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Ankara 6 ( A. A) - KoGrdiııuyon 
beyeti bu sabah saat 10 da Bqvekil dok· 
tor Refik Saydamıo riyuetiade t<>plaıımlfhr. 

Şehrimizde Ekmek 
nasıl yapılabilecek? 

Bölgemizde Çavdar yok; Buğdaya yalnız Arpa \ 
karaet1rllacak; iktisat MUdUrlUAU ve Belediye \ 
Uç nevi ekmek Uzerlnde tecrUbeler yapıyor. 

Kararnamenin tatbiki bir 
kaç gün gecikecek 
H ükQmetce dünden itibaren, yeni hasada kadar Ekmeğe ;yüzde 

30 Arpa • ve yüzde 20 Çavdar katılmasına karar ~verildiğini 
yazmıştık. Yeni kararnamenin şehrimizöe ne suretle tatbik edileceği 
yolunda Valimiz B. Faik Üstünle yaptığımız temasta şu malOmatı 
elde ettik : 

Bölıemizde Çavdar mevcut bulunmama.ktadı~: ~vütme fabrikaları· 
anzdaki tesisat da Arpa unu yapmağ'a müsaıt degıldır. Bu, kararname· 
nin şehrimizde tatbikini bir kaç fÜD geciktirecektir. iktisat Müdürlüğü 
ve Belediye, şehrimizde Çavdar bulunmadığın, nazara itibar_e alınarak, 
Arpa ve Buiday mablutundan yeni bir tip ekmek hazırlama tecrObesi 

yapmaktadırl.tr. 

Tecrübeler üç nevi üzerinde yapılmaktadır : 
1 - Yüzde 60 iyi Buğdayla yüzde 40 Arpa unu karıştırılarak, 
2 - Yilzde 50 iyi Buğ'dayla yüzde 50 Arpa unu ~ arııtırılarak, 
3 - Yüzde 60 fena Buj'dayla yüzde 40 Arpa unu karııtırılarak, 
Ali.kadar makamlar, un övütme fabrikalarının eleklerinde, arpadan 

urı çıkarılmak üzere tadilit yaptırmaktadırlar. 

Türk Milleti- · DA R L A N 
1 

nin hassasiyeti MESELESi 
YAZAN : Bekir Sdkı Kunt 

Hatay llebuau 

Auara 4 

Vifİ hilkOroetinin başvekil 

muavini Amiral Darlan'ın 
Parit matbuatına beyanatta bulu· 
nurken, yirmi ıene evvel Kilikya· 
nıo aı94ru, hakiki ve ebedi sahibi 
Türkler tarafından istirdat edilmlt 
olmaaına dil uzatması, Türk mille· 
tinde halı ve layık bir asabiyet ve 
baaaasiyet uyandırdı. 

1 

Tllrk milleti hiç kimsenin hak· 
kına müdahale etmemeli nasıl mil
lt bir prensip olarak kabul etmiş· 
1•, kendi haklarına tecavüz ettirme· 
meti de ayni suretle, mevcudiye· 
tinin ve istildllinin en belli batlı 
Prenıibi ıeldinde kabul etmiftir. 
Bıı İtibarla amiral Oarlanın yado
leri milletimizde en hakh ve şid
d-,tfi hllcumlara hedef teıldl et
mlıtir. 

Vi4i hükilmetlnin bu türedi 
ıiyaıisi yakın tarihin kara cahili 
oldugunu ispat etmiştir, Kilikya ve 
0 nun kopmaz ve ayrılmaz bir par· 
Çaaı olan Hatay, cihan harbinin 
_'ellketli mağlobiyeti üzerine, o 
zamanki mütareke hükümlerine ay· 
kırı olarak, hakaız ve cebbar bir 
ıurette Fransızhır tarafından işgal 
edilmişti. 

Tarihen, nkan ezelden ebede 
kadar Türk olan bu iki bölgede 
F ransn:. işgali payidar olamadı. 
Kahraman Adanalılar, memleketle· 
rini kan ve ateş içinde bırakarak 

dağlara çekildiler. Maraş ve Gazi· 
antep topraklarını müstevli kuvvet
lerin mezarı yaptılar Hatay halkı, 
boynuna takılan esaret zincirine 
bir türlü tahammül edemedi. 

• 918 yılının kurtuluş mücadele· 
sı 938 de Hatayın da anavata ka· 
VU§masiyle . ve ancak o zaman 10• 
na erm' f B' • ış ır. ızce aradan reçen 
ylrmı yıl, cenup bölremizde baılı· 
ya~ ~ücadelede bir mütareke dev· 
resıdır. 

nin ~illi mücıadele, Türk milleti. 
lir yaıamak azim katiyesinin 

bllttın c"b d . 1 an a takdır ve hayranlık 
uyandıran bir ifadesidir. Biz bu 
mllcadele · ı 

l 
yı ya nız cenupta Fran· 

llZ ara kartı detil btit- ' h d 1 • un umum, 
arp oıt arına karşı a t le 

Bizi kilikyayı v büç 
1 

• 
keti k t • e tiln memle-
. ur armara ıevked ·11· 
ımanınuz i t"Llil en mı ı 

' • ı-. &şkıauz bu 
f amak azıniıo • d" . • r ya· 

iZ ır. Bır mm· .. 
deleyi ancak lllilli . ı ınuca• 
tilkler, yokıa b ımanın ateşi kö· 
h ya ancı ve o 

l 
aaım mevkliode boluna b. zadman 
et değil... n ır ev-

. Amiral Darlan'ın bu kad b 
•ıt b" b k'k 'd ar a• ır a ı atı ı rikten aciz ~ima· 
11 fatılacak ıeydir. Viıi hUkaıiıeti· 

Franaızl•r TUrklye 
ile olan ananevi 
doatluktan bahae· 
diyorlar 

Vişi : 6 [A.A.] - Ofi aianst: 
Amiral Darlanın beyanatında, Umu· 
mi harpten sonra TGrkiyede vukua 
l'elen hldiseler hakkındaki fıkra· 
ıına kartı Türk Matbuatının akal11 • ameli ilzerine selihi~ettar mahfil· 
ler fU ciheti turib etmektedirler 
ki Baıvekil muavıoı Türkiyeye 
karı• milli rıyretinin 1afhılırm· 
dan bir tanesini te4kil eden bu 
kadar eski bir hareket hakkında 
serzeniıt-' bulunmak niyetini rüt· 
memiJtir. Darlan yalnız lni'ilizlerin 
iki yüzlil, hile ve cebir oyununu 
aydınlatmak lstemiıtir. Şu cihet 
tebarüz ettirilmektedir ki, Fransız· 
Türk münasebetleri detişmemiıtir. 

lskenderun ~ancağ'ı meselesine 
verilen bal sureti bu münasebet· 
lerin iki temele dayandığını isbat 
etmektedir. Bu iki temel ananevi 
dostluk ve yakın şarkta karşılıklı 
haklara mütekabil hürmettır. 

iki 1 ngiliz bahkçı gemisi 
Batırıldı 

Londra 6 (a.a) - Amiralhk 
dairesi. Berıaire ve Jevel isminde· 
ki bahkçı a-emilerinin battığını bil· 
dirmektedir. 

nin ne kadar dalabet içinde boca· 
ladığmm bundan daha iyi bir delili 
olamaz. Bu derme ·çatma adamlar 
üstelik bir de Fransayı kurtarmayı 
ona eski •mevkiini vermeyi ümit 
ediyorlar. Milli isyan ruhunun ne 
olduğunu bizden öğrenmemiş olan 
lar, böyle bir mucizeyi nası tabak· 
kuk ettireceklerdir?! .. 

Baıkalarımn haklarına riayet 
etmesini bilmiyenler, kendi hakla
rını asla koroyamazlar. Amiral 
Darlan öyle bir memlekette baş 
vekil muavini ve hariciye nazırı 

bulunuyor ki, aklı başında olsaydı 
ancak kendi derdlerile utraşıp bu 
yürekler acm durumdan bir an 
evvel kurtulmak çarelerini aramak-
tan başka hiç bir iıle meırul ol· 
maz1 durup durorken bize dil uzat· 
mak milli haklarımıza ve mill'i ta· 
rihimİ2.e tecavnz etmek ribi ıiyasi 
hataların ve fünahlarıo en büyO· 
iünil işlemekten sakınırdı. 

Birde Kilikyada lnrilizlerin 
kendilerini mahrum ettikleri bak· 
)arından bahsediyor! Vifi Fransası 
hakkı •ier böyle anlıyQraa, hak. 
)arına (I] ilinibaye kavuıaanya· 
caktır. 

Biz Hatayın bizim olduiunu 
iddia ettik. Yirmi yıl sunra bu 
hakkımızı aldık. Eğer Fransa Ki
likyada bir hak tevehhüm ediyor· 
sa bödürü meydan! •• 

Sigorta ıirketleri ve 
tasarruf bonolan 

Ankara 6 (A. A.) - Haber 
alındığına göre, sigorta şirketleri 
tarahndan siğortalılarma karşı te
minat olarak tevdi edilen ve Ti. 
caret Vekaletince liı tesiyle tesbit 
olunmuş kıymetler meyanına ta· 
sarruf bonolarının da idhali muva. 
fık görillmilştür. Bu suretle sigor. 
ta şirketleri göstermeğe mecbur 
oldukları teminatlarını tasarruf bo· 
nolarına da bloka edebileceklerdir. 

FranJanın Suriye fevkalade 
komiseri General Dentz 

T(jlf KIY E. 

; 
~· 

.f / 
• 

' 
Giritle Mısır, Libga, 
Arasındalci lle•/egl 

Fiil.tin .,. Kı/u>ıs 
Giderir HtUlttı 

Almanlar tarafından fllen 

Suriyenin 
işgaline 
başlanmış 
3 mühim haber 

1 - Sıulge' delcl t111111• 
re megdtınları Almtınların 
eline ıeçmiı 6a/anagor. 

2 - Sarige otelleri N 

lıanltırı sivil alman ztı6it
lerile doladar. 

3 - Sarige'ge 500 ton 
taggare benzini ıetirilmiıtir 

Ankara 6 (Radyo razetesl] -
lnıiliz kaynakları Suriye hakkında 
heyecanlı haberler vermeğo de
vam ediyorlar. Bugün L.ondra 
radyoıu Suriye hıı.kkındaki haber· 
lerine şu sözlerle başlamıştır: Al· 
manların Suriyeye akmakta olduk· 
larına dair deliller toplanmaktadır. 
Hattl bu akışla Suriyede Alman 
işgalinin filen başlamış oldutu da 
ıöylenilebılir. • 

Hür Fransız ajansı ise Surıye 
hakkında verdiği haberlerde ~uo: 
ları bildirmektedir: Suriyedekı ne; 
büyilk tayyare meydanı Almanl~· 
rın eline l'eçmiştir. Suriye otellerı, 
hanları sivil Alman zabitlerile do
ludur. Bir Macar gemiıi geçenler· 
de Suriye'ye 500 ton tayyare ben· 
zini getirmiştir. • 

Almanlar bu haberleri tekzıp 
ediyorlar. Onlara röre, lnriltde!ı° 
Suriyeyi ifial etmek maks• ı e 
böyle bir takım haberler uydur· 
maktadır. Suriye'den Alman tay• 
yareleri reçmemiftir. 

Fakat Suriyedeki Fransız 
Fevkallde Komiseri reneral Oeotz 
dün Radyoda söylediii bir nutukta 
Alman tayyarelerinin Suriledon 
reçişlerini itiraf etmiftir. General 
demiıtir ki : 

« - Baıı ecnebi tayyareler 
garpten ıarka giderken Suriye 
tayyare meydanlarına inmiı ve 
derhal havalanmışlardır. Fakat ayın 
tayyareler ıarktan rarbe fiderken 
ıüphesiz bir müddet meydanlarda 

kalmıılardır • 
GörGlilyor ki rerek ViJi ve 

gerek General Dentz, Suriyedeki 
Alman faaliıeti üzerinde dej'il, 
lni'ilter..nin kötü niyetleri Qıerin· 
de duruyorlar. Hatti o kadar ki, 
General Dentz'e göre Fransız 
lmparatorluiu lnrilterenin taarru. 
:ıuna maruzdur. Böyle bir tehlike 
sillhh bir ibtilifa varırsa Alman· 
ya' dan bile yardım Jatenecektir. 

Gerek ViJi erklru ve rerek 

Hitler'le 
mOhim bir 
mDIAkat 
Amerikanın istilası 
Ayın latllA•• kadar 

hayan bir seydlr ı 
" Alınan dawısı Ame• 
r ile a menf aatlerin• 
•aluıli/ fl•lildir.,, 

Vatington 6 ( A. A) - Layf 
mecmua'"• Hitlar'in 23 Mayıata, 
mecmuanın Berlindeki mub .. birine 
yaptıjı beyanatı neıretmektedir. 

Hitler, Amerikan mutıabirine 
şöyle demiıtir: 

« - Kafile ıitteminia kabulü 
bap demek olur. Alman baıku· 
mandanlıj'ı, Amerika kıtuınıo bQ. 
tiln bir kısmının iıtiliıını, ayın 
iatilitı kadar hayali bir ıey telak· 
kt etmektedir.» 

Hitler, Alman yanın i4cileri 
:zorla çalıttırmak ıebebi Ho Ame
rika için ikfüadi bir tehlike ola· 
catı fıkrini reddetmit ve « Ma· 
dam ki Almanyanın rekabetinden 
korkuluyor, o halde niçin ınüıtem· 
lekele~i elinden alındı ? ıo demiftir. 

Hıtler, Avrupa teıkilitlanma· 
ıının Alman ihracatına piyasalar 
arzed~ceği ve bu su.retle Birleıik 
Ame.rıkay~ rekabet imkinının au. 
la~arını b~ delil olarak ileri ıür. 
muı ve .•o.zlerino ıu suretle de· 
vam etmııtır : 

. • :- Alınanyanın milıtakbel 
tıcaretı kiiıt esası d . ·1 külas na egı , ıpe-

ilb yonun temamen ilgaııJe emtia 
m adeleıi e~sıana dayanacaktır. Al. 
manyının altınları tamirat ve tazmi 
n~t. ıuretile elinden alınmıı ve ken· 
d!sı b~ynelaıilel altınsız bir ticaret 
ll~te.au hazırlımata mecbur edil
İıştır. Bununla beraber Almanya 

t
a tının kredi eaaıı olarak faydasını 
anımaktadır. » 

~itler, Alman menfaatinin mil· 
~e~erı esaret altına alınakta olma• 
~gı1nı söylemiş ve netice olarak 
ıoy • demiştir: 

~ «. - Alman davası liirleıik 
• .m~rıka menfaatlerine muhalif de· 
'ıldır •• ~akıt bunu Amerikalılara 
ısbat ıçın yapılan gayretler daima 
akim kalmııtır. » 

General Dentz tarafından söylenen 
bu sözlerden çıkan mana .f udur: 

Fransa, blltüo imparatorlutunu Al. 
manyaya lls olarak kullanılmuı 
için terketmi4tir. 

lnriliz rörlif\Jnil lae A~am Ka· 
marasında Eden ıöyle ifade etmiı· 
tir. «Nerede Alman kuvvetleri rö
rilrsek o kuvvetlelre orada çarpı· 
.pcaj'IZ.» itte ViJi bl1k0meti ban9 
bUdlfl lçJndJr ki Lıriltere JI• ça..
pıfmai'a baaırluuuktadır. 

' lase Müstesan Ciftci
lerle konusmalar yaptı 
-- B. Şefik Söyer, TUrklyenln ekmek -

ihtiyacı kartı•ında Adana çlftcl· 
•ine dU9en vazifeyi izah etti ••• 

Evvelki gün ıehrimize gelen laıe Müıt•ıar1 Bay Şefik Soyer, dün 
Çif tci vo Tüccarlarımızla yakından temaslar yapmış, çiftd ve tile car 
toplantılarında bulunmuş, akşam trenile Mersine ritmiştir. Mü"teıar orada 
Petrol Ofisi Umum Müdürile Ticaret Ofia Umum Mndürüne müliki ola: 
cak, birlikte tetkiklerde bulunacaktır. Yarın ıebrüaize dönecek olan 
B. Şefik Soyer, Toros Ekıpresile Ankaraya hareket l"decektir. 

Dnn saat 16 da Çiftciler bir-
litl binasında, Valinin, Ziraat Mn. 
dilrllnQn, Çiftci birliği reisinin, 
Parti reisinin ve bir çok çiftcinin 
baıtr bulunduiu bir toplaotı yapıl· 
mııtır. içtimada, lqe Müsteşariyle 
çiftciler arasında, bir 1aat ıürea 
samimi hubehallerde bulunul· 
muıtur. 

B. Şefik Soyer, TGrkiyenin 
Ekmek ihtiyacı kartıımda Adana 
çiftcilerine dllfen vazifeyi izah 
etmiı ve demlf tir ki : 

« - Türkiye çiftci memleke
tidir. Memleketimizin senelik But
day lstihsall S Milyon tona balit 
oldupna göre nüfus bqına gilnde 
bir kilodan biraz noksan ekmek 
düımektedir. ihraç ettiğimiz bir 
kısım Buidayı, bazı halk1mızın 
burday yerine Darı, Arpa ve Çav
dar ekmeji yemesiyle temin olun· 
maktadır. :ıo 

l&fe Müsteprı, huiday vazl· 
yetimi~i ve dünya ek .. k vaziye· 
tıni anlatmlf, yarblqc:a alınacak 

tedbirleri izah eylemittir. 
Mllateıarın koo11fCDuını mü· 

teakip çiltcilerilli•ci• IW kaamı 
buiday fiyatların1D 30 • pua artt .. 
rılmaıını teklif etaiflerdlr. 8. So
yer ıa cevabı vermiftir : 

« - Evvell Buiday ana 
maddedir, biz bana taraftar d .. 
tfliz. Diter tarafta ftyat ylbe· 
liti piyasada kar1fıklıklira yol 
açaı 1 mnıtabail ba yGkl91in devam 
edecetinl zaatNler. Malını Wraa 
evvel n#i.e l'etirmek ietemea. ıe 

Alman - Vişi 
i şb i rl iği 

Vqinrton 6 (a.a) - Kordel 
Hal'ın Fransa hakkındaki beyana
bnda ezcGmle deniliyor kiı 

« - Vifi hnkametinin, taar
ruz makaatlariyle diter devletlerle 
işbirliii siyaseti kabul ve tatbik 
etmesi inanılır bir ıey deiildir. 
böyle bir aiyuet yalnız atır bir 
miltareke hGk6mlerini tecavüz ede· 
rek kıymetli hakların ve menfaat
lerin terki demek olmıyacak, ayni 
zamanda Fransayı derhal askeri 
ve ıiyasi bakımdan tlbi bir devlet 
haline koyacaktır. Ve bu memle· 
ket diğer bir çok mllletler llemin· 
~e bir taarruz aleti teıkil edecek· 
tır. » 

Diier taraftan bir gazetecinin 
ıu.ali.ne cevap olarak ıunlan IÖy· 
mıştır: 

« - Amiral Lihi'den iptidai 
mahiyette bir kaç rapor aldık. Sa· 
mimi ve açık olarak söyliyorom: 
tahaddüs eder rib& fÖrllnen vni
yetten çok endiıe ediyoruz. Sirle-

,.şik Amerika Fransız b11kl1m•tioe 
vaziyetinin zorluldarını takdir et· 
mekte oldujunu ve kendisine mllm· 
klin olan bütün müzabarette bulun. 
ma~ azminde bulundujıınu amiral 

. Lihi vasıtuiyle milstemirren bildir· 
miştir • ., 

• 

Hltler ve Muaollnl 
Brenner'de 

Su l h 
taarru·zu 
hazırlamışlar 

/ngiltere.,. Amer,İ/ctı 
gtı ıniicadeleden ocız 

ıeçinl digecelcl~rmlı 
Ankara 6 (radyo guetesl) 

- Burün relen aon haberlere 
fÖre, M111olini·Hitler mülik.tuı 
da yeni bir ıulb taarruzu hıZ!r 
lanmıştır. Bo haberlere röre, 
yapılacak sulb . taarruza ıöyle 
olacaktır: 

t.'ihver devletleri İn~tere
ye diyeceklerdir ki: 

« Avr11pada artık uk~ri 
harekat nihayete ermiJtir. Bii· 
tün avrupa devletleri mihveri• 
etraf anda • toplanm1tlaıdir. Ba 
devletler meaut yqamak istiyor 
lar. Bu buasa iatemiyu yalnız 
Amerika ve lnrUteredir ili on· 
larda Avrapa devleti detilclir · 
Jer. Biaaeaaleylıı A.,.pa devlet 
lerinia saadet ve refabı namına 
onlarda milcadeleden artık vaı 
reçsinler.• • 

V •tiıırton 6 (a.a) - Berlin 
hlkGmetinin yaluada yeni bir 
salh •taarrazu yapacatına dair 
dtı'! burada bir çok haberler 
ıayı olmuıtar. 

Fakat bunun, Hitlerin Ca· 
daby ye verditi mlllakatıo pek 
yakında Layf mecaıuaaaoda intİ· 
farına intizar edilmesinden ileri 
felditi ZaDnOdİlmolı.ttdir. 

V afinrtonda biç kimıe, bG· 
yük Britanyanın. Hitlerin ba ri 
bi tekliflerine ehemmiyet vere· 
cetini aklına bile getirmemek 
tedir. Bu hususta Amerikanın 
aldıiı tavrı rayet iyi tebarüz 
ettiren bir vak' ada Kart Rith 
adın~a bir Alman ajanının Nev 
york ta tevkif edilmiJ olma11· 
dır. Bu Alman alanı, Amerika 
'4 adamları araı.nda proparan· 
da yaparak onları « Almanya 
nın harbi kazandıfı takdirde 
her t•yin dab,. iyi olacatına » 
iknaa çal~ıyordu. 

Küçük ambalajlarda rakı 
satılması menedilecek 

Ankara 6 (Huıusi muhabirimiz· 
den) - Sıhbat ve içtimai muave
net voklleti, umumi halk sıhhatı
nın vikayesi bakımından yüksek 
dereceli alkollerin derecelerini İn• 
dirmek ve bunların satışını müm• 
knn mertebe rüçl94tirmek için bir 
kaç Hnecienberi totebbüıler yap• 

/Devamı Dö,diincllu/ 

.... ususi otomobil 
fere seyrüsefer 

üsaadesi verilece 
Ankara: 6 (Husuıt muhabirimizden) - Benzin sarfiyatının tahdidi 

hakkındaki kararnamede tadillt yapmak için bazı tedkiklerde balua•l· 
dutu haber verilmektedir. Yapılan ba tedkiklere nauraa haaui araba· 
lar son k:ararname ile seyriisoferden tamamiyle mabram buJun.d•faaa: 
rarailarda ve depolarda maklneleri bozulmakta ve ll9tilden .. =m 
soretiyle tahrip olunmaktadır. Bir harp vakaımda .ba ,;::,balar:rwtanJ· 
ba11l olacajı dü,Gııülerek ba~Gakl ,ayri ~abilU.~ .. ..:. Hazarla· 
malan için böyle bir karar .,_.k IGzuma ıl•i ..,.. :...... ..,.,ııaef.,.. 

1 nacak kar.,.....ey• rw-. yaJ.uz buaal arabalar Y 
I ...,..,aWJ.ceklerdir. 



2 

TETKİK 

Dolabında daima 100 ünif o·r 
ma bulunduran imparator 1 

Kayzer Vilhelm'ln: sarayında bu Unlformala 
rı dikmek ve tadil etmekle uğra,an bir 
terzi dairesi vardı 

Aİ 1ns telgrafları eski Alman im tığından iki sene ağzını açmamıştı. 
paratoru ikinci Guallaumo'un Fakat bundan fazla dayanamamış 

82 yaşında oluduğu halde Hollan· 1910 senesi manevralarında bir nu 
danın Doorn şatosunda öldüğünü tuk s3ylomişti. Kayzer bu nutkun· 
haber verdiler. Sabık Kayzer'in Ö· da: « Ben Alldhın yeryüzünde ile 
lümü ile 29 sene Avrupa politika tiyim. Vazifelerim vardır. Günün 
aabasında çok faal bir rol oynamış hidiselerine bakmıyarak vazifeleri-
olan on dikkata şayan simalardan mi yapıyorum. » Demişti. 
biri kaybolmuştur. Kayzerin Transval muharebesi 

Bizde daha ,_ _________ ....:.----:esnasında lngiliz 

ziyade Vilhelm is- Kayzer Vilhelm, /stan- lere karşı harp 0 • 

miyle tanınmış 2 bula üçüncü gelişinde Al- den B o e r 1 e ri 

nci Guillaume man müşir üniforması ta· toşçi etmek için 
1859 senesi 2nci k d' • .,. k Transval cumhur · şıyordu; en uıne .ı ür 
kanunun 27 inci reisi Croker'e bir 

ordrısrı müşirligvi tevcih 1 ı k • günü Berlinde te gra çe mesı ve 
doğmuş, çok sıkı edilince derhal Alman üni Boerlerin kah· 

bir askeri terbiye formasını çıkarmış, Türk ramanca müdafa 

o im ıştır. Ayni za müşiri üniformasını giy· alarmı tebrik ot
ıuonda bir çok li • • mesi de mühim mıştır. 
;anlar öğrenmiş tir hadise olınuştu. 

•iy~si tarihi • dikkatle okumuştur. 

1 1888 senesi haziranın on beşinde 
29 yaşında iken babası üçüncü 
Frtderik'in ölümü üzerine tahta 
geçmiştir. 

ikinci Guilhume tahta geçer 
geçmez her işi eline almak, şahsi 
politika yürütmek istemıştir. Bu 
yüzden başvekil Bismark ile arası 
açılmış ve Bismark1890 sonesinde is· 
tifa etmiştir. Bundan sonra iş başına 

ırelen başvekiller daha ziyade Kay. 
zerin elinde bir aletliler ve onun 
verdiği direl..tife göre hareket edi 

yorlardı. 

lstanbulu ziyaretleri 

S ıhık Kıyzer'in: «Şarka doğru 

diyd tavsif edilen bir politika· 
sı v<trdı. K.1yzer'io bu politıkaıı 

B.1~.rnları ve şark memlekdlerinı 
z ı ptt"t ıne1t J !.\(:I, bu meml~ketlerı 

k~~,jt ı l( tis l ii ıjfu~u ııltına almak 

tı. d 'lİ'd ı l h •!tının yapılm~sı hu 
JJ ,fit .. uıın bir tez:.hürüdür. 

Ka zer şuka verditı eh• o ııı 
v~t d·ıl .y•.<le lotanbulu llç drla 
zj~ ır •t l!t n 1t•r. Bı.1oların bıriı.c i 

ısın ,eııt>indo idi. O zamanlar 
Kayzer pek gençti, Bu ziyaret bir 
do ... tıu-. teıiıi z~minini_ hazırlamak 

içindi. ikinci Guill•ume ikinci ziya 
(etini 1898 do yapdı: Bu ziyaret 
pek şaştaalı oldu. Kayıer, Abdül
bamid'le uzun ırörilşmelerde bulan 
Kondisinin mOtliimAnlığın en umi
ml doatu olduğuna dair teminal 
verdi. 

Fakat bu ziyaretler o zamanki 
0.•manlı bukOmeti için tatlı sözler 
den bir takım vaadlerden başka 
biç bir nefüo vermedi. Almanya 
ise büyük menfaatler elde etti. 

l<inci Guıllauaıe 1898 ziyare
tinde lstanl.uldan sonra Suriye ve 
F ıli•tino ıritti, ırüolorce buralarda 
atla ırozdi. 

Bu telgraf lngilteredo çok fena 
akisler yapmış, Kayzer de pişman 
olmuştu. 

lngiliz kuvvetleri kumandanı 
lord R<>berts'e en büyük Alman 
nişanını vermek suretiyle bir nevi 
tarziye vermiş, Avrupaya gelen 
Transval cümhurreisini de kabul 
etmemişti. 

Sarı ırk tehlikesi 

Sabık Kayzer'ı" ortaya at
tığı en mühim meseleler· 

don biri do Sarı ırk tehlike•idir. 
ikinci GuiUaumo.Japonya'nın bırgün 
Çini ele geçirerek büyük ordular 

teşkil edeceğini ve bu büyük ordularla 
Avrupayı istila eyliyecegini iddia 
etmiş, Avrupa medeniyetini Sarı 
ırk tehli!tosindon korumak lüzu
mundan bahsotmişti. 

1907 do•İ meşhur nutkunda, 
J•pJnlara karşı lngılızlerle Alman
l•rın ıoü,toreken harekete ıreçme· 
ıt!rın' ileri •ÜrmüştU. Burünkü Nazi 
A m;~yatında da S•rı ırk tehlike 
~İıH k.abul edeulerin bu undutu. 
Sl.)yl~ııİr. 

S bık Kayzer ara 11ra Franıız· 

lara cemıleler yapmaktan hail kal· 

m.udı. 

Bir defa Franaa'da lı.ömnr ma• 
denlorindo yanırıo çıkarak bir.;ok 
amele maluur kaldığı zaman Almaa 
maden tahU.iyo heyetlerinden bir 
lı.açını Fraosaya ıröndermiş, bu b.,. 
yet çok işler ırörmOştü. 

KayHr bor sone yatla ırozme· 
g-.. çıkardı. Bu gezintilerde ekse
riya meşhur Fransız çikolata fab· 
rikatöril Meunior'yo rastlar,Jı. K y
zor Fransız fabrikatörünü yatına 

davet eder, kendisi do f.brikatö. 
rün yatına ııiderdi. Bu tesadüfler 
adet hükmilne ırirmi.şti. 

ikici ~uiUaume bu yat ırozin
tileri esnasında bazı Fransız ricali 
ile do ırö·üşüyordu. Fakat Alsas 
Loren meselesi anlaşmaya imkin 

BUGON 

f GELIŞIGÜZELI . 
Gerçekleşen 

bir yalan 
---Şiir Mehmet A k i f' i n 

n «Mahalle kahvesi« i>imli 
şiirinde iki kişi konuşu
yor: 

- Nedir elindeki yahu? 
- Ceride. 
- At şu pisi. 
- Neden? 
- Yalan yazıyor, oğlum oo· 

ların hepsi. 
Şu son harp ve harple bir

likte haber ve propaganda muha 
rebesi başladı başlıyalı, birçok 
haber ve yazılar karşısında, ister 
istemez, aklıma yukarıki konuşma 
geliyor. 

Tabii, mahalle kahvesinin pey. 
kesinde savrulan bu mütalaada 
mübalağa var. Fakat karşılıklı 

uçurulan şayialara, verilen rakam
lara, hadiselerin oluşu veya olm:ı· 
yışı hakkındaki iddialara bakarak, 
kahve müşterilerinin aruz vezni
ne sokulmuş konuşmaları bilsbü
tün de buksız dogil, diyebilirsiniz, 

Batan gemilerin, düşen tay
yarelerin, öln ve yaralıların sayı· 
sından tutun da zafere ve mağlQ
biyete kadar hor şeyde bir tara-· 
fın hakikat dediğine öteki taraf 
yalan damgasını vuruyor. 

iş o raddeye vardı ki 82 yıl 
yaşamış, hilküm şilrmüş, gün gör
müş eski bir biikümdarın ölümü
ne dair verilen bir haber bile er
tesi gün yalanlanmış ve Ezrailin 
ancak dün vazifesini tamamladığı 
bildirilmiştir. 

*** 
Tariht eser! 

Bir ırazetede bir yazı başlığı 
gördüm: 

«Fransa'da tarihi eserler» 
Mevzuun ne olduğu kolayca 

anlaşılıyor. Fakat Fransanın kon. 
dısi de artık, doğrudan doğruya, 
bir tarihi eser değil midir? ... 
"Hürrigeti malıkflme,, l 

Alınan siyaset haberleri, hür 
Fransızlarla Vişi Fransızlarının 
birbirleriyle bojazlaşmak Qzero 
olduğunu gösteriyor. 

Birisi sordu: 
- Peki bir tarafta hürriyet 

var da öteki t•r•fta yok mu? 
- Var dodiaı, var; fakat eski 

bir terkibi kallanalım, hürriyeti 
mabkOme var! 

*** 
Merkep - merak/pi 

Gaıetclerdı bir tarafhn dil 
ve imli dersleri verile dun1>n, 
bir taraftan da ıöylo başlıklara 
tesadüf ediliyor: 

" 150 tondan büy!lk deniz 
morakibi yevmiye ncrotlorino zam 
istenildi~, . 

Bu müraklp ne oluyor? 
Merkebin cemi 1 
müfredi mdrlr.eptir ve onu e

şek manasına kullanırız; cemilerizı 

merakip olur ve ıromiler mlnası· 
na ırelir. 

Ü•manlıcayı bundan iyi gös
terecek mi~al de azdır hani 1 

Zorlu bir kaynana 1 
Adana köylerinin birinde bir 

(Devamı Üçüncü.de) 

DAHİLİ HABE--RLER 
1 

Ticaret odasın -
daki toplantı 

--· Hububat alıcıları, Toprak Ofls'in --· 
---mubabaa fiyatından yükseğine 

mal alamıyacak 
iaşe müsteşarı B. Şefik Soyer'in şehrimize geldiğini yazmıştık. Müste-

şarın ve hububat alıcılarının iştirakiyle dün Ticaret odasında bir 
toplantı yapılmış, içtimaa ticaret oduı reisi Abidin Ramazanoğlu riya· 
set etmiştir. Görüşülen başlıca mevzu, bujday, arpa, yulaf fiyat
ları olmuştur. Görilşmo neticesinde, hububat alıcılarona, Toprak ofisin 
mübayca fiyatından yüksek fiyatle mal almamaları tavsiyesinde bulu
nulmuştur. 

Coğrafya Kongresi maarif 
vekilinin nutkile açlldı 

Ankara 6 ( Hususi ) - Coğ. 
rafya kongresi bugün saat 14 de 
dil, tarih coğrafya fakültesinde, 
Maarif vekili Hasan Ali Yiicel'in 
reisliğinde toplandı. 

Kongrede memleketimizin bilQ. 
umum coğrafya ilimlerinden başka 
talim terbiye reis ve iziları, Ge
nelkurmay başkanlığı ile Ziraat, 
Ticaret ve iktisat. vekaletleri mü· 
messileri, Başvekalet Mete"roloji 
işleri umum müdürü Tevfik Göy· 
men, istatistik umum müdürü Ce· 
lil Aybar, ve Ankara Dil, Tarih
Coğrafya fakültesinin coğrafya şu
be,; profesörleri hazır bulunuyordu. 

Mesaisi on aşağı bir hafta ka-

dar süreceği tahmin olunan coğraf. 
ya kongresinde Türkiye coğrafya

sının ana hatları esaslı bir surette 

ırözden geçirilecek, coğrafya te· 
rimlerinio tetkik ve tesbit ile meş· 

ırul olunacak ve Türkiye coğrafya
sının tetkikinde esas ittihaz edile· 
cek olan taksimat ve prensiplor 

tayin olunacaktır. Bütün bu mev· 
zular üzerinde kongrenin tesbit 
edeceği kararlar, önümüzdeki ders 
Y llarında memleketimizde coğraf· 
ya tedrisatı ve coğrafya kitapları· 

nın hazırlanması hususunda umumi 
direktifler mahiyetini haiz olacak• 
tir. 

Frengi ile mücadele 1 Halk tipi ayakkabılar 
faaliyeti 660 Kuruş 

Ankara - Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vokilotinden verilen ha
berlere. göre Bartın,daki Frengi 

mücadeloıi. üç sonodenbori devam 
eden mesaisi neticesinde, bu ha va
lide bulunan frengililerin tedavisi
n\ temamen ikmal etmiş ve bu 
mlntakada daha fazla bulunmasını 

icaboıtiren bir bal mevcut olma· 

dııiındın buradaki mQcadele be. 

yeti Samsun vil&yetinin Bafra ve 
Kavak mıntıkalarına naklolunmuş

lardır. Bu mıntakada tedavi olu
nan hastaların 1ayı11 yedi bin do
kuz yüz ktlsOrdur. 

Dijer taraftan Tokat merke
zinde bulunan !renıri mncadele 

baştabibliıii, buradaki hastaların 
tamamen tedavi edilmiş olması iti
bariyle Zilo'yo nakledilmiştir. Er
baa kazası da bu mıntakaya dahil 

bulunmaktadır. Burada tedavi olu
nan hasta yekOnu bin ıokiz yüzü 
bulmaktadır. 

Nişanlanma 
Adanamızın yetiştirdiği genç 

doktorlardan Naci Koray'le Peri
banın nişan merasimleri her iki ta-

lstanbul - Ticaret odasının 
hazırladığı raporda 660 kuruşa 

satılacak olan halk tipi ayakkabı

ların evsafı bir milimetre kalınlı 

ğında yerli deriden vidala. Adana 
ve Tarsus bezinden astar olarak 
tesbit edilmiştir. Bu ayakkabıların 

iç astarlarında şikayetleri tetkik 
için ticaret odasının birer etiketi 

bulunacaktır. • 

Bulgarlar 
memleketimizden 
pamuk alacaklar 

lıtanbul - Bulırar ithalat ve 
ihracat teşekkiilil mümes•illeri bn

i lln ticaret odasiyle ofisi ziyaret 
ettiler. Bunlar memlel.eıton pik 

demir ve pamuk alacaklar ve mu
kabilinde çivi ve mukavva vere· 
ceklerdir. 

B. Şevket Tunçok 
Ziraat vekaleti umumi müfet

ti~lorinden Şevket Tunçok dün 
şehrimize gelmiştir. 

!-------------~-
raf•n aileleri huzuriyle yapılmıştır. 
Gençlerimizi tebrik ederiz. 

7 Haziran 1941 

, ı. DOKTOR 1 

: Birdenbi. e gelen şiş 
1 
y a z a O Kış mevsiminde 

soğuktan - bil
G , A , hassa dişleri çü· 

rük olanların yüzü şişebilir, Fa
k at söylemek istediğim bu türlü 
şiş bayağı nezle şişi gibi gelir. 
Nezleden gelen şiş kadın ve er· 
kok ayırt etmediği halde, bu tür· 
lilsü eo ziyade bayanlara, hem de 
gençlerine, yirmi ile kırk beş yaş 
arasında bulunanlara musallat o
lur... Bayanların yaşından söz aç· 
mak ayıp sayılırsa da, bo hasta
lık bir taraftan da ırençlik alame
ti demek olduğundan "kabahati
min pek do büyük sayılmıyacai'ı· 
nı sauırım_ 

Böyle birdenbire relen şişe 
kinke hastalığı derler. Bir ırün 
durup dururken yüzün bir tarafı, 
birkaç dakika, nihayet birkaç sa
at içinde birdenbire şişer. O ta
rafta bulunan dudaklar kabarır, 
yahut göz kapakları gerilir, insan 
tanınmıyacak bir hale gelir. 

Bereket versin ki, pek do 
uzun sürmez, birkaç saat içinde 
nihayet bir iki gün sonra, geldi
ği gibi, birdenbire kaybolur ve 
yerinde hiç eser kalmaz. 

Bunun can sıkacak tarafı, fi
şin kaybolduktan sonra tekrar 
gelmesidir. Bazılarında haftada 
bir kaç defa, yahut ayda bir de
fa, yahut daha seyrek olarak. 

Kimisinde şiş kolların yahut 
bacakların bir tarafına gelir. O 
vakit yüzdekinin de daha az geniş 
olur. Kimisinde do vücudun bir 
çok tarafına birden: hem yüzde 
hem kollarda ve bacaklarda: 

Şişen bir yerde kızartma ve 
kaşıntı olduğa vakit haylice ra
hatsızlık verir. Bazılarına titre
me, ateş, yorgunluk, midesine 
bozukluk golirir... Cilt üzerinde 
şişle birlikte ağzın içinde, dilde, 
boğazda da şiş bulunursa insan 
söz bile söyliyemez, yiyocogını 
ve içeceğini yutamaz, rahat n& 
fes alamaz. Fakat bunların tehli
keli olması pek milıtesnadır. 

Onun için bu kinko hastalığı, 
vücudun umumi sağlığını tehlike· 
ye koyacak bir şey değil, sık ıık 
tekrarlamasından ve en ziyade 
bayanlara mu•allat oJmaııadan 

d<>layı ancak ırüzelllto halel ıro
tirocok, geçici bir battalıktır. 
Genç bir bayan. misafirlite çık· 
mak için saatlerce tuvaletini yap
mıf, robunu ıriymiş, tam da apart• 
manın kapııından çılrarke" aotuk 
tesiriyle ynın birdenbire ,ı,eue 
elbette can sıkacak bir şey olur. 

Bu baatalığın en ziyade genç 
bayanlara musallat olması onun 
kadınlık hormonlariyle mnnaso
beti olduğunu ıröıterir. Hele ay. 
da bir tekrarladığı vakit hep o 
ırilnlerden bir iki gün önce ırel
mesi. .. 

F .. kat baş ağrıaı için kulla
nılan o meşhur illçl~rın toairilo 
geldiği de vardır. Bazılarına da 
yumurta yahut denizden çıkan 

şeyler yedikten sonra gelir .• '!öy
le şeyler yedikten sonra ıreldii'i· 
ne dikkat edilirse çaresi, tabii, o 
şeyleri yamekten vazgeçmektir. 

- Sonrı üçüncüde-Sabık Kayıor'in lstanbulu ü
çüncü ziyareti umumi harp içinde 
1917 dedir. Kayzer lstanbula Al· 
maD müıiıi Uniformaıiyle relmiş, 
Sirkeci istasyonunda Beşinci Meh· 
nıed Reşad tarafından karşılanmış· 

tı. F .. kat kendi.ine Türk ordu•u 
müşirlıği tevcih edildiğinden der· 
hal Alman üniformasını çıkarmış, 
Türk müşiri üniformasını geymişti. 

-Da11emı Üçüncüde-

ıı======~~==================================================~ 

100 üniforma 

ikinci Guillaaıne'un üniformaları 
meşhurdur. Elbise dolabında da

ima 100 üniforma bulunurdu. Bun· 
)ardan bir kısmı 1>cnobi devletler 
tarafından kendisine tevcih edilen 
rütbelerin ünilormKSI idi. Miibim 
bir kısmı ise Alman ordusuna ait
di. Kayzor ilniforma dikmek ve 
bunlarda lca bında tadillt yapmak 
üzere sarayda bir terzi dairesi var
dı. Burada daimi surette terziler 
çalışırdı. 

Kayzer daima askeri elbise ıri
yordi. Bazen merasimde bahri linİ· 
forma giydii:I do olurdu. Fakat 
kendisini sivil elbise ite hiç kimse 
ırörmemiştir, Kayzor, ancak mütare
keden sonra Hollaodaya çekildiği 
zaman sivU elbise ıriymiştir. 

Nutuk merala. 

ı<ioci Guillaume nutuk mer~klıs~ 
ıdi. Muhtelif vesilelerle sıyası 

nutu•lar söylemekten zevk alırdı: 
Bunlar bor tarafta bilyük akiıler 
yaJ!ardı. . 

Fakat bıı nutuklarda pot kır· 
dıiı da olurdu. 1907 do J•ponlara 
karşı söylediği bir nutuk, Alman, 
ya dahilinde de fe11a akiıler yap· 

il' ROMAN:SO 1 KALDIRIMLARIN 
~,==;;;;;;;;;;::;;;;::;;;;;;-~============================ YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

« Babacığım ben bir Allah adamını sevi· 
yorum 1 ,. deyince şattı ... Ve,_. 

Hikmet, ldris'in 
- Bu kadının 

anlamıflar ? 

kulağına eğildi : 
öleceğini nereden 

- Mal meydanda .• 
- Ya ölmezse ... Ya canlaoıraa ! •• 
- O da olur-
- iyi amma, k<>cakarı da rezil olur .• 

- Adettir : « Por » Efendi sıra ver• 
mez, Fan ti 1... 

- Kızım, pişman mısın ? 
- Evet, mukaddes por ... 
- Bütün kalbinle pişman mı11n ? 
- Evet, makaddoı por .• 
- Ôyloyao ben de aooin baba, opl, 

rGhülkuddus namına gllnahlarını affe
diyorum-

Herşey bitmişti. Papas, kapıyı çek
miş ıritmişti. Yaşlı kadın, uyuyor .• Belki 
do sonsuz uykusunu-

iki çocuk, ırizlendikleri kalın perd.,. 
0 !o arkasından sıyrıldılar. Ayaklarının 
uçlarına basarak, açık duran pencereye 
yaklaştıları. Dışarı sarktıl•r. 

Tıus.. Ses yok.Yaprak kıpırdamıyor-

Karanlık yokuşa, ·ağır a;ır, sebze 
yİıklü bir ufak araba ·tırmanıyor ... Bıı bir 

eşek arabaıı- Başı sargılı arabacı güçlü 
bir delikanlı ... Arkadan arabaya dayanı· 
yor., Ağzında bir türkü : 

Yeşil krırbalalar- öter derede 
Kanadım kırıldı kaldım çöllerde ... 

Ağlamaklı bir tosi var. Kapkıra taş 
apartımanlarda bu ıeıin birbirine karıfan 
oğultuları ı Bopk. Muhakkak ki buralı 
değil.. Belki ırerçokton, içinde Y~il kur
bağaların öttüğü bir deresi var köyünnn .• 
Belki bu sazlı dere, kafasında bir mukad
des hatıra yaşatıyor: Güzel niıanlııiylo 
belki bu derenin kenarında sarılıııışlar ve 

birbirlerinden ayrılmışlardı •. 

Tıkırda tıkır 

Takarda takır 
Gacırda gucur 

Ana.sız babasız grırbet ellerde 
Ya ben allamıyagım da kimler 

alla.sın/ 

idris, pırlanta taşlı altın Pl>tuu bosa· 
bını yapıyor : 

- En aşağı yirmi papel, Fan ti ... - . . . . . . . ... 
- Oç boş ırüo da olsa, boy ıribi 

yaşayacağız •• - . . . . . . . .. 

- Habezanlıktan kurtulacağız ... - . . . . . . . . 
Hikmet, dişleri .rasmdan yere tükür

dil. Başını havaya dikti. Gök aydınlan· 
mağa başlamıştı. Geniş bir pofurdayııla 
içini çekti ı 

- Çeneni yorma, idris... Ben putu 
çaldığım yerde bıraktım •• 

Açlıktan nefesleri kokuyordu. Böyle 
olmasaydı, dövüşDrlerdi. ldris'in ne kolla
r•nda, ne dizlerind9 derman vardı. Taksim· 
de, ıolim<ız sabahsız ayrıldılar. Hem de 
bir daha birbirlerini görmemek üzere ... 

ikinci Fasıl 
-1-

Bu yaşa geldim, kimseye iyiliğim do. 
kunmadı. Ama, kimseyi de bir zarara 
sokmadım. Başım havalıydı; baylazdım; 
tenbeldim. Sözün kısası, anadan doğma 
hayırsızın biriydim işte. 

Kara suratlı, iri boylu bir harem ağa• 
sına benziyen arap neferin kucağın<la 
mektebe götilrüldüğilm ırünü şimdi böle 
batırhyabiliyorum : iri nefer, güçlü bir 
adamdı. Kalın kollarının kaoırışile beni 

ıımsıkı yakalamıştı. Parmak kadardım. 
Yaşım ya dört, ya beşti. Silkiniyor, kıvra
nıyor, boıta sallanan kısa çoraplı mini
mini bacaklarımla havaya tekmeler saVU• 

ruyordom. Haykırarak ağlıyordum. Avuç. 
!arımı mrıyordum. Sokaktan geçenler du
rup bakıyor, gülüyordu. Kulaklarını tıka. 
yanlar, suratlarını ekşitenler oluyordu. 

Arap emirber, mektebe varıncıya ka
dar, kan ter içine batmıştı. Gilnoşin al• 
tında siyah suratı parıldıyordu. Yanak· 
larıodan tırıl şırıl ter süzülüyordu. Am
ma, bir kere bile kızmamış, azarlamamıştı 
beni .• Ne iyi bir adamdı J 

Mektepte ilk glinilm pek acı ıreçti. 
Kapana kıstırılmış bir fare ancak benim 
kadar sıkılabilir : Sabahlardan akıamlara 
kadar o sokak oonin, bu sokak benim, 
çığrışarak, çırpınarak timdi kim koıacak? 
Komşunun güvercinlerini şimdi kim yay
nılr.tıracak? « HükQmet ,. in karı11ındaki 

dıvar dibinde oturan kır saçlı deli « Ma
riça » yı kim taşa tutacak? 

Mektebin en boş bir köşesine büzDl· 
müştüm. Başımı omuzlarımın arasına kıs· 
mıştım. Ellerimle yilzümü kapamıştım. 
içimi çeke çeke, ağlıyordum. Biraz sonra, 
saçlarımda bir ili dolaşmıştı. Başımı kal• 

dırmıştım. Karşımda simsiyah cübbeli, 
ıimsiyab çonber sakallı iri bit bocafeodi 
duruyordu. 

- Ne ağlıyorsun, yavrum? - .. 
- Ha?_ Derdin ne? 
- .... 

[ Devamı nr ] 
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kuyuda iı:mi « Bayın?ırh Mehmet 
efendi » olarak geçsın. 

Vali bu teklifi derhal kabul 
etti ve Mehmet efendinin ismi res 
mi kayda « Bayındırlı Mehmet efen 
di » olarak bu suretle geçti. 

Vali Nazım paşa cesede 
döndü: 

- Menhus herif 
Dedik.ten sonra Osman beyin 

oğullarına taziyeJe bulunarak . 
- Babanız öldü amma; dedı; 

memleket te sizin yüzünüzden bir 
şerirden kurtuldu. 

Ve kaymakam b~ye hitap ede 
rek şu eıııri verdi: . 

- Bu emsalsiz habisin cesedı 
ni hükOmet kapısına asınız. 

E.mir derhal icra edildi ve Ça 
kıcı efenin başsız, bileksiz cesedi; 
ayaklarından bir iple baglanarak 
Nazillide o zamanlar aşağı Nazil· 
lide bulunan hükumet konağının 

bahçe kapısına asıldı. 
Fakat halkı inandırmak kabil 

miydi? DağJa bir çete \'ardı ki 
« Çakıcı çetesi » namiyle <lolaşı· 
yordu. Herkesin ağzında 

_ Efe .ölmedi. Bir ceset bu
lup kafasını, ellerini kestiler, hal

ka yutturuyorlar . 
Riva,.eti dolaşıyordu ve bu. rı 

vayet hakikaten bir kanaat halın· 
de idi. Efenin ölebileceğine inanı· 
lıyordu, fakat .öldürülebileceğine 
kimse inanmıyordu. 

* * * Vali Nazım paşa; takip müfre· 
zelerine yeni bir emir verdi: 

- Gerçi Çakıcı öJmüştnr, fa· 
kat çetesi henüz dağlarda doloşı
yor; dedi: bunların da derhal ta· 
kibe geçilerek imhası icabeder. 
Hepiniz müfrezelerinizle şimdi ha
reket ve Hacı Mu~tafayı bebeme· 
hal tenkil edeceksiniz. 

Bu emri müteakip trene at
ladı. Raziye hanımı da ayni trene 
alarak beraberinde Torbalıya ka· 
dar retirdi ve oradan köyilne yol 
ladL· 

Emir, emirdi am~a 4000 altın 
na müklfat olacaktı? 

HükQmet, Çakıcı efeyi vuran~ 
dört bin lira mllklfat vereceiinı 
ilin etmişti. işte Çakıcı da vurul· 
nıuştu ve şimdi iş paraları alaıata 
kalmıştı. 

Yukarılarda İsmi geçen Çerkes 
idris çavuş: 

- Çakıcıyı ben vurdum 
Diyordu, Ahmet Anzavur, Çer 

kes Eşref, yilzbaşı Tevfik ve Rüş
tQ beyler müfrezeleri ~e 

_ Biz vurduk. Dort bin Jira 

hakkımızdır 

iddiasında idiler. Halbuki Çer 
kes idris çavuşla Çakıı:ı birer el 
•ilah atıştıkları zaman her ikisine 
de isabet vaki olmamıştı ve o za. 
nıan ortalık aydınlıktı. 

Oığer zabitana &-elince onlar 
24 saattanberi müsademe mahal
linde bile değildıJer. 

Eşkıyanın; kafa kesmek, deri 
yüzmek, ine ceset yerleştirmek ve 
hele rahat rahat firar etmek gibi 
husasatta ~erbestço hareket etmiş 
olmaları da bir tazyik altında bu· 
lunmadıklarını gösteriyordu. Bu 
sebeple hükumet kasa,ından bigay 

rihakkin dört bin lira çıkmadı 
ve mev'ut mükafatı kimse ala· 
tnadı. 

Hakikat bu merkezdedir ve 
Çakıcı efe kazara bir kızanı tara· 
f~nd~n vurulmuştur. Çerkes Eşre. 
f ın otede, beride 

- Çakıcının mührünü geti· 
rin 

Diye fıyaka satması ve Çakı
cının ölüsünü soyarak eline geçir-

diği mühürle kabadayılık iddia et
mesi sadece gülünçtür. Çakıcı ef., 

nin karşısında Çerkes kabadayıla
rı sadece cırt atıyorlar ve bol bol 
salavat sretiriyorlardı. 
. Çakı~ı Mehmet ölmüş, gitmiş-

tir. Hunhar, şaki bir herif oluşu 
başkadır, fakat bu ad h k'k t • aın a ı a en 
yanıan bır adamdı ve t" 

cesare ın, 
fecaatın ıon hiddine vasıl ol
muıtu. 

GümüşlU k 1 
ama arının ucu yu· 

karıda, sapı aşatıda· d h 
1
• b' 

• e şet ı ır 
azametle Maskot gazinosunun Klo 
naridinin, Gramez'in 

1 1
• 

. sa on arını 
çıtneyen Çerkea kabadayıları an-
cak efe kazara öldiikten •onra re 

niş bir nefes alabildiler v~ ~~lk~ 
karşı fiyaka müsabaka"ı~a g~rıştı· 
ler. Çkaıcının ölümüne bıttabı her 
kes sevindi amma bu sahte vakar 
heriflerin yayvan bir türkçe bozun 

tusu ile 
_ Çakıcıyı biz öldürd~k 
Deyişleri bayağı herkesı e!eye 

acındırdı da denilebilir .. Hakık~t 
b d . mı'r muhitinde ıstersenız u ur, ız 

bin kişiye sorunuz, size . 
- Şu mel'un Çakıcı geberdı, 

. d'k amma Çerkeslerin « Biz sevın ı 

öldürdük » diye caka aatmaları 
karşısında bu ölüme adeta canımız 

sıkıldı 
Cevabını vereceklerdir. 
Dört binlira mükafattan ümi· 

dini kesen çapulcular birer tarafa 
çekildiler. iş yine Jandarmaya kal: 
mış ve munta7.am taki~ ku.vv~tlerı 
Hacı Mustafanın Tirenın Kılelı kar 
yesinin üstbaşında Hacı Ahmet 
oğlunun evinde saklandığını haber 
almıştı. 

Takip kuvvetleri vakit geçir· 
ıne ksi2in harekete geldiler ve sıkı 
bir yü~üyüşle Kileli karyesine ~a: 
rarak Hacı AhmetoğJunun evını 

uzaktan muhasara altına aldılar. 
Gece yarısını iki saat geçmış· 

1i. Bu vaziyette eşkıya ile temasa 
gelmek ve müsademeye başlamak 

caiz olamazdı. 
Sabahı beklemek ve şafakla 

beraber temasa geçerek Çakıcı 

çetesinin· bakı}'etüssüyufunıı imha 
etmek daha doğru olacaktı. . 

Evi ihata eden kuvvet; Tıre 
bölük kumandanının idaresinde 
idi. 

Sabah oldu. Etkıya zaten va-
ziyetten haberdar olmuş, kendisine 
göre mü<lafaa tertibatı almıştı . 
Gerçi başlarında artık Çakıcı efe 

yoktu amma bütün kızanlar Hacı 
Mustaf anın çetenin ruhu olduğunu 
biliyorlardı. Çakıcı efe sağ iken 
de bir 1,ok milsademelerin planını 
Hacı Mustafa tertip ederdi. 

Çakıcı kumandandı, Hacı Mas 
tafa erklnı harp reisi idi. 

Milsademe başladı, öğleyin ol
du, ikindi oldiı, Jandarmalardan 
llç şehit, dört yaralı verilmişti. 

Çete ise, bili zinde ve. hil~. ~u~
vetli idi. içlerinden hıç bırısının 
burnu bile kanamamı4tı. 

Hacı Mustafa ara, sıra Çakıcı 
efenin o meıhur olralarını taklit 

ediyor, takip kuvvetlerine bu su· 
retle efenin ölmediği zannını ver
mek istiyordu. Maafih Jandarmala
lar arasında da elenin vurulmadı

ğına inananlar pek çoktu ve bu 
mQsademenin bu şekli o.iması da· 
ha ziyade bu kanaattan ~oğ'ml\ 
idi. 

(Devamı var) 
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BUGON 

• 
Girid'fo işgali Soriyenin vaziyeti 

ilzcrine Su- habis mevzuu 

olmuştu. Vişi hü 
riye, lngiliz Al· kameti Ankarada-
man mücadele 
sahnesinin ön pli· ki maslahatgüza 
nına a-eçmiştir. rı vasıtasileneşret 

Suriye hakkında tiği bir tebliğde 

S • 1 • Fransanın manda her gün her iki u r l g e n l n 
taraf da mütena· ile Suriyede üzeri 

- • ne aldıgı taahhüt kıs hab~rler v.e~- v a z ,· g e t l leri yapacaoını ve mektedır. lnıılız • 
l Al 'n n Suriye toprak. er,. , '?an~a ı V A Z A N 
Sorıye yı ışgale ı-::-: --- larının bir hare 

~:;:::ma~:,~i;i': ı Ahmet Şükrü Esmer ::~ıa:;.~as~1a;~~ 
yorlar. Dün Lond· başka bir devlete 
ra radyosu, Suriye'ye karadan: ha
vadan ve denizden Almanların 
girmekte olduklarını iddia etmiş· 
tir. Bu radyonun verdiği habere 
göre, Almanlar karadan Toros 
ekspresiyle, ekseriya Balkan dev· 
!etlerinin pasaportiyle ve bazan 
da mülteci yahudi rolünde Suriye' 
ye geçmektedirler. Havadan suri
ye'ye günde vasati olar•k on iki 
tayyare gelmektedir. Evvelki gün 
Rayak' tayyare meydanına yüz el· 
li iki tayyare gelmiş, fakat bunla. 
rın boş oldukları anlaşılmıştır. 
Lazkiye'ye balıkçı gemileri içinde 
Almanlar çıkmıştır. işte Suriye'nin 
vaziyeti hakkında lngiliz kaynak
larının verdikleri son haberler. 

Diğer taraftan Almanlar, Su· 
riye'nin lngiliz tecavüzüne maruz 
bulunduğunu iddia . etmektedirler. 
Fakat AJmanya, ıahiren, bu mese. 
le ile alakadar görünmek istenıyor. 
Suriye'nin lngiliı tecavüzüne karşı 
müdafaası, Vişi bükQmetine teret-

tüp eden bir vazife olduiu beyan 
ediliyor. Bununla beraber, Alınan 
ya'nın bu işte Vişi hilkOmetine her 
türlü yardımda bulunmaktan çe
kiomiyeceği de ilave edilmektedir. 

Vişi hükOmeti, evvelki gün içti
ma etmiş ve Suriye iJe Tunu. 

sun lna-i1iz " tecavüzüne ,, karşı 
müdafaasına karar vermiştir, içti. 
mada genaral Veygand'ın da ha. 
zır bulunması müzakere ve kara. 
rın ehemmiyetiııi tebarüz ettirmek

tedir. Vişi hüktlmeti, Suriye'rin 

ve Tunus'un lngiliz tecavtııüne 
karsı müdafaası için hazırlanırken 
hür Fransızlar da Suriye'oin ve 
Tunua'un Alman tecavüzüne karıı 
mOdafaa11 için hazırlanmaktadır· 
lar. lnriliz kaynaklarının verdikle
ri haberlere ~öre, hor Fraoaa LI· 
deri ~eneral do Gaulle, FiJiatla'e 
gelmiıtir. Esasen bir müddetten· 
beri Filistin'de hür Franaız kuv
vetlerinin toplanmakta olduklan 
haber veriliyordu, Hakikatte Vişi 
hükQmetinin bu işte l'ilvendiji kuv
vet Almany..s olduğu gibi, hür 
Frasızların rüvendikleri devlet de 
lngiltere'dir. Yani Suriye ve Tu· 

nu! için mücadele edecek olan 
kuvvetJer, hakikatte lnfiliz vo Al· 

terki bahis mevzuu olmadığını bil 
dirdi. Halbuki Vişi hükOmeti Sari. 
ye tayyare üslerinin Iraka geçe. 
cek Alman tayyareleri tarafından 
kulJanılmasına razı olmuş ve hare· 
ketiyle lngiltereyi mukabelede bu· 
lunmıya davet etmiştir. lrak'a ge· 
çen tayyarelerin bu memleketteki 
harekatı t~sfiye edildikten sonra 
Suriyeye döndilkleri herkesçe ma· 
lumdur. Düşmanı bulunduğu yerde 
takip ederek onunla dövüşmeği ta· 
bii bir hak olarak ileri süren in· 
gil.izJer de Suriye tayyare meydan 
lerını ve hatti Beyrut limanını 
bombardıman etmişJerdir. Şu haJ· 
de Suriyenin şimdiden bir harp 
sahnesi olduğu iddia edilebilir. 

Bu yeni harp sahnesinde avantaj 
Almanyanın elindedir. Çünkü 

Suriye Almanyanın müttefiki vazi-
yetinde olan Vişi hükQmetinin iş· 

gali altındadır. Bu vaziyetde Al· 
manya için yapılacak iş Vi4inin 

müsamahası ve hattl yardımiyle 

Suriye topraklarında yerJe.şemkten 
ibarettir. 

Bunu yapmak icin Almanya
nın dövüşmeğe ihtiyacı da yoltur 

Londra radyosunun biJdirdiğ"i gibi 
AJmanlar hava, deniz. ve kara yol-

farından istifade ederek Suriyede 
hayli asker toplayabilirJer. Alman

ların böyle sızıntı ile bir memleke· 

ti ele geçirmekte mahir oldukları 
rörülmüştür. Şu halde böyle bir 

sız..ıntıya mani olmak için insiyatifi 
ele almak vazifesi lnıiltereye teret 
tüp etmektedir. Yani lngiltere ya· 
Suriyede bir darbenin yapılmasını 
temin etmeli. Ya hor Fransa kuv· 
vetlerini Suriyeye karıı tahrik ot· 
meli. Y abat ta DçüncO bir fık oJa 
rak, kendiai dotrudan dotruya 

harekete treçmelidir. Almanların 
harekete tr•çmelerini beklemek 

~eç kaJmak demektir. Çünkü AJ. 
manlar Vişfnin de yardımiyle Suri 

yede çok zaman evvel batekete 
geçmiş buJunuyorlar. 

lngiltere üzerinde tahrip 
edilen Alman tayyareleri 

man kuvvetleri olacaktır. Suriye Londra 6 ( a.a ) - Hava ne-
muharebcsi de, İngiliz • Alman zaretiniıı tebliği: 
mücadelesinin bir safhasını teşkil Tespit edildiğine göre, dün 
edecektir. Almanya ile İngiltere gündilz cereyan eden harekat es· 
arasındaki bu mücadeleye, logiliz nasında avcılarımız biri bombardı· 
ve Alman topraklarınd: 0 b şka man, dördü de avcı olınak üzere 

Vişi'ye 
Amerikan 

ihtarı! 
General Veygand, 
Darlan'ın bazı dU· 
tUncelerlne muha
lif mit 

Londra: 6 [a. a.J - Vişi hü. 
k6metinin general ve valıleriyJe 
müzakerelerde bulunduğu, Suriye. 
ye Alman sıztııasının devam ettiği 
ve Fransız makamltrının Fransız 
imparatorluğıınu her türlü taca
vüze karşı müdafaa niyetinde bu
lunduklarını ilana devam ettikleri 
şu sırada lngiliz efkirıumumiye· 
sinin dikkatı orta-şarka çevrilmiş 
bulunmaktadır. 

Birleşik Amerikanın Vişi'ye 
yaptığı ihtar bazıları tarafından 
Vaşingtonun Darlana ve taraftar· 
farına son bir ihtarı olarak telakki 
ediliyor ve gazeteler bunu muas
zam başlıklar altında bildiriyorlar. 

Diğer teraftan Britanya İm· 
paratcıJuğonun Girid muharebesin· 
den sonraki stratejik vaziyeti, ln
giliz efkiirıumumiyesini, hükllmeti 
idare edenJerden bu kabil mağ/Q. 
biyetlerin tekerrürüne mani olmak 
için bütün milli kuvvetJerin iza· 
mi derecede bir araya toplanma· 
sını istemeğe bor zamandan ziya· 
de davet etmektedir. 

Müteaddit gazeteler kudsi şef 
Çörçile tam inanlarını teyit et· 
melde beraber imparatorluğun bil· 
tün bayati müdafaa noktalarının 
kili miktarda tayyare, tank ve 
dijer makinel_i malzemeyle techizi 
için icap ediyorsa zihhiyet ve 
usuUerin de değiştirilmesini isti· 
yorJar. · 

Diğer taraftan Taymisin Fran
aız hududundaki muhabiri, Vey· 
gand • Peten görüşmelerinin Fran· 
sız • Alman işbirlığini aydınlatmı· 
yacağı ve basitleştirmiyeceği ka· 
naatiode bulundupnı.ı bildirmek
tedir. 

Fransız • lnriliz münasebet· 
lerinin lkibeti bu it birliğinin te
celli şekiJlerine batlı bulunmak
tadır. 

Bu muhabire a-öre, General 
Vey&'and şahsan dö Gol'e karşı 
harekete geçmek taraftarı doğil. 
dir. Ve Darlan•ın Suriye ve şimali 
Afrika' da yapmak istediti şeylere 
muhalif tir. 

Veygand bu muhalefttini müs· 
temlekelerJe manda altındaki ara. 
zide yaşıyan halkın ekseriyetle 
dö gol taraf tarı '>imasına istinat 
ettirmektedir. 

her mAmleket sahne olmaktadır. ceman 5 dü4man tayyaresi tahrip 

Almanya, lngiltcre'yi mağlup ede· etmişlerdir. 1 H&!k~!i 

bilmek için bütün Avrvpaş· k~.11~~ Fransızlar Amman üzerine Reıshginden: nı istilası altına almıştır. ım ı k 1 

General Veygandın bu hareke. 
tinde şerof biuininin de rol oy· 
nadığı zannedilmektedir, Filhakika 
eski müttefik lnıiltereyo kar~ı si. 
lih4 sarılmak Veyganda ağır ıet· 
mektedir. Bunun gibi, Franıanın 
an'anevi dostu olan Amerikaya 
karşı hareketeı geç nek de Vey
ıand için zor bir iştir. 

muharebenin ateşini Orta-şHıır akın yapmamışlar ngi~izce, Fransııra ve Al· 
memleketlerine götürmeK e ı • . '-t d'r arp manca ıkmal kurslarımız 9/ 
aıeşine Ortaşark menıleketle.~nın1 Kudüs 6 ( a.a ) - Royter a· 6/94 l pazartesi günü saat 9 

k 1. t" bırınc iansı bildiriyor: da Halkevinde açılat·aktır. kapısını açma cıesu ıye ı . 

1 Bu Nöb t . 1 d d v· ., . ları üzerıne Fransızların Amman üzeri.ıe Bu kurslara kayd olunan _ta-gece 
8 CI eczane erece 

0 ışı r.ın omuz. b' h lebelerı·n 
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saatta Halkevın· -kı kt d' ır ava akını yaptıklarına dair 
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Bir kadın papaz oldu! 
I• ngilteredo kadınlar, ıilih altına alınan 

koca ve babalarını bütün işlerde ve hattl 
papaslıkta bile istihlif e?iyorlar. lngiltered.e 
Madam Vilen namında bır kadın, askere gı· 
den papas kocası yerine köy papaahğını yap· 
maga başlamıştır. 

Kadın rahip, ilk defa minbere çıktığı za· 
man cemaata hitaben şu duayı okumuştur: 

« Cenabı Hak, vatanı müdafaa için askere 
&-iden kocalarımızı ve babalarımızı bir an ev· 

"d 1 d b" ·de vel bize iade etsin. Askero gı en er en ın 
kocam olduğu için Cenabı Haktan bu niyazda 
bulunuyorum.» . 

Madam Vilen vaazına şöyle devam otm11· 
tir: « Ayinde hiç hünerim yok. Fa~at b~~p 
devam ettiii müddetçe bu vazifeyi gorecegım 
ve her kesin boşuna giden dualarda buluoaca· 
iım. » 

Garibi ıudur ki, madam Vilen kasaba ra-

hipliiini deru ı te ettiii ründenberi, 
· ·ı dolnıakt d Iım tıklım cemaat 1 0 a ır. 

kilise tık· 

• 
1 

. kuru~ Beton arme inşaatı· ! aş yerıne _ = "'" •• hellih~ıı~ 
mazurlarından biri havanın Yenilenmesine manı 
olmasıdır. Alman mimarları bu mahzuru ber· 
taraf etmek için beton inşaatta havanın nüfu· 

zuna ve binnetice yenilenmesine müsait olan 
bir nevi taş kulJanmağa karar vermişlerdir. 
Fakat bu taıların yalnız Rbin havzuında, Si
cilya adasında ve Kafkas yada bulunduğu ve 

ıimdi o taşların getirilınesi pek müşkül bu
lunduğu anlqılmıştır. Bunun için bu taşın bir 

nevi sun'isini bulmuşlar ve buna iniaatta 
kullanmağa başlamıılardır. Bu tqın ibtidai 

maddeaİ çelik fabrikaJaranın yGksek l>acaJarıD• 
da biriken kanamlard.ır. Karamlar buaai bir 

takım makinalarla beton inşaatında kullanılıyor. 

.., 
Hasta çocugu-
nun feryadile 
çıldıran ana! 

• 
ltalyada Caregfi'de 
hastaneye yatırılan bir 
çocuk dahili sancıla
rından son derecede 
iıtırab çekiyormuş. Bir 

gün cocu{runu görmeğe gelen annesi Maria 
Santarelli ğocuğunun acıdan bağırıp çağırma· 
sına dayanamıyarak tee~sllründen çıldırmış, 

masasının üzerinde bulduğu bir bıçak i]o has-

tabalucılara saldırmıştır. Birkaç hastabakıcıy! 
yaraladığından f'ÜÇ hal ile zaptedilmiş ve bu 
arada kendisi de yaralanmıştır. Bu feci man· 
zara karşısında çocuğu fenalaşacak yerde bü .. 
bütün iyiJeşmiştir . 

Mej-er çocupn hastalıjl uabi ~mff · !;m; 
di çocuk baataaeden çıkmlf aaeıdı bata y 

P'miftir. 

3 

Bitinci Ameri
kan muharebe 

fırkası 
'Kıla dışma sevk edi
lecek ilk Amerikan 
cüzülamıdıl' 

Vaşington 6 ( A. A) - Ame
rika, hariciye sefiri bir kuvvet 
göndermeğe karar verdiği takdir
de birinci muharebe fırı.ası, A'Dc
rikan ordusunun kıta dışına sevk 
edilecek ilk cüzütamlarından biri· 
ni teşkil edecektir. Gene! kurmay 
reisi General Marchall, meb'u11an 
meclisinin maliye encümeni tali 
komisyonunda söz alarak ezcümle 
demiştir ki: 

« - Birinci fırka mutlak bir 
üstünlüğe sahip bir hücuın kıta
sıdır. Ve bu itibarla yüzde yüz 
derecede yeni malzemeyle techiz 
edilmii bulunmaktadır. Bazı ba
kımlardan diğer bir takım cüzil· 
tamlarda bu fırka gibi rüchaniyet 
ar7edebilecek vaziyettedir. Mvzuu 
bahis fırkalar muhtemel bazı ha
rekatta kullanılmak için bilhassa 
seçilmiş kıtalar ara•.ıında bulunu· 
yor. Birinci fırka filen seferi vazi
yettedir. Ve şimdi Devendı'de ka· 
rara-ih kurmuştur. Bu fırka g'«"Çen 
harpte ilk AJman esirlerini alıııaga 
muvaffak olan fırkadır.» 

Dolabında daima 
100 ünif o ma bu

lunduran imparator 
( Balfarafı ikincide) 

bırakmıyordu. 

Müıa,.ekeden sonra 

Sabık Kayzer mütarekeden 
:ıonra Hoılanda'da Doom 

şatoaıuna çekilmişti. Burada zen&-in 
bir şato sahıbi hayatı geçiriyordu. 
Her gün erkenden kalkar, şatonun 
geniı parkında bir gezinti yapar, 
bazan odun yarardı. Şato civarın· 
da hayvan beslerdi. SJn umanlar· 
da antika toplamata merak et. 
mişti. 

Kayzer, civar şatoların sahip
leriyle ailesi erkinıadao başka hiç 
kimse ile rörü~müyordu. 

ikinci Guillaume'an ilk kamı 
Au,.uıta Victoria 1920 de ölmOıtO. 
Kayzer bir ••n• aonra Ruas hane. 
danına menaup Prenses Hetmine 
ile evlenmişti. Kayı.erin ilk karısın· 
dan altı ojfo ve bir kızı olmuttu. 
Buolar Almanya'da yqıyorlar. 

Kayzer dünyanın en zengin 
adamlarından biriydi. Serveti bOO 
milyon mark kadar tahmin ediliyor. 
Almanlar Hollandayı işgal ettıkton 
aonra hürmet makamında Ooorn 
ıatosuna bir müfreze asker gönder· 
mişlerdi. 

ikinci Guillaume, Almanya'ya 
gitmesi mümkün olmasına rağmen 
Doornşatoaunda kalııutğı tercih et· 
mişti. 

Sabık Kayzer acaba bugünkü 
harp hakkında ne düşunüyordu? 
Burası meçhuldür. 

Birdenbire 
gelen şiş 
( Baıtarafı ikincide) 

Yemeklerle münuebeti ol
madığı anlaşılınca, a-ene kolay bir 
çareM vardır: Sık aık çocuk anne
si olmak ... Getu:lıkte bu ha,talık 
gelmez, Çocuk annesi olmıyacdk 
yaştan ıunra da büsbütün kaybo· 
lur. 

Sık sık ç,cuk annesi oJmak 
güç gelirse, o vakıt çaresi yemek
lerde sık sık dalak yemektir ..• Fa· 
kat bu iki türlü çareden hangisi 
nin daha az güç olduğu pek de 
keatirilemez, 

Zaten hiç hir şey yapılmasa 
da, fiş birdedbire tekrarlayınca, 
daha büyük keder gelmesin, diye 
şişin geldiği gibi birdenbıre geç
me:0ini beklemek mümkündür. Şiş. 
ten başka, daha ziyade rahatsızlık 
veren alametler olursa, o vakit 
hekime baktırmak tabii zaruri 
olur. 

Gerçekleşen bir 
Yalan 

• Başlarafı ikincide • 
gelin kaynana kavgası olmuş, 

Olmaz şey değ-ildir; daima 
olduiunu duvarız. Fakat, galiba 
bu ötekilerine benzemiyor. O ka· 
dar ki :zavallı gelin evinden _ka• 
çarak dağda bir kovuia aıgın· 

mak mecburiyetinde kalmış. 
k'DIH ya• Bu kaynana her ı 1 b .• 

kırmıt .. y• • 1 
vuzluk rekorunu daıı •elin 

sorun • ' Jir. Çünkü onandea &.rktan ve • tt.., • ., • 
cemıye • ... e .. meyi ve yer 

d . ett•n vas • ... 
me •n•Y ·ık in .. nlarınıo sürdü;a 
yDııOalln ı 

• hayata dlSomeyi trözllne almıfb.r 
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Alsaray Sineması,nın 
V ASI SALONUNDA 

BU AKŞAM 
lKl GÜZEL FiLiM BiRDEN 

1 
Türk mü:ıiğinin en gü:ıel sa:ıı Mü:ıeggen Senarın 

En Güzel Ş~rkılarigle Süslenmiş Olan 

TUrkçe stizlii en bUyUk a,k ve sergUzeşt filmi 

HACI RISUl 
EUyUk Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 
adasında geçen en güzel aşk, ve nıacera filmi 

il 
Heyecan ve macera filmi kahramanı 

I<IRtJJIT MA YMAIR J 
Tarafından temsil edilen 

KANLI PUSU 
Bugün 2,30 da iki film birden : 

1. Üç Silihşörler (Türkçe) 2.Kanh Pusn 

• iLAN 
l. Aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller açık arttırma 

ıle satışa çıkarılmıştır. 
2. Artırma 941 haziranının 12 inci perşembe günü saat 

on buçukta yapılacaktır. 
3. Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklıluin ihale saatında vilayet daimi encümeninde bulun· 
maları ilin olunur. 

Hududu 

Şartnamede yazılı .. .. 
Mevkii Cinsi 

Muhammen kıymeti 
Lira 

Taşçıkan Dükkan 200 
,, Arsa 300 

28. 30. 3. 7 817 

BUGÜN 7 Haziran 1941 

Seyhau 
.Vif iy~tinden: 

1- 1941 mali yılı arazi, 
bina, buhran ve nakdi. yol 
vergileri, temmuz ve ikinci 
teşrin ayları içinde iki müsa· 
vi taksitt'! tahsil olunacaktır. 

2- Yol vergisi nakdi mü

kellefiyet miktarı (6) altı li· 
ra ve bedeni mükellefiyet 
müddeti de 8 gündür. 

3. Bedeni mükellefiyetle
rin çalışma mevsimleri 1941 
yılı eylül ayının birinci gü· 
nünden başlıyarak ikinci teş· 
rin ayının ikinci günü sonu
na kadar ve 942 yılı mart 
ayının (15) şinden başlıyarak 

mayıs ayının (15) şine kadar 

devam edecektir. Ancak Ko· 

zan, Kadirli, Karaisalı, Os
maniye ve Saimbeyli kazala· 
rına ait ova köyleri amelesi, 

birinci devre 1/9/941 de dağ· 
lık köyler amelesi de ikinci 
devre olan 15/3/94 2 tarihin· 
de çalıştırılacaktır. 872 

Seyhan 
Vilayetinden : 

Osmaniye kazasının Issız

ca köyünde krom madeni 
aramak üzere Şaban Çavuş 
namına verilmiş olan 1/l1 
numaralı ruhsatnamenin, müd 
deti içinde ciddi teşebbusat
ta bulunmadığı cihetle ipta· 
!ine maadin nizamnamesinin 
20. inci maddesine tevfikan 
Vilayet idare heyetince ll-
4. 941 tarihinde karar veril• 
miş olduğu ilin olunur. 

871 

r-turk--Gıb-m-·-·Ku-vvetıi 
: Sözii boş değildir 
• • • • • • • • (i 
~ 
(• 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunu 
1 

Pirine unu 
1 

Kornflau 

Salep 
Tarcin 

1 

Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

• 

• 
• • 
' • t 

• • • 
• 
' • 
' • • • • • 
' 

' ' • 

Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 
Mercimek unu 

Bugday nişastası 
Pirnç nişastası 

Kırmızı Biber • 
• 

' • • 

1 (Kutu ve 
Paketleri) 

1 f Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24)sene neslin gürbüz yetişmesine 1: tev~kkufsuz hi~me~ etmiş ye_g~ne Türk san' at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 

. ~ tubp Ç'i iiğA• 'M mi 'R"'K'A"'~· ' 
• 
' 

Dünyada beynelmilel şöhreti ha.iz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . 
t Daha üstünün ün bulunması mükmin değildir. Tekmil müstahzaraıımız muhayyerdir. Her yerde 
t daima taze olarak bulacaksınız ADRES: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 . _,_,_,_~._..- -·-·~- --...... ~ ..... --·-·-·- ----~-------- -

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütehassısı ·, ,·.- - - - - - - - - - - - --M ---,,.J---
0
-- -·-E----_,_.._ --·-- --·-·-:: 

Kızılay ulucami caddesi lstiklil İlk Okulu karşısındaki 
muayene hent'sinde htrgün hastalarını kabul eder. 680 

Küçük ambalajlarda rakı 
satılması menedilecek 
- Baıtaraf ı Birincide • 

maktaydı. Bu te~ebbüsler inhiur 
idaresinin gösterdiği iyi niyetler 

1-~_.:~~~~~~-=-~~~~~~~~~~---1 • • 

: 90 LİRAYA RAD·YO : T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMIYE PLANI 

• • • 
• 

ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR 
t sayesinde ~ısmi bir neticey vaaıl 

K E Ş 1 D E L E R: 1 

Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve 

Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. 

t olmuşsa da arzu edilen ve bu de· 
t faki büdco müzakereleri sıruında 
t bazı hatipler tarafından tebarnz 
1 ettirilen gayelere vusul içiu vekl. : 
t letce yeniden teşebbüslere geçil• 
t mesi, küçük ambalajlarda raltı sa· 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos.3/kincileırin tarihlerinde yapılır. 1 

tılmasının tamamen meni ve alkol 
derecelerinin indirilmesi muvafık 

il ~lıı:iızr:i:'ii:l:l!!'.Ci!•~E!i!:lll!?Zi!•~-:ti-!!Z!!-D!:l~~;;aı;ı:Sim!!!:li!!!Zi!::!:E:;;Et:;!;mi!!C"Bii!!!:ı:ii!!!Ziil:;:;;•!-::c!!l•:GP2~~~18!i-~·· görülmektecıir. 

1941 iKRAMiYELERi ----. 
' ADANA : HOROZOGLU KARDEŞLER 

1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 " - 3000. " 
ı 750 - 1500. .. 
4 .. 500 

" - 2000. .. 
8 .. 250 .. - 2000. .. 

35 .. 100 .. - 3500. .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 
" 

20 
" - 6000. " 

TUrkiye ı, Bankasın• para yatırmakla yal
nız para biriktlrml• ve faiz almı• olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Sişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asrr Sinema 
evde kabul eder. 

m•ada her gUn saat 
18 e kadar Çınarlı 
kar91sında 128 nolu 

869 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin 

(AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
LEO KARİLLE PAT P A TERSON'un 

Emsalsız bir surette yarattıkları muhteşem dekorlar, büyük 
mizansenler, harkultide refJüler içinde bügükaşk romanı 

A$KIN lAflRI 
52 nci Sokak 

AYRlCA 

Meşhur çalgıcı KOVBOY - FREO SKOTU'N 
Blnbir heyecanıa dolu bUyUk sergUze,t filmi 

YILDIRIM KURŞUN 
Bugün gündüz matinada iki filim birden 

1- Londra Batakhaneleri 
2- KANUN FEDAiLERi 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat MüdürO : Doktor. 

Keıııa! SA TIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Maıbauı - Adana 

• 
Askerlik Dairesi Levazım Kı-.. 
sım Amirliğinden: 

Miktarı yevmi 
Cinsi çift 

Ekmek pişirme 1000 

Teminatı 
Lira Kr. 
,ııo 62,5 

yazılı bir yıllık ekmek pi· 1· Yukarıda cins ve miktarı 

şittirilecektir . 
2· İhalfsi 9/6/941 pazartesi günü saat 10 da Adana as 

kerlik dairesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3. Evsaf ve şartname komisyonda görülebilir. 
4. istekliler ayni gün ve saatte teminatlariyle birlikte ko-

misyonumuza müracaatları. 870 

BU G ON Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

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

Bir Defa iş Yaptı-
rırsanız anlarsınız 

1 i izfıi"sıNıMA] 
...,. ~ BU AKŞAM i ~ 

1 1 1 
Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 

Dünyanın bildiği herkesin okudıılu 

AREKSANDR Dt.:MAS'ın en büyük şaheseri 
G~nçleri çıldırtan aşklar, büyükleri sibirliyen vakalar, yiyitleri 
tıtreten, gönülleri büyüleyen şövalyelerin sönmez ateşi •.• 

• 

Kahramanların aşk destanı mefJsimin en güzel şaheseri 

OÇ SiLAHŞORLER 
ilaveten: 

Umumi arzu üzerine istenilen ve bir kaç gUn 
daha temdid edilen mevsimin en hissi fllml 

PANAMALI KIZ 
1 1 

GELECEK PROGRAM: 

Fransanın iki Büyük Artisti 
. a- HARRI BAUR e VICTOR FRANCEN ~ 
TARAFINDAN OYNANAN ve ŞiMDiYE KADAR 
ÇEViRDiKLERi FILIMLERIN EN GÜZELi OLAN 

TAPTIÖIM KADIN 

İLAN 
Kanara Müdürlü
ğünden; 

1. Kanaranın 941 yılı ih· 
tiyacı için alınacak olan 1 O, 
000- 12000 kilo saman açık 
eksiltmeye könulmuştur. 

2. Muhammen beher kilo 
su 150 kuruş olup muvakkat 
teminat 18 lira 00 kuruştur. 

3. ihalesi haziranın lOuncu 

salı günü saat 1 S de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyeııler orada g6 
rebilirler. 

5. istekliler ihale günll 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine miiraca 
atları ilan olunur. 

27. 31. 4. 7 807 


