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Bu harb çıkmadan önce biri· 
si sinir harbinden bahsede

cek olsaydı bu sözlerin kahkal.a 
ile karşılanacağına şüphe yoktu. 
Fakat harp başladıktan sonra mil· 
!etlerin hakikaten birde sinir har· 
bile karşılaşmakta olduğunu gör· 
mek ve öğrenmek fırsatını bulduk. 
Çünkü sinir harbi deyipde geçme· 
yiniz bu öyle müz'iç öyle ıstıraplı 
bir harp olmuştur ki kendisini bu 
harbin tesiri altında bırakan millet· 
ler için tehlikenin muhakkak oldu 
ğuoa inanmak lizımdır. 

1 

Zira top, tüfek ve tayyare 
harbi nihayet bir filiyat sahasıdır. 
Halbuki sınir harbi silah harbine 
tekaddüm eden bir bekleme dev· 
rinden, üzüntü duymaktan ve pro 
paganda cereyanları içinde şaşkın 
lıktan ileri gelmektedir. Maamafih 
bu korkunç harp karşısında insan 
lar birazda sinirlenmekte ve asap· 
!arının gerilmesinde haksıL değil· 
lerdir, Çünkü dünya radyoları her 
gün birbirini nakzeden, birbirini 
zayillotan ve tamamlayan çeşitli 
haberler ve havadisler vermekte· 
dir .Bir gün radyonun birisi Alman 
ların Sovyetlere tecaviiz edeceğin· 
den bahseder. Ayni gün diğer bir 
radyo Alman hazırlığının Cebelüt· 
tarığa doğru olduiunu ileri sürer. 
Bir üçüncüsü iıe Ege adalarını 
işğal eden Almanların lıuğazları 
tehdit edecekleri fikrini yürütür. 

Şimdi insan bu üç ihtimal üze· 
rinde fikir yorar, muhakeme yürü
türken di&-er bir havadisle karşı
laşır. Bu havadisi işidince bir gün 
evvelki düşünce ve muhskemeler 
heder olup gitmiştir. Zira ayni radyo 
bu defada muhakemenize mevzu 
olan şeylerin temamile zıttı olan 
bir Hitler ve Stalin mülakatını 
zınnetmekde ve bunun da bir Al
man Sovyet iş birliğini ihtimal içine 
almakta oldufunu derpiş etmekte
dir. işte bu ve buna benzer bir 
çok haberler, havadisler ve ihti· 
mailer her gün kulaklarmızı doldu· 
ran, dımağlarmızı meşğul eden 
mevzulardır. insanın bu kadar çok 
ve her gün, hatta her saat değişen, 
mütenevvi ve sansasiyonel rivayet ... 
ler ve şayiaların hangisine inanması 
doğrudur.? Bu muhtelif vakalar 
yapılan propağandalar hakikaten 
insanları ve milletleri korkunç bir 
şeyler haberi içinde yaşatmakta 
değilmidir? işte Türk vatandaşı 
kendini bir tehlikeli habin dışında 
tutmağa çalışmalısın. Sakin ve müs· 
terih olmak için, sinir harbi deni
len ve insanın asabını ve sinirlerini 
kemiren bu hastalıktan, bu illetten 
uzak kalmak için heran ve her 
zaman düşüncen şu olmalıdır. 

1 - Kendi kendine, kendi 
kuvvetine inandığın, milleti pek 
eşsiz vatanperverlik ve kahraman· 
lık meziyetlerine güvendiğini 

2 - lstikliline ve mülki te
mamiyetine el uzatacak mutaarrız 
kim olor<a olsun isterse bütün 
dehşetile üzerine yüklensin onunla 
sonuna kadar mücadele etmeğe 
azmetmiş ve karar vermiş oldu
iunu. 

işte aziz vatandaş senin tari· 
hine yaraşan ve yakışan bu azmi, 
bu iradeyi ve bu asilane kararı 
b~tırında yaşattıkça senin için si
nır harbinin hiç bir kıymeti ve 
ehemmiyeti olmıyacaktır. Çünkü 
o zayii, kararsız ve mütereddit 
İnsanların hastalığı ve illetidir.Hal
buki senin gibi vatanperver, kah
raman bir Türk vatandaşı için 
böy!e bir hastalık biç bir zaman 
hahıs mevzuu olamaz. 

Raşit Ali ·kabile 
şeflerini kabul etti 

Be'."t ~O (a. a.) - Raşit Ali 
Geyli.nı Bagdat camiı'nde . d namaz a 
bulunduktan sonra muhtel'! k b"I 

fl .'kbl ı aıe 
şe erını a u etmiştir. 

Londra 10 ( AA ) H . . • - ava. ve 
dAhılı emnıy~t n&zaretler· . t bl" •. 
1 , .. , ının e ıgı: 
ngıltere uzerınde lng"ıl"ı t 

1 • z avcı ay
yare erı gec~ 3 Alman bombard· 
man tayyaresı tahrı"p et . 1 d' B k b mış er ır. 

u hare et, undan evvelki bil :um· 
lata nazaran çok daha küçük mik· 
Y••ta olaıUJtur. 

. - Akdenizde 
Bir.Çar-
pışma 

Mihver tayyareleri 
İngiliz donanması

na hücum etti 
Taarruz Zayiat 

verdirilerek kırıldı 
Lnndra 10 {a. a.) - Amiral· 

lık dairesinin tebliği: l ~ihver radyolarına göre, lngiliı harp gemileri himayesinde Akde· 
nızde seyreden bir gemi kafilesine taarruzlarda bulunulmuştur. Buna 
dair malumatı askeri vaziyet sütunlarımızda bulacakcaksınız. 

• 
11 mayıs, lnönü şehit-
lerini anma günüdür 

1 
İnönü meydan muharebeleri, en büyük askeri zaferlerimiz arasında
dır. Bu iki şanlı zafer, sadece bir askeri muvallakiyet olarak kal-• 

mıyor, Türk devletinin kurulmasında büyük bir amil olaraJ.. yer alıyor. 
lnönü muharebeleri tarihlerinin kış mevsimine rastlayışı, bub üyük gün· 

lerio, zaferin kazanıldığı sahalarda kutlanılmasına imkan vermiyordu. C.H. 
Partisi, her iki zaferin, her yıl mayısın ilk haftasında lnönündee kut· 
]anılması etrafında çok yerinde bir karar vermiştir. Her 11 mayısda yapı .. 
lacalc olan muazzam zafer türenlerinin ilki bu gün lnönünde yapılacaktır. 

Carbi Akdenizdeki hare kit es
nasında Alman ve lıalyan tayyare· 
leri deniz kuvvetlerimize karşı bir
birini takip eden hücümlar yap· 
mışlardır. Bu hücumlar 8 Mayıs 
Perşembe günü öğleden sonra ve 
akşam devam etmiştir. Gemileri· 
mizden hiç birisine, hiç bir hasar 
olmamıştır. Her hücum yapıl

dıkça düşman tayyareleri deniz 
avcı tayyarelerimiz tarafından ya
kalanmış ve hücum bu suretle kı
rılmıştır. 

iki avcımız kayıptır. Birinin 
pilotu kurtarılmıştır. Düşman hü
cumları torpil tayyareleri, avcı tay
yareleri hiıaayesinde yüksek irtifa 
bombardıman ve pike tayyareleri 
tarafından yapılmıştır. Bir defasın· 

da avcılar himayesinde 75 pike 
tayyaresi deniz avcılarımız tarafın
dan yakalanmış ve parlak surette 

daiıtılmış ve geri püskürtülmüştür. 
Düşmana 3 torpil ve 79 T tipinde 

bir bombardıman tayyaresi zayi 
ettirılmif ve 2 torpil tayyaresi de 

ciddi hasara uifatılmıştır. Deniz 
avcılarımız üç tayyare düşürmüş
ler ve 3 tayyare tahrip etmiılerdir. 
Bunlardan başka birçok tayyareler 
de hasara uğratılmıştır. 

ALLO, ALLO! 
- .... - -

Ankara radyosundan. Ati na 
büyük elçimize hitap edildi 

Dün gece Ankara radyo gazetesi tarafından 
Atina büyük elçimize bir hitabede bulunulmuştur. 
Bunda şöyle denilmiştir : 

" Allo· Atinada Türkiye büyük elçisi Enis Ak· 
aygen sizi~ ve büyük elçilik memurlarının Türkiye· 

ye davetiniz için Almanya hükQmeti nezdinde Ha. 

riciye vekaletince teşebbüsat yapılmıştır. Pire, Se

li.nik ve Gümillcine konsolosları yerlerinde kala. 

caklardır. 

Franko'nun -kararı 
General, s a d ı k 
•damlarını lapan 
yanın en mUhlm 
Y•rlerlne Vall ta 
Yln etti. 

Madrid : ıO [A.A.] - ispan
yanın dahili idaresinde bazı deii· 
şiklikler yapılmıştır. 

1 
. 1 - Madrid ve diğer 7 mü· 
ıım merkeze yeni sivil voliler 

J tayin edilmiştir. Bu yeni tayinler 

il 
Bir Jngiliz Bombardıman Tayyaresi _ general Franko'nun en mühim yer-

L-~~:_...:.~!.:~~-~:.::.::.:~:.:.=~----==-==7:'.ı;:; 1

1
erde kendine sadık adamlar bu-

A ı 
nayi mıntaka arın d 

L o n d ra 10 m a D y a y a un ıracağım göstermektedir. 
( A.A) 8·9 gecesi d·g· er - Falanj partiıi gazete-

\ 

da geniş yangın· 2 
k d !ar çıkmış ve ı !erini D h·ı· . . _ 

şimdiye a ar h k l a ı ıye nezaretının sanso-
1 n 1 t a h r i b a t yapı · • d 

görülmedik bir a Va a mıştır. Her iki run en istisna eden emrin ibtal 
sayıdan olan in- 1 edilınesi de bu tayinlerle de ali· 

-----ı limanda ateş a an k 
giliz tayyareleri I dl k d örUI petrollerden bu· adar görülmektedir. 
Almanya üzerine ş m ye • ar g -

1 ili lut halinde duman· 
akınlar yapmışlar mem't sayıda ng z lar yükselmiştir. 
ve Hamburgla tayyaresi hUcuma iş· Biraz evvel Ber· 
Bremen limanları t j r a k e t t 1 line taarruzdan 
ve Berlin bom· ı----- ~;;...;.----ı dönen bir pilot, 
bardıman edilmiştir. Müdafaanın Hambıırgdaki yanğınları görmüştür, 
kuvvetli olmasına rağmen hücum Londra 10 ( A. A) - lngiliz 

fi bava tebligi: 
biç bir zaınan zayı amamış ve Cumayı Cumartesiye bağlıyan 
muvaffakiyetle tetevvüç etmiştir. gece lngiliz bombardıman tayya· 

Hatnburg'da bir çok deniz relerinin esas hücum hedefi Man-
altının birden inşasına müsait bu- hym ve Ludvig Halndaki endüstri 
lunan tezgahlarla Bremen'de Atlos hedefleri teşkil eylemiştir. Hava 
tezgahları şiddetli bombardıman güzeldi, hücum hhriblı.ir olmuş-
edilmiıtir. Bu ild şehrin diier sa· tur. Doklar vo endüıtri mahallerin· 

de geniş yanğınlar çıkarımıştır, 
Nevyork 10 ( A.A) - lngiliz 

hava kuvvetlerinin dün gece Ham
burğ ve Beremene yaptıkları ağır 
hücumlar hakkında mütalaalarda 
bulunan Amerika gazeteleri ve 
radyoları "bu akınlara iftiri.k eden 
tayyarelerin miktarı ve hücumların 
genişliği lngilter~nin bombardman 
tayyaresi bakımından kudretinin 
Alm•nyanın kudretine yaklaşmakta 
olduiunu gösterir gibidir,, demek· 
todirlor. 

• Bugün, 1 
Hollanda, Belçika 

ki Afrikadıki 

1 topraklarımızı da 
---- tekrar geri ala

Askerr ve siyası 
VAZIYET ve Lüksemburga '--

yapılan A 1 m an 

taarruzunun yıl- H 1• t 1 e r 
dönümüdür. Ge· 

çen seneki Alman s t a ı ı• n 
cağız. ltalya ıibi 
dünyanın takdir· 
ini kazanmış bir 
millet buna her 

taarruzu Nisanın zaman muktedir· 

10 unda Norveçe mu·· ı A katı dir . ., 
karşı başlamış, a • s o v yeti er. 

bir kaç b •ita Sovyet hük{tmetinin bir Yugoslavya, Bel· 
içinde muvalla- kararı /ngilterede te/sir· çika ve Norveç 
kıyetle neticelen· hükQmetlerinin M 
mişti. Tam bir ay lere gol açtı. kovadaki elçile-

ıonra, M a y ı sın H•tı R ya rine memleketi 
10 ında Alman 1 er t USya terk etmeleri lüzu 

orduları Hollanda D e ı e r t e· k ı l• f muou bildirmiftir. 
ve Belçikayı taar- Bu hadiseler 
ruza geçmişlerdi. d k • • ? lngilterede bil. 
Bu iki memleket e ece mJŞ • yük bir hayret 
son dakikaya ka- uyandırmış ve 
dar bitarallıkla· 1 • Stallne, A•y• 
rını muhafaza et· Uzerlnde tam bir ~;:t;~: aç!~~~iı:~ 
mişler, lngiltere hareket •erbe• 
ve Fransa ile te. Bazı mahfiller bu 

mastan bile çe· 
kinmişlerdi. Bun
dan dolayıdır ki 
taarruz, her iki 
memleketide gafil 
avladı. 

tisi; 2 · Sovyetler hareketi Sov· 
blrll§lnln 1 r a n yeller birliti ile 

yollle Basra kör Almanya !'rasın· 
fezlne inmesi. da 11kı bir işbirli· 

_ R A D y O _ ğinio başlangıcı 

_ Gautesi telikki etmekte· 
Hollanda ve 

Belçika gerçi Fransayı ve lngil
tereyi yardıma çağ-ırdılar. Ancak, 
geç kalınmııtı. 

10 Mayıı, 1940 dilnya tari
hinde daima hatırlanacak bir 
gün olarak kalacaktır. 

Londrada bulunan Hollanda 
Kraliçesi iıtilinın yıldöoümü 
münasebetile milletine hitaben 

radyoda bir nutuk söylemiş, 
Belçika Hariciye Nazırı Sp~k, 
Belçikalıların esareti asla kabul 

f'demiyeceklerini bildirmiştir. ln
giliz Başvekili Çörçil de, bu 
devletlerin Londraki mümessil-

!erine Mesaj göndermiş, bir sene
dir mücadelede devam eden 
rollerinden takdirle bahsetmiştir. 

Garip bir tesadüftür ki, 1 ir 
istilanın yıldönümünde, Adis-Abe
bada bir istiladan kurtuluş dola
yısiyle. hararetli, büyük tezahürler 
yapılmaktadır. Habeş imparatoru 
Haile-selasiye, lngilterenin yardı

mından dolayı teşekkürlerini bil· 
dirmiş, Çörçil'de imparatora teb· 
rik mesajı yollamııtır. 

Yine garip bir tesadüf eseri 
olarak, Habeş kurtuluşu ltalyada 
imparatorluk bayramına tesadüf 
etmiştir. Gerçi bugün ltalyan İm· 
paratorluğunun yerinde yeller es
mekte iıe de bayram yine kutlan· 
mıştır. 

ltalyan radyoları bu mllnaıebetle 
yaptıkları neşriyatta bilhassa şöy
le demişlerdir: 

" Biltün ltalya. imparatorluk 
yıldönümünü ordu ile birlikte tes' 
it etmiştir. ltalyan orduları şimali 
Afrikada muzaffer olmuştur. Şar-

- dirler.Bu mahfille 
re göre Stalinle Hitler ara11nda 
yapılacak bir görüşme için zemin 
hazırlanmaktadır. 

Hitler tarafından Staline as· 
ya kıtası üzerinde tam bir hare· 
ket serbestisi veren ve sovyetler 
birliğini lran yolile hasra körle· 
zine inmesinin ihtiva eden bir 
teklif yapılacaktır. Buna mukabil 
Rusyodan, Avrupadaki bugünkil 
hudutların tanınması istenecektir. 
Almanyanın Ukraynadan Kafkas 
petrollarından istifadesini temin 
için iktisadi bir işbirliii yapıla· 
caktır. 

• Nisan ayı zarfında kaybe
dilen gemiler hakkında lngiliz 
amirallığı bir tebliğ neşretmiştir. 

Malilm olduğu üzere bu tebliğler 

başlangıçta haftadan haft•ya neş· 
rolunmakt• idi. Son tbliie göre, 
Nisan ayı içinde Mihver tarafın

dan 488,000ton hacminde 106 vapur 
batırılmıştır. Bunlardan 60 ı logil· 
tereye , 43 ü müttefiklere, 3 ü 
bitAraf devletlere aittir. Bunlardan 
187,000 tonu Akdenizde batmıştır. 
\ngilizler 488,000 ton gemi kaybını 
pek ehemmiyetli telakki etmemek· 
tedirler. 

• Mihver radyolarının bildir· 
diğine göre, lngiliz harp gemileri 
himayesinde Akdonizde ıeyreden 
bir ıremi kafileıine taarruzlarda 

bulunulmuı, hücnmlar neticesinde 
Mihver hava kuvvetleri bir harp 
gemisiyle bir tayyare remiıine ve 
bir baıka gemiye isabetler temin 
etmişlerdir. Ancak, bu kafileye 
taarruz hakkında daha sarih ma
!Omat elde edebilmek için birkaç 
gün daha beklemek lazımdır. 

• 

Uydurma şayialar ! 
Ankara 10 ( Radyo gazetesi) - Yeuiz ıayialar bili çıkmakta de• 

vam ediyor. Bunlardan birisini, Cumhuriyet gazetesin•
1 

bir b~kuy1:::: 
d _ d .1 k _. . Şayia stan o u 

tarafın an gon erı en me tuptan ogrenıyoruz. . 'd irmi.ş. HOkOmet, 
denlerin yedi sene müddetle avdet etmiyecek~erın•1 . • e ma .. ade etml-

. 1 . 1 t b la donıne eru:a 
tam 7 ıene, Anadoluya gı~er:ı erın J1 an ık imdiden ayrılııuy'!rmUJ• . 
yecekmiş. Bu sebepledir kı bır kıjım ~· Jda! cidenJerio, şehrı .• te.rked111· 

Bu şayia tamamiylo yallandır. I st•; .. u b"Jecoklori ,-ayet tabıicbr. 
lori ••bep zaiJ ohır olmaz: •tanbu a on• ı 
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• ASKERLiK 

CEBELOTTARIK KALESİ 
Modern çel.k -yağmuruna muka· 
vemet edecek kudrettedir 

Bugün herkesin nazarı dikkati 1 yeraltı yollara tesir edemez. Binen· 
Cebelüttarığa çevrilmiştir. Bu· aleyh lngiliz müdafaa kuvvetleri 

radıki faaliyet ispanyanın alacağı bu zeminliklerde her türlü tehlike· 
vaziy~t hakkında çıkan haberler den masun bulunacaklardır. 
dünyanın her tarafında merak uyan Avrupa tarafında ispanyanın 
dırmıştır. lngiliz gazeteleri Cebe· Elcezire şehri ve sahili Cebelütta· 
lü.t ırıfın vıziyoti ile bilhassa rığa çok yakındır. Afrika sabili de 
meşgul oluyorlar. ancak 15 mil uzaktadır. Binaenaleh 

lngiliz matbuatı ;---::T.:--k~-:b-:.-~------:, Cebelüttarık her 
nın Cebelüttarık orı ın Zeyyadın ka· taraftan şiddetle 
hakkında endişe· mandasındaki araplar, Ce- bombardman edi 

belüttarıkkayasının içinde lebilir. Fakat yer 

gayet mahirane oyalan altında bulunan 

dehlizler vücade getirmiş· ingiliz top mevki

lerdir. En büyük çaptaki lberindi bulgihi kbom 

si l•panya harici· 
ye nazırı sinyor 
Sunner'in her Hit 
!erle ispanya hu· 

b
.. ar man ar o-

dudunda yaptığı topların mermileri, en a• 
1 k !ayca iskat ede 

mü a attan sonra yük tayyare meydanları 
başlamıştır. Çün· l . d mez. 
kü bu mülakat bu dehliz çre tesır e eml ekz Yukarıda söy
ve hundan sonra /ngilizler burada susuz u lenen dehlizler· 

lspanyol devlet tehlikesine karşı da büyük den her biri üç, 
adamlariyle Al· tedbirler almışlardır. dört ve hatta beş 
manyanın marul simaları arasında 1 kilometre uzunluğundadır. içle • 
yapılan temaslar ispanyanın mihver rinde geniş sahalar vardır. 
devletlerine bağlanmak üzere oldu Her biri 50 ayak . genişliğindedir. 
ğuM delalet etmektedir. Dehlizlerden onar metre fasıla ile 

Bir kaç gün evvel J.panya açılan pencerelere toplar yerleti· 
h1 riciye naz1 rının zenginler haki- rilmiştir. 
miyeti manasını ifade eden Plutok· Cebelüttarık kayasının şark 
rati diye tavsif ettiği lngiltere ile taralı yalçın ve dik kaya oldğun-
Amerikaya şiddetle hücum etmiş dan her türlü taarruz ve ihraç teh 

01,nası Cebelüıtarığın üzerioe Al· likesinden tamamiyle masundur. 
m,\nhrın yapmak istedikleri hücu· Cebelüttarığın en zayıf noktası su 
mu l ·panyanın kolaylaştıracak bir meselesidir. Çünkü burada ne nehir, 
ze nın hazırlığı of•rak karşılanmış- ne de kaynak vardır. lngilizler büyük 

tır. sarnıçlar vücuda getirmişlerdir. 
M ıahıza l•ıgiliz gazeteleri Cebe Bilhassa 1900 senesinde gayet bü-

lütt.rık mü,tahkem mevkiinin her yük iki sarnıç inşa etmişlerdir. 
turlü ihtimallere karşı hazırlanmış Bunlarda 5,000,000 galon su var-
bulu~duğundan şüphe etmiyor.Ce· dır. Sarnıçların medhallerir.de sün-
belüttarık üzerine gerek denizden gülü lngiliz nöbetçileri durur. 
gerek karadan· gerek havadan ve - --

hatta her üç taraftan yapılacak Pamuk ihracatçılar birli-
hücumla ra bu lngiliz müstahkem -· d b · h A k 
mevkiinin mukavemete muktedir gı n en ır ey et n araya 
ol.cağı muhakkak sayılıyor. g i d i y o r 

lngiltere Cebelüttarığın müda 
faasını daiına emin ve muktedir 
ellere bır•kmıştır. Buranın ~alisi 

ve bı1ku,,l3ndanı general Liddel 
İngiliz orclll Hın un en m3ruf ümera 
sın<lan biri\tir. Şimdi bunun yerine 
yeni büyük harpte en çok tecrü· 
be ıı-ören general lord Gort tayin 

eJilmiştir. 
M ılumdur ki Almanlar geçen 

sene bu mevsimde Fransadaki Fran 
sız-lngiliz cephesini yardıkları za· 
man bura·laki lngiliz ordusuna ge 

neral Gort kumanda etmiş ve ln

gilizlerin Dunkerque'den gemilere 
binmelerini idare etmişti. Cebelüt· 
!arığın amiralı sir Dudley North· 
tur. 

Askeri kumandanı da general 
Mak Forlonedir. Cebelüttarığın ti 
caret limanı etrafındaki sahada 

birçok sivil lngiliz vardır. Bunlar 
dan on beş bin kadın ve çocuk 
şimdiJen bura•ını terketmiştir. Ka 
lan erkek siviller de bir harp vu
kuundı mecburi hizmete tabi tutu 
lacaklardır. 

Çukurova pamuk ihracatçıları 
birliğini ve dolayisile bölgemiz pa 
muk mahsulünü alakadar eden iş· 
ler etrafında ticaret veki.letile te-
masta bulunmak üzere birlik ida
re heyeti reisi B. lbrahim Burdu
roğlu ile idare heyeti azasından 

bay Alber Diyab bugünkü toros 
ekespresile Ankaraya hareket et· 
mektedir. Birlik umumi katibi B. 

Zeynel Besim Sun'da bu zevatla 
beraber Ankaraya gitmektedir. 

Burhan Tepsi trupu 
şehrimize gelecek 

Seçkin artistlerimizden bay 
Burhan Tep•inin, tem'11 heyetile 
birlikte pek yakında Adanaya 
geleceği haber alınmıştır. Burhan 
Tep•İ ve arkaşları şimdi lzmirde 
bulunmaktadırlar. 

• Niğde halkevi reisi 
şehrimizde 

Niğde h•lkevi reisi arkadaşımız 
Bay Sabit Ecemiş şehrimize gel
miştir. Bir kaç gün Adanada kal· 
dıktan sonra Niğdeye dönecektir. , 

BUGÜN 

••• , ............... '\*••·,,, 

1 R E_A L 1 T E j ı 
Kahramanlar şarkısıl I K a ç a k ç l l ı ğ l 

Ceyhan Hususi Orta okul sı- l k e e 
nıf 1, şube B. talebesinden se- ee eme ıçın 
vimli yurtd.;şımız Halil Ôztürk, on 
matbaaya bir şiir getirdi. Kendi· 
sine okuttuk; aferin dedik, biraz 
tashih ettik; işte size de sunu· 
yoruz: 

lnönü Mehmedcikler bizim kah-

ramanımız 

Onlara siper oldu çelikten imanı
mız 

Yurtdan can sakınanlar en büyük 
düşmanımız 

lnönü'ler yaratır şu e1siz vata
nımız 

Yurdumuza gö< koymak iıtiyen 

~ 
hain düşman 

Görünce Mehmedciği olur elbet· 
de pişman 

Ben senin gibileri yurduma sok· 
mam diyor 

Arslandır Türk askeri eşi bulun· 
ılıaz arslan 

• 
Fevzi Çakmaktır bizim yüksek 

kumandanımız 

Vatan topraklarile yoğrulmuşur 

canımız 

Temiz alnımız açık, pek uludur 
şanımız 

Bu vatanın uğruna feda olsun 
kanımız 

Varol yüksek 

Türk yurdunu 

• 
Mehmetcik; saldı· 
rışın pek yaman 
kurtarmak oldu 
en son hirikan ~ 

Kırmızı Türk bayrağı senin 
kanından nişan • 

Can evimizdir bizim bu yüksek 
güzel vatan 

Biraz tashih ettik demiştim; 
hakikaten vezin ve kafiye düşük· 
lüklerine biraz dokunarak bu 
manzumeyi, az çök, okunur hale 

j soktuk. Eminiz ki Halil Ôztürk 
manzumesinin tashih görmüş yer
lerine dikkat ederek gelecek 
d~la daha mazbut, daha ahenkli, 
daha düzgün yazacaktır. 

Bu hareketimiz fena mı ol· 
du?. işte "Görüşler,, mecmuası t 
için istediğimiz de bundan iba
retti, ki temennimiıin doğrulu-

ğuna hili inanm3ktayız. ~ 

* * * ~ ,.. .... "" . "' .. . . ......... . 
Dağdan kopan 
kaya parçası 

Seyraııa çıkan bir kadının 
kafasına düşerek öldürdü 

Dün Habibneccar d•ğı önün· 
deki seyranlıkta leci bir kaza ol
muş ve bir kadın ölmüştür. 

Vaka şudur: 
Biniciler mahallesinden Hamit 

karısı 32 yaşlarında Azize adlı 

bir k a d ı n komşularile bera
ber yemek yemek üzere dağ ete· 
ğindeki seyrdnlığa gitmiş ve bu 
arada yağmurların tesirile yuvarla 
nan 10 kilo ağırlığındaki bir taş 
zavallı Azizenin başına düşerek 
ölümüne sebep olmuştur. 

Kaçakçılığın takibinde yararlığı 
görülenlere verilecek ikramiye. 
ıeri tesbit eden nizamname 

Ankara: 10 [Hususi muhabirimizden] - Kaçakçılığın takibinde ve 
mubafaıa işlerinde büyük yararlığı görülenlere verilecek ikramiye hak· 
kındaki nizamname Vekiller heyetince tasdik edildi. Nizamnameye göre: 

a- Kaçakçıları,kaçak aşya ile birlikte, çarpışarak tutanlar. 

b- Kaçakçılarla çarpışmada veya kaçakçıların ve kaçak malların 
ele geçirilmesinde çok gayret, cesaret ve emsalinden üstün uyanıklık 

ğösterenler. 

c- Kaçakçılar! çarpışırken yaralananlar. 

d- Kaçakçılarla çarpışmada veya onları takipte daima maiyetinin 
başında bulunarak muvaflakiyet temin edenler. r 

e- Kaçakçılık hareketleriyle mahallinde sürekli ve tesirli uğraş· 
mak ve i .. betli tedbirler almak suretiyle gerek kaçakçılıklarında gerek 
muhafaza genel komut•nlığının , inhisar kaçakçılarında inhisarlar umum 
müdürlüğünün yazılı takdirini kazananlar. 

f- K4çakçıları ve kaçak eşyayı doğru haber vermekte mükerre· 
ren hizmeti ve veya bunları yakalamakta yardımı görülenler, Gümrük 
inhisarlar ve muhafaza teşkilatında bulunm>Salar d•hi bu haktan istifade 

edeceklerdir. 

Dahiliye Memurları
nın yaş tahditleri 

Ankara 10 (Hususi muhabirimizden) - D>hiliye memurlarından bir 
kısmının tahdit sinlerine dair kanunun ikinci madde. inin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun layihası meclis ruznameıine alınmıştır. Layıhanın Da· 
hiliye encümeninde aldığı şekil şudur: 

Nahiye müdürlerbin bütün dereceleri için yaş haddi 55, Mülkiye 
müfettişleri, Kaymakamlar ve Emniyet müdürlerinin ilk dereceleri için 
56, bir yukarı d~receleri için 58, bunlardan yukarı bütün dereceleri ile 
Mülkiye baş müfettişleri için 60 dır. Bunlardan hizmetlerinin devamında 
fayda olduğu malevklerinin vereceği ve dahiliye vekaletinin kabul eyli· 
yecefı sicil ile anlaşılanlar icra vekilleri heyetinin karariyle daha beş 
seneye kadar istihdam edilebilirler. 

Ordu subaylar Heyetinin terfiine ait 
Kanunda bir Fıkra değişiyor 

Ankara 10 ( Hususi muhabirimizden ) - Ordu subaylar heyetinin 
teiliine ait kanunun bazı maddelerini tadil eden kanunun 3 üncü mad
desinin E fıkrasının değ'iştirilmesi hakkındaki kanun liyıhası meclis ruz· 
namesine alınmıştır. Şimdlye kadar tatbikat mekteplerinde tabip ve ve
terinerlerin en Hyakatlarından olup muavinliğe ayrılanlardan iki sene bu 

vazifede çalıştıktan sonra muvallakiyetle imtihan verebilenlere birer se· 
ne zam edilmekte idi.Bu layiha ile bunlar gibi veteriner, bakterioloji ve 
seroloji müesseselerinde asistanlığa ayrılanlardan muvallakiyetle imtihan 
verenlerin de birer sene kadem zam:nı almaları kararlaştırılmaktadır. 

Halkevi aile toplantısı 
• Halk evimizin aile toplan· 

tısı dün yapılmıştır. Bir çok güzi
de ailenin iştirak ettiği toplantı , 
Halkevi cazının •hengi arasında 
çok neşeli geçmiştir. 

• Öğrendiğimize göre, Hal· 
kevi orkestrası bu ayın 17 sinde 
zengin bir konser vermek üzere 
hazırlığa başlamıştır. Halk türkü· 
leri ekibide müteakip halta içinde 
bir konser verecektir. 

Mektepler arası 
güreş müsabakaları 
Bugün yapılması kararlaştırılan 

Tenis müsabakaları 
bugün bitiyor 

Tenis müsabakalarına dün de 
devam edilmiştir. O.ün yapılan kar· 
şılaşmaların neticeleri şunlardır : 

Ferit-Reeep maçında: 6-0, 
6 - 1 Ferit galip. lbrahim - Ab· 
di maçında: 6 - ı 6 O lb , - ra· 
him galip. Hnseyin - Ferit ma· 
çında: 6 - O, 6-2 Hüseyin galip. 

Final Maçı bugün öğleden son
ra yapılacak, kazananlara müka
fatlar tevzi edilecektir. 

mektepler arası güreş musa'>akası 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı 
gününe bırakılmıştır. 

KALDIRIMLARIN 

1 AN.fi llLOPE Öi 
SISAM ADASI 
A imanların Sisam adasını da 

işgal ettiklerine dair bir 
haber geldi. Diger isimleri Samos, 
Samo, Syssam olan bu Ege adası, 
Anadolunun garp sahillerinden Kü
çükboğaz gibi pek dar bir boğazla 
ayrılır. 468 kilometre mesahası, 
65.750 nüfusu vardır. 

Adada 1440 metre irtifaında 
Kerki ve 1125 metre irtifaında 
Ampelos dağlarının bulunduğu 

iki silsile vardır. Sahiller bayii irı· 
zalıdır. 

iklim koru ve canlandırıcıdır. 
Dağlar servi, çam ağaçlariyle kap
lıdır. Adada mermer tabakaları &• 

rasında madenler mevcuttur. Ova
lar son derece müob ttir. Bilhassa 
hububat, taze ve kuru üzüm, zey
tin ve incir istihsal olunur. Sisamın 
üzümleri çok meşhurdur. 

Adanın ismi kurunu6lada aık 
sık geçer. Antoine ve Kleopatra 
burada oturmuşlardır. Auguste a
daya istiklalini verdi. ince sanatlar 
burada inkişaf etmiştir. 

Ada, Osmanlıların .,Jine geç
tiyse de Yunanistanın istiklal hare
ketine iştirak ederek 1832 ile 1912 
arasında müstakil bir prenslik ha· 
!inde; Fransa, lngiltere ve Rus· 
yanın garantisi altında Yunanistana 
bağlı kaldı. 

• 

BASRA VE 
BAGDAT 

ı ngifü - Irak harbi dolayısiyle 

Baara ve Bağd .. t sık sık bahis 
mevzuu oluyor. 

*** 
Sat'el - - Arap "nehri üze· 

rindeki Basra şehri 50,000 ~nüfus· 
ludur. Ve Bağdadın iskelesidir. Bu 
şehre demiryollariyle bağlıdır. Hur
ma ticaretinin merkezidir. Miladi 
636 tarihinde tesis ve on dördün
cü asırda yeniden bina edildi. 

Bizim zamanımızda viJiyet mer• 
keziydi. 21 Teşrinisani 1914 de in· 
giliz- Hind askerleri tarafından 
zaptedildi. Bağdada karşı lngiliz 
yürüyüşüne üs teşkil etti. 

••• 
Bağdat , Ira kın paytahtıdır. 

Diclenin seyrüsefere müsaid kısmı 

üzerinde bulunur. 287000 nufasu 
vardır. Bunların kahir eksereriyeti 
sünni müs)ümandır. 

Sanayi ve ticaret ilerlemiştir. 
Hanikin ile Basradan gelen demir. 
yolunun ve Şamdan gelen otomo· 
billerin son istasyconu burasıdır. 
Kuyumculuğu, bıçakçılığı, dericili· 
ği ileridir. ipek ve kozası meşhur
dur. lrana, Mısıra, Dıyarbakıra, Ha
lebe, Şama ve umumiyetle Suriye
ye buradan kervanlar kalkar. 

Bağdat pek muhteşem bir ta
rih yaşadıysa da eski ihtişamını 
hatırlatacak hemen hemen hiç bir 
abidesi mevcut değildir. 

Miladi 762 de Arap halifeleri 
tar~lından temeli atıldı. Uzun yıl· 
lar halifeliğin merkezi olarak kal· 
dı. 1258 de Hulağo, 1401 de Te. 
mur, 1534 de de Osmanlılar tara
fından alındı. Osmanlılar burası· 
nı elden çıkarıp 1638 de tekrar 
iethettiler. O tarihten 1919 a ka
dar Osmanlı vilayeti halinde kaldı. General Liddelden evvel 1939 

senesine kadar Ceblüttarık kalesi 
başkumandanı bulunan general 
lron<ide de en meşhur lngiliz ge. 
nerallarındandır. Geçen umumi 
harpte Rusyanın şimalinde bolşe
viklere karşı harp etmek üzere 

karaya çıkarılan lngiliz ordusuna 
kumanda etmişti. Daha sonra lngi
liz imparatorluk umumi erkanıha

l\ \,_R_OM_A_N_: 2_7 
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KOKUSU 1 
Reşat Enis ====~ YAZAN: 

biyesinin reisi olmuştur. 

General Mak Forlone 929 se
nesinde Afgan orduları Hindistanı 
ıstili. ederken temayüz etmiştir. 

Cebelüttarık modern çelik yağ. 
muruna mukavemet edecek kud
reti haizdir. Bu kudreti kayaların 

içine oyulmuş dehlizlerden ileri 
geliyor. 

yekpare kayanın içine gayet 
mahirane oyulan bu dehlizleri vü· 
cuda getirenl~r Tarık bin Zeyya· 
dın kumandası altında boğazı ge
çerek ispanyayı fetheden Araplar

dır. Araplar denizde ve karada bir 
mağlubiyeto uğradıkları zı mıra çe· 
kilerek •onuna kadar mGdafaa için 
Arap kumandanının ismine İzafet 
eden kayayı intihap etoişlerdir. 

logiliz!er iki asır evvel burasını 
"lspanyo!lardan zaptetıikleri zaman 
bu dehlizleri müdafaa vasıtası ola· 
rak kullanmışlardır. Hala lngiliz 
m ,.JerP istihkamları dd bu yollar· 
da~ i lılade ediyor. . 

Karadan en büyük çaptaki 
t ıplarla yapılacak bombardmanda 
atılıca k mermiler ve tayyareden 
aavrulac .. k en büyQk bombalar bu 

Üç arkadaş, doktoru kandırmaktan 
ümit kesince, ertesi sabah Çakır'ı bele· 
diyeye sırtlarında götürmeyi kararlaştır· 
dılar. Amma, bunun da muamelesi vardı: 
Mahalle muhtarından fıkaralığına dair 
ilmühaber yaptırmak lazımdı. ilmühaber 1 
Arap Mehmet, Çapık Ali için de ilmil· 
haber yaptırıldığını hatırlıyordu . 

Bir koca buna.ğ'ın, sorup ıoruşturma· 
dan çiziktirdiği bu ulak kağıt parçasına 
tam yirmibeş tane kuruş vermişlerdi. 

Ele Çakır'ın ilmiôhaberini Fatma yap
tıracaktı. Muhtarı tanıyordu. ihtiyardı, 
bunaktı. Amma, kadın düşkünüydü. Yarım 
saat dizlerinde oturmakla herşey olup 
bitmiş olacaktı. 

Tophane camiinin önünde, Fatuş ar· 
kadaşlarından ayrıldı. 

Oradaki bir eczahaneden bir tek 
aspirin ald;lar. Sonra, rıhtıma doğru yü
rüdüler. Ele Çalr.ır gündüzlerini, serseri 
emanetçisinin altı toprak, rutubetli, ka
ranlık odacığında, yosunlu ve çok eski 
geniş bir küfenin içiode yapayalnız geçi· 
riyordu. 

Ortalık iyice kararmıştı. Dondurucu 
bir rüzgir esiyordu. Kar başlamıştı. 

• * • 
Emanetçiyi bulamadılar. Bu bir bunak 

ihtiyardı. Vaktiyle genç ve dinçken arak· 

çılık yapıyordu. Alkolik bir adamdı. Gece 

gündüz susuz rakı içerdi. Oou bulama
dığı zamanlar ispirtoyla ciğerlerini haşla
maktan çekinmezdi. Bir gün sağ tarafına 
felç yapışıp ta, gezemez, dolaşamaz hale 
gelince, Aynalının yanındaki bu küçük 

barakayı kiralamış, emanetciliğ_e başla· 
mıştı. Hamallık yapan serserilerın küfe. 
ferini az bir para mukabilinde saklardı. 

Arap Mehmet, kapkara duran kapı 
kanadına bakarak ıövüyordıİ : 

- Deyyus kim bilir nerede sızdı 
kaldı •.. Ne yapacağız Fanti ? 

Hikmet, omuzlarını ıilkeliyerek dudak 

kıvırıyordu. 
- Bilmem 1 ... Kapıyı kıramayız ya ? 
- Kapıyı kıramayız, anladık ..• Kırar. 

sak moruk bize ödetir... Aınm•• Çakır'ı 
bu ahır gibi yerde bütün gece bıraka
cak mı}ız? 

Ellerile kapıyı yoklarken konuşu. 
yordu : 

- Meret yerin nezarethaneden kalır 
yeri varsa sinsinlem batsın !... Çakır'ı 
burada bırakırsak sabaha varmaz kıkır· 
dar be 1 ••• Donar be 1 

Kupkuru sert parmaklarının 

larile, kapıyı tıkırdatıyordu : 
Hişt .•• Çakır 1 

Çakır be 1 

Efe Çakır ... 

vuruş. 

Öldün mü ulan 1 ? 
Kulak verdi. Bir kısık hırıltı duyar 

gibi oldu. 
- Ne? 

- Ne diyorsun, Çakır ? 
Uzun, kirli tırnaklarile • yolar gibi · 

yanağını kaşıdı, dudaklarını devirdi. Su
ratını ekşitti : 

- Zavallı Çakır ağırlaşmış olmasın? 
Yere iğildi. K.apının altı aralıktı. 

Parmaklarını soktu; ıkındı. Kapkara kanat, 
küllü rezelerinde oynadı; yukarı kalktı. 
Sürgü kurtuldu. Kapı aralandı. Hikmet, 
avortlarınl şişiren kahkahayı boğmağa 
çalışırken söylendi : 

- Arap, sen artık korkma, gece 

işçiliğine başl.ı 1 
Gözlerinin Önünde simsiyah bir mah. 

zen gibi duran karanlık odadan yosun 
kokulu soğuk bir hava geldi. 

Arap Mohmet - Çakır zorla öle
cek burada •.. 

Hikmet - Çakır burada zorla öle-

cek •.. 
Körkörüne, içeri doğru yürüdüler. 

Çıkmaz sokak kapkaranlıktı. Hiç bir 
yerden hiç bir ışık sızmıyordu. Bastık· 
ları yeri görmüyordalar. Kafalarını çarp· 
maktan korkuyorlar, ellerini sağa sola 
uzatarak, kollarının hareketlerile ıreniş 

kavisler çizerek, etrafı yokluyorlardı. 
Arap, konuşuyordu : 

- Hişt, Çakır be 1... Ele Çakır ... 
Öldün mü ulan ? ... Ses ver bilim ... Ses 
ver de yanına gelelim ••• 

Durdu. Arkada yürüyen Hikmet onun 
birdenbire durduğunu larketmemişti. Ka· 
fa kafaya tokuştular. Ullaştılar. Gülüştü· 
ler. Sonra, kulak kabarttılar. 

Çıt yoktu. Efe Çakır'ın hırıltılı ne
fesleri kesilmişti. Yutkundular. Birbirle
rine doğru eğilerek, birbirlerinin yüzlerini, 
gözlerini aradılar. Zavallı çocuğa ne ol
muştu ? Ölmüş müydü ? Titreştiler. Onu 
sabahleyin iyi bırakmışlardı. Hemen öle
cek bir hastaya benzemiyordu pek •.. 

Arap Mehmed'in çatlak sesi boğuk
tu - Efe Çakır öldü mü ? 

Hikmet'in ;nce sesi tıkanır gibiydi -
Ele Çakır öldü mil ? 

Fanti korkuyordu. Arap, kanıksamıştı. 
- Fanti, var git bir kutu kibrit al 

gel kahveden ... 

Sokağın karanlığı, mahzene benziyen 
yosun kokulu odanın zifiri karanlııi'ı ya· 
nında çok aydınlık kalıyor ve köşeleme 
kapı, ak duruyordu. Hikmet 'buraya 
yürüdü, 

Arap Mehmet düşünüyordu : Çakır, 
bu sabah kendisini eski küfenin içine ya• 
tırmağa çalışırken, boynunu bükerek ona 
dert yanmıttı ; ( Devamı v•r J 

• 
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binmiş, pür azamet ve tek başına 

yola çıkmışh. Onun kimseden kor
kusu yoktu. Bilikls ikide, birde 

Tiirk halkının b~şına musallat et· 
tiği -Rum eşkıya sebebile ahali 
kendisinden çekiniyordu. Çarşıda 
birisine kızsa alenen: 

- Vire eşek Türkleri 
Diye bağırmaktan çekinmiyen 

bu mel'un herif, rahvan atının üs
tilnde tıkır, mıkır ilerliyerek Gül· 
boğazına girdiği vakıt gök gürle· 
mesine benziyen: 

- Davranma, yakarım! 
Sesile karışık ortaya fırhyan 

bir zeybeğin karşısında kaldı. So· 
rup, sual etmete vakıt bulamadı. 
Sarından bir hışırtı işitti, başını 
döndürdü. Karşısındaki zeybeğe 
dikkatli bakınca hafızasında ta
riflerle nakşolunmuş bir sima be· 
lirdi. 

Dizginleri tutım elleri gayri 
ihtiyari gevşeyiverdi ve ağzından 
kendi kendisine: 

- Çakıcı efe. 
Kelimeleri döküldü. 
Meralo idea' cı hamiyeti O F oti 

efendi sıfırı tüketmişti" 
Efe ilerledi, sert bir çehre 

ile Foti'nin yüzüne bakarak hay· 
kırdı: 

- ln ulen aşağıya .. 
- Aman vire efe ... 
- Vire sensin kerata. in aşa· 

iı. şimdi srır dinine .. 
Foti can• hevliyle attan bir 

atlayış atladı ki tirif olunamazdı. 
- Yürü bakahm, hep Rum 

eşkıyalarll\a ağalık edecek değil· 
sin ya ... 

F oti başını öne eğmişti. 
Kendisini iki kızanın ortasına 

aldılar. Batına beyaz bir bez bağ• 
hyarak Beşparmak datının yolunu 
tutular. 

F oti esir edilmişti. 
Dağ'ları, taşları aşarak şeytan

ların bile rezmiyeceği yerlere a-el
diler. Beşparmak daj-lar1 zaten 
Çakıcı çetesinin en emniyetli sahası 

idi. Vaktiyle Havran Dürzüleri 
için Cebeli Düruz ne idiyse Çakı· 
cı çetesi için Beşparmak dağı o 
idi. Buralara iki fırka askerle çık
salar bile Çakıcıyı ya bulamazlar 
veya bulsalar da tutamazlardı. 

.Çete yola çıkar, çıkmaz Hacı 
Musa fOya tesadüfen oradan ge
çen bir yolcu a-ibi önlerinde be. 
lirdi. Çakıcı kendisini görünce ta· 
nımıyormuş a-ibi bir tavar takma· 
rak hacı Musaya beiardı: 

- Hey köylü!. Buraya gel. 
Hacı Musa alık bir çehre ile 

ve korkak adımlarla ilerliyerek 
Ya\tlaşınca efe; F o tiye hitap etti: 

- Bana bak gavur oğlu! Seni 
rörmeğe kim gelsin? Kime haber 
yolhyacak~an bu adamla yolla .. 

Foti kekeliyerek cevap verdi: 
- Bağarasında yılancının Yu. 

•uf derler birisi vardar. O gelsin .• 
F otinin bu sözleri üzerine efe 

tekrar Hacı Masaya döndü: 
- Adın ne senin?. 
- Ahmet ... 
- Hanri köydensin?. 
- Çavdar köyünden ... 
- Nereye gidiyorsun? 
- Köye gideceğim. 
- Sen şimdi köyü filin bırak. 

Buradan doğru Baj'arasına var. 
~~~a Yalancının Yusuf derler 
d 1111 varmıJ. Onu bul, kendisine 
._ • ki ( Çakıcı efe F otiyi dağa 
~aldırdı Se • · · d • • nı. aatıyor. Beşparmak 

1 •~na rideceksin. Onlar seni bu
ıır r ) .. 

- Peki efe ... 
Hacı Musadao başka kimse ol

nuyan bu aabte Çavdarköylü Ah
ınet uzaklaıtı. 

Çete de - yukarıda yazd • 
lllız h 'l ıgı-

. veç 1 e - sarp dağlar dak' 
Yerıne geldi. ı 

Hacı Masa doiruca B • nah' . _. . ararası 

Y ıy... ..tmıı, orada yeoikö 1 .. 
ılancınao Yosafu bul t Y u 

muşu. 

Yeni köyden y dan y 
•uf aen mitin?. cının u-

- Evet ... Sen kiıns' ? 
8 

ın. 
- en yoldan (' 

Cülboiazıoda ~·k re ıyordum. 
"' - -Y ıyaya rastgeld' 
-...Ir.ıcı çetesi imiş_ ım. 

- Çakıcı çetesi mı' ? aonre 
• - Sonra Çakıcı efe B . 
ı-.. Poti' . da. a lr.al • ezar-4'cu . yı g chrmlf bana 

ki: ( Var, rit, Yılancının Yu. 

suf'u bul, ona tenbih et, Beşparmak 
dağ-ana gelsin. Biz onu buluruz) ... 

Yusuf derin, derin düşünme• 
ğe başladı. Bir aralık aklına hü· 
kameti haberdar etmek geldi ve 
bu maksatla Hacı Musaya: 

- Sen azıcık dur. Foti'nin 
evine haber verip geleyim. görmekte olan Molotof'u ikinci re· 

Diyerek uzaklaştı Fakat Hacı isliğe tayin etmektedir. 
Musa bunlara kanacak kadar saf Ma!Omdur ki Molotof, 1939 
bir adam mı idi? Yılancının Yusuf , senesi yazında Almnnya ile ademi 
uzaklaşır, uzaklaşmaz o da derhal tecavüz paktı imzalanacağı zamana 
ortadan kaybolup gitmişti. kadar hariciye vekili bulunan Ut. 

Yusuf yolda duşündü, taş.ındı. vinof'un istif ası üzerine bu maka· 
HükOmete haber vermekte ağası ma tayin edilmiş ve o zamandan-

ı 
Foti için fayda değil, mazarrat beri, hem başvekillik, hem de ha. 
bulduğundan döndü. Fakat kendi- riciye vekilliği vazifesini görmekte 

sine haber veren köylüyü koydu- idi. 
ğu yerde balsun bakalım. Molotof bu vaziieden affedil· 

Nihayt kalktı, Fotinin evine mediğine göre, şimdi başvekil mu-
gitti. Keyfiyetten gizlice aile efra· avini ve hariciye vekili vazifesini 
dını haberdar etti ve hiç ses çı· görecektir. 
karmamalarını sıkı, sıkı bildirdi. Bu tebeddülüıı resmi izahı hem 
Fotinin karısı hükOmete hab~r başvekillik, hem de hariciye vekil· 
vermtlc istiyordu. Yılancının Yu· liği vazifesini görmesinin kendisi 
suf; için güç olduğu hakkında Molotof 

- Madam! Hükümete haber tarafından ileri sürülen sebepten 
verirsen takip çıkacak. Efe ele ibarettir. 
Fotiyi öldürüverecek. Ona göre Filhakika bunun makul bir se. 
davran.. bep olabileceğine şüphe yoktur. 

Diyince bu fikirden vazgeç· Ve eğer Molotof yerine başvekil. 
mişti. 

Yusuf ertesi sabah i<alktı. liğe veyahut hariciye vekilliğine 
Tedarik ettiği bir ata binerek Beş· başka bir Sovyet devlet adamı ge· 
parmak Jağının yolunu tuttu. Az tirilmiş olsaydı, bu tebeddül büyük 
gitti, uz gitti, nihayet dağın ete- alaka uyandıracaktı. 
ğine.-asıl olarak etrafına bakın· Fakat bu defa Scwyet hüku. 
maja başladı. metindeki tebeddül, Stalin gibi mü. 

Görünürlerde kimsecikler yok- him ve şimdiye kadar devlet me-
tu, Fakat işte ansızın beliren bir kani:tmasının dışında kalmış olan 
köylü kendisine doğru ilerliyordu. bir devlet adamının bizzat iktidarı 

Köylü yaklaştı. Çok ihtiyatlı eline a'rr.ası şeklinde tecelli ettiği 
hareket ediyordu. Bu sebeple Yı· içindir ki her tarafta en derin bir 
lancının Yusufa karşıdan bağırdı: alakayı ~üzerine çekmiş bulunuyor. 

- Kime geldin?. Vaziyet böyle olduğuna göre, 
- Beni efe bekliyormuş. Adım Stalin'in bu sırada böyle bir inkı 

Yılancının Yusuftur. labı yapmasına 5.mil olan ·sebebin 
- Hayvanı oraya bağla. Beni 

t k. t ne olabileceg· i suali akla gelmekte-a ıp e "' 
Yusuf; dedikleri gibi yaptı ve dir. Yapılan inkılabın neticesi, ic-

on dakika bile yürümeden kendi- ra organını, gerek vazifelerin ve 
tini efenin yanında buldu. Anlaşı· memuriyetlerin tevhidi ve a-erek 
lan oraya mahsus inmitlerdi. şefin bizzat iş başına geçmesi su· 

Foti; efenin yanında idi. retiyle takviye etmek oldujuna gö-
Yusuf selam verip oturduk· re StaJin bo sırada Lunun lüzumu 

tan sonra efe uzun uzadıya konuş· na kanaat getirmiş olmalıdır. Sov 
mağa koyulmadı. yetlerin hususi bir tehlike ile kar-

- Bana bak Yusuf; dedi; şılaştığı iddia edilemez. 
Çorbacı ile konuş, nereden alına- Fakat iki seneye yakın bir za· 
caksa alır. bana üç bin altın ge· mandanberi başlıyan harp gittikçe 

t . · · genişlemektedir. Bu vaziyette hiç 
ırırsın ... 

O zamana kadar Fotinin ya- bir devlet •harbin tehlikelerinden 
nında para lafı edilmemişti. Bu se· masun sayılamaz. 
heple Foti üç bin altını duyunca Sovyet gazeteleri 1939 sene· 
yalvarmağa başladı: sinden evvel de dünyanın bir har 

- Aman efe, kuzum efe .. Ben· be doğ. u siirüklenmekte olduğunu 
de bu kadar para yok. ' yazmışlar bu har bin gittikçe ge· 

- Bulursun.. nişliyerek " ikinci emperyalist ci-
- Kimden bulayım efe? han harbi,, mahiyetini alacağını 
- Orası bana lazım değil. Sovyet halkına anlatmışlardı. Sov 

Çok lakırdı da istemem. Üç bin yetler birliğinin bu ''ikinci emper· 
altın gelirse ne ala, gelmezse sen yalist cihan harbi,, karşısındaki va 
buradasın" ziyeti o zamandan şef Stalin tara 

işin şakaya, yalvarmağa ta· fındım çizilmişti: 
hammülü yoktu. Bu sebeple f'oti Sovyetlcr harbin dışında ka-
Yusufa döndü: · lacaklardı. Filhakika 1939 senesı 

Lenin'in ölümünden evvelki 
zamanlardanberi Stalin Ko

münist Partisi Umumi katibi unva
nını muhnfazn etmiştir. Belki bir 
zamanlar St lin, hakikaten yalnı7 
parti umumi katibi idi. Fakat Le
nin öldükten sonra parti içindeki 
vazifesi ve rolü gittikçe ehemmiyet 
kesbetti. HükOmet de partiye isti· 
nat ettiğinden Stalin yalnız Komü· 
nist Partisinin şefi olmakla kalmadı 
Sevyet memleketlerinin mukadde: 
ratım idare eden hükOmetin de 
gayriresmi reisi oldu. Binat>naleyh 
bu günkü tebeddül, esasen çoktan· 
beri filen mevcut olan bir vaziyeti 
hükumleştirmektedir. Stalin, şimdi· 
ye kadar bilvasıta mukadderatına 
hakim olduğu memleketlerin idare
sini fili olarak eline almaktadır. 

Bu inkilabın şümulünü anlıya. 
bilmek için bunun Sovyet 

kükOmet mekanizması üzerinde na
sıl bir değişiklik husule getirece
ğini g(ız Önüne . getirmek kafidir. 
Stalin şimdiye kadar parti umumi 
katibi idi. Gerçi parti şefi sıfatiyle 
başvekili ve komiserleri kendisi 
seçerdi. Fakat ne de olsa, hükOmet, 
komünist partisinin icra heyeti idi. 
Ve parti ile hükOmet nrasında bir 
ayrılığın mevcut olabileceği kabul 

edilmese bile, herhalde hükfimet 
ve parti ayrı ayrı teşekküllerdi. 
Stalin şimdi kükumet reislığine 
geçmekle parti ile hüktlmet ara· 
sında tam bir birlik husule gelmek· 
tedir. Yani parti reislij-i ile hükO· 
met reisliği Stalin'in şahsında top
lanmaktadır. Bu suretle hükOmetin 
otorite.si de kuvvetlenmiş oluyor. 
Bu tebeddülde herhangi bir siyaset 
tebeddülü m i n a s ı aramak 
beyhudedir. Çünkü bu inl...ilaptan 
evvel; de devJetin iç v., dış politi· 
kasına Stalin hakimdi. Ancak şim
diye kadar bilvasıta tedvir ettiği 
politikayı şimdi duğrudan doğruya 
tedvir edecektir. 

Japonlar bir çin şehrini 
zaptettiler 

~okyo 10 (a.a) - Şimali Çin· 
de bır Japon menbaından gönderi
len telgrafa göre, 24 saat süren 
bir muhareben sonra Jap"on kıtala· 
rı Sarı nehrin şimal sahilinde y . 

k h'. u van u şe rını zaptetmişle d' r ır. 

Bu 
gece Nöbetci eczana 

- Git eve; dedi; orada bin ağustosundanheri Sovyetler birliği 
lira var, versinler. · Al·ı Na ·b· nin dış politikası bu nokta üzerın S 1 1 

Amerikan 
yardımı 

Kızı/denizde harp mal
zemesi nakledecek ge
miler Amerikan liman• 
larmda toplandı 

Londra 10 (a.a) - Şileplerden 
mürekkep bir filonun Kızıldenize 
harp malzemesi ·nakletmek üzere 
Amerikan limanlarında topl~ndıkla
rı Vaşingtondan bildirilmektedir. 

Hariciye ve bahriye nezaretleri 
bu vapurların himayesine ait me
seleleri tedki .< etmektedir. 

Vaşington 10 (a.a) - Ameri
kan bahriye komisyonu, Kızıldeniz 
mıntakasına yeni bir deniz hattının 
açıldığını bugün bildirmiştir. Ayrı· 
~~ Çine de bir hat açılmıştır. Her 
ıkı hatta da Amerikan limanların-
da kayıtlı vapurlar işliyec'ektir. 
Bundan fazla tafsilat vermekten 
imtina eden komisyon azaları de
miilerdir ki: 

" Vapurların faaliyeti hakkın
da lngilterenin aleyhine kullanıla. 
bilecek ma!Omat vermemeği kendi
mize sıkı bir düstur edindik.,, 

Gözler Porte
kiz Üzerinde / 

HUkQmet, Portekl· 
zln harbe aUrUk
leneceği h a k k ı n
d a k 1 haberlere 
dair tebliğ ne•· 
retti. 

Lizbon : 10 [A. A.) - Atlan· 
tik muharebesi münasebetiyle na· 
zarlar Portekiz üzerine çevrilmiş· 

tir. Her ne kadar Porfekiz hükO· 
meti beynemilel vaziyetin inkişafı 

dolayısile lüzumundan fazla endişe 
götermiyorsa da Amerikan hudut
larının müdafaası bakımından nor• 
mal tedbirler alınmaktadır. Porte
kizin harbe sürüklenebileceği hak· 
kında neşriyat her zaman bir çok 
tahrikle::re vesile olmuştur. Bununla 
beraber Portekiz lıü\...Ometi ilk defa 
olarak istihbarat Ajansları, Rad
yolar tarafından verilen haberler 
hakkmda resmi beyanatta bulun
muştur. Bu tebliğde, evvela Ame· 
rika hükOmetinin Portekiz hüküm· 
ranlık haklarına mutlak bir .surette 
riayet edileceği bakında verdiği 
teminat zikredilmiş, arkasından da 
Portekiz ana vatanında ve ada· 
larındaki Liman ve üslerin kulla· 
nılması için hiç bir muharip ve 
diğer nevlet tarafından Portekize 
telıdif ve imada bulunulmadığı tas
rih edilmiştir. 

Veyvel, Ruzveltin oğlunu, 
kabul etti 

Lonra 10 ( A.A ) _ Kahire· 
den ·bildirildiğine göre, yüzbaşı 
Ceymes Ruzvelt dün Ortaşark ingi· 
liz kuvvetleri baş kumandanı ge. 
neral Veyvel tarafından kabul edil· 
miştir. Yüzbaşı Ceymis Ruzvelt, 
babasından getirdiği bir mektubu 
Kral Faruka verecektir. 
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lnuiliz Kadmı Boya Kullanmıyor! 
A vrupa harbinin beklenmiyen neticele· 

rinden biri de lngilterenin bütün bü· 
yük şehirlerfode k,,Pın berberlerinin, güzellik 
müesseselerinnin kapanmağa başlamasıdır. Lon· 
drada, Manchesterde, Birminghamda · ve lngil· 
terenin bu kabil büyük şehirlerinde şimdi bir 
tek kadın berberine ra,Janmıyor. Daha küçük 
şehirlerde mevcut kadın güzellik müesseseleri· 
de birer ikişer kapanmaktadır. 

Kadın fÜzellik müesseselerinin kapanma· 

sına 2 sebeb vardır: 
1 - Güzellik müesseselerinde çok ~ ulla· 

nılan kremlerin, boyaların kalmaması; 
2 - Kadınların tuvaletten ziyade başka 

işlerle meşgul olması. 

Güzellik müesseselerinde kremlerin, boya· 
ların tükenmesi bunların yai ile yapılmasından 
ileri geliyor. Yaj', şimdib aşka işlerde kullanıl· 
makta, bu gibi maddeleri yapan fabrikalar harbe 
yarayan meddelerin imalile meğul olmaktadır. 

İngiliz kadınları da tuvaletle eskisi kadar 
metrııl olmuyor. Kadınların büyük bir kısmı 
memleketin müdafaasına aid işlerde vazife al
mışlardar. Diğer kısmı da tuvaletten ziyade 
baıka işlerle uj'raııyorlar. 

lngilterenin bu yüzden ~ühiın tasarruf te
min ettiği kaydedilmekte~ır. Bunun miktarı 
senede 6 mılyon lirayı geçıyor. Şiındiye kadar 
her sene kremler, dudak b7'aları ve saire için 
harice bu kadar para gı. ıyordu. Memleket 
içinde de bundan başka ımalat vardı. ş· d' 
bütün bu paralar tasarruf edilmektedir. 'si; 
g-azete : "lngiliz kadını kre~, boya sürmemekle 
beraber eskisi kadar, hatta eskisinden daha 
caz.iptir,, diyor. • Alümınyom an 1 Daniınarkada maden· 

kadm blQzu ! d:n kuınnş yapılması· 
n başlanmıştır. Ko-

penhagda madenle karışık Pamuktan yapılmış 
blO~lar, kadın kumaşları çok raibd görmek· 
tedır. Bu rağbetin sebebi yeni kumaşların so· 
ğuktan muhafaza etmek hassasına l'k 1 imiş. ma ı o ması 

Yeni kuma,Iar için paınukl I" . a a umınyom 
tozu karıştırılmakta ve bu ha d b' . l'k . mur an ır ıp ı 
elde edılerek bununla kumaş d k kt d o unma a ır. 

Alü.minyom, İpek, y~n ve diğer maddelerin 
aksıne olarak hararetı çekmez. Bunun için İn· 
sanın vücudünün harareti dııarıya kaçmaz, 
içeride mahfuz kalır. Oifer taraftan d11arıdaki 

soğuk da bu kumaştan geçip içeri giremez. 
Bu sebeple hariçteki soğuk da insanı rahatsız 
etmez. 

Yeni kumaş kışın çekilen kömür buhranı 
yüzünden meydana çıkmıştır. Bu suretle soba· 
ya, kömüre ihtiyaç olmadan insanın kendi 
kendini ısıtmasını temin etmeğe çalışılıyor. 
Harp devam ederse bu kabil başka keşiflere
de şahit olacağımız şüphesizdir. 

Görünmez sa
hil fenerleri 

• Amerika mühendislerin
den Fred Obert, görün· 
mez bir sahil feneri icad 

etmiş ve hükOmete müracaat ederek imtiyazını 
almıştır. Sahil fenerleri, denizlerde seyrüseJer 
eden gemiler tarafından 20 küsur mil mesafe. 
den grülmektedir. 

Fakat Obertin sahil fenerleri katiyen uzak· 
tan görünmüyorlar, çftnkü bunların ziyası yok
tur. Bu fenerler, gemilerin ıprojektörleri tara
fından verilecek talimat dairesinde kolaylıkla 
uzaktan görülebileceklerdir. 

Fenerin üzerinde muazzam bir ışıklı levha 
bulunuyor. Bu levha ilzerinde feneria bllhmdu
iu tul ve arz derecel..ı ve .,anD• meteorolo• 
jik bOJteoleri yazıhclu. 
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Cenubi Sırbistan'da 
Katliamı 

75 bin Yugoal•v
yah talebe de Al· 
manya'ya sevke· 
dllmlt 

Kudüs: 10 [a. a.} - Orta-f&l'k· 
ta bulunan salahiyettar Yugoslav 
mahfillerine gelen haberl~re göre, 
cenubi Sırbistandaki Bulğ'ar ma
kamları yeni rejime karşı mobale
f et gösterdiklerini bahane ederek 
Belediye reislerini, Papasları, mu
allimleri ve sair serbest meslek 
erbabını katliam ettirmiflerdir. 
Bundan başka Yua-oslavyanıo or· 
ta ve yüksek mekteplerinde oku• 
yan 75 bin erkek ve kız talebe 
tevkif edilerek Macaristan yoloyle 
Almanya'ya sevkedilmişlerdir. 

Bir Yugoslav laegeti 
Amerika' ga gidigor 

Kudüs: 10 [a· a.) - Ortaprk· 
ta bir mahalde içtima eden Yu
goslav kabinesi, yardım istemek 
üzere Ame.rika'ya Hırvat, Sarp ve 
Slovenlerden mürekkep bir heyet 
göndermeğe karar vermiştir. 

Amerikada bir çok 
ltalyan tevkif edildi 

Nevyork 10 (A. A) - ikamet 
tezkerelerinde yazıla ikamet müd. 
detlerini geçirmiş olmak suçu ile 
bir cok ltalyanların tevkif edildik. 
leri, diğer bir çoklarınıoda üzer• 
leri_nde araıtırmalar yapıldıiı öire
nilmiştir. Çarşamba gününde 160 
Alman dt"nizcisi tevkif edilmiştir. 

Şili hükumeti 2 DanimtUka 
vapurunu müsadere etti 

Şili 10 ( A. A ) - Şili billu1. 
meti dün Talkahunano'da bulunan 
1392 tonilatoluk Selma ve 1700 
tonilatoluk Leyli adandaki Dani
marka vapurlarını müaadere et. 
miştir. 

Amerikaga verilen Alman 
notasında neler wır ? 
Vaşinrton 10 ( A. A) - iti. 

mada değer haberlere nazaran, 
Alman hühOmeti yabancı •Vapurla• 
nn müsader .. i hakkında Ameri
kaya verditi notada ilk defa ola
rak Amerikanan lnriftereye yaptı· 
ğı yardımı bahis mevzuu etmiftir. 
zannedildij-ine göre, Alınanya 
Ruzveltin yabancı vapurların mü· 
saderesi için hakh bir sebep ola· 
rak ff'vkalide bir vaziyeti ileri 
süre~iyeceğini, çünkü İn&'iltereye 
~P.Jerıka!1 ~apurlara verilmesi yü• 
z~ndendır kı Amerikan vapurları 
mık.tarının azaldığına iddia etmek-
tedır. · 

Irak hadiseleri 
ve Almanya 

b'ld'~ren: 15 (a. a.) - Ofi •iansı 
ı ırıyor: 

Alman hiikumet merkezindeki 
bitaraf müşahidlere nazaran Berlin, 
Irak hadiselerine karşı ihtiyatlı bir 
hattı hareket takip etmektedir. 

Nasyonal Çaytuni''un Berlin 
muhabirine nazaran Alman Harici
ye nezareti Alman • Irak siyui 
mün:as11betlerinin tekrar tesisi me· 
selesinde henüz vaziyet almam11br. 
Mamafih lrakın ba yolda teşebbils· 
te bolunduiu Alman Hariciye ne
zaretince inkir edilınemektedir. 
Hafta sonundan evvel bu babda 
bir karar verilmesi beklenmektedir. 

Kahire: ?O [a. a.) - Resmen 
bildirildiğine göre, Rotbah tayyare 
meydanı lni'iliz bava kuvvetleri ta
rafından tekrar İfi'al edilmiftir. Rot· 
bah, Hindistan bava yolu ilzerinde 
mühim bir mevkidir. Ba tayyare 
meydanı Hayf a'ya petrol alutan 
petrol borularının üzerindedir. 

Halkevi Reisliğinden : 
SEÇ/M 

Dil, edebiyat komitesinde 
münhal iki azahk için 19-S-
941 tarihinde seçim yapıla· 
cağından alakadar arkadaş
ların o gün saat 18 de bal· 
kevine gelmeleri ilin olunur. 

734 
Sathk OUkkln Eşyası 

Asfalt cadde 4 yol •tzm
da kö,e batuada &3D aolll 
dükkiuda .,..,...... dikW. 
efyUI .. tJaldlr. 

içinde.kilere müraCMt. 
D· ıs. M- 15- 16 722 

• 
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TAN 
sineması 

Bu Akşam 
Olumpigatlar Sampigo71u 
tarzan filmleri kahramanı 

HERMAN MIRKS 

Tarafından harkulade bir 
Tarzda Yaratılan 

Maskeli 
Beşler 

30 Kısımbk 
şaheseri birden 

Alsa ray 
sineması 

BU AKŞAM 

BUGON 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

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

680 
iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 11-------------_. 

TAKTIM EDiYOR T. iŞ BANKASI 
1 

Aşk güzellik heyecan · Küçük tasarruf hesapları 
s a h n e 1 er i g l e dolu 1 9 4 1 1 K R A M 1 y E p L A N 
senenin en güzel filmi K E Ş 1 O E L E R: 

DEN i Z 4Şubat. 2Magıs, 1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1941 İKRAf.1iYELERI KIZI 

OYNAYANLAR: 

Movito ve Warren Hull 
il 

BOB ALLEN 

ı Adet 
J 

l 

2000 
1000 

750 

500 
250 
100 

Lir.lok 

.. 

Lira 

.. 4 
!! 

35 

ı!O 

300 .. 
50 

20 

2000. 
3000. 
1500. 

2000. 
2000. 
3500. 

4000. 

6000. sunuyor. Tarafından temsil edilen 
mevsimin en güz.el · k t m ki J Bu Filinıde Beş Kardeşin TUrkiye iş Ban asına para ya ır a a ya -

1 KOVBOY Filmi nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 

11 Mayıs 1941 

- . ASRI SiNEMADA 
Suvara 

8,30 BU AKŞAM 
Suvara 

8,30 

iKi EMSALSiZ FiLM BiRDEN SUNAR 
l 

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

BIR.AKllMI$ KlllAR 
il 

Meşhur Çalgıcı Kovboy 

FİRED SKOTUN 

Öld.üren Bıçak 
Son derece meraklı ve heyecanlı buyuk SergUzeş filmi 

Bugün 2,30 da 

1 L<lt,15.ESII t<lllJ\R 
2 - ÖLDÜREN BIÇAK 

• 

Bin Bir Turlu Macera a- Yaban'ı Atlar Kralı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 

rını ve fedakarlıklarını ~--~-~-- ·~--~~-.""P ......... ~ ..................... ~'r="'.-·~· ..... _._.,,.._...: .... ..-.·-·:. .... :,s·•....-.... ~~..._,..,...,~ 1 ı·LAN Göstermektedir. Heyecan ve macera şahe•eri ~r•.,.,-:r.=·-~···-~·"""~-... ~-~·=--·--~~-~~"'-·'·--·-·-·-·-·"""'-"'"'--.. .. ·~~--~ • 
Bugün 2 ,30 da bugün 2,30 da I~~ ~/.:. Dünyanın En İyi Radyosu .. ı Tı Cı zı·raat Bankası 

DENİZ KIZI ~l r - r AGA radyosu olduğunu unutmayınız. ı: 
LM~a;.;..sk_el_i B_eş,;..Je_r _:t~_~=,~~ _v_aha-ni_A_ua_r K_ra_ıı _ 1~, W Köylete Mahsus Bataryalı ': Pamuk Müessese -

R · d sinden: Adana Belediye igaselın ~n: Şehir için Elektriklileri Vardır. : Fabrikamızda [Eski Bel-
ı- Yeni askeri hastane ile kanal köprüsü arasında muced- j:iJ f çika fabrikası] hurda demir, 

dedeninşasılazımgelenşosaaç~kolarakeksiltmeğckonuhnuştur. 
1
:!; Bu Radyolarımızı Görmeden • dökme ve saç parçaları pa· 

2- )şin keşif bedeli 5281,25 liradır. ~l : zarlıkla satılacaktır. 
3. Muvı.ıkkat teminatı 396.lo liradır. ~~ Başka RADYO Almayınız . • Talip olanların. en geç 

· · · k Ad ~, t1 1 7 • 5- 1941 tarihine kadar 4- istekliler bu iş~ ait ~a.~tn.~~.e, proıe vesaır evra ı .. ana •ı ~ 

Belediyesi Fen İşlen Mııdurluğunden 26 kuruş mukabılınde ~ ADRES: Adana Merkez Oteli Altında : Müdüriyete müracaatları. 
alabilirler. .. .. ~j t _______ 1_1-_1_3_7_3_2_ 

5- İhale 16-5-941 tarihine rastlay~n cuma .. gun~ saat 16 da ~ HOROZ OGLU KARDEŞLER t Ceyhan Asliye Hukuk 

YB:Pı~~i::k~~n~sında toplanacak Beledıye encumenı tarafından [L.F~·--.•---·-·-·-•-·s-@:ti!i>:.ı...···-·-·-·-·-·-•_,._..,...-.,.,.,.._···~· ..... •...,..-•-·-•'S'is-•-•-•-•.!• Mahkemesinden : 
Ceyhanın Gümürdili kö-6- Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden yünden Halil oğlu Celil ta· 

en az dört gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müraca- r UGtmu'· N atb a as 1 rahndan Ceyhan asliye hu-
atla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şartdır~- kuk mahkemesine açılan era· 

7- Bu iş hakkında fazla malümat almak istiy~nlerin. A_dana zi tescil davasının cereyan 
belediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya gırmek ıstıy~n- •• eden muhakemesinde: Müd-

lerinde .ihale gününde muayyen saatda Belediye encümenıne En temı·z ve ucuz ı·ş ( BUGUN) deinin tescilini istediği Gü· 
müracaatları ilan olunur. 1- 6- 11· 15 709 mürdili köyü hududu Dahi· 

linde Avkın mevkiinde vaki Bel edige Riyasetinden: 
(Seyhan park ve lokantası 

kiraya verilecektir.) 
1- Belediyeye ait Seyhan nehri kenarındaki Seyhan park 

ve lokantası iki sene müddetle ve açık arttırma suretile icara 
verilecektir. 

2- Yıllık muhammen icar bedeli 700 liradır. 

3· Muvakat teminatı yüzbeş liradır. 
4- ihalesi mayısın 1 ti ıncı günü saat 15 de belediye encü-

meninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi belediye hesap işleri müdürlüğündedir. 
İstiyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat 

makbuzlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 1. 6. 11. 15 7o7 

······················································: i DİKKAT... DİKKAT... DİKKAT... i • • •• • i SAA TÇI VEHBi ÇOMELEK i 
• • ! Saat Kulesi Karşısında ! 
• • 
i Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın ! 
i ve erkek model saatlerimiz yedeklerila i 
İ .. P.~~~!~!!~!.~~-~!~~~~.!~.'!11!~!.~~~~~-~~1!~~~ .. ! 
DÜZİÇİ KÖY ENSTiTÜSÜ 

M ÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Muhammen Yüzde 7.5 

Cinsi Miktarı Fiatı bedeli teminatı 
İki yıldız un loooo 15 150000 112 5o 

ı. Yukarıda yazılı un 16.V.94lcumagünü saat onda Düziçi 
Köy Enstıtüsünde açık eksiltmeye konacaktır. 

2. Şart.1ame Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde görüle 
bılir. 

3. Talip olanlar ihale saatına kadar teminat akçasını yatı 
rabilirler 

4. Taliplerin ikametgahlarını gösterir birer vesika ile gel 
meleri lazımdır 711 1 6 11 15 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Ne~riyat Müdürü : Doktor 

Keıııal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGON ] 

Matbaası - Adana 

matbaasında basılmaktadır. ~~r~~h~~tg;.ı?eş~!1:i~~ r;~~ 
işlerini ı i (BUGÜN) matbaasına yaptırırsanız çok 

nun kalacağı,,ıza Ü he etmeyiniz. 
mem· 

Seyhan Vilayeti 
daimi encüme · 
ninden: 

Adana Reşatbey mahal· 
lesiude 1 O dersaneli ilk okul 
binası ikmalı inşaatı keşif 
tutarı olaiı [30434] lira (22] 
kuruştan [28000J liralık kıs· 
mı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme 20. 5- 941 ta
rihine müsadif salı günü sa
at 16 da vilayet daımi en
cümeninde yapılacağından ka
palı zarflar en geç bu saat
tan bir saat evveline ka
dar saat 15 de bu encümen 
reisliğine verilmiş olacaktır. 

3- İstiyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 
görmek için nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (2100) lira 
muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak üze
re bu miktar iş y'.lptıklarına 
dair bonservisleriyle ticaret 
ve sanayi odası vesikası, iki 
adet vesika fotoğraflarını, bir 
adet (38) bir adet (8) kuruluk 
damga ve bir adet de bir ku
ruşluk tayyare pulunu yuka
rıda ikinci maddede zazılı 
günden 3 gün evvel dilekce· 
!erine bağlamak suretiyle vi
layete müracaatları lazımdır. 

5· Posta ile gönderilecek 
mektupların dış zarfı möhür 
mumu ile iyice kapatılacak· 
tır, Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

110 ı- 6- ıı- ıs 

İLAN 
Seyhan Defter· 
darhğından: 

Adet --66 

1 

1 
1 
1 

30 -100 

Cinsi 
-~~"'.'""-~--
Muhtelif ebadda çin-
ko ile maa teferruat 
değirınen barakası · 
Toms markalı çift ma
kinesi 
Su tulumbası 
Vuland 
Değirmen taşı 
Hurda demir. 

Kınıçlı köyünden Salih oğ· 
lu Nazife ait olup yukarıda 
cins ve eb'adı ve adedi yazılı 
loo parça enva! ve maa te
ferruat değirmenin muamele 
vergisi borcundan dolayı tah
sili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan satılacağından alıcı- • 
!arın 15- 5- 941 tarihine mü
sadif perşembe günü belediye 
müzade salonuna müracaatları 
ilan olunur. 9-11-13 726 

---
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Adana Ajanlığından: 
5-5-941 gününde ihale edi

leceği evvelce ilan olunan 
ajansımızın tahmil tahliye ve 
nakil işleri on gün müddetle ı 
temdit edildiğinden taliplerin 
15-5-941 perşembe günü ida· 
remize müracaatları 

lo. il 731 

i LAN 
Adana Bel~diye 
Riyasetinden : 

1. Adana şehrinin muhtelif 
semtlerinde bulunan fabrika
ların pis sularını ağba mev· 
ki ine kadar isale edecek tah
minen on iki kilometre kana
lizasyon etüdünün yapılması 
bir ay müddetle pazarlığa 
konmuş ise de talip çıkmadı 
ğından belediye encümen 
karariyle işbu kanalizasyon 
etüdünün proje ve şartnamesi 
dairesinde yapılmak üzere bir 
ay için açık eksiltme suretile 
münakasaya konulmuştur. 

2. Bu işin muhammen be· 
deli 2000 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 150 
liradır. 

. 4. İhalesi 20. 5. 941 tari
hine rastlayan salı günü saat 
on altıda belediye binasında 
toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

5. Bu işe ait şartname 
belediye fen işleri müdürlü
ğündedir. İsteyenler oradan 
alabilirler· 

6. Taliplerin ihale günü 
muvakkat teminatları, ticaret 
odası kayıt vesikaları ve bu 
işi yapabileceklerine dair ev· 
rakı müsbitelerile birlikde 
muayyen saatta belediye en· 
cümenine müracaatları ilan 
olunur. 

17. 25. 3. 11 653 

dullah cenuben Hacı Ömer 
Hüseyin ve ayni köyün köy 
yeri mevkiinde kain şarkan 
Arap Hüseyin oğlu Mehmet 
ve yol garben küçük tepe 
şimalen krpi deliği cenuben 
dere ve Mehmet ve ayni kö
yün hayıtlı · keli mevkiinde 
vaki şarkan Mehmet tarlası 
garben Gaffar Kahya şima. 
len Hasan cenuben yol ile 
mahdut üç parçada -194· de· 
kar tarlanın tescili talep edil
diğinden işbu hududla mah· 
dut bulunan tarlalara iddea· 
yi hak edenler vrasa işbu ilin 
tarihinden itibaren bir ay zar• 
fında Ceyhan asliye hukuk 
mahkemesine müracaat etme· 
!eri ve duruşmanın 20. 6. 941 
cuma günü saat 9 a bırakıldı
ğı lüzumu ilan olunur. 735 

Asliye 2 inci Hukuk 
Mahkemesinden : 
Devlet demir yolları istasyon 
şeflerinden Adana garında 
Nusret Ö. Altay tarafından 
Ankarada yeni şehirde demir 
tepe orınç sokağı 12 no. da 
Leman aleyhine açılan ihtar 
davasının yapılmakta olan 
duruşmasında müddeaaleyha· 
ya ilanen davetiye tebliğ edil· 
diği halde gelmediğinden 
ilanen gıyap kararı tebli· 
ğine ve duruşmanın 12-6-941 
perşembe saat 9 talikine ka· 
rar verilmiş olmakla müddea
leyhanın o gün v e sıu.tte 
mahkemeye gelmesi veya bi~ 
vekil göndermesi lüzumu aksı 
takdirde gıyap kararı tasdik 
edilerek gıyabında duruşma 
yapılacağı ve bir daha mah: 
kemeye kabul edilıniyeceğı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin ~lunur. 731 


