
BASMUHARRIRI ----
CUMARTESi 

10 
MAYIS 
1941 

iDARE YERi ı Yeni 
ıetaeron caddeel • Adana 
Telefon ı 138• Poet• K. 48 --Abone : Yıllıt• 14, Allı 
aylıtı 7 lira, arlıtı 1,25 Kr. -

-- El Konan 
Pamuklar 

Yd ı 1 No. 212 
l'lyat:ı s 

lıln .. rtları lda,. 11• 
kararta,tırılır. 
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'.'Aylığı verilmemiş 
tek hoca yoktur,, 

Vekili Faik Ôztrak, hususi idarelerin Dahiliye 
p 1 • 1 • ; - ıvazıyet erı hakkında mecliste izahat verdi 

l B. Faik Ôztrak 

Bir dünya har
bine doğru mu? 

Yazan: Cavit Oral 

Amerikanın tanınmış vaze· 
telerinden birisinin Tokyo 

; rnuhabiri Japon Hariciye nazırın· 
dan şu ıuali sormaftur; Birleşik 
devletler lngiltere lehine harbe 
rirdiii takdirde Japonya ne yapa· 
cakbr? 8u suale J.>o H.riciye 
-...ı MöeJÖ Mabaoka ıa cevabı 
""'"tir? Üçüzlü pakt ATDerika· 
nın harbtı girmesine mani olmak 
i9İn yapdm11tır. Şu halde Amerika 
harbe girecek olursa Japonya da 
inuasına sadakat gösterecek ve 
Almanya lehine harbe girecektir. 

Eter bu havadis dotru ise Mös
yö Matsuokanın Bertin ve Roma se-

Çif çi - mallarının 
korunması 

BUyUk ·Millet Meclisi dUn bu mUhlm kanun 
ı 6 y I h a s ı n.1 n m ü z a k e r e s i n e b a ' 1 a d ı 

Ankara 9 [a. a.] -· Büyük Millet Maclisi bugünkü toplantısında 
çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun layihasının müzakeresine 
başlamıştır. Bu müna!lebetle söz alan hatipler, memlekette büyük bir 
ek~eriyet teşkil eden köylülerimizi ve çiftçilerimiıi alakalandıran bu mü
him mevzu üzerinde hükfimet ve encümenler taraf ırıdan hazırlanma~ olan 
metinlere dair izahat vermişler ve bu dört metinden hangisinin müzake. 
re edilmesi icap edeceğini münakaşe eylemişlerdir. 

Bundan sonra lzmir hususi ait bir kısım borçlar vardır. lzınir 
idaresince milli bankalardan yapı· J viliti bu 300 bin liranın dışında 
lacak 300 bin liralık istikraza Ma· olan borçlarını ödemek için sami· 
liye Vekaletinin kefalette bulun· miyetle çalışıyorlar. Bu sene kendi 
masına mezuniyet veren kanun la· büdçesi içinden ve tahsisatından 266 
yihası müzakere edilmiştir. Bu ve- '>İn lira ve sabık borçlarından da 
'l 1 _ 1 h . l h • 'd 25 bin lira ödemiştir. 

sı ey e soz a an atıp er ususı ı a· Mütarakim muallim maaşları 
relerin vaziyetine temas ~derek hakkında uzan izahat veren dahi. 
üzerinde görüşülen meselenın bu 1. k'I' .. l · · ~0- le b"t" · t' • . _ . ıye ve ı ı soz erım., y ı armış ır. 

ıdarelerın bunyelerınde son ~a?'an· "- Şimdi 1941 senesinde ye-
larda görülen sıkıntı ve ıztırabı • b' . t ı ktı Ald • 

• nı ır vazıye o aca r. ıgını 
açıga vurma bakımından şayanı lO t .. 1941 · d · ı · · 1 . 1 ma ma a gore, senesın e dıkkat o dugunu ışaret ey emış er _ . . 

'-t · ı · h t . 1 d. boyle hır va.zıyet karşısında kalını. ve DOK aınazar arını ıza e mış er ır. 

Kil - l D h'l' V kil' yacaiımızı umuyor. Ve bunu bildi· rsuyo ge en a ı ıye e ı , 
Faik Ôztrak uzun izahatta bulun· rirken son ve kat i çare olacağına 
muş ve demiştir ki: "fdarei huıu· inandığımız halde bu iıtikrazın bu. 
liyelerin buhran geçirdiği devreler· rada kabuluna kadar geçen zaman 
de tediye intiıamsızhkları ola bili· zarfında f ev kala de bir tedbire mü. 

yormuş. Zannederim şimdi varidat racaa~. e~~ekl~ vaziyeti idare e.t· 
itibariyle bir fark olmamasına rağ. mek umı~ı bı~ce Akuvvetlenm§hr. 
men ha intizamsızlık buğün varid Zannederım kı maruıatım arka • 
d • 'ld' daşlarımı tatmin etmiştir. ,, 
egı ır. Bu izahattan sonra kanun Ji. 

. ~e aylıfı ve~lme~iş bir .h~~a, yihasının maddeleri okunmuş ve 
ne ıstıhkakı venlmemıı sahıbı ıs· kabul edilmif&ir. Meclis pazartesi 
tihkak movcuddur. Geçmiı aenelere günü toplanacaktır. 

yahatlerinden ve Moskovayı ziya· Londra : 9 Ham bu rg' srece avcılarıma& 
retinden sonra ortaya atılan tah· [ A.A.] - Hava 12 dliım.n tay· 
minlerin doiru olmadığı ve yanlıı nezareti tebliti : yaresi düıürmilJ· 
çıktıiı anlaşılmaktadır. Çünkü o lnriliz hava Brem en 'e lerdir. Dafi batar. 
zaman dünya matbuatı Japon ha· kuvvetleri tara- yalarımız da ayrı• 
riciye nazınnın Avrupa seyahatin· fından şimdiye oa iki tayyare 

den iyi intibalarla dönmediğini ve kadar Almanya ta ar r UZ düşürmüşlerdir. 
hatta Moskova anlaşmasının da bu üzerine yapılan Londra : 9 
fena intıbaların bir neticesi oldu· hücumların e n ----- (A.A)- Bu gece 
iunu ileri sürmüştü. Mamafih bu şiddetlisi Ham· Deniz tezgAhlerile ••· orta lngilterede iki 
tahminleri Alman ve ltalyan mat- burg ve Bremene neyi mıntakalerınde bölgeye şiddetli 

l t H taarruzlar yapıl· buahnın nazırın aynlışından sonra o muş ur. ava bU Uk 1 
mutad hilafına sükOtü ve sessizliği güzeldi, tayyare· Y yangın ar mıştır. Bir bölgede 

de biraz takviye etmişti. lerimiz şiddetli ç 1 k a r 1 1 d ı. mühim hasarat 
Halbuki bu son beyanat üçüz· mukabeleye rağ· ----- vardır.Ölü ve ya· 

• · l td · raıi mikdarınıo muhtemel olarak lü paktın revşememiş bulunduğu· men kati netıce er e e etmış· 
1 · D · ~hl ·1 · yüksek olacag" ı zannedilmektedir. na ve ortaklar arasında sıkı bir erdır. enız tezga arı e sanayı 

ı d b k 1 fnailterenio' !limal bölgesinde de işbirliö.inin de mevcudiyetini işaret mahalle erin e üyü yangın ar • y 

• f l mühim hasarat mevcudsa da ölü etmektedir. Bu vaziyete nazaran çıktığı ırörülmüştür. Diğer ilo arı· 
beşeriyetin bir dünya harbİna mız muhtelif mıntakaları ve bil- ve yaralı adedinin ehemmiyetsi:ı 
doiru rittiği düşüncesi akla gel· hassa Düşman sa h i 1 J e r i ara- olduğu tahmin edilmektedir. Ekse· 
1nektedir. sında nakliyat yapan vapurları risi lngiltere şarkında v~ cenubun· · 

Zira bu harp başlıyalı iki sene bombalamışlardır. Norveç sahil· da olmak üzere diğer bazı yerler· 
gibi uzun bir zaman oldu. Fakat lerindeki sefaine hücum edilmiş de bombalar düşmüştür. Bu yere· 
hali ortada sulh emarelerine aid ve bir düşman nakliyesi hasara !erden bir kaçı ciddi hasara uğra· 
en ufak bir şey bile mevcud de· uğratılmıştır. Gece ve gündüz mıştır. Pek az ölii vardır. Avcıla· 

harekatından 15 tayyaremiz kayıp· 
iildir. Bilakis her geçen gün har· tır. Bu gece Sent Nazer Denizaltı rımız 11 düşman bombardm•0 

bin daha çok kızışacağını, daha üssüne de hücum edilmiştir. Dün tayyaresini tahrib etmişlerdir. 
çok uza ya cağını ve hakikaten Cer· !'l'!""!""""'!!!!!!~ ... """""""""'!!""""'!!!'"!'!!!!!11!!!!!11!!!1!' .. _!"_!!!!_!!!!_!!""!' __ !'!"!''!'!!"!!!!!'!'!!'_ ... """"""""'!!""""'!!'!'!!"!!!!!""!"""--~!"'!!!!ll!!' 
men ve Anglo·Sakson milletleri müdahaleden men edemiyecektir. korkunç ve daha karanlık hadise· 
için bir mukadderat harbi şeklini Görünüşe göre Birleşik Amerika· lerle karşılaşacaktır. 
almakta olduğunu göstermektedir. yı bir saat evvel milcadeleye ka· Her halde bu önümüzdeki yaz 
Miıter Çörçilin nutku da her Hit· rışmaktan meneden şu veya bu aylarının insanlık alemi için büyük 
lerin ifadeleri de bize bundan baş devlet korkutması değildir. Ame· sürprizler sakladığına şüphe edile· 
ka beşeriyetin yüzünü güldürecek rikayı bekleten yalnız harp hazır· m~z. Burün için bilinen b~r t~k 
rönlünü ferahlandıracak bir beşa• lığını tamamlamak arzusu ve mec hakikat varsa o da .. her mılletın 
rette bulunmamaktadır. ·Hatti yu- buriyeti olsa gerektir. Bu harp ha kendisini uzun ve yıpratıcı bir har· 
karıda mevzubahs ettiğimiz muha· zırlığıda dünyanın bu büyük ve bin meşakkatlerine ve fedakarlık· 
birin ikinci bir süalini • teşkil eden zengin memleketinde dev adım. larına durmadan ve yorulmadan 
" Bir _sulh İmkanı olup ~olmadığı· tarı süratile ilerlemektedir. hazırlamasıdır. 
na daır sorgusuna Japon •hariciye Bundan başka bütün Amerikan Çünkü bu badireden sağlam 
~azırının öbür gün kelimesile mu- devlet adamlarının sözleri ve be • ve dünya haritasından silinmeden 
.. •bele etmesi de burün idn sulh yanatlara bu harbin bir lngiliz har- parçalanmadan çıkmak ancak Total u 'dl . . y ' 

.aı1• erının yokluğuna açık bir de bi değil ayni zamanda Birleşik dev. bir harbin hazırhğiyle mümkündür. 
lıldır. letler harbi olarak kabul edildiği. İşte Avrupa dışında olan milletle· 
büt_O .halde) ortada mevcut olan ne de bizi inandırmaktadır. Demek rin yaptığı da budur. Ve bunu 

.. :n .ışare~.er, ifadeler, hadiseler oluyor ki Amerika bu harbe kat'i Anglo-sakson Irkının daha hızh 
ro~ erıyVor 1 

bu harp çok uzaya· olarak girecektir. bir surette yapmağa çalıştığı da 
ca tır. e uzadıkçada h Halbuki Amerikanın bu harbe muhakkaktır. Onun içindir ki bu nişliyecek, ihtilit ihtı'rn lsla .ası ge· 

k a erı arta· karışması takdirinde Japonyanın da harp çok uzasa da, bütün dünya-
ca ve yayılacaktır. mücadeleye gireceği söylendiğine ya yayılsa da neticede bu mu-

. Bi~ ke~e Amerikanın harbe nazaran harb bir anda Atlantikten kadderat mücadelesine daha ziya. 
!;rm~sı ~tı J bir ernrivaki şeklini Okyanuslara ve oradan da Hint de dayanıklı olacağına şüphe edi-
mış ır. e aponyanın ha be 'r denizine aeçecek ve bütün dünya· ı lemiyen demokratlar cephesinin za· lllek tehdidi ve ne de herr h gı • • 

bit b ang-ı ya sirayet edecek demektir. O za· feriyle biteceğine inanmak lizım· 
tehlike u memleketi harbe man beteriyet burilnkinden daha dır. 

Amerika harbe glrdlll 1 
g Un . 

Japonya 
harbe 
girecek 

Matsuokanın şayanı 
dikkat beyanatı 

l Bağdadın Tayyareden Alınmış Bir Resmi 

Amerikan gemi ka/ile
lerile Alman deniz ve 
lıaoa kuvt1etleri uasın
da çarpışma olduğu tak· 
dirde }aponga bunu bir 
harp sebebi sayacak 

..................... 
Askeri ve siyasi 1 

VAZIYET ---

Alman 
Tankları 
zayıf! 
Fransız endüst
risi, bu tankla
r1n z1rhlar1nı ka· 
hnıa,tlracak. 

-RADYO
Gazetesi 

• Iraktaki ukeri hareki. 
tın inkişafı hakkında yeni malO· 
mat gelmemiştir. Gc:ılen haber· 
lerden, lngilizlerin tedricen va· 
ziyete hakim oldukları anlaşılı
yor. Irak kuvvetJerinin mühim 
bir kısmı Habbaniye etrafından 
geri atılmıştır. lngilizlerin lraka 
yeni kıtalar çıkardıkları muhak
kak sayılıyor. 

ltalyan gazeteleri, yardım 
gelmediği taktirde Iraklıların fe
na vaziyete düşeceğini yazıyor
Jıır. 

Romanya Radyosuna göre, 
Irak • Alman m~nasebetlerinin 
yeniden tesis ediJip edilmiye
ceii hakkında, Alman aiyasi 
mahfilleri, bir ıey bilinmediğini, 
Baidat hilkQmetinin bu hususta 
teıebbQste bulundutunu söyle· 
mektedirler. 

Raşit Alinin Batdadı terk
ettiii bildirilmiıse de bu haber 
teeyyüt etmemiştir. 

• Vişi ile Almanya ara· 
sında bir anlaşmaya varılmıştır. 
Anlaımanın gizli hükümleri olup 
olmadığı bilinmiyor. Müstakil 
Fransız ajansının bildirdiğine 
göre, Almanya bu anlaşlamadan 
şunları kazanmıştır : 

1 - Fransız endüstrisi Al
man Tanklarının zırhlarını ka. 
hnlaştırmağa yardım edecektir. 
Alman tanklarının Balkan mu· 
harebelerinde müttefiklerin tank 
dafi toplarına mukavemet ede. 
cek sağlamlıkta olmadığı anla· 
şılmıştır. 

2 - Fransa, Alman Deniz· 
altı gemilerinin tamir işine 
yardım edecektir. 

• Yunanistandao g e ı e n 
?aberlere göre bu memlekette 
~a!e . müşkilatı başlamıştır. Bu 
1yşıahn . tabii bir neticesidir: 
unanıstan · · · d t . ı ıaşesını ışarıdan 

~mın eden bir memlekettir. 
orveçten ispanya hududuna 

ve Mataban burnuna kadar 
hemen her memlekette- ayni 
zorluklar baş göstermiştir. 
l lşğ-al altındaki memleket• 

1
erde iaşe meslesi inzıbat mese· 
esi kadar mühimdir. 

Papagos 
Almanyaya karşı harbi 

tahrik suçundan 

Mevkuf! 
londra 9 ( A. A) - Atina 

radyosu eski başkumandan Papa· 
i'~sla hariciye müst~şarı ve diğer 
~usteşarların tevkıf edildiklerini 
ıldirınektedir. Çolak oğlu hükO· 

meti Almanların emrile bu zevat 
hakkında Almanyaya karşı harbi 
tahrik suçundan takibat yapacaktır. 

Yunanistanda iaşe vaziyet her 1 
g'Ün daha ziyade fenalaşmaktadır. 
Halka güde 125 gram ekmek ve 
haftada 125 ıram makarna veril· 
mektecHr. 

İtalyan müşaviri! 
Londra 9 / A.AJ - Yük

sek rütbeli iki ltalgan suba
yı, l rak ordusunda müşavir
lik vazifesi görmek üzere 
Bağdada varmıştır. 

iktisadi devlet teşekkülle
rinin bilançoları 

Ankara 9 ( hususi ) - iktisadi 
devlet teşekküllerinin bilançolarile 
kar ve zarar hesaplarının ve ba 
husustaki bütün raporların en geç 
ilk teşrin ayı içinde umumi heyete 
verilmiş ve heyet azasına dağıtıl· 
mış olması hakkındaki kanun pro. 
jesini hükumet meclise göndermiş
tir. 

-

1 

Japonya Hariciye Nazırı 
Matsa oka 

- Yazısı Üçüncüde -

Adana Elektrik • 
•• • 

muessesesı 
l9letme teklini tayin etmek 
Uzere haz1rlanan IAylha meclls 
dahlllye encUmenlnde 

Ankara 9 ( Huıuıi ) -;- Antakya ve lıkenderan Elektrik müeueıe
lerinin mahaJli belediyele~ devri hakkın.:iaki kanunun tatbikabndan 
olmak üzere Maliye, Nafaa ve Dahiliye VeklJeti mümo11illerinden 
mürekkep bir heyet yakında Hataya gidecek ve bu müesseselerin be. 
lediyelere devri işile meşgul olacaktır. 

. Di~e.r ta~aftan Adana ve Ankara Elektrik müeMseselerinin işletme 
şekıllerını tayın etmek üzere Nafaa vekaletince hazırlanan kanu ll ·• 
hası meclis dahiliye encümeninde milzakere olunmaktadır. n yı 

Askeri muhakeme kanununun 2 
maddesi·değişi 

Ankara 9 (Hususi) - lA5keri 
muhakeme usulü kanununun iki 
maddesini değiştiren layiha meclis 

yor 
ruznamasine alındı. Layiha esasla· 
rına göre, ordu emniyetini ve as 
keri disiplini muhafaza endişesinin 
zaruri kıldığı hallerde dava nakli 
meselesi askeri usule de teşmil 
e~il~e~tedir. Halin icabına göre, 

~ıllı müd~faa vekilinin talebi üze· 1 
rıne askerı temyiz muhakemesi da· 
vanın başka yerde bulunuan ayni 

dere.cede bir askeri muhakemeye 
naklıne karar verebilecektir. 

Bundan başka, seferberlikte 
askeri mahkemelerdı!n verilen şah 
si hürriyeti tahdit eden cezaların 
infazı, vazifeli adli amirin talebi 

üzerine en büyük adli amirin ka· 
rarile seferberliğin sonuna kadar 

geriye bırakılabilecektir. Tehir 
müddeti zarfında müruru zaman iş· 
lemiyecektir. 

=xlJ: '.l<:X::: J::x=o::<: x:::: :xı:ooı;: : ::: ::::=: 

Berlindeki bitaraf 
Tobrukta vaziyet 

değişmedi 
Kahire 9 ( A.A ) - lngiliz 

resmi tebliği: 
1 

muşahitlere göre 

Tobrukta vaziyet değişmemiş· 
tir. Şiddetli kum fırtınası harekatı 
işkil etmektedir. Sollumda bukın· 
lar yapan kuvvetlerimiz mavaffa. 
kiyet röstermiılerdir. 

Habeşittandaki harekitımiz in
kişaf etmektedir. lrakda kuvetleri
miz Habbaniyede hakim yaylayı 
işğal etmişlerdir. Malzeme iğtinam 

edilmiştir. Irak kuvvetleri Çomma· 
ziyeye çekilmişlerdir. Basra bölge
sinde sükOnet vardır . 

Maarif matbaasmda ücretli 
iş mükellefiyeti 

Ankara 9 ( hususi muhabiri· 
mizden ) - Muarif matbauının fa. 

aliyeti için kifi miktarda işçi, tek

nisiyen ve sair müstahdemlerin 
tedariki maksadile milli korunma 

kanunu hükümlerine müsteniden 
ücretli iş mükellefiyeti tesis edil-

miştir. 1 nisan 1941 tarihinde m•· 
arif matbauıada ç•ilf-lcta bulu· 
nan ffçi, telcalaly•n ve Mir mo.-

Dünya vaziyeti 
vahimdir 

Sovyetler harbin oe
nislemesini derpiş 

ediyormüs 
• Yazısı üçüncüde • 

":lOOc: ::x : : : : : : : =: : : :ıo;:; :ı=cı: .....::: 

tahdemler bu mükellefiyete tabi 

bulunmaktadırlar. Mükellefler, m~· 
arif vekaletince tesbit olunan nor· 
mal ücretleri alacaklardır. istihkak 

ücreti biJfiil çalıım• ile metra~ 
k d Mükellefiyete tabı bulunma ta ır. . 

• 1 ri yol masranarı maanf 
kılld• • n 
vekiJeti rarafıadan tediye olun•· 

caktJr, 
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TETKİK ......... ----! ..- ............ ""->- ....... ... 

1REALiTE1 E!!m!•.~~~ ................ Kristof kolombun. askı Cennette yaşıyoruz!. 
a _.,.__,- j Askere gidenlerin vazi-ve Atlantik haritası Benc~~~:y~~;·:;.~·:s.,f:,·:.;~ feler ini kadınlar görecek 

Atlantlk denizinin bir çok sahilleri, 
bir gençlik suyunun peşine düşen 
Jan Pons tarafından keşfedilmiştir. 

sihirli 
siyah 

Fakat son harbin tecelliyatı 
ve tezahürleri insana bu suale 
de "evet,, dedirtecek bir mahi
yet aldı. Hükümetin asker aileleri 

hakkındaki karan 

' 

El konan 
Pamuklar Son günlerde Atlantik meydan 1 

muharebesinden sık sık bahse· 

diliyor. 
HattU: 
- Harbin neticesi Atlantik 

meydan muharebesinde belli ola· 
caktırl .. Diyenler bile vardır. 

Atlantik ticaret ve insanların 

hayatları bakımından en mühim de· 
rıizlerden biridir. Bu büyük deniz 
unklarda bulunan, bilmediğimiz 

garip memleketler kadar merak 
uyandırıcıdır. Bilhassa Atlantik de 
n izinin tarihi pek · dikkate şayan

dır. lnsaıılar bu büyük deniz.in 
garp ucunu 1492 senesi 11 teşri· ı 
nievveline gelinceye kadar bilmi-

yorlardı. 

O zaman haritalar onun ancak 
Avrupa kıyılarını gösterebiliyor-

du. Hatla bil kıtayı keşfeden Kris 
tof Kolomb, büyük macerasına 
atılmıından bir gün evvel kiliseye 
gitmişti. Kolomb kilist>deki kalaba 
lık arasında genç, güzel bir kadın 
görmüş "e pek beğenmişti. 

Bu genç kızın ismi Donna Fi
liye ve babası da meşhur coğraf
ya alimi Pedro Presteilo idi. Kris· 
tof Kolomb kıza izdivaç teklif et· 
ti, ve evlendiler. 

Kristof Kolomb'un kayınbaba
sı pek tnkir bir adamdı. Ve çeyiz 
olarak kızına dünyanın en garip 
hediyesini vermişti. Bu hediye bir 
haritadan ibaretti. Bir Atlantik ha· 
ritası ... Genç damada dünyalar ve· 
rilse bu kadar memnun olamaz

dı. 

Çünkü bu o zamana kadar 
Atlantik denizinin yapılmış harita
ları içinde en tafsilatlısı idi. Maa· 
mafih bunda da büyük denizin 
garp tarafı tamamile meçhuldü. Ko 
lomb. 

- Bu haritada gösterilmiyen 
yeride ben tamamlıyacağım dedi. 
Ve sözünü <le yerine getirdi. Kris 
tof Kolomb ağustosun üçüncü gii· 
nü Avrupadan hareket ettiğine ve 
teşrinevvelin on birinci akşac:n 
Amerikaya vardığına göre yelken· 
ti gemilerle tamam 41 günde At
lantiği aşmış demektir, 

Halbuki Lindberg tek motör 
lü bir tayyare ile Atlantiği 36 sa· 
atte geçmiştir. Süratli vapurlar bu 
denizi şimdi 4 gün gibi kısa bir 
müddette, son sistem tayyareler 
9-10 saatta aşıyorlar. Atlantik de· 
nizinin bugün arhk meçhul hiç bir 
tarah yoktur. 

Gençlik suyunu ararken 

Btt denize sahili olan Amerika· 
nın bir çok yerleri de çok ga. 

rip bir tarzda keşfedilmiştir. Mese 
la meşhur seyyahlardan Jan Pons 
de Leon bir gün AUantik denizin· 
de Simini isminde bir ada olduğunu 
ve burada bir su menbaı bul..ınduğunu 
işitmiştir. Bimini adasındaki bu su 
dan bir damla içen insan bütün 
haya tında ihtiyarlık yüzü görmez 
ebebi gençliğe kavuşurmuş. Bimi
ni suyundan bi; katrecik tadan in
sanın ne yüLü buruşur ne beli bü 
külür, yüzlerce sene geçse de ne 
gücüne kuvvetine katiyyen halel 
gelirmiş. 

Halbuki Jan Pons de Leon'un 
da hayatta en büyük emeli ölün· 
ceye kadar ge~ç kalmakmış. Bu· 
nun için gemilerine atlamış ve Si. 
mini adasını bulmak için .mütema
diyen dolaşmağa başlamış. 1512 
senesi mayısın birinci günü ebedi 
gençlik suyunu aramak için Atlan· 
tiğe açılan Jan Pons evvela Lokay 
adasıııı bulmuştur. 

Bundan sonra seri halinde bir 
çok adalar keşfetmiştir. Jan Pons 
adadan adaya uğrayarak ve her 
gördüğü membadan yudum yudum 
ııu içerek seyahat ederken Ameri
kanın en mühim bir parçası olan 
Floridayı da keşfetmiştir. Bu su· 
retle Florida gençlik suyu ararken 
bulunmuştur. 

Ve bu sureti~ gene seri halinde 
bir çok yerleri keşfetmiştir. 

Simini gençlik suyunun coğraf· 
ya keşfiyatı üzerinde büyük bir 
rolü olmuştur. Çünkü Jan Pons 
Meksika körfezini, Babama adaları 
arasındaki geçidi ve bir sürü kü
çük adaları buldu ve senelerce bu- · 
raJarda dolaştı, Biminiyi aradı, dur· 
du. 

Lakin ne yazık ki, vahşilerle 

yapılan bir muharebede ağır suret
te yaralanan gençlik meraklısı sey
yah ölürken müthiş bir hadise ol
du. Kendisinin son deminde bir za· 
bit} ona: 

- Efendim Biminiyi bulduk!.. 
dedi. 

Hakikaten Bimini adası bulun· 
muştu. Ve işin garibi burası Jan 
Ponsun ilk defa uğradığı Lokay 
adasının civarında ve 25 derece 
şimal ve 81 derece garpta bir kü
çük adadır. 

Manzarası cenneti andıracak 

derecede güzeldir. Söylenildiği ve 
vahşilerin rivayet ettiği gibi tam or
tasında büyük bir su membaı da 
vardır. Bu su çok güzeldir. Lakin 
gençlik üzerinde hiç bir t~siri yok. 
tur. 

Jan Pons: 
- Bir damla... O sudan bir 

damla!... Sözleri ile dünyaya gözle
rini kapamıştı. 

Altın hırsı 
Kristof Kolombun bir çok 

keşiflerine de altın hırsı 

sebep olmuştur. Kolomb mümkün ol
duğu kadar ttltın ele geçirmek ~çin 
Atlantik sahillerinde mekik doku
muştur. 

Hatta ilk seyahatinden dönü
·şünde ele geçirdiği altınlarla, ya
nına aldı~ı kırmızı derili vahşileri 
Avrupaya götürmüş , ispanyada 
bunlara büyük bir geçid resmi yap· 
tırmıştır. 

Atlantiğin d;bi 
Bugün Atlantik denizinin 

dibi biJe uzun uzun tedkik 
edilmiştir. Bu tedkikat neticesinde 
pek garip bir neticeye ulaşılmıştır. 
Bu muazzam denizin altında lrlan
dadan başlayıp Afrikanın cm cenu· 
bundaki Kap şehrine kadar uzanan 
bir sıra dağlar silsilesi bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

Dünyanın en bilyük sırtı halin. 
deki bu sıra dağlar tamamiyle de· 
nizin altındadır. Yalnız bunların 

"tepeleri denizin üstüne çıkmış ve 
Açore, Sent Pol, Ascension adala
rını teşkil etmiştir. Bu üç ada de· 
niz altındaki , sıra dağlarının en 
yüksek yerleridir. 

Atlantik denizinde en cenupta 
bulunan Tristan da Gunha adası 

Bilmem Galas limanını biç 
gördünüz mü?. Tuna üzerindeki 
bu limanda alıcı • verici cihaz. 
Jarla bezenmiş yüzlerce hububat 
mavnası dolaşırdı. Binlerce ton
luk muazzam şilepler, dört ta
raflarını saran bu mavnaların 

uzattıkları hortumlarla anbarla
rını arpa, buğday, mısır yüküyle 

~ 
doldururlardı. Romanyanın hubu· 
bat zenginliği kereste zenginli
ğinden üstündü ve bu mahsul 

'( serveti, petrol varlığile rekabet 
'i halindeydi. Merkezi Avrupa'yı 

Romanya beslerdi. • 

işte bu Romanya bugün açtır. 
Tabii, benim gibi, siz de 

dinlediniz: Rador ajansı, Roman· 
ya hükfimetinin aldığı bir kararı 
neşretti. Bu karara göre Roman· 
ya' da haftada İki gün ekmek çıka
rılmıyacaktır. Ahali bu günlerde 
mısır bulamacı yiyecektir. Ro· 
manya gibi birinci sınıf hububat· 
cı bir memleketin almağa mec
bur olduğu bu karardan sonra 
Norveç'in, Hollanda'nın, Belçi· 
ka'nın, Lehistan'ın, Fransa'nın 

halini artık kendi kendinize dü· 
ş ünebilirsiniz. 

Komşuları hesabına, başka
larının himmetiyle, genişli y·e n 
Bulgaristanı da ayni akibet bek· 
liyor. ltalya'da haftada beş gün 
et kesilmediğini haber alıyoruz. 

Bütün bunlar, Avrupa'nın ne va· 
ziyette bulunduğunu bize gös-
termeğe kafidir. 

Vatandaşlar!. Biz cennette 

ı 
yaşıyoruz. Bu halin kıymetini_ 
bilmeli ve şahsi hayatta tasar· 

'( rufu, umumi tasarruf bakımın
'( dan, kendimize ilk prensip edin-

meliyiz. 
Harbin tabii neticesi olan 

sıkıntılar başlamıştır. Bugünkü 
manzarasınn bakarak, en az, 
1943 senesine kadar sürmesi mu

hakkak olan bu badirenin Avru
pa'yı nerelere sürüklediği tahmin 
edilebilir. 

Evet : hamdolsun cennette 
yaşıyoruz! ... 

* * * 
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Çiftçi otomobillerinin işle
tilmenine müsaade olunacak 

' Anlcaradan aldığımız malfimata 
göre Adana çiftçi birliğinin koor
dinasyon heyeti nezdinde yapdığı· 
mız bir teşebbüs üzerine çiftçimizin 
işlerini kolaylıkla idare edebilme
leri maksadile çiftçi otomobilleri
nin işleın.elerine muvafakat edile· 
ceği ve bu otomobillerin sahihle
rinin isimlerile numaralarının bildi· 
rilmesi çiftçi birliğine tebliğ edilmiş-
tir. 

I• stanbul -- Yardım sevenler cemiyeti azası, bugün Rarti merkezinde 

içtima ederek mühim kararlar almıştır. Kadınlarımızın milli vazifelerini 
izah maksadiyle teşvik konferansları verilmesi bu kararlar arasındadır. 
Konferanslar tesbit edilmiş ve konfer3nsçılar ayrılmıştır. 

Muhtelif halkevlerimizde sargı, harp paketi vesair eşya hazırlama 
odaları tahsis edilecek ve vazife alan kadınlarımız buralarda çahşmağa 

başhyacaktır. 
Hükfimet askere giden işçi, memur ve müstahdemlerin yerlerinde 

kadın işçiler kullanmağa ve bu suretle hiç bir işin aksamlarına meydan 
bırakmamağa tarar vermiş ve derhal faaliyete geçilmiştir.- · 

Şimdiden askere giden erkeklerin yerine fabrika, müessese ve me
muriyetlerde çalışabilecek kadınların isimlerinin tes)Jitine başlanni'ıştır 

Hükfimetin asker aileleri hakkında aldığı yeni bir kararda, bütün 
yurdda memnuniyetle karşılanmıştır. Bu karara göre, askere i!l'ilıniş olan 
kimselerin ailelerine, çocuklar111a,hastalarına hükumetçe Lak ılacak, bun
ların her türlii ihtiyaçları temin olıınacaktır: 

Bu münasebetle perşembe günü çocuk himaye cemiyetlerinin de iş· 
tiraki ile bir toplantı yapılacak ve bu hususta muhtelif kararlar alına
caktır. 

Mayısın 15 inde Hava Şehitlerim.izin 
Hatuasını Tebcil Edeceğiz 

Mayısın 15 inci Perşembe gü
nü, hava şehitlerimizin hatırasını 

tebcil maksadiyle şehrimizde de 
tören yapılacaktır. 

Hazırlanan. program şudur: 
1- Törene nöbetçi subaylar 

hariç olmak üzere Adana gamizo· 
nundaki tekmil subay ve askeri 
memurlarla mülkiye memurları, Jan
darma ve polis müfrezeleri, okullar 
ve bilumum teşekküller iştirak e
edecekler ve saat tam{lO) da Ata
türk parkı önünde tayyare binba-

lzmirde kreşler 
ihya edilecek 

lzmir parti vilayet idare heye
ti reisliği, çok mühim ve bayırlı 
bir teşekkül olan kreşleri tekrar 
ihya etmeğe karar vermiştir. 

llk olarak Eşref paşa; Gaziler 
ve Kahramanlar mıntakalarında üç 
kreş ihdas edilecektir. Kreşlere iş
çi kadın ve erkeklerin işlerine gi· 
derken küçük çocukları kabul olu
nacak ve gündüzleri iaşe, istirahat 
ve eğlenceleri temin edilece dir. 

Zamanla bu kreşler şehrin di
ğer mıntakalarında da açılacaktır. 
Halkevi reisliği, açılacak kreşlerin 
hazırlıklariyle meşgul olmaktadır. 

Halkevimizin aile toplanlls 
Halkevimiz tarafından tertibe· 

dilen ve muhitin en güzidelerini, 
münevverlerini bir araya toplaıan 
çaylı aile toplantılarından biri de 
bu gun saat 18,30 da verilecektir. 

şısı Nuri Kisarın göstereciği yerde 
mevkilerini almış olacaklardır. 

2 - Geçit resmine halkevi 
bandosu ile tayyare alayından bir 
bölük Jandarma ve polis müfreze· 
sı, okullar iştirak edeceklerdir. 

3- Merasim komutanı tayya
re komutanı tayyare binbaşısı Nu
ri Kisardır. 

4- Saat tam 10,30 da mera
sim komutanı şehitleri selamlamak 

(Deflamı Üçüncüde) 

Tenis musabakalan 
Halkevimiz tarafından tertip 

edilen ve evvelki gün başlıyan 
tenis musabakalarına dünde saat 

17 de Atatük parkı yanındaki he· 

lediye tenis kortunda kalabalık lilir 
seyirci kitlesi önünde devam edil· 
miştir. 

Musabakaların iki günlük ne
ticelerini bildiriyoruz: 

Recep • Adli maçında 3 • 6 , 

4 • 6 Recep galip, Cavad • Sell 

hattin maçında 3 - 6, 4 - 6 Sola

hattin galip, Hüseyin - Beris ma· 

çında 3 · 6, 1 . 6 Hü!leyin galip, 

İbrahim · Selahattin maçında 1 • 6, 
1 • 6 İbrahim galip, Abdi - Halis 
Kadri maçında 3 · 6, 1 • 6 Abdi 
galip. 

Final . musabakası yarın yapı
lacak ve galiplere merasimle mü-

kafatları verilecektir. 

Dun yerli pamukla 
için de emir geldi 

Koordinasyon heyetinin kara· 
riyJe el konan pamukların müd
deti bu akHm bitmektedir. Bun• 
dan evvel Klevland cinsi pamuk
lar için Zıraat Bankası tarafından 
alakadarlara "satınalma., mektubu 
yazılmıştı. 

Dün öğleden sonra gelen bir 
emir üzerine el konan yerli pa
muklar için de alakadarlara "sa
tınalma,, mektupları yazılmıştır. 

Mektupların bir kısmı pamuk sa
hiplerine bugün tebliğ edilecektir. 

Buna nazaran beyannameye 
tabi tutulan bütün pamuk, koza 
ve kütlüler hükOmetço satın ahn· 
mış bulunmaktadır. 

At ko,ularının 
ikincisi yarın 
Yarış ve islah encümeninin 

tertibettiği ilkbahar at yarışlarının 

ikincisi yarın koşu meydanında 
yapılacaktır. 

Tertibedilen 4 koşunun birinci, 

ikinci ve üçüncülerine tevzi edil

mek üzere, yarış ve islih encümeni 

tarafından 910 lira mükafat konul· 
muştur. 

Maarif de tayinler 
Maarif dairesi Muhasebe katibi 

Cafer Köksal, 20 lira maaşla Düz
içi köy enstitüsü işyarlığına terfi· 
an tayin edilmiştir. 

Yüksek öğretmen okulu tarih 
şubesi mezunlarından Hüseyin Dağ· 
tekin, şehrimiz erkek lisesi tarih 
staiiyerliğine 75 lira ücretle tayin 
olunmuştur. 

Polis haberleri 

iki sabıkall 
tevkif edildi 

Muhtelif tarihlerde 6 ev ve 
bir dükkana girerek birçok eşya 
çalmaktan suçlu Mahmut oğlu Ali 
Yıldırım ile Maraşlı . Hacı Mehmet 
yakalanmışlar, adliyeye teslim edil
mişlerdi. 

• Mehmet oğlu Ali Seydi Öz
gül, Salimoğlu Kahramanı eski bir 
husumet yüzünden bıçakla yarala· 
mış, yakalanarak hakkında mua
mele yapılmıştır. 

Ali oğlu Mustafa isminde biri 
de Halil oğlu Kilisli Mehmedi mü· 
nazaa neticesidde bıçakla vur· 
muştur. /Devamı Üçüncüde J 
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KOKUSU 
Reşat Enis 

Elmalardan birini kemirerek 
retini yatıştırmağa uğraşan hasta 
bile, olduğu yerde doğruldu : 

hara· 
Çakır 

- Mangiz insanın Allabıdır 1 
Sinabar Recep te bu gece oradaydı. 

lri ellerile Hikmet'in sırtını okşuyor, gü· 
lüyordu : 

- Afffferin be Fanti 1 Sen adam 
olaca.ksın be 1 

Fanti ! ... Hepsinin bir liğabı vardı. 

Şimdi ona da gardiyan Recep bir liğap 
takmıştı : Fan ti 1 

Arap Mehmed'in çatlak sesi 
Fanti Hikmet' ! 

Ekspres'in boğuk sesi - Fanti 1 
Tatarın kalın sesi - Fanti 1 
F atuş'un gevrek sesi - Yaşasın 

Fanti 1 
Beleşci Ziya, Hikmet'ten aldığı ce· 

keti satamamıştı. Pazarlık ettiler. Fanti, 
onu beş kuruş fazlasile geri aldı. 

gogus, o sağlam omuzlar her gün bir 
parça göçe göçe bir damlacık kalmıştı. 
Tıraşlı avurları çökmilştü. Şakaklan ge
nişlemiş, alnı sanki birdenbire büyümüş. 
tü. Cam gözünün donuk, renksiz, iğ'reti 
bebeği, şimdi ötekinden çok parlak, çok 
renkli duruyordu. 

ince hastalık Efe Çakır'ı da mı gö
türecekti ? Ne iyi kalpli bir insandı! işte 
kllÇ yıldır, haksız yere burnunu kanat
tığı, dövdüğü, hırpaladığı bir kiınae gö
rülmemişti , Fatuş da, Arap Mehmet te 
eskiden tanırlardı onu ... 

Bir gün, Efe Çakır, Arap Mehmet 
ve Manda Ziya voltaya çıkmışlardı. Ye· 
nicamiin arka merdivenlerinde, sırtüstü 
uyuyan orta yaşlı bir adama rastlanıl
mıştı. Çakır'ın, en çok, söğüşcülükte 

Çakır kaçmamıştı. Taş merdivenler üze· 
rinde kendinden geçen hastalıklı, dertli 
adamı zorla ayağa kaldırmıştı; bir ufak 
lokantada tıkabasa doyurmuştu. 

Arap, suratını, alnını kasarak dişleri 
arasından· tükürdü. Kirli bileğinin, çatlak 
·avucunun muştasile ağzını sildi. Dişlerini 
gıcırdattı ve söylendi : 

- Ölürse acırım ona 1 
Fatuş içini çekti : 

- Ölürse acırım ona 1 
Hikmet, dılgın dalgın düşündü : 

Mutlak, Allah, zulmetmeyi, eziyet ver· 
meği seven insafsız bir kudretti. işte 
onlara hiç danışmadan can veriyordu. 
Dünyaya yollıyordu. Nihayet, böyle, taş 
döşemeler üzerinde zangır zangır titrete
rek, inim inim inleterek, danışmadan ver· 
diği canı, danışmadan alıyordu. 

Sanki, hiç sormadan aldığı canı, yer 
yüzünde süründürmek için veriyordu 
onlara ... 

Hikmet, gene bu anda, Çakır'ın bir 

bir kaçı • başta küçük Çakır • kimse 
görmeden, korka korka, mektebin üst 

katına çıkmışlar. Boğaza bakan en geniş, 
en güzel odalardan birindeki camiye gir
mişler. Kenarları yaldızlı, ciltleri nakışlı 

" Kelamukadimler ,, burada dururmuş. 
Almışlar; ekmekleri oyup içlerine sakla· 
mışlar. Ve düşman neferlerinin domuz 
derisi nalçalı kunduraları altında çiğ'nen
mekten korumoşlar. 

Hikmet başını sallıyordu. Allah 
mallah bunlar mutlak uydurma şeylerdi. 
Eğer gerçekten bir Allah olaaydı, vak
tile kendi kitabı için tokadı, silleyi, dip· 
çiği, hatta süngüyü ve ölümU göze alan 
zavallı Çakır'a şimdi acımaz mıydı 71 

Beyoğlu belediyesinden geliyorlardı. 
Üçü de, tek arkadaşları ölmesin diye, 
bile bile açlığa riza göstermişler, bugQn 
çalışmamışlardı. Başhekimin kapısı di· 
binde saatlerce· beklemişlerdi. Çakır'ı 

baktırmak için, doktoru götürmeğe uğ· 
raşmışlardı. 

• Jan Pons bu seyahatleri yapar 
ken altmışına yaklaşmıştı. Henüz 
genç bir kadınla evlendiğinden mu
hakkak Simini adasını bulmağı ve 
hiç olmazsa o gençlik ı.ısuyundan 
bir yu<l·1mcuk olsun içmegi şiddet 
le arzu ediyordu. 

-5 

Şubat sonlarıydı. Yerde bir karı, 
kar vardı. Adamakıllı geç olduğu halde, 
ortalık kararmamıştı. Fanti Hikmet, Fa· 
tuş ve Arap Mehmet Kuledibinden Ga-

' lataya doğru yürüyorlardı. Üçil de dü-
şünüyordu. Üçünün de düşüncesi birdi : 

malıareti vardı. Mermerler üzerinde ya· 
tan adama o· yaklaşmış, ceplerini karış
tırmağa başlamıştı. Tam bu sırada hiç 
beklemedikleri birşey olmuştu : Mermer· 
ler üzerinde sırtüstü uyuyan orta yaşlı 
adam birdenbire gözlerini açmış ve kı
mıldamadan öylece kalmıştı. Mor suratiyle 
bu, hastalıklı, dertli bir adamdı. Kendini 
hiç oynatmadan, sade top top kirpikli 
gözkapaklarını açıp kapayarak, yutku· 
narak konuşmuştu : 

- Nafile zahmet, arkadaş 1 
İşsiz bir ameleydi. Orada keyfinden 

yatmıyordu. Dört ıündilr açta ... Efe 

•hikayesini hatırlıyordu : 
Babası umumi harpte şehit düşen, 

anası şeker hastalığından ölen zavallı 
• 

Efe Çakır, mütareke senelerinde Darül-
eytamların birinde okuyormuş. Bir gün 
mektep, kendilerine kışla arayan düşman 
neferlerinin işgaline uğramış. Kütüphane 
darmadağın edilmiş; kitaplar parçalanmış. 
Çil yavrusu gibi dağıtılan çocuklardan 

Hekimin işi başından aşkındı. Her 
hastanın ayağına gidemezdi. Mutlak, bas
ta ona gidecekti. Ya yürüyemiyorsa 1 7 
Ya balsizse 1 Ya dermansızsa 1... Doktor 
aksi bir adamdı. ( Aksi olmıyan doktor 
var mıdır? ) Ona göre, halsiz de olsa, 
dermansız da olsa yürüyecekti. Eter öl
mek istemiyorsa ... 

Bunun için seyyah bitip tilkeo· 
.ınez seyahatlerine devam etmiıtir. 

Efe Çakır ölecekti. O koskoca vü
cut, her giln bir parça eriye eriye; o iri 

[ Devamı var ) 



ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 
143 

Takip kuvvetleri Sart Yangı· 
modan sonra çetenin izini bulmuş, 
hatti Arpaza kadar ilerlemişti. 
Fakat biltiln izler buraJa kaybolu· 
yordu. Müfrezeler bu sebeple t~· 
reddüt içinde kalmışlardı. Çetenm 
mutlaka bu civarda saklandığı an· 
laşılıyordu. Bu tahmin o derece 
kuvvetli idi ki Çakıcı çetesinin 
Söke mıntakasına indiği - pek 
haklı olarak - kimsenin aklına 
bile gelmiyordu. 

Bu sebeple Çakıcı efe Çavdar 
köyünde rahat, rahat oturabilir ve 
istediği şekilde hareket ederdi. 

Efenin Çavdar köyünde bir 
haftahk ikameti esnasında vardıjı 
netice şu idi: 

Bağ arası nahiyesinde F oti is
minde bir Rum zengini vardı. Bu 
herif gayet şirret, Türk düşmanı, 
mütegallibeden bir edepsizdi. Za
man, zaman Yunanistanda silihlan
dıralarak Söke ve Kuşadası sahil· 
leripe çıkarılan çeteler; bunun ad
resine gelirler ve bu Fotiden hi· 
maye görürlerdi. 

Demek ki çıbaiım başı F oti 
idi. Foti ortadan kalkınca mes'ele 
halledilecekti. 

Çakıcı efe vardığı bu netice 
karşısında tereddüde düşmedi. Ne 
yapıp yapıp Fotiyi dağa kaldırmak 
lizımdı. Esasen hacı Mustafa da 
parasızlıktan şikayeti artırdıkça 
artırmıştı. Parasızlık karşısında 

çetenin inzibataıı:lıia düşmesi teh· 
likesi vardı. 

Halbuki Foti dağa kaldmlırsa 
bundan iki fayda hasıl olacaktı: 

1 -. Rum eşkıyası çıbanın ba· 
şı kopacak, daj'larda Çakıcı çete
sinden başka eşkıya kalmaya· 
cakta. 

• 2 - Paruızhk derdine der· 
man .bulunacaktı. 

Çakıcı Efe Hacı mustafayı 
çağırarak keyfiyeti ve· kararı ha· 
ber verdikten sonra ilave etti: 

- Hacı Musaya bir haber 
yolla. 

- Peki efe. 
Karilerimize şimdi de ( Çakı· 

cının siliahçı başısı ) unvanını ta
şıyan bu hacı Musa hakkında bi· 
raz malOmat verelim: 

Kundakçı Hacı Musa isminde 
bir yörük vardı ki, sekiz çadırlık 
bir aşiretin reisi idi. Bu Hacı Mu· 
sa filhakika Çakıcı çetesinin silah
çı baş111 idi. Çakıcı efe bir yeri 
basmadan evel o yerin müsademe 
olması muhtemel bir tarafına Ha· 
cı Muaayi yollar, Hacı Musa der· 
hal oraya giderek çadırlarını ku
rardı. Bu çadırlardan bir kısmı 

çetenin yaralanması muhtemel ef
radı için haz1rlanır, bir çadmnda 
da ihtiyat fişek sandıklarile silah 
tamiri için alit ve edevat bulu
nurdu. 

Hattı Arpaı vak'asından biraz 
evvel Hacı Musa; Nazilliye iki, iki 
buçuk saat mesafede bulunan 
Haıköy' e gelmis ve köy civarına 

çadırlarına karmQftu. O zaman kö
yün idare heyetini teşkil eden 
Hacı Karakülih, Hacı Mehmet ve 
Hacı Muataf a ağalar; Hacı Musa
nın böyle köy civarında çadır kur
masam münasip bulmamışlar ve 
Hacı Musaya": 

- Buradan derhal kalk, git. 
Haberini yo~amışlardı. Hacı 

Musa bu habere aldırmayınca Ha
cı Karakilllh, Hacı Mehmet ve Ha
cı Maıataf a •ialar kalkıp Nazilliye 
rittiler ve orada bil ve keyfiye· 
ti Jandarma yüzbqına anlattılar. 

Jandarma yüzbaşı11; hacı Mu
~anın kioı olduğunu ve Çakıcı efe 
ıle olan mllnaaebetini biliyordu. 
Bu sebeple başına dert almaktan 
çekindi ve köy ağalarım binbir 
dereden ıu getirerek atlattı. 

Ağaların canı sıkdmıştı. yol· 
da gelirlerken aralannda bir karar 
verdiler. Hacı Karakülih tarafm
dan . teklif edilen ve diierlerinin 
tasvıbile karar halini al b k 
fiyet ıu idi: an u ey-

Köylüyil toplayıp h M 
acı usa-

nan çadırlarını yıkmak L d' 
l . . ve -.en ı· 
erını oradan cebre ki ._ n uza aştır· 

ma-. ... 

M 
Bu karar tatbik edildi. Hacı 

usanın: 

- Etmeyin, eyleaıeyin. Ben 
Çakıcının adamıyım. Sonra pİfldn 

Krlstof Kolombun 
Atkı ve Atlantik 
Haritası 

( Bqtarafı ikincide) Matsuoka 
diyor ki 
Amerika harbe gire· 
cek olursa Japonya 
mihverin yanında ger 
alacak 

Berlindeki bitaraf mUşa
hitlere göre 

• dUnya 
vaziyeti 
vahimdir 

Sovyetler harbin ge
nişlemesini derpiş 

ediyormuş 

Amerika,ya 
Nota! 

Almanya, yabancı va
purların müsaderesini 
hukukadüvele aykırı 
bal muş 

iıe sırtının .irtifaı en fazla yeridir. 
{ atlantik denizinin sularını bir va· 

sıta ile boşaltmak kabil olsa bu 
adalarda bulunan insanlar o zaman 
kendilerinin dağ tepelerinde otur· 
duklarını göreceklerdir. 

olursunuz. 
Sözlerine kulak asan bile bu· 

lunmadı. 
Bulunmaı amma bir hafta son-

ra Çakıcı efe Hasköy'e. damla~•: 
Doğruca Hacı Karaküla~ın e.vı~ı 
muhasara altına aldı, içerıye gırdı. 
Çoluk, çocuğun yalvarıp yakarma· 
sı karşısında Hacı Karakülahın 
canını bağışladı. Fakat evine de 

ateş verdi. 
Ev cayır, cayır yanarken ya-

nında tiril, tiril titriyen Hacı Ka

raküliha: 
- Benim adamlarıma doku· 

nanların akıbeti işte budur ... 

Diyordu. 

işte Çakıcı efenin Hacı Mus
tafaya bahsettiği Hacı Musa, böy· 
le bir Hacı Musa idi. 

Hacı Mustafa derhal kızanlar
dan birisini Hacı Musaya yolladı. 
Hacı Musa da bir müddet sonra 
gelerek Bağarası nahiyesine üç 
kilometre mesafedeki Dolaplıkuyu 

mevkiinde konakladı .. 

Hacı Musa Dolaphkuyu mev
kiin~e konakladıktan sonra gelip 
Çakıcıyı ziyaret etti. 

Hoş geldin Hacı .. 
- Hoş bulduk efe .. 

- Seni niye çağırttım, tabii 
bilmiyorsun .. 

- Bilmiyorum efe ... 

- Bağarınnda oturur bir Foti 
varmış. adamlarına onu tarassut et-

tireceksin. Foti; Bağarasından çı

karak bir tarafa gidecek olursa 
bana derhal bir haber uçuracak· 
ıın .. 

- 8aşüstilne efe ... 

Hacı Musa; efedP.n talimat al
dıktan sonra kendisini o ak!lam 

'ı; 

misafir ettiler. Sabahleyin erkenden 
kalktı. Efe ile birlikte 1abah na

mazını kıldı ve herhal hareket 
ederek işinin başına gitti. 

Çakıcının da Çavdar köyünde 
canı sıkılmath. O ~ün efe de Ha
cı Mustafayı beraberine alarak 
köyden uzaklaşh ve Koçarlı na
hiyesinin üstilndeki Akpınar kö. 

yünde Mehmet efendiye bir akşam 
misafir olduktan sonra tekrar Çav
dar köyüne, kızanlarının yanına 

döndil. 
Sanki bu adam takip edilmi

yormuş ta herkes gibi serbest ge
ziyormuş gibi canının istediği yere 
gidip geliyordu. 

Nihayet bir gün Hacı Musta-

farın tarassutlarından müsbet bir 
heber çıka geldi: 

Foti o gün Bağ-arasından ayrı
larak bir köye gidecekti. 

Beklemekte çok sıkılan Çakı
cı efeye bu haber bir müjde gibi 
geldi. Derhal kızanlarını topladı. 

köyden çıktı ve hacı Musanın 

tensibi üzerine Dolaplıkuyu mev
kiinin Gül boğazında pusu kurdu. 

F otiye gelince: bu azılı dere· 
beyi kılıklı adam; sabahleyin atına 

(Dllfltlmı fHll') 

Nevyork 9 ( A.A ) - . Japon 
Hariciye nazırı Matsuoka Nevyork 
taymis gazetesinin muhabirine ver-• diği bir mülakatta, birleşik Ame-
rika ile Almanya arnsında bir ihtilaf 

. çıktığı takdirde Japonyanın alac"ğı 
vaziyeti açıkca anlatmış ve demiş. 
tir ki: 

" - japonyanın üçlü paktn 
iltihakının sebeplerinde biri de bir
leşik Amerikanın harbe girmesine 
mani olmaktı. Fakat herşeye rağ
men birleşik Amerika muhasamata 
iştirak edecek olursa Japonya da 
şerefi ve sadakati ugrunda Alman
yanın ve ltalyanın yanında harbe 
girmeğe mecbur olacaktır.,, 

Gazeteci Amerikan gemi ka. 
fileleri veya refakat gemileri Al
man deniz altılarile veya tayyare-· 
)erile çarpıştıkları takdirde Jaonya
nın bunu bir sebep telakki edip 
etmeyecegini sormuştur. 

Matsuoka şu cevabı vermiştir. 
" - Evet, benim de fikrim 

zaten budur.,, 
Amerika hiikümeli tarııfından 

davet edildiği takdirde birleşik 
Amerikaya gidip gitmeyeceği sua. 
line karşı da matsuoka böyle bir 
şeyin mevzuubahs olmadığını, çün
kü henüz zamanı gelmediğini söy
lemiştir. 

Matsuoka sözlerini bitirirken , 
Japonyanın üçlü pakta ve paktan 
doğan taahhüdlere sadık kalacı:ığıııı 
ve eğer birleşik Amerika harbe 
girerse Japonyanın da heran için 
Almanyanın yanında harbe girmegc 
hazır bulunduğunu beyan etmiştir. 

Ruzveltin oğlu 
Kahirede 

Kahire 9 ( A.A ) - Amerika 
Reisi cilmhuru Ruıveltin oğlu 
Ceyms Ruzvelt Amerikan hükllme
tinin lngiliz hava kuvvetleri nez. 
dinde askeri müşahidi olarak bu· 

lunmak üzere Kahireye gelmiştir. 

Portekiz, herhangi bir 
teşebbüse karşı koyacak 

Lizbon 9 ( A. A) - Portekiz 
bükGmeti bir tebliğ neşrederek, 
Portekizde veya Atlantik adala• 
rında Portekiz liman ve üslerini 
kullanmak üzere hiç bir muharip 
veya sair devletler tarafından hiç 
bir talep veya teklifte bulunulma
dığını bildirmiştir. Portekiz bu 
üıı ve limanlara yapılacak her 
hangi bir teşebbüse karşı koya· 
caı tır. Fakat hiç bir taraftan hü
cuma intizar edilmemektedir. 

Habeş imparatoru, kuvvet
lerini lngiltere emrine 

verecek 
Aıldis - Abeha 9 ( A. A) 

Habeş imparatoru, beş sene sonra 
hükumet merkezine dönmesini mü· 
teakip gazetecilere verdiği ilk be· 
yanatta, kuvvetlerinin lüzumu olan 
her hangi bir cephede kullanılma· 
sını lngiliz hükllmetine teklif etmış 
olduğunu bildirmiş ve sosyal kal
kınma hakkında planlı çalışmalara 
başlanacağını ilave etmiştir. 

Egedeki Yunan 
adalarının i9gali 
TUrkiyenin hare
ket serbestliğine 
engel olabilirmlt 

Bren 9 (a.a) - Ofi: 
Bahzler Nahrihten gazetesi

nin Berfin muhabiri, Alman hükll 
met merkezindeki bitaraf müşa· 
hitlerin mutııleasını naklediyor 
ve son 24 saat içinde dünya va. 
ziyetinin sarahaten vahimleşmiş 
olduğunu yazıyor. Bunu teyid 
edecek iiç hadise vardır: 

1 - Türk sahillerine yakın 
son Yunan adalarının ve bilhas
sa ltalyanlar tarafından Siklad 
ııdalarınm işg:ılı (bu Türkiyenin 
hareket serbestliğine engel ola· 
bilir.) 

· 2 - Sovyetler Birliği halk 
komiserler heyeti reisliğini Sta· 
linin bizzat ele alması. (Bu da 
Sovyetler birliğinin harbin git 
gide genişlemesini derpiş etmek
te olduğunu gösterir.) 

3 - Amerika Harbiye nazı· 
rı Stimson'un söylediği nutku, 
ltalyan matbuatı, Amerikanın 
harbe açıkça müdahalesinin şim
diden ilim suretinde telakki et· 
mektedir. 

Yakında vukuu umumiyetle 
beklenen askeri hadiselerin nere 
de ve ne zaman baş gösterece
ği hususunda kati bir şey bilin· 

memekle beraber harbin müstak
bel inkişafının harp sahnesi her 
nerede olursa olsun son Balkan 
seferinden çok daha siyasi mani 
sı olacağı, Avrupa kıtası sahası
nı çok ur.aklara kadar aşacağı 
tahmin edilmektedir. 

Ruzvelt midesin
den rahatsız 
Vaşington 9 (a.a) - Ruzvelt 

midesinden rahatsızdır ve hafif a· 

teşi vardır. Doktor çarşamba günü 
Ruzvelte iki gun yatakta kalması
nı tavsiye etmiştir. Ruzvelt dün 
kalkmak istemişse de doktor mani 
olmuştur. Mamafih reisicumhur baş
UCllndaki telefonla dahili ve harici 
işlerin gidişini takip eylemekte ve 
müşavirleriyle sıkı temas halinde 
bulunmaktadır. 

Bu 
gece Nöbetci eczane 
Fuat Eczanesi 
( Y enipostane Yanında ) 

Vaşington: 9 [a. a.] - Alman· 
ya, Amerika'ya bir nota tevdi ede
rek, yabancı vapurların müsade
resi hakkında kongreye sevkedilen 
kanun projesinin hukukudüvele ve 
Almanya ile Amerika a r a s ı n da 
mevcut ticaret muahedesine bir 
tecavüz teşkil ettiğini ileri sürerek 
şikayet etmiştir. Notada, ittihaz 
edilecek kanuni tedbirle, Alman 
hükQmetinin muvafakatı olmll'ksızın 
Alınan vapurlarının müsaderesine 
salahiyet verilmesi itibarile Alman- · 

yanın hukukunun ihlaJ edildiği 
iddia olunmaktadır. 

Amerika, iki karardan 
birini vermek mevkiinde 

Vaşington: 9 [a. a.] - Çörçi
lin Avam Kamarasında kazandığı 

zafer, Vaşingtondan ç11k büyük 
bir memnuniyet uyandırmışhr. Şim· 

di bütün mahfillerde görüşülen 
mevzular Amerikanın yakında ne 

ya p m a s ı lizımgeldlği etrafında 
toplanmaktadır. Bir çoklarının fik· 

rine göre, müzekere ve münakaşa 
devresi sür'atle sona ermek üze
redir. 

Bu devre sona erdiği zaman 
Amerika şu iki karardan birini 

vermek mevkiinde bulunacaktır: 

Ya Amerikan müdahale imkanları· 
nı bertaraf etmek, yahut harbe 
girmek üzere sarih bir karar al. 
mak. 

Yüksek memurlar ve sair şah· 
siyetler arasında hakim olan hisse 
nazaran Ruzvelt harbe müdahale 
edilmek üzere direktif verdiği tak· 

dirde efkirı umumiyenin pilyük 
l-ir ekseriyetini kendisiyle beraber 
bulacaktır. 

Hali/aksın . beyanatı 
Şikago 9 (a.a) - lngilterenin 

Amerikadaki büyük elçisi Lord Ha
lifaks dün gazetecilere beyanatta 
bıı'unmuş ve demiştir ki: 

" Geçen harbin hatası 
müttefiklerin Berlin üzerine yürü
memeleri olmuttur. Uzun videli 
lngiliz plinı bu defa Almanlara 
karşı bir hücum derpiş eylemekte· 
dir. Almanlar bizden evvel harp
ten bıkacaklardır. lngiltere Ame· 
rikadan l'Önderilecek malzemeye 
muhtaçtır. Bu malzemenin bize ka
dar nasıl l'Önderileceği · hakkında 

karar vermek Amerikalılara aittir.,, 

Bulgar ajansının bir tekzibi 
Sofya 9 (a.a) - Bulgar ajan· 

sı, Alma:ı askeri makamlarının ba. 
zı tanınmış Bulgar şahsiyetlerini 
Bulgaristandaki tecrübe kampları
nn sevkettikleri hakkında Ameri
kan gazetelerinde çıkan haberleri 
kat'i surette tekzibe mezundur. 

lngiltere üzerinde düşUrU
len Alman tayyareleri 

Londra 9 (a.a) - Dün gün
düz 14 Alman tayyaresinin düşü
rüldüğü öğrenilmiştir. Gece de 9 
Alman bombardıman tayyaresinin 
lngiltere üzerinde dtişürüldüğü 
Londradan bildirilmektedir. 

Fırtınaya Karsı Sı ğınaklar 
A merikada son seneler zarfında bir çok 

sığınaklar yapılmıştır. Son derecede 
muhkem olan bu sıjınaklar hava hücumlarına 
kartı deiil, halkı siklonlardan korumak içindir. 

Amerikanın bazı mıntakaları, bilhassa ha· 
vasının güzelliğile meşhur olan Filorida sahil
leri sık 11k siklon felaketine uğrar, bu yüzden 
binlerce inaan ölür. Yapılan tedkikler bu siklon· 
ların daima ayni kattı takip eottiklerini göster
miştir. Bunun için Antillerclen kopan siklon 
derhal Amerikaya verilirse Filorida sahillerin· 
de fırtına gelmezden evvel tedbir almak ka· 
bildir. 

lşte Amerika hükOmeti bunu düşünerek 
sırınakları yapmıştır. Fırtınanın gelmekte oldu· 
ru haber alınınca derha~ te?like işareti ç~l: 
makta, halk tayyare teblıkesınde olduğu rıbı 
sığınaklara koşmaktadır. Sıjınaklarda yiyecek 
ve içecek de bulunmaktadır. 

Bır ra ıçe ta
cından vız eçti 

• Bir krallçcı tacından 
vazgeçmiş, serbes ya. 
şamaja karar vermiş· 

tir. Bu kararı veren reçen sene Amerikada 
filı:eUik kraliçesi seçilmit olan Betty Cooper-

dir. Mis Cooper ince ve çok sevimli bir kız
dır. Geçen sene ip!ida. Atlantic City, sonra 
bütün Amerika guzellık kraliçesi olmuştur. 
Şimdi kraliçelikten vazgeçmesi çok yorularak 
sıhhi vaziyetinin bozulmasından ileri gelmek· 
tedir. 

Mis Cooper, eJ~sen İnce bir kızdı. Kraliçe 
seçildikten sonra bır çok merasimde bulunma
ğa, geceleri uykusuz kalınağ-a mecbur olması 
bir kat daha zayıfla~as.ına sebep olmuş, genç 
kız Leş kilo kaybetmıştır. 

Bundan başka s~~. sık plaj kıyafetile gö. 
rünmesi lazım .reldıgınden bu ince kıyafetle 
~ı~müş, iki ay hasta _Yatmıştır. Şimdi uzun 
ıshrahate muhtaç oldugundan kraliçelik tacını 
bırakmıştır. • 1 Odundan yun 1 Al'?anyada harpten evvel 
_ ... ____ ....,; ..... _._ suna yün yapılmasına baş-
lannı~ştı. Şimdi Fransa da suni yiin yapmağa karar 
vermı~ ve bu .m~ks.adla bir şirket kurulmuştur. 
15 muessesenm ıştırak ettiği bu şirket Alman 
suni yün idaresile sıkı bir işbirliği yapacaktır. 
Alman suni yün müessesesi işgal altında bu
lunmayan Fransada büyük bir fabrika ve bu 

fabrikaya iptidai madde yetiştirmek için bir 
sellülöz milessesesi açacaktır. Ayni zamanda 
Almanyadan da sellülöz gönderilecektir. 

Suni yün odundan yapılmaktadır. Odun 
Sellülöz haline getirildikten sonra bir nevi ip
lik elde edilmekte, bu iplikle kumaş dokun· 
maktadır. • r-:~-r--n-r-~--ı lsveçin merkezi olan 

Stokholm şehrinde va· 
L--ıı:~---~-'.'9' zifesi geceleri sokak
larda dolaşarak köpek gibi havlamaktan ibaret 
olan bir memur vardır. Bu adam, bu vazifeye 
mukabil maaş almaktadır 1.. • 

Havlamak bir kanunun tatbikini temiô et· 
mek içindir: Stokholmda geceleri evlerde kö
pek bulundurmak yasaktır. Bu yasaian sebebi 
köpeğin havlıyarak konuyu komşuyu rahatsız 
etmemesidir. Belediye, kanun hilafına olarak 
evlerde köpek bulundurulup bulundurulmadığı
nı anlamak için bir memur kullanmaktadır. 
Memur sokaklarda gezerek köp~k gibi havlı· 
yor. Evlerde köpek varsa derhal buna moka· 
bele ediyor. Bu suretle gizlice köpek ......,...,P 
bealenmediii anlqıh1or ve wt.I ...... &. •V• 
•• oeu k..W)'Ol'o 

Deniz altındaki sıra dağlarının 
vası ti yük.ekliği 3500.4000 metre 
olarak tahmin edilmektedir. 

Bundan başla gene ırlanda 

adaiile Amerikada NeWfounlanda 
kadar uzanan bir de denizaltı yay
lası vardır. Avrupa ile Amerika 
arsında atlantik denizinde kablolar 
kurulurken bu yayladan çok istifade 
edilmiştir. Bu suretle kabloları çok 
derinlere kadar uzatmak me::buri· 
yetinde kalınmamlf, hem paradan, 
hem de insan emejinden pek çok 
istifade edilmiştir. Bu denizaltı 
yaylisma "Telgraf yaylisı,, ismi 
verilmiştir. 

Bu gün Atlantik denizinde, 
Avrupa ile Amerika aruında 20 
kablo vardır. Bunlar iki kıta ara
sındaki konUJmayı temin etmekte
dir. 

iki sa cereyanı 

Bu büyük denizin sıcak ve 
soğuk olmak üzere iki bil-

yük su cereyana vardır. Bundan 
başka bazı yerlerde akıntılar pek 
fazladır. Hatti Amerikanın keşfin· 
den evvel bu akıntılar yeni dOn
yadan ti kanarya adalarına bir 
takım insan c-eıetleri l'etirmişlerdir. 
Kendi kendilerine bütün atlantiii 
geçen ve hiç kimseye benzemiyen 
bu garip cesetler o zamanki insan· 
ları pek şaşırtmış ve meraka dn. 
şürmüştür. 

Atlantik denizinin sathı mesa· 
hası 82 milyon kilometre murab
baıdır. Bazı zamanlar şimaldeki buz 
dağları denizin pek cenubuna, hatti 
Nevyork hizalarına kadar inmek
tedir. 

Amerikahlar Afrikada Ameri· 
kaya en yakın limanları elde bu· 
lundurmak istiyorlar. atlantiğfo en 
dar noktası ve Afrika ile Ameri
kanın birbirlerine eo yakın yeri 
Brezllyadali Roguue bumu ile Afri. 
kadaki Palmas burnudur. 

Atlantik adalarında henüz 7 
ayda bir vapur uğ-rıyan yerler var
dır. Yakında büyilk hldiselerin 
vuku bulacağı tahmin edilen bu 
büyük deniz başh başma bir ilem· 
dir. 

Mayısın 15 inde Ha
va Şehitlerimizin. 
Hatırasını Tebc.I 
Edeceğiz 

/ Baştarafı ikincide/ 
için ( Dikkat ) komutasını verecek 
ve bu komutla merasime başlana
caktır. Bu komut üzerine: 

A) Merasimde bulunanlar bir 
dalika müddetle selam vaziyetinde 
sayğı susması yapacaklardır. 

B) Saygı susması eınasında 
tören mahallindeki direğe hava ku· 
rumu tarafından çekilmiş olan bay• 
rakla resmi binalardaki bayraklar 
yavaş yavaş yarıya kadar indirilip 
tekrar yukarı çekilecektir. Fabrika 
lar lokomotifler düküklerini çalmak 
suretiyle törene iştirik edecekler
dir.Blediyenin Canavar düdüğü bu 
törene iştirik etmiyecektir. 

5- Bir dakika sonra merasim 
komutanının vereceği (rahat) ko
mutuiyle say~ı suımaaına nihayet 
verilecektir. 

6- Sayj'ı susmasından sonra 
bando matem havası çalacaktır. 

7- Matem havasından sonra 
tayyare alay.ına mensup bir mani'• 
tarafından manevra fişengi ile ha· 
vaya üç el ihtiram atışı yapılacak
tır. 

8- Sayj'ı atışından sonra or· 
du adına tayyare alayından bir su
bay ve hava kurumu ile halk par
tisinden birer zat nutuk verecek
lerdir. 

9- Nutuklardan sonra alınan 
tertip aıraaiyle verilecek emirle 
meruim geçişi yapılacaktır. 

10- Merasim yerinde inzibat, 
Adana merkez k. viliyet Jandarma 
alay k. ve emniyet müdürü tara· 
fından temin edileeek ve bu komu
tanlar meruim komutanına yardım 
edeceklerdir. 

jT.a.n:vf:M] 
10 M11,u 1941 

CUMARTESi -.r s 
YIL: IH1. AY.5 Qlaıl» n 
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TAN 
1 

sınaması 

Akam 
Olumpigatlar Sampiyonu 
tarzan filmleri kahramanı 

HERMAN MIRKS . 
Tarafmdan harkulAde bir 

Tarzda Yaratılan 

Maskeli 
Beşler 

30 Kısımhk 
şaheseri birden 
sunuyor. 
Bu Filinıde Beş Kardeşin 
Bin Bir TUrlU Macerala-: 
rmı ve Fedakarlıklarım 

Göstermektedir. 
Bugün 2,30 da 

Maskeli Beşler l/;e::ı:~ 

Alsa ray 
sineması 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 

TAKTIM EDiYOR 
1 

Aşk güzellik heyecan 
s a h n e le r i y le dola 
senenin en güzel filmi .. . 
DENiZ 
.K 1Z1 

OYNAYANLAR: 

Movito ve Warren Hull 
il 

BOB ALLEN 
Tarafından temsil edilen 
mevsimin en güz.el 

KOVBOY Filmi 

. Yabani Atlar Krall 
Heyecan ve mncera şaheseri 

augün 2,30 da 
DENİZ KIZI 

Yabani Atlar Krah 

Devlet Orman işletmesi Pos 
Revir Amirliğinden: 

941 senesi imalatmdan aşağıda yazılı 
keresteler sallıga çıkarılmıştır . 

Bir metre küpün 
Parti nn adedi ınetre küpü muhammen bedeli teminat miktarı -- Lira Kuruş Lira Kurnş 

I 1610 175,589 30 00 395 08 
. 11 967 109,446 30 00 246 25 

Mekün 2577 285,035 641 33 
İhale 15- 5- 941 perşembe günü saat 14 de Adanadaki 

revir• merkez binasında yapılacaktır. Partilerin ihtiva ettikleri 
çeşitleri gösterir listeleri\e satış mukavele proieleri Ankar~
da Orman Umum Müdürlüğünde, lstanbul, Adana, Mersın 
Orman Çevirge Müdürlerile Adanadaki Revir Merkezinde 

bulunmaktadır. 
İsteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil ol• 

duktları halde sözü geçen tarihde öğleden evvel hazır bu-
lunmaları 27- iO 683 

' - ' .. J -
. ' • ~ ~ -: • f - . 

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basllan güzel 
lş(BUG ÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

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

Bir Defa iş Yaptı
rırsanı.z anlarsınız 

iLAN 
Bürücek Köy 
Heyeti 
İhtiyariyesinden 

1 
Tiirk Gibi Kuvvetli 

. Sözü boş değildir 

1 Saym BUrUcek • 
1 Yaylacılarma : 

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

Köyümüzün mühim ihti • 
yaçlarından olan nakil işini 
düşünen ihtiyar heyetimiz sa
yın yaylacılarımızın gerek 
kendilerinin ve gerekse iaşe
lerinin nakli hususunda Sey
han suhulet nakliye şirketiyle 
aktedilen mukaveleyi aşağıya 
arzeyliyoruz. 

Arpa unu 
Bakla unu 

• Yula( unu 
~ CNohdOt unu 
r. av ar unu 
: Pirine unu . ' 
~ Kornflau 
~ Bezelye unu 

I ~~ p f ·~ ata es unu 

Salep 
Tarçin 
Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

1- Seyhan suhulc.t nakliye 
şirketi ile mutabık kaldığımız 
üzere 15 mayıs 941 tarihin
den itibaren Bozantı- Biirü
cek arasında otobüs servisine 
muntazaman başlanacaktır . 
Mezkur şirket tarafından bu 
hata biri otobüs diğeri kam· 
yon olmak üzere iki nakil 
vasıtası tahsis olunacaktır. 

2- Bozantı- Bürücek ser
visinde her şahıs için 7 o ku
ruş nakil ücreti alınacaktır. 

3- Yatak [Mafraç]ın beher 
kilosundan bir kuruş nakliye 
ücreti alınacaktır . 

~J Fasulya unu 
t~ k '1-A.·>\ 
~~ Mercime unu ,, <f~t~ 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

Kırmızı Biber 
~ Bugday nişastası ~ ~ ~ .. --:@ ~~~~ \ (Kutu ve 1 Pirnç nişastası - 't' Paketleri) . 

4- Sebze ve sair gıdai 
maddelerle çimento ve çinko
nun beher kilosundan 7 o san
tim nakliye ücreti alınacak .ve 
bundan başka haf tada iki gün 
(Salı - Cuma günleri ) suhulet 
şirketi yazıhanesinde Üzerleri 

: Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen [24Jsene neslin gürbüz yetişmesine 
ı tevakkufsuı hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 
ı tertip ve tavsiyesile verec~ğiniz bu gıdalar mutla~ huzurunuzu temin edecektir. 

+ ÇAPA MARKA 1 Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . 
açık adresli toplanacak seb· 
ze ve saireyi sabahleyin alıp il Daha üstününün bulunması mükmin değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 

daima taze olarak bulacaksınız ADRES: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURi ÇAPA Tel. 40337 
~~~"t..~~ .. x. ... ~x .. x .. :e~:ı~~x.-r~Y~T. .. ,g~c..~~~·.-x ... ::xo.-.•-..x ... x .. x: ... x ... ~~~~-:r!!-~~-ılll 

Adanadan Bürüceğe kadar nak-
lederek, Bürücekteki garajla- _,I -~ .. -..,-=~~-""""-""" .. -~~ .. ~·~·~~·~~~~.g.:;e.x-:.g.~-:·:.,x~~~~!!:l*~-~·~~m~-ı:a-~1~-Zel'.ll!!ll'i!i'Ziii&J:~Dliil:ll!!ii?.l!!il 

rında yukarıda gösterilen üc- ~ Dünyanın En iyi Radyosu 

:~t~~risa~~:.:~~~~d:e~e~:~~:~ 
1 'r'ctJ A ~/o A.KGbA' ylreadreyosMu oaldhusğu~nsu uBnauttmaaryyıanlızı· . 

Yalnız mal sahiplerinin mü- : 
racaatları lazımdır. t 

5 - Bürücekteki tekmil 1 
dükkanlar. f urun ve kasap
ların ıo Mayıs 941 tarihmden 

Şehir için Elektriklileri Vardır, 

itibaren açılacağını sayın Bü- : 
rücek yaylacılarına malumut 1 
olmak üzere ilan ·eyleriz. ı 

-~-------

Bu Radyolarımızı Görmeden 
Başka RADYO Almayınız . 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor t 

Kemal SATIR t 

ADRES: Adana Merkez Oteli Altında 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] t 

iiiiiiiNiiiiiiiiiiiMiiliia;;;;;;;tb_a..,.asiiiiiiı ;,,,,;,;;;;;;;;.;;;A-da--niiiiiiiıa ........ - ...... ~·:-"'@i-X.-.:S!.'".iiimiii;'-•e• 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

Kızılay ulucami caddesi İstiklal lık Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

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

1941 IKRAPAIYELERI 
ı Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000. " 
2 " 

750 .. 1500. " 
4 .. 500 " 

2000. " 
8 " 

250 .. 2000. " 
35 ,, 100 3500. " 
80 " 

50 .. 4000. .. 
300 .. 20 

" 
6000. " 

HOROZ OGLU KARDEŞLER 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Adana A janhgından: 

5-5-941 gününde ihale edi
leceği evvelce ilan olunan 
ajansımızın t~hmil tahliye ve 
nakil işleri on gün müddetle 

. temdit edildiğinden taliplerin 
15-5-941 perşembe günü ida
remize müracaatları 

Io. il 731 

Nazarı Dikkate 

Suhulet Otobüs Şirketinden 
Sayın Bürücek Halkının gaz 

ve benzin ihtiyaçlarını kartı· 

lamak üzere Şirketimiz Bü

rücekte daimi surette gaz ve 

benzin Bulunduracak ve Ada
na satıf fiatı üzerinden ve-
recektir. 730 

~ . 
ASAi SiNEMADA 
Su va re Suvara 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

iKi EMSALSiZ FiLM BiRDEN SUNAR 
I 

• 
Maşalle Şantal Mlchellne Presle• 
Gibi iki büyük yıldızın şahane bir surette yaratıkları 
Harkulade Güzel Sonderece Müessir Sahnelerle 
Dolu Nefis Bir Aşk Şaheseri? .... 

llRAKlllM1$ KlllAI. 
il 

Meşhur Çalgıcı Kovboy 

FİRED SKOTUN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • TUrklye ı, Bankasın• para yat1rmakla yal-
: DİKKAT••• DIKKA T ... DiKKAT ... i nız para biriktirmif ve faiz • almı, olmaz, aynı i SAATÇl VEHBİ ÇÖMELEK ı =z=a=m=a=n=d=a=t =al=ll=nl=zi= d=e= d=en=e===rn=l=' =o=lu=r=su=n=u=z=. = 3=7=7= 

• 1 • : Saat Ku esi Karşısında : ••••••••••••••••••••••••••• 

,, 

Öldüren Bıçak 
• • 
· ! Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın 1 
1 ve erkek model saatlerimiz yedeklerile i 
1 gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. 1 

Adana Askerlik 
Şübesinden : 

15 • Eylul • 941 günü An
karada tedrisata başlanacak 

olan hasta bakıcı hemşireler 
okuluna talip olanlar varsa 
şubeye müracaatla ş~raitini 

öğrenmeleri ilan olunur. 

i DOKTOR i 
! Kemal Satır . ! 

Son derece merakh ve heyecanh buyuk SergUzeş filmi 
Bugün 2,30 da 

......•.............••..............• , .....•........... 

• • : Has t al arı n ı hergün : 
: Kızılay caddesindeki mua- : 
i yene evinde kabul eder (9) ! 
• •••••••••••••••••••••••••• 

1 .. ~<ltJISIESll ~<lllıı\~~ 
2 - ÖLDÜREN BIÇAK 


