi altındaki Franıı:ı kuvvetlerinin 
yalnız baıına Suriyeyi mOdafaa 
edemiyeceklerini, muharririn ba 
ehemmiyetli meseleyi F ransızlarnı 
eline bırakmıyacaklannı ve Suriye'ye 

Alman kıtalarıoın reçtikleri hak· 
kındaki haberler teeyyüt otmemiı· 
ıe de buralarda az çok AJman 
bulundutanu ilave eylemeddir. 

lngilizler lran'dan hiç 
bir talepte tulunmaddar 

Tahran 4 (A. A.) Para ajan11 
bildiriyorı GazeteJer, Roma'da çı· 
kan " Aıione Coloniale ,, l'•Hte
ainin, lnsiliz hükt\metinin Abadan 
petrol tesisatını himaye için lnri· 
liz kıtaları ihracına müsaade talep 
ettiti ve lran bükOmetinin de bu 
mQsaadeyi verdig-i hakkındaki I~ 
•ialarııu yalanlamakt.ıdır. 

··lran,, raıeteai dıyor ki: 
" Bu h•ber, bıından yedi ay 

evvel Bahreyn'in bombardı•anıo· 

da yapılan oefriyata ~kt•· 
dir. H•kikatte, lraa bilUmetıod-: 
hi"- bir mO...d• utea .. .., "' 

... bi bir ..a.aad• lraa bDU .. d i de ..,.._ 
___ ---:.tir Evvel• 
.,..._ • ba MbeJ>" edil.~., ..... 

ı-. Jıı '-•k"aa ve budatlanna 
le raa •• · W -d f kartı J'apıJacak ber ıh , mu a aa 
k.vvetJerimide katt ..... ca~tH' ~ 



2 BUGÜN 

EDEBİYAT ---------!f j·~·~·~~~·;~·~·j~f' 
Hüseyin Cahil alçın'a . Sıra~eniın 

> 

G ee R t E e ~en, şimdi, sağlık ticareti • 

O r e e Ş a n l S ~yapan insafsız hekim eline> 

• ~~~riir~~s~z~~::·~:~i~~;~~:i:i~. • 
UGonk vurdu,, Edebiyatımız hesabına bir kazanç teşkil Teşetıüt seni sırtüstü yatırdı ve 

hastalık, renksiz bağrına, çok 
edecek samimi ve değerli bir gayretin mahsulüdür.,, (.) . haklı olarak, tırnaklarını batırdı .• 

Bütün açıklığma, bazı tabir· müştü. Dü~ünmekle hakkı vardı. ' rapt ,, ederek karı kocayı serbes ; Sersemsin; her gün değişen 
!erinin lüzumsuz kabalığına rağmen Naciye alnında simsiyah damga bırakıyorlar. Sonra dava_, Naciye ' teşhislere, mnhakemeni hiç işlet· 
temiz ve samimi bir eser. Muhar- taşıyan bir zavallıydı. Onun, haya· bu davayı kocasına haber vermi- meden, inanıyor; kurtuluşun için 
rir muvalfakiyeti okuyucularının tını kazanabilmek için kadınlığını yor. Mahkemeye yalnız gidiyor ve , söylenen her söze kanıyorsun, 
merakını, adi hislerini uyandırm•k· kullanışını « Cemiyet " asla affet· ikrar ettiği borcunu ödemeğe mah· lnekleştin, monşer, inekleştin; 
tan d•ğil, kakikatin çıplaklığını miyordu. Aç kalmamak, karnını do· kom oluyor. Ne ile ödeyecek ? böyle gidersen nasibin ilanihaye • 
k~ncli mizaç ve hulyasından akset· yurmak için vücudünü salan kadın, Ômerd•n ist•mekl Buna hakkı var sağılmaktır. • 
tiği gıbi, olduğu gibi bize ifade mahlQkatın en nefrete layık ola. mı? Randevucu kadın ona derhal Bıı derdi sana getiren belli > 

etmekten bekliyor, iptida Reşat nı sayılıyordu. bir çare teklif ediyor. Tekrar es· değil mi?. Şu seni tedavi altına • 
F.nis Beyin bu hakkını teslim et· Bir orospu ile evlenişinin uyan· ki hayata avdet. Naciye de Ôme· almış görünen sert bakışlı, de· 
mek İstedim. Çünkü ulak bir insaf· dıracağı öfkeden ürken Ômer mü· rin kendi üzerine ettiği evin satıl- mir çeneli, vakQr ve ciddi ada· 
sızlıkla, onu içtimai hayatın bazı mütereddit, şaskın kalmıştı bir za· masına meydan vermemek, Ömeri ma biraz dikkat ederek muhay- > 

müteaffin yara ve sefaletlerini sırf man .•. » borç altında ezmemek için bunu yileni işletemez misin?. Yüzüme 
rağbet kazanmak için teşhir edi- filhakika bu evlenme ilk za- tercih ediyor! Fakat Ömer razı . n e d e n hayretle bakıyorsun?. • 
yor diye iıtiham edebilmek kabil· manlar mahallede faıla dedikodu değil. MahkQmiyetlen ilü hafta F.vet; sükQnete ihtiyacından bab. 
dir. yapıyor. Nikahlı olduklarından bile sonra icra memurları Kocamuıta· . sile morfin şiringa ettiği için 

- • fapaşadaki evleri seni hummanın ateşinde beze. 
Filhakika, «Go?k Burada okugacalınız gazı, Hüseyin Cahit Yalçın ta· ni haczediyorlar. yana sevkeden odur. Hararetin 

vurdu» yalnız bız l b • d b • k 'd 'd' r 
de değil bütün rafından yapı mış ır e e ıgat ten ı r ır. " Tikir hare· N3 ciye Ömerin pek yükseldi; artık nöbet halin-
lıeyetiiçtimaiyeler· ketleri ,, mecmuasının 17 Sayılı ve 1 S Şubat 1934 ta- iyiliklerine i • • de konuşuşun kimseyi gücendir-
Je tesadüf edilen rihli nüshasında neşrolunmuştur. temkiyfe isbt.emiye mez. ! 

. içtimai bir derdin pe ena ır mu· Anlamadım; kabul etmem 
acı ve çıplak bir hikayesidir. Mu- şüphe ediliyor fakat bu gürültü kabele ediyor. Bir gece, misafirli· mi diyorsun?. Hasta değilsin 
harririn fikrine, hissine ve kanaat· bir ay bıle geçmeden tavsıyor. ğe gittiği bir komşuda bir genç öyle mi?.Ben mi aldandım?. 
lerine i•tirik edilse de edilmese de Çünkü mahallede başka bir dedi· erkek kendisine zorla sataşmış ve · 

' 1 ı. 1 I O halde sen bir şaklaban. e •eri U>inıkkanlıhkla okumak kabi .. odu çıkmıştır. ı tecavüz etmiştir. ptida zor a baş· --o- Ö sın monşer; tam köle bir şakla. olamaz. Çünkü, Gonk vurdu iimi « mer artık mesuttu. O kor· lıyan bu loilnasebet sonra ihtiyari , 
Ô ban. «Vakii» de Hakkı Süha nın bir irtimni tetkik raporu g-ıbi şah- kaıç yalnızlıktan kurtulmuştu. Şim- bir şekil alıyor ve delikanlı me· 

.,. ' yeni bir vecizesini dün akşam siyetsiz, cansız hikiye d•(il..ıir. di onun da bir bekliyeni vardı. rin matbaada nöbetçi kaldığı ge· · I d" . 
Ôna muharririn ruhundan kopan Dizine başını dayıyacağı, saçlarını celer gizlice Ômerin evine g-e- . radyo gazetesinde din e ımdı: 

Ö . «Köle, hürriyet uğrunda, İn· 
ihtisaslar bir hüviyet ve hayat ver- okşıyac•ğı bir kadını vardı. » • liyor. 1 , lemeden can veren kahramanın > 
ıİıi•tir. Karşısında liluyt kalamıyo- mer Naciyeden hayatına dair hiç Naciye yalnız bu münasebet " · 

• Ô ruhunu anlıyamaz» mış; ne doğ. ruz, bizde de uyanan heyecanlar bir kolıme sormamakla ber•ber de iktifa etmiyor. merin mensup 
içinde . baz•n durarak düşünilyoruz, içinden çok merak ediyor ve ilzil· oldu(u gazetenin tahrir müdürü ru söz? .. 

M Amiral Darlan!. K•t•bı t• mamladığımız zaman mu· lüyordu: Naciye neye « kötil » de Naciyeyi ele g-eçirmiştir. a· · 
Biraz ut .-.n, h .ırr i re hosrettığimiz zamanımıza a- olmuştu ?» halle muhtarının ihbarı üzerine 

c -m yoruz, bize verdıği bedıi zevkler· Bu merakını lir gece rugele gece ansızın eve dönen Ômer, Na· 
den dolayı müteşekkir bu unuyoruz. Naciyenin bavulunu karıştırırken ciyeııin hiyan.tini, tahrir mildürll· 

Gonk vurdu bir ahlak ve adet eline geçen bir hatıra delteri iza· nün rezaletini anlıyor ve koşa ko-
romanıdır. Kahramanları Ômerin le ediyor. şa evden kaçıyor. Bir seyyar Iİ· 

h · 1 k Naciyenin babası vilayetlerden yatro kumpanyasına takılarak ana· ve Naciyenin ikiyesı o ma lan 
d k. birinde bir •irket muha,ebecisidir. doluya g-idıyor. ziyade şu zaman a ı yaşayışımızın • 

Ô iyi ve mesut bir aile rei.i.ıir. Bir (Sonu Yarın) bir safhasının tasviridir. mtr bir 
kaza neticesi karısı ölüyor. Bunun 

tabur imamının oaludur. Küçük ya· l ] • G k V d 1933 d 0 verdiği acı ile kendisıni kaybeden * · on ur u,, e 
•ında yetim k•lm••tır. Kocamusta• 1 b ld S 'h L"tl' K't b · ' ~ ve sarhoşluğa düşen baba, kızı ih- stan u a emı u ı ı a evı 
il~t katını kira ya' verereı< 'ıiıl-'ııırrtit- . · •···'·~.ı•n butırılm11tır. Fiatı 75 

mekle de <alwıyor. Artık her tü~- kuruşrnr. bir odaya ••ğ•nan ihtiyar annesi, ....,...,,,,,...,,..,..,....,...,...,..,..,......,....,,,....,.,
1 lü insani hisleıi unutan bu sarhoş = bir taralıan da elişleri yaparak 

onu büyütüyor, okutuyor. Ömer adam şirketten çaldığı paranın he· 
sabını vermekten kurtulmak için bir h•ylaz bir çocuk değildir. Bilaki• 

BRENNER 
MÜLAKATI bu zamanda pek nadir tesadüf edi· gece kızını şirket direktörünün 

lec~k bir şefkat ile annesine bağ- evine yolluyor. Haysiyet ve şerefi . {Başmakaleden artan} 
l o dır, namuslu ve iyi kalplodir. Fa- ni bu ziyarette kaybeden N•ciye, ederek lıalyanıo buna muvafakat 
k •I, f belki de anasının hastaloğı babasının da ölümünü müteakip eylediği henüz belli olmamıştır. 
onun b1kalorea imtihanında iyi ça· yapayalnız l•tanbuıda teyzuine ge. Yalnız bu ihtimallerden bizce 
lış.,,asına mani olmuştur. Herhalde liyor. Onu da bulamayınca sokak- bilinen şüphe ve tereddüt g-ötür· 
mu,allak olamıyor. Bütiin o uzun ta kalıyor ve sokakta kalruış genç, miyen bir mesele varsa o da 
hüıya ve ümit senelerinin yıkıntısı kimsesiz ve güzel kadınların akibe· Darlanın nutkundan sonra Alman· 
altında çökmüş gibi eve dönüyor. tine uğruyor. llir randevucu kadı· fran.,z anlaşnasının ve işbirliği· 
Ô oner ihtiyar anasının bin zahmet· nın esori oluyor. Bütün kazandıkları nin bir emrivaki olduğuna nazaran 
le kuar.d · ğı paraya" artık el sür· ancak seliline bir ömür aürmtğe Hitlerin Vişi hükQmetine ltalyanıo 
mek h•kkını kendinde g'Öremiyor. yetişebiliyor. Randevucu kadına Fransadan arazi taleplerinde bulun· 
O da ç .Jışır.ak, bir iş bulmak istı. ilk tesisat masrafı olarak sarfettiği mıyacağı vadine l\Ausolininin ister 
yor. Lı.e tahsılıni bitırememiş, kim- üç yüz lira borcu bir türlü ödeye· istemez razı olmak zaruretinde kal 
•••İl, fakır bir çocuğun lstanbul miyor; ödemeden de evlenmiş bu· mış olmasıdır. 
sokaklarında iş aroması ... Başlı ba. lunuyor. Dıger iki ihtimal üzerinde yü· 
şına koc-< bir cildi doldurabılecek Bir yılbaşı gecesi randevucu rüttüğiimüz tahminler ise tamamen 
bir mevzu • Nıhayet, Ômer ele kadın Naciyeyi Ômtr ile ber- ber hadiselerin inkişafına bağlıdır. Çiln 
geçirdiği kıymetli bır tavsiye mek· ıokakla görilnce hırsızı derhal po· kü Alman yanın şarki Akdenizde 
tubu sayesinde yevmi bir gazetede liıe haber veriyor. Hepsini merİce· j h_a kimi yet lesi• ettikten sonra Su· 
bir muhbirlik elde edebıliyor. Bu ze götürüyorlar, " ikametgaha rıyeye karşı bır ıhraç hareketıne 

Ve biraz arlan! ... 

*** 
> 
• • 

••••••••••x·~·~·~·~·~·~··~·~·~·~·~··· 

Dun akşamki konser 
Diln akıam saat 21 de halke 

vi orkestrası tarafından bir kon· 

ser verilmiştir. Proğramda ŞubPrt 

den,Yohan Stravs dan Oheo Bah-

den parçalar bulunmaktaydı. Kon· 
ser baştan sona &ao.t.r "c"tı..ıa u•u 

lenilıniı ve ev orkestrası alk1şlan• 

mıştır. 

teşebbüste bulunarak Mısıra doğru 
taarruzunu iki cephe ilzerinden yü 
riltmek isteyeceği gibi bu strat~jik 
vaziyetten istifade ederek Sovyet· 
!eri ya kendi ittifakına, Alman ve 
ya da Sovy•tlere karşı bir taar
ruzda bulunarak Almanya için bu· 

gün ve yarın büyük tehlike teşkil 
eden Sovyetleri bu yaz aradan 
çıkarmak isteyecektir. 

Oauniçin bu mülakatı6 netice 
lorini merakla ve alaka ile bekle· 
mekte dünya efkirıumumiyesinin 
hakkı vardır. Zira Almanların Su· 
riyeye veya Sovyetlere karşı muh 
temel bir taarruzu gerek siyasi 
gerek askeri ve gerekse tarihi 
bakımlardan da büyük ehemmiyeti 
haiz olacak ve bu harbin cereya• 
nına yeni i>tikametler yeni inkişaf 
lar verecektir. 

S Haziran 1941 

iskan kanulıuda 
değişiklik 

HUkUmetçe hazırlanan Ulylh• 
meclis encUmenlerlnden geçe· 
rek umumi heyete sevkolundu 

A nkara - iskan kanununun bir m~ddesioi değiştirmek pyesiy· 

le hükümetin hazırlamış olduğu kanun liyihası, alakalı enci!• 
menlerde müzakere ve kısmen tadil olunduktan S<'nra umumi heyete 
sevkolunmuştur. Layiha, şu umumi mülahazalara istinaden ihzar edilmiJ 
bulunmaktadır. 

MalOm olduğu üzere iskan kanunu memleketimizi üç mıntakaya ayır
mıştır. Birinci mıntaka, Türk kültür, nüfusunun tekisüfü istenen yerlerdir. 
ikinci mıntaka, Türk kültürünün temsili istenilen nüfusun nakil ve iski· 
nına ayrılmış olan yerlerdir. Üçüncü mm taka ise, yer, sıhat, iktisat killtür, 
siyaset, askerlik ve inzibat sebebleriyle boşaltılması istenilen ve islı.in ve 
ikamet yasak edilen topraklardır. 

fakat Türkiye'yi iskan bakımından üç mıntakaya ayırmış olan bu 
kanun, bu mıntakalarda oturanlara aynı hakları vermemiştir. 

Kanunun 39 urcu maddesi 1 numaralı mıntakada iskin edilenlere 
verilecek gayri menkulleri parasız olarak verdiği halde 2 numaralı mm• 
takada iskan edilenlere bunları para mukabilinde vermektedir. Esasen 
bazı yerlerd.,, kültür, nüfus azlığı ve bazı yerlerde de idari ve siyasi 
düşüncelerle tahdit edilen bu mıntaka taksimatı, göçmenler için bir 
hak farkı dağuracak vaziyette olmadığı gibi bir kısım ıröçmenlere di
ğerlerinden farklı olarak ayrı bir külfet de tahmil eylemektedir • 

işte bu umumi mülahazalar ve bunun g-ibi diğer bazı aebeplerle is· 
kin kanununun 39 uncu maddesi değiştirilmiştir. Bu tadil sayesinde, 
tatbikatta milsavi şartlar içinde memlekete gelmiş bulunan göçmenler 
arasında, bilhassa ayni vilayet dahilinde bulunan iki mıntaka nazarı iti· 
bara alınınca, kendiliğinden yaratılmış bulunan fark ortadan kalkmak· 
tadır. Diğer taraftan, borçlanma u•ulünde, hazineye mühim bir fayda 
temin etmediği halde hasıl olan ikilikten de göçmenler knrtarılmıı ba• 
lunmaktadırlar. 

Kimler diplomatik pasa
port alabilecek 

Ankara 4 (Hu•u•i muha':ıirimizden) - Pasaport kanununnn onun• 
cu ır:addesinin tadili hakkındaki layiha encümenlerden ıreçe• 

rek meclis ruznamesine alındı. Layihanın aldığı son şekle göre, kanun• 
da diplomatik pasaport alabileceklerin adedi tezyid edilmekte, temyiz 
mıhkeme•i, devlet şura.,, divanı muhasebat reislerile baş müddeiumu• 
miye, orgenerallara, maliye, maarif ve matbuat ateşalarile hilkQmeti tem• 
silen beynelmilel içtimalara murahha.s olarak gönderileceklere diploma• 
tik pasaport verilebilmesi temin edilmektedir. 

liundan başka, ••yınay11, ....... 5u11 .... u r ........ _J.aJıo ,, ... tlar muvacehesinde 
iki sene müddetle hükQmetçe görülecek ııiilbrem ihtiyaçlara munhasır 
olmak üzere bükQmet daireleri ve devlet müesseseleri müntensiplerine 
vekiller heyeti kararile diplomatik pasaport verilmesi esası ilAve edilmiştir. 

Yanlışlıkla zehir 'Bir. adam traktör 
içen adam! altında ezildi 

Tuzla nahiyesinde bir adam, 
bir yanlışlık neticesi feci şekilde 
ölmüştür: 

D•rendenin Göker mahalle
sinden Mehmet oğlu hacı Ömer, 
Tuzla nahiye•inin Hakkı bey ma· 
hallesinde oturan akrabalarına mi· 
safir gitmiştir. Ömer, evvelki gün 
mandaları otlatmak üzere Ganime 
bucagı köyü civarında dolaşırken 
sıtmaya yaKalanmış, İstirahat için 
Kışlamış aşiretinde bir eve iltica 
etmiştir. Ômer burada bir şişe 
bulmuş, sıtma ilicı zannile içmiş 
fakat derhal ölmüştür. Hadise et· 
rafında tahkikata başlanmıştır. 

F.vvelld gün Karaoğlanlı kö-
yünde bir kaza olmuş. Hasan Is· 

minde biri traktör altında ezilerek 

ölmüştürı 

incirlik karakoluna bağlı Ka• 

raoğlanlı köyünde çiftçi Fahri oğ 

lu Hulıısinin yanında çalışmakta 

olan Hasan tarla sürülürken kendi 

dikkatsizliği yüziinden traktörün 

altına gitmiş ve feci şekilde olmilş 

tür. Yapılan tahkikatta 

bir kaza eseri olduğu 
var1fm rştır. 

hadisenin 

neticesine 
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nız bir kaç fırça darbesiyle temas Yosunlu dıvarların, çamurlu döıemenin hımhım gibi konuşuyordu ı - Hastadır çocukcağız •• Vurmayın yı yalancıkt•n altına almıştı. Habire yum• 
etmiştir. Ômerin ihtiyar annesi, tam iliklere ~!iyen rulubetine; üzerinde sürü - Haydi bakalım, yukarı 1 ona .•• Onu döveceğinize dövün beni... rukluyordu. Pos bıyıklı memur, meçini 
bıraz rahat edeceği sırada, ulak aürü izmarit artığı bastırılan sidikli köşe· Kımıldandılar. Siyah pöstekisinde Dört memur, kaşarlanmış küçük ser· sıyırdı. 
bir hastalıktan sonra dünyaya göz. nin kokusuna bir insan kaç saat dayana· kıvrılan ölü gözlü, sarı yüzlü seraeri inlediı serının bu merhametine şaştılar. Hatır- Hikmet, sessizce sıvıştı. Karakol ten-
lerini kapıyor ve Ömer hayatla bilirdi? - Hastayım ... Öleceğim ağabi ... Bı· (arına türlü kötü şey getirdiler. Tered. haydı; kimseye rastlamadı. 
yapayalnız kalıyor. ,J<albe aiÔt hiç H il • kal il F ., rak beni... dütleri kısa ıürdO Göz kırpıştılar. Pos 
bir tecrübe aeçirmemiş olan mer a 0 reıs asını sa ıyor, anlı Y" 

6 acıyordu : Falakadan korkuyordu. Kırbacın al· bıyıklı, sırtı çıkık memur, komiserin ku· 
bir gün, sokakta, tesadüfen, genç - Yazık olacak çocuğa.. Hiç de· tına yatmaktansa, bu dört taş dıvarın !ağına birşeyler fısıldadı. Siyah gözlük· 
ve g-üzel bir kadın ilo tanışıyor. ğil•e onu kaçırabil•eydik 1.. Hiç değilse arasında, mezara benzeyen odada, sidik !erinin camlarını silen uzun boyliı adam, 
Ertesi günü Kadıköy iskelesind~ onu kaçırabilseydik !... kokularından, havasızlıktan boğulmağa; şaşı gözlerinin ucuyla Hallo'ya baktı : 
buluşuyorlar. Ömer bir pastacı dük- içine işliyen rutubetten donmağa razıydı. - Atın scıpayı 1 
kanı • bir sinema dii4ünürken ka- « Bodrumpalas » dan bin hı kötüy. Sırtı çıkık memur ırülilyordu ı dedi. Gülilttüler." Baygın Hallo, ken· • 
dın onu Beyoğlunun karanlık ve dil burası ... lslak dıvar; kömür parçasile, - Haydi, haydi bakalım ..• Biz 0 ağız. dini bilmez bir halde, yarı ölü içeri ta· 
pis sokaklarında bir eve götürü- kırmızı boyalı kalemle çizilmiş saksı, lara yelken açmayız be katır L. Herifin şınırken, tabanları ıslatılan Hikmet lala. 
yor. Çünkü oranın müdavimlerin· çiçek, gemi, adam resimleri ve karg-acık cüzdanını aşırırken turp gibiydin değil mi? kaya yatırılıyordu. 
dendir ve serbes çalışmak için burgacık yazılarla doluydu. Her girip -Vallab ben birşey çalmadıoı ağabi ... 

• * • 
«Bodrumpalasıo karanlık ve but gibi 

soğuktu. Hikmet, bu yerin dibindeki 
ateşsiz, ışıksız kovukta, kaskatı donup 
kalmaktan korktu. 

Mahzenin kap111nda 
tılar. Fanti, baılarına 
anlattı. 

fdria'le kartılq· 
ırelenl bir bir 

veıikası vardır. çıkan «maznun » , bu mezara pek benze- Hikmet titriyordu. 
Ömer geceleyin kadının çan· yen izbenin lekeli dıvarlarında, çizdiği Onları dar bir avlıya çıkardılar. Kara 

tasını karıştırırken bulduğu bir insan ve çiçek resimlerile avunmağa ça- gozlüklü, uzun boylu komiser, topuk ça• 
defterden onun hüviyetini ô§-reni-· lışmış; yazdığı en ağıza alınmaz küfürle, lan basık ökçelerinin sıçrattığı Çamurla 
yor. Bu onun çocukluk Ukadaşı içinin hıncını boşaltmağa uğraşmıştı. yarı beline kadar betonlaşm·ş paçalarını 
Naciyedir. Beraber oynadıkl•rı,ıre· çitiliyor, temizlemeğe uıtraşıyordu. 

. im güvey oldukları, öpüştükleri, Ne kadar zaman g•çti? Saat kaça Ortalık aydınlanıyordu. 
nazlı bir aile kıtı. Ômer o P'• n ıretdi? Bilmiyorl.rdı. Taş koridorda sü· 

O günün akşamı, Hallo reis bir yo. 
lunu buldu. Hikmet'i nezarethaneden ka· 
çırdı. Bu pek güç olmadı. Önceden, dar, 
ph kokulu odanın tozlu lambasını kırdı. 
lar. Zifiri karanlığın içinde, sımsıkı kapalı 
demirkapıyı yumruklarile dövdüler; tepin· 
diler; haykırdılar : 

Beraber çalışıyorlardı, Beraber ylylp 
içiyorlar, beraber yatıp kalkıyorlardı. 

·-9 -

T,.ss ... Ses yok. Yaprak kımıldamıyor. 
Gece yarmndan bir saaat sonra._ 
Çukura doğru inen « •• " mahallesi• 

nin taş evlerinden biri. Loş bir oda_ 
Açık pencere kanatlarının camlarında, 
karşı evin durgun ışığı. Sokak, zifiri ka· 
ranlık. Gök, karanlık ..• 

den ağlıyarak kaçıyor. Fakat bu rü.tenen bir çift nalçalı kunduranın ötü-
. onun tekrar o genç kadına avdet şü onları harekete getirdi. 

rtmeme5 i ve onunla evlenmemesi - Falaka t 
için bi• •ebep d•ğildir. E,leoiyorlar - Falaka 1 
.ve K •C amu;talapaşadaki evde ıer· diye ürp•rPrek fısıldattılar. Hikmet, 

- leşıyurl.,r. Hallo'ya sokuldu. Kold miri dü,tü. Kapı 
«3unıın için çok düşünmüştü aralandı. Pos bıyıklı, sırtı çıkık memur 

Ôıııer-.Güolerce, h•ltalarca dü26n· ıreriniyordu. Burnunu avucunda tılı.ıyor, 

F.vet._ önce birer ko·'a soğuk suyla 
tabanları ıslatıyorlar, demiri döver gibi 
ka•$ıhklı kırbaçlıyorlardı. Şaşı, Hallo, 
Sadık ve yabancı serseri sıralarını sav
mıştılar. falakaya Hikmet yatacaktı ar· 
tık .• Hallo, sıtl·yan şiş tabanlarına basa. 
mıyordu. Güçlüır.le yalı.lqtı. Hikmet'i 
gö;terdi ı 

- Vuruşuyorlar l 
- Yetişin l • 
Basık tavanlı taş dehliz, uzun çınla

malarla, gürültüyü yukarı götürdü Pos 
bıyıklı memur •Öve söve koştu. Kilitte 
anahtar döndü. KolJemiri düştü. Kapı, 
rezelerin4e gıcırdadı, Koridorun donuk 
ışığı, nezarethanenin sidikli döşemesine 

vurdu. Köşenin dibinde, Hallo reis Şaşı'. 

Dipte, bir yığıntının önünde diz çö
ken karaltı konuşuyor.... Beya:ı: örtülil 
küçük masanın 'amdanları, diz çöken 
ulak telek karaltının dıvara çarpan ıröl· 
gesini şişiriyor; oynatıyor; korkunçtapırıyor. 

( Devamı var J 

I 
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Hacı Mustafa; efenin Maksa• 
dını anlamaşh . Çünkü efenin va 
ıiyeti vardı. Bir gün kazadan, akı 
betten, ölümden bahsederlerken 

- Hacı; demişti; şayet• sen • 
sağ iken ben vurulursam şu be· 
timdeki bıçakla hemen kafamı ke
senin. 

Bileklerimden ellerimi koparır
ım, abraş olduğu için göğüs deri· 
mi de yüzersin. Bu suretle benim 
vurulduğum belli olmaz. Çetenin 
efeliğini sen alırsın, benim ismimle 
devam eder, gidersin.. Sana bu 
vasiyetim olsun. Eğer yapmazsan 
yarın ihirette iki elim yakanaadır. 

1şte Çakıcı efe: Hacı ~1usta· 
faya şimdi işaretle bu vasiyetini 
anlatmak istiyordu 

Hacı Mustafa bir· ölü sessizli· 
iiyle efenin akıbetine daldı. Onun 
ihtiliçlarını seyretti. Hayllhnda ilk 
defa olmak üzere bir ölüm karşı· 
sında teessür duyuyordu. 

Çakıcı efe iki defa sarsıldı. 
Topuklariyle toprağı döğdü. Tek·· 
mil vücudu büyük bir raşa içinde 
çalkandı. Bir defa fırlar gibi oldu 
ve bir daha kıpırdamadı. 

On beş sene dağları, taşları 
titreten bu adam; mukadder akı· 
betine kavuşmuş, su destisi su 
yolunda kmlmışh. 

O zaman Hacı Mustafa "ese. 
din 6stüne etildi. Elektrik feneri
ni yalcb. söndürdü. Müfrezeler ta· 
rafından görülen ve bir an içinde 
sönen ışık bu idi. 

Hacı Mustafa; efenin belinde· 
ki küçük ince bıçağı çekti. Çakıcı 
Mehmedin kellesini bedeninden 
ayırdı. Sonra göğüs derimıini yüz· 
dil. Muteakıben iki bileklerinden 
kesti. Bunları yanına alarak başsız, 
elıiz cesedi kucakladı, devrilmiş 

çamın dibine bıraktı, çekildi ... 

Çakıcanıo sırtındaki ben; ne 
Çakcının, ne de Hacı Mustafaİnn 
aklına gelmemişti. 

* * * 
Hacı Mustafa; Çakıcı efenin 

tertip ettiği üçlemeleri muvaffakı· 

yetle tertip ederek çeteyi sıçrat· 
an~ ve muhasara hattım yararak 
d1.1arıya çıkmıştı. 

Çakıcı efeden mahrum bir va 
2iyette sekiz kişi kalan çeteı Na
zillinin Işıklar yaylasına çıkmış ve 
orada istirahat için konaklamıştı. 

istirahat esnasında Hacı Mus
tafa birdenbire bağırdı: 

- Ulen Sinan! O tüfeği eli· 
ne efeni vurasın diye mi verdi· 
ler? 

Sinanın yüzü kireç gibi bem· 
beyaz olmuştu. Anlaşılmaz bir li· 
S.nl3 kekeledi: 

- Düşman sandımdı efe. 

Ç6kıcmın bacanağı Abdi oğ· 
lunu damadı Bayazıth Hacı Hüse-

yin; Hacı Mustafanın Maksadını 
anlamıştı. Derhal muhavereye ka· 
rııb: 

Çakıcı efe 
okuyucularına 

• 
Çakıcı efenin kitap halinde 

ba11lmaS1 için pek çok mektup 
almaktayız. Filhakika 934 sene· 
•inde lı.mirde iki baskıda 12 bin 
nüıba satılan ve bu ıuretle Tür· 
ki yede rekor kıran çakıcı efe ki
tabının · Çukurovada da üçilncü 

b~sk151oı fyapmak isteriz. Ancak 
dızme, basma ve katıt şartları 
çok deliştiğinden bu iıi meçhul 
bir he1aba istinat ettirmenin ar
tık imklnı kalrnamışbrj , bugünkü 
ıartlıar içinde hiç olmazsa bin ki 
tabın garantisi icap ediyor. iste· 
yen okuyucularımıı ( Bugün ga· 
z~tesl idare hanesine «çakıcı efe 
içan•) adresine lütfen birer mek. 
top yollayarak eser·ı k't h l' d . • . 1 ap r a ın· 
e ıstedaklerıni bild'ır . l G l k l sın er. e en 

me lap ar bini bulursa derhal 
abonman uıulünıı ittihaz ederek 
iıe batlaınaauz v . 
L _ L e eserın üç~ncn 
~ı .. 111nı Yaparak '-
za t kd' oauyucalr.rımı· 

• ım etmemiz ek t b •d' 
Y-azılacak k p a 11 ır. 

1 me toplara ic•bında 
.c e v a p ı y a b'l - . . . 

. • ı nıeınız ıçın, 
•çık ısım ve adreı1 konulın 
tıca rica olunur. ası ay· 

BUGON 

1 

Girit adası· on iki gün müda 
nın işgaliyle Al· faa edebilınişler 

l manya, cenubu ve Almanlara ağır 
şarki Avrupasın· zayiat verdir· 
dan A!!ya'ya ve mişlerdir.Aynı ta 

Mu ul 
İngilizler tarafın-

Bir kazadır oldu Hacı; ar· 

tık uzatmağa gelmez ..• 
- Sen \ozansın sus ... Ben mü 

sade etmeden böyle şeyle • 

re karışma •• 
- Sana efeliği kim verdi 

ulen?. Aramızda konuşup sana 

«efemiszin» dedik mi?. 
Hacı Mustafa: Hacı Hüseyine 

kinli gözlerle haktı, hiç ce~ap 
vermeden silahını kaldırınca Sına· 
na ateş ederek 

_ Gahbenin doğurduğu! Efe 

öyle öldürülmez, böyle öldürülür 
Dedi. Hacı Mustafanın kurşu· 

nu; Sinanın alnından girmiş, bey• 
nini dağıtarak öldürmüştü. 

Fakat bu hareket; ani zaman· 
da Hacı Hüseyine de bir cevap 
teşkil ediyordu. Hacı Hilseyin el· 
bette bu ~evabı hazmedı:zdi. 

Bayazıtlı Hacı Hüseyin; Hacı 
Mustafanıo bu hareketi karşısında 
derhal ayağa fırladı. Fakat silahı
nı yerde bırakmıştı. Bu sebeple 
Hacı Mustafa onakarşı da silah 
doğrultmak lüzumunu duymadı. 

- Hacı Mustaf al. Sen efelik 
davasıodasın. Ben de efelik dava
sındayım. Bir postta iki arslan 

oturmaz ayrılacağız. 
- Ayrılalım Hacı Hüseyin!. 
Seninle kim gelecek? 
- Ben kimseye «benimle gel» 

demem. Kim isterse beraber git· 
sin .. Yalnız her ikimiz de kızanla· 
ra arkamızı dönelim. Birimiz sağa, 
birimiz sola gidelim. Her ikimizi 
de kim isterse o takip etsin. 

- Pekali." 
Hacı Mustafa da ayağ'a kalk· 

tı. Her iki efe aksi istikametlere 
ilerlemeğe başladılar. Hacı Hüse· 
yini kızanlardan iki kişi ta~ip et· 
mişti. Diğerleri de Hacı Mustafa. 
nın arkasınd°an gittiler 

(Devamı f1Q1') 

-----------------------
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Afrikaya doğru biye ile Girit'ten 
Mısır'ın işgaline ilerleyişinde ye· G • •t't kalkışmak mÜm· 

. ni bir merhaleye 1 r 1 en kün olmasagerek 
daha varmış bu- tir. 

S O n r a ikinci yola ge· lunuyor. Alman· 
lince,· fılhakika ya yeni bir mer· y A ~ EM. r....n 

.--- ~ ıı:i:i. ~ u" ---. avnı mahzurlar, haleye vardığı , 

zaman, daima A. ~·u· kr·u· Esmer fakat küçük ölçü· 
'} de burası i~in de 

bundan sonra a· var,lır. Gırit ve 
tacağı adımın ne olabileceği bak. 
kında zihinlerde sual belirir. Bu 
defa da GiriMen sonra nereye? 
suali sorulmaktadır. 

Girid'in bir gaye olmayıp, da. 
ha uzak hedeflere doğru giden 
yol üzerinde bir cıerhale olduğunıa 
şüphe yoktur. Başka türlü olsaydı 
Almanya bu derece ağır fedakar· 
lıkları göze almazdı. Almanlar Gi. 
rid'in işgalinde hinden fazla tay. 
yare kullanmışlar ve bo tayyarele
rin, asgari, yüzde yir:ıi beşi imha 
edilmiştir. Denizde böğulan, para· 
şütle havadan inerken düşen ve 
karada çarpışırken ölen askerlerin 
miktarı da külliyetli olmak gerek. 
tir. Almanların bu kadar aiır za· 
yiat ile adayı işgal ettik!en sonra 
burada durmayacakları şüphesizdir. 
Bir defa Almanların umumi hedef· 
leri hakkında şüpheye düşmete 
mahal yoktur: Almanlar Mısır•ı 
ve Süveyş'i almak ve fngiltere•yi 
Akdeniz'den .ıtmalt istiyorlar. Gi
rid'i almakla Mı~ır'a ve Süveyş'e 
bir adım daha yaklaşmış oluyor. 
lar. Bundan başka Almanların şar· 
kt Akdenizdeki stratejik vaziyetle· 
ri kuvvetlenmiş, lnıiltere'nin vazi. 
yeti ise, o nisbette zayıflamıştır. 
Girit ile Mısır arasındaki deniz 
İngiliz . donanması için eskisi kadar 
emin bir saha olmaktan çıkmış, 
Almanların Mısır ve Süveyş üze· 
rine havadan taarruz yapmaları 

kolaylaşmıştır. Fakat Almanya Gi· 
rid'in işgaliyle temin ettiği bu a. 
vantajlarla iktifa etmiyerek, ada· 

yı esas hedefine doğru atlamak 
için bir sıçrama tahtası olarak 

kullanmak istiyecektir. Bu fartlar 
altında Almanya için takip edile· 
cek iki yol vardır: 

l - Girid'i Yunanistan'daki 
ve on iki adadaki tayyare mey· 
danlarını kullanarak işgal ettiği 

gibi, do(Rdan doğruya Girit'ten 
Je Mıııra ııçramak. 

'l - Giiit'ten Kıbrıs'a ve Su· 
riyeye atlıyarak Filiıtin yolile Mı· 
sır'ın işgaline leşebbüı etmek. 

on iki ada ile Kıbrıs arasındaki 
deniz de oldukça geniştir. Kıbrıs 

adası Mısır'daki 1nıiliz donanma· 
sına daha yakındır. lngiliz donan• 
ması bu deniz i<;inde daha serbest 
hareket edebilir, Kıbrıs adası Gi· 
rit'ten daha iyi müdafaa edilebilir. 
Ve nihayet, Girit'te mühim bir 
muvaffakıyet lmili olan sürpriz 
elemanı, bu harekette mevcut ol. 
mıyacaktır. 

Suriyenin var.iyetine gelince; 
burasının pek müphem olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Bir hakikat 
bariz olarak anlaşdıyor: Vişi hükQ 
meli, Almanların lrak'a geçerken 
Suriye tayyare meydanlarından İS· 
tifade etmelerine muvafakat etmiş 
tir. Fakat artık lraktaki hareket 
tasfiye edildi. Bu memlekette ikti
darı ellerine alanlar f ngilizlere ta· 
raftardırlar. Ve Raşit Ali tarafın· 

dan yapılan darbeyi tekrar etmek 
mümklin değildir. Mümkün olama
dığına göre, Irak dışarıdan gele
cek tayyare kavvetleriyle fetih ve 
istila edilemez.. Mısıra karşı yapı· 
lacak bir hareket için Vişi hükü· 
metinin Almanlara ayni kolaylığı 
göstermeğe razı olacağı kabul 
edilse bile, bu kolaylık böyle bir 
hareket için aceba kifi gelecek 
midir? Almanlar lrak'a geçerken 
Suriyed~n yalnız bir geçit temin 
ettiler. Çünkü lraka vardıkları za 
man orada müttefik bir Raşit Ali 
ile işbirliği yapacaklardı. Halbuki 
Fili'ltini f..,tih ve istila etmek için 
alınanlar Suriyeyi meseli Romanya 

ve yahut da Bulgaristan gibi bir 
hareket üssü olarak kullanmalıdır · 
lar. 

Amiral Darlan'ın son beyana· 
tına bakılacak olursa, Vişi hükQ. 
meti buna da muvafakat edecek· 
tir. Ve lni'ilizler bundan fiiphelen 
dikleri içindir ki Filistin'de ciddi 
tedbirler almıılardır. Filhakika Irak 
vaziyetinin tasfiyesi, İngilizlere Su 
riyo ile daha yakından meşgul ol
mak fırsatını temin edecektir. İn· 
gilizler (rak'ı tasfiye Almanlar da 
Giridi işgal ettikten sonra Suriye. 
ye dönmüş görilnüyorlar. lngiliz· 
Alınan ınilcadelesinin bu memleke 

dan işgal edildi 
Suriye vaziyeti 
Berlinl .çok alika· 
dar ediyor 

Berlin 4 ( A. A) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: 

Suriye vaziyeti, şimdiye kadar 
bir ihtiraz göstermekle beraber, 
Berlin mahfillerini fevkalade ala
kadar etmektedir. Suriyede karga· 
şalıklar olduğu lıaberleri tekzip 
edilmektedir. Vişi hükQmetioin 
Fransız topraklarını her müteca· 
vize karşı müddfaa etmek az.mi 
ehemmiyetle kaydediliyor ve deni. 
liyar ki: 

« Bu mütecaviz ancak lnıil· 
tere olabilir. Çünkü mihver sulh 
muahedesinin akdine kadar Fran· 
sız imparatorluguna riayet etmek 
arzusunu ötedenberi izhar edegel
miştir. işte bunun içindir ki Al· 
manya, muzafferiyetine • rağmen, 
Fransaya iıuparatorlugunu müdafa· 
aya müsaade ve bu müdafaayı ko· 
laylastırmağa amadedir. Eğer Dar· 
lan hükOmeti Suriyeye İngiliz te· 
cavüzleri neticesinde bu tecavüz. 
lere karşı koymakta şimdiki Fran
sız • Alman iş birliğini hesaba ka
tacak olursa ancak umumi cihet. 
lorin tcdk.iki suretile hadiseler 
mütalaa edilebilir. 

Londra 4 ( A. A) - Giridin 
tabliyesi ne Balkanlardaki Alman 
harekatının bittiğine, ne de küçük 
Asya veya Mısırda harekatın baş
lıyacatına bir alimet olarak değıJ, 
ikisi arasında mutavassıt bir devre 
alarak telakki edılmelidir. Londra· 
da dün hikim olan fikir de ba 
merkezdedir. Londrada Birinciteş· 
rinle Mayıs arasında Ciridin mü· 
dafaaııı için lizımgelen te birlerin 
ahnmadıtınıa teessüf edilmektedir. 
Bununla beraber ilerideki hareki· 
tın inkişafı ba_lc. ımından ıeçen ha· 
rekattan ders çıkarmak lazımdır. 

General V"ygand gelir gel· 
mez Vışide FraniıZ kabinesinin 
birkııç defa ard arda toplanması 
son derece nazık addedılen Suriye 
vaziyetile alAkadar görülmektedir. 
General Veyi'and'ın Vişide topla· 
nan naıırlar meclisinde ne fikir 
beyan ettiki hakkında malQmat 
olmamakla beraber, Vişi ı ükOmo· 
tinin açıkca Almanya ile iş birlığ-i 
yapmak ıiyasetini takip ettiği şİm· 
diıd halde burada kabul edilmek. 
tedir. 

1 T A J< "'\7 .1 l'\1 1 

Birincisi şüpbesi:ı: Jaha kes· 
tirme bir yoldur. Fakat bunun 

mümkün olabileceği çok şüphelidir. 
Girıt hareketi, Almanya'nın kuv
vetini tebarüz ettirdiği gibi, zifını 
da meydana çıkarmıştır. Yalnız 

bava kuvvetiyle denizaşırı bir 
memleketin işgali mümkün olsa 
bile, o memleketin, üs olarak kul· 

Kahire 4 ( A. A) - Resmen 
te intikal etmesi yakın bır ihtimal bildirildığine göre, Musul İngiliz 
olarak ileri sürülebilir. kıtaatı tdrafından . işgal edilmiştir. 

5 Haziran 1941 

1 

Perşembe 
YIL: 1941 • AY 6 Güoı 156 Hmr 31 
Rnmi 13S7 • Mayıs 23 
Hicri 1360- Cema:ıitilevvel 9 

!anılan sahillerden uzak olmaması 

1 
lazımdır. Almanların Girid'i işgal 

1 ;~e Nöbetci eczane için üs olarak kullandıkları Yuna~ 
L. !..::.::.::------------: top!'aklariyle bu ada arasındakı 

istikamet Eczanesi mesafe çok kısa, deniz de pek 

( HükOmet Yanında ) dardı. Bu rağmen, İngilizler, adayı 

ltalya ile E ulgaristan ara· rek ltıHyan işgaline bıraktıkları 
SIOda çıkan ihtilaf mıntakada Bulgari~tanın tarihi 

Berlin : 4 [ A. A. ) - Bir hu. 
susi muhabir bildiriyor : 

Garbi Makedonya hususunda 

ltalya ile Bulgaristan arasında 
çıkan ihtilafa dair Berlindeki 
Bulgar mahfillerinde beyan olun. 
doğuna göre, Almanların çekile· 

hakları vardır. Debre, Gostivar 
ve Tetova şehirleri Türk ekaliyet. 
lerini ihtiva eden saf Bulgar şe
hirleridir. Ancak, ihtilaf ciddi niıı· 
betler alama~ Çünkü yakında 
meselenin halledileceği ümit olun

maktadır. Aksi takdirde Bulgar • 

ltalyan dostluğuna halel gelecektir. 

Bu harbin en 
'==========================================::ı::::::=====:===~~-

--------------. ------------- pili isabet ettirmeğe maddeten im B u harpte, harp gemileri 

için tehlike teşkil eden 
silahlardan biri de hücum botu 
dediğimiz minimini gemilerdir. Bu 
küçük gemiler, geçen umumi harp· 
te de kullamlmıştı. Fakat o harpte 
istimalleri, bu günkü kadar vüsat 
ve ehemmiyet kesbetmemiıti. U · 
mumi harpte Avusturyanın Zvet lst· 
van ve Tegetthoff drıtnotları 10 
Haziran 1918 tarihinde Pola harp 
limanından hususi manevralar için 
altı bilytık torpidonun himayesinde 
Tayere giderken, sabahın alaca 

karanlığında sisler arasında, sahil
de lki siyah nokta görmüşler ve 
bunları balıkcı kayığı zannederek 
ehemmiyet vermemişlerdir. Halbuki 
bunlar, orada pusu kurmuş iki 
ltalyan hücum botu idi. Bu iki 
siyah nokta, birdenbire yıldırım 
ıüratile harekete geçmişler ve 
Zvet lstvan drıtnotuna sokularak 
İki torpil salıvermişlerdir. 

Drıtnot bir kaç dakika içinde 
yana yatarak Latmış, Tegetthofl 
drıtnotu ise, kendisine atılan iki 
torpili, mahirantt bir dümen ma· 
nevraaile boıa çılı.armıştır. BuAvwı· 

h •• kan yoktur. Çünkü evvela hücum M i n i m i n i b i r u c u m b o t u ' botu, hedefıni göremez ve Sllni· 

b U •• y u·· k b •. r d r 1 t n o t u b i r k a ç yen görse bile hedef müteharrik 
olduğu cihetle, i9abet ettirmek ih. 

d 8 k İ k 8 İ Ç İ n d 8 n 8 S 1 1 b 8 t 1 r d 1 ? timali pek azdır. Bu sebepten do· .--------------.1 layıdır ki hücum botlarının en 

.__ ______________ __ 
..turya drıtnotunu batırmış olan iki 
ltalyAn hilcum botunun numaraları 
M. A. S. 15 ve M. A. S. 21 idi. 

Hücum botların bu beklenme· 
dik muvaffakiyeti, bütiln dünya 

bahriyelerinde derin bir tesir uya_rı· 
dırınış ve hücum botları, bllt~n 
dünya donanmalarına kabul edıl· 
miştir. · .. 

Büyük gemilerin, bu minimını 
düşmanlara karşı bir çok müdafaa 
silahları vardır. Bu müdafaa silah· 
ları evveli mükerrer namlulu mit· 
ralyözlerdir .. Bu mükerrer. naml~lu 
mitralyözlerın yaylım ateşı, denıı· 
ciler arasında «Pire» veya «Si
nek» likabı ile anılan hücum bot. 
larına karşı çok müessirdir. Harp 
remilerinin botlarıoa karşı diier 
müdafaa ,ilihı da küçük toplardır. 

Hücum botlarının saçları çok 
ince olduju için aj'ır mitralyöz! .. 

r!n'. küçGk çaph topların mermile
rı, ısabet ederse onu tahrip eder. 

Fakat hücum botlarına mer
mi İsabet ettirmek çok güçtiır, Ba. 

nun da iki sebebi vardır: Fazla 
süratleri ve bulumaaı müşkül çok 
mü~kül çok küçük bir hedef teş· 
kil etıneleridir. Bugün saatte 40 • 
50 nıil süratle seyreden hücum 
botları vardır. 

Bu kadar seri ve hacmi çok 
kOçük hedeflere isabet temin ct
rnek müşküldür. Zaten bu küçük 
reıniler, kallanılan dürbin ne ka· 
dar kuvvetli olursa olsun uzaktan 
görünmezler. 

Hücum botlarının kullandıkla· 
rı torpiller, otomobil torpil iinva· 
nile maruftur. Bu torpillerin tesir 
sabası hedefe i~abet etmek ıartiy· 
le en az 20,000 metredir. Falı.at 

bq k•d•r mak bir mesafeden tor· 

müessir sahası, torpilleri 2000 • 
3000 metreden atmalarıdır. 

Obry ileti 1&yesinde hücum 
botlarının athkları torpiller, mns. 
takim bir hat takip ederler. Obry 
&leli, büyük bir süratle dönen i· 
mudi vaziyette bir Gyroscope'tur. 
Bu ilet, torpilin takip edeceği iıı· 
tikameti tayin eden dümen kanal· 
ları üzerine tesir eder. 

Torpilin, atıldıktan sonra ta· 
kip edeceği derinlik, hazı aletler 
sayesinde tayin ve tesbit edilir. 

Harp gemilerinin hücum bot
larından sakınmak için en müessir 
bir silahı da fazla sürate malik 
olmalarıdır. Bu fada aüratleri sa
yesinde torpilin, takip ettiği yol 
üzerinden uzaklaşabilirler. 

Hücum botlarının en korkunç 
düşmanı tayyarel~rdir. Ta_yyare~er 
bomba ve mitralyö& atqıyle u 
minimini harp iremiJerini bertaraf J 
edebilirıer. 
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Mihver devletleri 
tarafından 

Kat'i taarruza 
geçilmek Üzere 

Brenner' de Türkiye 
ile münasebetler de 
bahsa mevzu teşkil 
etmiş 

Berlin 4 ( A. A) - Bir hu· 
susi muhabir bildiriyor: 

Hitler • Musolini mülakatı Bl'!r• 
linde askeri vaziyet inkişafının 
icabe-tıirdiği tabii bir hadise ola· 
rak telakki edilmektedir. Bu mü· 
lakat bekleniyordu. Çünkü iki dik· 
tatörün her mülıi ırntl arasındaki 
mutad fasılalar gelüp geçmişti. 
Muhtasaran stratajik olan bu ko
nuşma hakkında farziyelerde bu· 
lunmak müşküldür. Fakat Balkan 
teşkilatına ait baı.ı meselel~rin 
ve Türkiye ile münasebetlerin 
bilhassa mevzu teşkil etmiş ol. 
malar1 aşikir gibi gözüküyor. Gi. 
ridin işralini takip edecek olan 
taarruzda ltalyan iş birliği gerek 
Süveş mmtakasında, gerek Surİ· 

ye vaziyetinde bilhassa mühim 
olacaktır. Her halde bu mülika· 
hn kati ve nihai taarruza g"çil 
meden evvel yapılan son mülakat 
oldue-una şüphe yoktur. 

Girift en en son 
ayrılan nazır 
"Şehrin en son gördü· 
ğüm manzarası daman 
tüten bir enkaz yığını 
idin diyor 

Kahire: 4 (a. a.] - Giridi en 
ıon terkedenlerden olan Yunan 
Adliye Nazırı Dimitrakakis Mısıra 

muvasalatında Alman tayyarecileri· 
nin Girid şehırlerini tahripte gös
terdiği tarif edilmez vahşeti anlat· 
mıştır, Dimitrakakis demiştir ki: 

«- Şehrin gördüğüm en son 
manzarası, duman tüten muaz.z.aın 
bir enkaz yığını olıııuştur. Bir tek 
divar ayakta kalmamıştır. Şehrin 

Türk camileri ve Yunan kiliseleri 
hikile yeksan edilmiştir. Nazi tay. 
yarecileri vazifelerini mükemmel 
surette ve FGhrerlerini memnun 
edecek bir tarzda yapmışlardır. 

Gördüğüm en hlilevi manzara, 
bu kanh tahripten sağ kalmış olao 
ve ğayrimevcut şehir karşısındıa 
şaşkın, sükOt içinde uzaklaşan bir 
kaç sivil olmuştur. 

Tahliye edilmekte olan Yunan 

yal'alıları gurupları gördüm. Bu 
yaralılar kendi iztıraplarını unuta· 

rak «yaşasın Yunanistan hürriyeti"e 
diye bağırıyorlardı .» 

lngiltere üzerinde 
hava faaliyeti 
Londra : 4 l A. A. ] - lgiliz. 

hava ve dahili emniyet nezaret
lerinin tebliği : 

Dün gece lngiltere üzerinde 

dilşmanın büyük faaliyeti olma. 

mıştır. lngilterenin şarkında, şimali 
şarki.inde ve cenubi gani .inde 

bazı yerlere bo:nbalar atılmıştır. 

Zayiatın az olduğu haber ahnmış· 

tır. Bir düşman tayyaresi düşürül-
müştür. 

İLAN 
Adana Belediy~ 
Riyasetinden : 

1. Kanarada yapılacak olan 
tamirat ve boya işleri açık ola. 
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2. Keşif bedeli 523. 7 5 li· 
radır. 

3. Muvakkat teminatı 39. 
28 liradır. 

4. !hale 6/6/941 tarihine 

rastlayan cuma günü saat on 
beşde belediye encümeninde 
yapılataktır. 

5. şartnamesi belediye fen 
işleri müdürlüğündedir. İste· 
yenler <ıradan alabilirler. . 

6. Fazla malumat almak ıs: 
teyenlerin Adana bele~i~esı 

'b ı gunua· fen dairesine ve ı a e l d" e 
aaatda be~ ıy 

Je ~uayYen miiracaadan ilin 
cncumenuıc 

olunur. 
22. 27. 1. 5 778 
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~ ..................................................... ... 
Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
BU AKŞAM 

iKi ŞAHESER BiRDEN 
l 

JJ\ Cl< lJ\RU E~SJ\~I DJ\l~SJOR}JJ[E 

LONDRA BATAKHANELERİ 
Aşk. esrar, muamma ve heyecanla dolu super film 

il 

Meşhur çalgıcı KOVEOY . FRED SKOTU'N 

Kanun Fedaileri 
1001 heyecan ve maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

Ceyhan Sulh Hukuk Mahkemesi 
Satış Memurluğundan : 

Ceyhanın Muradiye mahallesinden ölü arabacı HUsnü na
mına kayıtlı bulunan gayri menkulların mahkeme karariyle 
satılmasına karar verilmiş olduğundan aşağıda hudud ve ev· 
safı sairesi gösterilen ev ve arsa açık artırma suretile satışa 
çıkarılacağı cihetle. 

No Tarihi Cinsi Mahallesi Arşın 
-- -

54 Teş. Evvel 329 Arsa Muradiye 

HUDUDU 

Kayıt 
1000 

mucibi 

-----bilmesaha 6767 

Şarkan furuncu Ahmet arsası. Ga. Mehmet bini Osman 
yetimlerine mahsus yol. Şi. tarikiam .. Ce. Meh'tlet Bhi Os. 
nıan yetimlerile çevrili bulunan arsanın 32 sehim itibarile 
25 sehmi ölü Hüsniye ait olub arsa üzerinde 6 oda· 5 ahur 
3 tahta ambar 1 samanlık. 1 ınutbak. 1 oda olup arsanın 
7 sehmi satıştan hariç bulu:ıduğu ve muhammen kıymetinin 
de 1 :.WO lira olduğu ve birinci arttırma 24. 6. 94 l salı gü
nü s:ıat 19 dan 11 e kadar, ikinci arttırma 5. 7. 9H cu
martesi günü sa~t 9 dan 11 e kadar devam edeceği. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3.6.9'1 tarihinden 
itibaren 940-407 No. ile 940-407 sulh hukuk dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lıiinda ya
zılı olanlardan fazla ır.aliımat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
9 10-407 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
nıektubu tevdi edılecektir (124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me• 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4. Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul elmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ha· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bec!eli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini· bulmaz veya 
.salış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupla bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış ıstıyı:nın aıaıoagına riıchanı olan dığer alacaklıların o gay 
rımı:nkul ile temın edılmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartıle, en çok artırana ıhale edilir. Böyle bir bedel 
eldt: edıh nıezse ihale yapılamaz ve satış talebı düşer. 

b • Gayrimenkul kendı.sine ihale olunan kimse der• 
hal veya verileıı miıhlet içınde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendısınden evvel en yüksek teklifle bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz vı:ya bulunmazsa hemen onbı:ş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilır. iki ihale arasındaki 
!ark ve geçen günler ıçin yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetımızce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Yukarıda gösterilen tarihde Sulh H. M. Salonunda memur
luğu odasında işl:Su ilan ve gösterilen artırma şartnamesi da-
iresinde satılacağı ilan olunur. 860 

Adana askerlik şubesi . 
Riyasetinden: 

312 ili 336 dahil doğumlulardan heyeti sıhhiye kararile 
[sakata] ayrılmış olan erlerin tekrar muayeneleri yaptırılaca· 
ğından aşağıda göıterilen günlerde şubeye gelmeleri teshil 
edilen bu erler hakkında 4ubece de ayrıca celp çıkarılmı~
tır. Her doğum istenil~n tarihte muayenesini yaptırmak üzre 
rapor ve nüfus hüviyet cüzdanlarile beraber şubeye müra
caat etmeleri ilan olunur. 

330, 331, 33:.!, 333, 33t. 335, 336 9/6/911 tarihine ka
qar muayeneleri devam edecektir. 

320, 321, 322, 323, 3l4, 3L5, 326, 327 17/6/911 tari
hindt n 25/o/'l4 l tarihine kadar muayeneleri devam edecektir. 

312, 313, 314, 3i5, 316, 317, 318. 319 26/6/941 tari· 
h'nden 3/7 /941 tarihine kadar muayeneleri devam edecektir. 

imtiyaz sahıbi : Cavit ORAL 

U. Ncşri)al Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer ı [ BUGÜN ] 

Matbaası - Ad•na 

BUGÜN S Haziran 1941 

İLAN 
Adana Belediye 

Riyasetinden: 

• 
• 
• /Trotvar yaptırılacak/ t 

1 - Asfalt cadde Garp ı 
trotuvarının viraja kadar tem- ı • 
didi işi açık olarak eksiltme· • 
ye konulmuştur. 

1 
t 

2- lıin keşif bedeli 3538.60 
liradır. 1 

3- Muvakkat teminatı 265, • 
40 liradır. 1 

4- lh le 6/6/941 tarihine : 
rastlıyan cuma günü saat onbeş- t 

de belediye encümeni huzu- ı 
runda yapılacaktır. t 

5- İstekliler bu işe ait şart· t 
• name , proje vesair evrakı , 

Adana Belediye fen işleri mü- 1
: 

dürlüğilnden 18 kuruş muka- ı 
bilinde alabilirler. t 

6. Münakasaya girebilmek t 

için taliplilerin ihale tarihin- 1 

den en az bir hafta evvel be· : 
lediye fen işleri müdürlüğüne 1 
müracaatla bu işin ehli olduk· t 
!arına dair ehliyet vesikası t 
almaları şarttır. 

7 - Bu i~ hakkında fazla 
malümat almak isteyenlerin t 
Adana Belediyesi fen dairesine ! 
ve münakasaya girmek iste - 1 
yenlerinde ihale günü muayyen ı 
saata teminatları ve istenilen t 
vesika ile birlikte belediye t 
encümenine müracaatları ilan t 

• olunur. 22. 27. 1. 5 777 1 

Halkevi 
Reisliğinden : 

- -- ----·----~-----·-- - -
Tiirk Gibi Kuvvetli 

Sözü boş değildir 
Çapa Marka Müstahzaratı 

Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır 

Arpa unu 
Bakla unJ 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunu 
1 

Pirine unu 
1 

· Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 
Mercimek unu 

Bugday nişastası 
Pirnç nişastası 

Salep 
Tarcin 

1 

Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

..,.i,;ı;J Kırmızı Biber 
ı (Kutu ve 

Paketleri) 
Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24]sene neslin gürbüz yetişmesine 
tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san' at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 
tertip ve tavsiyesile verec!'ğiniz hu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

ÇAPA MARKA 

1 

• • 1 

• • 

• • • • t 

• 
• 
1 

• 

1 

• 

6/fi/941 cuma günü saat 
( 16) da daktilo kursu tale
belerin· n yeni Ticaret mek
tebi binasına gelmeleri ilan 

• • • • • • t Daha üstünün ün bulunması mükmin değildir. Tekmil müstahzaraıımız muhayyerdir. Her yerde : 
• daima taze olarak bulacaksınız ADRES: B"şiktaş. Kılıcali • M. NUR! ÇAPA Tel. 40337 

Dünyada teynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz Of!IUZadır . 

olunur. 867 2 2 
t • _.._.,........ • .._..,~3,_.,._t_,_._,_,._.,_,_.~ . ....., .... -...:.™·~·-·-·-·-*.._. . ...,.,._..~~,~·~'™ 

Seyhan Defterdarlığından : 
Mükellefin adı Köyü Müfredat defleri taallük 

veya Sıra ettiği 

ve soyadı mahallesi numarası ıeno --- --
Sadullah oğ, Kasım Hurriyet 2474 940 

Kuleyman oğ. Ali lzgi .. :l475 .. 
Hüseyin Alidede 1410 .. .. • 

İbrahim oğ Yanık Mehmet Ulucami 3104 

Ali Adan şehir 8~2 .. .. 
Süleyma oğ Cemal Karı.dal .. 938 
Mahmut oğ Ahmet Açar 939 
Hüseyin oğ ~akir Eşin 

" 
3204 

A. naTa c. H. p,ra c. 
Vergi.si Vergisi 
Lira K. Lira K. 

15 00 
15 00 

'l 50 
2 00 

12 00 
2 00 

25 00 
2 00 

YekQn 
Lira K. 

'15 00 
1.:i 00 
'l 00 
2 00 

12 00 
2 00 

25 00 
2 00 

75 00 

Seyhan Hususi 
Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1- Yemeniciler çarşısın· 
da hususi idareyi ait iki dük 
kaıiın bir senelik icarı artır
maya konulmuştur. 

2- Artırma 19/6/941 per 
şembe günü saat oııda yapı
lac~r. 

3- Şartnameyi hususi mu 
hasebede görebilecek istek· 

Yukarıda yazılı 8 mükellefin ikametgah, adresı meçhul l ulunduğundan isimleri hizasında lilerin ihale saatında vilayet 
müfredatı ğösterilen 75 lira para cezası borçlarını ila:ı tarihinden itibaren 15 gün zarfında daimi encümeninde bulunma 
maliye tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu tebliğ yerine kaim olmak üzere ceza u~ulü !arı ilan olunur. 
mahkemeler kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 862 864 5-8-12-16 

I!!

'""" ____________________________ '""" .......... , ..... 

Alsaray Sineması,"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLİM BiRDEN 

1 
Türk müziyinin en güzel sazı Müzeggen Senarrn 

En Güzel Şarkılarigle Süslenmiş . Olan 
TUrkçe sözlü en bUyUk aşk ve sergUzeşt filmi 

HACI R.ISllJ.Jl 
Büyük Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 
adasında geçen en güzel aşk, ve nıacera filmi 

il 
Hissi, acıklı sahneleriyle viicude getirilmiş olan 

LULICE BALLIN 
EN GOZEL FiLMi 

PANAMALI KIZ 
PEK YAKINDA: Türkçe ı6ziü ve şarkılı 

:······································ .. ·········~ ! ı. M vA·ısi·i,~<-·s·ı+i·i-M A·~ı ·ı' 
! :.: ......... ~ B U A K A M !' · i i • !~~-.. ++++ 1 1 f ~'A* * J ~ 1 
·:. 1 Emsalsız musiki neşeli sahneleriyle bUtUn 

• film meraklılarını memnun bırakacak 1 
! mevsimin birinci ,aheseri 

EL~ı~~~!!~_e 
: 1 1 1 • i LUCİEN BOROX 
• • • • t SÖZLÜ ve ŞARKILI FİLMiNi TADIM EDiYOR 

i Filme ilaveten : 
İ PAIR~\NO:NT Dünya Haberleri 

1 GELECEK PROGRAM: 

PEK YAKINDA 1 
ÜÇ SILAHŞÖRLER 

._ ____________ _. CiNAYET SAATi 
lskenderun Bele· ı Seyhan ! ........................................ __ _ 

GÜLNAZ SULTAN 

diye Reisliğinden: Defterda hğından: Ceyhan Beledi - 4. İhale 16/6/941 pazar-

ot b •• f • 941 malı yılı kazanç ver- yesinden: tesi günü saat 15 de bel~di-
0 us se erı gisinin birinci taksitinin tah- ye salonunda yapılacaktır. 
H 941 "h" ·ı· 2 6 d b 1 .. lstayon yolunun ı"kmal 5. İsteklı"lerı·n 941 mali 1 aziran tarı ın- sı ıne · ·941 tarihin e aş· 

den 31 Eyliil 941 tarihine ]anılmıştır. Bu ay zarfında inşaatı için 16X 16X25 eb'a- yılı içinde ticaret odasında 
kadar süren yayla mevsimin· borçlarını bir an evvel mali- dında ( 36LOO ) adet Toprak kayıtlı olması lazımdır. 
de ahalinin Soğuk Oluk ve ye tahsil şubesine yatıTma- kale parke taşı açık eksıltme 6. isteklilerin vesika ve 
Nergizlik sayfıyelerine çıka· yanlardıın o/o 10 tahsil zam su~etiyle satın alınacaktır. 
bılmelerini temin etmek üze- ceııısıda ilave dilmek sureti- 2. Beher taş on bir ku- teminatıarile birlikle muayyen 
re lskendurun Belediyesinin le tahsili emval kanunu hü· ruş itibariyle muhammen kıy olan gün ve saatta ihale sa· 
Hususi Otobüsler işletmeğe kümleri dairesinde borçları met mecmuu (3960) liradır. !onunda ·hazır bulunrnaları 
başlağını sayın halkımıza tahsil edileceği ilin olunur. 3. Muvakka teminat (294) ilan olunur. 
ilen ederiz, 86J 5-10-15 861 liradır. 843 1- 5· 10· 15 

·-


