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Büyük hadiseler 
arifesinde 

Yazan: CAViD ORAL 
Aultarn 6 

iP.:!!!. irid hadisesinin net.icele~· 
~ mesinden nnra yıne bır 

tevakkuf devresine girmiş bulunu
yoruz. Bu bekleme devresi az mı 
stlrecek. çok mu devam edece~ 
belli olamaz. Fakat muhakkak kı 
büyük hadiselerin arifesinde b~
lunduğumuz şüphesizdir. Çünkü hır 
taraftan Brenner'de Hitler • Muso
lini mülakatı yapıldı. Diğer taraf· 
tan Am~rikanın Londra sefiri Mis
ter Winant Ruzveltle temaslarına 
devam etmektedir. Hitler • Muso
lini buluşmaları etrafında az çok 
tahminlerde bulunmak mümkünse 

de Mıstcr Winant'ın hemen Vaşing· 
tona gitmesindeki sır henüz açık
lanmamıştır. Fak:ıt ortada birçok 
rivayetler dolaşmaktadır. 

Mesela bıı rivayetlerden birisi 
Amerikan sefirinin Rudolf Hess'in 
yaptığı sulh tekliflerini götürdüğü 
ve bunlar hakkında Cumhurreisine 
ınalumat vereceği mahiyetindedir. 
Diğ-er bir rivayetse Mister Winan· 
tin Amerikan devletinin biran ev· 
vel harbe bilfiil müdahale etmesi 
ve her geçen günün demokrasiler 
için bir zaman gaybi olacağı hu
susunda rei:ıi ikna etmeğe çalış
auş olması şeklindedir. 

Bu rivayetlerin hangisi doğru-
dur bilmiyoruz. Ancak kabul et· 
nıek lazımdır ki bu iki ihtimal de 
variddir. Her halde bugün hakikat 
olan bir cihet varsa o da; Rudolf 
l;leas'in lngi1terey~ gitmesi pek de 
bir firar meselesine benzememek· 
tedir .. Çünkü bu mesele etrafında 
esrar perdesi hala kaldırılmamıştır. 
Bu sebepten bu Hess meseles]ni 
her zaman biraz ihtiyatlıca goz· 
önde tutmak fena olmıyacaktır. 
Diğer taraf tan harbin şu günlerıie 
yeniden şiddetleneceği de muhak· 
kak gibidir. Llkin bu. yeni harp 
sahaııınm neresi olacağı bugünden 
kestirilemezse de geçeııki yazımız· 
da da işaret ettiğimiz gibi Suriye 
olması pek muhtemel olmak.la be· 
raber Sovyet Ru<Jya olması da hiç 
ihtimal haricinde değildir.Ve dünkü 
radyo hvvadislerinin bildirdiğine 
röre de Sovyetler hududundaki 
Rumen topraklarında hava hücum· 
luına karşı sığınaklar yapılması 
ve mühim Rumen şehirlerinin ge
rilere alınmasını dikkatle üzerinde 
durulacak bir hadise olsa gerektir. 

Muhakkak ki Almanya Vişi 
hUk<hnetini kendi işbirliğine kata· 
rak Fransaya sulh taarruzu yaptı· 
rırken sulha yaklaşmaz görünen 
lngilt:re karşısında harp hazırlığı 
nı ağırlatmamakta ve harp hedef
lerinden stra taiik hesaplar dahilin 
de vazgeçmemektedir. Bu itibarla 
ınihverin İngiltereye hatta avantaj 
lar "ermek suretiyle bir anlaşma 
teınin etmek islediği hissediliyorsa· 
da yeniden bir taarruz hareketine 
geçmek üz~re olduğu da şek ve 
Şliphe götürmiyen bır hakikattır. 
Yalnız bu taarruz hareketi biraz 
daha uzayabilirmi? Hadiselerin ce· 
tfıyanına bakılacak olursa bugün 
çok u~un sürmiyecek bir bekleme 
devresinin içinde yaşıyoruz. 

Fakat öyle zannederiz ki bu 
yeni harp sahası Suriye de olsa 
Sovyetler de olsa her halde mev· 
z!i kalmıyacaktır. Çünkü harp Su 
rıyeye intikal ettiği takdirde bu har· 
be Fransa iştirak edeceği gibi,Sov
yetlere karşı olursa·da orta Avru· 
padan ve balkanlardan bir iki dev· 
letin İştirikile daha genişlemiş 
olacaktır. 

?nuniçin bu yeni başlayacak 
harbıo herhangi sahada olursa ol
sun daha şiddetli daha büyük çap· 
ta ol • acagı ve daha uzun devam 
~deceti tahmin edilebilir. 

Amerika - Japonya 
ade~itecavüz paktı 

V aşıngtoıı: 7 [a a ] A . 
k · · · - merı· 

a ıle Japonya arasında b' d . 
t - k ıra emı-
ecavuz pa tının mevzııub h' 1 
l d • h a ıs o up o ma ıgı akkındaki b" l 

ır sua e ce-
vaben Kordel Hal demi t' k" . B .b. ş ır ı. 

«- u gı ı paktları İmza et• 
llıek Amerikanın tarihi ad ti • u • . . e erıne 
l Yıun degıldır1 Ve an'anevi usu-
tlıntlıü bozmamız için de hiç bir 

ae\)e P yoktur.» 

General 
Dentz'in 
bir talebi 

Surlye'dekl Fran-

sız kuvvetlerinin 

Alman kıtalarile 

de 9 ı, ti ril me si ni 

istemi' 

Berut petrol 
depoları bom
balandı 
Fransız· Alman iş bir· 
liği planının tatbikin
de Darlan' la Veg· 
gand arasında ihtilaf 
çıktı 

Londra 7 ( A. A) - Royter 
ajansının Alman hududunda bulu· 
nan hususi muhabiri bildiriyor : 

Zannedildiğine göre, Fransız • 
Alman askeri iş birliğinin planla
rının tatbiki bahsında amiral Dar· 
lanla aralarında tahaddüs eden 
noktai nazar ihtilafı üzerine Ge
ral Veygand hareketini tehir etmiş
tir. her ne kadar Darlan'ın Fran
saya dahili harp baha'iına da olsa 
Fransız • Alman iş birliği siyase· 
tini tatbik etmek fikrinde olduğu 
malum ise de Mareşal Peten'in 
son planlara henüz m~vafa~at et· 
mediği zannedilmektedır. Vışl hU· 
kOmetinin diğer erkanının da Al
manya tarafından Fransaya yapı· 

lan tavizlerin azlığından memnun 
olmadıkları sanılmaktadır. 

General Veggand 

Zannedildig-ine göre, İtalyanın 
Fransadaıı yaptığı taleplerden vaz· 
geçeceği hakkında geçen sene 
yapılan vaadleri Almanya .tekrar 
edememiştir. İtalyanlar bılhassa 
ltanyan askeri mahfilleri eskisin
den daha ziyade harp aleyhinedir. 
Buna binaen Almanya ltalyanın 
Fransaya karşı dermeyan ettiği 
talepleri reddettiği takdirde ltal
yao ordusunun Almanlara karşı 
isyan etmesine mani olmak için 
İtalyada büyü~ kuvv~ller bulun
durmağa mecbur kalacaktır. 

Yukariki haberlere rağmen 

müşahitlerin çoğu Peten ile Vey
gandın tam iş birliği siyasetini ka· 
bul edeceklerini zannediyorlar. 
Fransada Amerikan diplomasisi 
Alman ordusunun tazyikinden da
ha az . müessirdir. Bu müşahitler 
Dakarı işgal tehdidinin Amerika 
tarafından hakikaten icra edile
ceğinden şüphe etmektedirler. 

Kudüs 7 ( A. A) - Fransa
nın Suriye ve Lübnan fevkallde 
komiseri General Denlz, söylediği 
nutukta, Fransanın Vişi hükOme
tinin siyasetini takip etmes~ lü~u
mundan bahsetmiş ve Surıye ıle 
Lübnandaki Fransız makamlarının 
bu toprakları kendi "asıtalarile 
müdafaa edeceklerini ilave etmiştir. 

General Dentz, Suriyedeki 
kıtaatın ezcümle henüz çok vatan· 
perver sayılan hava ve tayyare 
dafi batarya kuvvetlerinin kendi
lerine emniyet edilecek kıtalarla, 
batti icap ederse Alınan kıtala
rile değiştirilmesıni Vişiden iste
miştir. General ayrıca Alman ta
raf tarı olmak şartile 40 pilot ve 
ltalyan vapurlarile Tunuıtan da 
tayyare dafi batarya malzemesi 
ıönderilmesioi istemiştir. 

General Dontz, tayyare dafi 

• 
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Devlet Baremi kanununa eklenecek 
fıkralara. dair löyiha Meclise verildi 

Ankara : 1 [ Hususi Muhabirimizden )- Devlet 

Baremi kanununa eklenecek fıkralara dair llyiha 

Meclis umumi heyetine sevkolunmuştur. Layiha esas

larına göre. Askerlik dersi okutacak Subay öğret• 

menler haftada 4 saatten fazla ders okutabilecek· 

lerdir. Bu subaylar Lise ve Orta okullarda ilave 

olarak der" alan memurlara verilcıın ücrete tabi 

Bundan baıka a1keri okullarda öğretmen bulun· 
mamaaından dolayı ilaveten öğretmenlik vazifesi 
alanlar haftada dört saat kaydına tibi tutulmaya· 
caklar ve kendilerine verilecek tedris ücreti rütbe
leri maaşı tutarının üçte ikisini tecavüz edemiye-

• cektir1 

Uyihayo eklenen bir madde ilo bu hüküml~rin 
1940 mali yılında ders okutan subay öjntmenlere 
do teş-nili derpi~ olunmuştur. olacaklardır. • 

Amerika, Dakarı 
işgal edecek 

Fren sız Amerl· 
kan m Unaaebetlerl 
en buhrah safha
ya g i rdi 

Vaşington 7 (a. a.) - Ünay
ted Pres'in y_azdığına göre, Bir
leşik Amerika ile Fransa arasın· 

daki münasebetler en buhranlı 
safhalarından birine girmiş bulunu-

yor. Ve Hal'in b~yanatından sonra 
öyle zannediliyor ki işgal edilmi-

yen Fransaya yiyecek gönderilmi· 
yecek. Fransız Afrikasına sevkı· 

yat yapılmıyacak1 bloke edilmiş 
alacakları serbest bırakılmıyacak, 
Fransa ile diplomatik münasebet• 

ler hemen kesilecek. garp yarım 

küresindeki Fransız toprakları vo 

bilhassa Dakar işgal edilecektir. 

Bir Yugoslav protestosu 
Londra: 7 [a. a.)- Yuıoslav 

elçisi lngiliz Hariciye nezaretine 
bir beyanname vererek Almanlar 

ve ltalyanlar tarafından Slovenler· 
le mesk<tn topraklara karşı yapı· 

lan hareketi Yugoslav hükOaıeti 
namına protesto etmiştir. Beyan· 
namede ezcümle şöyle denilmek· 
tedir: 

Sloven topraklarının Alınan 

ve İtalyan hükumetleri tarafın?an 
taksim edilmesi yalnız tamamıylo 
haksız bir muamele olmakla kal· 
mamakta. ayni zamanda prensipl•· 
re de muhalif bululunmaktadır. 

toplarının kullanılmasını Suriyey~ 
sivil olarak giren Almanlara tevdı 
et mittir. 

KudUs 7 ( A. A) - Ofi ajanll 
bildiriyor: 

İngiliz tayyareleri Berattaki 
petrol depolarını bombardıman 
ettikten sonra şehir üzerine be
yannanıe atmışlardar. Suriye ve 
Lübnandaki Fransızlara hıtap eden 
bu beyannamelerde İngiliz ve 
Fransız milletleri hürriyetinin ln
gili:t zaferine bağlı olduğu bildi· 
rilmektedir. 

Berut radyosuna göre, Berulta 
evlerin divarlarıoa dö GoUin alA
meti olan Loren haçları çizilmiıtir. 

Bir Amerlk•n 
gazetesinde 

Hitler' e hücum 
ediliyor! 

Amerikan 
hazırlığı 

35.000 tonluk U-

çUncU zarhh d e 

denize lndirilıyor. 
1 

" Hitler daima, miU
takbel kurbanlar lis· 
lesinde başta 6elen 
milletlerin en igi dos· Nevyork 7 (a. a.) - Oıtyanus 

~~nanın.ası için inşa olunan yeni 
tu olduğunu sögle· ıkı mayın gemisi denize indirilmiş· 
miştir /,, . tir. Bu münasebetle bahriye müs-

Nevyork 7 ( A. A) - Nev- teşarı demiştir ki: 
york Taymis gazetesi, Hitlerin « - Hitlerin imalatını geçe· 
Belçikadaki eski Amerika elçisile b l 
yaptığı görüşmeden. şidd~tll bir i iriz ve geçeceğiz. Amerika harp 
lisanla bahsederek dıyor kı: gemilerinin inşaatı Hillere ceva· 

« Mülakatın sonunda liay Hit· bımızdır. Harp esirlerinin ve mec-
ler Amerikada kendisinin anlaşıl- buri işçilikle Almanların yaptıklar 
madığındao, planlarında Amerika 1 

için gayri dostane hiç bir şey bu- ge11ıi ve tayyarelele rekabet ede· 
lunmadığını il.bat için sarf ettiği ceği. Altı ay sonra denize indirilmesi 
bütün. ~ayretlerin b~şa çıktı&-ın· mukarrer iken bugün 35 bin tonluk 1 

dan şı~ay~t etmektedır. üçüncü zırhlı da d · • d' ·ı k 
. Hıtlerın teminat ve vaatleri- . enızo ın ırı ece • 

n!~ ne değerde olduklarını hep \ tı~, Bunu müteakip 10 bin tonluk 
bıl~yoruz. Hitler Avusturyanın iş· bır kruvazörün de tezgaha konul· 
!e1hrı~_e karışmak ve Avusturyayı ması merasimi yapılacaktır.» 
ı ar. etmek istemediğini resmen 
beya~ etmiş, fakat sonra Avustur· •' • 
yayı ılhak etmiştir. B. vd f. fi 

.P
1 

oldonya ile yaptığı bir anlaş· uu ay ıya afi 
ma 1 ~ • evamh bir sulh tesis edi-

. lHe;lğınd~ bFeyan eden zat yine Bay VilAyetimiz buğdaylarma 
1 er 1

' akat sonra Hitler Po-
lonk~aya . hücum etmiş ve orada en çok 7' 7 5 kuruştan 
ha ıkı ~ır zulum yapmıştır. f' l l kt• d'ld" 

.Palanlarının ne Norveçi, ne IJ8 8 lf 8 l 1 
Danı.markayı, ne Hollandayı, ne 
~e.lı;ıkayı, ne de Çekoslo ... akyayı 
ıstıhda~ etmediğini söylıyen de 
Bay Hıtler di. Fakat yine Hitler 
bu mernleketlere • esaret zenciri 
v.urmuştur. Şimdi planlarının Ame· 
r~kaya karşı hasmano olmadığını 
s~ylem~ai de yeni bir şey değ'il
dır. Hıtler her zaman müstakbel 
k~rbanlar listesinde bqta • relen 
~ılletlerin en iyi dostu olduiunu 
şoyleıniştir. » 

Habe_şistanda harekAt 
Kahire : 7 [ A. A. ) - Orta 

şark lngili.2 tebliği : 
Libyada kaydedilecek mühim 

hiç bir şey yoktur. Habeşistanda 
fevkalade müşkül toprak ve hava 
şartlarına rağmen şarki ve gaabi 
Afrika kıtaları Jimma'ya doğru 
ilerliyerek O~o nehrini geçmişler 
ve Abat'ı zaptetmişlerdir. 1000 
esir alınmıştır. 
Ce:upta diier Şarki ve Garbi Af
rika kuvvetleri Ono nehrini mu· 
vaffakiyotlo ıeçmiılor vo bu ba· 

Öğrendiğimize göre vilayeti· 
miz buidayına azami 7,75 kuruş 
fiyat takdir edilmiş bulunmaktadır, 
Buna ait kararname bir kaç 
güne kadar neşrolunacaktır. Bu 
fiyattan daha yüksek bir bedel 
mukabilinde piyasadan buğ'day mü-

bayaa edecek tüccarlar hakkında 
fiyat mürakabe komisyonunca der· 
hal kanuni takibata geçilecektir. 

Bütün buidaylar toprak mahsul
leri ofisi tarafından bu bedel mu· 
kabilinde 11atın alınacağından ali
kadarlar elinde mevcut buidaylar 
için beyanname vermeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

reketlerini şafakla beraber yaptık• 
ları muvaffakiyetli bir taarruzla 
gniıletmişlerdir. Burada da 14 top 
ve .ı.000 esir alınmıJbr. Düımanın 
bir mııkabil taarruzu •tır ır:ayi•t 
verdirilerek pO•kDrtOlmllfUir. Irak
ta vaziyet •akio olmakta devam 
ediyor. 

8 Alman 
Denizaltısı 

Suriye' de 
Alman 
tayyareleri 

Rodoala Sur iye ara
sında mekik dokuyarak 

Mütemadiyen 
asker ve zabit 
taşıyormuş 

- Radyo -
-gazetesi -
e suriye etrafında kopan fır 

tına hali devam etmekte ve 
batti ~iddetlenmektedir. lngiliz 
kaynakları, Suriyenin Almanlara 
mahsus uıüllerlo işgal edilmesi-
ne devam olunduğunu bildirmek 
tedir. 

Londraya göre, Rodos ile 
Suriye arasında Alman tayyare
leri gidip geımekte ve Suriyeye 
Alman askerleri, :tabit ve müta
hassuıları taşımaktadır. Alman
ların Suriyedo en faıla çalıştık
ları şey; mevcut tayyare mey
danlarından maada yeni tayyare 
meydanları hazırlamaktır. 

Ayrıca verilen bir habere 
göre sekiz Alman denızaltı ge-
misi Suriyeye l'elmiı bulunmak· 
tadır. 

'lnriliz kaynakları bu haber· 
leri yayarken Viti hüllimeti do 
mütemadiyen tekzip etmektedir. 
~merikadaki Vışi büyük elçisi 
ıazeıecileri kabul ederek Orta 
~arkta Fransız hava meydanla 
rına Alman tayyarelerinin indı}t· 
leri hakkında verilen babeı leri 
en kat'i bir lisanla yalanlamıjtır. 

• Amerika hariciye naı.n ı 
Hal evvelki rün Vişi Alman iş 
birlijinin Amerikaya karıı dos 
tane olmadıj'ını söylemiştır. Hu· 
~ün Vıfiııın neşrelt•j'İ bır teb· 
hide miater Hal,m bu iddiaama 
co'lap verilaıektedir. 

Tebligde deuiliyor ki; Fran 
sanın Amerika ile ıyi geçınmeır. ar· 
zuıı.unda bulunduğunu hiç kimse 
in kir edemez.. Fakat Amerika 
Fr•nsanın bu anusunu anlama 
makta vo hali anlamak isteme· 
melr.tir. 

Londra radyosuna &'Öre ise 
Paris radyosu Amerikanın Vıtİ· 
deki elçisine karşı tavızlerde 
bulunmak.tadır. Paris radyosu 
yaphıi'ı neşriyatta; Ameriıı.anın 
Fransadaki bllyllk elçiıi Fransız. 
topraklarından koğulduğ'u tak· 
dırde Fransanın buyiılr. bir düş
m~n~an kurtulacağını beyan et· 
maştır. 

Görülüyor ki Vişinin takip 
ettiği siyaset Amerika-Vişi mü 
n asebellerini rittikço gerıin
leştirmektedir. 

Halbu11.i evveslki &'Ün Suriye 
f evkalide komiseri general Dontı 
radyoda söylediği bir nutııkta, 

baaı ecnebi tayyarelerinin şark· 

tan garbe ve garpten şarka ke· 
çerken Suriye meydanlarına 

indilderini ııöylemiıti. 
Anlaşılıyor ki Vişi bükQmeti, 

Dentz,in beyanatından evvel, Va· 
şingtondaki f ransız Büyük elçisi· 
ne böyle bir tekzip yapması 

hakkında talimatta buıunulmuştur. 
Almanların iddi,larına göro, 

lngilizler Suriyeyi işgal etmek 
için of kirı hazırlıyorlar. loıilizler 
ise Almanların aynı tabiye ile 
Romanya ve Bulgaristan& yer 
leştiklerini; bir tar•ftan tekzip· 
Jer neşrederken dii'er taraftan 
yerleşme usullerini tatbik. eyle-. 
diklerini ve fakat artık bu yer
leşme usulünOn eski bir mane"· 
radan başka birşey olmadıi'ını 

ileri sürmektedirler. 

Bır lngiliz gemi 
sine taarruz akim 

kafile· 
kaldı 

Londra 7 (a.a.) - Amirellıgın 
tebligi:Bu sabah erkenden düşman 
tayyareleri remi kafilelerimizden 
birine taarruz etmitlerdir. Ne. ka· 
filede, no de bim•ye i'emilerıode 
basar ve zayiat yoktur. tlk taarruz 
Haynkel tipinde bir tayyare ts:a· 
fıudan yapılmıştır. Ba tayy•r.eı rinf~ 
. A t harp remı e 

Dl ve tterl ~n. d- llrüJmüştür. 
müşterek atefl ıle utı düşman 

ikinci taarru.Ok fıler vapurları 
tayyare.ine botun r: 1 are denize 
ateı açmışJad~~b~I bı;>' iofiJAk ol· 
dilımilf ve · • · teabıt 

I muftur. ~a .tayyarenın tıpı 
ecüJoaaeaıııtır. 
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EDEBi.YAT . • IT~·~·~·~·j;'~j-1 
Edebıyatta Yenıler Ayniışnoktası Kadın mebuslar 

DAHİLİ HABERLER 

YAZAN: SUAT DERVİŞ 
Memleketiır.izde çıkan edebi mağazasında bir küle içinde ölü· metile realist olan muharrir, tetkik 

eserler her ne kadar çok detilse· mü, Çakırın cenaze merasimi, Ni· ettiği sosyal mesel~lerden bazıları· 
de hepsini günil gününe okumak yazinin evini terk edişi, hakikat•n nın sebep ve imilleriııi de araştı• 
muhtelif s e b e b 1 e r yüzünden, üstadaae denecek bir kudretle rıyor. ve cemiyette tekamül ve 
her zaman insana nasip olmuyor. kaleme alınmıştır. ilerleyiş zaruretini de istiyor ve 
Bu suretle insan okoyamadıtı ki. Hayır, bu eser vakıt geçirmek bu misalle de bize realizmiP teki· 
taplar içinde cidden değerli olan· için okunacak bir roman olmaktan ·mül yolunda bir hayli mesafe kat· 
(arının m!ltaleasından alacağı zevk çok daha uzak ve çok daha kıy· etmiş olduğunu gösteriyor. 
ten mahrum kaldıktan başka mu• metli ve çok daha samimi bir Herhangi bir sosyal meselenin 
harrirlerinin edebi ve fikri tarafla eserdir. Bu roman hakikatin ken· doğuş sebep ve amillerinin izahı 
rıaı tanımak fırsatını da elinden disidir. ve diğer hadiselerle bağlılığını 
kaçırmış oluyor. Edip, bu eseri yazarken kale· göstermek hakiki realizm için ne 

Bugünlerde ..... ------------------------·----, kadar zaruri ve 
11 Gece konuttu 11 romanı fUpheslzkl son se mühim bir unsur 

hastalık dolayisi· ise bu hadiselerin 
le evde geçirdi· nelerde lntltar eden TUrk romanlar1 arasında takip edecekleri 
ğim bir kaç gün en gUzel, en kuvvetli ve en realist olanlar1n· ıeyri tetkik etmek 
kütilphanemde hı dan biridir. ve insan la rın 
nüz okumadıaım 40 ihl' H b · d · 1 t · 11 çektikleri ıztırab 
bazı Türkçe ;ser • Bu yazı 4 M•y•• 19 lor ı a er gueteaın • ınt '"' • mıt " • lardan kurtulması 

teri tetkik imkanını bana verdi. mini cemiyetimizin bir yarası üs· için hangi yoldan yürümeleri ica· 
Ve genç muharrirlerimizden bazı· tüne saplamıştır. Ve, neşter gibi bettlğini kendilerine göstermek de 
!arının bir kaç eserini okudum ve yaraya saplanan bu kalemin etra· o derece mühim ve zaruridir. 
onların bazılarını samimiyetle o fından cerahatler, kanlar sızmak· işin bu tarafına gelince, kıy· 
kadar çok beğ•ndim ki, bundan tadır. Ve bu mevzua temas edip, metli arkadaşım Reşat Enis'in rea· 
sonra bu kabil eserleri intişarları bu içtimai yarayı bulan edibin lizminin yarım kaldığını söylemek 
üzerinden epeyce bir zaman ıia geç· kalemi tıpkı kötü bir yarayı deşen ve tablilleriain bu kısmında natü· 
miş olsa tetkik etmeğe karar bir cerr'h elindeki neşter gibi raliz111den kendini kurtaramadığını 
verdim. temiz, faydalı ve insani bir vazi· itiraf etmek lazımdır. 

Bugün yeni okuduğum bu ki· leye alet olmaktadır. Kitabın ilk kısmında hayatları 
taplar içinde genç edibimiz Reşat Bu eseriyle Türk cemiyetini gayet canlı ve oldup gibi göste· 
Enisin ,bilhassa çok beğendiğim alakadar eden sosyal meselelerden rilen serserilerin, kitabın son kıs· 
" Gece konuştu ,, romanı hakkın· bir çoğuna temas eden R~şat Enis, mında kurtuluşu tedkik edilirken 
daki fikirlerimi yazmak istiyorum. hakiki hayat sahnelerini göstere· muharrir bu meselenin sadece dış 

• G<!ce konuştu» romanı şüp· bilmekte cidden muvaffak olmuş· tarafına saplanıyor ve bu yüzden 
hesiz ki son senelerde intişar eden tur!. de bizce neticeyi sebep olarak 
Türk romanları arasında en güzel Muharrir, mevzu olarak eline gösteriyor. 
en kuvvetli ve en realist olanla· aldığı meseleyi yalnız tedkik et · «Cemiyetin huzur ve sükılno 
rından biridir. mek ve tiplerini iyi canlandırabil. serserilerin az veya çok oluşuna 

Bu roman basit zevkleri tat· mekle kalmamış, ayrıca da insan· tabi» olduğunu söylüyor. 
mln edecek mevzular üzerinde tat ların tabi •oldukları içtimai hayat Halbuki serserileri ortaya atan 
lı, yumuşak ve edebi bir üslObla şartlarının şuurları üzerinde mües- sebep, cemiyetteki huzur ve sü· 
yazılmıf lalettayin bir psikolojik sir olduğunu ·kendi kahramanları. konun yokluğudur. 
tahlilin ve tek ruh içinde geçen na ait bazı fikirler, misallerle ya- işte, görüşilndeki bu noksan 
bir ihtiraaın, aşk ve ya mücadele· rıdan fazla muvaffak bir şekilde dolayısiledir ki Reşat Enis'in rea• 
ain romanı deiildir. gösterebilmiştir. Ve içtimai hayatın lizmi en mühim noktasında yarım 

Bu roman, romanda yalnız ezici darbeleriyle sukut eden İnsan· kalıyor ve eserin sonunda (maale· 
bunları arayanları tatmin etmek· ların doğru düşünebildiklerini ve sef) natüralist olmaktMn kurtula· 
ten çok uzak, batta onları ürkü· hatti hakiki hayatın ta kendisiyle mıyor. 
tecek ve bu kitabı ~ilerinden attı doğrudan doğruya temasın bunu Mamafih «Gece konuştu» ro-
racak kadar ciddi, ve acı bir SU· kolaylaştırdığını ve bu sefillerin manı bu genç edibin bundan beş 
rette realist, bir eıetdir. insan taraflarım da pekala muha- buçuk oene evvel yazm1ş olduğu 

Genç edib « mili! romao ,. faza edebildiklerini bu eseriyle is· bir eıerdir. Bu eserin beyetiumu• 
damga11 altında okuduğumuz bir pat etmiştir. miyesinden edindiğimiz kanaatle, 
sürü alelade eserlerin basit okuyu Es • I ennde, ıanayiin muina aş· edibin bunu takip eden eserlerinde 
c.ya kolay ve tatlı gelen mevzu ması yüzünden el ıanaatkiralrının 
ve hivlelerinin hepsini istihkar et· muhakkak tam ve olgun bir rea-

' düotükleri sıkıntıyı tasvir ederken 1 • 1 k d b k mi•, aözlerini bırkiki hayata ve izm e u aşmıı veya ço a a ya • 
• o Reıat Enis sadece vakayı teabit b 1 d • t h · t k bo cemiyet içinde cemiyetimizi laşmıf u un ugunu a mın e me • 

etmekle kılmadıktan baıka bu t•· ı 
alakadar eden bir mevzua çevir· teyiz. Ve bu tahminimizde yanı· 

kimlllll geçirmekte olan her cemi· k 
miş ve bu gözlerle o mevzuun en madığımızı anlamak için de o U• 

1 k kt 1 Yet efradı aruında hadisitın sade. 
derin ve en karan ı no a arına mağa karar verdiğimiz genç ede· 
nüfuz etmek kudretini göstermiş ce dış görünQşünü görebilen ve biyat neıli eserleri içinde Reşat 
ve oradan topladıiı intibaları kuv· ona kapılan sathi bir kavrayııın 
vetli bir kompozisyon şeklinde bü· hakim olduğunu da canlandırıyor Enis'in cGece 'konuttu» romanın· 
tün , renkleri ve sesleri, buıusiyet ve henüz ıuurlanmaanş olan bu dan sonra intişar eden diğer ya~ı· 
leri ile bize bir sanat eseri olarak insanlardaki makine düşmanlığının (arını da okuyup tedkik etmek bi· 
verilmiştir. yeniz olduğunu gösteriyor. Gayet zim için bir zevk olacaktır. Çün· 
Gözlerimizde lstanbulun mezbelele· realist bir ırörüşle, emeği ile ge· kü Gece konuştu muharririnden 

rinde,köprü altlarında, sabahçı kahve çinen insanların çektiği sıkıntıya cidden bliyük eserler beklemekle 
lerinde'virane ve!mağaralarında yaşa makinelerin değil, içtimai kanunla· bata etmemekte oldupmuza kana· 
yan kimsesiz ıeraeri çocukların ro rın makineciliğin ilerleyifine uydıı- at getirmekteyiz. 
manı olan bu .romanda yaratılan rulamamasınm müessir oldutunu 
tiplerin bir çoğunu sanki görmüş· söylüyor. 
kadar bize canlı gelişinin sebep Hakiki hayat sahnelerini yara· 
ve hikmeti, muharririn onların ba· tırken ve tiplerini hakiki bayatın 
yatını hakikaten tetkik etmek zah içinden alırken tam mani ve kıy. 

Not : «Gece konuştu» 1935 de 
latanbulda Semih LOtfi kitap evi 
tarafından tab ve neşredilmiştir. 

Fiyatı 75 kuruştur. 

Hakkımızda çok dostane 
bir makale neşreden «Das·Reich• 
isimli Alman gazetesiyle; daha 
doğrusu bizzat Almanya ile bir 
noktada ayrılıyoruz. Nasyonal S<ls· 

prensip halinde ortaya atılan bu 
nokta, bizim görilşilmüze ve te • 
lakkimize uymıyor. 

Nasyonal Sosyalistler «bize 
dost olan lngilterenin düşmanı· 
dır» diyorlar; yahut aksi bir id· 
dia ile «lngilterenin dostları 
Almanya'nın düsmanlarıdırı> ka· 
aaatiae saplanıyorlar. işte ken· 
dileriyle ayrıldığımız nokta 
budur ve bize göre bu Alman 
telikkisi baştan başa yanlıştır. 

Bugiln biz, lagiltere ile dost, 
batta müttefikiz. Fakat, buna 
rağmen, Almanya ile de ihtilif 
halinde değiliz. Bilakis Türkiye 
ile Almanya arasındaki siyasi 
münasebetler normaldır, iktisadi 
hareketlerimizde aksaklık yok. 
tur; bir kelime ile, Türkiye Al· 
manya ile de dosttur. 

Das Reich'in son yazısından 
Almaılyanın da Türkiye'ye karşı 
dostluk hisleriyle bağlı olduğunu 
anlıyoruz. Şu halde Nasyonal 
Sosyalist şeflerin iddiası, ken· 
diliğinden çürüyor demektir. 

Aksi takdirde lngiltere'nin 
dostu olan Türkiye için Alman· 
yanın düşmanlık hisleri beslemesi 
lazımgelirdi 

Ancak Almanyayı idare e· 
den şefler « logilterenin dostla· 
rı Almanyanın düşmanlarıdır » 
prensibini henüz resmen, alinen 
çürütmüş değillerdir. Bu hal 
karşısında « Das Reich ., isimli 
Alman gazetesinin Türkiye hak· 
kındaki cemilekir yazılarını lüzu· 
mu kadar itimadla okumak ka· 
bil olmazsa Türk umumi efkarı· 

nı mazur görmek icabeder. 
Resmi ağızlarla ifade edil· 

miş bir nazar noktasının, aksi 
yine resmen sabit olmadıkça, 

hususi neşriyat veya beyanatle 
deiiftirilmesine im kin yoktur. 
Bu itibarladır ki Türk - lnıriliz 
ittifakı aleyhind e zaman, zaman 
yapılan Alman nefrİyatının baiı · 

ıalardan silinmesi ve Türkiyede 

Alman dostluğuna karşı daha 
derin bir itimad beslenmesi için 
vaktiyle resmen ve ilenen orta· 
ya atılan prensibin yine reamen 
ve ilenen değiştirildiğini görmek 
talebimiz ırayet tabii olarak kar· 
şılanmalıdır. 

Türkiye, buıriln, Rusya ile 
dosttur. Yarın Rusya ile Alman 
ya veya logiltere arasında mü· 
sellab bir ihtilif baş gösterirse 
Rusyaoın hatırı için Almanya ve. 
ya lngiltereye; yahut Almanya 
veya lagilterenin hatırı için Rus. 
yaya biz de dllşman olacak de· 
ğiliz. Matbuatta ve Türk resmi 
ağızlarında yer bula, bula .. rtık 
kilifelenea hareket hattımızı bir 
daha tekrarlamağa lüzum gör· 
meden şuracıkta aydınlatılması· 

·Dawmı Üçüncüde· ..,. .......... '(' ......... . 

Ankara'da Çocuk lsllh evini ziya·~==-
retle tetkiklerde bulundular : 

Ankara - Kadın mebuslarımızdan bazıları diln sabah, Baraj yolu 
üzerindeki çocuk ıslah müessesesini ziyaret etmişlerdir. Mebusları· 

mız müessese müdüril B. Abdulkadir Eryurt tarafından karşılanmıs ve 
ıslah evini dolaşmağa başlamışlardır. Bn. Muammer Develi (Tokat) 
Hacer Dicle (Kaslllmonu), Mergube Gürleyük (Sıvas), Şehime Yunus 
(lzmir), ve Şemsa lşçen (Seyhan) dan ibaret bulunan ziyaretçiler, mem• 
leketin muhtelif yerlerinden ıslah müessesesine gelen çocukların nasıl 
terbiye edildiklerini, ne muamele gördüklerini, atelye mesailerini, alınan 

neticeyi ve cocuklara ait bulunan fişleri yakından tetkik etmif, müdür· 
den izahat almış ve çocuklarla konuşmuşlardır. Mebuslarımız müessese
den ayrılırken hatıra defterine gördüklerinden memnun olduklarını 
ve takdirlerini kaydetmiş, movaftakıyet temennisinde bulunmuşlardır. 

Milli piyangoda kazananlar 
Milli piyangonun 6 incı tertiı> I· 

ikinci keşidesi dün saaat 19 da, 
Ankarada 19 Mayıs stadında çekil· 
miştir. Bu keşidede kazanan numa· 
raları bildiriyoruz: 

30 Bin lira 
183558 

Büyük ikramiyeyi kazanan bu 

biletin bir parçası lstanbulda, di
ğer parçası Emirdağında satılmıştır. 

10 bin lira kazananlar 
112052, 120923, 241288 bu 

biletler Akçaabat, lzmir ve Mağ. 
nlsada satılmıştır. 

5 bin lira kazananlar 
82269, 116231, 193653, 199859 

255552, 287962 

2 şer bin lira kazananlar 
Son dört rakamı 1803, 7895 

ile biten 60 bilet 2 şer bin lira 
alacaklardır. 

1,000 lira kazananlar 
San dört rakamı 4077 veya 

6123 ile nihayetlenen 60 bilet 
1,000 er lira alacaklardır. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamı 3374, 8535, 

9160 ile nihayetlenen 90 bilet 
500 lira alacaklardır. 

250 lira kazananlar 
Son dört rakamı 0974, 2316, 

2804, 5767, 6320, 9909 ile biten 
180 bilet 250 şer lira kazanmış· 
lardır. 

100 lira kazananlar 
Son üç rakamı 698 ile biten 

300 bilet 100 er lira alacaklardır. 

Diğer ikramiyeler 
Son üç rakamı 583 veya 657 

ile biten 600 bilet 50 şer lira, 
son iki rakamı 12 ile biten 3000 
bilet 10 ar lira, son rakamı 5 le 
biten 30 Lin bilet 3 er lira ala
caklardır. 

Basın Birliği Seyhan 
bölge kongresi yarın 

Türk Basın Birliği kanununa 
2'Öre iki senede bir toplanması 
icab eden umumi kongre hazırhk
ları her tarafta başlamış bolun· 

maktadır. Türk gazetecileri ilk 
defa olarak teşkilatlı bir birlik 

içinde toplamış bulunan kanun 
iki senedenberi tatbik edilmekte \ 
ve bu kanunun verdiği salahiyete 

istinaden muhtelif nizamnamelerle 
mealekdaşlar arasındaki diğer yar· 

dımlaıma aisbetlerine girişilmiş bu· 

lunmaktadır. Gelecek ay içinde 

Ankara' da toplanacak olan umumi 

kongreye iki senelik tatbikat aaf 
hasında alınan neticeler bildirile· 
cektir. 

Basın birligi kanunu Türkiye' 
yi beş mıntakaya ayırmış, vilayet. 
lerimizi lstanbl, Ankara, lzmir, 
Trabzon ve Seyhan merkezlerine 
raptederek bütün meslekdaşları 
teşkilfıh içine almıştır. Mıntakalar, 
umumi kongreye arzedilecek dilek· 
)eri tesbit etmek üzere mahalli 
kongrelerini yapmıya baflamışlar· 

dır. lzmir mıntakası, Balıkesir,Mot· 
la, Manisa ve Deniz'liden gelen 

azalarının da .iftirakiyle kongresini 

aktetmiş ve lzmir kongresinin 

mesaisi tam bir samimiyet ha· 

vası içinde cereyan etmiş ve umu• 
mi kongreye arzedilecek bazı tek. 

lifler kabul olunmuştur. Basın Bir· 

liği Seyban mıntakasında kongre 

hazırlıklarını ikmal etmiştir. Yarın 

saat 9 da Adana kulübünde, mın· 

takamız basın mensupları kongre· 

lerini yapacaklardır. 

Bölge kupası final maçı 
b u g U n 

Bölge kupası final maçı milli 

mensucat gençlik kulilbü ile Ma· 
latya mensucat gençlik kulüpleri 
arasında bugün şehir stadında ya· 
pılacaktır. Müsabakayı kazanan 
takıma bölırenin kupası merasimle 
verilecektir, 

metine katlanmış, onları iyi tını· 
ml1, onları kendi muhitlerinde gö• 
rl!p, anlayıp ıevdikten sonra ka· 
lemi eline almış olmasındadır. l ROMAN:Sl I KALDIRIML ARIN KOKUSU 

Reşat Enis 
] 

Romanın başlıca kabrama· 
nı Hikmet adında on altı, on yedi 
yaşında kimsesiz bir çocuktur. Ev· 
lidlık olarak büyütüldüğü evden 
sokağa atılan bu çocuk, iş bula· 
bilmek için günlerce lıtaabul so
kaklarında aç, oelil ,dolaştıktan, 
yatacak yer ve yiye'cek bir lokma 
ekmek bulamadıktan sonra Gala
tada yaşayan kendi gibi kimıeaiz 
ve serseri çocukların arasına ka· 
rıımıştır. 

Hırsızlığa, batti ablikıuzh· 
tın · en kötüsüne kadar sükut edeı> 
bu Hikmeti kurtaran yine it olına
dıtı ve ıail nahif bir kız kardeşin 

omuzuna yilk olmaktan çekindiği 
için Hikmet gibi ayol sefil muhite 
düımuş bir bqka serseridir. 

Hikmet bunun vaııtasile bir 
kundnracı kalfaaının yanına çırak 
olur ve yine burada kendi kendi· 
ne çalııarak, okuyarak nihayet 
bir doktor olup meydana çıkar. 

Sefillerin bayatını tasvir eden 
sahnelerin her biri ayrı, ayrı gil· 
zel ve kuvvetli sahnelerdir. Bil· 
hassa Hikmetin tünel mazralları 
liıtündo yatıp dinlenmeğe hasret 
çektiti ve her yatışında polislerin 
tekmeail~ uyaadırıldıiı gecenin 
tasviri ve Hikmetin o andaki his· 
ıiyatının tablili, serserilerin sabah· 
ııı kabveıi, Çakırın emanetıiııin 

Keıik kesik hıçkırıyordam. 
- Sen kimin oğlusun, bakayım? 
Keıik kesik cevap veriyordum ı 

- Ba... ba." baba ..• mın ..... 
- Baban kim? 
- Ba ... ba... baba ... mm ... kılıcı var .... 
- Zabit mi? 
- Hım-
- Adı ne? 
- lsmail Bey ... 
- Senin adıo? 
- Niyazi ... 
- Haydi, timdi de, neye atladıiını 

söyle, çocuğum ... 
Şurada burada gezip dolaşamadığım, 

komşunun güvercinlerini yaynıktıramadı· 
ğım için ağlıyoram mu diyecektim? 

- Annemi göreceğim geldi de 1 ... 
diye, bir yalan uydurdum. iri boylu 

hocafendi, kıllı, damarlı elınin ayasile 
• diflerlni göstermemek• çalışır gibi • sa· 
kallarını, bıyıklarını sığazlıyor, kahkaha. 
\arla gülüyordu. 

Ah, ne iyi bir adamdı 1 Artık atla· 
mıyordum. Fiyongu çözülen enli, mavi 
kordellann uçlarında gözlerimi kurulu· 
yordum. 

Kıpkıtmızı yilzlü, ıiyab çenber sakallı, 
dev boylu hocayı belki o gün sevecek· 
tim. Demir kapılı, genif bahçesinin etrafı 
yOksek dıvarlarla çevrili mektebe belki 
o riln ıııuacaktım. Yarım saat sonra, 

mektebin büyük, yamrı yumru, çıplak 
divanhanesinde, bir yığın gözün Önünde 
falakaya yıkılan koca bir çocuk, beni 
siyah çenber sakallı bocadan da, mek· 
tepten de, buz gibi aopttu. 

Kıllı, damarlı elinin ayaıile • dişlerini 
göstermemete çalışır 'ııibi • sakallarını, 
bıyıklarını sığazlıyarak kahkahalarla gü· 
len deminki iyi hocalendi, falaka değne. 
ğini no imanaız bir kuvvetle savuruyordu( 
Simsiyah gözleri ne korkunç bir hal 
almıştı ? 1 

Ali boca ( Bak, isııtiııi hala unutma. 
mışım 1 ) bir ömür adamdı da.. Durup 
dururken göğsünü şişirir, omuzlarını, ko(. 
tuklarını kabartırdı. Kırmızı yanaklarını 
gösterirdi : Bütün ömrü zeytin ekmekle 
geçmişti. Fakat; bu glicil, bu kuvvetli, 
bu iri gövdeyi, bu kıpkırmızı yanakları, 
zeytin ekmek ona pek llA vermifti, (Bun· 
ları ne diye anlatırdı? Kimbilir?) 

• • • 
Çocukken en sevdiğim bir şey de 

ata binmekti. Bu aşırı at sevgisi, bqıma 
ne işler açtı, ne işleri... Ankaradaydık. 
Babamın gilzel bir atı vardı. Uzun bnylu, 
doru bir at.~ Tüyleri parlaktı; güneşin 

altında, bukalemun gibi, renkten renge 
girerdi. Seisin, üşenmeden, ince ince ör· 
düj'ü parlak, Iİyab UZDU yeleleri fÖpÜ• 

YAZAN: 
nün ta aşağılarına kadar inerdi. En boşu· 
ma gideni boyun kırışı ve aksırarak, kıç 
atarak, şaha kalkarak kişneyişiydi. Çok· 
luk, kısrak sürülerile karşılaştığı zaman· 
lar azgınlaşırdı. Ve, onu zaptetmek, ken
dine getirmek için öfkeli babamın parlak, 
dikenli mahmuzları lizımgelirdl. 

Dokuz yaıımdaydım. Babamın uzun 
boylu, doru atına binmeme izin yoktu. 
Dokuz yq ufak s'lyılmaz. Amma, pek 
cılızdım. Sade, aipsivri bir boy •.• Bann 
Recep, atı daireye • babama • götürürken 
beni önfine bindirirdi. Ne yüksek bir attı 
yarabbi 1 

« Kırgız » ın sabah, akşam tımarla· 
rında mutlak ben de bulunurdum. O az· 
gıo hayvan, kaşarının bir dilziye giden 
ahenkli tıkırtııile sanki kendinden geçer· 
di; kımıldanmazdı. Ayakları yıkanır, tır. 
nakları temizlenirken hazan huysuzlanacak 
olurdu. O zaman Recep, geniş kara 
avuçlarile sağrısına, boynuna şamarlar 
indirirdi: 

- Diba Kırgıza 1 
diye, haykırırdı. Receb'in çdal sesi bir 
büyü tesiri yapardı; ve, koca at, olduğu 
yerde boynunu sallar, yelelerini oynatır, 

homurdan•r kalırdı. 
Rüyamda hep bukalemun renkli 

Kırgızla uğraştığım bir ırecenin sabahı, 
ıafak sökerk~n yataktan fırladım: Kır· 
gııı kaçıracaktım. Şöyle bir "Keçiören,,e 

kadar gidip gelecektim. Dolu dizgin 
koşturacaktım. (Sıska mıska, çelimsiz 
melimsizdim ama, ata iyi binerdim.) Kır

gız, azgın bir hayvandı. Onu babamdan 
başkası güç kullanırdı. Recep bile, boş 

bulunduğu bir güo, onun hışmına uira· 
mıştı. içimde korku vardı. Atlar binici· 

(erinin kudretlerini lahzede anlayıveren 
bir garip mahlOldardır. Öyle pek te 
tavşan yürekli değildim. Kırgız, azgındı 

mazgındı amma. suyunca gidersem huy
suılanmazdı elbet •. 

Ev halkı uykudaydı. Kırmızı sn ta· 
şılı geceliğimi sıyırdım. Kilot pantaJo. 
numu bacaklarıma, avcı biçimi kadife 

ceketimi sırtıma taktım. Minimini rugan 
çizmelerim vardı. Sai elimin işaret par• 

mağını sağ tekinin kulağına, sol elimin· 

kini diğerine geçirdim. Sofayı, hörgüçlü 

develer gibi, Öne arkaya sallanrrak, 
ayaklarımın ucuna basa basa yürüdüm. 

Merdivenden inerken basamaklar 
gıcırdadı. Evimiz eski, tahta bir evdi. 
Nedense, geceleri ötesinden berisinden 
hafif çatırdılar, gıcırtılar duyulurdu. 

Babamın, gümüş sapı savatlı, domuz 
derisi kırbacı taşlığın dıvarında asılı 
dururdu. Uzandım; aldım. Kadife ceke· 
timin iliğini gevşetip araıına soktum. 

[ Devamı var ] 
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ikindi zamanı Bayındırlı Meh· 
t efendi de müsademe mahalli· me • 

sıe yetişerek müfrezesi ile mevzı 

aldı. 
Eve sokulmanın imkanı yoktu. 

Eve sokulmadan da eşkıyaya bir· 
şey yapabilmek imkanı mevcut 
değildi. Hacı Mustafa umur gör· 
milş, kırk baharın otunu yemiş, 
tecrübeli bir şaki ·idi. 

I 

.. 
Bu sebeple Hacı mustaf~ y~ni 

bir tedbir almağa lüzum gordü • 
Aveneden Çamlıcalı Mehmetle D~· 
veci kara Hüseyin oğlu Mehmedı 
merdivenden inererk eve sok~lan 
Jandarmalarla aşağı kattan musa· 
demeye tatuşmağa ve bu suretle 
Jandarmaları uzaklaştırarak yan· 
gının itfası çaresini t1'mine memur 

tt. Hacı Mu'Stafa; J.ındarma kuv· 
e ı. l ~k· 

. . lt kata kamilen ıa ım 
vetının a 
olduğunu henüz. bilmiyordu. . 

Bu iki kızan derhal merdıvene 
atıldılar. Aşağı katta pusu ~utur~k 

_ ademeye girişmek emelıyle ın· 

BUGÜN -

Suriye işine doğrudan doğruya 

yardımcı bir hareket naurile 
bakmak daha doğru olur kanaatın 

Almanlar 
Surlyede Lazkıye
ye asker çıkar· 
mamışlar 

Berlin 7 ( Hususi ) - Yari 
resmi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Amerika hariciye nazırı Hal' 
in gazeteciler toplantısında Fran· 
saya ait yaptığı b~yanat Berlinde 
alaka . ile karşılanmış fakat hayret 
uyandırmamıştır. Berlinde bo hu· 
susta vaziyet alınmaktan içtinap 
ediliyor. 

Vaşington 7 ( a .a ) - Fran
sız büyJk elçisi Hanri Heyi Per· 
şenbe Cuma günleri Hal ile gÖ· 
rüşmeğe muvaffak olamadığından 
Vişinin vaziyetini izah etmek üze· 
re gazetecileri Fransız büyük el. 
çiliğine toplamıştır. 

3 

Bir sığınakta 700 
kişl havasızllktan 

boğuldu 
Çunking: 7 la. a.} - Gl'çen 

geceki hava akınında büyük bir 
sığınağa sığınan erkek, kadın ve 
çocuktan murekkep 700 kişi hciva-
11zlıktan dün sabah ölmüş olarak 

bulunmuşlardır. 

Adana asliye 2. hukuk 
mahkemesinden : 

AdanHda sarı yakup mahal
lesinde 108 numaralı evde 
oturan Vıranşehir nüfus me
muru ölü Ahmet Faik oğlu 
ölü Mehmet Sait karısı 
ve Halil kızı Zelıha Macıde 

Kendisi Aslen Kürt aşiretle· 
rine mensupfü. Mensup olduğu aşi 
ret vaktile Ödemişin Ayasurnt kö· 
yil civarına iskan edilmişti. Evvela 
Kayaköyden Hacı Mollanın kızını 

aldı. 
Müteakiben de Ayasurnttan 

evlenmişti. iki karılı olan Hacı 
Mustafanın birinci karısından üç 
oğlu vardı ki bunlar elyevm ha· 
yattadırlar. Jandardarmn olan di 
ğer oğlunu ise Aydın dağlarında 
Yanık Halil lbrnhim efe öldürmüş· 
tür. 

mus O d b' k 

ı 
meğe başladılar. an a ır u· 

manda işitildi; 
- Ateşi .. 
Bayındırlı Mehmet. efen?i il~ 

diğr.r arkadaşlarını takıben ılerlı· 

de görüştüler. Fransanm meşhur 
Darlan'ı, lngilizlere karşı olan 
Gayız ve kinini bütün çıplaklğı 
ile meydana vurdu ve Sovyetler 
birliği de bir taraftan, Yunanistanı 
işga altında telakki ederek Mos. 
kovadaki Yunan elçisine yol verdi. 
Amerika, Groenland'da hava üs. 
leri tesisine başladı. Suriyede Al
man tayyareleri bulunmasından 
dolayı lngilizler, Beyrut'da asl<.erl 
hedefleri bombardıman ettiler. 
Vichy Fransası, buna Amman bom
bardınıanile cevap verdi. Bütün 
bunlar, bir takım lıadiselerin ha. 
zırhk devresinden olgunluk çağına 
geçtiği isbat eder sanırız. Bu es
nada ayrıca, mihverin yeni bir 
sulh taarruzuna geçeceğinden bile 
bahsedenler ve hatta Hess'in ken. 
diliğinden lskoçya'ya iltica etmedi. 

ğini tahmin edenler bile oldu. Fa. 
kat mihverin her büyük hareket
ten evvel, mes'uliyetleri başka· 
}arına yüklemek için sulh taarruz. 
!arı yapması artık adet hüknıüne 
girmiştir. Çünkü harbin_ ortasında 
sulhtan bahsedenler, eger hakiki 
sulh sevenler l)lsa idi, daha çok 
evvelden sulhu korumak çarelerini 
ararlar ve onun durgunluğunu 
bozmazlardı. 

dayız. Bu sayede Fransa ile işbir· 
liği daha kuvvetli ulacaktır. Dar
lan'ın" ihaneti bütün Fransızlara 

mazur gösterilm' k istenecektir. 
~alumdur ki, lngiliıler Alman tay· 
yarelerinin Suriyede bulunması · kar 
şısında Beyrut da bulunan petrol 
depolarını bombardıman etmişlerdir. 

Suriyedeki Vichy ci Fransızlar bu 
na Amman bombardımanile muka
bele etmiştir. Suriye işleri dolayi· 
sile Darlan şimdi bütün Fransayı 
İngilizlerin aleyhine kışkırtmağa 
çalışmak tadır. Ve nihayet diyecek 
tir ki biz eski müttefiklerimizle 
muhasamaya girişmek istemiyorduk 
ama buna lngiJizler sebebiyet ver
dil» ve ondan sonra Almanya ile 

Vichy ciler arasındaki işbirliği tam 
ve fili bir sahaya intikal etmiş bu 
lunacakhr. 

Hanri Heyi, Dakarda, Kazab 
lanka'da, sair Akdeniz limanların
da, Lıızkıye Suriyenin sair mınta· 
kalarmda Alman k•taları bulundu
ğu hakkında çıkan haberleri ya· 
lanlamıştır, F,ransız büyük elçisi, 
hava yoliyle kıta nakleden Mih· 
ver tayyarelerinin Orta şark ta ki 
Fransız müstemlekelerinde karaya 
indiğini de tekzip etmiştir. 

Gültekin'in lstanbul vilayeti 
Fatih Haraççı Kara Mehmet 
bostan hamamı H. 28 kütük 
35 sayfa 63 de kayıtlı ve 
bostan hamamı M. si kapu 
no. 98 Mustafa oğlu Mehmet 
Sa\ahettin karısı Macide aley· 
hine açtığı nesep davasının 
yapılmakta olan duruşmasın· 
da, müddeaaleyh adına çıka
rılan davetiye gösterilen ad
reste bu namda kimse olma
dığı şerhile tebliğsiz iade edil
diğinden ilanen davetiye teb
liğine ve duruşmanın 3/7 /941 
perşembe günü saat 9 tali
kine karar verildığindcn o 
gün ve saatta mahkemede 
hazır bulunması lüzumu da
vetiye makamına kaim olmak 
ilzere ilanen tebliğ olunur. 

Hacı Mustafa 45 yaşında iken 
tek başında eşkıyalığa başladı. 
Bilaharn Çakıcı Mehmetle birleşe· 
rek geniş ve çok kanlı bir şaka· 

vet hayatı sürdü. 
işte müferez.elerin karşısındaki 

adam; böyle bir adamdı ve maiye· 
tinde bulunan kızanlar knmilen tec 
rilbeli yılmaz, silahını iyi kulanır 
kimselerdi. Netekim sabahtan ikin· 
diye kadar mürezeye yedi zayiat 
verdirmişlerdi. • 

Fakat ne yapıp yapıp eve so· 
kulmak liizım geliyordu. Başka 
hiçbir çare mevcut değildi. 

Akşam yaklaşıyordu. 

Ve bir defa akşam olunca eş· 
kıyanın firarı muhakkaktı. 

Bu sebeple Bayındırlı Mehmet 
efendi; kendi müfrezesinden dört 
neferi sıçrata, sıçrata evin şark 

tarafındaki odanın önüne getire· 

bildi. Kendisi başta olduğu halde 

beş kişi birden bir sıçrama daha 
yaparak odaya atladılar. Yanların· 
da kazma, kürek te vardı Hacı 
Mustafa ile avenesi evin üst 
katından müsademe ile meşgul 
idiler. 

Kazm:ılıır , kürekler i,lemeğe 
başlamıştı . Bu suretle oda dıva· 
tını delerek açılan delikten bin bir 
ihtiyatla saman damına girdiler . 

Fakat girer girmez de iki şehit 
birden verdiler . 

B11radan bir iş becrebilaienin 
imkanı yoktu • 

Tekrar odaya ric'at ettiler ve 
merdivenin karşı tarafına gelen ikin 
ci bir dıvarı delmeğe başladılar · 

Bu dıvar da delindi ve Meh· 
met efendi delikten saman damına 
ateş vererek bu delikten nıerdive· 
nin karşısına geçip efrada mevzi 

aldırdı • 
Ev, yukarı kata doğru yanma· 

ğıı başlamıştı • Yukarı katı şimdi
lik duman boğuyordu ve eşkiya, 
oradaki D.kibeti anlıyacak kadar 
Zeki idi , 

Çakıcı efe 
okuyucularına 

Çakıcı efenin kitap halinde 

basılması için pek çok mektup 

almaktayız. Filhakika 934 sene· 

sinde lzmirde iki baskıda 12 bin 
nllsha satılıın ve bu suretle Tür· 
kiyede rekor kıran çakıcı efe ki· 
tabının Çukurovada da üçüncü 
baskısını yapmak isteriz. Ancak 
dizme, basma ve kağıt şartları 
ç?k. değiştiğinden bu işi meçhul 
b1r hesaba istinat ettirmenin ar
tık imkanı kalmamıştır; bugünkü 
Şartlar içinde hiç olmazsa bin ki 
tabın garantisi icap ediyor. lste· 
yen okuyucularımız ( Bugün ga· 
~e~esi idare hanesine «çakıcı efe 
ıçın») adresine lütfen birer mek
tup. yoll~yarak eseri kitap halin· 
de ıstedıklerini b'ıld' . l G I 

ırsın er. e en 
mektuplar bini bul d h 1 ursa er a 
abonman usulünü itt'h d k . b ı az e ere 
ı~e aşlamamız ve . ii - -
b k · eserın çuncu 

as ısını yap k ara okuyucularımı-
za takdim etme-. k b 'id" •ulZ pe ta ı ır. 
Yazılacak mektupl • b d 

arıı ıca ın a 

yen müfreze efradı ayni hedeflere 
müştereken ateş etmişlerdi. 

Çamlıcalı Mehmetle Deveci 
Kara Hüseyin oğlu mehmet; mer· 
divenin ortasından armut gibi düş 
müşler ve pis canlarını derhal ce· 
henneme yollamışlardı. 

Bu; büyiik bir muvaffakı 
yetti. 

Fakat bu muvaffakıyet; işte 
burada kalmağa da mahkömdu. 
Çünkü akşam olmuştu, karanlık 
ilerliyor ve muttasıl fazlalaşı • 
yordu, 

Nihayet mukadder netice te· 
celli etti. ElinC:en hafif bir şekilde 
yaralanan Hacı Mustafa; diğer kı
zanları da beraberine alarak evin 
yukarı katflki abdestanesinden iki 
adam boyundaki dereye atlamak 
suretile kaçtı. 

Ev cayır, cayır yanıyor, kor· 
kunç alevler gecenin zulmetini 

yırtarak yükseliyordu. Firar keyfi· 

yetinden haberdar olamıyan müf· 
rezeler ise Hacı Mustafayı kızanla 
riyle yandı zannediyorlardı. 

1 

(Devamı var) 

BORSA 
Adana Ticaret ve zahire boraaa1 

ıüntuk' piyasa cetveli 

7 H A Z l R A N 1941 
En çok Enat. 

Sulh sözlerinden sonra : 

Şu muhakkaktlr ki, Almanya, 

1940 için hazırladığı sulh 

planım tatbik edememiştir. Şimdi 
1941 yazına girmiş bulunuyor. 

Kışdan evvel, müsbet veya menfi 
büyük bir hareket yapmak ve 
harbi bitirmek mecburiyetindedir. 
Bu hareket Giritten sonra J"ıerede 

inkişaf edebilir? Girit istilasının, 
Büyük Bıitanyn istilasının ufak 
çapta bir provası olduj'unu tah· 
min edenler bulundu. Hc&tti Alman 
hava kuvvetleri Başkumandanı 

M;reşal Göring'in Girit paraşüt· 
cülerine hitaben neşrettiti emri 

M. parlağı 50 50 yevmiden bu _mana~ı. çıkaranlar 
M. temizi 48 48 bulundu. Filhakıka Gorıng bu em· 
M. temizi engin 46 46 rinde « zaptedilemez ada yoktur I» 
Yulaf 6,70 sözünü tekrarlamış ve praşütcü· 

'--------------- lere « ileri 1 » demiştir. Fakat bu 

1 

« ileri » emrinden kastedilen ma· 

T 11'11 1 na nedir? Girit pa~a~~tcüleri, Bn· 
- tanya adasını mı ıstıla edecekler· 

8 Haziran 1941 1 dir; yoksa Kıbrıs'ı veya Mllitayı 
PAZAR . mı? Öyle görülüyor ki, Almanya· 

YIL: 1941 • AV 6 Gün: 159 Hızır 34 nın maksadı daha çok, lngilteru ada· 
Rumi 1357 • Mayıs 26 • ·' · d • ı masını 
Hicri 1360.. CemdıUllevvel 12 sındakı kuvvetlerın agı ma . 

J 1 ~~e Nöbetci eczana 
Toros Eczanesi 

temin eaerek başka sahalarda 15!0" 

diği gibi iş görebılmektır. Bu ~se 
şimdi doğrudan .doğruya Surıye 
gibi görünmektedir. Fakat bir .su· 

h b. b"t . eg· i aşıkir riye ile ar ın ı mıyec 

lşte bundan dolayıdır ki, Sari 
ye meselesine daha çok yardımcı 

bir iş olarak bakmak kabildir. 

Almanya bir defa Fransayı 

bütün kuvvetile kendi tarafına 

alınca, belki Akdeniz meselesine 
ikinci bir mesele olarak bakacak 
ve bütün vaktini Atlantik meydan 
muharebesine hasredecektir. Çün· 
kü bu sayede Fransız filosundan 
ve Afrikadaki Fransız ~·limanların· 

dan istıf ade etmek kabil olacak· 

tır. Daha şimdiden Almanların 
Fransa Fa11na ve Fransız müstem· 

lekelerine bilhassa Dakar'a nüfuz 
etmelerinin sebebi bir hareket ha· 
zırlığını tamamlamaktan başka bir 
şeye atfedilemez. 

Tayyare ve deniz kuvveJL 
~-~ 

Bu harbin safhal~rı. şi~diye ka· 
dar ispat etmıştır kı tayyare 

ancak kilçük merhaleler dahilinde 
bir istilayı inkişaf ettirebilir. Girit 
harekatı muvaffak olmuştur; çOn· 
kü Alman tayyareleri aşağı yukarı 
40·50 bin kilometre dahilinde as· 
ker ve paraşütçü taşıyabilmişler

dir. Irak harekatı lngilızlerin lehine 
inkişaf etmiştir.Çünkü Alman havacı.l. 
lığı uzaklık dolayiıile lraka mües· 
sir yardımlarda bulunamamıştır. 

Almanların Suriyeye yc:rleşme 
lerinin lraka, Filistine ve yahut 
Mısıra karşı yapacakları tali ·hare 
ketler bakımından her halde mü· 
himdir. Çünkü Suriyeye yerleşüp 
de !rakı ellerine geçirdilermi bu 
takdirde bütün yakın şark ve or· 

la şark \tava kuvvetlerinin petrol 

ihtiyaçlarını mahallinde tedarik 
edebilirler. 

Heyi, resmi bir beyanname 
okuduktan sonra bir çok gazete· 
cilerin suallerine cevap vermiştir. 
Bilyük elçi Fransanın herhangi 
bir hücuma karşı müstemh·keleri· 
ni müdafaa edeceğini söylediği 
zaman neşesiz gözüküyor ve yü· 
züne kan hücum ediyordu. 

Resmi beyanatım bitiren bü
yük el1ri, hiç bir propaganda ve 
ya şayianın uzun ve şerefli bir 
maziye sahip olan Fran!lz mille· 
tini mukadder yolunu takip etmek
ten durduramıyacağını teyit etmiş 
ve şöyle demiştir: 

« - Sizi resmen ve samimi· 
yelle temin ederim ki Fransa mu· 
kadderatı hiç bir zaman Amerika 
mukadderatına muhalif bulunmı

yacaktır. Fransız-Alman işbirlıği 

hakkında Amerikanın şüphelerini 
izale etmek için Hal'i Pazartesi 

günü göreceğim . » 

Fakat yukarıda da söylediği. 

gibi bu hareketler hiç de lngille· 
reyi mağlup etmek manasına gele 
mez. Çünkü sulh masasında lngiJ. 
tere ile Almanya karşı karşıya 

konuşacaktır. Bunlardan bir tane 
sinin ıahsen zayif olması lazımdır 

ki diğeri iıtedi2"ini dikte edı:bilsin 
bundan dolayıdır ki lngilterenin 
doğrudan doğruya hedefi Alman· 
ya olduğu gibi, Almanyanın da 
hedefi lngiliz adalarıdır. ihraç ya· 
pacaksa da adanın ablokasını ta. 
mamlayacaksa da yine donanmaya 
muhtaçtır Bu donanmayı belki 
Suriyeye knrşı lngiliz akınını temin 
etmek sayesinde elde edebileceği· 
ni düşünmüş olabilir. 

Netice 
A Amerika, lngiltereye geniş 

• mikyasta yardıma başlamış· 

. " Al l 0 başka ( Yenicami Yanında ) oldui'una gore, aıan arı 

~~~~~==;;;;;;~============================' 

tır. Söylendiğine göre, lngilterenin 

hııva kuvvetleri, S"n zamanl ... rda 

hemen hemen -Almanya ile müsa· 

vi bir h4l almağa başlamıştır. E.ier 
bu yardım akım devam ederse, 
şimdiye kadar Almanyanın bazı 
merhaleleri ve hava kuvvetlerinin 

1334 senelik ahşap mabed 
Ahşap binaların uzun • zaman dayanmadık

ları zannı, umumidir. Fakat bu zannı ÇÜ· 

'=====~=============:=:==S::~~=:==::?==.::==============' mukayese kabııl etaıiyecek kadar mufassaldır. iştir. 

rütecek bir çok misaller vardır. Japonyada 
ve çinde yüzlerce sene evvel inşa edilmiş ev· 

!er, bugün hala mükemmel bir vaziyette bulu· 
nuyor. Meseli Japonyanın Nara şehrinde Hu· 
rugi pagodi (Japon mabedi) miladi 607 sene· 
sinde yani bundan tam 1334 sene evvel tama· 
men ahşap inşa edilmiş bulunduğu halde yep· 
yeni duruyor. Bu ahşap pagod 13 metre yük· 

sekliğinde ve dört katlıdır. Pagodun hiç bir 
tarafı çürümemiş ve inşa tarihinden bugün~ 

kadar hiç bir tamir yüzü görmemiştir. Pago· 
dun muhtelif kısımlarını perçinlemek için kul· 
lanılmış olan çiviler d~ demirden değil tahta· 
dandır. Yine mabedin ortasında Hurugi'nin 
tahtadan yapılmış ve mükemmel bir vaziyette 

bulunan bir heykeli de mevcuttur. 

• 

Çünkü Japonyada Avrup~ • iıdet ve merasimi Kapellanın altında başı, kurşun kalemi ucu 
kadar milli adetlerle carıdır. Resmi kitapta gibi, kutup yıldızına tevcih edilmiş bulanan 

şark ve garp muaşeret usulleri mezcedilmiş· bir müselles vardır. müsellesi teşkil eden yıl· 

tir. Meseli Avrupali ve Amerikalı yemek sof. dızlar gayet küçük görünmektedir. 
Efsaneye göre bu müselles insanların di· 

rası nasıl tertip edildi~i v~ nasıl yemek yenil· lek kuyusu olup istenilen dileğin husul bulma-
diği bertafsil aolatıldıgı gıbi küçük rahlelerin 

81 
için buraya bakmak kafidir. Fakat hakikatte 

önünd~ bağdaş kurarak Japon usulü nasıl ye· bu kuyu ölçlllemiyecek kadar geniş ve derin· 

mek yenileceği de en ufak teferrüatına varın- dir. Müsellesi teşkil eden yıldızlar da akla gel· 
cıya kadar izah edilmiştir. miyecek kadar büyüktür. Bizim küremiz ve gü· 

Japon ka~ınıoa Avrupalı kıyafette şapka- neşimiz bu yıldızların cesameti yanında hiç 
sını nasıl giyeceği anlatıldığı gibi Japon kıya- mesabesinde kalır. 
f eti ile şemsiyesini nasıl kullanacağı da izah Bunlardan hten yıldızının kutru sekiz yüz 

edilmiştir. Mabedlerde dua ve ibadete varınca- milyon kilometre olup güneşin kutrunun üç yüz 
b misli demektir. Zetanın cesameti arzımızın gil· ya kadar Japonların ütün, içtimai hayat ve h 

neş etrafındaki bir senelik devrinin bütün ma • 
teşrifatını kati birer nassolarak anlatan bu rekini dolduracak kadar muazzamdır. Zetanın' 
kitap büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. cesametinin bu azameti peyklerinin devri hak· 

• kında yapılan hesaplardan meydana çıkmıştır. 
·------~~""' Üç yıldızdan biri fıulunan Zepheus daha Yeni ve parlak Akşamları ufkun şimali cesimdir. Kutru bir buçuk milyar kilometre 0-

. b • 1 d garbisinde gördüğümüz lup Müşteri seyyaresinin bütün mahrekini kap· 

877 

Halkevi 
Reisliğinden: 

İngilizce, Fransızra ve Al
manca ikmal kurslarımız 9/ 
6/941 pazartesi günü saat 6 
da Halkevinde açılnc ·aktır. 
Bu kurslara kayd olunan ta
lebelerin o saat ta Halk evin· 
de bulunmaları ilan olunur. 

2-2 . 873 

himayesi sayesinde elôe ettıği za
ferler kutup değiştirebilir. 

Bundan dolayı, doğrudan doğ. 
ruya lngiliz adasını hedef alcnak 
lazımdır. Bu da ancak Atlantiğin 

bir donanma ile kontrolü sayesin. 
de kabil olabilir. 

Fransanın Dakar'da, Fas liman
larında, Martinik'de deniz kuv• 
vetleri vardır. Nasıl Amerikan ge
mileri Atlantikte bulunan Alman 
gemilerini lngilizlere haber veriyor· 
arsa, Almanya da Fransız gemile

rini hiç olmazsa bu maksatle kul· 
lanabilir. Onlar da, Almanlara in· 
gıliz kafilelerini haber verebilirler. 
O zaman icabederse, tayyarelerin 
doğrudan doğruya hedefleri üzeri· 
ne uçmaları mümkün olabilir. 

Sözlerimizi huliise edelim: Al· 
manya, lngiltere kadar bu harbin 
neticesinin Atıantikte alınacağına 

kanidir. Bundan dolay ı l ütün im
kan ve vasıtalarını Atlantiğin kont
rolünü temin et nek maksadıoda 

k ulla.ı maktadır. Girid hareı.itı da· 
ha çok Suriyeye varabılmek için 
yapılmıştır. Suriyeye de daha çok 
lngilizlerle Fransızların arasını aç· 
mak, ve Fransız donanmasını ve 
Fransız üslerini eline geçirmek için 
girilmiştir. Harbin bu haftaki sey· 
rinden anladıklarımız bunlardır. 

Ayrılış noktası 
( Baştarafı ikincide) 

nı faydalı buluruz ki halen ce· 

reyan halinde olan Türk - Al· 
man dostane münasebetleri mut· 
lak olarak, Türkiye tarafından 

bozulac k değildir. E.ğer günün 

birinde bir Türk-Alman silahlı 

ihtilafı vücut bulursa bunun mü· 

sebbibi katiyen Türkiye olmıya· 
caktır. 

*** 
Adana As. Ş. Başkanlı· 
ğmdan: 

Emekli ve yedek subay
lar ile askeri memurların yok· 
lamaları 15. p. 941 gününe 
kadar bilmiŞ . ~ olacağından 
. d' kadar ~oklaınasını 
şım ıye 1 lrların hemen 
yaptırmamış o a l yoklama-

b mDrscaat a c e v a p lı y a b"l . . • . . ı a:ıemız ıçın, 

açık ısım ve adre.:ı konulması ay
rıca rica olunur. 

Japonyada mua
şeret Adabına da
ir buyuk bir e-
ser neşredildi 

Japonya hükOmeti mu· 
aşeret idibına dair 
resmi bir kitap neşret
miştir. Bu kitap Avtu· 
pada ıoıyete navatına 
dair. yazılan kitaplarla 

. i_ F Y 1 1 Z gayet parlak bir yıldıza lamağa kafidir. " k 
Kapella ( Keçi yıldızı ) ünvanı verilmiştir, Gi- Üçüncü yıldız Ekıilon ise daha buyil o· 
rid adasında doian Zeuau ılldile bealiyeo ef- lup dört milyar kiJ..,JPetre kutrundadı~ .. Saturn 

şu eye tırmaları ve gelme-
_Jarı)~!h~kkında kanuni mu-
yen . ·~ l . amele )>apdgcağı ııan o unur. 

'I . in biltüa mahrekini kaplıyabılır. - san.vt~keçiyo izafot•n yıldıza bu tlnvan verı • seyyare11n 
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Ais·aray Sineması,nın 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLiM BiRDEN 

1 
Türk müziğinin en güzel sazı Müzeyyen Senarın 

En Güzel Şarkılariyle Süslenmiş Olan 

TUrkc;e sözlü en bUyUk atk ve sergUzett filmi 

NACI RISUl 
Buyuk Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 
adasında geçen en güzel aşk, ve macera filmi 

il 
Heyecan ve macera filmi kahramanı 

~<lERMII MAYNARI 
Tarafından temsil edilen 

KANLI PUSU 
Bugün 2,30 da iki film birden : 

1. Oç Silihşörler (Türkçe) 2.Kanll Pusn 

Hususi muhasebe müdürlüğünden: 
1 • Aşağıda sahibile cins, mevki ve muhammen bedeli 

yazılı Gayri menkul vergi borcunun temini tahsili için açık 
artırma ile satışa çıkarılmış ve ihaleievveliyesi yapılmıştır. 

2 ·Açık artırma ile kat'i ihalesi 941 yılı haziranın 14 
üncü cumartesi günü saat (10) da yapılacaktır. 

3 - İhale vaktinden 'evvel yaptırılması lazım gelen pey pa· 
rası mık tarı aşağıda gösterilmiştir. 

lıtelclilerin muayyen vakıtta vilayet idare hey' etinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedel Pey P. 
Cinsi 
Arazi 

Mahallesi 
Celilçavuş 

Sahibi 
Artin kızı 
Zabel 

Lira K. Lira K. 

1826 92 146 94 

Adana askerlik şubesinden: 
1. 337 doğumlular ve bunlarla muameleye tabi talebeler 

ve sıhhi durumları itibarile ertesi seneye terk edilen diğer 
doğumluların son yoklamalarına 19/6/941 tarihinde başlana-
rak 12/ 7 / 941 günü akşamı bitecektir. 

2. Bu müddet aşağıda yazılı günlere taksim edilmiş ol· 
duğundan kasaba, mahalle ve köylerde mevcut 337 doğum· 
lularla mahallesi mümessili ve köy muhtıırı ile beraber şu· 
beye gelerek askerlik meclisi huzurunda isbatı vücut ede
cektir. Gelmiyen köy muhtarı ve mahalle mümessilleri 
hakkında askerlik kanununun 2S nci maddesi hükmüne gö-
re haklarında takibat yapılacaktır. 

A. Merkez nahiyesine bağlı köyler 19/ 6/ 941 tarihinden 
29. 6. 941 gününe kadar mahallelerin 337 doğumlu ve bun· 
larla muameleye tabi diğer doğumlu erlerin yoklamaları. 

B· 30. 6. 941 tarihinden 4. 7, 941 tarihine kadar Misis 
nahiyesinde mevcut köylerin 337 doğumlu ve bunlarla mua· 
meleye tabi olan diğer doğumluların yoklamaları. 

C) 5. 7. 941 tarihinden 9. 7. 941 tarihine kadar kara
taş nahiyesinde mevcut köylerin 337 değumlu ve bunlarla 
muameleye tabi olan diğer doğumluların yoklamalarını. 

D) 10. 7. 941 tarihinden 12. 7. 941 akşamına kadar tuz
la nahiyesinde mevcut köylerin 337 doğumluların ve bunlar
la muameleye tabi olan dığer doğumlu erlerin yoklamaları 
yapılacaktır. 

3- 337 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi mektep ta· 
!ebeleri tecillerini yaptıracak ve bu talebelerde mektepten 
mezun olanlarında 1. eylül. 941 günü yedek subay okulun• 
da bulunmak üzere askerliklerine karar verileceğinden bu 
kabil kısa hizmetlılerde kezalik askerlik meclisine müracaaL 
etmek üzere şubeye geleceklerdir· Ve bu kısa hizmetliden 
geımiyenler ve askerliklerine karar almayanlar bakaya tanı
larak askerlik kanununun 89 ncu maddesi hükmüne göre 
haklarında takibat yapılacaktır. 

4- Mahalle ve köylerde bulunan 337 doğumlular ve bun· 
larla muameleye tabi yabancılarda aynı muameleye tabi olup 
bunların da bulundukları köy ve mahalleye nazaran muayyen 
günde şubede bulunmaları ilin olunur. 

Belediye Riyasetinden : 
1. Belediyeye ait numarı.larile muhammen icar bedelleri 

ve mevkileri yazılı dükkanların 941 senesi için icarlarının ya
pılan ihalesinde istekli çıkmadığından bir ay içinde pazar• 
lıkla icara yerilecektir. 

2. İhaleleri bir ay içinde cuma ve salı günleri öğleden 
sonra belediye binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3. İsteklilerin ihaleden evvel teminatlarını yatırmak ve 
şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kalemine ve 
ihale günleri belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Mevkii 
Sebze hali .. 

" 
" .. 
· .. .. 
" 
" 
" .. 

Cinai No: 
seb:Le dükkanı 8 

.. ti 9 
" .. 10 
" .. 11 

" 
.. 14 

.. " 
Toptancı ,. .. .. 
Balıkcı ,, 
Toptancı ,. 

" " 

ıs · 
17 

. Jt ;, ,, 

18 
28 
29 
30 
40 

Buğday pazan zahireci,, 54 

Muvakkat Muhammen icar 
Teminatı B e d e 1 i 
Lira Kr. Lira Kr. 

7 50 100 .. 
7 50 100 .. 
9 40 125 .. 
9 40 125 .. 
s 25 70 .. 
7 50 100 .. 
7 so 100 .. 
7 so 100 
6 30 84 .. 
7 50 100 .• 
7 50 100 :: 
6 00 80 •. 

18 15 250 .. 
874 

BUGÜN 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin 

(AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
LEO KARILLE PAT PA TERSON'un 

Emsal sız bir surette yarattıkları muhteşem dekorlar, biiyiiA , 
mizansenler, harkuUide rnüler içinde büyük aşk romanı \ 

A$KIN lAfERI 
52 nci Sokak 

AYRlCA 

Meşhur çalgıcı KOVBOY - FRED SKOTU'N 
Blnblr heyecanla dolu bUyUk sergUzeşt filmi 

YILDIRIM KURŞUN 
Bugün gündüz matinada iki filim birden 

1- Londra Batakhaneleri 
2- KANUN FEDAiLERi 

İLAN 
Kanara Müdürlü -
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için alınacak olan 2500 
• 3000 kilo asit karbonik 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilo
su 66,825 kuruş olup muvak· 
kat teminat 150 lira 36 ku· 
ruştur. 

3. ihalesi haziranın 10 ncu 
salı ğünü saat 15 de beledi· 
ye encümeninde yapıladaktır. 

Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. 
görmek istiyenler orada gö· 
rebilirler. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile mul!,}'yen saatte be· 
lediye encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 804 

iLAN 
Kanara Müdürlü
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih 

ti yacı için alınacak olan 8000-
10000 kilo arpa açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
3,75 kuruş olup muvakkat 
teminat 37 lira 50 kuruştur. 

3. ihalesi haziranın 10 un 
cu salı günü saat 15 de be 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. Gör 
mek istiyenler orada görebi 
lirler. 

İLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

1. Kanaranııı 941 yılı ihti 
yacı için alınacak olan 300 
kilo amonyak gazı açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
500 kuruşdan olup muvakkat 
teminat 112 lira 50 kuruştur. 

3. İhalesi haziranın 10 un 
cu salı günü saat 15 de Be 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. Sartnamesi Belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyenler orada gö 
re bilirler. · 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları iliıi olunur. 

27. 31. 4. 8 805 

• iLAN 
Kanara Müdürlü -
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih 
tiyacı için alınacak olan 1, 
008000 adet 70 sandık ga· 
zoz kapsülü açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. Muhammen beher san 
dığı yetmiş lira olup muvak
kat teminat 367 lira 50 k11, 
ruştur. 

3. İhalesi hıuiranın 1 O 
uncu salı günü saat !5 be
lediye encümeninde yapıla 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Görmek istiyenler orada gö 
rebilirler. 

• 
8 Haziran 1941 

.... ~ BU AKŞAM ii 
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Sinema tarihine bir zafer daha yazılıyor 
Dünyanın bildiği herkesin okuduğu 

AREKSANDR DUMAS'ın en büyük şaheseri 
G~nçleri çıldırtan aıklar, büyükleri sihirliyen vakalar, yiyitleri 
tıtreten, gönülleri büyüleyen şövalyelerin sönmez ateşi ... 

Kahramanların aşk destanı mevsimin en güzel şaheseri 

OÇ SiLAHŞORLER 
ilaveten: 

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

PANAMALI KIZ 
1 1 1 

GELECEK PROGRAM: 

Fra11sanın iki Büyük Artisti 
~ HARRI BAUR e VICTOR FRANCEN ~ 

TARAFINDAN OYNANAN ve ŞiMDiYE KADAR 
ÇEViRDiKLERİ FILIMLERIN EN GÜZELi OLAN 

T APTIÖIM KADIN 

İLAN 
Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

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

2. İlk teminat ( 540 ) lira· 
dır. 

2. Eskiltmesi 14/ 6/ 941 
cumartesi saat 10 da Ada· 
nada satınalma komisyonunda 
yapılacaktır . 

4. Buna ait evsaf ve şart 

namesi komisyonda göııiilebilir. 
5. isteklilerin ayni gün ve 

saatten bir saat evveline ka· 
dar zarflarını komisyona ver 
meleri. 28, 30, 3, 8 823 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1 
1. 720 ton ekmek tabriyesi 

kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2. Beher kilo muhammen 
bedeline göre ilk te'minatı 
945 liradır. 

3. eksiltmesi 17/6/941 sa· 
lı günü saat 10 da Adanada 
askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart

namesi komisyonda görüle
bilir 

5. isteklilerin ayni ğün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komisyona 
vermeleri 

28. 30. 3. 8 820 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

• iLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

(Buz ihale edilecek) 
1. Belediye kanarasında 

istihsal edilmekte olan buz 
1 Haziran 941 tarihinden 31 
Mayıs 942 tarihine kadar ol
mak üzere bir sene müddetle 
ve kapalı zarf usulile satışa 
çıkarılmıştır. 

2. Muvakkat teminatı 250 
liradır. 

3. ihalesi Haziranın onun 
cu salı günü saat onbeşte 
Belediye Encümeninde yapı · 
lacaktır. 

4. Şartnamesi 
muhasebesindedir. 
orada görebilirler. 

Belediye 
istekliler 

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

6. isteklilerin usulü daire 
sinde tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte Belediye Ri 
yasetine vermiş olmaları ilin 
olunur. 793 24 2!? 3 8 

Belediye 
Riyasetinden: -
1- Temizlik işleri hayvanatının 
bir yıllık arpa ihtiyacı olan 
İ0·80 bin kilo arpa ile 70-80 
bin kilo saman açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarile muayyen saatde be 
lediye encümenine müraatla

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen sailtde 
belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

'91 1. 60 T onsığ}r eti kapa- 2-Arpanın beher kilo mu
hammen bedeli altı kuruş 
saman beher kilo muham
men bedeli iki kuruştur. 

rı ilin olunur. 
27. 31. 4. 8 806 

iLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için alınacak olan 800 
teneke 10000 kılo benzin açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2. Muhemmen beher tene• 
kesi 490 kuruş olup m.uvak
kat teminat 294 lira 00 ku
ruştur. 

3. ihalesi haziranın 1 O cu 
cu salı günü saat 15 de be· 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. Şartnamesi belediye ya 
zı işleri müdürlüğündedir. Gör 
mek iıtiyenler orada görebi 
lirler. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 808 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 

~7. 31, 4. 8 

iLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

803 

( 15 Ton Asfalt alınacak ) 
1 - Şehir Asfalt yollarının 

tamiri işlerinde kullanılacak 
olan 15 Ton soğuk Asfaltın 
mubayaası açık olarak eksilt. 
meye konulmuştur. 

2 • !maliye, nakliye ve va
riller dahil Adana teslimi be
her Ton muhammen bebeli 
210 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
236.25 liradır. 

4 • ihale 1 o. 6. 941 tarihi
ne rastlayan Salı günü saat 
15 de Adana Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

5-Şartaamesi Belediye Fen 
işleri müdürlüğündedir. isti
yenler oradan parasız alabi
lirler . 

6 • Fazla malumat almak 
istiyenlerin Adana Belediyesi 
Fen dairesine ve ihale günü· 
de muayyen satte teminatla
rı ile birlikte Belediye encü
menine müracaatları ilan olu· 
nur. 784 25-30-4·8 

lı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2. ilk teminatı 1215 lira
dır. 

3. Eksiltmesi 13/6/941 cu
ma günü saat 10 da Ada· 
nada satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart
name komisyonumuzda görü
lebilir. 

5. istekliler ayni gün ve 
saatten hir saat evveline ka
dar zarflarını komisyona ver
meleri. 
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Adaqa Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

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

2. ilk te'minatı (1680) li
radır. 

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

4. Buna ait evsaf ve şart
namesi komisyonda görülebi
lir. 

5. isteklilerin ayni gün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komiyona 
vermeleri. 
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3-Arpanın muvakkat temina 
tı 360 lira, samanın muvak
kat teminatı 120 liradır. 

4- ihalesi haziranın 20 inci 
cuma günü saat 15 te bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

5- Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere yazı itleri ka· 
lemine ve ihaie günü de mu 
vakkat teminatlarile birlikte 
belediye encümenine miiraca· 
atları ilin olunur. 
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Askerlik Şubesinden: 
330 doğumlu ihtiyat erat 

celp ve sevk edileceklerinden 
9/6/941 günü behemhal şu· 
beye müracaat etmeleri ve 
etmeyenler hakkında Aıkerlik 
kanununun 90. maddeıi tat• 
bik olunacağı ilan olunur . 

Zayi teskire 
Askerlik terhis vesikamı 

zayi eyledim yenisini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilin ederim • 

Ceyhan aydemir oğlu 
mahallesinden ma:ıul 
mehmet oğlu Abdurrah 
man Kayaş 876 


