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=Milli Miidafaa büdcesine ~,5 milyon lira 
Meli• dün fevkalide tah-

' . 1 
Ankara: 12 [a. 

a.] - Büyük Mil
let Meclisi bugün 
toplanmış, Türki· 
ye • Almanya ti· 
caret mukavele· 
leri ve bunlara 
aid tediye anlaş
malarına dair ba-

slsat layihasını kabul ettı .. 
baylar heyetınınl 
terliine aid kakun
ların birinci mü
zake:-elerini yap· 
mıştır. 

zı hükümlerin tav

zihine, Türkiye · 
Yunanistan ar:ı. 
sındaki klering 

, Meclis yine 
bugünkii taplantı· 
sında kabul edil 
miş olan bir ka
nun layiha si 1 e 
Milli Müdafaa büd· 

cesine 5,5 milyon, 
toprak kalısulleri 

ofisine 5 milyon, 
düyunu umumiye 

anlaşmasının tez· 
yldine aid layiha· 
ları vilayet ida· 
releri kanununun 
bir fıkrasının tef· 
sirine dair müza· 
kereleri yapmış 

büdceııinde demir· 

·y;;ıı;,. inşaatına 

aid bono ve pd· 
Milli Müdafaa Vekili
miz Saffet Arıkan 

. liçeler karşılığı 

adıyla açılan fasla 10 milyon lira 
fevkalade tahsisat verilmiş ve bazı 

daireler arasında 3 milyon 570 bin 
liralık münakale yapılmıştır. 

ve tasvip eylemiştir. Meclis bundan 

sonra askeri mahkeme usulüne ek 
kanun liyihasile dahiliye memurla
nnın tahdidi sinnine ve ordu su-

Cebelüttarığın 
Ha o adan Göriinüşii 

SULAMA iŞLERi 
Ahnacak Ucretler hakkında hUkOmet mec- ,__ __ __ 
lise bir kanun IAylhası gönderdi 

Ankara 12 (Hususi muhabirimizden)- Devlet· 
ce yapalmlf ve yapılacak s u 1 a m a işi.erinde.o 
alınacak ncretler hakkında hükOmet mechse bır 
kanun llyihuı göndermiştir. Liyiha esaslarına göre, 
ba l'ibi sulamalarda veya mühim miktarda su aarf 
eden sınai müesseselerden maliye, nafıa ve ziraat 
veklletlerince milıtereken tanzim ve vekilJer hey• 
etince tastik olanacak tarifeye göre her sene su ile· 
reti ahnacakhr. Ba tarifenin tayininde şebekenin 

ifletme muraflan ve amortismanlar nazarı itibare 
abnacak ve bunlan karşılayacak miktardan aşağı 
olmayacaktır. Arazi vergisi vermekle mükellef olan-
lar su ücretlerini d• öd•mel.lo m\il.cll.,.r vlcu.oklcH • 

dır. Arazi sahiplerile sınai müessese sahiplerinden 
su verilmiı olıun olmasın her sene sa ücreti alına
caktır. Bu ilcretler arazinin mesahasına, su ile iıle
yen aınai mOeuuelerden suyun hHıl ettiji azami 

him miktarda su sarfeden sınai müesseselerden se. 

nelik su sarfiyatına göre tahakkuk ettirilecektir. 

Arazide arazi vergisi tahriri mucibince tesbit 
edilmiı olan meaaha sa llcretinin tahakkukuna esas 

tetkil edecektir. Ket'ileşen sa mikdarlarında devamla 
bir aebeble en az üçte bir derecesinde eksilme vu
kuu takdirinde mükellefler keyfiyetin yeniden tedki
kini sulama idaresinden istiyebileceklerdir. 

Su ücretleri sulama idaresi tarafından tahakkalc 
ettirilecek ve mali yıldan evvel gelen Nisan ayı ni· 
hayetine kadar mahallin en büyük mAliı.111• rrıe-n•11-
110 Lılldftilecekur. ı anakkuk eden ücretler maliye 

be ir kuvveti ve su ile · lemekle ber•ber mü 

tahsildarları vasıtasiyle iki taksitte tahsil olunacak· 
hr. Su ücretleriyle kurutma ve feyezandan kurtarma 
bedellerini muayyen taksit milddetlerinde ödeyemi
yenlerden bu bedeller tahsiliemval kanuna bBküm· 
lerine öre tahsil olunacaktr. 

Hitlerin muavini 
kazaya uğradı 

Zilıne11 hasta bu l u n a n 
Rudolf Hes, gizlice tag• 
garege bindi t.te bir da
ha dönmedi 
Rerlinl2 ( A. A) - D. N. B. : 
Nuyonal sosyalist parti,.i rrs 

men bildiriyor : 
Fübrerin muavini Rudolf Heıı, 

seneden seneye artmakta olan bir 
hastalığı dolayısile, tayyare kullan: 
maktan, Führer tııra f ından katı 

surette menedilmişti. Hes son za· 
ınanlarda buiyasağ'a rağmen bir tay· 
Yare ele l'eçirmeğe muvaffak ol· 
ına,tur. 

lOMayıs Cumartesi günü saat 18 
salaranda bay Hes, Ausbarg dan 
tayyare ile harokt etmiş ve timdi· 
Y• kadar ba uçuştan reri dönme
ınittir. Bırakhiı bir mektup ma· 
alesef bir zehin tar1iri alametleri 
röıtermekte ve buda bay Hes'in 
cinnet hayalihna kurban gitmiş ol
IDasından endiıe ettirmektedir. 
Filhrer, derhal bu uçuşlardan ha· 
berdar olan, Führerin yasağını 
bilaaelerine raimen bu uçuşlara 
~ani olmamıı bulunan ve yahud 
ıcabettiti takdirde ba uçuıları 
ihbar •bnemif olan Hea'io yaverle
"!ain tevkifini emretmiftir. Bu va
ııyette Nuyol sosyalist partisi 
ID&al91ef kendiaini, bay Hes'in 
tayyarOlile bir yere dilfmilf oldu· 
hna ve yahat bir kazaya karban f t~it ~alundatuna sanmak mec-
Uliyetınde l'Örmektedir. 

Irak kıtaları F rat nehrinin 
bendlerini açtdar 

bild.~evyork 12 ( A.A ) _ Tas 
ınyor: 

0Da,ted Pres in kabiredeki 
ınahablrlne l'Öre lnrilizler 1 k 
t~arını Habba~iye meydanınd:n 
A 1 fda~tn 50 k~lom~tre ~arbinde 
"laca ile batı fımalınde • d 
·'-k· Odaf · ma a-,... ı m aa mevzalerine lr k'I 

ba . ...e ı me-yi• mec r etm1tlerdir. Irak k t 
1 il •1. k ti . . ı a arı . iri az avve ennın ileri b k 

lan( d d L • " arft e-
L_ • ur arma-. •çın Frat n h .. .._dl . . k e nnın 

erını açara Aluca ile Bajdat 
:;:daki araziyi 111 altında bırak

dır. 

Hitler • Musolini Mülakatlarından Bir intiba ' 9 gecede 

91 Alman 
• tayyaresı 

düşürüldü 
Londra 12 ( A.A) - Mayısın 

ilk 9 gecesi zarfında büyük Britan

yayı bombardmana gelen Alman 
bombardman tayyarelerinjn 91 i 

düşürillmilştQr. Ba rakam hava 
harbinde uzaktan dahi yaklqıla
mam111 olan bir rekor t"fkil etmek
tedir. 

Londradaki havacılık tekniti· 

yenleri, Görini;'in filolarını tensiit 

ederek bombardman tayyarelerini 

gece avcılarının teşkil eyl~i~ 
telılikeden korumak için yenı bır 

tabye hazırladığı kanaatindedirler. 

Londra 12 ( A.A ) - lngiliz 

hava ve dahili emniyet nezaretle
rinin tebliği: 

Pazar akşamı bir miktar düş
man tayyaresi Dorse sahiline yak-

laşmıştır. Dütman tayyarelerini av. 
cılarımız önlemiş ve ancak bunlar. 
dan küçilk bir kısmı memleket içine 
dalabilmiftir. Bu taaruzlar esnasın· 
da 3 dilşman tayyaresi tahrip edil
miftir. Bombalar atllaı'f fakat tim-

(Amerikan 
filosu 
Mısıra harp malze· 
meal götUren Ame
rikan gemllerlnl hl• 
maye ediyor 

-RADYO
Gazetesi _ -

Amerikan razetelerinin verdi· 
ii malomata röre, Amerika büyük 

Okyanus filosundan milhim bir te 
şekkül Sinrapura ve Hint Okya· 

nusuna hareket etmiştir, Bu filo, 

Hint Okyanusunda Mısıra harp 

malzemesi rötüren ·Amerikan tica 
ret gemilerini himaye edecektir. 

Amerika, harp bölgeıi dlf de· 

nizlere sefer yapan femileri hima· 

yeyi lüzumlu görmüttür. 

diye kadar al~nan _haberlere göre 
insanca hiç bır zayıat olmamıştır. 
hasarda pek azdır. 

Geceleyin düşmanm hava faa
liyeti reniı nisbetde olmuştur. 
müteaddit buar vuku bulmuı ise• 
de ba haaarlar hiç bir yerde çok 
bUyilk olmam11tar. 

:es 

Franko ile 
Suner arasında 

ihtilaf mı? 
Tunus 12 [ a. a. ] - Royter: 
Berlinden alman haberlere 

göre Almanyanın emniyetle bekle
diği yeni siyasi muvaffakiyetler ta· 
hakkuk etmemiştir. Basler Nahrih· 
ten gazetesine göre, Almanyanın 
arzu ettiği şartlar dahilinde bir iş 
birliğine dair Vişi henilz sarih bir 
karar almamıştır. Fon Papenin 
Türkiyeye avdeti de tehir edilmiştir. 

bpanyada yapılan yeni tiyin· 
ler, ispanyanın takip edeceii siya· 
set hakkında Franko ile Suner 
aruıoda gizli bir anlaşmazlık ol
daiunu göstermektedir. 

MUSOlini 
Bir Soog~t Alman 

ga/cınlılından 

Korkuyor! 
ltalyan başvekili H!t
lerden bir mülakat 

istedi 
Londra 12 (a.a) - Bitaraf si

yasi mahfillerin H~rlınden aldıkla • 
rı bazı haberlere röre Hitlerle 
Musolinbin yakında yeniden bir 
mulakat yapmaları ihtimali vardır. 
Epir ordusu teslim olmadan evvel 
ltalyanların hiç bir zaman Yunan 
hududunu geçememiş ve Balkan
lar muvaffakiyetinin yalnız Alman 
kıtaları tarafından kazanılmış ol
masına rağmen bu muvaffakiyet· 
ler neticesinde Alman·yanın Süveyş 
kanalına karşı ve umumiyet itiba· 
riyla burün yakanşarkta yapılacak 
harekit için kendisine kıymetli 
üsler temin etmiş bulunması 
Mu1<ıliniyi Hitlerin temayülleri 

hak~ı~da bazı endiıelere sevkey
lemıştır. 

" Filh~kika avutucu bazı tatlı 
ıozler hır taraf b k 1 b a ıra ı ırsa u 
temayüller it ı 1 

a yaya, spanya ve 
Fransaya ·1 . 

verı en ehemmıyetten 
fazla bir ehe . .

1 
d'.. . 

" ınrnıyet verı me ıranı 
roıterınektedir,I 

Diplomatik . mahfillerde söy-
lendiiine - M 1. • 1 

1 O rore, uao ını ta yayı 
çünc" ı 

b' S u P inda bırakacak olan 
dır k ovyet-Alman yakınlığından 

ad 
0rkmaktadır. Mülakattan mak-

18 ın, Amerikanm gittikçe daha 
açık b' • 

ır tarzda vaziyet almasan-
dan doğan vaziyetin de tetkiki 
olabilir. 

Husus fidare bütçeleri tah
silAbndan beden · terbiye

sine ayrılacak.kısım 
Ankara 12 (Hususi muhabiri

mizden ) - Viliy\'!t büdçelerinden 
resuıj dairelerle müeueaelere ayni. 
makta olan hiuelerden: 

a - Hususi idare büdç~leri
nin tahsisat yelrOnandan ayrılmak
da olan yilzde bir evrakı nakdiye
nin itfa kal'fılıiı; 

8 - Arul y ........... tefrik 

~-di edilmekde olan yOzde 6 nisbetia-, Jaaaul idare _..... 
2 

...... _. 
J taJ..ılltlnd•• ,_ deki ziraat bankası bla ... inia b • --•--ı.c1a olan bed• t.....,... 

duaJ .... bakluadald ..... laylhuı 8
'""- bin ladirilaıekteclir. 

-ı-a..a.t.. D- Ja..1&.. iJe ta••ab ~ ... .,.. ·---· - .,_ 
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' ~~DA BiR 

En kuvvetli mü
dafaa silahımız 

l·rı;ıı!&:tJ=J:t:1114;• 

Her köyde eğit
menli Okul 

Padişah Birinci Sultan 
Ham idin aşk mektubu Son hafta Harp Daha 

pılacak bir hare 

keti kolaylaştır· 

A vrupd harbi· ç k u k mak, bu boğazı ' 
nin bu son . o zama kapamak diğer 

haftası, hava mu· ı·sıı·dadındadır taraftan birleşik 
harebeleri ve Irak Amerikaya karşı 

YAZAN 
VA-NO 

Topkapı sa
rayı müzesine, 
iki arşiv de tev-

cephesi hariç olmak üzere daha çok Kazablanka'da aşağıda Senegal' de 
siyasi taarruzlarla geçmiştir. ft,-1: Dakar'da, Kanarya adalarında, Ye-

IR\aracık bir koridorda baş 
l!:::O gösteren ateş, önce şimale, 

sonra garbe kol attı, yaktı kavur
du. Balkanları silip: süpürdü. Milletler 
buna karşı her gün yeni ve üstün 
bir müdafaa silahı bulduklarını ' 
ilan ediyorlar. Her şeye ve her 
gayrete rağmen insanlığı kemiren 
bo derd, bu ateş sönmiyor. Bili· 
kis h~zını artırıyor. Ve karşısına 
çıkan engelleri dinlemeden yayılıyor 

di edilmişti. Müessesenin faal ve 
muktedir müdürü B. Tahsin Öz, 
bu sahada çalışacaklara kolaylık 
olması için bir klavuz tertibine 
lüzum görmüş ki, içinde on dört 
kadar kıymetli klişe ve i1ahları da 
görülüyor: Orhan Gazi'nin mülk
namesi, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın 
Karamanoğlu Pir Ahmed beye 
hükmü, Akşemseddinin Fatihe 
mektubu, Alemdar Mu~tafa paşa
nın mektubu, Baltacı Mehmed pa· 
şanın Valide Sultana ~gönderdiği 
müdafaaname, Barbaros Hayred
din'in Kanuni Süleyman'a arizası, 

Mısır fethine dair Kaptanıderya 

Cafer beyin mektubu, Cem'in mek
tubu, ikinci beyazıd'ın İskendere 
hükmü ... ilah ... 

manlar yeni hareket cephesmı şil adalarda, Asor adalarında, Ma· 
tam bir şekilde tayin etmeden ön- dara'da ileri karakollar vücude 

Köy eğitmenleri yetiştirme kur· 
suna vilayetimizden e ğ i t m e n 
namzedi gönderilmesine devam .r1 

__ 

ce, geniş mikyasta hazırlıklarla getirmektir. 
meşgul olmaktadırlar. ·Bu hazırlık Bu karakolların gayesi de lngil· 

ediliyor. 

daha çok Akdeniz ve Atlantik terenin ablokasını karşılamak, bü-
meydan muharebelerine matuftur. ı yük Britanyanın gerek Cebelütta· Haber aldığımıza göre, Düziçi köy enstitüsünde açılan köy eğit

menleri yetiştirme kursunun altıncı devresine, Vilayetimizden 
eğitmen namzedleri gönderilmesine devam edilmektedir. Çünkü Ame· V A ~ ~ iNi rıktan gerek şima-

l li ve cenubi Ame 6 aylık kurs devresini müteakip eğitmen yetişecek olan bu namzet-

~~:~:y:f~~~ ;~ Mümtaz Faik Fenik rik~~a~ ve gere~ 
kat'i manada yar· se umıt burnun 

O dünyanın sırrına vakıf. Dün
ya ondan bihaber. Ne yazık. 

Belki hakikatte bu ateş çok 
müdhiş ve çon yakıcı olabilir. Fa
kat düşünelim ki bunu da tutuş

turan, sevk ve idare eden nihayet 
insan enerjisidir. 

ler kendi köylerine tayin edilerek faaliyete geçeceklerdir. C: 
Çukurovam01zın her köyünde bir eğitmenli okul açılması, askerliğini 

ydpmış okur ya1ar gayretli köy çocuklarımızın kendi köylerini kalkın
dıracak birer elaman olarak yetişmesi için bu fırsatı Cumhuriyetin en 
büyük nimeti olarak telakki edeceklerinden ve vazife başına koşacak
larından şüphe etmiyoruz. 

dıma doğru yol almışhr. Bu yardım 
Almanyanın Avrupada elde ettiği 
bütün kara zaferlerini doğrudan 
doğruya ielce uğratacak bir mahiyet 
iktisab etınekt~dir. 

Eğer Amerikan harbiye nazırı 
Stimson'un tavsiyesi mucibince, in· 
giltereye sevkedilecek malzeme 
için devriye yerine harp gemileriy
le himaye usulii tesis edilecek o
lursa, o zaman Almanyanın vaziyt· 
ti daha müşldlleşecek, ve lngiltere 
çok çabuk müdafaa va-ıiyetindeo 
taarruz vaziyetine geçe~ilecektir. 

dan münakalesini kesmektir. Alman
ya eğer bütün bunları elde etmek 
için Fransa He ispanya ile ayrı 
ayrı anlaşamıyorsa, bu iki memle
ketide birbirine katmayı düşünmüş 
olabilir. Eğer bu da kabil olmazsa 

0 zaman Fransa ve ,ispanyayı bir· 
birile anlaştıracaktır. 

Asrımızda inan,s kadirimutlak 
tanıdığımız tabiatın kanunlarına 

karşı cebhe almış, azmi ve irade
siyle dünya mukadderatına bakim 
olmak davasındadır. Bu her yerde 
asariyle müsbet. Sağa sola saldı
ran ve bir türlü sönmek bilmiyen 
ateşin bntün sırrı, kerameti hurada. 
Bu ateşin sıçradığı yerlere, geç· 
tiği yollara bakılırsa rastgele yli. · 
rümediği de muhaklsak. O yaka· 
cağı yeri ve zamanı önceden he· 
saplıyarak öyle harekete geçiyor. 
Kuvvetini kesecek ve belki sön
dürebilecek tehlikeli mıntakaların 
uzağında ve etrafında dolaşıyor. 
Ve gözlerini oralardan bir lahza 
ayırmıyor. Gaflet, şaşkınlık sezdi 
mi dalıyor içeri. 

-----

Tıbbi Müstahzarlar 
kanunu değiştiriliyor 

Bu sonuncu, şu satırları ihtiva 
ediyor: 

Kulum İskender beti vasıl ol
duğu gibi bilesin ki Gediği tepe
ledim. Gerektir ki sen de Cem'io 
oğlunu mecal vermeden boğdura· 
sın ki gayet mühimdir. Amma bir 
ahad vakıf olmaya. Şöyle bilesin. 
Alameti Şerif üzere itimad kılasın. 

ilk hedef 

Ş,_ iindi Almaoyanın bütün hede

fi, bu yardımı önlemeğe ma
tuf görünmektedir. Bunun için de 
Atlantiği tam manasiyle kontrol 
altına almak, diğer taraftan Japon· 
yn vasıtasiyle Birleşik Areerikayı 
tehdit etmek ve bu surette Ame
rikan donanmasının bir kısmını pa
sifik' e göndertmek lazımdır. Mihver 
her iki noktayı da ihmal etmemiş
tir. Bir taraftan Atlantikte Fransız 
Fasında deniz ve hava üsleri ister· 
ken, diğer taraftan Japon hariciye 
nazırı Matsuoka, eger Birleşik A
merika harbe girecek olursa, Ja
ponyanın da harbe gireceğini söy

lemektedir. 
Bu takdir de bittabi, Amerika

nın Avrupa demokrasilerine yapa· 
c~ğı yardım zaifliyecektir. Faka~ 
acaba bu şekilde bil' düşünce dog-

. - -. . 
velemirde Avrupada Almanyanın 
mnğlt1biyetini intaç edecek tarzda 
bir mii dafaada bulunması ve ondan 
sonra Jııponyaya dönmesi mümkün· 
dür. Ve nihayet Japonya ile yapı
lacak bir harp evvelemirde bir de
niz harbi olacaktır. Bu takdirde lngil
terenin muayyen sınıf harp gemile· 
rini Pasifik'e göndermesi ve buna 
mukabil, Amerikadan malzeme, tay· 
yare,tank tedarikine devam etmesi 
mümkündür. 

Avrupa vaziyeti 
.,, - ---- --

Japonya ihtimaline böylece te
mas ettikten sonra şimdi tek 

rar Avrupaya dönelim: Almanya
nm Avrupadaki faaliyeti bilhassa 
Fransa ve lspanya üzerinde temer 
küz etmektedir. Bu tazyikın mani· 
velası şudur: 

Fransayı Afrikada lspanya va
sıtasile korkutmak, 1ı1panyaya da 
daha geniş bir imparatorluk vaad 
etmek, bu suretle ikisini b1rbirine 
geçirip bnndan kendi lehine neti

celer çıkarma ki ~ 
Tam bu esnada Pariste ami-

ral Darhn ile, Almanlar · arasında 
yapılan müzakerelerin bir neticeye 
vardığını öğreniyoruz. Haber ve: 
rildiğine göre bu müzakereler dog· 
ru dan doğruya iktisadi olmuştur.
Fransız harp sanayii Almanyaya 
icap eden tankları verecektir. Da 

ha doğrusu bütün Fransız sanayii 
Alm.ınyanın emrinde çalışacaktır. 
Buna mukabil f ransızlara ne gibi 
tavizler verildiği bihakkın sorula

bilir. 
Söylendiğine göre, Fransada 

işgal altında bulunan mıntaka tah
dit edilecek, belki t·esirler tahliye 
olunacaktır. Fakat aceba iki tara
fın mukabil şartları bu mudur? 
Çünkü zaten bundan çok evvel, 
Fransa ile Almanya arasında Fran 
sız sanayiinden istifade için Paris· 
te bir anlaşma yapılmıştır. 

Atlantikte -O halde Fransız Fasında Al· 
manyanın üsler istediğine 

dair sızan rivayetlere doğru naza
rile bahmak pek mümkündür. Bu 
takdirde Narvik.ten ispanya sahille 
rine kadar inen Avrupa seddi, Af 
rikayı da içine alarak daha büyü· 
yecek yeni dünyaya karşı b_ir es
ki dünya barajı yapılacaktır. Bu 
barajın en büyük ehemmiyeti ce· 
nuptan da Cebelüttarık ilzerine ya 

Netice 

Sözlerimizi hülasa edelim: 
harp bundan sonra daha 

uzun vadeli bir hale girmektedir. 
Almanyada 1941 baharı için vade
dilen sulh bir hayal olmuştur. Yıl
dırım harbini küçük devletlere 
tatbik etmek kolaydır. Fakat Al
manya, kat'i neticeyi elde etmek 
için sade lngiltereyi değil, Ameri· 
kayı da yenebilmek lazım geldigi 
kanaatine varmıştır. Bu hafta zar
fında Alman devlet reisinin 1942 
için hazırlıklarda bulunulduğunu 

söylemesi ve bilhassa Amerikan yar· 
dımına işaret etmesi dikkate şa

yanuır. Bu harp bir Balkan harbi 

Bu tabiyenin o kadar misalle
rini gördük ki artık zerrece te
reddüde mahal yok. 

Ankara 12 (Hususi muhabiri· 
mizden) - İspençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun bazı mad 
delerinin tadili ve bu kanuna ba 
zı hükümler ilavesi hakkındaki ka· 
nun layihasım hükfimet meclise 
göndermiştir. Bu layiha merkez 
hıfzıssıhha müessesesinin inkişafı 
ile serom ve aşı istibzarati memle 
ket ihtiyacına yetecek mertebeye 
varmış ve elde edilen serom ve 
aşılar evsaf itibarile aranılan mü
kemmeliyeti haiz bulunmuş .o~du· 
ğundan hariçten gelen bu gıbı te 
davi de vikaye vasıtaları hakkın· 
daki kontrol daha ziyade kuvvet
lendirmek için yeni hükümleri ih-

tiva etmektedir. 

Bir takım afişler ve filimier 
vasıtasile lüzumsuz · ve hatta bazan 
zararlı reklamlar yapılClası umumi 
sıhhat ve halk iktisadiyatı bakımıa 
dan doğru olmıyacaği düşünülmüş 
çirkin olan bu hale bir nihayet 
vermek için gazetelerden başka 

afış sinema ve radayo ile raklim 
yapılmaması için hükümler konul
muştur. 

Layihada, tahlil neticesinde 
formülüne muvafık olmıyan müs
tahzarları imal edenlerin hakkında 
daha şiddetli ceza 
tatbik olunması ileri 
dir. 

müeyyideleri 
sürülmekte-

( Edirneden 1472 de yazılmış.) 
Fakat dikkati en fazla çeken, 

padişah Birinci Hamid'in Ruhşah 
isimli sevgilisine el yazısile gön
derdiği şu aşk mektubudur: 

Ruhşahım, Hamid'in sana kur
banolal 

Cenabı Hallikı ı1lem cemi 
mahlükatın halikidir; bir kusur ile 
tayib eylemez. 

olarak başlamamıştır. Harp garpde 
kazanılacak zaferlerle nihayete ere· 
cektir. Almanya işte her cepheden 

buna hazırlanmakta fakat bu arrıda 
şark vaziyetini de ihmal etmemekte· 

dedir. Eskiden tek cebhe arayan 
Almanlar, karşı taraf kuvvetlendik
ce cepheleri dağıtmak lüzumuna 

kail olmuştur. Libyada yapılan 

harekat, Irak vaziyeti bunun açık 
delilleridir. Fakat Habeşistanda 

Bu ateşi yıldıracak, yolunu 
şaşırtacak en kuvvetli müdafaa 
silahını biz türkler istiklal savaşı· 
mızda bulduk· Ve ihtira beratını 
Lıiz taşıyoruz: 

(Milli birilk ve topyekt1n kah· 
ramanhk). Bu silahın kudretine 
inanmıyanlar ve kıymetini takdir 
edemiyenler hatalarını varlıklariyle 
hayatlarile ödüyorlar. Alemşumül 
ihtiraımızla biz ölümlerden kur· 
tulduk. 

Hariciyede tayinler 

Efendim, sana bendolmuş bir 
kulunum. ister beni darbeyle, ister 
öldür. Sana teslimim. Bu gece gel, 
niyazımdır. Billahi sebebi illetim ve 
belki mevtim olursun. Ayağın al
tına yüzüm gözüm sürerek reca 
ederim. Kendimi zaptedemiyorum 
billahil' azim 

rika kuvvetleri şimdi bütün bu 
cepheleri takviye etmeğe başlamış
tır. lngiltere bu meseleleri halle
derse o zaman tek cephe üzerinde 
daha kolaylıkla mücadelesine devam 
edecektir. 

Baş öğretmenlerin idarei 
hizmet ücretleri 

Ankara 12 ( Hususi muhabirı
mizden ) - lık mektep baş mııal
limlerine idarei hizmetlerine muka
bil 10 liradan 20 liraya kadar ve
rilmekte olan ücret bu mıkdarın 

yarısına indirilmektedir. 

T arsusta Pazar günü 
yapılan maçlar 

Şehrimiz demiryolları gençlik 
klübü ile Tarsus gençlik klübü 
arasında Pazar günü Tarsusda ya
pılan maçta demiryolları gençlik 
klübü 2 - 8 galip gelmiştir. 

Yine bu eşsiz silahımızla, bizi 
tehdit eden bütün tehlikelere 
karşı koyacak, hür ve müstakil 
yaşıyacağız. Milli hududlarımız 

içinde yaşayan ve yer tutan her 
varlık ben Türküm, Türkünüm. 
Diye haykırıyor. Biz bu mazhari
yetle övünüyoruz. Ve Övünmekte 
haklı olduğumuzu tarih ve zaman 
gösterecektir.1 .. J. K . 

Nakillerini istayen 
öğretmenler 

Sıhhi ve ailevi sebepler ileri 
sürerek vilayet dahilindeki yerle· 
rinini degiştirmek istiyen öğret· 

menlerle başka vilayetlere nakille
rini istiyen öğretmenlerinde 20 
Hazirana kadar maarif müdürlü
ğü'lO müracat etmeleri tamim edil
miştir. 

Başöğretmenlik istiyenlerin de l 
ayni tarihe kadar müracaatları 

bildirilmiştir. . 

Ankara 12 ( Hususi muhabiri
mizden ) - 13 temmuz 1941 tarİ· 
hinde tekaütlükleri icra edilecek 
olan Berlin büyük ilçiliği müsteşarı 

Nureddin Ferruh Alkent, Halep 
konsolosluğıında baş konsolos selim 
f eyzı Gonen, Haıep nıuavıu 11.uu-

soloso Bekir Sıtkı Pedisden inhilal 
eden memuriyetlerden mezkur ta
rihde vaz!feye başlamak üzere 
Berlin büyük elçiliği müsteşarlığı

na merkezden elçilik müsteşarı 
kemal Neiad Kavup, Halep konso· 
losluğuna merkezden Reşad Erhan, 
mekO.r konsolosluk kançılarlığına 

merkezden rüştü Ozan, Paris bü
yük elçiliği baş katibi Fatin Rüştü 

Zorlu merkeze nakfolunarak yerine 
merkezden Cemil Vafi ve münhal 
bulunc.n Vaşington büyük e~çiliği 
üçüncü katipliğine merkezden Zü
beyr Aker, evrak memurluğuna 
merkezden Şa<!iın Erman, Köstence 

Vali Ceyhandan döndü 
Vali, yanında ziraat müdürü 

olduğu halde Ceyhan merkez na· 
biyesi ve civarında tetkikler yap· 
tıktan sonra pazar günü şehrimi
mize dönmüştür. 

konsolosluğu m1ı1avin konsolosluğu
na merkezden arif Hortaç derece· 
lerile nakil ve tayin edilmişlerdir. 

" ' - Bağ,,da oturan- -
lar1n Belediyeden 
bir dlltsii 

Kıssadan Hisse: 
Bu padişah, yukarıki ferman 

nevinden bir rliğerini gönderip arzu 
ettiği insanı "tepeletecek,, , "boğ
duracak,, kabiliyetteyken, sarayı· 
ııın bir <lalre~im.ltı ve emri altın· 

daki sevgilisine nasıl dil döküyor •• 
Maşııkası: "Gözünün üstünde 

kaşın varu diyince silaha davra· 
nan celalli aşıkları, zorla güzellik 
olm1yacağına, sevişmenin mutlaka 
gönül m:asile olduğ'una dair ne 
parlak bir tarihi dersi 

tenis musabakala
rı bitti 

Halkevi spor şubesi 

dan tertip edilen tenis musabaka
ları pazar günü bitirilmiştir. Ferit-

Abdi, GHod<>·Cevat çifti arasında 
yapılan maçta Gilo-Cevat çiftl ka 
zanmıştır. 

Gilodo Cevat, İbrahim-Recep 
çiftinde İbrahim-Recep çifti galip 
gelmiştir. 

lbrahim- Hüseyin singil final 
'?açında lbrahim kazanmıştır. Ga
lıplere mükafatlar verılmiştir. 

il 1 ROMAN: 28 1 KALDIAIMLAAI KOKUSU ] ·====:;;;;;;;;================================== YAZAN : Reşat Enis 
- Yalnız ö 1 m e k t en korkuyorum, 

Arap! ... 
Boğuk ses - Çakır öldü mü? 
Kalın ses - Çakır öldü mü? 

Arabın çatlak sesi - Çakır ölmüş 1 lardı. Sarhoş emanetçi, elinde camları 
Ekspresin boğuk sesi - Çakır ölmüş! çatlak; çerçiveleri bozuk bir fener tutu· 

içi burkuldu. Burnu sızladı. Gözleri 
sulandı. Keşki bugün yanından hiç ayrıl
masaydı 1 Azrailin ne vakti, ne saati 
belliydi. Geldimi birden geliyor, ne bir 
kimseye haber veriyor, ne bildiriyordu. 

Şimdi, acı bir hatıra daha yaşıyordu 
Mehmed'in kafasında : 

Çarpık Ali'nin hastahanede yattığı 

günler<leydi. Onu görmeğe gitmişti. Çar· 
pığın yatağında, hiç tanımadığı bir adam 
yatıyordu. Neden sonra hatırlamış ve an
lamıştı: Yolda bir cenaze arabasına rast· 
lamıştı. Azgınlaşan atlar, eski mustatil 
arabayı, sokağın bozuk kaldırımlarında 

çılgın gibi sürüklüyor, tekerleklerini ça
tır çatır öttürüyordu. ( Belk.i, senelerden· 
beri gördükleri soğuk hizmet canlarına 
tak demişti 1 ) Atlarının hiddetine öfke
lenerek kırbaç savuran genç arabacının 
ya~ında kanbur, sallabaş bir imam oturu
yordu." Rahmetli Ali, muşmulayı pek se· 
verdi. Arap Mehmet, hastahane kapıcı
sının dikkatli gözlerinden kaçırdığı yarım 
ke>ıekağıdı muşmulayı, için için ağlıyarak 
geri getirmişti. 

- Ölümün ettiğini kimsecikler et· 
miyor 1 

diye söylendi. 
Çok geçmedi. Hikmet bir kutu kib· 

ritle döndü. Yanında üç kişi daha vardı. 

lnce ses - Efe Çakır öl?~.mü ? 
Arap, karanlıkta seçeoıedıgı yüzleri, 

seslerinden tanıdı. Biri Tatar Salim'di 
Ôlekiler, Ekspresle Carnbiribimbam ... 

Kibriti çaktılar. Küf kokulu mahzenin 
zehir soluğunda, ince çöp, çarçabuk kıv
rıldı, st,ndü. Bir daha çaktılar ve birbiri 
arkasından uzanarak bu kıs~ _süren loş, 
titrek ışıkla, Efe Çakır'ın ıçınde kıvrıl· 
dığı küfeyi aradılar. 

Arabın çatlak sesi - işte 1 
Ekspresin boğuk ıesi - işte 1 
Tatarın kalın ~esi - işte 1 
Yaklaştılar. Hikmet'le Cambiribim-

bam geride kaldı. Arap Mehmet küfenin 
başında yeni bir kibrit çakh : Efe soluk 
almıyordu. Efe kımıldaoınıyordu. Amma, 
onda bir ölü hali yoktu. Kıvrıldığı yer. 
den doğrulmuştu. Başını küfenin kena· 
rına yaslamıştı. Dikkat ettiler: Cam gö· 
7.p açıktı ve parlıyordu. Ellerinde olma

dan ürperdiler; bakıştılar. 
Arap, seslendi. Sesi titrek ve 

boğuktu : 
- Hişt, Çakır !. .. Efe Çakır ... Öldün 

mü be? 
Yeni bir kibrit ışığında. küfeye 

uzandı. Omuzuna dokundu. Küfenin ke
narında duran baş birdenbire kayk.ıldı. 
Dehşetle iirpererek geri çekildiler. 

Tatarın kalın sesi - Çakır ölmüş 1 yordu. Buz gibi mahzenin zehirden ne-
Keçe külahlı çocuk kaçmıştı. Hik- fesi, fenerin ta içine kadar giriyor, lim-

met'in gözlerinden yaş geliyordu. Susu- banıa fitilile oynıyarak şişeyi islendiriyor-
yorlardı. Düşünilyorlardı. Hepsi de üzül- du. Ölünün üzerine iğilen iki büklüm ka-
müştü. Hepsinin de gözleri yaşlıydı. raltıların gölgeleri yosunlu dıvarda büzü-

Uzak yakın her hangi bir ölöm kar- lüyor, şişiyor, sağa, sola, yukarı, aşağı 
şısında doyulan acı • çok defa - hayatımız. kaçıyordu. 
da boşluk bırakan sevgili bir ölünün ha- Efe Çakır'ın yüzü mosmordu. Ağzı· 
tırasından doğar. Fakat, ne Arabın ... ne nm etrafında, yeşilimtırak kusmuk par• 
Tatar Salim'inu, ne F.k.spresin... ne de çaları donmuştu. iğreti gözü hali açıktı: 
Hikmet'in duyduğu bu tasada, hatırası Tatar Salim ve Ekspres Mehmet 
uyanan bir sevgi}~ ölü aramayınız. kaçmışlardı. Ölüden korktukları için mi ? 

Başlarını salladılar : Hayır ... Polisten ürküyorlardı. Arap Meb-
Ekspres - Kurtuldu 1 met'le Hikmet ; ellerini dizkapaklarına 
Arap Mehmet - Kurtuldu l dayıyarak, kıçım çıkararak ileri uzanan 
Tatar Salim - Kurtuldu 1 memurun arkasında, onun çelimsiz omw:-
Hikmet - Kurtuldu 1 ları üzerinden muayeneyi takip ediyordu-
Neden sonra akılları başlarına geldi : lar. Çıkmaz sokağın girinti çıkıntılarında 
- Polis 1 öten poyraz uğuldıyordu ve genzinden 
- Polis 1 konuşan emanetçinin mırıltısmdan başka 
- Polise haber verelim l ses yoktu. Çakır'ın ölümüne ihtiyar sar· 
diye, söyleştiler. Hep birden dışarı boş bile yanıyordu : 1 

uğradılar. - inanamıyorum be 1... lnanamıy~ 

* * * 
Bir muavin, bir polis memunı, bir de 

doktor, serseri emanetçisinin mahzene 
benzer odasında Efe Çakır'ı muayene 
ediyorlardı. Ölüyü; ıslak kunduraların 
vıcıklaştırdığı toprağa köskütük uzatmıı· 

rum... Koskoca adam hemencik ölüver
sin! ... Olur şey değil... Ne iyi bir çocuk· 
tu !.. Ne de şakacıydı 1- Sakın bu da 
onun bir muzipliği olmasın 1 

Ölünün baıucuna çömelen doktor, 
birdenbire titizlendi, aksileşti ı 

[ Devamı var l 
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- -A tlantik 
meydan 

muharebesi a d ı 
verilen deniz mü
cadelesinin inki· 
şalı hakkında bir 
fikir edinmek için 
1 n gi l iz le rin ne 
miktar ticaret ge· 
misi, ~Amanların
da ne miktar de-

BUGÜN 

nan Alman ve hal 
yan gemilerini 
müsadere etmiş-
tir.Ve bunların in 
giltereye hizmette 
kullanı im a !arını 
temin edecektir. 
3- Süveyş ka 

nalına kendi ge
mileriyle nakliyat 
yapmaktadır. 
4- Ve nihayet 

Ruzvelt ya-

rın nutuk 
söyliyecek 

3 

Alman kıtalarının 
ispanyadan geçerek 

CebelUttarıka 
hUcUmu için 

a amaya ' I 
"d" "k" bin lira borç bulsun, yo. 

gı ıp ı ı •. . bT 
ı K. lere aidilecegını o ı ır .. 
asın.. ım o f 

Aldığı bu talimat üzere yusu 

kalktı, gitti. 
Fakat bir gün, iki gün, üç, 

dört' beş, altı, yedi, sekiz, dokuz 
ırün Yusuftan hiç bir haber çık· 
mamıştı. Foti korkudan ve sıkıntı· 
dan ölecekti. 

Cesedini bir tarafa, kellesini 

bir tarafa fırlatıp atttılar. 
Hacı Mustafa kalktı, tavuk 

kesmiş bir yeni yetişme gururile 
ilerledi. Elini yüzünü yıkadıktan 
sonra saatine baktı. Zeval vaktı 
geçmişti. .. 

Hemen tekrar suya koştu, Bu-

nizalh gemisi za
Atlantik d e n i· 

yi ~ettiklerini bil· V AZAINJ ---. 

mek ~~~::,ı;,. ge· \ A ~ Esmer 1 ~:::ınım!:i:r::~ 
1 Yı ve murakabesi 

milerinin zayiatı altına alarak bu 
hakkındaki malQmatı gerek Al- mıntaka içinde Alman denizaltı ge· 

Cumhurreisi, Amerika· 
yı fevkaltde vaziyete 

hazırlıyor 

Londra 12 (a.a) - Londranın 
vahşiyane bombardımanı ve Ame
rika d~vlet reisi Ruzveltin Çarşam· 
ba günü söyliyeceği nutuk lngiliz 
basınının b•şlıca iki mevzuunu teş· 
kil etmektedir. Deyli telğraf gaıe
tesi başmakalesinde diyor ki: 

FrankoHit
lere mlisa
adevermiş 

Almanya, Mareşal 
Peten'i tazyik ediyor 

Zavallı adam şu bir haftalık 
esarette belki yirmi kilo birden 

düşmüştü. 
Nihayet onuncu gün ':usul 

K d. · · aynı şe-
çı ka geldi. en ısı yıne - -
kilde elenin yanına götürülmuştu. 

_ Hoş geldin Yusuf! Neden 

böyl~ geç kaldın?. 
Para tederikile uğraştık 

1 

ele. 
E ... Paraları getirdin mi? 
Dışardan bes. para bula

madık ele ... Evdeki bin lirayı ge

tirdim, Buyur ... 
Yusuf silahının içinden . beş 

yüzer liralık iki torba çıkararak 
efenin önüne koydu. 

_ Ben sana üç bin dedimdi. 

Bu bin lira yetmez. 
_ Çok uğraştık ele, kimse 

beş para borç vermiyor .. 
- Peki.la, sen git .. 
- Foti de beraber gelmiye· 

cek mi? 
- Hayır .. Fotiyi biraz sonra 

salarız. O kendi gider. 
Yılancının Yusuf bu halden 

hayır ummadı amma çeresiz kalktı, 
gitti. 

O gittikten sonra efe Hacı 
Mustafayı çağırdı. 

Hacıl Şunları al.. Bin lira 

imiş .. 
Üç bin ;stemedin miydi 

efe?. 
- Öyle amma tedarik ede-

memişler .• 
- Şimdi ne olacak? Bu herifi 

salacak mıyız? 
Hacı Mustalanın •ualinde biraz 

da serzeniş vardı. Çakıcı bunu 

anlamakta gecikmedi. 
_ Amma yaptın ha; dedi; 

Müslümanlara bu kadar fenalık 
yapmış bir kefe;eyi; ist~diğ'imizi 
de tamam vermedikten sonra sa· 

pasa ilam bırakmak olur mu? 
_ Dilini mi koparalım, baca· 

ğını mı keselim, nasıl sakat bıra· 
kalım? 

_ Öyle yapmak günahtır. Öl· 

dürüverin gitsin .. 
Hacı Mustafa ıçın bundan da· 

ha tatlı emirolur muydu?Zaten beş 
on gilndür şöyle kendi elceziğile 
adam kestiği yoktu. Fntinin ense· 
si de hani kalın mı kalın, bıçak
lık mı bıçaklık idi. 

Elde bıçak, belde masal kesi
lecek koyun arıyan bir kasap ta· 
halükile elenin yanından çıktı. 

Foti; iki kızanın nezareti altın· 
da düşünüyor, Yusufun para getir· 
miş olmak ihtimalini naıırı dikka
te alarak serbest bırakılmasını bek· 
liyordu. Hacı Mustafa haykırdı: 

_ Buraya gel F otil. 

F oti ilerledi. 
_ Senin Yusuf yalnız bin 

lira para getirmiş. Şimdi ne ola. 

cak?. 
F otinin yüzü sapsarı 

ti. Rum eşkıya ile pek 
münasebeti olduğu için 
len parayı vermemenin 
pekala biliyordu. 

kesilmiş· 
yakından 

o; isteni· 

akıbetini 

- Kuzum Hacı efel Söyle 
Mo hmot efeye .. Kadın, çoluk, ço· 
cuk bulamamışlar para.. Bıraksın 
beni, gidip yirmi dört saatta bu
layım. 

Şimdi öyle mi oldu ya F oti? 
Hani sen Müslümanları dağa kal· 
dırtıp para isteseydin; onlarda ek· 
sik getirselerdi salar mıydın? 

F otinin gözleri yuvasından fır· 
lamıştı. 

- Yat karata aşağıya ... 
- Aman Hacı efe ... 
- Yat diyorum sana ... 

Ve Hacı Mustafa bu ihtarın 
arkasından F otinin karnına bir ka· 
ma saplayınca biçare adam can 
havliyle birdefa burkukırak iki eli· 
ni birden karnına getirdi. O zaman 
liacı Mustafa bir tekme vurarak 
2avallıyı yere yıktı ve derhal üs· 
~ilne çullanıp F otiyi bağırta, ça· 
ıırta ensesinden kesti, 

yük bir huşQ içinde adabına, er
kanına riyal ederek abdestini aldı 
ve öğle namazına durdu. 

Bu ne işti, ne biçim itikatlı, 
nasıl Müslümanlıktı, onlara sorar· 

sanız: 

- O başka, bu başka 
Diyorlardı. Bunun başkalık ne· 

resindeydi; biz anlıyamadık, gitti. 
Anlıyan varsa meydana çıksın .. 

Artık Çakıcı çetesinin yapa· 
cağı iş kalmamıştı. Bu sebeple ak· 
şam üzeri efe kızanlarını topladı 
ve yeniden yollara düzüldü. 

• 
Tarihten 47 - 48 sene evvel 

lzmire ve etrafa bir Veba salgını 
olmuştu. Bu veba salgını memle
kette pek çok nüfus tahribatı 
yapmış, bir çok kasabaları perişan 
etmişti. Hatta lzmir halkı bile Boz· 
yaka taraflarına kaçorak b afetten 
uzak kalmağa çalışıyordu. 

işte o veba solgınında nüfusu 
külliyen mahvolmuş bir "Malgıç" 
köyü vardır ki Sultanhisanr hiyesine 
10 kilometre mesafededir Bu Mal
gıç iki kısımdan mürekkepti. Biri
sine Aşağı Malgıç, diğerisine Yu· 
karı Malgıç denir ve bu iki kıs
mı ortadan geçen dere ayırırdı. 

Köy halkından erkek olarak 
yalnız iki kişi vebadan yakasını 

kurtarmış ve biri derenin altında, 

diğeri de üstünde birer yuva kur
muştu. Aşağıya yerleşenin adı Ha
cı Emir, yukarıya yerleşenin de 
Hacı Mustafa idi. 

Zamanla köyün nüfusu arttı 
ve Malgıç şimdiki halini buldu. 
Halen bu sebep ile Aşağı Malgı
ça (Malgıç Hacı Emir). Yukarı 
Malgıça da (IWalırıç Hacı Musta
fa) denir. işte bu Malgıç köyü ci
varında yerleşen ve pusu kuran 
takip müfreıeleri boşuna beklemi· 
yorlardı. Fotiyi öldürdükten sonra 
yola düzülen Çakıcı çetesinin bu 
istikameti tuttuğu kat'i şekilde 

haber alınmış v~ ona göre hazır· 
lık yapılmıştı. 

Çakıcı çetesi buradan geç
meğe mecburdu ve bu sebeple 
İ5ter, istemez müsademe kabul ede-

cekti. 
Filhakika istihbaratın raporu 

yanlış çıkmadı ve Çakıcı çetesi o 
istikamatte göründü. 

Fakat çete o kadar ihtiyatlı 

hareket ediyordu ki pusuya düş

mesi ihtimali yoktu. Şakiler teker, 
teker ilerliyorlardı. Bunlardan bir 

kısmını serbest bırakarak öte ta· 
rafa geçmelerine müsade etmek; 
bili.hara iki ateş arasında kalmak 
demekti.Maalesef bu yüzden ve bu 

·zaruret sebebile ateş karşıdan açıl· 
dı. karşıdan açılan ateşten ıse 

(Devamı var) 

manlar ve gerek İngilizler, harp milerinin ve tayyarelerinin faaliye· 
esrarı addettiklerinden bu nokta tine engel olmaktadır. 
üzerinde hiç bir rakam verilme. Fakat politika adamlarının söz-
mektedir. !erinden bu tedbirlerin ki.fi gelme· 

Ticaret gemilerinin ıayiatı bak- diği anlaşılmaktadır. Bir hafta on 
kında lngilizler baltalık raporlar gündenberi, Amerika matbuatı ıs-
neşretmekte idiler. Fakat haftalık rarla, gemilerin Amerika donanma· 
maltımat düşmanın işine yarıyaca- sı tarafından himayesini talep el· 
ğından lngilizler, gemi ıayiatı mektedir. 
hakkındaki istatistikleri ftydan aya Mister Villkie evvelki giln söy-
neşretmeğe karar verdiklerini bil. !ediği bir nutukta demiştir 
dirmişlerdi. işte dün bu aylık za- ki: 
yiat rakamı ilk defa olarak veril

mektedir. 
Resmen bildirildiğine göre, Ni

san ayı zarfında Almanlar tarafın· 
dan dört yüz seksen sekiı bin to. 
na baliğ olan yüz altı adet gemi 
batırılmıştır. Bu yüz altı geminin 
altmışı lngiliz, kırk üçü müttefik 
ve üçü M bitaraftır. Ancak şu 
noktanın tebaruz ettirilmesi li.ıım
dır ki bu gemilerin hepsi de At
lantik'te batırılmamıştır. Bu bütün 
denizlerde bir ay zarfında batırı· 
lan gemi tonajını ifade etmektedir. 
Ve Nisan ayı zarfındaki harekat 
göz öniitlde tutulacak olursa, mü
him bir kısmının Akdeniz'de ıayi 
edildiği söylenebilir. 

Bununla beraber, ıayiatın ehem 
miyetli olduğuna ve deniılerde nak 
liyat meseleainin lngiltere için be· 
nüz en güç bir mesele olmakta 
devam ettiğine şüphe yoktur. Ni· 
san rakamları mart rakamlarına 

nazaran daha ağırdır. Mart ayında 

batırılan gemi tonaiıoın 4 yüz bin

den biraz aşağı ve şulıat ayının 

da marta nazaran daha aşağı ol· 
duğu hatırlanacak olursa gemi za· 
yiatının yükselmekte devam ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Gerçi mevsimin bunda ehem
miyetli bir rolü vardır. Umumi 
harpteki tecrübe göstermiştir ki 
ilkbalıar ve yaz ·:ayları denizaltı 

gemilerinin faaliyeti için en elve
rişli aylardır. 1917 şubatında de
nizaltı muharebesi başladıktan son· 
ra Almanlar için en muvaffakiyot· 
li ay nisan ayı olmuştu. Buna gö· 
re 1941 senesi nisanı ile 1917 ni
sanı arasında bir mukayese yap
mak mümkündür. ~Bununla bera· 
ber, 1917 şartları 1941 şartlarına 
tamamile uygun olmadığından böy· 
le bir mukayeseden yanlış hüküm· 
lerin çıkarılması <ia mümkündür. 

• 
ıngiltere deniz nakliy>1tı işinde 

karşılaştığı zorluğun halli için 
Amerikadan istimdat istemiştir. Fil· 
hakika Amerika şimdiye kadar 
muhtelif şekillerde lngiltereya yar 

dımda bulunmuştur: 
1 - Evvela kendi gemileri· 

nin bir kısmını lngiltereye dev· 

retmiştir. 
2 - Kendi limanlarında bulu 

- Eğer fabrikalarımızın daima 
artan istihsaliitının lngiltereye var· 
masını temin edersek, lngiltere yal· 
nız yaşamakla kalmıyacak aynı za· 
manda harbi kazanacaktır. Bunun 
içindir ki biz vapurların himayesi
ni istiyor ve bu işe derhal başlan
masını talep ediyoruz. 

Ruzvelt'in rakibi iken, cumhur· 
reisini, Amerikayı harbe sürükliye· 
cek bir siyaset takip etmekle it· 
ham eden bir zatın lrnllandığı bu 
lisan, Amerika eikarıumumiyesinde
ki inkılabı anlatması bakımından 
da dikkate layıktır. 

Bu görüş yalnız Villkie gibi 
uhdesinde resmi vazife bulunmıyan 
politikacılar tarafından değil, har
biye ve bahriye nazırları tarafın
da da ifade edilmiştir. 

Birkaç gün evvel Harbiye 
Nazırı Stimson, Amerika donan
masının Ticaret gemilerini himaye 
etmesini istemiş ve ertesi gün 
Bahriye Naıırı Knoks da donan
manın bu vazifeyi yapmıya hazır 
olduğunu bildirmişti. Fakat Ruı
velt henüz buna karar vermemiş· 
tir. Japon Hariciye Nazırı Mat
suoka, böyle bir kararı önlemek 

İçin olacaktır ki, bir gazeteciye 
verdiği beyanatta Japonya'nın bu
M bir harp sebebi tdli.kki edece· 
ğini bildirmiştir. 
Mihver devletlerinin üçlü pakt 

kombinezonu içinde Japonya'ya 
tevdi ettikleri vazifenin mahiyeti 
artık sarih olarak belli olmuştur : 
Japonya, Amerika'yı lngiltere'ye 
yardımdan menetmek vazifesiyle 
mükelleftir. Gerçi Amerika lngil
tere'ye yardımda bulunmaktadır. 
Ve Almanya'nın telikkisine i'Öre, 
Japonya çoktan harbe girmeli idi. 
Fakat Japonya bu Alman görüşü· 
nü kabul etmiyerek yardım yüzün
den harbe girme meselesinde 
şimdiye kadar yan çizmiştir. An
cak Matsuoka'nın sözlerine bakı

lacak olursa, Amerika lngiltere'ye 
yaptığı yardımı, Ticaret gemilerini 
himayeye kadar ileri götürecek 
olursa, Japonya, harp dışında ka· 
lamıyacaktır. Amerika şimdiye ka
dar lngiltere'ye yardımda bulunur· 
ken, harbe sürükJenmemeği poli. 
tikasının en esaslı umdesi olarak 
kabul etmişti. Fakat lngiltere'nin 
vaziyeti zorlaştıkça, harbi dahi 
göıe alarak lngiliıleri kurtarmak 
ihtiraz politikasının yerini almıştır. 
Bu sebepledir ki gemi zayiatı hak· 
kında verilen Nisan rakamları 
Amerikayı bir adım daha harb~ 
yaklaştırmış demektir. 

Dünyanın en küçük 

" Cumartesi gecesi Londra 
üzerine yapılan ve bir inti<am akı · 
oı suretinde telakki edilen akın, 
hava bombardımanları harbidir.Al· 
man bava kuvvetleri giceleyin li· 
mantarı ve deniı teıgahlarını bom
bardıman ederek Atlantik muhare
besine iştirak etmektedir. lngiliz 
hava kuvvetleri de buna Hamburğ, 
Bremen, Emden ve diğ'er büyük 
denizaltı ve · vapur yapan inşaat 

merkezlerini bombardıman ederek 
mukabele etmiştir.Biıim zayiatımız 
Almanların zayiatından kıyas ka· 
bul etmeı derecede azdır.,. 

Dieyli telgrafın muharriri diyor-
ki: 

" Ruzvelt Birleşik Amerikayı 
fevkalade bir vaziyete hazırlamak· 
tadır. Bugün Birleşik Amerikada 
birbirine zıt iddialar ve noktaina· 
zdrlar çarpışmaktadır. Bu vaziyet 
devam edemez ve mutlak bir şey· 
ler olacaktır . ., 

Aynı muharrir şunu ili.ve edi· 

yor: 
"Aceba Ruzvelt Amerika do· 

nanmasının şu veya bu suretle At· 
lantik muharebesine iştirak edece· 
ğini mi söyliyecek, yoksa sadece 
ablokanın gediklerini kapamak için 
lngiltereye yardım mı edecektir? 
işte Vaşingtonun merakla bekledi

ği budur . ., 

lrak-Sovyet 
Sovyet Rusya, siyasi mU· 
nasebetler tesisi teklifini 

kabul etti 
Moskova 12 (a.a) 

sı bildiriyor: 
Irak hükQmeti, 1940 senesi so 

nunda Ankaradaki elçisi vasıtasile 
Sovyet hükQmetine Irak ile Sov· 
yetler birliği arasında siyasi müna 
sebetl~r kurulması için müteaddit 
müracaatlarda bulunmuştur. 

Irak hüktımeti bu münasebetle· 
rin tesisi ile birlikte bir deklaras· 
yon neşrederek Irak da da bil olmak 

üzere arap memlaketlerinin istikli.lini 
nı tanıd1iı ilin etmesi arzusunu iz
har eylemiştir. 

Sovyet hükQmeti, Sovyetler birliği 

ile Irak arasında siyasi münasebet
ler tesisi hususunda müspet bir 
hattıhareket almkla beraber bunu 
her hangi bir deklarasyonun neş· 

rine bağlı tutmayı muvafık görme 
mişti. O zaman Sovyet hükQmeti 
bu yolda bir cevap vermiş ve mü 
zakereler kesilmişti. 3 mayıs 1941 
tarihinde Irak hüktımeti Ankara· 
daki Sovyet büyük elçisi vasıtasi
lo, Irak ile Sovyotler birliğ'ı ara-

çocuğu 

Londra: l? (a. a.] - Taymiıı 
gaıetesinin Fransa hududundan 
aldığı hususi malQmata istinanden 
yaptığı neşriyata göre, General 
Franko, Hitlerin ispanyaya yiyecek 
maddeleri temin edileceği hakkın· 
daki vadı üıerine, Alman kıtı· 
!arının ispanyadan geçerek Cehelüt· 
tarıka hücum etmesine müsaade 
ettiğini tahriren bildirmiş ve bu 
vesika Mareşal Peten'e teblii 
olunmuştur. 

Bu tebliğin Mareşali taıyik 

maksadiyle yapıldığı anlaşılmak· 

tadır. Frankonun hareketinden 
kuvvet alan AmiralDarlan, Mare
şale, Hitlerin Fransız toprakların· 
dan ltalyaya bir şey terkedilmiye· 
ceği hakkındaki vidini ileri sü

rerek, Suriye üslerinden ve lapan• 
yaya geçecek kuvvetlerin Fransız 
demiryollarından istifade etmesine 
inhisar eden Alman taloblerini 
artık reddetmiyeceğini bildirmiş• 

tir. Bundan başka Fransaya Alsa• 
Lorene mukabil harptan evvelki 
Fransız topraklarına mücavir yer· 
ferden Fransızca konuşan halkla 
mesktın araıi verileceii de aÖy• 
lenmektedir. 

Mareşalin her halde bu tek
lifi reddedeceği zannolunuyor. 

lngilizler Rutbayı homhard· 
man etmişler 

Berut 12 ( A.A) - Irak tebliğ'i: 
Garp mıntakasında işara değer 

birşey yoktur.cenup mıntakasındalO 

mayısda b
0

ir lngiliı tayyaresi düşü· 
rülmüş, bir diğeri de huara uğra• 
tılmıştır. Hava kuvvetlerimiz keşif 

oçuşları yapmışlardır. Düşman bava 

kuvvetleri Rutbayi bombardman 
etmişlerdir. 

Polonya başvekili 
Londraya döndü 

Londra 12 ( A.A ) - Polonya 

başvekili general Skorski, Amerika. 

dan lngiltereye gönderilmekte olan 

Amerikan bombardman tayyarele

rinden biri ile Londraya dönmüştür. 
- ------

sında siyasi münasebetler kurul· 
ması teklifini tekrarlamış ve bunu 
arap memleketleri hakkında her 
hangi bir deklarasyon neşrine bağ· 
1ı tutmamıştır. 

Binaenaleyh Sovyetler birliii· 
itirazım geri alarak Irak ile Sov· 
yeller birliği arasında siya•i mü· 
nasebetler tesisi hakkındaki tek· 
lifi kabul etmiştir. 

........................... 
: : ! DOKTOR i 

1
: Kemal Satır i ı: • 

\: Has tal arını hergün ; 

: Kızılay caddesindeki mua· i 
i yene evinde kabul eder (9) ı 
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lor~ arasındaki yağın evsafını değiştirerek sa· içlerinden biri delikanlıyı bir iskemleye otur· Belediye Riyase-

S on zamanlarda. Am:rikada d?nyanın 
en küçük çocugu dogmuştur. Bır Ame· 

rika gazetesinin haber verdiiioe göre bu ço· 
cuk doğduğu zaman ancak 500 gram ağırlı· 
ğında imiş. . .. 

iri yarı, fazla şişman ınsanlar bundan ıstı· 
iade ederek muhtelif suretlerde pek çok para 
kazanırlar. Halbuki bu yeni doğan çocuk dün· 
yanın en küçük insanı ol".'~•'.ndan istifa~e 
edemiyecektir. Çünkü kendı~ını anlayıp bır 
sirkte veyahut tiyatro sahnesınde numara ya· 
acağı ıamana kadar boyu büyüyecek, kilosu 

:rtacaktır. Esasen doğduktan bir müddet son· 

ra 200 gram kazanmıştır. 
Doğan çocuk oğ'landır, kendisine Cbarle 

Saint John adı verilmiştir. Şimdilik bir çok dok· 
torlar kendisini ziyaretle muayene etmektedir. 

• 
Kokuların tesirleri Amerikada yapılan 

tedkikJ.re göre 

muhtelif kokuların simdiye kadar bilinmiyen 
hassaları varmış. Meseli. gülün kokusu bir saati 
durdurabilirmiş. Gül kokusu yağlar üzerinde 
büyük tesir yaparmış. Bu sebeple saatin makine· 

atin durmasına sebep ol~rm:ş. Bu iddia doğru tarak yilzünü sabunlar, usturayı alarak ıraş tindan : 
ise saatleri gülün yanın a ulundurmamak li- etmeğe başlar. 
zımdır. Traş ederken çıkan kıllar işlenmiş bir ·I 941 Mallyılı içinde şe· 

Gene bu tedkiklere göre limonun kokusu keten beze silinir." Traş bitince bu beı katlanır bir fakir halkiyle belediye 

ğözlere parlaklık ve keskinlik verirmiş. Me- ve bir tepsi içine konularak genç kızın evine memur ve müstahdemlerine 

nekşe kokusu kalbin atışını artırırmış. Bunun gönderilir ve kız evinde gelen bez merasimle verilecek iliç ve tıbbi mal• 
için kalbinden rahatsız olanlar menekşe kokla. karşılanır, bunu getirene bahşiş verilir. Dal- zeme açık eksiltme suretiyle 

malı imişler. maçya köylüleri arasında nişanlının sakalı en satın alınacaktır. 
En garibi nerkis kokusunun insana büyük büyük uğur sayılır. Genç kız bunu daimi su· 2- Mu vakkatteminatı (72,5 

uyuşuklnk vermesi imiş. Bunun için genç çift- rette saklar. · liradır. 
ler J.atiyen nerkis koklamamalı imiş ı. • 

• 3 · Şartnamesi belediye 

Sl.gortacılar birligvi Avrupanın kara- baştababetindedir. lstiyenler 
a maçyada Adrintik sahilinde 

· b" d t Dalmaçyada garip bir 
~g_ar_ı.:.,p_ı_r _A_e_.. i.det vardır. Burada bir 

delikanlı genç bir 

kıza hediye olarak 
sakalını gönderir 1 ... 

kızla nişanlandığı zaman 

çiçek yahud şeker yerine • 

iki taraf arasında söz kesilip nişan resmi
leştikten sonra delikanlı, nişanlısını ziyaret et

mezden evvel evine gider. Burada bütün arka· 
daşları toplanır. Latifeler ederek su mtılır ve 

sındaki memle· orada görebilirler. 
ketleri.. sigorta şirketleri tarafından ahiren 4. İhalesi Mayısın otuzun· 

akdolunan bir konferansta harbin sebep oldu· CU glinü saat on dörtde be-
ğu büyük ıararları önlemek üzere bir birlik lediye encümeninde yapılacak· 
kurulmuştur. Bu suretle Avrupa sigorta mües· tır Taliplerin 0 gün muayy~ 
•eselerinin çoğu birleşmiş oluyor. Ayni ıaman· sa~tte muvakkat temin•.~ ma • 
da birlik sigorta şirketlerinin faaliyet ve ka· buzlariyle birlikte Encumene 
zanc sahalarını da taksim edecektir. Şinı- .• tlan ilAn olunur. 

· ı · hAkim bir muracla
3

•_ ıo ""· 28 742 diye kadar Londra •İgorta ıf erıne o- S..J 

merkez bulunuyordu. 



4 

Dahili müteaddit vantilatörlerle yayla gibi serinlettirilen 

( ASR-. > SiNEMANIN VASi. 
SALONUNDA• 

BU AKŞAM 
Sezonda bile tesadüf edilmiyen iki buyuk şaheser 
birden dünya sinemacılığının en parlak iki yıldızı 
H~dy Lamarr · Robert Taylor 
Tarafından Şahane Bir Surette Yaratılan 

BUyUk Aşk ve Hakiki Hayat Filmi 

AJR1CA 
İLAHİ YILDIZ: 

DOROTHYLAMOUR 
RAY MILLAND . AKIMTAMIROFF 

DİŞITARZAN 
T ll:D ~ KÇ IE S !OT~ 11..lOJ 

Af rikanın balta girmemiş ormanlarında bin bir heyecan 
bin bir macera içinde geçen bir aşk efsane~i ? ...... . 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralariyle 

muhammen bedel icarları ve muvakkat teminatları yazılı ka· 
sap dükkanları 1. Haziran. 941 tarıhinden 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir sene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 13. Mayıs. 941 salı günü saat 14 de beledi
ye binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya· 
tırmıık ve şartnameleri görmek üzere belediye muhasebe 
kalemine ve ihale giinü yatırmış oldukları teminat makbuzla· 
riy le birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

Muvakkat 
teminatı 

muhammen bedeli 
l c a r ı 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. 

Bucak Ma. kasap dükkanı 69 97 60 
.. .. 71 45 00 
.. .. 73 33 75 
.. .. 75 22 50 

,. . . .. .. 77 33 75 
.. .. 79 30 00 
.. .. 81 24 10 

,. .. .. . 83 15 00 
85 \5 00 
87 ıs oo .. ., Sakatat .. 

.. .. Kasap .. 89 37 50 
67 54 40 
34 52 50 
36 52 50 

,. .. 38 37 50 
40 37 50 
42 22 50 
44 41 25 
46 26 25 

.. .. .. .. 48 22 60 

.. .. Sakatat .. 50 13 15 
52 15 00 
54 26 25 

.. Kasap .. 

.. .. 32-78 112 50 

.. .. 
;; ;; 

u " .. 
it " .. 
" " 

U H .. 
ti " 

;; ;; 

89 90 00 
91 33 75 
93 41 25 
95 52 5o 
97 41 25 
99 33 75 

lol 37 50 

,, ., lo3 3o oo 
29- 3- 8- 13 786 

Lira Kuru, 

1301 
600 
450 
300 
450 
400 
321 
200 
ıoo 

200 
500 
725 
700 
700 
500 
500 
300 
550 
350 
301 
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Seyhan Vilayeti Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

1- Aşağıda sahipleriyle cinsi, mevkii ve muhammen bedel
leri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 
açık artırma ile satılacakt,ır. 

2· Açık arttırma 941 yılı mayısının 28 inci çarşamba günü 
saat (lo) da yapılacaktır. 

3- ihale vaktınden evvel yatırılmış bulunması lazım gelen 
pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. · 

İsteklilerin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedel 
Cinsi Kapı N. mahallesi Sahibi Lira Kuruş 

Hane 3o-32 taşçıkan Cibbare Ömer 
veresesi 2696 oo 

Arazi çelilçavuş Artin kızı 
Zabel 

Mağaza 65 Akmehmet Ali oğlu 
Mustafa 

" 
•• .. 

-

67 
69 
71 

.. .. " .. .. .. .. .. 
.. 
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1823 92 

400 00 
400 00 
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Pey parası M. 
Lira Kuruş 

2o2 2o · 

146 94 
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imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Mildürü : Doktor 

Komal SATIR 

Basıldığı yer : L BUGÜN ] 

Matbaası - Adana 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralarilye 

muhammen be<iel icarları ve muvakkat teminatları yazılı seb
ze halindeki dükkanlar 1. Haziran. 941 den 31. Mayıs. 942 

ı tarihine kadar bir sene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. ı 

2- İhaleleri 16- 5- 941 cuma gönü saat 14 de belediye 1 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır . 

1 3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır! mak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kale-
1 mine ve ihale günü teminat makbuzlariyle birlikte belediye 

encümenine müracaatları ilan olunur. 
Muvakkat 
Teminatı 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. 
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Muhammen ıcar 

Bedeli 
Lira 
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Kuruş 

Askeri Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden: 
J. Aşağıda yazılı beş kalem mutabiye pazarlıkla satın a

lınacaktır. Evsaf ve şeraiti komisyonumuzda görülebilir. Pa
zarlık günü 16. 5. 941 cuma günü saat 14 de Adanada sa
tınalma komisyonunda olacak taliplerin mezkür gün ve sa· 
atte müracaatları. 

a) Iooo adet kıl çul teminatı 1200 lira 
b) 4000 adet kıl yem torbası teminatı 1200 lıra 
c) 3000 adet kıl belleme teminatı 1282 lira 
d) 2000 adet kıl kolan teminatı 180 lira 
e) 3000 adet kıl gebre teminatı 157 lira 743 -
Tarsus çayı kenarında ka· 

in Kelahmet köyünde vakı, 
her türlü ziraata elverişli 
münbit müteveffa Osman Bed
rettin veresesine ait beş par
çada bin dönüm arazi satılık- 1 
tır. isteklilerin, Adanada es
ki kapalı çarşıda manifatura
cı Hasan Göklere, ve Tar· 
susta yazıcı Mustafa Canbo
lata müracaatları. 739 

Ticaret ve Sanayi Odası 
intihap Heyetinden : 

Ticaret ve Sanayi Odıısı 
İdare Meclisinde inhilal eden 

Teşekkür 
6- Mayıs- 941 salı günü 

Bay Arif Gün Eğer'in vefatı 
üzerine bir çok akraba ve 

aıiz dostlarımız taziyede bu· 

lundular . Kendilerine ayrı 
ayrı cevap vermeğe, bu anda 

geçirdiğim acı ve derin ıztı
rap imkan vermiyor. 

Sayın gazeteniz vasıtasile 
taziyede bulunan dost ve 

akrabalara teşekkürlerimizi 
sunarız. 

EŞi: Seza Atasavun, ka· 
yinbiraderi Ceyhan Vatan 

Eczanesi Sahibi Ali Rııa 
iki azalık için intihap yapı· 
lacağından müntehibisanilerin -
15 mayıs 1941 perşembe gü· 

Atasavun. 739 

İLAN nü saat 16 da intihap maz· 
batalariyle birlikte Ticaret 
Odasınu gelip reylerini kul· 
!anmaları rica ve ilan olunur. 

740 

iLAN 
•Ceyhan Maliyesinden na

mıma Ziraat Bankasından ke
side 7- 5- 941 tarih ve 1237 
numaralı ( ı 1 O ) liralık çeki 
zivaa uğrattım. Hükmü yoktur. 

Ceyhan: Tatlı kuyu kö· 
yünden Mehmet oğlu 
Ali Kavak. 738 

T. C. Ziraat Bankası 
Pamuk Müessese -
sinden: 

Fabrikamızda ( Eski Bel
çika fabrikası) hurda demir, 
dökme ve saç parçaları pa
zarlıkla satılacaktır. 

Talip olanların en geç 
17- 5- 1941 tarihine kadar 
Müdüriyete müracaatları. 

11· 13 732 

TAN 
sineması 

Bu Akşam 
Olumpiyatlar Sampiyonu 
tarzan filmleri kahramanı 

HERMAN MIRKS 

Tarafından harkuıade bir 
Tarzda Yaratılan 

Maskeli 
Beşler 

30 Kısımh~{ 
şaheseri birden 
sunuyor. 

Bu Filinıde Beş Kardeşın 
Bin Bir Türlü Macerala
rını ve Fedakarlıklarını 

Göstermektedir. 

Alsa ray 
sineması 

BU AKŞAM 
Mevsimin en güzel süper 

fılmini sunar 

Güsta v F rölıcv 
Tarafından 

temsil edilen 

Türkçe Sözlü 
Ve Şarkılı 

DOGA)Çı) 
ŞARKiSi 

Aşk Güzellik mü
zik sa.hneleriyle 
vücüde getirilmiştir. 

Adana Birinci İcra · 
Memurluğundan: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne ol
duğu : Hane: (Altta iki oda, bir mutbah, bir salon \ e içerisin· 
de su tulumbası ve iki mahzen ve bu mahsenler üstünde orta 
katta iki oda ve üst katta iki salon üç oda bir mutbah ve bir 
helayı müştemil] Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, 
sokağı numarası: Çınarlı mahallesi, kütük 541, pafta 30, ada 
399, parsel 8; şark 7 ev, şimal 8 arsa, garp mağazalı ev, 
cenup yol. 

Takdir olunan kıymet: [3500) lira. 
Arttırma yapılacagı yer, gün, saat: 11. 6. 941 Çarşamba 

saat 10- 12 birinci arttırma. 21. 6. 941 Cumartesi 2 ci artırma. 
1- İşbu g A y r i m e n k u 1 Ü n arttırma şartnamesi ta· 

rihinden itibaren 617 No . ile icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda ya· 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve 617 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

.. 2 • _Artı~maya iştirak içi~ yukarda yazılı kıymetin 
yuzde 7 ,5 nısbetınde pey veya mılli bir bankanın teminat 
mektubu te~di edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 

tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba

ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetın yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının m~cmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tahahüd~ bakı .. ~:ılmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşıocı gunu aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyen.in alac~ğına ~üc?anı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ıle_ temın edılmış alac~kları ~~cmuundan fazlaya 
çıkmak şartıle, en çok artırana ıhale edılır. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunaraic kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. .ki ihale arasındaki. 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaluızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) 

Gayri menkuller yukarıda gösterilen 11-6-941 tarihinde Birin
cı ıcra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 741 

• İLAN 
Seyhan Defter
darlığından : 

Adet -66 

1 

1 
1 
1 

30 -100 

Cinsi 

Muhtelif ebadda çin
ko ile maa teferruat 
değirmen barakası 
Toms markalı çift ma· 
ki nesi 
Su tulumbası 
Vuland 
Değirmen taşı 

Hurda demir. • 

Kınıçlı köyünden Salih oğ· 
lu Nazife ait olup yukarıda 

Satlık Dükkan Eşyası 
Asfalt cadde 4 yol aizın· 

da köşe başında _311 nolu 
dükkanda bulunan dükkAn 
eşyası satlıktır. 

lçindt.kilere müral aat. 
ıı- 13. 14- ıs. 16 122 

cins ve eb' adı ve adedi yazılı 
loo parça enval ve maa te· 
ferruat değirmenin muamele 
vergisi borcundan dolayı tah
sili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan satılacağından alıcı· 

ların 15- 5- 941 tarihine mü· 
sadif perşembe günü belediye 
müzade salonuna müracaatları 
i in olunur. 9-11-13 726 


