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Ankara 13 ( a. a. ) - Cum
huriyet Halk Partisi Meclis grupu 
umumi heyeti bugün saat 15 de 
toplandı. Ruzname, Hariciye V ~: 
kilimizin umumi heyete verecegı 
İzahattan ibaretti. Bu maks>dla 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğl~ 
söz alarak kürsüye geldi. Türkı
yeyi alakalandıran hadise ve va: 
kıalara müteallik izahatını heyetı 
umumiye dikkatle .t~~ip et.ti. 

Hariciye Vekılımn hır saat 
kadar devam eden bu izahatın
dan sonra muhterem Başvekilimiz 
Doktot Refik Saydam söz alarak, 
verilen izahatı hulasa ve teyid 
eden beyanatta bulundular ve 
umumi heyetin sürekli alkışlariyle 
içtima nihayete erdi. 

Yine bekleme 
devresinde· 

Yazan : C•vlt Oral 

Duaya hadiseleri yine bir bek

leme devresine girmişe ben
ziyor. Gittikçe şiddetlenen hava 
harpleri istisna edilecek olursa, 
karada ve denizde büyük hadisele-
rin cereyan etmediği ırörülmekte-

dir. 
Vakıa karada ve denizlerde 

mücadele ve hadiseler hiç yok de
necek derecede ne durmuş ve ne 
de ıükOnet bulmuştur. 

Bir taraftan Atlantikte deniz 
mücadelesi, diğer taraftan Habe
şistanda ve Libyada kara muhare· 
heleri devam edip durmaktadır. 
Fakat bu mevzii muharebeler bü
yük çapta olmadıkları •için ve bu 
gibi hadiselere de harbin başlanğı
cındanberi çok alışılmış olduiun
dan dünya efkarı umumiyesi bun
ları adeta ehemmiyetsiz ve heye
can11z ırörmeie alışmıştır. Şimdi 
herkesin gözü ve kulağı harbin 
hanıri kara cephesinde ve ne za
man patlak vereceği ve şiddetle
neceği m"selesine dikilmiştir. Artık 
son hadiseleri teşkil eden Balkan 
harbi de temamile bitmiştir. Alman
yada Balkan harbiyle kazandığı 
muvaffakiyetle bütün Avrupaya 
bikim bir vaziyettedir. Fakat Al· 
manyanın bu büyük muvaffakiyeti· 
ne rağmen henüz harp bitmemiş 
ve nihai zafer temin edilememiştir. 
Bilakis harp vaziyeti lngiliz .-: Al
man mnkadderat mücadelesının he
nüz daha başlanğıcında olduğumu
zu izah etmektedir. 

Çünkü Almanyanın elde et
tiği muzafferiyetler Büyük Biri
tanyaya mücadelesini aksatacak 
derecede bir şey kaybettirmemiş
tir. lngilterenin şimdilik yegane 
kaybı ve zararları tayyare hücum· 
!arından harap olan şehirleriyle, izam 
edilemiyecek mikdarda insan teli
fatına ve bir de Atlantikte batırı
lan ticaret gemilerine inihsar ediyor. 
Buna karşı lngiliz milletinin mane
viyatına bir şey olmamış ve harp 
hazırlığını da Amerikanın yardııni· 
le fevkalide süratlendirm~ğe mu
vaffak olmuştur. Bu gidişle yakın· 
da hava hakimiyetini elde edeceği 
muhakkak rörülmektedir. Bir de 
Amerika harbe bilfiil iştirak ede· 
cek olursa o zaman lngilterenin 
kuvveti fevkalide artmıi ve büyü
miif bulunacaktır, Görülüyor ki 
Alaıanyan bu büyüyen rakibe kar• 
şı yalnız Atlantik mücadelesi ya
pabllaıektedir. 

. Bu mücadeleden ise lngiltere
nın aleyhine büyük zararlar ika 
etti"" b "' mu akkak olmakla ~beraber 
~u muharebenin mukadderatı üze· 
rınde kati bir netice alacağını pek 
Zannetmiyoruz. Hatta neşr d'I 
istatistikler Atlan tik muh \ 1

1
en 

rinde de her ıreçen .. ·unü arAe e <;· 
,_ • n merı· 
~•nın muavenetile lnailter I h" 
d" • • e e ıne 

onmekte olduırunu ifade d' 
Demek oluyor ki 1 e.lıyor .. 

•1 k . ngı tereyı 
mahır up e~me ıçin Atlantikte bir 
ta telbahır harbi kili .. 1 . k 
ti 1 .

1 
• ..e mıyece -

r. ngı tereyı diz •ökt" k .. 
h b b' I '!' • urme ıçın 

u ar ı ngı ız , adalarına ırötür-
mek ve büyük Britanyayı işgal et 
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lngiliz hava mutahassısları, 
düşürülen bir Alman tay
yaresini tedkik ediyorlar 

Londra: 13 [a. a] - lngiliz ha-

va tebliği: 
Bombardıman tayyarelerimiz bu 

gece Ren mıntakasındaki hedef· 
!ere tekrar hücum etmişlerdir. 
Hücumun siklet merkezini Man
haym'ın fabrikalar mahallesi teş· 
kil etmiştir. Bir çok yangın çık
mış ve büyük basar olmnştur. Ko
lonya ve Koblenz şehirleri de 
bombardıman edilmiştir. Diğer 
tayyareler Ostand ve Dönkerk 
havuzlarına hücum tmişlerdir. 
Bütün harekattan tayyarelerimiz 
üslerine dönmüşlerdir. Sahil devri
yesine mensup tayyareler Sen 
Nazer havuzlarına hücum etmi~
lerdir. Sahil servis tayyarelerimiz
den biri kaybolmuştur. 

FonPapen 
An karada 

Ankara 13 {Hususi 
muhabirimizden] • Bir müd 
dettenberi Berlfode bıllu 
nan Almanyanın Ankara 
büyük elçisi Fon Papen 
dün Ankaraya gelmiştir. -

Amerika, 
mütecaviz le 

bog ölçüşecek 

Hitler 
Darlan 
mülakatı 

Berlin konuşmalardan 
memnuniyet beyan 

ediyor 

Vaşington: 13 [a. a.] - Bahriye 
nazırı Knkos bir toplantıda demiş· 

tir ki: 
«Amerika şimdi önündeki üç 

yoldan biıini seçmek mecburiye
tindedir: 

1- Mütecavizle boy ölçüşmek. 
2 Dünyanın diğer kısımlarından 

tecrid edilmek. 
3- Teslim olmak. 
Biz birinci şıkı kabul ettik. Mü

tecavizi korkutmak veya mağl<lp 
etmek için icabeden şiddetle ona 
karşı koyacağız.~ 

Kafileler meselesine temas eden 
nazır: «Gönderdiğimiz malların 
obir kıyıya varmasını temin için 
yeni bir müdafaa sistemini geniş

letip tekamül ettirmemiz ihtimali 

vadır» demiştir. 

Hariciye veklleti teşkilltına 
dair ek kanun IAyihası 

Ankara 13 (Hususi muhabiri
mizden) - Hariciye vekaleti teş
kilatı hakkındaki kanuna ek ka
nun layihası alakadar encümenler
den ıreçerek meclis ruznamesine 
alınmıştır. Layiha esaslarına göre, 
haiz bulunduğu derece ve unvanı 
muhafaza eylemek ve bulunacağı 
mahalle göre maaş ve temsil tah- 1 
sisatı verilmek ve 1843 sayılı ka· 
nunun hükümleri mahfuz kalmak 
kaydile kadro dahilindeki bir me· 
mur vekaletçe lüzum görülen her 
hangi bir vazifede istihdam oluna
bilecektir.Bu auretle istihdam edi· 
!enlere vekalet maaşı ve ikamet 
yevmiye"' verilmiyecektir. 

Gördes kazasının nakli 

Fransız başkvekil muauini 
Amiral Darlan 

Berlin 13 ( A.A ) - Yarı 
resmi menbadaiı bildiriliyon .

1 Fiıhrerle Fransız başvekı 
muavini Amiral Darlan aruındaki 
görüşme hakkında Alman hari~'.~e 
nezareti şimdilik resmi tebhgın 
metnini tecavüz eden tafsilli bek
lonemiyeceğini bildirmiştir. Müza
kerelerin nihayetlenmiş olup olına· 
dığı da söylenemez. 

Berlin · siyasi mahfillerinde, 
umumiyet itibarile konferansların 
neticesinin şayanı memnuniyet ol· 
dYğu intibaı mevcud bulunmakta· 

dır. 
Vişi 13 ( A.A ) - Hitler ve 

Ribbentropla mülakattan sonra bu 
sabah parise avdet eden Amiral 
darlan Vişiye hareket etmiştir. 
Amiral bu akşam Vişide olacaktır. 
( diğer telgraflar 3 üncü sayfamız

dadır. 

Antakya Belediye Reisliği 

(Dnamı Üçiinciid•) l 

Ankara: 13 [Hususi] - Gördes 
kazasının, 5,5 kilometre garbinde 
Koca Mutlu mevkiine nakli hak
kındaki hazırlıklara devam olun• 
maktadır. Yakında dairelerine aid 
bina ve müesseselerin inşaatına 
bqlanacaktır, 

Ankara: 13 [Hususi] - Antak
ya Belediye Reisliiine Abdullah 
Bilıri'nin intihabı h&kkındaki karar· 
name tasvip olunm11Jtur. 

Beri inde 
Bitlerin nezdinde 

Konferans 
h Hes'in kacısı Alman 

1 

milleti için bir darbe 
oldü., 

/ngiliıler, naıi partisi 
şefleri arasında ilıtillif 
çıktılını tahmin ediyor• 
lar 
Berlin 13 ( A. A) - D. N. B.: 
Nasyonal Soıyaliıt partisinden 

bildiriliyor: 
Bu rün Führerin nezdinde 

Nuyonal So•yaliıt partisinin bütün 
zimamdarlarının i~tirikile bir koo· 
ferans vukua gelmiıtir. Konferans
da Mareşal Görinır' de hazır bulun
muştur. Konferans, kendilerine hi
tap eden Führeri büyük bir heye
canla alkışlamıştır. 

Londra 13 ( A. A) - Bu ırün 
avam kamarasında Çörçilden Hes 
hakkında bir beyanatta bulunması 
istenmiştir. Çörçil, « Çok yüksek 
ve mühim nızi zimamdarının 

memleketimize gelişi hakkında mu
hakkak yakın bir istikbalde bir 
beyanat yapılacaktır,» demiştir. 

Vaşington 13 (A.A) - Hes'in 
iskoçyaya geçmesi, Nazi partisi 
şefleri arasında nifak çıktığına 
dair birçok tahminlere yol açmış· 
tır. Vaşingtondaki kanaate göre, 
hadiseler, hakiki mahiyeti ne olursa 
olsun, Alman milleti için büyük 
bir darbe olmuştur. Bazı mahfiller 
Hes'in 30 haziran 1934 temizliğine 
benzer bir hareketten kaçtığı fik· 
rindedirler. 

Nevyork 13 (A. A) _ Nev· 
~ork taymis gazetesine göre, Hes
'.n .nazi partisine ağır bir darbe 
~dırdiği kanaatindedir. Gazete, 
l 1'."•nyaya kur yapan memleket
erı~ bundaıı vazgeçecekleri zan
nodılmekte olduğunu ve zira dün· 
yanın Alman işlerinde aksaklık 
old -ugunu anlamakta bulunduğunu 
ya~nıaktadır ... 

Londra : 13 [A.A.J - BütUn 
gazeteler başlıklarını Rudolf He
sin gelişine hasretmekte ve de
mektedirler ki : 

" Askeri rüesa Hes'in lngil
terede bulunmasından dolayı ye'se 
kapılnıış olacaklardır. Hiıd;senin 
Hitler üzerindeki tesiri daha müt
hiş olacaktır. Artık kime itimad 
edebilir ? Kendisini istihli.f ede
cek adam düşmana geçtikten ıon
ra Almanlar harbi nasıl idame 
ettireceklerdir ? " 

Londra : 13 [A.A.] - Salilıi
yetli bir kay~aktan öğrenildiğine 
göre, Doktorlar Rudolf Hes'in 
ruhen ve bedenen Hğlam oldu· 
ğuno teshil etmişlerdir. Hes, barış 
teklifleri getirmemiştir. lngiltereye 
nazi makamlarının arzuları hiJifına 
gelm~tir. 

yirmi l___ ğum yı dönümü 
saatın en Askeri ve sly•al ' müııasebetlle bir 

heyecan verıcı VAZIYET --....ı nutuk söylemiltir. 
hadisesi, Hitlerin Nevyork ga-

muavini ve Nas- H •. t 1 e r ' .• n zeteleri firar ha· 
yoııal Soıyalist disesini Hes'in di: 

~:ı:isiH:::~! ~~ m u a v i n i ~ie~en:;: .. ~::r~~: 
manyadan b İ r • kan bir ihtilila 

Tayyareye bine- 1 ll g i 1 t e rey e hamlediyorlar. Ha 
rek fngiltereye )'.&tından endişe 
kaçması olmuş- k a ç t 1 duyan Hes lngil· 
tur. Bunun bütün tereye kaçma&'• 
dünyada a 1 a k a mecbur olmuştur· 
uyandırmasına se· Nevyork gazetelerine gÖ• Londr adan 

bep, Hes'in bay re, Rudolf Hesle diler haber verildiğine 
Hitlere çok ya- Nazi liderleri arasında göre Hes şimdi 
kın bir arka- ihtilaf çıkmış, Hes ha• hastahaneden ba

daş olması, Nazi yatından endişe ederek şka bir yere nak· 

Partisi içinde k t !edilmiştir. B a 
açmış ı r. 

birinci derecede yerin neresi oldu-

bir roı oynama- Hes, harp esiri ğa gizli tutulııyor. 
sıdır. Nazi partisi Hitler, mua• 

müessisleri n d e n m u a m e ı e s i Vinliiini ilga et• 
olan Hes, 1923 de miş, partinin ida-
Hitlerle birli~te g 

0 
•• r e C e k resini bir broye 

darbei hük6mete devreyle mi ı tir. 
teşebbüs etmiş, Hes'in yerine baş-
muvaffakiyet siz. R•dyo - ka birisi tayin 
lik üzerine Hit· - gazetesi olunmıyacaktır. 
!erle beraber tevkif olunmuıtur. Çörçil de hadise bak • 
Hitler, iktidara geçtikten sonra, kında kısaca beyanatta bulana· 
Heıi muavin olarak yanına almış, rak tebliideki ınalOmatı tekrar 
harbin başlamasını miiteakip de etmiş, yakında bir şeyler söylem•· 
onn Göringten sonra halefi tayin si mümkün oldajunu illve etmil• 
etmiştir. tir. 

Kaçış şöyle olmuştur : Hes, M11ırda oturan bir Al· 
Hes, Cumartesi günü ıaat man aileıinln oiluydu. lskenderi· 

altıda bir MeHerşmit tayyaresine yede doimuş, tabıilini Alınanyacla 
binerek şimali lnıriltereye doiru yapmııtır. lngilizceyi düzfÜn ko-
yol almıştır. lna-ilterede Glaıkov nuımaktadır. 
civarında karaya indiği yere ka- _, 
dar mesafe 800 mil kadardır. ,..ı.i tümen kadar olan Ya· 

lngiliz Radyoıu, Hesin lngiliz nan ordusunun Giride geçirilişini 
lngiliz lilosiyle birlikte himaye 

toprağ10a inişi etrafında ıu tal· 
eden Yanan filoıannn büyük Z&• 

silitı veriyor : 
yiat verdiği öğrenilmiltir. Harbin 

Glaskov civarında bir köylü 
başlana-ıcında Yanan donanması 

bava da ~·bir düşman tayyaresi 
bir zırhlı kruvazör, 10 de.troyer, 

a-örmüı, tayyarenin yakın tarla· 
!ardan birine dl!JtüJüne ıahit ol 13 torpido, 6 denizaltı l'•misin• 
muştur, Müteakiben havada bir den mOrekkeptl. Bugün bir zırhlı 
paraşüt ırören l;öy)ll bir sillh al· kruvazörle bir kaç destruyer ile 
mak üzere kulübeıine koJmnf si deni<altılar kalm11tır. 

Yunan donanmasının fazla lih aramıı ancak bir çapa bula• 
bilmiştir. Köylü çapayı kapınca zayiat verişi sebebleri şunlardır: 
soluiu tarlada almış ve karşısın· 1 - Muhriplerde ve daha 
da bir Alman zabitinin kendisine ııfak torpidobotlarda çok az ba. 
ırülüınsemekte olduğunu l'Örmüş- va dafi topu vardı. 
tür. lnıriliz köylüsü ayarından 2 - Ufak a-emilerde göver 

r 1 1 b Al teler '"Ok ince idi. ya a ı o an u manı sırtına ala• • 
rak kulübesine taşımış •ve orada 3 - Akdeniıin bu bölıresin-
yatırdıktan sonra mahalli zabıta- de hava hakimiyeti mihverde bu· 
ya hadiseyi haber vermiştir. Zabı· lunuyordu. 

ta kuvvetleri isminin Hol olduiu 4 - Muhrip ve torpido bot· 
nu söyliyen ~adam~· hastahaneye !ardaki hava müdafaa sillhla• 
kaldırmışlardır . ..Cebinda bulunan rının kuvvetsizliği dolay11ile her 
resim mechul Alınan zabitinin hü nevi tayyareler bu a-emilere pike 
viyetini ifşa etmiştir. hücumu yapabiliyordu. 

.. Hes şimdi, lngilterede harp 5 - Donanma, ınibver hava 
esırı muamele"' görecektir. filolarının çok yakınında harekit 

Hadise hakkında biri Londra- yapmak mebııriyetinde kalnııştır. 
da diğeri Berlinde olmak üzere • Japon ordaıa kuvvetli ve 
iki tebliğ neşredilmiştir. Londra kalabalık tümenlerle Çinde yeni· 
tebliği, Hes'in Gl .. skovda klU'aya den taarruza geçmiı ve bir ta-
ıniş tafsili.tını naklediyor. Berlin kım mevzileri işrale muvaffak 
tebliği ise ~bu kaçışııı "sebebini olmuıtur. Ordu, Mançuko'daa 
hastalığa atfetmektedir. Almaala çekilen kıtalarla takviye edimiftir. 
ra göre Hitlerin muavini hastaydı • Almanya Irak meselesi 
ve son zamanlarda hastalıiı .ııit· karıısında likayd rörünüyona. 
tikçe artmıştı. Hitler onu tayya• da, bazı Almaıı tayyarelerinin 
reye binmekten bile menetmiş· Surye yolile lraka ırittili haber 

ti. verilmektedir. 
Londra ve Vaşington Heı'in 

hastalığına inanmıyorlar. Onların 

bu kanaatini kuvvetlendiren de· 
m ıodur: 

Hes geçenlerde Hitlerin do· 

• 

• Almanlar, Pazartesi günü 
lnırilterede 45 hava meydanıııa 
taarruzlar yaptıklarını bjldirmlt· 
!erdir. 



• • FiKiRLER 

ürkiyede dişçilik ve 
Dis Tababeti 

1908 den evvel, Di,çi olmak istiyenlere Tıb 
Fakültesi ,u suali sorardı: " Filan diş kaç 
köklüdür, hangi kerpetenle cekilir? ,, ilk 
di,çi mektebine okuma yazma bilmiyenler 
de alınmıştı. 

Dişçilik ıanati için uzun boy- selahiyetlerini mukayese edelim: 
lu tahsile hiç lüzum yoktur; Eskiler: tam ve noksan dişli 

ilk mektep tahsilini yapmış ve bu . takım, madeni kapak ve köprüler 
çağdaki gençlerin bu sanatı bece- bilumum dolgular, diş çürükleri 
rebilecekleri bugünkü kalfa ve bir ve tedavisi, diş çıkarmak ve pro· 
çok permili ve permisiz dişçilerin tez cihazlarınııı tamiri. 
mevcudiyetiyle sabittir. Tahsil ça- Üniversite mezunları ise: bun-
ğındaki gençlerin,orta ve lise tah- lara inzimamen, ağız boşluğunun 

siliyle 6-7 s~ne- y /IS:,. z A INJ ve yumuşak kısım 

:~;i:. k;rı;:ıi~:: Ot Celal Calapöver 1 ~~~~;~s::,arf,:n:~s 
zin mali durum 

1 1 talıkları, diş ve 

ve seviyesi müsait olmadığı gibi diş eti hastalıkları, anormal vazi· 
dc•ğrıı da değildir. yelle bulunan dişlerin ıslahı, üçüz 

Yalnız bir nokta var ki; o da lü sinirinin ana kollarına ve rej· 
Diş tababeti ile uğraşacakların, yona! anestezi, dişten mütevellit 
mutlak surette umurni tıb tahsili kistler, alveolün selim tümörleri 
yapmaları zaruretidir. Peri apikal ve paradanter afetler, 

Bu günkü dişçilik san'atını çene kırıkları her türlü ortondon· 
ellerinde tutanlar; memleketin umu- tik protozler. 
mi ,.hhatı namına bu mesleklerinden Bu hulasa bize aradaki farkın 
feragnt ederek; kalfalığı kabul et- büyüklüğünü ve tekamüldeki süra 
melidirler. Yahut kendilerine lÜ· ti gösteriyor. Bu tekamülü bırak-

venenler umumi tıb tahsilini yapa· mamak ve daha ilerisini istemek 
rak diş Joktoru e>lmdlıdırlar. en haklı bir istektir. 

Bu böyle olursa milletin ve Bu kısacık huli.sayı yaptıktan 
memleketin s1hhatı istenildiği şe• sonra asıl gayemiz olan meseleye 
kilde inkişaf eder. Bu suretle de avdet edelim. Avrupanın, bilhassa 
bugünün ne tabib ve ne de kalla- ltalya, Avusturya, Yuğoslavya, Ma-
sı olan dişçileri,~ bu ne oldukları caristan, Rom&nya, Yunanistan ve 
belli olmıyan varlıklarından kortu· Sovyet Rusyada umumi tıp tahsi-

lurlar. lini yaptıktan, bazılarında bir ve 
Bir dişçinin bugünün istediği bazılarında da iki sene, diş taba· 

gibi iyi bir diş tabibi olabilmesi betini yakından alakadar eden tah· 
için, tıbbın bütün şubelerinden ma· sil yapıldıktan ve imtihan verildik-
IOmatı olan, veyahut olması lazım ten sonra, diş tabibi olgunlaşıyor. 
gelen bir hekim kadar malumat Bu misal bize umumi tıp tahsilin-
sahibi olması iktiza eder. den sonra yapılacak olan diş taba· 

Bugünkü tekamül ve terakki betinin ehemmiyet ve doğruluğunu 
bu kaideyi icap ettiriyor. Maale· açıkça gösterı:ıektedir. Bu tezimizi 
sel bu günkü Türk dişçileri bu tamamile tebarüz ettirebilmek için 
malumat ve bugünün isteği olan harcıalem bir misalle tavzih ede· 
malzeme ve malumat ile müceh- !im: Ağız ve dişlerde tedavi yapa-
heı olarak yetiştirilmiyor. Ve tıb- cak olan bir dişçi sırasında bütün 
hın bir şubesi olduğu her kesçe vücudi..i muayene etmesin\ bilmeli· 

kabul edilen dişçilik le eksik bir dir, çünkü ağız ve diş de vücudü-
takım malumata istinat ederek ye- · • 'd k 1 b k • k muzun mı e, o , aca , go1., u-
rinde sayıyor. Yerinde saymak ge lak gibi birer ayrı uzvudur. Bina· 
ri •gitmekle müsavi olacağına göre enaleyh bunun da -ayrı bir müte-
gerileyen bir mtsleğin ilerliyen bir hassısı olan dişçinin hekim olması 
meslekle boy ölçüşme.ine imkan lazımdır. 
y<>l<tur. Bunun içindir ki cıiş tabib Diş tababeti mektebimizin son 
!erinin de umumi tıb taahsilinden 7-8 senelik seviyesi ve yetişdirdiği 
sonra ayrı bir şube olarak diş ta· elemanlar diş tebabeti mesleğinin 
bibliğini bir meslek edinmelerine hayati bir meslek olduğunu her. 
zaruret vardır. lddiamızdaki isabe- kese anlatmıştır. 
ti ispat için Türkiyede diş tababe Fakat nede olsa tahsilin ek. 
tinin tarihinden kısaca bahsede-

lim 
sikliği bir çok mahzurlar ve arzu 
edimiyen hadisel~rle bizi karşılaş

tırabilir. Bunları önlemek için de 
umumi tıp tahsilinin yapılması la· 
zımdır. 

Bu dileklerimizin bir hakikat 
olmasını ve Ankarada bu sene ted
risata başlayı cağını memnuniyetle 
haber aldığımız tıp fakültesi prog· 
ramlarına alınmasını, sayın maarif 
vekilimiz Hasan Ali Yücelden sa-

BUGÜN 

~~DA BiR 

Türkün şeref ve 
hayat düsturu 

IF'erdler gibi milletleri de 
belirten, biribirinden ayırd

eden karakterleri vardır. Göre
bilen gözler bunlara bakarak mu· 
hataplarına teşhis koymakta zor
luk çekmezler. 

Tarihin seyri boyunca karakter
lerini muhafaza eden milletler, 
kendilerine layık yerlerini her 
zaman ve devirde muhafaza eyle
mişler; hadiselere ve muhtelif le· 
sirlere kapılıp çehrelerini değiş

tirenler • çeşit çeşit felaketlere 
uğramışlar ve hazan yeryüzünden 
bile silinmişlerdir. 
insanlık yaradıldığındanberi var

olan Türk milleti kendisine has 
an'ane ve meziyetlerini olduğu 

gibi koruduğu içindir ki daima 
yaşamakta devam etmiş ve hala 
dimdik ayakta duruyor. 

Türk milleti yine bunun içindir 
ki asil ve köklü milletlerin başın· 
da geliyor ve dünya nazarında 
bu vasıfla tanınıyor. 

Karşınıza çıkanın hüviyetinden, 
benliğinden şüphede iseniz bir 
hiçimini getirip sorunuz: 

«Esir yaşamağı mı, vatan mü· 
dafaasında ölmeği mi tercih eder· 
siniz?» 

1 

Muhatabınız Türkse gözlerini 
kırpmadan ve bir 18hza dahi dü
şünıneğe lüzum görmeden size 
cevap verecektir. Babam istiklal 
savaşında öldü. Ben yaşıyordum. 
Ben de bu yoılda seve seve öle· 
ceğim; yavrularım yaşıyacak.) 

Ben geçende hiç tahsil görme
miş bir yurtdaşımdan bence dün· 
ya değer bu karşılığı aldım. Mil
letime inancım bir kat daha arttı, 
vatanıma sevgi ve Lağlılığım bir 
o kadar kuvvetlendi. Hayat düs-. 
turu istisnasız bu olan miJlete 
elbetde ki ölüm yaklaşamaz. Çün· 
kü ölüm ancak kendisinden kor
kanlara mukadderdir. Türkün ta
rihdeki şerefli yerinde ebediyete 
hak kazanmıştır. Böyle kalacaktır. 

1. K. 

Antakyada bir dişçinin külçe 
altınlarını çaldılar 

Antakya Dün akşam şehri· 
mizde mühim bir kasa hırsızlığı 

olmuş ve diş tabibi Zübeyr Göç· 
menin muayen~ hanesindeki kasa 
meçhul hırsızlar taralından kırıla· 

rak içinde bulunan 1500 lira kıy. 

metindeki İ<ülçe altınlar çalınmış
tır. 

Sabahleyin muayenehanesine 
gelen Zübeyr Göçmen, kasanın 
kırıldığını görmüş ve derhal hadi
seden polisi haberdar eylemiştir. 

Tahkikata başlıyan polis ilk iş ola. 
rak şüpheli gördüğü iki kişiyi tev
kif eylemiştir. 

mimiyetle isterken bu yazının yazı
lışında müsbet fikirlerinden istifade 
ettiğimiz Necdet Albaya ve menli 
fikirlerinden müstefit olduğum Bay 
Neşet Tüzüne teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Hava şelıitleri
için ilıtif al • 

mız 

1--- Yarın, şehldlerimlzin hatırasını 
tebcil için şehrimizde bUyUk 
tören yapılacaktır 

Y arın hava şehitlerimizin hatırasını tebcil için şehrimizde büyük 
türen yapılacaktır. hazırlanan proğram mucibince, türene garni· 

zondaki subaylar, askeri ve mülki memurlar, ·iandarma ve polis müfre
zeleri, okullar ve biluıiıum teşekküll~r iştirak edecekler,saat tam 10 da 
Atatürk parkı önündeki yerde mevkilerini almış bulunacaklardı. 

Merasime saat 10,30 da bir dakika ihtiram sükOtile başlanacaktır. 
Sayğı susması esnasında tören mahallindeki bayrakla, tekmil resmi biha· 
!ardaki bayraklar yarıya kadar indirilip tekrar yukarı çekilecektir. Bu 
esnada fabrikalar ve lokomotifler, düdüklerini çalmak suretile törene 
iştirilo.. edeceklerdir. , 

Bando matem havası çalacak, tayyare alayından bir manga tarafın
dan havaya üç el ihtiram atışı yapılacaktır.· Bunu müteakip ordu adına 
bir subay, hava kurumu ile partiden bir zat n•ıtıık söyliyeceklerdir. 

Bundan sonra tertip sırasil" geçit resmine başl<tnacak ve törene son 
verileektir. 

Vekiller heyetince lastik 
olunan kararnameler 

Ankara 13 (Hususi muhabirimizden) - Memleketimizde faaliyette 
bulunan yerli ve yabancı şirketlerin hariçteki hisse:larlarile tahvilat 
hamillerine ödemek mecburiyetinde bulundukları faiz ve dividant· 
!erile bankalarda bloke bulunan paraların transferine müteallık karar· 
namede tıidat olunan malların, 1938 senesi mahsulü tütünün çıkarılması 

kakkındaki kararname vekiller heyetince lastik olunmuştur. 

Milli şefimizin fotoğrafları 
ve Malatyalılar 

Malatya ( Hususi ) - Büyük 
Milli Şelimiziu, Malatya Cümhuri· 
yet Halk Partisine ihda Buyrduk
ları fotoğraflarının şeref mevkiine 
taliki merasimi 10.5.941 cumartesi 
günü saat 15 de parti binasında 

yapılmıştır. 
Salonu dolduran yüzlerce da

vetli kadın, erkek, en büyüğümüze 
karşı sarsılmaz bağlılık ve inanç 
duygularının içten gelen tezahüra· 
tiyle mera9ime· nihayet vermişlerdir. 

• Üç gündenberi 29 kişilik 

kadrosile şehrimizde bulunan lstan

bul belediyesi Şehir tiyatrosu, Paşa 
hazretleri, ikizler, Dadı adında üç 
muvaffakiyetli temsil vermişlerdir. 

Mersin - Tarsus yolunda 
feci bir otomobil kazası 

Geçen cumartesi akşamı Tar· 
susta n Mersine gelen Bürhanettin 
Kara Mehmed, Akil Tarsusi, Şahap 
Okcu gece yarısından sonra saat 
iki buçuk raddelerinde Tarsusa 
dünerken Hacı Talip istasyonu 
ile Rasim bey fabrikası arasında 
otomobil devrilmiş ve içinde bulu· 
nanlardan Akif ve Bürhaneddin 
ağır Şahap ise göğsünden kısmen 

hafif surette yaralanmıştır. 
Yayalılar Tarsustan celbedilen 

otomobille şehre getirilmiş isede 
Akif aldığı yara tesirile hastah•· 
nede vefat etmiş diğer yaralılar 

Karabük fabrikası piyasa
ya ham naftalin verecek 

lstanbııl - Karabük fabrika· 
!arı memleketin ihtiyacını karşı· 

lamak üzeM her ay piyasaya 30 
ton ham naftalin çıkaracaktır. 

Bugün de hariçten şehrimize 

810 ton nişadır gönderilmiştir. Ke
za Cavadan ham kauçuk ithali için 
hükOmetçe akreditif verilecektir. 

Fakir bir kadının yurtse
verliği 

Kozan (Hususi) - Kazamızın 

post kaba sakal köyünden, Hasan 
kızı bayan Zeliha kurumumuza mü

raceatla fakir olduğunu fakat ha

va kurumuna elinden gelen yardı· 

mı yapmak istediğini, toplayabildi 

ği on liranm kabulünü reca etmiş 
ve on lirayı veznemize yatırmış
tır. 

Afyon ve Hatay 
defterdarlıkları 

Ankara 13 ( Hususi ) - Afyon 
defterdarı Recainin Çankırıya ve 

maliye müfettişlerinden Bederinin 
Hatay defterdarlığına nakli bakın· 
daki kararname tasdik olunmuştur. - - -
evlerinde tedavi altına alınmıştır. 

tir. 

acı 

Şölör Zekeriya tevkif edilmiş· 

Hadise, Tarsusta ve ınuhitinde 
ve teessürle karşılanmıştır. 

esrarı! 
Bir Alman kadını tara

fından Okyanus'un orta
sında küçücük bir ada' da 
kurulan Çıplaklar kolonisi 
bir facia üzerine mi dağıldı 

Avrupa harbi birçok şeyleri 
altüst ettiği gibi Okyanu· 

sun ortasında küçük bir adada ya
şayan çıplakların hayatını da boz. 
mak üzeredir. 

Alınan haberler, adada tedkiklerJ 
yapıldığı ve burasının güzel bir 
ha va üssü olabileceğinin anlaşıldı
ğını bildiriyor. Bu sebeble yakında 
adada inşaata başlanacak ve çıp· 

laklar tabiaatiyle buradan ayrılma· 
ğa mecbur olacaklardır. 

Çıplaklar adasının asıl adı Gala
pagos takım adalarına mensOp 
Floreana'dır. Burasını Çıplaklar 
diyarı haline sokan, aslen Alman 
olan madam Labaron Wagner' dir. 
Labaron Wagner'in bayatı, bir ta· 
kım sergüzeştlerle doludur. 

Eloise Wagner. Almanyada ev
lenmiş ve Berlinde y~rleşmişti. Fa· 
kat kocasiyle aralarında sık sık 
kavgalar oluyordu. Hatta bir ara
lık karı koca arasındaki münazaa 
o kadar büyümüştü ki, birbirlerine 
rövelverle ateş etmişler ve mabke· 
meye düşerek nihayet boşanmışlardı. 

Labaron Wagner, talaktan sonra 
Fransaya geçmiş ve Pariste büyük 
bir terzi atelyesi kurmuştu. işleri 
yolunda gidiyor, moda salonlarını 
Parisin yerli ve ecnebi kibar ka
dınları dolduruyordu. 

Fakat bir gün dikiş salonunu 
kapamış, kibar sosyete ile alakası· 
nı kesmiş ve dostu Ritter ile bera· 
ber, cenubi Amerika'da Pasifik 
Okyanusunun Galapagos adaları man
zumesinin ıssız bir adacığına gide· 
rek orada bir Çıplaklar kolonisi 
kurmuştu. Bu adacığa kendisi ve 
dostu gibi çıplak yaşamak istiyen 
bazı tanıdıkları iltihak etmişlerdi. 

Bu çıplaklar kolonisinin krali
çesi, Labaron Vagnerdi. Dünya, 
bu adacıkta münzevi bir hayat 
süren bu çıplaklar cemiyetinden 
nadiren haber alıyordu. Zaten Ga· 
lapagos adalarına vapur uğrama· 
sıda pek nadirdi. 

Labaron Vagnorle tebaasının 

bu ücra adada mesut bir bayat 
sürdükleri sanılıyordu. Fakat bun
dan bir kaç sene evvel Galapagos 
adalarına uğramış olan bir vapur 
kaptanının Avrupaya getirdiği ha
berler, monden mahalilde derin 
bir heyecan uyandırmıştı. Galapa· 
gos adalarından birinde çıplaklar 

kolonisi dağılmış, bu koloninin 
kraliçeşi sanılan Labaron Vagner· 
de ortadan kaybolmuştu. Bu ada· 
cıkta bir facia cereyan etmiş ol· 
duğuna şüphe yoktu. Galapagos 
adasına uğramış olan vapur, orada 
yaşayan çıplaklardan hayatta kalmış 

{Devamı Üçüncüde} 

Mektebin ilk açılışı olan 1908 
cl~n evvelki zamanlar: Bu devirde 
ilim namına hiç birşey yoktu. Yal 
nız hüdayinabit yetişen dişçileri 

bır disiplin altında çalıştırmak İS· 

teyen lie.., rin tıb fakültesi, filin 
diş kaç köklüdür, hangi kerpeten 
ile çekılir gibi sualler sorar ve 
bunlara cevap veren de vermiyen 
de dişçi olurdu. 

Halit Şazi ve operatör Cemil 
paşanın himmetile mektep açıldı. 
Bu ikinci devirdir ki mektebe oku
ma yazma bilmiyenler dahi alın· 
mıştır. Ve ·birkaç sene sonra bu 
günün orta mektep tahsiline teka
bül eden mektep mezunları kabul 
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edıldi. . 
1924 de mektep darülfünunun 

şubeleri arasına alındı. Tahsil dev 
resi sonraları üç seneye çıkarıldı. 

lmtihanb talebe kabul edildi. Fran
sız mekteplerinin proğramları ka
bul edildi, fakat bu tam tekamül 
değiİdi. Bir çok noksanları var
dı. 

Cümhuriyet -idaresinin yerinde 
bir kararı 1930 senesinde Üniver· 
sitenin kuruluşile moktep seviyesi 
yükseltildi ve bugünün icap ettir
diği tekamül ve terakkiye mazhar 
oldu. Tahsil 4 seneye çıkarıldı, 
mektebe lise bakoloryası veren ta 
lebeler alındı. Ve mektep tıb fa
külte•ine hağlı başlı başına bir şu· 
be haline getirildi. Umumi tıbbın 
bazı dersleri ihtiyari ders olarak 
proğrama konuldu. 

A 'l!erikalı müşahitlerin dedik· 
leri gibi bugün mektep Amerika diş 
tababeti mekteplerinde yetişen ta
leb~ ayarında talebeler yetiştiri· 
yor ve bir kaç güne kadar tdlbı· 
kine başlanacak olan Doktora usu 
lü de kabul edildi. 

Bu ·kısa tarihçeyi yaptıktan 

sonra eski mezunların s~lahiyetiyle 
üniveraite mezunlarının istenilen 

- Ey, koca bunak, seni mi dinliye
ceğiz? 

ince kozmatikli bıyıklarının sivri uç· 
!arını titretir bir hiddetle diş gıcırdatan 
muavin - Sussana be. seni mi dinliye
ceğiz? 

Korkunç bir parıltıyla gözlerini dön· 
düren omuzları çıkık memur - Seni mi 
dinliyeceğiz ? 

Doktor, muhakkak ki, ihtiyar sarhoş
tan çok, ölüye kıııyordu : Hoyrat elleri· 
nin sert hareketleriyle, Önünde upuzun 
yatan vücudü tartakladıkça, etrafa iğrenç 
bir koku yayılıyor, ciğerlerine sinerek 
onu tiksindiriyordu. 

Arap Mehmet içinden ağlıyordu; 

içinden kızıyordu; içinden söyleniyordu : 
Zavallı Ele Çakır'ın dirisini hırpaladık
ları yetişmezmiş gibi bir de ölüsünü muş
talıyordular. 

Bir aralık, yerde çömelen doktorun 
suratına dikkat edince, şaştı kaldı: Bu, 
hasla Çakır'a baktırtmak için, sabahtan 

akşamın karanlığına kadar, kapısında 
mıhlanıp kaldıkları, yalvarıp yakardıkları 
belediye hekimiydi. Gözleri doldu. Acı 
acı güldü. 

Muayene kısa sürdü. Doktor ayağa 
kalktı. Muavin, memur, doğruldular. lhti. 
yarın lambası oynadı. Doktor, cebinden 
çıkardığı bir ufak alkol şişesini avuç· 
!arına boşaltarak ellerinin mikrobuna öl-

dürüyor ve söyleniyordu : 
- Romatizm poliartiküler egü ... Ber

bat hastalık 1 
Arap Mehmet başını sallıyordu -

ince hastalık, borbat hastalık 1 
Hikmet ağlamamak için yutkunuyor

du - ince hastalık berbat hastalık 1 
Arap düşüoüyo;du : Ah bu doktor, 

aksi bir adam olmasaydı... .Bu. muavin, 
ince kozmatikli bıyıklarının sıvrı uçlarını 

titreterek diş gıcırdataıasaydı .. , Omuzları 
çıkık memurun, hiddetten gözleri dönü
vermeseydi... Onları arkasına takacak, 
Aynalıya götürecekti: . 

- Evet, doktor efendı... Senin ga-
vurca adını söylediğin, bizim ince hasta
lık deyip işin içinden çıkıverdiğimiz bu 
illet, sahiden kötü bir illet... Yakaladı mı 
alıp götüren bir illet ... Bunu bilmiyor de
ğiliz ... Yakalanmamak lazım ... Amma, ne 
yapacağız, doktor efendi ? 1 Sırtta yok kil. .. 
Başta yok ki l... Yağmur, kemiklerimize 
dayanıyor... Nah şu kunduraların görü
nüşüne bakıpla bir matah sanma... Alt· 
!arı göz göz ... Rutubet canıma işliyor ... 

Taş döşemelerde birbiri üzerine kıv
rılan yarı çıplak, ölü yüzlü, sefil İnsanları 
gösterecekti : 

- Ağrılar, sızılar bacaklarımızda 
piyaça edecek elbet ... Bir gün biz de 
ince hastalığa tutulacağız elbet ... Ayna· 
lıoın taş döşemesine hangi vücut daya-

nır ? 1 Öleceğiz elbet .. 
Doktor, ellerini kuruladıktan sonra, 

ihtiyarın tuttuğu camları çatlak, çerçive
leri bozuk fenerin loş ışığı altında, kısa 

bir rapor yazdı. Cenazenin « defnine 
ruhsat » verdi. Sonra, giderlerken, Arap 
Mehmet'le Hikmet'e döndü : 

- Gömebilirsiniz 1 
ince bıyıkları kozmatikli muavin 

Gömebilirsiniz 1 
Sıska omuzları çıkık polis - Göme· 

bilirsiniz 1 
Arap, sesini çıkarmadı, teıoennih 

etti. Caddeye kadar geçirdiler. ihtiyar 
sarhoş, arkalarından fener tuttu. 

Köşenin başında donup kalmışlardı. 
Ne yapacaklardı ? Efe Çakır'ın ölüsünü 
şimdi nereye, nasıl gömeceklerdi ? Bir
birlerine soruyorlardı : 

- Ne yapacağız ? 
- Ne yapacağız ? 
Ayaklarına taş bağlayıp denize mi 

yuvarlıyacaklardı ? Belediye hekiminin 
kapısı dibinde öldüğü için Üsküdarlı 
Haydar'ın cenazesini belediye kaldırmış
tı. Çarpık Ali ile Andavallı Ahmet has
tahanede ölmüşlerdi. 

Arap Mehmet birden hatırladı: Hoca 
Tevfik Efendi isminde birini tanıyordu. 

Tophanenin küçük bir mahalle camiinde 
imamlık eden iyi yürekli bir adamcağızdı 
bu. Onunla dost oluıları da tuhaftı : Bir 

gün, Salıpazarında dolaşan hocayı, eli 
hızlı yankesicilerden biri çarpmak iste
mişti ; Arap, fakir imamın haline acımış, 
mani olmuştu. 

Ferahladı. Efe Çakır'ın cenazesini 
orta yerde bırakmak çok gücüne ıridi· 
yordu. Hikmet'e anlattı ve sonra, imamı 
aramağa çıktı. 

Tophane camiinin önünde, Fatma ile 
karşılaştı. Koşarak yürüyordu. Soluk 
başörtüsü uçuşuyor, şiddetli esen poyraz, 
eski yeldirmesinin eteklerini şişiriyordu. 
Çarpışacaklardı az kalsın ... 

- Arap, nereye? 
- işim var, Fatuş ... 
Yürüyecekti. Fatma omuzlarından 

tuttu. Keyifliydi; neş'eliydi. Elinde dört 
kat bükülmüş ilmühaber vardı. Gülüyor 
ve anlatıyordu : 

- Muhtar buırün her zamankinden 
ateşliydi, Arap ... Elinden kurtulana kadar 
başıma hal geldi .•. . . 

- Odanın koldemirini vurunca, üze• 
rime çullandı. Yanaklarımın birini bırakıp 
birini emiyordu be 1... Kah kah kah ... 

. . 
- H e r i 1 altmışında maltmışında 

amma, neme lizım, içinin kurdu ölme
miş... ~ ille bu gece kal 1 » diye, tepre· 
şir de terpeşir ... 

' [ Devamı var J 
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Çakıcı ç-stesinin ne dereceye 
kadar müteessir olacağı malum· 
dur. 

Müsademe başladı. Yirmi dört 
saattan beri öyle şiddetli bir yağ· 
mur yağıyordu ki bütün dereler, o 

· meyanda da malgıç köyünü ikiye 
ayıran dere taşmıştı. Bu; güzel bir 
tesadüftü. Zira Malgıç deresi Ça
kıcı çetesinin rüc'at hattı üzerin· 
de bulunuyordu. . 
Bunu nazarı dikkate alan müfreze 

kumandanlığıateşi sıklaştırdı ve müfre 
zelerii lerletmeğe başladı. Müfreze· 
deki şilih adedi üç yüzü geçiyor· 
du. Bu sebeple olduğu yerde se· 
bat ederek müsademeyi uzatmak 
Çakıcı efenin işine gelmiyordu. 
onun maksadı bir, iki saat daha 
vaziyeti tutmak, akşam olunca da 
bırakıp kaçmaktı. Ertesi güne ka· 
hrsa lzmirden, Aydından ve etraf· 
tan daha bir çok kuvvetlerin ye· 
tişeceğini Çakıcı efe pekala bili· 
y,ordu. 

Nihayet akşam oldu, karanlık 
bastı. Tevfik Fikret merhum 

- Gece hem razıdır haya· 
didin 

Demiş; Filhakika öyledir. Ge· 
cenin karanlığı pek çok kabahat· 
ları ve pek çok kabahatlileri sak· 
lar. 

Netekim Çakıcı çetesi de bun· 
dan iıtifadeye kalkıştı. Yağmur 
şakır, şakır yatmakta berdevamdı. 

Eşkıyanın rüc'ata başladığını 
ve müsademeyi terkedip kaçmak 
istediğini anlayan müfreze kuman· 

ldanhğı hücumları sıklaştırdı. Çe· 
tenin yakaıına adamakıllı yapış· 
auştı, etkıyayı bir türlü bırakmak 
istemiyordu. 

Çakıcı iıe mutlaka kaçmak 
niyetinde idi. O, bu müsademeye 
iıtemiyerek tutulmuştu. Vaziy,ti de 
tehlikeye düşmüştü. 

Çete çekildikçe müfreze iler
ledi. Çakıcı kaçmak istedikçe müf. 
reze teması kaybetmiyordu. Yağ'· 

mur yağmasaydı vaziyet daha ko
laylqacaktı. Fakat aksi gibi bar· 
daktan boşanırcasına yağıyordu .. 

Çete çekile, çekile yukarı Mal· 
gıça dayandı. 

Köyün bir kısmını geçti ... 
Geldi, dereye dayandı ... 
iste şimdi eyvahlar olsundu. 

Dere tafQııştı. Bu azgın ve taşkın 
sudan geçmenin imkanı yoktu. 

- Hacı!. Ne yapacağız?. 
- Çok fena efe.. Geçmeğ: 

kalksak boğuluruz, su götürür. Bek
lesek takip gelecek. 

- Hangisi daha zararlı?. 
- Beklemek efe .. 
- Öyle ise haydin suya ... Her· 

kes suyu geçer, geçmez köyün dı· 
şmda arkadaşları beklesin ... 

Azgın suların içine elinde sİ· 
lihile ilk deq. efe atıldı, diğerleri 
de derhal onu takip ettiler. 

f.tkıyayı su sürüklemiş, fakat 
maalesef hiç birisini de boğma
mıştı. 

Suda ölümle pençeleştiler. Pek 
çok su yuttular. Fakat işte kimisi 
yüz metre aşağıdan, kimisi beş. 
yüz metre aşaj'ıdan çakallar gibi 
öteki sahile çıkmağ muvaffak ola· 
rak yarım saat zarfında tekrar bu
luştular. 

Çakıcı çetesi yine muvaffak 
olmqtu. 

Derenin öbür tarafına çıkar 
ç.ı~~az yola koyuldular. Gecenin 
zıfın karanlıiı içinde ve yağmur 
altında hem yürüyorlar, hem ko
nufuyorlardı: 

- Geçmiş olsun Hacı .. 
. - Eyvallah efe .. Sana da geç

°'lf olaun .. 

- Anladın ya köprü ne de· 
~ekmiş? Şimdi burada bir köprü 
~i~: ydı başımıza gf)lenleri çekmez. 

- Doiru efe .. 

. - Mademki doirudur; ilk i i
maz ba derenin üstüne bir kö ş _ 
kurmak olmalıdır. pru 

Bu vak'anm üzerinde b' h f 
l . . k' n ır a. 
a reçmemıttı 1 Çakıcı t . 
sızın Malo-ı,. K- ~ çe esı an· 

• T oyunde gö - d" 
Efe; köyden Mir . • run u. 
M Ah oglu Hacı 

ehmet ağayı ça&ı tt K . · • r ı. endı· 
•ıne: 

- Hacı •hl Al şu t l 
nı· d d' d . o UE a tı· 
b
. • e ı; erenın üıtilne d h 1 ır k- er a 

oprll yaptırın.. Sizin köy köp-

rüsüzlükten çok sıkıntı çekiyor sa
nırım .. 

- Öyle efe.. Yağmurlu gün· 
terde dere taştı mı; aşağı tarafın 
yukarisile irtibatı kesilir. Allah 
senden razı olsun .. 

Çakıcı köyde çok durmadı. 

Bıraktı, gitti. 
Hacı Mehmet ağa da helen 

tüc\!ardan Dürük oğlu Ali beyin 
pederine gitti. Onun tavassutiyle 
lzmirden köprü potre1leri getirtti. 

Malğıç gibi bir köyün demir köp

rü yaptırmağa kalkışması Sultan· 
hisarda hayret uyandırmıştı. Me-

selenin aslını, faslını bilen yoktu. 
inşaata derhal başlandı ve o 

derenin üstüne halen ( Çakıcı 
köprüsü ) denilen köprü bu suret
le .ve bu yüzden kuruldu. 

Çakıcı köprü yaptırır, yol dü· 
zeltir derler. Evet bunlar doğru· 

dur amma babasının hayrına yap· 
tırmazdı, icabında kendi kullansın 

diye yaptırırdı. 

Geçenlerde Aydın valisi fevzi 
beyin Sultanaisarda yapılan bir ilk 

mektebi teftişe gittiği gazetelerde 
yazılı idi. Fevzi bey de bilhassa 

Malgıça giderek vaktile Çakıcı 
efenin yaptırdığı bu köprüyü gör· 
müştü. 

Çakıcının ne maksatla köprü 
yaptırdığına bir misal daha: 

Genç Osman vak'asmı daha 
evvelden yazmıştık. Hadise şu 

idi: 
Mülhakat taburu kumandanı 

Binbqı Ahmet, Tire Jandarma ku
mandanı Aydınlı Şerif, Yüzbaşı 
Hafız llhami beylerle Müliıimi ev· 

vel Laz Mustafa ağa ve Araplı 

aşireti köyünden Mülazimi sani 
Mustafa efendi müfrezeleri Öde-

mişe bir buçuk saat mesafede bu
lunan Kurucaov:ı karyeli eşkıya 

çolağı dört avenesile birlikle Boh· 
çayakada muhasara etmişlerdi. 

Mülreze kumandanlıiı etrafta ne 
kadar köylü varsa toplamış, bun
ları da müsademe mahalline sevk 
etmişti. Bademye karyesinde duran 
ve ramazanlarda atılan ağızdan 

dolma bi: topu da müsademe ma
halline sürüklemişlerdi. 

Muhasara kuvvetleri meyanın· 
da o zamanlar kır serdarı bulu· 
nan müste'men eşkıyadan ve Ce· 
rit Osmanm arkadaşlarından; Bal· 
yanbolunun Aktepe karyesinden 
meşhur Çolakoğlu Mehmetle bira· 
deri Koca Hüseyin de vardı. Fa· 
kat bu adamlar Çakıcı efenin dos· 
tu idiler. Bu sebeple derhal bir 
adam çıkararak o sırada Sult:ın

hisarın üzerinde Tersane yaylası 

denilen mahalde bulunan Çakıcı 

efeyi keyfiyetten haberdar ettiler. 
Çakıcı derhal hareket etmiş 

ve müsademe mahalline azami 
sür'atle yetişmişti. Çakıcı gelin· 
ceye kadar eşkıya kamilen imha 
edilmiş, yalnız genç Osman isimli 

(Dtnlamı var) 

BUGON 

Hitler Darlanı 
kabul etti 

Mülakatta Ribbent 
rop da bulundu 

Londra 13 (a.a) - Berlinden 
bildirildiğine göre, Hitler Fransız 
başvekil muavini amiral Darlan'i 
kabul etmiştir. Bu mülakatta Fon 
Ribbentrop da ha.zır bulurtmuştur. 
Mülakatın nerede cereyan ettiği 
bildirilmemektedir. 

Bern 13 (a.a) - · Yarı resmi 
bir menbadan bildiriliyor. 

Alman hariciye nezareti Al· 
man - Fransız münasebetlerinin 
bu günkü vaziyeti hakkında yaban. 
cı gazeteciler tarafın~an soruldn 
sualler karşısında fevkalade ihti. 
y:ıtkiir davranmıştır. Yalnız Vişi 

ile müzakerelerin henüz bitmemiş 
olduğu müşahade edilmiştir. 

Alman - Sovyet 
mübadele 
meseleleri. 

Sovyet Harici Ticaret 
Komiseri Almanyadan 

Moskovaya döndU 
Berlin : 13 [A. A.] - Stefani 

ajansı bildiriyor : 
Birkaç haftadanberi, Almanya 

ile Sovyetler arasında mübadele 
meseleleri hakkında salihiyetdar 
Alman mahfilleri ile müzakereler 
yapmak üzere Almanyada bulunan 
Sovyet harici Ticaret halk komi. 
seri Krotikol Moskovaya hareket 
etmiştir. 

Moskova : 13 [ A.A. ] - 15 
gündenberi Moskovada bulunan 
Sovyetler birliğinin Berlin büyük 
elçisi Sdkanozov dün Berline 
hareket etmiştir. 

Tobruk ve Sollum civa
rında şiddetli muharebeler 

Kahire : 1:1 [A.A.] - Kahire. 
deki aske !'İ mahfillere göre, sıcak· 
ların şiddetine rağmen garp çÖ· 
)ünde lııgiliz imparatorluk kuv· 
vetleri teşebbüsü ellerinde bulun
durmakta ve mütemadi hücumlar 
yaparak memnuniyet verici netice· 
ler istihsal etmektedirler. 

Tobruk ve Sollum etrafında 
cereyan eden muharebeler şiddetli 
olmakla beraber ruahalli mahiyet
lerini mu haf aza ediyorlar, Habe
şistanda Ambalagi civarındaki va· 
ziyetin çok memnuniyet verici 
olduğu tahmin edilmektedir. Hem 
şimaldan, hem de cenuptan ilerle· 
nlldiğinden düşman mevzileri git· 
tikçe darılmaktadır. 

Amerika tarafmdan müsa
dere edilen yabane1 vapurlar 

Vaşington 13 (a.a) - Kordel· 
hal, Ayan ticaret encümenine gön· 

-Japonya. 
da endişe 

Japon ordusunun 
gazetesi diyor ki: 

"Almanya Rusyayı 
Asya'da serbest 
b1rak1rsa Japonya 
kollar1 baih kal· 
mıyacakt1r .,, 

Tokyo: 13 [a. a.] - Japon or
dusunun g:ızetesi olan Kokumin • 
Şimbun. başmakalesinde diyor ki: 

«Sovyetler Birliğinin Almanya. 
ya verdiği malzemenin arttırılma 

sın mukabil Almarıyanm Sovyet· 
ler Birliğini Asya'da serbest bı
rakması suretiyle bir Sovyet • 
Alman anlaşması yapıldığı tak· 
dirde Japonya kolları bağlı du
ramıyacaktır.» 

Bu gazete şunu ilave ediyor: 
«Zamanın icabatından olmak 

üzere yapılacak bir taraflı arazi 
değiştirmelerine dü~yada yeni ni
zamın kurulması için esas temel. 
ler atılmadan evvel her hangi 
bir yabancı devlet veya devlet 
grupu tarafından hakimiyetin baş· 
kabir devlete intikalin~ karşı Ja· 
ponya tedbirli bulunmak mecburi
yetindedir.« 

Günlük ticaret gazetelerinden 
Şugai Şogyoda şöyle demktedir: 

«Akliselim gösteriyor ki Avru
pa harbi uzun müddet devam 
ederse Amerika lngiltereye iltihak 
edecektir. Alman zaferinin Pasi
fikte sulhun devamını tazammun 
edeceği yolunda istical ile karar 
vermek tehlikeli olur.» 

Lord Halifaks'ın 
beyanatı 

Vaşington 13 (a.a) - Merkez 
harp kaynakları meclisi huzurunda 
bir nutuk söyliyen Lord Halifaks 
ezcümle demiştir ki: 

" - Atlantik muharebesi ka
zanıldı~ı zaman Amerikanın gön
derdiği hava kuvveti teraziyi lehi
mize meyiettirecektir. 

Deniz ve hava kuvvetlerimizin 
kat'i neticeyi istihsal edeceğ'inden 
şüphe etmiyorum. Nazi tahakkümü 
lnl'ilterede ve dominyonlannda te· 
essQı edene ve lnriliz deniz ku v· 
vetleri imha edilirseAmerikanın ha
yat sahalarını muhafaza edeceğini 
düşünmek nasaJ mümkün dejilse 
Hitler Avrupaya hikim olduğa 
takdirde lngilterenin de Yqıyabi
lecej'ini kabuJ etmek mümkün ola
maz. ,, 
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Londra bombar
dmanında . 

Polonya başvekil 
muavini yaralandı 

Londra 13 ( A.A ) _ p~Jonya 
başvekil muavini General Sosnovı· 
ki, Londra üzerine cumartesi günü 
yapılan hava hücumu esnasında 
yaralanmıştır. 

Londra 13 ( A.A) - Hedef 
seçme\el&izin cumartesi günü Lon· 
draya yapılan akında mühim tarihi 
abidelere, evlere büyük hasar ika 
edilmiştir. Fakat bu akın lngiliz 
gece avcılığının şimdi ne derecede 
müessir bir raddeyi bulduğunu da 
göstermiştir. O gec" 33 düşman 
tayyaresinin düşürülmüJ olması bu 

akının Alman hava kuvvetlerine 
neye mal olduğu hakkında kısmen 

· bir fikir vermektedir. 

Mançester Gardiyan gazetesi, 
düşen 33 tayyarenin hücum eden 
düşman hava kuv~tlerinin onda 
biri kadar olduğunu tahmin etmekde 

ve sözlerini yapılan hasarlara nak· 
lederek şöyle devam etmektedir: 

"Parlamento ile V esJ: minister 
kilisesinin uğradığı zarar, Taymis 
nehrinin bir köıesini ıevenleri yeis 
ve fütura düşürmüstür. Fakat ha· 
rap olmak tehlikesinden kurtulan 
ve sesini İngiliz radyosu vasıtasile 

bütün imparatorluğa duyuran Vest 

Minister çanı tunç sesini yine din· 

letecektir. Bu sabah her ne kadar 

bazı yolların kapalı bulunması yü

zünden otobusler dolaşarak sefer· 
lerine devam etmeğe mecbur kal

mışlarsa da iş hayatına normal 

ıartlar içinde tekrar başlanmıştır. 

Yine Bekleme 
Devresinde 

(Başmakaleden arlan) 
mek lizımgelmektedir. Halbuki Al· 
manya aradan bu kadar zaman 
geçtiği halde lngiliz adalarına kar· 
şı b\ r \st\\a teşebbüsüne geçme· 
miştir. Bir çok askeri muharrirle· 
rin fikir ve mütaleasına bakılırsa 
böyle bir · teşebbüse geçmesi de 
pek muhaldir. O baJde Almanya 
ne yapacaktır? Almanyanın yeni 
harp hedefleri • ve siyasi faaliyet 
aahaları nereleri olacaktır? Sonra 
bu bekleme devreıi daha ne zama· 
na kadar sürecektir? işte ~ Balkan 
hadiselerinden sonra herkesin me· 
rakla çöı.meje çalıştığı sualler bun 
lardır. 

Buna karşı da ortada bir çok 
rivayetler, şayialar dolaşmaktadır. 
Fakat bunların hiç -birisine inan
mak doğru değildir. Çünkü Füh· 
rer -harp maksatlarını saklamak
ta cidden muvaffak olmaktadır. 

Bununiçindir ki bu husıısta ile· 
ri sürülen fikirler, yazılan yazı. 
ları e k s e r i y a hatalı neti
celer vermektedir. Bu sebepten 
bu bekleme devresi içinde hadise
leri serin kanlılıkla takip etmenin 
fikirleri şu ve bu yabancı radyo 
neşriyatının propaganda mahiyetin 
de uydurma ve sansasyonel haber 
lerile karıştırmaktan ve yormak
tan çekinmenin en salim en tedbir
li ve en doğru •bir hareket tarzı 
olduğuna şüphe etmemelidir. 

Tren altında ezilmek istiyen kız! 
A merikada bir kaç defa şimendifer ray· 

ları üzerine uzanarak trenin altında 
kalmağa teşebbüs eden biri yakalanmıştır. Bu 
adam hattın yanında gizlenerek tren gö· 
rününce rayların üzerine uzanmaktad ır. 

ilk defasında makinist bin bir güçlükle treni 
durdurmuştur. Meçhul adam trenin durduğunu 
görünce kalkmış ve bütün kuvvetile koşarak 
yakındaki ormana girmiştir. 

Bir müddet sonra bu adam ayni teşebbüsü 
tekrar etmiş, fakat bu defa da teren vaktinde 
durabilmiştir. Bunun üzerine, raylıuın üzerinde 
olan adam kalkmış, gene ormana kaçmıştır. 

Bu iki teşebbüs polisin dikkatini celbetti· 

ğinden o civarda gizli bir yere bir polis me· 
muru konulmuştur. Aradan bir kaç gün geç· 
tikten sonra mt>mur 25 yaşlarında genç bir 
kızın gelerek rayların üzerine uzanmak istedi· 
ğini görmüş, hemen koşarak km çekmiş ve 
polis merkezine götürmüştür. 

Polis merkezinde yapılan isticevapta genç 
kız müsbet hiç bir şey söylememiştir. Sözleri 
biribirini tutmadığından genç kız sinir hasta. 
hkları tedavi müeaseseıine gönderilmiştir. 

S O S . f Deniz harpler · 'd 
. . . ışar 1 detlendiği bi;n~:vi!~~ 

ilk defa nerede b~lunuyoruz. Her hafta 

kullamldı ? ~~;~ere~ ton femi SU· 

~~-----~- gomülüyor yine 
binlerce ton gemi hasara uğrayor. H;r gün 
muhtelif denizlerde ~eş. on reıni tehlike ile 
karşılaşıyor ve imdat ıslıyor. 

Bilirsiniz S. O. S imdal İ!tiyen işarettir. 
Fakat bu S. O. S in ne Zaman ve nereden 
çıkmış olduğunu hiç merak ettiniz mi? 

Eğer bilmiyorsanız biz size anlatalım : 
1903 senesinde Berlin konferansında ilk 

defa olarak gemilerin • tehlike sinyallerini mu
ayyen bir formül ile vermeleri görüşülmüştü. 
O zaman ltalyan murahsasları şu formülü tek
lif etmişlerdi. S. S. S.. D. D. D .. yani baştaki 
S harfleri gemi manasına gelen Ship gelmesini 
ve D harfleri de acele işaret'ı . 1 t d 

nı an a ıyor u. 
O zamana kadar buna benzer beynelmilel 

bir formül vardı .• ~ 

Ertesi sene Markoni ( mllstacelen çağırı. 
yoruz .. ) ıninasına gelen -C. S. D. formülünü 
ortaya attı. Ba formüJ de iki .. o• kaJJandda. 

Nihayet 1906 senesinde yine Berlin kon~ 
f eransında S. O. E. formülünün kabul edilmesi 
teklif edildi. Fakat bu formülün E harfi Moro 
işaretinde nokta ile karııacağ'ından S. O. E. 
lngilizler tarafından tadil olunda ve ( Bizim 
canlarımızı kurtarın) minaıına gelen Dç keli· 
( Save Our Soule) baş harflerinden S. O. S. 
vücuda getirildi. 

S. O. S. işaretini ilk kullanan Titanik'tir. 
Bu imdat işareti 600 ' metre üzerinden neş
rolunur. • 

Amerikada, Avrupa har
binin ha ş lan gı cı n dan 
beri, garip bir değişilklik • 

göze çarpmaktadır. Harpten evvel evlatlık 
edinmek için müracaat edenler daha ziyade 

kimsesiz erkek çocukları arıyorlardı. Erkek 
çocuk istiyenler, kız istiyenlere nisbetle bir miıli 
fazla idi. Avrupa harbi başladıktan sonra va· 
ziyet değişmiş, evlitlık almak istiyenler kı.s 

çocuk aramaia bqlamışlardır. Amerika i9ti
maiyatc1Jarı timdi bunan .-beblaf .,...brm&kla 
m...,.WBrJeı:. 

3 

Çıplaklar adasının 
esrarıl 

( Baştara/ı ikincide) 
bazılarını geri getirmiıti. 

Avrupaya dönen çıplaklar, La· 
baron Vagnerin dostu Ritterin, iki 
küreği arasına saplanmış bir bıçak 
darbe,ile öldürülmüş olduğunu söy
lüyorlardı. Labaron Vagnerin dün
ya ile alakasını keserek bu adacı· 
ğa çekildiği zaman beraberinde 
götürmüş olduğu kıymetli bir el· 
mas rerJanlığının da ortadan yok 
olduğunu ilive ediyorlardı. 

Bu facia, bir ~üddt't Avrupa 
monden mahfillerinde çalkandıktan 
sonra unutulup gitmiştir. 

Aradan uıun bir müddet geç
tikten sonra Amerika milyonerle
rinden Milton Lotellin yatı Kaleas 
limanına uğramıştır. Y ıt Galapa· 
gos adalarından geliyordu. Yatın 
Pasifik Okyanusunun bu ıssız ve 
ücra adacıklarına uğramış olmaıı, 
merak ve seyahat arzusundan ıi· 
yade Birleıik Amerika hükOmetİ· 
nin oralarda deniz üsleri kurmak 
emelinden ileri geliyordu. Çünkü 
Galapagos adalarının Büyük Ok· 
yanusta stratejik bir ehemmiyeti 
vardır. Yat sahibi milyoner Milton, 
Galapagos adalarındaki müşahe· 
delerini şöyle anlatıyor: 

- Gemimiz Galapagos man
zumesine d.ahil Floreana adasına 

uğramıştır. Etraf cenneti andırıyor· 
du. içeriye giden bazı patıkalara 
rasladak. Dahile dojTu ilerlediği· 
miz zaman bir çayırlıiın ortasında 
çiçeklerle ıüılenmiş bir tfimıeie 
tesadüf ettik. Bu tümseğe yaklaş· 
tığ'ımız zaman bunun gayet iyi ba
kılmış bir mezar olduiunu rördük. 
Derken önümüze bir kadın dikildi. 
Bu kadın, yarı çıplak bir halde 
bulunuyordu. Vücudu, güneşten 
kararmıştı. Kadını derhal selamla
dık ve hüviyetini sorduk. O: 

-Adım Margaret Johnson'dur. 
Bu adacığa ~ana yapılmış olan fe
nalıkları unutmak için çekildim_. 
dedi. 

Genç kadını biraz viski ve 
bir kaç sigara ikram ettik. Kadı· 
nın dili daha ziyade açıldı. Perulu 
bir doJandırıcıyı çıldırasıya seve• 
rek buralara düştüğünü ıöyledi. 

Bu sözlerinden cesaret alarak 
genç kadına sordum: 

- Madam müsaadenizle bir 
şey soracağım. Labaron Vagoeri 
tanıyor musunuz? Labaron ile doı
tu Rittere ve diğer do11tlarına bu· 
raJarda biç rastlamadınız mı? 

Kadıa ba Hale cevap verme-
dL • 

- Ya •bu mezar kimin? Diye 
sordum. 

- Bu, en aziz r dostumun me· 
zarıdır. • • 

Tekrar sorduk: 
- Bu dostunuz kimdir? 

. - Bu, çok sevditim köpeği· 
mın mezarıdır, mukabelesinde bu
lundu. 

Madam, bir şeye ihtiyacınız 
var mı? 

- Hayır hiç bir şeye ihtiya
cım. yok. Dünya ile alikamı kestim, 
dedı ve koşarak 0 civardaki 0 • .. rma 
nın ıçıne dalıp gitti. 

Milyoner Milton, bu yarı çıp. 
lak kadının izi ortadan kaybolan 
Labaron Vagner olduğuna kanidir. 
Kadının ~etümiyeti, dolttor Ritterin 
ismini telaffuz ederken gözlerinde 
beliren endişe, bu hususta pek ma· 
nidardır. 

Her halde bu muammanın çö. 
zülmesi uzun sürmiyecektir. Yakın-
da Amerika bahriyelileri, Florea- • 
na adasında bir üs kurmak için';j 
oraya ridecekler ve top yerlettir
mek, mazot depolan vücuda getir· 
mek için kazılara batlıyacaklardır. 

İLAN 
Ceyhan Asliye 
Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ceyhanm Hamdilli Köytln· 
den Mustafa kızı Emine ta· 
rafından mllddea aleyh ayni 
köyden Bekir otlu Ali aley· 
hine Ceyhan asliye hukuk 
mahkemesine açılan ihtar da· 
vasmdan dolayı cereyan eden 
muhakemesinde müddea aley• 
hin ikametglhı meçhul oldu· 
ğundan illnen tebligat icra· 
sına mahkemece karar veril· 
mit oldujıınclan yevmü mu· 
hakeme olan 12/ 6/ 941 per· 
şembe günü .. et 9 da Cey· 
han üliye hukuk mehk~ ... 
•inde ubab vacut etm~ 
vetiye m•k•mına bb 
a ·•a--a teblif olunur. zere ı....... 

748 



• 

TAN 
sineması 

Bu Akşam 
Olumpigatlar Sampigonu 
tarzan filmleri kahramanı 

HERMAN MIRKS 
Tarafından harkulade bir 

Tarzda Yaratılan 

Maskeli 
Beşler 

30 Kısımlık 
şaheseri birden 
sunuyor. 
Bu Filinıde Beş Kardeşın 
Bin Bir TUrlii Macerala
rını ve FedakArlıklarını 

Göstermektedir. 

.Alsa ray 
sineması 

• 

BU AKŞAM 
Mevsimin en güzel süper 

fılmini sunar 

Güstav F rölıcv 
Tarafından • 

temsil edilen 

Türkçe Sözlü 
Ve Şarkılı 

80GAIÇ1I 
$!\R.t<~S~ 

Aşk Güzellik mü· 
zik sahneleriyle 
vücüde getirilmiştir. 

İLAN 
Belediye riyasetinden: 
1 · Belediye emlakinden muhtelif semtlerdeki akarattan 

olup aşağıda cins ve numaralarile mevkileri, muhammen icar 
bedelleriler muvakkat teminatları yazılı muhtelif akarat 1 Hazi 
ran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene müd 
detle açık arttırma suretile ve şartnamesine göre kiraya verile 
cektir. 

2 - İhaleleri 23.5.941 Cuma günü saat 14 de Belediye bina 
sındaki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır 
mak ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye encüme 
nine müracaatları ilan olunur. 

Mevkii 

HükOrnet civarı 

" " 
JI •t 

.. 
" " 
" " 
it " .. 
JI " 

" n 

)1 ,, 

Belediye önü 
Y ağcami civarı 
H.ıyvan pazarı 

,. " 
Atatürk parkı 
HukOmet civarı 

Saathane civarı 

" " .. " .. .. .. .. .. .. 

Cinsi 

Yazıhane 

" .. .. .. .. 
.. 
.. 
.. 
" Eski temizlik 

ah uru 
Kulube 

" Saban yeri 
Kahve 
Büvet 

Eski Adliye 
binası 

Dükkan 

" 
" .. 
.. .. .. .. .. ,. " " 

Eski Buğday pazarı Arsa 
Bel•diye altı Berber dükkanı 

,, ;; Kunduracı ;, 
.. ;; Lokanta :; 

F.sk;"buğday pazarı Gülen bar 

Yeni otel civarı Eczane 

No. 

59 
61 
63 
65 

67/ 1 
67 2 
67 3 
67/ 4 
67/ 5 
55 '57 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

28 
30 

6,4,2 

Muvakkat Muhammen 

teminatı 

90 00 
7 50 
5 00 
5 25 
2 25 
2 25 
2 60 
1 50 
2 25 
7 50 
9 25 

5 60 
5 60 
1 90 

45 00 
8 15 

131 25 

15 00 
12 00 
11 25 
11 25 
11 25 
12 00 
12 00 
7 50 

icar bedeli 

120 00 
100 00 
67 00 
70 00 
30 00 
30 00 
35 00 
20 00 
30 00 

100 00 
123 43 

75 00 
75 00 
25 00 

600 00 
109 00 

1750 00 

200 00 
160 00 
150 00 
150 00 
150 00 
160 00 
160 00 
100 00 
151 00 
502 00 
340 00 
500 00 
400 00 

30- 4. 9. 14 

11 30 
37 65 
25 50 
37 50 
30 00 

699 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1- Adana- şehrinde Tar· 
suskapusu ile ta§ karakolu 
arasında bir !ağam inşası açık 
eksiltme usulile müaakasaya 
konulduğu halde talip çıkma· 
dığından belediye encümeni 
karariyle işbu inşaat pazar· 
!ıkla ihale edilmek üzere bir 
ay için munakasaya konulmuş
tur. 

2· 25· 4- 941 tarihinden 
itibaren cuma ve •alı günleri 
saat 16 da belediye salonun
da belediye encümeni tara· 
fından yapılacaktır. 

3· işin keşif bedeli (9271, 
56) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 
(695,36 liradır. . 

5- Keşif ve şa rtnameyı 
görmek istiyenlerin belediye 
fen dairesine müracaat etme
leri ilan olunur. 

669 25- 4. 14· 24 

İLAN-
Devlet Demiryolları 6 ıncı 
işletme Arttırma ve Ek
siltme Komisyonu Reisli· 
ğinden : 

Muhammen bedeli 4320 
lira olan ve 941 mali yılı için· 
de Fevzipaşa deposuna ge
lecek 12.000 ton maden kö· 
mürünün tahmil ve tahliye işi 
26-5-941 pazartesi günü sa
at 11 de açık eksiltme sureti
le Adanada işletme Müdür
lüğü binasında ihale edilecek
tir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
324 liralık muvakkat teminat 
akçaları ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen tam 
vaktinde eksiltmede bulun· 
malan lazımdır. 

Şartname ve mukavele pro· 
jeler_i F evzipaşa Deposuna ve 
komısyonuna müracaatla be
delsiz olarak görülür. 

9. 14- 18- 23 729 

BUGON 

İLAN 
Adana Belediye Riyasetinden 

1· 29/ 4/ 941 tarihinde ihalesi mukarrer Adanada Mirza 
Çelebi- sebze pazarı· Hacı bayram arası yolu inşaatına müd
rleti muayyenesi zarfında talip çıkmadığından mezkur yol in
şaatı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 ncü maddesi
ne tevfikan bir ay içerisinde ve pazarlıkla talibine verilecektir. 

2- İşin keşif bedeli 3117.74 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 383.83 liradır. 
4- Pazarlık Adana belediye binasında belediye encümeni 

tarafından yapılacaktır. 
5- isteklilerin bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 26 kuruş muka· 
bilinde alabilirler. 

6- Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin Ada· 
na belediyesi fen işleri dairesine ve pazarlığa girmek isti
yenlerınde her hafta salı ve cuma günleri saat 15 de belediye 

·encümenine müracaatları ilan olunur. 741 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- 1. Haziran. 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine ka
dar belediye kanarasında kasaplar tarafından kesilecek kü
çük baş hayvanların sakatatı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Muvakkat teminatı 300 liradır. 
3· ihalesi Mayısın 30 uncu cuma günü saat onbeşte be· 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi. belediye~muhıısebe kalemindedir. lstiyenla 

orada ı;ı-örebilirler. 

5- İsteklilerin ihale günü muayyen saatte yatırmış ol -
dukları teminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 746 14- 18· 23- 28 

İLAN 
Adana Belediye Riyasetinden 

1- 29/ 4/ 941 tarihinde ihalesi mukarrer Adanada taş 
karakolu • askeri depo arası yol inşaatına müddeti muayye
nesi zarfında talip çıkmadığından mezkür yol inşaatı arttır· 
ma, eksiltme ve ihale kanununun 43 ncü maddesine tevfikan 
bir ay içerisinde ve pazarlıkla talibine verilecektir. 

2- İşin keşif bedeli 5704.90 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 427.86 liradır. 

4- Pazarlık Adana belediye binasında belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

5- İstekliler bu işe ait şartname. proje vesair evrakı Ada
na belediyesi fen işleri müdürlüğünden 29 kuruş mukabilin· 
de alabilirler. 

6- Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin Ada
na belediyesi fen işleri dairesine ve pazarlığa girmek isti· 
yenlerinde her hafta sah ve cuma günleri saat 15 de bele-

diye encümenine müracaatları ilan olunur. 744 

Belediye Riyasetinden: 
1 ·Belediye emlakinden a~ağıda cins ve numaralarile mev

kileri ve muhammen icar bedellerile muvakkat te'minatları 
yazılı buğday pa:ıarı mevkiindeki zahireci dükkanları 1 Ha
ziran 941 tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık arttırma s u r e t i 1 e ve şartnamesine gö· 
re kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 20- 5· 941 salı günü saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya· 
tırmak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe ka· 
lemine ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Muvakkat Muhammen bedel 
Mevkii Cinsi No: Teminatı 1 c a r ı 

---
Kolordu caddesi zahireci dükkanı 28 11 25 150 

65 
65 
65 
46 
65 
65 
65 
65 

.. .. 

.. .. .. .. 
Buğdaypazarı 

.. .. 

.. .. .. .. 

.. 

:: 

.. .. 

.. .. 
.. .. 

3o 4 9o 
32 4 9o 
34 4 9o 
36 3 45 
38 4 9o 
4o 4 9o 
42 4 9o 
44 4 9o 
46-66 11 25 
48 4 9o 
So 4 9o 
52 4 9o 
54 4 9o 
62 4 9o 
64 6 .. 
54 18 75 
62 11 25 
64 11 25 
68 11 25 
7o 11 25 
72 11 25 
74 7 9cı 
76 18 75 
78-80 22 5o 

30- 4- 9. 14 

150 
65 
65 
65 
65 
65 
80 

250 
150 
150 
150 
150 
150 
lo5 
250 
300 

700 

Türk Hava Kurumundan: 1 Satlık Dükkan Eşyası 
15 Mayıs tayyare şehitleri 

ihtifalına iştirak etmek üzere 
eski Türk Kuşu talebeleriyle 
yeni gedikliye müracaat eden 
gençlerın o gün sabahleyin 
saat 9 da Hava Kurumuna 
gelmeleri. 7 4 7 

Asfalt cadde 4 yol ağzın
da köşe başında 311 nolu 
dükkanda bulunan dükkan 
eşyası satlıktır. 

lçindt.kilere müraı aat. 

il· 13- 14· 15· 16 722 

14 Mayıs 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal lıe Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder . 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve sür,atle 

hazırl•nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 -; Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

Dahili müteaddit vantilatörlerle yayla gibi serinlettirilen 

( As A -.. ) SiNEMANIN VASi • 
§' A L O N UNDA• 

BU AKŞAM 
Sezonda bile tesadOf edilmiyen iki buyuk şaheser 
birden dünya sinemacılığının en parlak iki yıldızı 

Hedy Lamarr · Robert Taylor 
Tarafından Şahane Bir Surette Yaratılan 

BUyUk A•k ve Hakiki Hayat Filmi 

AYIRIC!\ 
İLAHİ YILDIZ: 

DOROTHYLAMOUR 
RAY MILLAND · AKIMTAMIROFF 

DiŞITARZAN 
Tıı::JIRKÇIE SOZLO 

Af rikanın balta girmemiş ormanlarında bin bir heyecan 
bin bir macera içinde geçen bir aşk efsanesi ? ....... 

Bugün Gündüz Matinada 

~- SIVIM ~{!\O•~ 1 
2· Dişi tarzan 

2: Filim Birden, 

İLAN 
Askeri Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden : 
1 • Aşağıda yazılı beş kalem mutabiye pazarlıkla aatın 

alınacaktır. Evsaf ve şeraiti komusyonumuzda görülebilir. 
Pazarlık günü 16 / 5 / 941 cuma günü saat 14 de Adana• 
da satınalma komisyonunda olacak taliplerin mezkllr gün ye 
saatte müracaatları . 

A) 1000 adet kıl çul teminatı 1200 lira . 

B) 4000 adet kıl yem torbası teminatı 1200 lira. 
C) 3000 adet kıl belleme teminatı 1282 lira. 
D) 2000 adet kıl kolan teminatı 180 lira. 
E) 3000 adet kıl gebre temitatı 157 lira. 

Beş kalem ınutabiyenin . Mayıs sonuna kadar teslim şar• 
tının ve toptan verilecek şahıs bulunmadığı takdirde müna· 
sip parçalara ayrılmak suretilede alınabilir, 749 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 


