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Ankara 5 ( A. A. ) - Relsicumha.r 

lsm•t lnönll 27 Mayıota dnıt Afraııiıta
nın lstildll Milli Bayramı alloaeebetiyle 
Maielle Afraııiltan Kralın~ .-.lgrafla teb· 
riklerini ve mü,arllnileyh d• c•vab.a t•· 
tekkill'lerinl bUdlrmijlerdlr. 

Yıl ı 1 No. 235 
ilan .. nıarı tdate il• 

kararlqtırılN'. 

Pl ya tı 8 Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Bu günden iti.haren ekmeğe yüzde 30 
arpa, yüzde 20 çavdar karıştırılıyor 

Bu tedbir hasad mevsimine kadardır 
Ankara 5 < 

(Radyo gaze· 
tesi) - Ne~re· 
dilen hir teb
liğle, yarından 

( b.r g ünden J 
itibaren yeni 
hasada kadar 
hükilmel, ek · 
meğe y üz de 

• 
>;. 

• 
• 

Ankara 5 
(a. a.) -:Baş· 
vekaletten teb. 
liğ edilmiştir: 

Hükilmet 6 
haziran 1941 
tarihinden iti • 
baren yeni ha. 
sada k adar 
ekmeğ-., yü>de 
.'lO ft r p a v~ 
yü1de 20 çıİv. 
dar katılması. 
na karar ver· 
miştir. Bu ted. 
bir halkın ve 
milli müdafaa.. 
nın ekuıeğ-in 
ihtiyacını tanı 

ot uz a rpa, yü z· 
de yirmi çav 
dar karıştırıl 

mas ın a karar 
vermiştir Ma· 
lilmdur ki Av· 
rupa harbi 
gerek iktisadi, 
gerek sınai ve 
gerek zirai sa· 

Silolarımızdan b i , i 1 ve 'ağ 1 a ın 
bir teminata 

hal arda mileMir olmuştur. Geçenlerde 
Ticaret Vekilimizde, mecliste, bir 
çok insan kitlelerinin istihsal sa• 
hasından çekilip istihlak sahasına 

ıreçtiğine dikkat nazarını çekmişti. 

işte bu sebepledir lci memlekette 
yapılacak hububat ve ırıda mad· 
deleri stokları için tasarruf etmek 
lizımdı. 

Hüldlmet ilç ay evvel üç vİ· 
llyetimizde ekmeğe çavdar karış· 
tırılmasına karar vermiş ve yeni 
bir ti ekmek kabul etmişti. Bir 

müddet sonra bu yeni tip ekmek 
diğer şehir ve kasabalarda da tat· 
bik edilmeğe başlandı. Yine bir 
milddet evvel hükOmetce ekmeğin 
kilosu 1000 gramdan 950 grama 
indirilmiştir. Fakat alınan bu ted· 
hirlerlede gıda maddeleri stokları 
için yapılacak tasarruf az görül
müş ve netice itibarile bu yeni 
karar alınmııbr. 

Bu tedbir yeni hasad mevoi• 
mine kadardır. Hasad mev•İmi 
geldiği zaman ıüphesiz fevkallde 
tebirlere lüzum kaimi acaktır. 

bağlamak malcsadile alınmıştır. Ye. 
ni tip ekmeğin gıda bakımından 
eski tip ekmeğin vasıflarını taıııa 
miyle haiz olduğu fenni tablillerle 
sabit olmnştur. 

Memleketin bir çok mıntaka· 
larında yalnız arpadan yapılmı' 
ekmek yenilmekte olduğundan bu 
tedbir sadece butda1 iıtihlik eden 
mıntakaların itiyadına hitap etmek

tedir. Yeni tip ekmek hakkında 
al.ikalı makamlarca icap eden ted· 
bir ve terli ler alınıııı tır. 

e müsteşarı dün 
şehrimize geldi 

Vekille · Heyeti 
Toplandı 

Ankara 5 [ a.a ) - icra ve· 
killeri heyeti bugün baıveU.lette 
biıvekil doktor Relik Saydamın 
riyaaetinde haftalık toplantısını 

yapıaııtır. 

Bir Yunan 
şehrinde kıyam 

Almanlar Yiyecek 
yUklU treni bo,alt
mak lstlyen halka 
ate, açtılar 

Kahire: 5 (a. a.] - Selihiyetli 
bir kaynaktan öğrenildiıi'ıne göre, 
Alınan polis memurları Atinanın 
100 kilometre kadar batı ıimalin· 
deki Livadya şehri halkına ateş 
açarak aralarında kadın ve çocuk 
da bulunan birçok kimseleri öldür· 
müşlerdir. Bunun ıebobi, balkın 
bölgede müsadere edilen yiyecek· 
lerin yilklendiii treni Alman teh· 
dillerine rağmen boşaltmağa baş· 
lamış olmasıdır. Bunun üzerine bir 
kıyam hareketi vukubulmuş ve Al· 
man kumandanı trene veya antre· 
colara yaklaşmak teşebbüsünde 

u!unacak lı.imıelerin üzerine ateş 
edilmesini emretmiştir. 
k Atina' da fevkalade tedbirler 
yarar altına alınmıştır. Yilzlerce 
unanlı harp divanlarına verilerek 

mahkOm edilmektedir. 

Amman'da • 
zafer resimgeçidi 

ri Xı,~d~~ h5 (a.a) - 9rdiln emi· 
reıimi u. '. • Amman da « zafer 
ıiıııde gG~'t » adile yapılan mera· 
iti ara a. Patanın kuman dasın. 
teff P leıyonuna ."ıe?sup kıtaları 

ı. lf ederek kendılerıne hitap et· 
111'9 ve ezcümle •u 1 - 1 • • 

" Allabın . • n a!ı ıoy emıştır: 
mllttelik lnırilte:::rıı ve . büyük 
memleketlerinin 111~11rardımıle a,ra_p 
tahakkuk ettirme! ~ . emellennı 

d . erını t · e erım. Bize dürüst emenoı 
pan lnıriltereye kar mu.amele ya· 
rilıt hareket etm 1. ~ı bız de dil· 

1 • eıyızıo 
raktakı isyan ha · k . 

tırılmasında müh• re etınin bu 
olan bu ırnzide k"! İrol oynamıı 
bir halk kitlesi ta 

1 
fa adr kalabalık 

1 ra ın an b t • alkışlaomıttır 8 . arare • 
<le O . u reçıd reımin· 
ba •dün haşvekilile nazırlar da 

zır bıılunaıqtur. 

B. $eflk Soyer, çlftcllerlmizle zlrel me•eleler 
Uzerlnd• ı ö r U t m • ı e r yapacak 

lase teskilitı .nasıl 
çalışacak? 
ViHyetlerde tetekkUI edecek 
ıa,e heyetleri mahalli beledi 
relerle elblrllAI yapacaklar 

Birkaç gün evvel Ankaradan hareketle cenup bölgemizde bir 
tetkik seyahatine çıktığını ve şehrimize de uğraması muhtemel 

bulunduğunu yazdı&-ımız iaşe müsteşarı 8, Şefik Soyer dün Adanayı 
gelmiştir. 

Müsteşar, çiftcilerimizle temaslar yapacak zirat meseleler üzerinde 
etüdlerde bulunacaktır. iki ilç giln şehrimizde kalacak olan 8. Şefik 
Soyerin Meraine de gitmesi muhtemeldir. _ 

Ankara 5 [Hususi muhabirimiz· tibi ve fiyat murakabe kontrolorÜD· 
den] - Ankara, Is tan bul ve iz. den, nahiyelerde mildilrlerin riya· 
mirde iaşe mildilrlülcleri diğer vi· setinde merkez lcöy muhtarı ve 
!ayetlerde. ise iaşe .heyetleri teşki· merkez muallimi, muallim bulunmı· 
litına daır koordinasyon kararı y ı d V ı· · t · deceai 

d
'ld' an yer er e a ının ayın e •. 

neşre ı ı. b ·ı . k k I "d" l . b t olduk lr çı tçıden mürekkep olar• a· 

1 
~şlie mtlu ur erı md er. u • 

1 
• za nahiye ia'e heyetleri kurula· 

arı vı ye ere mev u ıa,e ış erı· kt • 
· d · · d ı· · d ;. d ca ır. nın te vırın e va ının o5 ru an H ti V ı· · - e'"I lü· . I eye er, a ının gorec " 

dogruya yardımcısı olacaktır. a· - · f l' t ler . . rı . . . zum uzerıoe aa ıye e ıreçer . 
şe heyetlerı ıoe va ı erın rıyasetın· h lk e 
de mıntalca ticaret müdüril mahal· Viliyet İaşe heyetleri a v 
ti toprak ofiı ıube müdilrll veya Milli M.üdalaa ihtibaçl~rı bak~mın• 
ajanı, ticaret odaaı başkatibi ve dan Tıcaret Vekiletınce luzuın 
fiyat moraakbe bilroıu telinden ıröıterilecek her tllrlü tedbirleri 
terekkilp edecektir. almağa ve verilecek illeri görme-

Mıntaka ticaret müdürlüğü ğe, viliyet işlerini gözönüode bu· 
merkezi bulunmıyan yerlerde mın· lunduraralc lilzumunda re'sen teves-t> 
taka iktisat müdürü ve bu mildür sili edecekleri tedbirlerle yiyecek, 
lnlclerin ~ulunm~dığı ınerke~lerde içecek, riyecek ve y a k a c • k 
zıraat müdürlerı heyete dabıl ola· maddelerden mahallin ihtiyaçlarını 
caklardır, iaşe heyeti bası bu va. bir zaman için kartılayabilecek 
zifelerini asli vazifelerinin esaslı miktarda viliyet içinde her türlü 
bir cüz'i olarak göreceklerdir. t hl'k karcı mahfuz yerlerde el· 

V 1. . . h T' t V e ı eye • a ının ın aıı ve ıcare e• , . 
k ·ı ı· · t 'b· ı h t azaıı de bulundurtmıya, devletçe ıddıhar a e ının asvı ıy e eye n· dd 1 · h h 
d f. t le b k · edilecek ma e erın Oınil mu •· an ıya mura a e om11yonn 
bürosu ıefi veya Oda başkatibi fazasına, tehdide tabi mevadıo uy-
iışe heyetinin . umumi kitipliğini ırun ıekilde ihtiyaç aabiplerine tev• 
gllrecektir. ziine, ileride ve fevkelide hallerde 

Kazalarda Kaymakamların ri· ya1>1lacak tevziat için ,imdiden ge-
yasetinde M,ı müdürü. Zıraat mu· reken tedbirleri almağa, her tilrlü 
allimi, ziraat muallimi halunmıyan mahalli iaıe ihtiyaçlarını ka"ılama· 
yerlerde Valinin tayin edeceği di· ia memur edilmillerdir. 
ğer bir muallim ve mevcut olan iaşe heyetleri ba iıleri rörDr· 

yerlerde de Ticaret odası b&f ki· ken pıahalli belediyeleri• if~irliti 

vı,ı hUkOmetl 

Suriye'yi 
müdafaa 
Hazırhiı rapıyor, 

G•nerel Vegzand, Çad 
gölii ınıntalco!llrulo ••
lc•r taJı,it etti 

Fraıııız hududunda bir yerden 
bildlriliyorı S [a. a.] - Siyasi mil· 
şabidler, Alman taı1iki altında 
bareket eden Vişl hükOmetinin, 
Keneral dö Gol'• il ti bak etmit bu· 
luoaıı F ranııı milıtemlekelerini t•k· 
rar •t. geçirmek için yapılaa ha• 
mbklıarı tacil etmekte oldufıanıı 
Z&llllediyorlar. Vifl aynı zamanda 
lnırllW. hocam ettitl takdirde 
Suriyeyi •lldafaa için d9 buırlık· 
lar yapmaktedır. 

General V eygandın Çad rolü 
mıntakuuıda ıimdiden uker tah· 
fit ettii'i zannolanmaktadır. 

Londraz S [a. a.) - Niyuz 
Kronikl ırazet•6i, baş makalesinde 
Franıız millotial Vi~ hilklmetin• 
dG tamamile ayırmaktadır. 

Franaa'ya hitaben yazılmış bir 
nevi açık mektup olaıı hu maka· 
lede ezcllmle ıoyle deniliyorı 

«Sız• karıı bare~lta ıririımek 
artık içtinabı kabil olmıyan bir hal 
olmuıtur. Bunun mllsebbıbleri ıizl 
idare edenler, kendi şahıt menfa· 
atleri ujrunda sizi bugiio bulun. 
dutunu noktaya ıretirenlerdir. 

lngilıereye kar,ı Almanlarla 
yanyaııa barbetmeoiz ırörülecek bir 
manzara olsa gerektir. Musolini'nin 
iotıblaf ettiginiz •ıkerleriyle arka· 
d~lık etmek açeba size yakışacak 
bır rol mildilr? Fakat muhteriz ve 
entrikacı Darlan sizi bu vaziyetle. 
re mahkOıu ediyor.• 

Kahire: 5 [a a ) K b. 
k ... • • - a ıro 

a~ erıl mahfillerinde, "bu mahfillere 
rore ·ı · ' nırı ızler Musul kara kıtaları 
ve ta~yarelerle naklettikleri asker· 
lerl•1:~~1 etmiflerdir. 

gilızlerin mukavemetle kar· 
fılaşıp karıılaşmadıkları hakkında 
malllmat yoktur. Aynı mahfiller 

petrol kuyuları tulumbalarında ba
sar izi fÖrülmedi(ini ve kuyuların 
ıağlam bulundu(unu beyan et· 
mektedir • 

Atlantlkte batınlan 
lngiliz vapurlan 

Nevyork -S ( a.a ) - Bahriye 
komiayonu, ton gllnlerde Amerika 
sahillerinden 700 uıil açıklarda 
54786 ton hacminde lnıriliz vapuru 
batırıldığını bildirmiştir, Gemilerin 
torpillendiği yer Groenland'ın 350 
mil cenuhundadır. 

Y•Pacaklardır. Bu teıkilitın 1941 
yılı masrafı için ticaret vekiletlne 
120,000 lira verilmiıtir. 

latanbul iaşe mildürllnlln maaşı 
400, iki muavinin 210 ar, Ankara 
ve lzmir mDdilrleri m•llfl 300, mu• 
avinleri 210, raportörler ma&11 

170 olarak l•ıpit edilmiftir. 

Hitlerin 
su 1 h 

taarruzu 
Alınanga, •/nıiltere
ge luırıı lıarn de
_,,. lpn arlık ın•n· 
f ..tı °'"'""•lını llil
dir•c•luniı 

Girit aduından sonra bare
lı.&t sabaaının neresi olacatı 
bakluada, Almanlar plialarını 
fizli tatmakla berab.r, ~uriy .. 
nin yalın bir atid• hareket aah· 
neli olacatı aalaşılmaktadır. 

L'lndra ıadyo•u, Almanla· 
rın Suriye'ye karadan, denizden 
v• havadan uker naklettiklerini 
bildirmektedir. lnsilizlere rore, 
Surly•'y• h•r giin 10 Alman 
tayyare.ı ırelmekt•dir. D•nlıden 
de balıkçı remilerlyl• uk•r 
nakliyatı yapılmaktadır. 

• Amerikanın Londra bil· 
yiik elçiıi Vaynınt V qinırtona 
ritmiıtir. Bıı aeyabat etrafında 
fU tefsirler ileri ıürillllyor 1 

1- Seyahat, Heı tarafından 
Loadraya ır•tiril•n · sulh teklif· 
!eriyle allkadardır. 

2- lnıriltere, Amerikanın 
harbe girip girmiyecefini ö(ren. 
mek istemektedir. 

3- Amerika, harbe girmek 
için, lngiltereden milıtakbel aalh 
hakkında teminat iıtemiıtir. in· 
ıriltere Vaynınt vasıtasile bu te· 
minatı yollamııtır. 

Bu tefsirler araaında bilhaı
ıa llçilncilsii daha yakın bir ib· 

. timal gibi rörünmektedir. 

• Zürih : 5 [A.A.) - Royterı 
iyi haber alan Viıi mahfil· 

!eri müttefikan H•tlerin yeni bir 
ıulh taarruzunda bulanacağı şa· 
yialarıaı tekrarlamaktadır. Ba
nun ıebebi Amerikan mildaba· 
lesini bertaraf edebilmek ve 
Almanyaııın aıavaffakiyetlerini 
takviye etmek teşkil edecektir. 

Almanya, lnriltereye karlı 
harbe devam için artık menfaati 
<'lmadı(ını bildirecektir • 

Yurtta faydalı yağmurlar 
Ankara 5 ( Huıusi muhabiri· 

mizden ) - Dün garbi Anadoluya 
ve Trakyaya yağan faydalı yağmur
lardan sonra buırün de orta Ana· 
doluya yağmııtır, Çiftçinin yüzü 
gillmüıtür. 

17 yaşındaki lngiliz genç· 
leri orduya gönUllU 

yazılabilecek 
Londra 5 ( a.a ) - Amirallık 

dair•I, Mekteplilerin ve diğer 
gençlerin bahriyeye, deniz ve ha· 
va kuvvetlerine ıröni!llO yaı:ılına .. · 
na imld.n veren yeni bir proje ha· 
:rırlanmıı oJdujııau bildirmektedir. 
GöonlUUerln 17 yqına varmıt ol· 
malan f.bımılır. 

lnıiliz hafla filolarından 
6iri uçaı lıalinde 

İskenderiye 'ye 

Şiddetli 
hava akını 

Alman taryarelerl 

ln•anaı bUyUk z•· 

rlate ••beblyet 

1 verdiler ••• 

Kahire ı S [ A.A. ] - R•smf 
teblit ı 

Dün X'ece lskenderiye'ye bir 
hava hncumu yapılmııtır. Tayyare 
dafi bataryaları ateı açmlfl&rdır. 
Şehir ilıerine yükıek infilak ve 
yangın bombaları atılaıqtır. Ba 
hilcam insanca bilyilk zayiata H• 

beblyet vermiş ve bu yüzden fazla 
lnaan ölmilftür. Yaralıların adedi 
Lenllz malOm değildir. Bir çok ev 
yıkılmııtır. 

Vagnınt'ın 
Ruzvelte verdi• 

... . 
gırapor 

lnglltere, harp za· 
manına alt tecrU· 
belerlnl Amerika
ya bildirdi 

V aşinırton 5 (a.a.) - Reisl
cilmhur Runelt, Amerikanın Lond· 
ra bilyük elçisi olup bilkOmetiyle 
temas etmek üzere Vaıinrton'a 
gelen V ayııınt-la dün bir aaat gÖ• 
rüımilıtilr. Vaynınt riyaoeticQmhar 
sarayona ırelirken koltuğanda ev• 
rakla dolu bir çanta bulunduğu 
nazarı dikkati çekıııi,tir. 

Vayııınt öğl' yemei{ni riyase• 
ticnmhur ıarayında yemiı ve y .. 
mekte lnıriltereye yardım proğra· 
mının tatbikine memur Hopkins de 
hazır balanmaıtur. 

V aşinırton S (a.a.) - Sallhi• 
yetti bir kaynaktan Ö(renilditine 
cöre, Birle,ik Amerikanın Londra 
elçiıi bilyük Britanyadaki Ameri· 
kan askert mOıabltleri tarafından 

tespit edilen vakıalara röre, harp 
esnasında elde elti&'I tecrübeyi lh· j 
tiva eden tam bir raporla dönmilı· 
tiir. 

Raporun yalnız aıkeri vakala· 
ra deiil, ayni zamanda Britanya 
ekonomisi iaıe vaziyeti va içtimai 
şartlar b a k k ı n d a tafsilltı da 
ihtiva ettiği bildirilmektedir. 

Vaynıot bir mülakat esnasın• 

da gaıetecilere şöyl• deaıiıtirı 
" - lnsilizler, .. ıaretimi• va• 

"k bükGm•· ııtaıile birleşik Amorı a abe 
aJt teCT 

tio• harp zam•nıoa B al 
'/d' '-Iİr· u m D• ve vakıaları bı ıt'tJJ.., d 

b. 1 'k Amerikayı emokra• 
mat ., ef1 

• k · • . . Odat .. •ına bazır .. ma .,ıçın 
••nıo as • 
bOyOk bir ukerI ebemmiyetı .. h .. 
ia:dlr.> 
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•• 
EDEBiYAT 

1PORTRE1 

GENERALDE 
GAULLE 

DAHİLİ HABERLER IGELIŞIGÜZELI 

Tatlı su Amiralı HOSEYIH CAHIT YAL- Adana. Kozan 
Islahı CIH'A GÖRE RESAi ENiS Bugün bütün Fransa, ümit· 

O lerini bağladığı bu kahra
man askerden bahsederken «işte 
nihayet beklediğimiz adam» tabi· 
rini k11llanıyor. 

Yolunun 
ln9aatın 140000 llraya çıkacaftı 
anıa,ıldı; Nafıa dairesinin 
hazırladıfiı ke9ifler Ankara
ya gönderilmek Uzere 

Yazan 
T. 1. 

Yalnız insanlar ara· 
sında değil, yiyecek, 
içecek şeyler arasında 
da bazıları vardır ki 

talihsizdirler. Meseli armut ne 
güzel bir yemiştir. Ôyle olduğu 
halde birİ•İne « armut » deseniz 
kızar. Elma ile bir kızın yana
ğını tasvir etmeniz çok iyi telik· 
ki edilir de bır kimsenin bumu 

- 2 
'Oç '"'t"nr sür ünııü\ı.. te-r tOnra ı,. 

tanbula dönen tefil, perişan ve 
ç Ôm.r eski tahrir müdürünün 

Şeh>r tiyatrosunda oynanacak bir 
eserini seyir için, daha- doğrıısu 
orada bulunacağını tahmin elljği 
Naciy~yi uzaktan görmek için son 
parasını da vererek paradiye çı· 

kıyor. Oynanan eser Naciyenin ha
yatına aittir. Onn Ômer yazmış 
ve gözden geçirmek için tahrir 
müdürüne vermişti. Elinden karı· 

sını ve saadetini çalan tahrir mü
dürü eserini de çalmış ve kendisi· 
ne mal etmiş bulunuyor. Büyük 
bir muvaffakıyetle oynanan eseri 

ı., i geceden sonra Naci yenin bor
cuna hiç alakadar olmuyor. Temiz, 
namu:;Ju, idealist Ômer karısının 
o eski pis bayat ile bu rabıtasını 

kesmek için her türlü fed•kirlııia 

kalkmak lazımdı. Naciye borcu 
ödemek için bir iş arıyacaktı. Ka· 
rı koca her şey yapmak istiye· 
ceklerdi, Halbuki Ômer ortadan 
siliniyor ve Naciye derhal eski 
bayata dönmeye karar veriyor. Bi· 
ze tasvir edilen Ômer ile Naciye
den bu hareketler tabii dejildir. 

var: 

Romanın tekniğinde de kusur 

Çantada, bavulda bulunan ha
tıra defterlerin· 

f Ölgün yüzlerine tebessüm, 
yaralı gönüllerine melhem, kırık 
ümitlerine •anad olan, de Gaol· 
lo'ün sözleri Fransada bir mucize 
tesiri yapıyor, herkes birbirinin 
kulağına hürriyet ve yarından hür· 
riyet vadeden bu sözleri, düşma
nın doymaması için yavaş yavaş 
tekrarlıyor. 

Fransada tanıdığım hiçbir ha· 
kiki Fransız ailesi ve hiçbir F ran· 
sız dostum yoktu ki, bana de Ga
ulle' den, kahramanlığından,vatan· 
perverliğinden sitayişle bahsetme· 
miş olsun. 

(§ ebrimiz Nafia dairesi 941 yılı faaliyetine başlamış bulunuyor. Bu 
~faaliyetin yüzde 95 İ Adana • Kozan yoluna sarfolunmuştur. 
Şosanın 7 ili 12,650 kilometreleri arasında yapılacak inşaat için 

72,000 liralık bir keşif hazırlanmıştır. 
Bize verilen malOmata göre, bu şosenin 23 • 30 kilometreleri ara

sındaki pek arızalı bulunan Sarıçam mıntaksında birkaç güne kadar bir 
istikşaf postası çahşmağa başlıyacak, bu kısım sonbaharda fenni bir şe· 
kilde seyrüfere açılacaktır. 

Aynı şosenin 45 ili 47 kilometreleri arasındaki yol tamir ed'lecek, 
lmamoğlu civarında bulunan lncedere suyu üzerine 5 metre açıklığında 
bir köprü yapılacaktır. Bunun içio de 28,000 liralık bir keşif hazırlan· 

mıştır. 

için armut diyemezsiniz. 

Hıyar da öyledir. Şu mev
simde hangi sofrada bu biraz 
yemiş, biraz da sebze olan lez· 
zetli nesne bulunmaz. Fakat biriıi 
için : 

Hıyar 1 demek hemen he
men küfür sayılır. O kadar ki 
bir çokları «hıyar» ayıp kelim

0

e
dir, diye bu zavallı sebze - yemi· 
şin adını değiştirir, salatalık 
derler. • 

bütün tiyatro al· 

kışlarken Ômer 
tıkanmış kalmış 

bir haldedir. Y •· 

Hüseyin Cahil Yalçın den içtinap kolay 

tarafından, Reşat Enis' in ca kabil olabilirdi. 

" Gonk Vurdu " romanı ÜslOp ufak bir 
hakkında yapılan fle 1934 ta•hihten geçme 

F ransanın bn karanlık gün· 
!erinde tek ümid güneşi olan de 
Gaulle Emil bir Fransız ailesine 
mensuptur. · 22 Teşrinisani 1890 
tarihinde doğmu~tur . Tahsilini 
Fransız har! iye mektebi olan Sa
int · Syre'de yapmıştır. 

Kaşifler birkaç güne kadar Nafıa Vekileiine gönderilecektir, Kozan 
yolunun ıslahı için takriben 140,000 lira sarfedileceği anlaşılmıştır. 

Amele ücretleri yükseldi 
içecekler içinde de tatlı ıu 

bahtsızdır. Şu sıcak günlerde 
lrijiderJen çıkmış bir sürahi tatlı 

su, delime nimetlerle kıyaı olu· 
namaz. Ôyle olduju halde, ga· 
liba, tatlı su balığı fazla kılçıklı 
ve lezzetsiz olduğundan ıoıdır, 

nedir, tatlı su frengi, tatlı ıo çe. 
lebisi gibi tabirlerde bu içkilerin 
en kandıran ve doyuranını kötü 
manada kullanırız. 

beyi kızıyor: Şubat tarihli Fikir Hare· liydi. 

H N ketleri mecmuasında nev- Reşat Enis Bey 

nındaki külhan-
De Gaull 1914 harbinde bü· 

yük fedakarlıklar gösteren Fran· 
sız kahramanlarından birisidir, vü· 
cudünde harbin ilk senesi zarfın· 
da aldığı üç düşman yarasını ta· 
ıımaktadır. 

Amele komisyonu dün saat 14 de toplanmış, çapa amelelerinin 
haftalık ücretlerini şu şekilde tesbit etmiştir: Ot amelesi haf. 

talığı 375, kızak 500, makine 650 kuruş bu miktarın geçen sene bu 
günkü amele ücretlerine nisbetle' yüksek olduğu anlaşılmıştır. 

- işt... e ., 
duruyorsan be?... rolıinan tenkit yazısının de bazı arka· 
AlkışlasaoaL A· baş tarafını dün flermiştik. daşlarının düştük 
yaklarını vursana! ._ _____________ -: leri ihmalden ken· 

1916 se~esi Martında aldığı 
ağır bir yaradan baygın bir bal· 
de siperler arasında yatan bu kah· 
raman asker bir Alman devriyesi 
tarafından kaldırılmıf ve esir e
dilmişti . 

Ôjrendiğimize göre, Çukurova çiftcilerinin işlerini görecek miktar· 
da amele mevcuttur. Taşradan gelen amelelerde işsiz kalmamaktadır. Kocaman yumruğunu göstere

rek bir de tehdit savurdu. Ômer 
bu yumruğun zayıf omuzlarına İn• 

meainden korktu. Ellerini çırptı. 

sonra, kolu kanadı kırılmış bir hal
de, yığıldı kaldı kanepeye_. 

Çapraz yelekli oğlan, kasıkla
rını tutarak · boğulurca.ına gülü· 
yordu. 

işte roman böyle bitiyor. Vu· 
ran gonk, tiyatroda perdenin açı
lacağını haber veren gonktur. Mu
harrir gözümüzün önüne açacağı 
hayat sahnelerini bize haber ver
mek için belki de bunu bir timsal 
olarak kullanmıştır. 

Bu hayat sahnesinde bütün 
tabiiliğine ve " mahalll .. oluşuna 
rağmen, ben biraz sunilik görüyo
rum. Muharrir fikrini müdafaa e· 
derken vakaları karşısındakilere 
kili derecede kanaat verecek şe· 

it.ilde tasvir ve tertip edememiştir. 
Naciyenin . sefaletini Cemiyetin 

kabahat hanesine kaydediyor. Hay
vanları bil~ himaye eden Cemiyeti 
kimsesi.ı. genç ~ızları himaye için 
bir gayret s~rfetmeme~e suçlu bu
luyor. Belld bııklı. Fa\t.at haklı ol· 
dujunu, dahil açık •urette göster· 
mek için Naciyeyi birai daha iş 
aramak üzere öteye beriye müra· 
caat ederken bize tJSvir etmeliydi. 

Scnrı, asıl "ıııahalli .. telakki· 
!ere tamamen yabancı gördüjüm 
nokt' şudur: Naciye Kocamustafa· 

paşada " afar9~ .. ediliyor. Kimse 
kendi;ile görüşmüyor. Bütün ma
halleniıı hakaretine, iftirasına ui· 
ruyor. Çünkü mazisi lekeli bir ka· 
dınd ı r. Bizim Türk beyetiiçtimai· 

ye"i. en mütea'lSıp sect ve mahal· 
le ı eı de bile bu kadar ş;dJeıli de· 
ğıluir. Bu, bazı A'vrupa beyeıiiç 
tiuı•lydcrinın teliklr.iııidir . . "1 öv be 
~ ar "·lad.nlar bizde afdroz eıhl 
m~z. Bır kadın bızde nikih İl• 
mazi~i~,i te'lliz[eaıiı sayılır. Hatta 
pek işı~ir r •zaletler yapan evh 
kaıı nl.r ber eve kabul olunur Vd 

hanımefeııdı diye riayet ve İkram 
görür. Bııım heyetiiçtimaiyeoıiz bu 
nuktada çok mutaassıp ve dar dil· 

fÜnceli 9lmakla detil lüzumıından 
fazla llkayt ve geniş olmakla itti
ham edilebilir. 

Sonra, mobar;irin tezi bakı
mından biraz ıııantıksız rörünen 
bir noktaı Naciyenin hareketi Na
ciye gilıilerine şedit ve insafsız 
el 1vranan kimselere bak verdirmi· 
yor mu? 

Reşat Eniıı Beyden rica edile· 
cek bir noktaı tasvirlerinde haki
kiliğe rösterdiği itinayı bahsettiği 
bazı moao\eleri tetkik hususuna da 
teşmil etmek. içtimai bir yarayı 
teşrih eden 'b\r muharririn Cemi· 
yetteki hukuk ahkimıoa yabancı 
durmaması lazım gelir. Naciyenin 
adliyedeki davalı, rnuhakemeai, 
mahkl\miyeti, evin haczi temamen 
hayali bir şekilde cereyan etmiş. 
tir denilebilir. " Mesken .. olan 
evler borç için haczedilemez· ve 
satılamaz. Realist bir roman için 
bu dalgınlık mühim bir ~osur teş· 
kil eder. 

Sonra, psikoloji itibarile - de 
buı ak1&lı.lıldar çok röze . çarpı- ; 
yor: 

Naciyenln borcu karş11ında 
Ôıııerin hali. Merkeze ırötiirüldük-

disini me!l edemiyor. Tasvir etti
ği insanlar hangi tarihte dojuyor
lar. Hi kiye ctreyan ederken kaç 
yqına geliyorlar, hakiki hayatı

mızda hangi zamanlara tesadüf 
ediyorlar, buralarına pek aldırış 

etmiyor. loce aranınca her eserde 
tesadüf edilebilecek bu ufal< te· 
fek aksaklıklar bir tarafa bırakı
lırsa, " Gonk Vurdu .. edebiyatı
mız hesabına bir kazanç teşkil 
edecek samfmi ve değerli bir gay· 
reti,, mahsulüdür. 

H Uaeyin Cahlt 

A n k a r a a t ı c ı I ar ı b u
gün Mersin'e geliyorlar 

Ankara - Ankara atıcılık 
ihtisas kulübü azalarından bir ka· 
file bugün sabah saat· 10 treniyle 
Mersio•e harek._,t edeceklerdir. Al .. 
tı sporcudan mürekkep kafileye 
Ankara Seden Terbiyesi atıcılık 

ajanı B. Mükerrem Keymen reis· 
lik etmektedir. Kulüp reisi Dr. 
Relik lmre de arkadaşlarına refa. 
kıt etmektedir. · 

Mersin atıcılık ihtisas kulübü 
azalariyle müsabaka yapacıı.k olan 
sporcular şımlardırı Kaptan · H. 
Rıza lçöz, Dr. Kizım Köylü, Nu
ri Vural, Ferit Koper, Müslihittin 
Mete, Fahri Uğurlu, Sami Ertan· 
sel. 

Gençlik eğitmeni beden 
terbiyesi kursu 

Bu yıl haziran ayı içinde An· 
karada gen~lik ejitmeni beden 
terbiyesi kursunun üçüncü devrsi· 
nin açılacağını yazmıştık. Kursa 
bölgemizden bir kişi talip olmuş, 

e•r.ıki genel direktörlüje gönde· 
rilmiştir. 

De Gaull.,'ün esaret hayatı 
da başlı ba~ına bir kabram.mlık 
destanıclır. Almanların esirler için 
hazırladıkları bir nevi dünya ce· 
bennemi olan dokuzuncu üsera 
karargahından beş defa arka ar· 
kaya kaçmak teşebbü.ünde bulun· 
muş fakat beş defa d.. yakalan· 
mıştı. · ' 

Nihayet mütareke de Gaulle'e 
ha~retl<' beklediği hürriyeti iade 
ettı. 

Bundan sonra de Gaulfe'ü 
general Veygand'ın yanında Rus 
istilasına karşı kaymağa çalışan 

Polonya ordusunda görüyoruz. 
Burada gösterdiği kahramanlık ve 
ispat ettiği ehliyet Polonya dönü
şünde de Gaulle'e, Saint· Syre'e 
askert tarih hocası o\maa1n1 temin 
etti. 

1927 seıı.esinde terfi ederek 
yeniden kıtaya döndü. 1929 da 
de Gaulle Fransız zabitleri ara, 
sındı müste.sna bir mevki işg•I 
etmeğe başlamıştı ve yakınşarkta 
tetkikler yapmak üzere harice 
gönderildi. Mısır, Irak ve Acemis· 
tanda uzun tetkikatta bulunarak 
1932 senesinde Fransaya döndü
ğü zaman milli müdafaa komite· 
sine kitihi umumi tayin edilmişti. 
Bu vazif<'ıinden 19. 7 de miralay 
rütbesiyle ayrılarak Met~ viliye· 
tinde bir tank kıtasının kumanda
nı oldu. • De Gaulle yatnız mükemmel 
bir asker değil aynı zamanda bQ. 
yük bir askeri mubarrir.ıir. Üç 
büyük eseri vardır· Bunlardan 
birincisi « Düşmanda karışıklık » 
ismi altında yazdığı kitaptır. 

- So11ıı üçüncüde-

:ru~~;~:u:~h~ıı;ıe1;;_~~~,;~~~~~~ 1 
göre toprak ma s erı o ısının ış

tigal mevzuları arasında, bulunan 
buğday, çavdar, arpa ve yulaf mü· 
bayaa yerleriyle fiyat ve şaatları 
aynı zamanda buğdayla çRvdarın 
tanzim satışlarına müteallik kaur
nameler latvolunmuş ve bı>nların 
yerine ofisin iştigal mevzuları ara

sına sonradan ithal edilen mısır 

ve mahlut hububata da şamil ol· 
mak üzere bu hububatın mubayaa, 
mahal, fiyat ve satışlarını tesbit 
eden yeni bir karar alınmıştır. 

Bu karara ilişik cetvellerde 
toprak mabsülleri ofisinin iştigal 

ınevzuları aras1nda bulunan bilumum 
hububatın ıatın alınacağı yerler, 
haiz olma., icap eden vasıflar gÖs· 
terilmekteilir. 

lstanblda pasif korunma 
gününe hazırlık 

lstanbul - Dün akşam ve bu 
sabah şehirdeki fırınlar önündeki 
kalabalık hakkında beyanatta bu
lunan vali bunun •-pasif korunma 
gününe hazırlık için halkın aldığı 
tedbirlerden mütevellit olduiunu 
bununla beraber fırınlara bu ihti
yat ihtiyacını karşılamak için beş 
günlük un verildijini şehirde un 
tevziat•nda ekmek sıkıntısına sebep 
olabilecek noksanlık olmadığını 
söylemiştir. 

Belediyeye bazı fırınların al· 
dıkları unları yüksek fiyatla fran· 
cala fırınlarına 1atııkları hakkında 
bir ihbar yapılmış ve belediye bu-

Şair Ahmet Haşim'in 
ölüm yıldönUmU 

Şair Ahmet Haşimin ölümünün 
8 inci yıldö.,ümü münasebetiyle 
dün gece Ankara radyosunda bir 
!Örer yapılmış, Şairin hayatından 
ve eserlerin bahsedilmiş, şiirlerin
den ve nesirlerinden parçalar o· 
konmuştur. 

Romanya'ya sipariş 
edilen kağıtlar 

Ankara - Maarif vekaleti ta· 
rafından Romayaya sipariş edilen 
590 ton matbaa kajıdı ve karto
nu bedelinin memleketimizden Ro· 
manyaya ihraç edilecek aynı kıy
mette palamut, palamut hulisası ve 
balık yağı bedelleriyle ödenmesi 

hakkında Romanya hüküuıetiyle a· 
ramızda teati olunan notaların tas
dikine dair kanun layihası alakalı 

encüttıenlerden geçmiştir. 

60 yaşında ihtiyar bir ka
dının kafasını sopa ile 

yarmış! 
Karaisalının Kamışlı nahiyesi· 

ne bağlı Hamidiye köyünde Bilal 
'karısı 60 yaşlarında Fatma ile ay 
· ni köyden O•man oğlu Ahmet Ka· 
rakaş arasında bağçe sulama me· 
selesinden kavga çıkmış, Ahmet 
Fatmanın ·kalaaını ıopa ile yar• 
mıştır. 

Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
saçlu tevkif edilmiştir 

na mani olmak için icabeden ted
birleri almıştır. 

Bu sebeple ben, hem armu
dun, hem hıyarın, hem de tatlı 

suyun bu talihsizliğine acırım; 

bu türlü kullanışı yersiz bulurum. 

Farat bu tatlı ıo terkibini ilk 
defa olarak bir lstanbul gazetesi 
p , k yerinde kullandı; bayıldım 

dogru•u. 

Bu gazete, Amiral Darlan'a 
« Tatlı su amiralı " diyor. Çünkü 
uzun dilini esirlik Fransa'ıından 
şeref ve istiklal Türkiye'ıine, 

Paris'ten AJana'ya kadar uz.atan 
bu amiral, mütareke zamanında 
Ren nehrinde yüzen gemilerde 
kaptanlık etmiş . imiş. Galiba, bu 
tatlı su kaptan veya amiralliği 

tam bizim milli mücadele yılları· 
mıza rastlıyor. 

Şair Necip Fazı! da bir fık

rasında bu tatlı ıu amiralinin 
uzun dili yerine isminin birinci 
harfini kesiyor ; 

- Arlan ! diyordu. Bilmem, 
aynı muharrir ayııı kategor,iye 
menıup olanlardan Laval'in bat 
barfıni de kesmeyi aklından il•· 
çirmiş midir ? 

* * * 
Prens Oggen I 

Atlas Okyanosu kazan, lnıri-' 
liz donanması kepçe, şimdi barı! 
harıl Bismark'ın savaş arkadaşı 

prens Oygen zırhlısını arıyormuş. 
MalOm ya Bismark da prensti. 

Şimdi lngilizler Oygen 'i de hak· 
lıyabilirlerse o zaman Atlas Ok· 
yanosunda iki prens ve yahut bir 
bir hanedan yok ettiklerini iddia 
edebilirler. 

(Devamı Dördüncüde) 
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Reşat Enis 

Tesadüf, Hikmet'le ldris'i, biı kadı· 
nın can çekiştiği bu eve düşürmüştü. 
Başları göğüslerinde, götleri kapkara 
döşemede, zayıf sesi dinliyorlardı ı Bu 
seste, tahta ve kuru bir oluktan keıik 
kesik dökülen sudaki hüzne benzer bir 
acılık vardı. 

- Anacıtım .- Müjde ... MDjde .• lyaa 
ııeni çağırıyor_ Seni, lyıa çaıiırıyor ana· 
cıt>m ... F;bedl bikir annemiz Meryem, 
seninle &"Örüşmek isliyor- Amma, bayatta 
ne kadar dindar olunan ol, mutlak, ya 
yaparak; ya bakarak günah işlemişsindir •• 
Belki günahın kebairden değildir; küçük· 
tür.- Fakat._ Güneş ışığının zerresi ka· 
dar da olsa, cennetin anahtar deliğini 

tıkamağa yeter... Senpiyer'in anahtarları 

kapıyı açamaz •. Cennetin kapılarında sü· 
rünürsün, ana_. Araf gerçi cehennemden 
hafiftir- Amma, Allahın oğlunun yüzünü 
görmemek azapların en büyüğüdür, ana_ 
izin ver, ana,_ Per Ember'i çajırayım
Günablarını çıkarsın- Okareıti yapsın ..• 
Cennetin iki kapısı ardına kadar açıla
cak; Meliikeler kanat çırparak seni ıe
limlıyacalı.lar, ana._ lysa ordusu muzaffer 
olacak .• Kurt, •ilrilden kuzu kapamıyacak.-

idris, ayaklarının ucuna basarak yük• 
selmeğe uğra~tı. Kalın perdeyi biraz da· 
ha araladı. Ufak tefek karaltının, önünd.o 

diz çöktüıiü yığıntıya baktı. Burada, ölü 
yüzlü, sıska bir surat vardı =. Mumyalaş
mış, sarı bir surat,.. Can çekışen bir ka· 
dın yilzü ... 

Tısssu •• 
Ses yok. Açık pencere kanatlarının 

camlarında, karşı evin durgun ıııiı ıöndQ. 
ldris'le Hikmet'ln burunlarına tuhaf 

tuhaf kolr.ular doluyordu. Ürperlyorlardı. 
Kocaman, loı odada can çekişen kadınla 
yapayalnızdılar. Ufak tefek adam, günah 
çıkartacak papazı lletirmeje llitmiıti. 
Korkuyorlardı. Kaçamıyorlardıda ... Olduk· 
farı yerde donmuş kalnııştılar, Dizleri 
titriyordu. Sonuna kadar beklemekten 
bqka çıkar yol yoktu. Beklediler. 

Tısss.:. Gece yarısını iki saat geçi· 
yor. Sofanın tahtaları gıcırdadı. Loş oda. 
nın kapısı aralandı. iki çocuk, ürpere· 
rek, birbirine sarıldı. 

, Gözlerinin önünde, upuzun boylu, 
simsiyah aakallı bir papas, anlaıııadıkları 
dilde .birşeyler mırıl<laoarak, dimdik yü
rüyordu. Sırmalı merasim elbisesini giy
mişti. Küçük bir şarap kisosile .elr.mek 
parçası taşıyan, kenarları püsküllü siyah 
kadifuyi elinde ve göğsile bir b~ada 
tıdoyordo. 

Yığıntının öni!ode alçak bir ilkem-

YAZAN: 
leye otnrau papas konuşuyordu. Beyaz 
örtülO küçOk masada yanan şamdanların 

titrek alevi şakraktı : Olduğu yerde kı· 
mıldanmıyan ağır başlı, iri papazın dıvara 

çarpan gölgesini • alay eder gibi • ıağ'a 
ıol• sallıyor, hoplatıyor ve zıplatıyordu. 

- Kızım... Bilirsin... Söylemiştim ... 
Dünya finidir.- Yüz sene, bin sene, bir 

milyon sene yaşadığını farıedelim.- Bu, 
ahretle ölçlllür mü,?-. işte yaşadın .. , Bel· 

ki ıztırap çektin... Bu ıztırapları eğer 
Allah için çektinse, duyduğıın acılar ı:ıü· 
kifatsız kalmıyacaktır-· 

ilk Hıristiyanları hatırla : Pürgat
varda kalmamak için kendilerine azap 
yaparlardı- Fransa Kralı Sen Lüi, Haz• 
reti lysa'nın aşkına, katı döşekte yattı .. , 
Sen dö güst, çıplak ayakla gezdi .• Sen 
tinyos lgnas dö Loyola, lysa'nın aşkına, 
ailesini bıraktı._ 

Sen de kızım, lysa 'yı düşün..; Unut· 
uıa ki, o bizim için çarmıha gerildi ... 
Mubarek başına dikenli taç giydirildi ... 
Tahkir edildi ..• Altahın ojlunun bu ıztı. 
raplara katlanması, biz günahkar kullarını 
cennete sokmak içindi_ Söyle bakayım 
evladım şimdi •• Vicdanını ezeo ne ırünab. 
!arın var? •. 

Hikmet, yüzünü bornıtorarak ofladı ı 

- Ne işkence 1 Ne işkence 1 Zorla 
öldürecekler ... 

Karyola gıcırdadı. Kocakarının bal
momu suratı gevşedi. 

- Babacığım.- Beni affet... Günah• 
!arım çok 1 .. : 

- Mukaddes per •.• Sıcak bir yaz 
günilydO. Kırdan tek başıma dönüyor· 
dum .• Susamıştım... içim yanıyordu ... Bir 
damla ıu yoktu... Bir bahçenin yanından 
geçerken, elma ağaçları gördüm- Alçak 
bir daldan kopardım- Elma çaldım; hır· 
sızlık ettim, per ... 

Sımsıkı tuttuğu pırlanta taşlı 

put, Hikmet'in avuçlarını yaktı. 
altın 

- Evimizin tam karşısında.. bir ki· 
lise vardı, per ... O kilisede, yirmiüç yaş· 
farında .• genç •. güzel._ yakışıklı... bir de 
rahip ... Onsekiz yaşındaydım- ben de gü• 
zeldim, per... Şendim... Görenler « ne 
şeker kız ! .. derdiler... Per, bu yakışılı 
rahibe ... içimde bir meyil duymaja başla• 
dım ... O artık rüyalarıma giriyordu- F e• 
tıalıktan korkuyordum, per_. Şeytan beni 
kandırmasın diye- hep lncil .okuyor, 
geceleri geç vakitlere kadar oturuyor• 
dom-· Bir gün dayanamadım, per-• Kili· 

·seye gittim.. O, günahlarım• çıkartaca· 
ğ'ım sandı.- Sonra- [ Devamı var ) 

• 
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Çakıcı çetesi bu suretle ikiye 
ikısam etmiş oluyordu. 

Bayazıtlı Hacı Hüseyin; iki 
kızanım beraberine alarak dağdan 
dağa doğruca Marmaris sahillerine 
indi: Orada eskiden tanıdığı bir 
Barba Kosti vardı. 

Hacı Hüseyinin talii yaver gitti. 
Büyücek bir kayıkla kaçakçılık 
yapan Barba Kosti orada idi. 

Hacı Hüseyirr. Bıırba Kostiye 
150 altın verdi. Kayığa atlayınca 

Yunan adalarına geçerek ~akasını 
kurtardı. O zamanlar Yunan ada· 
ları Türkiyede her vukuat yapanın 
melcei idi ve her Rum; vukuat ya· 
pan adamı himaye ederek Yunan 
adalarına kaçırmnğı <.:ini ve milli 
bir vazife biliyordu. 

Hacı Mustafnya gelince o da 
kendisiyle beraber kalan kızanları 
alarak Nazilli - Işıklar yaylası -
Balyanbolunun Çomaklar yaylası -
Ödemişin Bıçakçı yaylası - Ada· 
gide - Adagüme yolu ile Tirenin 
kileli karyesine geçmiş ve köyün 
üstündeki Hacı Ahmet oğlunun 

evine inmişti. 

* * * 
Bayındırlı Mehmet efendinin 

geniş bir kanaatla ve knt'i bir ıs· 

rarla muttasıl 
- Bu 'Çakıcıdır 
deyişi karşısında diğer müfre

zeler kumandanları da keyfiyete 
inanır gibi olmuşlar ve cesedin Na 
zilliye nakline karar vermişlerdi. 
Daha evvel Bayındırlı Mehmet 
efendi oturdu, Vali Nazım paşaya 
ve Jandarma alay kumandanı Hü
seyin Muhittin beye hitabeır birer 
rapor yazarak Çakıcı efenin isti. 
sal edilmiş olduğunu bildirdi. Bu 
raporlar hususi postalarla yerleri
ne gönderilmişti. 

Raporl~rın vürudunda Vali Na 
zım ~aŞa; ·Aydın mutasarrıfı4 Sa· 

raykoy, Karacasu, Bozdoğan kay· 
makamları, limir mektup1,usu Ah· 
met ve Tahir Kenan beyler, belde 
eşrafı ve alay kumandanı Hüseyin 
Muhittin bey Nazillide istasyon 
hangarının altında oynıyan bir 

tulOat ·kumpanyasında oyun seyro· 
diyorlari:f i. 

Bu haberi alır, almaz eski 
zaptiye nazırı olan Vali derhal 
müfreze kumandanlarının gelme· 
ıini bildirdi. Onlar zaten cesetlfl 
beraber geliyorlardı. 

Diğer taraf tan vali paşa; Ça· 
kıcının · i1k karısı Raziyenin de 
ınahfuzen getirilmesini emretmişti. 

Müfreze kumandanları Nazilli· 
de toplandılar. Iraz abla da mah· 
fuzen getirilmiş, valinin huzuruna 

çıkarılmıştı. 

Kurulan divanda vali ortaya 
hitap elti: 

- Bu raporu hanginiz yazdı· 
n12? 

hazretleri raporu bendeniz yazdım 
Altındaki imza da kalıbımdır.Aksini 

ispat edc:rlerse idama razıyım. Bu 
ceset Çakıcı efedir paşa hazret· 

leri. 
V a ı i paşa Raziye ablaya 

döndü: 
_ Kadın!. Bu ceset senin ko· 

can mi?. 
Iraz abla cesede yaklaştı. Her 

tarafına dikkatle baktıktan sonra 
metin bir tavırla başını doğrulta· 
rarak cevap verdi: 

- Hayır! .. 
- Ne dersin Mehmet efendi? 
- Paşa hazretleri! Müııaade 

buyurunuz, kadına ben sorayım. 
- Sor bakalım .. 
Bayındırlı Mehmet efendi Ra· 

· ziye hanıma yaklaştı. 
- Kadın; dedi; efe ile on se· 

kiz sene bir yastığa baş koydunuz. 
icabında onu suya da soktun. Ben 
bir defa Molla Hıtlil oğlunun evin 
de beraber çamaşır değiştirdim, 
unutmadım. Sen kocanın şu benini 
ne ç ıı buk unuttun? 

Mehmet efendi; cesedi çevire· 
rek arkasını meydana çıkardı ve 
sag elinin şahadet parmağile sırt· 

taki bene işaret etti. 
O zaman bir feryat duyuldu. 

Raziye 
- Efemi Bu kara bacaklar 

sana da mı kıydılar 
Dedi ve düşüp bayıldı. 
Cesedin bizzat Çakıcı efeye 

aidiyeti kat'iyyen tahakkuk et
mişti. 

Bu manzara karşısında Jandar 
ma alay kumandanı Hü11eyin Mu· 
hiddin bey ayağa kalkarak paşaya 
hitap etti: 

- Paşam! Maiyetimde bulunan 
bu Mehmet efendiyi badema mem

leketinin ismiyle yidedelim. Resmi 

(Devamı var) 

~---------0-----------------

1 BORSA 
Adana Ticaret ve zahire boraa .. 
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Ençok Enaı 

Klevland 1 60 60 
P. parlağı 50 50 
M. Temizi 48 39 
K. Çiğidi 6,5 6.5 
Y. Çiğidi 5 5 
Toprak buğday 10 10 
K. " 

10 9,50 
Yulaf 6,625 
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BUGON 

lngiliz tayya· gösterir sanırız. 
relerinin dün , Fakat bugün ye. 
Bcyrul'ta bulu- ' ni bir hadise 
nan petrol depo· karşısında bulu-
larını bombardı· nulma1'tadır: Suri 
man ettikleri res ye,de bazı hedef. 
men bildirilmek- ler lngilizler tara 

tedir. Buna sebep Suriye hadise- fından bombalan· 
olarak , Alman mıştır.Fransa, bu 

t~y~arelerini? Su- sinin inkişafı na ·nrşı ne va· 
rıye ye gelmış ol- ziyet alacaktır ? 
duğu ileri sürül· ı V ~ z ,(A\ (N) 

1 

Üç şekil hatıra 

~~;~;'· ~~::~:;.: M Faik Fenik r;••bm~. Fr•• 
da bunu inkar et- ._ ____ •-----------1 sa Suriye'de 

miş değildir. Suri)e fevhliide ko. bulunan bazı yerlP.rİ tıpkı, Fransa· 
miseri general Denzt'in geçenlerde da bulanan bazı yerler gibi işgal 
yaptığı beyanat hatırlardadır. Ko- altında telakki edecek ve ses çı · 
misere göre, Alman tayyareleri karmıyacaktır. 
Suriye'den geçerken mecburen İn· 2 - Yahut, Oran hadisesin· 
mişler, ve mütareke nhı...amı ınuci- den sonra Cebelüttarık'a yapılan 
hince, bunların süratle Suriye top- hücum gibi herhangi bir lngiliz 
raklarından hareket etmeleri için üssüne intikam tarrruzu yapacak-
icabeden bütün tedbirler alınm1... t .. ır. 

tır- Halbuki Vichy hükOmetinin 
Vaşington elçisi de, Almanların 
gene ayni mütareke ahkamı muci· 
bince, Suriye,deki tayyare meydan. 
!arından istifade ettiklerini söyle. 
miştir. O zaman bir aians telgrafı 
her iki beyanat arasındaki tez.ada 
işaret etmiş, ve nihayet lngiliz Ha
riciye Nazırı Eden, Avam Kama. 
rasında Fransa hakkında İngiltere· 
nin takip edeceği hareket tarzını 
çizmişti: Eğer Fransa, harbin ida
resi hususunda lngilizlere zorluk 
çıkaracak tarzda hareket ederse 
o zaman lngiliz hükfimeti işgaİ 
edilmemiş F rnnsa ile işgal edilmiş 
Fransa arasında hiç bir fark gö. 
zetmemek hususunda kendisini ser. 
best telakki edecektir. Düşman 

nerede görülürse1 orada hücuma 

• 
uğrıyacaktır. 

Vichy siyaseti 
Dün Suriye'nin bir şehrindeki 

askeri üslerin bombardımaniyle, 
Eden 'in beyana tının tatbikat saha· 
sına intikal ettiğini görmekteyiz, 
Esasen Vichy hükQmeti de vaziye. 
tin bu şekilde bir inkişaf arıtode. 
ceğini yakinen anladığı için, takip 

edılecek hareket tarzını tesbit için 

general Veygand'la beraber umu

mi siyasetini esaslı bir tetkike ta
bi tutmuştur. Öyle görülüyor ki, 
Vichy Fransası, çoktanberi iki şe
kilden biri üzerinde karar almak 
mecburiyetini duymuşturı 

1 - Ya lngiltere'nin nibai 
zaferine inanarak, mütareke şart· 
]arı dahilinde bugllnkü vaziyetini 
muhafaza etmek, 

'l - Yahut Almanya'nın ni· 
hai zaferine inanarak, onunla bir· 
likte Avropada kurulacak Alman 
nizamıı.ıda ,yer almak. · . 

Amiral Darlan'ın fngiliz aleyh-
tarlığı artık aleniyete vurulduğu 
için, Vichy'nin ikinci şıkkı tercih· 
ten de ileri gittiği anlaşılmaktadır. 
Bu da, sade yeni nizamın kurul
masına iştirak değil, ayni zaman· 

3 - Yahut Fransa ile lngil· 
tere arasında muhasamat bılfiil 
başlıyacaktır. 

Eğer birinci şık tahakkuk e· 
derse, o zam~n. Beyrut'un tıpkı 
Brest, Havre, ve saire gibi işgali 
altında bulunan bir yer telakki 
edilmesi gerektir. 

ikinci şıkın tahakkuk etmesi 
imkin dahilinde değildir. Çünkü 
Oran hadisesi bir tek vaka idi. 
Buna bir Cebelüttarık lıombardı-
maniyle cevap verildi ve mesele 
de bu suretle kapandı. Halbuki, 
Beyrut'un bombardımanı bir tek 
hadise olarak telakki edilemez. 
Bunun arkası gelecektir. 

O halde muhasamat mı başlı
yacaktır? Bunun hakkında söz sôy· 
lemek için vakit henüz çok erken· 
dir. Fakat şu da muhakkaktır ki, 

bu takdirde hadi~e yalnız Suriyeye 
inhisar etmiyecek, belki, bütün 
Fransız müstemlekelerinden Hür 
Fransızların bulundukları toraklara 
doğru hareket başlıyacak, aynı za. 
zamanda lngiltere veya Amerika 

ile, Almanya, Dakar'ı bir an evvel 
ellerine geçirm~k için birbirleriyle 
yarış edeceklerdir. O zaman Tu. 

nuns'ta bulunan Fransız kuvvetle· 

rinin de Libyadaki Alman ilerleyi· 
şine geniş mikyasta bir malzeme ve 
askerle yardım etmeleri müstebat 
a"Örülebilir mi? 

Petrol davası 

H adisenin geniş inkişaf şe
killerini bu suretle hula· 

la ettikten sonra gene tahlillerimizi 
mevziiJeştirip Suriyeye dönelim: 

Mesele ister şu ister bu ma· 
hiyeti alsın,•Suriye de başlı başına 
bir cephedir. Borasını ele· geçir· 
mekte Almanların büyük menfaat· 

Amerikan 
bahriyesi 
lngiltereye pilot 

yetiştirecek 
Amerika deniz ko-

,misgonu, Atlan tik 
kumpanyaların dan, 
(lapurlarının yarısını 

milli müdafaaya tah· 
sis etmelerini istedi 

Vaşington 5 ( A. A) - Bah. 
riye nazırı Knoks, gazeteciler 
toplantısında beyanatta buluna· 
rak, Amerikan bahriyesinin, or
dunun yaptığı gibi, lngiliz plot. 
larını yetiştirmek ıçin Britanyayn 
teklifte bulunduğunu söylemiştir. 
Knoks, ilk gelecek kafilenin 3000 
pilot namzedinden terekküp ede
ceğinin tahmin edıldiğini soyle· 
miştir. 

Knoks, lngili:derin yeniden 
destiroyer istemediklerini, ancak 
yük vapuru hususunda yardım 
beklediklerini ilave etmiştir. 

Vaşington 5 ( A. A) - Dün 
akşam radyoda bir nutuk söyli
yen Harbiye müsteşarı ezcümle 
şöyle demiştir: 

« - Amerikanın seri halinde 
harp malzemesi imali usulleri bu 
gün o kadar ge"JiŞ bir mikyastll 
tatbik edilmektedir ki artık de· 
mokrasi duşmanlarım ezece~ ka
dar tayyare yapılabilmektedir.» 

Vaşington 5 ( A. A) - De 
niz komisyonu, iki Atlııntik kum

panyasınrlan, vapurlarının yarı· 

smı milli müdafaaya tahsis etme· 
lerini İstemiştir. Bu kumpanyalar 

' · muvafakat ettikleri taktirde Ruz
veltio milli müdafaa ve lngilte
reye yardım için toplamakta ol
duğu 2 milyon tona 375 bin 
ton daha ilave edilmiş olacaktır. 

Nevyork 5 ( A. A) - Ame· 
rika tranıı Atlantiğinin Amerikan 
bahriyesinde servise girdiği gün 

deniz komisyonu 9300 tonilato· 
luk Rezidem ve 7978 tonilatoluk 
yeni Orlean vapurlarınada, mu· 
avın kruvazör olarak kullanılmak 
üzere, hükOmetce el konulduğu
nu bildirmektedir. Ba auretJe bu 
komisyonun bir fıaftadan az 
bir zamanda bahriye hesabına el 
koyduğu vapurların adedi 20 ye 
baliğ olmuştur. 

bir Os olarak ~ullanacakıarsa 0 
zaman· oradaki petrol stoklarından 
istifade ederek istikbal için yeni 
petrol stokları "ücude getir
mek arzusuna kapılabilirler. Bun· 
~an dolayıdır ki İngılızler şimdi 
ılk hamle olarak Beyruttaki pet. 
rol depolarını bombardıman etmiş 
lerdir. 

N e t. i c e 

Hava bombardımanlarını han. 

Mehmet efendi cevap verdi: 1 
- Bencieniz yazdım. paşa g~~e Nöbetci eczane 

----------~~~~~~~~~ ~--~----------------------.! 

da Almanya'nın zaferlerine yar
dım etmek olsa gerektir. Bu yar
dım, belki lngiltere'ye karşı doğ· 
rudan doğruya cephe almak şek· 

linde olmıyacak, fakat belki dola· 
yısiyle .Almanya'nın işleri kolay· 

laşhrılacaktır. Vich'nin İngiltere· 
ye karşı harekete g~çmiyeceğin· 
den bahsetmesi ancak bu suretle 

kabil olabilmiştir. 

Mevcut ihtimaller 

ları olduğu aşikardır. Çünkü bu 
suretle Mısırdan daha ziyade lrak:ı 
yapılacak bir hareket bekİerıebi· 
lir. Almanların Akdeniz ortasında 
geniş mikyasta petrola ihtiyaçları 
vardır. Kerkükten Akdenize inen 
ve 700 kilometrelik petrol borula· 
rından biri Suriyede Trablus lima· 
nında sahile varmaktadır, Ancak 
Irak petrolleri eldeedildiği takdirde 
Mısıra karşı yapılacak geniş bir 

hava hareketini kolaylaştırmak k 
bil olabilir. Bundan dolayıd k~ 
h d f' ır ı, 

e e .ın doğrudan doğruya Musul 
ve w cıvarmdaki petrol depoları ol· 

d~gu~u tahmin etmek zor bir şey 
d"'l•llır. E!er Al n lnlar S l'iyoıi 

gi hareket takip edecektir? 
lngilizler, ve yahut Hür Fransızlar 
ce~upt~n, . Filistin' den Suriye'y~ 
dogru ılerlıyecekler midir? Ve ya. 
but Suriye Fransası mı harekete 
geçecektir? Bunun için iki tarafın 
kuvvetlerini bilmek lazımdır. 

Çakıcı efe 
okuyucular~na 

Çakıcı efenin kitap halinde 

basılması için pek çok mektup 

almaktayız. Filhakika 934 sene· 

sinde lzmirde iki baskıda 12 bin 
nüsha satılan ve bu suretle Tür· 
kiyede rekor kıran çakıcı efe ki
tahının Çukurovada da üçüncU 
baskısını yapmak ist . A k d' erız.. nca 
ızme, basma ve kağıt şartları 

ç?k değiştiğinden bu işi meçhul 
bır hesaba · t' . . ıs ınat ettırmenın ar
tık • kA 

•m ~nı kalmamıştır; bugünkü 
şar:tlar ıçind e hiç olmazsa bin ki 
tabın o-ara t' • . . l 6 n ısı ıcap edıyor. ste· 
yen okuy 1 ( _ · • ucu arımıı Bugun ga· 
z"tesı id h . . . are anesıne «çakıcı efe 
•çın») adre · 1- • · sıne utfen bırer mek-
tup yollayarak eseri k' . 
de ist·d·kı . • . ıtap halın· . .., ı erını b ld· . 1 
mektup! b· . ı ırsın er. Gelen 

ar ını b 1 bo u ursa derhal 
a nman usulünü itt.ıh d k 
· b 1 az e ere 
ışe aş aınamız ve es . - .. 
L.sskısını y erın uçtmcü 

aparak ok 
za takdim t . uyucul&rımı· 

e rnernız k b Ad' Yazılacak k pe ta 11 ır. 
me tuplara . b d 

c e v a p lı . ıca ın a 
Y a bılınemiz · · 

açık isim ve :adres k 1 ıçın, 
• 0 nu ması ay· 

rıc:a ru:a olunur. 

Mustafa Rifat 
( Kale Kapısında ) 

-BütÜn bunlar, şimdiye 
kadar takip edilen yolu açıkça 

Frar.sa'nın Suriye'de 300 bin 
askeri bulunduğu bildirilmektedir. 
Fakat bu çok büyük bir rakamdır. , 

20 bin çorap ören ihtiyar 
\====================-~~======================-

K adınlar arasında yün örme işleri son 
seneler zarfında çok rağbettedir. 

Yün örme blOzlar, yün örme elbiseler, manto· 

!ardan başka bugün eldiven, çorap ve saire de 
örülüyor. • 

Kadınlardan yün örme şampiyonunun bayan 
Steenburgh adında Cenubi Afrikalı bir kadın 
olduğu anlaşılmıştır. Bayan Steenburgh şimdi 
90 yaşındadır. Fakat buna rağmen her gün 
yün örmekle birkaç saat vakit geçiriyor. Bayan 
Steenburgh senelerden beri ruütemadiyen yün· 
den bir çok şeyler örmüştür. Kendisile görü· 
şen bir gazeteciye demiştir ki: 

« - Yün işini çok se'-'.erim, 81 kişiye ba· 
liğ olan ailem erkanına her sene sveterler, 
çoraplar, mantolar, b!Ozlar Örerim. Bu meşgu· 
Jiyet beni yormaz, bilakis eglendirir. Şimdiye 
kadar neler ördüklerimi hesap etmedim. Fakat , 
her halde bunların yekOnu binleri bulmaktadır. 
Yalnız çorap olarak 20 bin çorap ördüiümO 
tahmin ediyorum.» • 1 Eski ve yeni doktorlar 1 Tababet z.ama· 

nımızda ıon 

derecede terakki ettiainden hastalar doktor-

dan korkmazlar. Bilakis doktorlara muı abbet ıı·stes' • l t• d 1 f h I 
1 ını er ıp e er er, so ranın azır anmasile 

aösterirler. Eskiden hasta ar doktorlardan cel· - ı · ı l 
o 1 ve suıı enmesı e meşgu olurlar, sonra her geleni 
lid görmüş kadar korkar ~rdı. Çünkü tedavi, 

k 1 V• sert ıdi kapıdan karşıhyarak herkese tatlı bir çok söz 
usuller, çok an ı .. • 

f 1 b söylerler. Bu esnada asıl ev sahibi, davetliler 
P . . d' keş o unan ir v "k .. 
arııte şun 1 eıı aya gore gibi, koltuklarda yangelirler. 

kral On Üçüncü Luinin sertabibi hükümdara 
f Bir nevi teşri/atcılık vazifesi gören bu 

bir sene içinde 47 de a kan alma ameliyatı kadınlar, gördükleri iş için yüksek ücret al· 

yapmış ve 215 defa kusturucu yahut müshil yorlar. Fakat buna rağmen boş kaldıkları 
ilaç vermiştir. Doktor, krala 312 defa da şı· yoktur. 
rınga yapmıştır. 

Mütehassıs teş· 
rif atcı kadınlar 

• 
VaktU hali yerinde 
olan birçok kimseler 
evlerinde ziyafetler 

vermektan, kabul retimleri tertip etmekten 

zevk alırlar. Yalnız bir şey canlarını sıkar, 
o da kapıya yakın durarak her gelen misali· 
rin elini sıkmak, onlara yer göstermektir. 

Brezilyalılar bu işin kolayını bulmuşlardır. 
Burada ziyafetler, kabul resimleri için misafırleri 

istikbal edecek, kendilerine yer ~~•terecek müte
hassıs ej'lenceJerini te111in edecek kad1nJar vard.r.lyi 

tahsil ve terbiye ıörmilf olan bu kadmJar yemek 

Ayakta seyahat 
eden yolcuya 
tazminat 

• 
B i r 1 eş i k Anıerikada 
Hukuk mahkemesi üç 
senedenberi süren ve 
efkarı umumiyeyi çok 
alakadar eden bir da· 

va hakkında kararını vermiştir. Davanın mev· 
ı.uu şu idi: Tilip Deivs namında bir yolcu, 

Nevyorktan Albonye'ye şimendıf erle gitmek 

için bir bilet almış, fakat vagonlar tıklıııı 
tıklım dolu olduğu için ayakta seyahat etmek 
mecburiyetinde kaldıjından ıimendifer idaresi 
aleyhine dava ikame ederek 280 dolar zarar 
ve ziyan iatemiftir. 
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GENERAL DE 
GAULLIE 
(Baştarafı ikincide) 

1932 sene:.inde Kılıç Hakkı 
(Au fıl do l'epee) adlı bir kitap 
yazmıştır. Bu eserinde uz.un uzun 
müstakbel bir harpde tankların 
oynayacağı büyük rolden bahset· 
miş ve silahlanmak meselesinde ıs 
rar etmi$tir. 

Nitekim Alman ordusunun mo 
törleştirilmesine memur olan ge
neral Guderiau 1934 senesinde 
yazdığı bir kitapta bir çok yeni 
telakkileri, de Gaulle'e borçlu ol· 
duğunu açıkça itiraf etmiştır. 

De Gaulle « Fransa ve ordu-
su « adında üçüncü bir kitap da· 
yazmıştır. 

Bütün bu kitablarındn mütemadi. 
yen Fransa orrlusunda yapılması 
icap eden ıslahattan bahsetmiş ve 
kuvvetin müthiş silahı olan tank 
ve motörlü kıtaların eksikliğinin 
doğuracağı felaketler üzerinde ıs· 
rar etmiştir. 

• Fransa, de Gaulle'ün daha 
1932 do işaret ettiği tehlikeyi an 
cak harple karşı karşıya geldigi 
vakit anladı. Fakat her sahada ol 
duğu gibi bu meselede de gene 
geç kalınmıştı. Almanya Fransayı 

telafi edilemiyecek bir şekilde geç 
miş bulunuyordu. 

H rp ılıın edildıği vakit de Ga 
ulle Metı eyalet nde beşınci kolor· 
dunun tıınıdarına ı.umanda edi-
yordu. 

• Harbin en tehlikeli günlerin· 
den birı olan 15 mayıs 1940 tari· 
hıııde, deGaulle' e generallı k rütbe· 
si verılerek dörduncu oıutörJu fır· 
kanın kumandanlığı verildi. 

16, 17, 18, 19 Mayıs tarihle· 
rinde çıkan Fransız gazetelerinde 
şu yıtzıları g.öruyoruz: 

«Tanklarımız düşman tankları
na muvalf kiyetle hucum edıyorl ır, 
h.ırp sahasında , F r ın:.1t tanklarının 
vurdugu dıırl:,enın tesiri)le Alman 
tank.larmın topaı; gıbi dondugu go· 
rünüyor. « Somme » köprusüııün 

başı tamamiyle temızlenmiştır.» 
lşte, g:ırp cephe:oındeki b rbin 

bu en şıddetli gunlcrinde Alman 
tanklarını püsküı ten, muvaffakıydli 
bucumlnrı ve ilk mevzii muvaffaki
yeti kazanan kumandan, de Ga· 
uHe'dü .. 

Fakat ne çare, de G ıulle yal· 
nızdı, Alman hucumlıırına mukave. 
met edebilmek için de Gaulle'ün 
fıkrası gıbi birçok zırbh fı~r..lar 
lazımdı. 

Bu mu~ffakiyetler de Gaulle· 
ün kıymetıni F rnn aya tanıtmıştı. 
6 Haziranda Pıırise çağırılcıralc. Mu· 
dafaai Mılliye Vekiiletine Musteşar 
tayin edıldi. 

• Paul Reynaud istifasından bir· 
kaç. saat evvel, de Gaulle'ü har· 
be devam etmek İstediğini bildir
mek, ve lngiltere ile münasebet 

tesis etmek vazifesiyle Londra'ya 
göndermişti. 

Aynı gün Paul Reynaud «eğer 
bana Fransayı yalnız bir mucıze 
kurtarabilir deniş olsalar ben mu· 
~izeye inanıyorum çünkü Fransaya 
ınanıyorum diyeceğim» sözünü rad
yoda söyluyordu. Fakat mucız.eye 
inanan, de GaulJe oldu. 

Geçen seneki tahminlere göre, 
Fransanın Suriyede kısmen motör
lü olmak üzere 7 piyade ve 1 sü· 
vari fırkası bulunmakta idi. 

Bunlar, şimali Afrika ve müs· 
teroleke askerlerinden ibaretti. Ve 

yek<lnu 150.000 i bulmakta idi. 
Halbuki ınutarekeden sonra bir 

kısım askerler terhis edilmiş, ve 
general Mıttelhauser ,io delaletiyle 

memleketlerine gönderilıoiştir • 
Tayyare mikdarı ıse hemen yok 
denecek kadar azdır. 

Fılhakika lngilizlerio de Filis· 
tinde mühim kuvvetleri yoktur. 
Fakat Yunanistandan dönen asker

ler buraya çıkarılmış, ve sonra ye. 

ni Zeliindadan ve Avusturalyadan 

takviye getirilruiştir. Kızıldenizin 
Amerikan ticaret vapurlarına açıl

ması üzerine lngilizlerin bu yoldan 
mühim miktarda malzeme aldıkln. 
rıoa şüphe edılemeı. Buna muka
bil Fransızların Arap halkını da 
askere alabilecekleri ve bunları 
cepheye sürebılecekleri söylene• 
bilır. 

Fakat şimdiye kadar Arap 
halk Fransız idaresinden hiç de 
memnun olmamıştır. Birçok defolar 
bu idareye karşı isyan etmiştir. 

Hele 1936 da Blum kabinesi 
zamanında, Suriyeye, 1930 da lrak'a 
verilen istiıdal gibi bir istiklal va· 
dedildiği halde bunun kuveden fıile 
çıkmaması, hazırlanan muaht'dele· 
rin, « şimdi sırası değildir » dıye 
parliimento tarafından reddolunma· 
sı ho,nutsuz.luğu arttırmı~tır. 

O halde Fransa'nın güvrndi
e Atman tay• 

ği yegane kuvvet gen d • 
1 ı.;fr Bundan O 

yareleri o sa gere ı . d' AlmAn• 
fayıdır ki, lnırilulltr, şun i 

1 
k 

Jardan evvel te.tebbOsll ebe a ma 
• . I dir Ounku bum ardıman 
ıalem•f er • 
her halde geniş hareketlere yol 
açmaWiatidadında bir başlan~ıçtır, 
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Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 
Dünyanın bildiği herkesin okudrılu 

AREKSANDR OUMAS'ın en bUyUk şaheseri 
Gençleri çıldırtan aıklar, bilyiikleri sihirliyen vakalar, yiyitleri 
titreten, gönülleri büyüleven şövalyelerin sönmez ateşi ... 

Kahramanların afk destanı. mevsimin en güzel şaheseri 

OÇ SİLAHŞORLER 
ilaveten: 

Umumi arzu Uzerlne istenilen ve bir kaç gUn 
daha temdld edilen mevsimin en hissi filmi 

PANAMALI KIZ 
1 1 

GELECEK PROGRAM: 

Fransanın iki Büyük Artisti 
~ HARRI BAUR e VICTOR FRANCEN ~ 

TARAFINDAN OYNANAN ve ŞiMDiYE KADAR 

ÇEVİRDiKLERi FILIMLERİN EN GÜZELi OLAN 

T APTIÖIM KADEM 

BUGON 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin · 

(ASRİ) Sinemanın vasi salonunda 
BU AKŞAM 

iKi ŞAHESER BiRDEN 
I 

J!\C!< l!\RllıJl-SA~ıJDArRSIOR1MlE 

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

il 

Meşhur çalgıcı KOVBOY - FRED SKOTU'N 

Kanun Fedaileri 
1001 heyecan ııe maceralarla dolu sergüzeşt filmi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : DiKKAT... DiKKAT... DiKKAT... i 
• • j SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK i 
• • 

'
: Saat K u 1 esi Karşısında ! 
• • 

6 Haziran 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulitı 
· çAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sabada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'.at ve huzur temin eder. 

1 İ Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın i 
.._ _______ ...._. i ve erkek model saatlerimiz yedeklerile i 
Adana askerlik şubesi 1 gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. i 

Riyasetinden: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• 
Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 

Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuduk ve sür,atle 
hazırl~nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi• 
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime. 
!erimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

312 ili 336 dahil doğumlulardan heyeti sıhhiye kararile 
(sakata) ayrılmış olan erlerin tekrar muayeneleri yaptırılaca

ğından aşağıda gösterilen günlerde şubeye gelmeleri tesbit 
ed.Ien bu erler hakkında şubece de ayrıca celp çıkarılmış
tır. Her doğum istenilı-n tarihte muayenesini yaptırmak üzre 
rapor ve nüfus hüviyet cüz Ja-ılarile beraber şubeye müra· 
caat etmeleri ilin olunur. 

330, 331, 332, 333, 33 l J35 336 9/6/911 tarihine ka
dar muayeneleri devam edtcektir. 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastalıklar Mütehassısı 
Kızılay ulucami caddesi istiklal lık Okulu karşısındaki 
muayene henesinde bergün hastalarını kabul eder. 680 

2 + Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

320. nı. 3n,32~3M. 3L5, n~ n1 1~~941 t~~ ~.~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~ 
hind~n 25/6/941 tarihine kadar muayeneleri devam edecektir. ı 

312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 26/6/941 tari- t 
hinden 3/7 /941 tarihine kadar muayeneleri devam edecektir. t 

• iLAN 
• 

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUG 0 N.) 
Matbaasında 
Ya p . ı I a b i 1 i r 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E' 1 DELER: • 

4Şııbat, 2Magıs,1 Ajııstos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000 • .. 
2 .. 750 .. 1500. .. 
4 500 .. ... 
8 .. 250 .. 2000 • .. 

2000. .. 
35 .. .100 .. 3500 • .. 
80 .. so .. 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
TUrklye it Bankaaına par• yatırmakla yal

nız para blriktirmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de deneınlt oluraunuz. 377 

MD-JDE • Seyhan Hususr Muhasebe 
1 MUdUrlUgUnden : 

• 
t 

90 LİRAYA RADYO 1 l. Adana merkez kazası 
dahilinde imal ve ihraç oluna 

ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR t cak ( 111 O) lira bedeli sabıklı 
taş ve emsali ocakların bir 
senelik rüsumu açık arttırma 
ya konulmuftur. 

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

2. Şartnamesile alınacak 
resim miktarını göıterir liste 

1 · hususi muhasebede g6rülebi 
lir . 

• ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER 
3. Açık arttırma 12/6/941 

perşembe günü saat 10 da 
Vilay~ daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

-
1 Alsaray Sineması,nın 

VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FlLIM BiRDEN 

1 
Türk müziyinin en güzel sazı Müzeyyen Senarın 

En Güzel Şarkılariyle Süsl•nmiş .Olan 
TUrkçe sözlü en bUyUk atk ve sergUzett fllml 

HACI R.ISUl 
Buyuk Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 
adasında geçen en güzel aşk, ve nıacera filmi 

il 
Hissi, acıklı sahneleriyle ııücude ıetirilmiş olan 

LULICE BALLIN 
EN GOZEL FiLMi 

PANAMALI KIZ 
PEK YAKINDA : Türkçe ı6zlü ve şarkılı 

GÜLNAZ sut TAN 

· Tath su amirali 
( Baştaraf ı ikincide ) 

Pek belli olan bir yanlış I 

Geçenlerde Ziya Paıa'nın bir 
beytinde gi.ve kelime&i göve dizil· 

miı ve düzeltilmeksizin öyle çık· 

mıştı. Bıınun bana ait bir yanlış 

olmadığı o kadar belli idi ki doj· 
rultmaja lüzum görmemiş, güve 
çıkmadığına gükretmiştim. 

Okurlarımdan N.K.A. bu yao. 
j lı,ı düzelten ve give hakkında 

malQmat ve bir beyit doluıu mİlal• 

ler veren bir mektup gönderiyor. 
Sayın okuruma arkadaılar adına 
teıekkür ederim. 

...... 
Darlan'ın sözleri fiti 

Nabi'nin begti / 

Amiral Darlan'nın bize doku· 
nan yerıiz ve zamansız sözleri 

münasebetiyle bir tanıdığım Nabi'· 
nin şu beyitini okudu ı 

Suhani beyhlldeden boş gelir ava. 
zı horoz 

Gerçi manasını bilmezse de ben· 
i rimı bilir. 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

l- Yeni mezarlığın ihtiya· 
cı olan 3500 metre kefenlik 
bezle 3000 adet 80 ve 2000 
adet de 36 santim boyunda 
0.22 eninde ve O. 20 kalın· 
lığında mezar tahtasının mü
bayaası açık olarak eksilt• 
meye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2, 
190 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 164, 
25 liradır. 

4- ihale 20. 6· 941 tari
hine rastlayan cuma günü sa
at 15 de Adana belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

5· Şartnamesi ve bez nu
munesi belediye fen işleri 
müdürlüğündedir. isteyenler 
orada görebilirler. 

6- Fazla malumat almak 
iitiyenlerin Adana belediyeıi 
fen dairesine ve ihale günü• 
de muayyen saatda teminat
ları ile birlikte belediye en
cümenine müracaatları ilin 
olunur. 6-10-14-18 868 

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

27. 30. 3. 6 799 

İLAN 
Adana sulh ikinci hukuk 
Mahkemesinden : 

Aslen betürgenin selvi K. 
ded olup Adanada Kaıım 
Zekinin çiftliğinde çiftçi ha• 
şılık yapmakta iken vefat eden 
Yusuf oğlu Alinin terekesine 
mahkemece vaziyet edildiğin· 
den mirascılarının üç ay zar• 
fında mahkemeye müracaatla 
varislik sıfatlarını iıbat etme
leri ve alacaklı! riyle borç• 
luların biray zarfında alacak 
ve borçlarını tereke defterine 
kaydettirmeleri ve aksi tak
dirde mütevaffayı ne tahaaa 
ve nede terekesine izafetle 
takip edemeyecekleri ilin ohı· 
nur. 866 

ı···ö·oi<TOR""I 
__ Z_a_y_i _t-es_k_i-re-- i Kemal Satır 

Gazi Ayintep hudut tabu- İ Hasta 1 arını berailn 
runun birinci bölüğünden 338 : Kızılay caddesindeki ıııua· 
ıenesinde almış olduğum as· ! yene evinde kabul eder (9) 
kerlik tezkiremi zayi ettim. ••••••••••H•••H•-
Müracaatla yenisini alacağım- imtiyaz sahibi 1 Cavit ORAL 
dan eskisinin kıymeti kalma• u. Neşriyat Müdürü : I)oktOr 
dığını ilan ederim. Kemal SATIR 

Ceyhanın kuşcu köyün- Basıldığı yer : [ BUGÜN 1 
den Hüseyin oğlu Mev• Matbaa11 - Adana 
lüt 312 doiumlu 867 


