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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GA~ETE 

Tokyo, 14 (a.a.) - Avrupa ıey&ha· 
tından dönelideoberi Hariciye Nazırı 
Matsuoka ilk defa logiliz ve Amerika 
sefirlerini ayrı ayrı kabul etmiştir. 

Milli Şefe Hitler bir mektup gönderdi 
CumhuTreisimiz(dün~Fon BU G ON · 
Papenikabulbugurdular Hava ••hltlerlmlzln azi 

hat1ralar1nı tebcil 
edeceQlz 

ı-----~-•--------"! 
Ankara: 14 (a. a.J :_ Al· 

manga devlet reisi Adol/ 
Hitlerden Reisicümlıuru
muza dosta11e bir mesaj 
getiren Almanga Büyük 
elçisi Ekselans Fon P_apen 
bu6iin Reisicümlıur ismet 
lnönii tarafından kabul 
edilmiştir. Mülakatta Ha· 
ricige Vekili Şükrü Saraç· 
oğlu hazır bulunmuştur. 

Habeşistan 
istiklaline 
kavuşurken 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt. 
Hatay Mebuau 

Haile selbiye, beş yıllık bir 
ayrıhkdan sonra, Adis'abe-

baya döndü ve tahtına tekrar otur
du. Bu münasebetle Negüsün Mis
ter Çörçile gönderdi;i mesai ve 
Mister Çörçilin Negüse verdiği 
cevap, ye:ıi ha beş tarihinin ilk f as. 
hn1 teıkil edecek birer vesikadır. 

Beş sene evvel, kendi toprak· 
larında huzur ve sükQn içinde yaşa
makta olan Habeşliler ltalyanlarm 
tecavüzüne uğramışlar. Memlf!ket
lerini, ellerinde olan imkan ve 
kudret dairesinde müdafaa etmiş· 
ler. fakat neticede, tank ve tay
yare, kılıç ve sopaya ıralebe çalmış 
ve Habeş imparatorluğu mazinin 
karanlık sahifelerine gömülmüştü. 
ltalyanların ba muvaffakiyeti elde
etmeleri, bütün modem harp sili.h
larına rağmen öyle kolay da olma. 
mıştı. Okuyucularımız hatırlarlar· 
ki, ozaman ltalyanlar, tank ve tay
yareden sonra, zehirli gaz de kul· 
lanauşlardı. Bir avuç silahsız ve 

va11tasız Habeş cengiverleri, ancak 
kan kusarak teslim olmuşlardı. 

Habeş harbinin haiz olduğu 
ehmmiyet, bizatihi kendisinde değil. 
~ir. Bu mücadele totaliter rejimin 
ılk savaşıdır. Cihan harbi danyayi 
tatmin edilmiı ve tatmin edilme
mi4 devletler zümrelerine ayırmış
tır. Tataıin edilmemiş devlelter, 
1914 harbinin yalnız mağlubları 
değildir. İtalya ve Japonya o harp• 
de lnırilizlerle beraber ç~rpıştdar. 
Fakat ıulhdan sonra ke d"l .. • , n ı erını 

maırdur addettil.sr 914 h b' · . · ar ını 
tasf ıye elJen muahedelere l' . . ga ıp 
sdatıle ımza koymuş ol b 
1 l b. an u dev· 
et er, ır nıüddet sonra k .. " , encıı go-

nül rızalarile imzaladık! h d . • arı mua e-
elen, magluplar gibi tadil ettir· 

mek tarafdarı kesild'l 
T 

. ı er. 
atmın edilmi• d 1 1 " . . b ..., ev et er zum-

rumm aşında lngiltere ve Fransa 
bulunuyordu. Bu d'"'vl ti d , "" e er mev<'U 
nııamı korumak irin Ce . t" Ak • • " mıye ı vam 
lllüessesmı kurdular. Cemiyetiak· 
vaaa, tabii Antireviıizooiıt idi. Habet 

Buıün hava şehitlerimizin a
ziz hatıralarını anına g-ünüdür. 
Yapıll\cak törene saat 10,30 da 
Atatürk parkı önünde bir dakika 
ihtiram sük6tile başlanacaktır. 
Müteakiben bando matem havası 
çalacak, tayyare ıılayından bir 
manga ta rafından havaya üç el 
ilıtiram nt ış ı yap ı lacalc muhtelif 
ze,,.at tarafından nu tuklar söyle
nilec~k geçit resmile merasime 
son verilecektir. _ ıl 

1 Kıztldeniz _qolile Yakınşarka harp malzlmıesi taşıyan 
Alman - Fransız _ı ~B_i r __ A_n_ı e_r_ı_· k_a_n_D_e_n ...... ı_· z __ r_ı_c_a_r_e_L __ K_a..;f~ı-· l_e;_s;_i __ 

Büyük Milli Şefimiz ismet lnönü, Garp vilayetlerin
deki tedkik seyahatlerinden dönüşlerinde, 

Ankara Garından çıkarlarken 

TOPRAK OFiS, PEKSiMET 
STOKU YAPACAK 

Stok peksimetler ihtiyaç halin· 
de resmi dairelere, müessese
lere ve halka, mal olduiu 

flatla •atılacak 
Ankara 14 ( Radyo gazetesi ) Bu günkü resmi gazetede iki karar 

çıkmııtır. Bu kararlardan biri, mahlut hububatın toprak mahsulleri ofi· 
sinin iıtigal mevzuları arasına alınmaınna dairdir. Bu ofis bidayette 
boğday iılerile i1tigal etmekteydi. Bilahare hükOmet, memleketin iaşesi 

bakımından lüzumlu gördüğü arpa, yulaf, çavdar ve mmrı da ofiı 
vasıtasile toplamıştır. Yeni kararla, ellerinde mahlut hububat bulunan 
vatandaşlara yeniden kolaylık gösterilecek, ofis bu cins hububatı da 
satın alma~ suretile çiftcinin işini kolaylaştıracaktır. 

ikinci karar, toprak mahsulları ofisine peksimet stoku yapmak vazi
fesi vermektedir. Ofis, ticaret vekaleti tarafından tayin edilecek mik· 
tarda peksimet yapmağa memur edilmiştir. Stok y_apılan pe~sim.etler, 
ihtiyaç halinde, re~mi dairelere, müesseselere, halka mal oldugu fıyatle 
satılacaktır. 

Ofise verilen bu yeni vazifeyle miihim bir ihtiyaç karşılanacak, mili 
iktisadi bünyemiz daha ziyade kuvvetlenmiş olacaktır. 

SU BASKINIHDAN 
Nasll Korunacağız ? 

Ankara 14 (Hususi muhabiri- de tetkik olunmaktadır. Liyiha 
mizden ) - Nafia vekaleti tara- esaslarına göre, hükQmet yükse~ 
fından hazırlanan; taşkın ve su seviye gösteren umumi ve hususı 
hücumlarına karşı korunma kanunu kapalı veya aka"r suların taşkın 
layihası Meclis dahiliye encümenin· altında kalan veya su hücnmlarına 

harbi, tatmin edilmemiş devletler 
zümresine dahil olan ltalyamn, 
Cemiyeti Akvamın temeline indirmiş 
olduğu bir darbedir. 

anlaşması 
Fransız nazırlar mec· 
llsi Darlanan izahatını 
dinledikten sonra an 
ıa,mayı kabul etti 
Vişi 14 (a.a.)- Ofi ajansı bil-

diriyor : 
Nazırlar meclisi Mareşal Pe

tenin reisliğınde toplanarak Amiral 
Darlaoın Fransız-Alman müı.ake 
releri hakkındaki izahatıoı dinle· 
miş ve bu anlaşma metnini ittifak
la tHvip etmiştir. Bu müzakerele· 
rin tesirleri yakında görülecektir. 

Irak hükumeti 
TUrk tekllflnden letlf•d• 
etmekte oldulunu Mı•ı· 

ra blldlrdl 
Kahire 14 (a.a) - Royter 

aiansı bildiriyor: 
Raşit Ali hükameti M111n1> ta

vassüt teklifine verdiji cevapta 
bu tekliften dolayı Mıaır hükOme
tine teşekkür ettikten sonra daha 
evvel alınan Türk teklifinden eaa• 
sen istifade etmekte oldutuna bil· 
dirmiftir. Cevapda Tllrk hflkOme
tlle rörlltmelerin devam etmekte 
oldatanu illve edilerek Maaırdan 
bu rörütmelerin hitamına intizar 
olaomuı rica edilmektedir. 

Ankara
Adana 
Hava yolu 

Devlet Hava Yollar., 
Adana-Ankara tayyare 
servlalnl bu sabahtan 
itibaren açmaktadır • 

=------·----, _ T agyaregle :Anlca-
raga gitmek istigenlerden 
alınacak nakil ücretleri. 

2- Yolcııların yanların· 
da_ götlirebilecekleri eşya 
mıkdarı. · 

./- Tayyareyle gönde· 
rı ecek mektuplardan w 
koı·~ 

khıen postah.anece alına· 
ca 'Ücret. 
- 2 nci ıahifemiıe bakınız -Habeş harbinde lng-iltere, ltal

yaya karşı sarih bir vaziyet aJD>;ış 
ve Cemiyeti Akvamı harekete geçır-

maruz bulunan arazi sınırlarını 
tesbit ve ilin edecektir. Bu sınır

lar içinde hükQm.,tin müsaadesi 
olmaksızın şahıslar, cemiyetler, 
vakıflar, belediyeler tarafından su· 
yun akmasına veya suyun seviye· 
sinin yükselmesine tesiri olabilece~ -------..:.._ _____ _ 
tesisat, inşaat vya tadilat yapmak Bu kuvvet kifi gelmediği takdir· 

miştir. . 
Ancak 0 zaman Fransa sıya-

setinin başında bulunan Lival, ln
giltereyi takviye etmediği ve hatti 
İtalyanlara muzahir bir tavır takın. 
dığı cihetle, zecri tedbirler mües
sir olmamış, neticede ltalya Ha. 
beşistana yerleşmiştir. Musolininin 
daima iftihar ederek söylediği ri
bi bu harbde ltalya 52 devleti 
bi~den mağlOp eylemiştir!." . 

Haddi zatında Cemıyetı Ak
vamın zecri tedbirleri, iyi işleni -
lememiş ve İtalyan bu aksaklıktan 
iıtifade etmiştir. 

ltalyamn Habeş seferi, De· 
mokrasiler için bir tehlike işareti 
olduğu halde, maalesef bu tehli
keyi liyık olduğu derecede kimse 
takdir etmeıniıtir. 939 harbinin 
başlangıcı, hiç tereddütsüz deni-
lebilir ki 935deld Habeş harbidir. 

Miat~r Çörçilin Nei'üse verdi· 

-Det1amı Üçüncüde-

yasak olacaktır. Sahil ve sedlerin de, tehlike tııında kalan komıu 
taşkın ıularla yıkılma tehlikesine h.alktan kabiliyetli olanlar da elle-
veya halkın su afetine maruz bu· rınde bulunan her türlü malzeme, 
lunduğunu görenler bunu derhal ~lit ve vaııtalarla bu yerlere ça-
mahallin su işleri veya nafia müdür- gırtlabileceklerdir. 
lüklerine veya en yakın muhtara, Bu itlerde çalıştırılanlara bu 
jandarma dairelerine veya mülkiye mesailerine mukabil ücret verilmi· 
amirlerine haber vermeğe mecbur miyecek, yalnız çalıştıkları müddet· 
olacaklardır. Taşkın sularla sahil çe kendilerine parasız ekmek ve 
ve serilerin yıkılma ve yarılma katık temin olunacaktır. 

1 
Bu işler-

tehlikesine maruz bulunması veya de çalıştmhrken sakatlananlara sakat· 
cıvar arazinin su istilisıoa uğra- ~k derecelerine g-öre kendilerine, 
ması gibi hallerde hadisenin vuku 0 1enlerin ailelerine, polis~ ve jandar· 
bulduğu mahalin en büyük mülkiye ına efradına verilen taıminat kadar 
amirinin emrile tehlikenin mevcud hükQmetçe para verilecektir. Ya· 
bulunduğu köy ve kasabaların 18 ralananlar en yakın hastahaneye 
yaşını bitirip 50 yaşını doldurma- sevkolunacaklardır. 
mış bütün erkek nüfunu ellerinde Bütiin hastaneler bu yaralıları 
bulunan balta, kazma, çapa, kürek, derhal kabul ve tedaviye mecbur 
el arabası ve saire ile tehlikeye olacaklardır. Taşkıiıları önlemek için 
maruz yerlere giderek hizmet ve yangın ve yıkıntıları kapamak iize· 
yardim etmej'e mecbur olacaklardır. /Dewunı Dardil~ild.J 

cektir. 

Mısırda 
Almanlar su, yiyecek ve 
cephane sıkınllsı çelci1orlar 

. y..,., OPllH:llM-

Genelik ve spor 
bayramın..,, 
kutl•---" ? 

.. y..,., //dncitl. • 
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AMERiKA G HDE 1000 1 

Polisl~r ~ i>pu~eh 
T1YY1 RE YAP11Bl.LECEK. ~io~t,.:~:.:~~.L.d. R R R ~B. Roosevelt ve bellibaşlı 

Ge.;,Çfik i,~ Spor Bayra
mı Nasıl Kutlanacak? Son zamanlarda yapllan hesaplara göre, 

iki motörlU altı, dört motörlU be' bombar
dıman tayyaresinin imAli için 858,000 saat 
çeh,mak lazımd1r. 

nazırlardan sonra ismi ağızlarda 
en çok dolaşan, Jalapa Belediye 
Reisi B. Hansley'dir. Jalapa, Ame
rika Birle.şik hükfimetleri dahilinde 
Meksika hududuna yakın bir şe
hirdir. Bu şehrin Belediye Reisi
nin birdenbire kendisinden bu ka
dar bahsettirmesi verdiği bazı ka
rarlar neticesidir. 

Samsun-Ankara kosusu- Ankara - Adana 

Hava yolu 
Bugün tayyare 

1 seferlerine 

Bugünkü harpte tayyareler çok ler açıldıktan sonra muhtelif şekil 
mühim rol oynuyor. Bunun ve vaziyetlerde perçi~ler yapı-

na yann başlanıyor için iki taraf da tayyare imaline yor. 
ehemmiyet vermektedir. Ford duraluminium'un ICayna- B. Hansley iki ay evvel Beledi

ye Reisi seçilmiştir. işbaşına ge
çer geçmez şehrin hayatını ıslah 

etmek için bazı tedbirlere müra· 
caat etmiştir. 

Almanya, daha harp başlamaz· ğı için yeni bir usul tatbik etme· 

1 başlanıyor dan evvel tayyare sanayiini inkişaf ği geçen seneden beri düşÜn!JlÜŞ· 
ettirmişti. lngiltere ancak harp baş- tü. Bir av tayyaresini muayene ve l 
ladıktan sonra tayyareciliğe ciddi 1 tetkik ederken, kanadın içinin nasıl 
bir ehemmiyet ver- yapıldığını görmek Bunlardan ikisi Lütün Amerika

da akisler yapmış, birçok dediko
dulara sebep olmuştur. B. Hans· 
ley'in iki kararından birincisi şu
<Jur: Geceleyin evli olmıyanların 
sokakta, yahut umumi yerlerde 
öpüşmeleri yasaktır. Bu yasağa 
muhalif hareket edenler derhal 
yakalanarak evlenme memurunun 
önüne götürülecekler ve burada 
akidleri icra edilecektir. 

484 atlet " Ebedi Şeften Milli 
Şefe ,, sembolUnU ta,ıyan bay 
rağı Samsundan Ankaraya 

getirecekler 

---- Devlet hava yolları, bugün· 

meğe başlamıştır. I Meşhur F ord, 12 silindir· istemiş bir ka
Bunun neticesi li bir tayyare motörü yap• nadını destere ile 
olarak lngiliz tay- mıştır. Ba motörün ağırlı- kesmek ve ke

yare imalatında ğına nisbetle temin edece• sik tarafa kay 
büyük bir terakki .... " , t b .. k il l nak yapma kabil 

d F k h 
gı sur a , agun u anı an 

var ır. a at e- • • • olup olmadığını 

} 9 mayıs spor ve gençli\~ ~ayra.mı için bir müddettenberi yapılmakta 
olan hazırlıklar sona ermış, hır kutlama proğramı hazırlanmıştır. 

MalOm oldağu üzere 19 mayıs, Ebedi ŞeF:Atatürkün Samsunda Anado
lu topraklarına ilk ayak bastıkları günün yıldönümüdür. Bu münasebelte 
Beden Terbiyesi Genel Sekreterliği tarafından Samsunla Ankara ara
sında büyük bir l>ayrak koşusu tertip edilmiştir, . 

den itibaren Ankara • Adana ara 
sında tayyare ile yolcu, posta ve 
bağaj nakliyatına başlamaktadır. 
Seferler pazardan başka her gün 
yapılacaktır. Tayyareler Adana· 
dan saat 8,30 da hareket edecek 
10,45 de Ankaraya varacaktır. 

Ankaradan saat 15,30 da hareket 
edecek posta tayyaresi Adanaya 
17,45 de muvasalat edecektir. 

nüz Alman sana- motf rlerin hepısının f ev- sormuştur. 

yii derecesine var· kindedir. Tecrübelerde alı- ı O esnada tayya 
m:ımıştır. nan neticeler gizli tutulu- renin yanında- Koşuya yarın saat 16 da Samsun iskelesinde başlanacaktır. 

Tayyarecilik- y 0 , • ki zabitler.kana 

te asıl ilerleme "--------------.: dm kaynak ile ya Öpüşenler evli iseler ve kendi 
karı, yahut kocalarından başka
siyle öpüşüyorlarsa ağır para ce· 
zası vereceklerdir! 

Samsun beden terbiyesi bölge başkanlığı koşunun başlama törenini 
fevkalade bir proğramla yapKaktır. Bu törende Genel Direktörlük na
mına teftiş dairesi başkanı B. Ziya Ateş bulunacaktır. 

Ankaradan tayyare ile Ada
naya gelecek yolcular Ankara 
merkez posta telgraf telefon bi
nası önünde saat 15 de buluna· 
caklar, hava yolları otobüslerile
tayyare meydanına nakil edilecek· 
lerdir. Keza şehrimizden Ankara 
ya gidecek olanlar da Yeni otel 
önünden saat 8,10 da hareket 
edecek hava yl>lları otobüsüne 
bineceklerdir. 

Amerika sanayiin<ledir. Amerika 
bir senedenberi tayyare imaline 
çok ehemmiyet vermeğe başlamış
tır. Bugün ayda 1,400 tayyare ya
pılmaktadır. Yakında bu mikdar 
2,500 ü bulacak ve gelecek •ene 
üç bini geçecektir. Maamafih Ame
rika bu terakkiyi kafi görmemekte, 
birden çok mikdarda tayyart: imali 
için yeni yollar aramaktadır. 

Amerika motör sanayiinin mer
kezi blan Detroit'ten İsviçre gaze
elerine yazılan bir mektupta bu 

faaliyet hakkında deniliyor ki: 
Seri halinde otomobil inşa et -

mek suretiyle Amerika ve dünya 
sanayiinde büylik bir inkılap yap
mış olan Henry Ford şimdi en 

meşhur mütehassıslarla seri halinde 
tayyare imali için tedkikler yo.pmak
tadır. 

Söylendiğine göre bundan son
ra tayyare imalfıtında yeni bir u
sul takip edilecektir. Bu usul sa
yesinde tayyare imali için sarfedi
len zaman yüzde elli nisbetinde a
zalacaktır. 

Bu yeni usulün Ford duralu
minium'u kullanılmasından 

ibaret bulunduğu ve gönde 1,000 
tayyare yapılabileceği temin edil
mektedir. 

Eksperler, bu icadin endüstri 
sahasında büyük bir inkilip doğu
racağı, her tarafı madtıni tayyare 
imııliııe ve Harbiye nezaretinin bü· 
tün siparişlerinin suratle yerine ge· 
tirilmesine muvaffakiyet elverece
ğini söylüyorlar. 

lık tecrubeler polisin sıkı bir 
muhafazası altında bulundurulan 
Rıver Rouge fabrikalarının bir şu· 
besinde yapılmaktadır. Bu yere 
ancak ordu mühendisleri ve milli 
müdafaa komisyonu azaları girmek 
hakkını haizdirler. 

Perçinleme ameliyesi, makine· 
lerle yapılacak ve bu da 

amele kullanılmasından ve zama
mnda mühim tasarruflar temin ede
cektir. Şikagoda kain standard 
Aluminium and Alloy Co'da şimdi 
tatbik edilmekte olan elektrikle 
kaynak usulü, Ford fabrikaları ta
rafından da kabul ve tatbik edile
cek olursa, tayyare imalatı, bugüne 
k;ıdar erişilmemiş muazzam rakam· 
lara varacaktır. Consolidated Air 
Craft fabrikasının Ford tarafından 
imal edilmekte olan dört motörlü 
B. 24 tipi bombard)man tclyyaresi· 
nin 450.000 perçin çivisi vardır. 
Bu çivilerin yüde 75 i elle perçin
leniyor. Yeni usulün tatbiki saye. 
sinde b11 yüzde 75 yarı yarıya ine
cektir. 

Son zamanlarda yapılan he•ap
lara göre iki motörlü altı ve dört mo~ 
törlü beş bombardman tayyareleri

nin imııli için 858,000 saat çalış
mak lazımdır. 

Charles Sorenson, Ford fabri
kalarının imalat ııeflitini de-

ruh de edip bir boınbardnnan tayyaresi 
nin imali için kaç bin perçin çivisine 
lüzum bulunduğunu öğrendiği za
man hayrette kalmıştı. B. 24 tipi-

bombardıman tayyarelerinin ima
linde kullanılan muhtelif perçin çi 
vilerinden 200 nümune almış ve 
imalatı sadeleştirecek çareler ara
mağa koyulmuş, bir müddet son
ra tayyarelerin sathını duralumini· 
um ile perçinlem"k için makine 
kullanılmasına başlanmıştır. Bu ma· 
kine, satıhlarda makkap ile delik· 

pıştırılmadığını fakat perçinlenmiş 

olduğunu ve sakatlanan kısımları 

sonradan değiştirebilmek için per

çin lii.zım geldiğini söylemişlerdir. 

Ford, kesilecek kırnadda kay· 

nak yapmak mümkün olduğunda 

ısrar etmiş ve bu sözünün doğru

luğunuda sonradan ispat eylemiştir. 

İşte o tarihten itibaren alüminyum 

dan kaynak yapmak günden güne 

genişlemiştir. 

f ord 1920 senesinde tayyare ima
latiyle meşgul olmuş ve maden 

den üç motörlü nakliye tayyarele· 

ri yapmıştı. Ford 12 silindirli bir 

tayyare motörü yapmağı düşündü-

ğünü son günlerde beyan etmiş

tir. Bu motörün, ağırlığına nisbet· 

le temin edeceği sürat elyvem 

müstamel olan motörlerin hepsinin 

fevkinde olacaktır. Bu yeni motö

rün son günlerde tecrübeleri ya· 
pılmııbr. Neticeler gidi tutulmak
tadır. 

ilk okullarda ikmal 
imtihanları 

Bugün vilayetimiz dahilindeki 
bütün ilk okulların ikmal imtihan-

!arına başlanacak ve iki gün İçin
de bitirileceektir. 

Osmaniye çeltik sahaları 
tetkik ediliyor 

Bu sene çeltik ziraatine baş· 
lanacak olan Osmaniye kazası çel-

tik sahalarının kanun ve talimat
name hükümlerine göre hazırlanıp 

hazırlanmadığını tedkik . etmek 
'üzere. bir heyet Osmaniyeye git-

miştir. Heyet, kanuna uyğun gör
düğü yerlere tohum atma müsa
adesi verecektir. 

111 ROMAN: 30 l .. 
Parmaklarını şaklattı : 

Belediye Reisi bu kararı verdik· 
ten sonra derhal polise tebliğat 

yapmış ve geceleyin nikah 
muamelesinin İcrası iÇin bir nöbetçi 
bulundurulmasına karar vermiştir. 
Şimdi polisler geceleri parklarda, 
genç çıftlerin rağbet ettikleri 
yerlerde dolaşarak öpüşen çift 
arıyorlar ve bulunca derhal yaka.
lı yarak evlenme .memurunun hu
zuruna sevkediyorlar. Burada he· 
men nikahları kıyılmasına razı 

olmıyanlar hapishaneye gönderi
iiyorlar. 

Belediye Reisi evlilerin öpüş
mesini serpest bırakmıştır. Bunun 
sebebi sorulduğu zaman şu cevabı 
vermiştir: 

«Evliler öpüşecekleri yeri bi
lirler. Parklarda öpüşseler bile 
zararı yoktur. Çünkü bu hareket 
birÇok gençleri evlenmeğe teşvik 
eder. Kaz.ara onlar da öpü~ürler· 
se hemen memurun karşısına çı· 

kıp evlenirler. Bu suretle maksat 
hasıl olur.» 

Jalapa Belediye Reisinin bir 
bekar düşmanı olduğunu ve her
kesi evli görmek isteditini anlat
maktadır. 

B. Hansley'in ikinci kararı da 
şudur: Çocukların saat dokuzdan 
sonra sokakta dolaşmaları yasak
tır. Do~mda bütün çocuklar ev· 
lerine gireceklerdir. Bu emre mu
halif bereket edenlerin cezası da 
şudur: Bir kahvl;l kaşığı Hindyağı! .. 

İkinci emrin tatbikine nezaret 
etmek için de hususi Polis me· 
murları tayin edilmiştir. Bunların 

ceplerinde bir şişe Hindyağı ve 
bir kaşık bulunuyor. Saat dokuz
dan sonra sokakta bir çocuk gör
dükleri zaman derhal yakalıyarak 

- Sonu üçüncü sayfada -

( Ebedi Şeften Milli Şefe ) sembolünü taşıyan bir b,ayrağı hamil 
olan atletler ikişer kilometre koşacaklardır. Her vilayet, kaza ve nahi
ye ve hatta köy hududunda mahalli sporcular vazife alacaklar ve koşu
gece gündüz fasılasız olarak devam edecektir. 

Samsun bölgesi atletleri bayrağı 16 mayıs saat 9,30 da Amasyalı
lara. Amasyalılar ayni gün 20,40 da Çorumlulara, Çorumlular 18 mayıs 
saat 5 de Çankırılılara onlar da ayni giin 14,30 da Ankaralılara teslim 
edeceklerdir. Bayrak 19 mayıs pazartesi günü saat 11 de 19 mayıs 

stadyomuna gelmiş bulunacaktır. 
Samsun - Ankara arası tayin edilen güzergah üzerinden 484 kilo

metre tuttuğuna nazaran bu uzun yolda 242 sporcu koşmuş olacaktır. 

Vilayet itibariyle Samsun'a 93 Amasya'ya 61 Çoruın'a 17'2 Çankırıya 50 
ve Ankaraya 108 kilometre isabet etmektedir. 

Adana 19 mayıs spor ve gençlik bayramı proğramı 
Hazırlık: 
a- 19-Mayıs-1941 Pazarte

si günü tören alanlarına ve şehrin 
münasip yerlerine vecizeler kona
caktır. 

b- Dükkan, mağaza vitrinleri 
ile nakil vasıtaları bu günün mana
sına uygun olarak süslenecek ve 
geceleyin bütün daire ve müesse
seler elektrikle tenvir edilecektir. 

c- Yapılacak merasimi M.aa· 
rif ve Beden Terbiyesi müdürlük
leri; davetliler ile merasim sahası
nın intizam ve inzibatını da Emni
yet müdürü ile vilayet Jandarrea 
komutanı temin ve idare edecek

tir. 

Program: 
1- : 19-Mayıs-1941 Paz:ır

t.,si günü eaat ( 16 ) da maarif 
müdi.lrlüğünün okullardan seçec~i 
bir grup talebe ve sporcular Be-

den Terbiyesi Seyhan bölgesi bina
sında toplanacaklar teşekküller ve 
gençlik kulüplerinin hazırlıyacakla
rı çelenkleri alarak . bando ile çar
şı içinden Atatürk Parkına götü
receklerdir. Çelegi Anıta koyduk
tan sonra saat ( 17 ) de Stadvo· 
ma dönmüş bulunacaklardır. -

2 - : Orta ve Teknik öğre • 
tim okulları erkek ve kız talebe· 

/Devamı Üçüncüde} 

Çeltik mütehassısı 
Halaydan geldi 

Ziraat Vekaleti tarafında Ha
tay Çeltik işlerini tetkik etmek 
üzere Hataya gönderilen bölge 
çeltik mütehassısı Harun Onuk 
tetkiklerini ikmal ederek Hataydan 
şelirimizedÖnmüştür. 

Poligon inşaatı bir aya 
kadar ikmal edilecek 
Şehrimizde inşasına başlanan 

açık poligon bir aya kadar ikmal 
edilerek faaliyete geçecektir. ·Bil
tün vatandaşların ;poligondan isti
fade edebilmeleri için kifi mik
tarda mermi ve silah tedarik olun
muştur. 

Yüzme havuzuna su 
temin ediliyor 

Yüzm~ havuzunun suyunu çı
karmayı taahhüt etmiş olan şirket, 
havuza yetecek miktarda suyuda 
temin etmiştir. Yapılan tesisat, 
havuza saatte 80 metre mikabı su 
verebilecektir. 

Olgunluk imtihanları 
Orta tedrisat okullarında dev

let olgunluk imtihanları dün ik
mal edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, tayyare 
ile Ankaradan Adanaya geliş ve 
ya Adanadan Ankaraya gidiş üc
reti 17 liradır. Gidiş geliş ~bilet· 
leri 30 liraya satılacaktır. Beş 

defa tayyareye binenler• 6 ıncı 
seferlerini meccanen yapmak hak 
kına maliktirler. 

Yolcular beraberlerinde on 
beş kiloya kadar yük taşıyabile
ceklerdir. Bundan fazlası için bi
letin yüzde biri nispetinde fazla 
ücret verilecektir. Devlet hava 
yolları Adana hava meydanında 
tıiri 10, diğeri 6 yolcu taşıyabi· 

lecek iki tayyare bulundurmakta
dır. 

Yolcuların miktarına göre, 
bu tayyarelerden biri tahrik edi
lecektir. 

Dün akşama kadar, bugün 
tayyare ile Ankaraya gitmek üze 
re 4 yolcu müracaat etmiştir. 

Posta idaresi de dllnden iti
baren Ankara hava seferleri için 
mektup ve koli kabulüne başla

mıştır. 6 kuruşa giden adi mek
tuplara eğer tayyare ile gönde 
rilmek isteniliyorsa 4,5 kuruş 

uçak zammı ilave edilecektir. Ya
ni 20 gramlık bir mektuptan 10,5 
kuruş alınacaktır. 20 gramı teca
vüz edece~ mektuplar bir misli 
talla yani 21 kuruş ücrete ti· 
bidir. Adi posta ile on paraya 
gönderilen gazeteler tayyare ile 
gönderilmek istenirse 4,5 kuruş 
uçak zammı ile dört kuruş otuz 

(Devamı Ücüncüde) 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis YAZAN: 

muklar, duruyordu. 

- işimi görünce fertik 1... Koca mo
ruk kolay yutulmaz amma... Efe Çakır'ın 
hatırı yok mu, işte hep onun için ... 

ve dinmiyel\ yağmur, yerde bir damla 
kar bırakmamış, silmiş süpürın~ştü. 

Taş dıvarları yosunlu caıniin kapısı 
aralandı. Kumral bıyıkları çenesine doğru 
burulu iri bir adam çıktı, Bacakları çar
pık teneşiri sırtladı. 

Fatuş, Arap Mehmet, Tatar Salim, Eks
pres, Hikmet... Cambirihinıbam da gel
mişti. Amma, sonradan' korkmuş ve en 
dipteki penceresiz karanlık odaya kaçıp 
gizlenmişti. ( Receb'i görüp haber vere· 
memişlerdi. ) 

Bekçi ile imam, Efe Çakır'ı çırılçıp

lak soymuşlardı. Teneşirin üzerine yatır· 
mışlard1. Aylardanberi su görmiyen iri 
vücutta, kir, damarlaımııtı. 

Katılarak gülüyor, açık saçık bir 
konuşuşla, . muhtarı anlatıyor, anlatıyor 
ve bitiremiyordu. 

Arap, ıreniş bir solukla iç çekerek, 
onu susturdu nihayet : 

- Nafile yoruldun Fatuş • dedi • 
beyhude zahmet, Fatuş... Çakır öldli 
Fatuş ... 

Ve, karanlığa yfirüdü. Çiçek bozuğu 
kadın, vık bile diyemeden, olduğu yerde 
donup kalmıştı. Deli gibi esen poyrazın 
uçurduğu soluk başörtüsünde gözlerini 
kuruluyordu. 

* * * 
lstanbulun sokakları yamrı yumru, 

inişli yokuşlu, dar ve kaldırımsız mahalle
lerinden biri ... lğri büğrü evler sessiz : 
Koltuk meyhanesinde rastgele bağdaşıp 
lr.imi omuzunu sağa, kimi sola çarpıtarak, 
dirseklerile sersem başlarına birer pa
yanda vurarak, burun buruna sızan ve 
sabahı eden bitkin sarhoşlar gibi... 

~öşeni~ birinde, taş dıvarları yosun· 
lu bır camı ... Cumbalı evin tam karşısın
da, sokağa bırakılmış çarpık bacaklı bir 

teneşir ... 
Loı bir sabahtı. Gecedenberi yaian 

Cumbalı evin eski kafeslerinden biri 
surüldü. Çatlaklarına kiğıt yapıştırılmış 
bulanık cama, şaşkaloz bir kocakarı su
ratı yapıştı. Cam da kalktı. Şaşkaloz ko. 
cakarının başı sokağa 'sarktı. Bet bir 
ses duyuldu : 

- Şaban ağa, huuuu 1 • • • Yolcu 
kim ayol? 

Bıyıkları aşağıya doğru burulu hekci, 
bu sesi tanıdı. Hiç bakmadan cevabını 
verdi : 

- ipsizin biri bu, valde 1 
Kocakarı, yemenili başını sinirli sinirli 

sallıyarak; çatlak, mor dudaklarını sarkı
tarak homurdandı. Hiç bilmediği ölüye 
rahmet mi dileyordu ? Ölüroü hatırlattığı 
için ona kızıyormuydu yoksa ... 

Cam indi. Şaşkaloz surat pencereden 
ayrılmadı. Şimdi tesbih çekiyordu. Du. 
daklarının kımıldanışından anlaşılıyordu : 

- Suphanallah , sup hana 11 a b , 
suphanallah ... 

Cami avlısında, taş merdivenin ıslak 

basamağı üzerinde beş kiti oturuyordu : 

Hepsinin de başları Öne düşmüştü. 
Sivri çeneleri göğüslerine batıyordu. Kol
larını apış aralarından sarkıtmışlar, elle
rini kenetlemişlerdi. 

Susuyorlardı. Yalnız, Fatuş, kısa iç 
çekişlerle pofurduyÖrdu. Çakır'ın ölümü
ne şaşıyordu. Demir gibi oğlan lihzenin 
içinde gidivermişti. Ne iyi bir çocuktu 
bu 1 Ona kaaaçç kereler Aynalının önün· 
deki piyazcıdan pilaki ısmarlamıştı. ! ... 

Meydanda iki kişi dolaşıyordu. Keçi 
sakallı, sivri suratlı bir imam, cübbesini 
arkasına toplamıştı. Önüne eski bir peş· 
temal bağlamıştı. Çiçekleri soluk basma 
mintanının kolondaki kopçaları çözmüş, 
dirseklerini sıvamıştı. Kirli sarığını geri 
itmişti. Damarlı, buruşuk alnını açmıştı. 
Şimdi bir ufak teneke ibrikten aptes 
alıyordu. 

Kumral bıyıkları aşağıya doğru bu
rulu bekçi, avlının bir kenarındaki sim
siyah büyük kazanın altını eşeliyordu. 

Teneşir ortada duruyordu. Efe Ça
kır'ın cenazesini olduğu gibi, hemen ora· 
cıj'a uzatmışlardı. iğreti gözü hali açıktı. 
Ağzının etrafında pıhtılaşan yeşil kus-

Birden, imamın kısık sesi helecanla 
haykırdı: 

- Namahrem 1 Namahrem 1 ... 
Kalın, kırçıl kaşlarının altında oyuk

larına kaçan küçerek gözlerini çiçek bo
zuğu kadına dikmişti. Fatuş bir şey anla
madan bakıyordu. 

- Durma kızım, namahrem dedik ... 
Günahtır 1 

Kalktı. lslak pabuçlarını çıkarıp eline 
, aldı. Yırtık çoraplı ayaklarının ucuna 

basa basa yürüdü. Camiye ıirdi. 
- Niyet eyledim şu cenazenin gas

line ... AllahUmme ... 
lmam işine başlamıştı. Sabunu, sıcak 

su tasına koyuyordu. Karıştırıp köpürtil· 
yordu. Elindeki kocaman lifle, iyrı ayrı 
her azayı üçer defa yıkıyor, ölüye aptes 
veriyordu. 

Bir aralık aptesin bozuldu i unu 
farketti. 

- Lahavl 1 
çekti. Buruşuk avuçlarıyla l>ir · iyice, 

cenazenin karnını bastırdı. Makada te
mizledi. Pamuk tıkadı. Aptesti tekrarladı. 

[ Devamı var] 
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bir şaki hayatla kalmıştı. Bu Üs· 
man Kurucaova'dandı. Henüz 21 
yaşında idi. 

Kendisine «Küçük Osman», 
yahut «Genç Osman» denilirdi. 

Osmana muttasıl 
- Teslim ol 
Diye bağırıyorlardı. Fakat Üs· 

ınan; Çakıcı efe~in yetişeceğinden 
'ümüdini kesmediği cihetle 

- Ben ancak Allaha teslim 
olurum 
. Diyor ve muttasıl ateş ediyor· 
du. Osman tek başına koca müf· 
re-zeleri durduruyor ve hiç fütur 
~etirıniyordu. 

Nihayet ortalıkta 
- Teslim olma Osman! Ben 

yetiştim 

Sadası top sesi gibi gürledi. 
Çakıcı efe çetesini ikiye ayırarak 
şark ve cenup istikametlerinden 
muhasara hattına atılmış ve Jan
dınaaa, sivil 23 kişiyi bir anda öl
dürerek hattı yamrıştı. Ölenler ara
sında mülazımı evvel mustafafa 
ağa~a vardı. mülazimi sani Musta
ef endinin de tabanlarının derisini 
yüzmüştü. 

Genç Osmanı bu •.mretle kur· 
tarıp beraberine alarak giden Ça· 
kıcı efe gide, gide Küçük Mende· 
res nehrine dayanmışh. Mevsim kış
tı. Menderes çok taşkın akıyordu. 
Fakat Çakıcı ihtiyatlı davramış, 
daha evvel Seyrek köylü Mehmet 
ağaya - ki bu Mehmet ağa Öde· 
ınişte hükumet civarındaki evinde 
karısı ve evlatlığile beraber boğul
muş bulunmuştur & - haber gönde· 
re re k hayvan getirtmişti. 

Çete oraya vasıl olur, olmaz 
eyerli hayvanlara binerek suyu geç· 
mişti. 

Çaydan bu suretle geçen Ça-
kıcı efe; Seyrekli Mehmet ağanın 
temin ettiği bir evde istirahat eder
ken mütemadiyen Adagide köprü· 
sünü düşünüyor ve buraya bir 
köprü kurmak lazım olduğu kana
tinde karar kılıyordu. 

Bu karar üzerine köylülerden 
birisini buldurdu. Ona şu talimatı 
verdi: 

- Şimdi Ödemişe gideceksin. 
Tekke mahallesinde tüccardan ek
nıekçi zade Süleyman ağayı bula· 
rak benden selim söyliyeceksin, 
Adagide köprüsünü yaptırsın-

- Başüstüne efe .. 
Köylü bu talimatla hareket 

ederek Ödemişte Hacı Süleyman 
ağayı buldu. Efenin selamını v_e 
a:-:ıusunu bildirdi. Fakat Hacı Su
leyman ağa aldırış etmemişti. 

Emrinin yerine getirilm~mesi 
Koca bıyığın [Not - Çakıcı efe
ye kızanları hep Kocabıyık der· 
ler ve adını söylemezlerdi. Filha
kika Çakıcının bıyıkları vücuduna 
ve çehresine nisbetle büyüktü ] 
canını sıkmıştı 

Hava kıştı ve kışın en şiddet
li devresi idi. Yağmurlu bir gece
de Ödemişin Tekke mahallesinde 
Ekmekçi zade Hacı Süleyman efen
dinin kapısı çalındı. Kafesin arka· 
ıından bakanlar; kapının önünde 
Yağmur altında ıslanan çarşaflı üç 
kadın g'ördüler. Bu kadınların el
lerinde birer de fener vardı. 

Böyle bir havada kapıya gele· 
ni geri döndürmek olur muydu? 

Derhal kapıyı açtılar. Çarşaflı 
misafirlerde içeriya daldılar. 

Fakat o anda vaziyet derhal 
deiişmiş, manzara korkunç bir hal 
almıştı. 

Kadınlar çarşafları attılar. 
Çakıcı efe; iki maiyetile be. 

raber meydana çıkıverdi. 
Kızanın bırisi kapıyı tuttu d'• . • 

ıgerı yukarı fırladı. Bizzat efe de 
- Korkmayın·, seslenmeyin, 

Ses k çı aranı öldürürüm. 
Diyerek Hacı Süleyman ağayı 

sor~u. Süleyman ağ'a zaten kendisi 
gelıyordu. 

Efeyi misafir odasına b 
tt.1 • d. uyur 

e ı er, gırme ı ve sert b' h ·1 ır çe re 
ı e Hacı agaya hitap etti. 

- Adagide köpru"s- d 
? u ne en 

yapılmadı 

- Vallahi efe vakt• 1 d 
d ' ım oma ı 

a •. Yaptıracağım am . f 
1 t d" d' ına ışte ır· a uşme ı .. 

- Bana bak Hacı ag· al S k • . ana 
l arşı hürmetım vardır. Bu sebep· 
e bu ilk kabahatini bağışlıyorum. 

• 

Yarın sabah bu köprü işine baş· 
lanmazsa seni yaşatmam Ocağını 
söndürürüm. Şimdilik Allahaısmar· 

ladık .. 
_ Uğurlar olsun efe .. 
Alt tarafını yazmağa becet 

var mı? 
Köprüye derhal başlandı. ~da· 

gidede Çakıcı köprüsü demlen 
köprünün mecarası da iş~e budur 
ki inşaatı on beş günde hıtam bul· 

muştur. 

* * * Kocagöz oğlu Ahmet ağanın 

istimdadı üzerine Çakıcı efe Ar· 
paz köyünün önünde~ d?~.müş, 
Osman beyle görmek ıstedıgı he-
sabı sonraya bırakmıştı. 

işte Şimdi her şey tamamdı 
artık .• Evvela 1000 liraya kavuşan 
Hacı Mustafanın ağzı kapanmış, 
çetenin muvakkat bir zaman için 
para ihtiyacı temfn edilmişti. ~n· 
dan sonra da ikide, birde baş gos· 
teren Rum_eşkıyasmın istinatgahı 
yıkılmış, Foti öldürülmüştü. Bina
enaleyh Çakıcı efe tekrar Arpaza 
dönebilirdi. 

Efe bu fikrini hacı Mustafaya 
açtı: 

- Ne dersin Hacı? Arpaza 
gidip Çerkes Hacı lsmaille ve 
Osman beyle heııabımızı görsek 
mi? 

Sen bilirsin efe .• 
Her şeyi ben bilmem hacı. 

Fikir danışmak iyi şeydir. Sen ne 
diyorsun?. 

- Bana kalırsa Osman beyin işi 
geç bile kaldı. Gidip o hesabımızı 
da temizliyelim. Osman bey neyse 
ne amma ille o Çerkes Hacı lsma· 
il yok mu; elime bir geçse ona 
yapacağımı ben bilirim .. 

Karar verilmiş demekti: Çete
yi yeniden tahrik ettiler ve yeni· 

den Arpaz yolunu tuttular .. 
- Hacı! Bugün Cuma de· 

ğil mi?. 
- Evet efe, Cuma .. 
- Bak şu tecelliye.. Geçen 

defe da buraya Cuma günü srel· 
miştik. 

- En münasip günde cuma 
günüdür efe .. 

- Neden? 
- Cuma günü Aarpazın pa-

ıarı değil midir ya? 
- Doğru .. 
~ Ôyle bir iş edelim ki kai

nata şan olsun. Bakalım bizimle 
oynamak ne demekmiş. 

- Osman beyi kaldırırsak ne 

istiyeceğiz? 
- Üç bin liradan aşağı almı· 

yalım :efe Osman beyde para var

dır. 

- Pekala ... 

Böyle konuşa, konuşa Arpaza 
iyice yaklaşınca çete derhal ter
tibatını aldı. Evvela Arpazın bü· 
tün yol geçitleri tutuldu. Köyü 
bağlıyan üç geçit böylece tıkanın
ca içeriden dışarıya, dışarıdan içe· 
riye girip çıkmak imkanı kalma· 
mıştı. 

(Devamı t1ar) 

BUGÜN 

· HAR.ICİ . HAB'ERLER':.·· 
.,.... ., ,{· 

Londral~ (A.A) 1 Stokholmd bildl ii-:1 bekl.enilmektedi.r. --------------------..-------"'! - I s t ı h b a - _ en r ::.._t Berlınde Hes'ın 
rat nazırı Daf ku dlğine göre - tedricen mes'ulva 

per, Hes'in Jni'il· A/ d zifelerden uzak· 
tereye niçin gel manya a laştırılmıı oldu 
miş olduğu hakkın • d / ğuna ve bir facia 
da sorulan bir sua l a m a r olan hastalığına 
le cevaben «Hes'in israrla işaret edil-
lngi!tereye geli~i b ek len ı·yor mektedir. 

Berlinde söylen Nazi partisinde 
ilk gedigi teşkil Hes, lngilterede diğine göre fi. 
etmektedir. Hes, rar hadisesi ne 
Hitlerin çok· ya neler İf Ş8 edecak dahilde,ne de ha-

k · b' d d l ·ı· l riçte bir mana ifa inı ır a am 1• ngı ız er firar hadisesini 
kendisi Hitlerin o N · de etmiyecektir. 
derece sarih su
rette itimadını ha 
iz bulunuyordu ki 

azı partisinde ilk gedik Stokholmda zan 
sayıyorlar; Da/ kuper ''bu nedildiğine gö
iyi bir haberdir,, diyor: re, şimdi bazı 

Almanyadan muvaffakiyetle hare· 
ket edebilmiştir. Bu iyi bir haberdir 
ve tam zamanında gelen bir h0ıber-
dir.» demiştir. 

Vaşington 14 ( A.A) - Hes'in 
kaçışı hakkında bir çok Amerikalı 
yüksek memurl:uın kanaati şudur. 
ki, Hitlerle Hes arasında Rusyaya 
ve Alman • Rus münasebetlerine 
dair ihtilaf çıkmıştır. Hariciye na. 
zırı Hal, dün sabah Hese ait henüz 
resmi hiç bir telgraf almadığını 
söylemiştir. 

L~)ndra 14 ( A.A ) - Bay 
Hes'in lngiltereye ne için geldiğine 
dair surulan bir suale salahiyettar 
bir zat demiştirki: 

« - Bay Hes'in Londraya ne 
için geldiği sualine henüz cevap 
ver~miyeceğim. Y alnıı. şurasın1 
kaydetmek isterim k.i, Hes'in Lon. 
draya gelişi Nazi partisinde açı· 
lan ilk gediktir. » 

Lndra 14 ( A.A ) - Rudolf 
Hes'in lskoçyaya inmesi bir çok 
tahminlere yol açmıştır. Hitler, 
kendisi ve Görning öldükten sonra 
Almanya şefliğine halef olarak Hes'i 
tayin etmişti. 

Lanberg hapishanesinde Hitler. 
in «mücadelem» ismindeki kitabı. 
nın yazılmasına yardım etmişdi. 

idamlar yapılması 
imkan dahilindedir. Halen bazı kim
selerin yalnız tevkif edilmiş olması 
Nazilerin mahirane bir oyunudu~. 
Hes'in yazdığı veda mektubunun 
neşredilmiyeceği zannolunmaktadır. 
Mamafih yakında bir tebliğ çıkarı· 
lacağı tahmin edilmektedir. 

Zürih 14 {a.a) - ' Hes'in Al. 
manyadan hareketi burada bir ka
çıŞ olarak talakki edilmektedir. 

Bir gazete, bu mesele ile alika 
dar olarak belki de tazyikin verdiği 
gerginlikten gelen, Macar başve
kili kont Teleki ile Yunan başve
kili Korizisin intiharlarını hatırlat· 
maktadır. 

Berlin 14 (a.a) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Ofi ajansı dış haberlerinde Ba
yan Hes'in Ankaraya geldiğini bil
dirmiştir. iyi malOmat alan mahfil
lerde beyan olunduğuna göre bu 
haber kat'iyen esassızdır. 

Amiral Darlan 
Hitlerle mUlakatl etrafmda 
kabineye izahat verecek 

Vişi 14 (a.a) - Amiral Dar
lan, refakatında başvekalet sekre
terleri olduğu halde 18,30 da Vişi
ye gelmiştir. Amiral, derhal başve
kil Peten tarafından kabul edilmiş-
tir. 

Mısır' da 
Almanlar su, yiyecek 
ve cephane sıkıntısı l 

çekiyorlar 
Kahire: 14 [a. a.] - Askeri 

sözcü dünkü tebliğ hakkında de· 
miştir ki: 
Düşmanın 5 dişli bir çatal ha

linde sabahın ilk saatlerinde yap· 
tığı taarruz hareketi bunaltıcı bir 
sıcakta ve kum fırtınası altında 

icra edilmiştir. Bu hareket garip· 
tir. Hususiyle ki tamamiyle müza· 
heretsiz olarak yapılmıştır. Düş· 
man kolları mukavemet görünce 
Sollum civarındaki hareket mev
zilerine çekilmişlerdir. 

Askeri sözcü, Mısırda iki yü· 
rüyüşü mevzuubahsederek, Alman
ların bilhassa su, yiyecek ve cep· 
hane tedarikinde mutlak büyük 
müşkülata uğradıklarını söylemiştir. 

Londra: 14 [a. a.] - Royter 
aiansının garp çölündeki muhabiri 
bildiriyor: 

Şafakla beraber taarruza ğeçen 
düşman Mısır istikametine 5 kol· 
dan hareket etmiştir. Bu kolların 
hep!line hücum edilmiş ve sahilde 
Sollum ile Tobruk arasında ve 
çöle doğru 80 kilometre derinli. 
ğinde bir sahada şiddetli muhare· 
beler olmuştur, 

lngiltere üzerinde Alman 
hava harekatı 

Londra : 14 [ A.A.] - Hava 
ve Dahili emniyet nezaretlerinin 

tebliği : Dün gece lngiltere üze
rinde düşmanın ancak küçük bir 
hava faaliyeti olmuştur. Sahilde 

az miktarda bombalar atılmıttır. 

Hasar hafiftir. insan zayiatı da 
yüksek değildir. 

Gazete muhbirlerinin verdik
leri haberlere göre, Hes, kısa bir 
müddet kaldığı çiftlikde oğlunun 
fotoğrafını göstererek «ona Alman. 

yada bıraktım. · kimbilir ne zaman 
tekrar göreceğım ?» demiştir. 

Vişi 14 (a.a) -Bu sabah Fran· =========='===== 

Son haberlere göre Hes'in ancak 
resmi şahsiyetlerle temas edebilece
ği, meçhul bir semte gönderildiği 
öğrenilmiştir. Rudolf Hes'in mace
ralı teıebbQsUnün arkaaında gizle· 
nen sır nedir? Herkes bunu anla· 
mak istiyor. Hitlerin mutmadi olan 
Hes'in, FührHin takip ettiği siya· 
set ve planlar hakkında mühim sır· 

lar bildiği şüphesizdir. Filhakika 

bütün memleketlerde beşinci kolu 
teşkilatlandırmak vazifesi Hes'e ve
rilmişti. 

Hes'in bu hareketi lngilterenin 
istila§ı tehlikesi mevcud olmadığına. 
Atlantik muharebesiyle hava muhare 
besini kaz.anmak için Naziler tara· 

f ından sarfedilen gayretler ne olur
sa olsun lngilterenin denizaltı mu
harebesiyle aç kalmıyacağına, bctva 
bombardımanlarının da ln5iltereyi 
ortadan kaldıramıyacağına kani bu

lunduğunu ğösterir. 
Fakat bunun mühim tarafı bu 

noktai nazaran bir Alman taraiın· 
dan da kabul edilmiş olmasıdır. 

Stokholm 14 {a.a) - Gazete· 
- H 'in lere gelen haberlere gore, es 

•b' 'f t lngiliz makamlarına ne gı ı ı şaa • 
r ta bulunacağı Berlinde merakla 

sız nazırlar heyeti bir toplantı ya· Habeşistan istik -
pacaktır. içtimada, Amiral Darlan, 1 A ,. k k 
Hitler ve Ribbentropla yaptığı gö- 8 ine 8VUŞUr en 
rüşmeler. hakkında izahat verecek- (Başmakaleden artan) 
tir. Nazırlar toplantısından sonra 

gı cevapta denildiği gibi, Totali· 
resmi bir tebliğ neşredilecektir. 

terlerin ilk kurbanı Habeşistan ol 
Ruzvelt, Yunan Krahna dutu ı.atde,ontarın elinden it1t kur-

. d d" tarılan da yine Habeşistan olmuş· 
m8S8J gön er 1 tur. Avrupa kan ve ateş içinde, 

Kahire : 14 [A.A.]- Yüzbaşı bir çok medeni ve müterakki mil· 
Ceyms Ruzvelt, Girite yaptığı bir letler esaret zincirine vurulurken, 
ziyaretten Kahireye dönmüştür Bu Afrikanın bir ·köşesindeki Habe-
ziyaret sırasında Etenler kralı k · 1 şistan, te rar ıstik atine kavu<>tu. 
Jorje, Reisieumhur Ruzveltin bir Y 

mesalini vermiştir. 

BUkreşte iki suikast 
hadisesi 

Bükreş 14 ( A. A) - Dün 
gece biri Bükreşin merkezinde bu
lunan kitap evinde ve diğeri ordu 
evinde küçük çapta iki bomba 
patlamıştır. •Ölen ve yaralanan 
yoktur. tahkikata devam edilmek
tedir. 

Almanya ile Hırvatistan 
arasmda muahede 
Zağrep 14 (A. A) _ D. N. B. 

bildiriyor : 

Dün Almanya ile Hırvatistan 
arasında bir muahede imzalanmıştır. 

Negüsün memleketi, esarete alını
şında nasıl ilki teşkil etmiş ise 
hürriyete kavuşmada da keza itki 
teşkil etmesini temenni edelim. Bu 
dünya elbette böyle devam ede
mez. Her gecenin bir sabahı ol
duğu inkar edilemez. Habeşistanın 
istiklaline tekrar kavuşması, fecrin 
henüz gecenin esmerliğini tam 
kaybetmemiş anlarını hatırlatsa ye
ridir. Onun sonrası gittikçe ve 
perde perde havanın aydınlanması, 
dünyaya tekrar hürriyet ve istiklal 
güneşinin doğmasıdır. 

Dünyaya tahakküm siyasetinin 
acısını ilk defa Habeşliler tatmıştı. 
hk saadet duygusu da onların 
hakkı olacaktı ki, öyle oldu. Da· 
rısı Avrupa milletlerinin başına!.. 

Dünyanın en kıymetli kemanı 
D ünyanın en kıymetli kemanı, Franç 

Helvant namında bir viyolonist ve or· 
kestra şefinde bulunuyor. Franç sinemacılığın 
merkezi olan Hollivut şehrinde bir çigan or· 
kestrası idare ediyor. 

ralyözlerin son derecede ıslah edilmiş bir nü· 
muneaidir. Bunlar son derecede seri ateşli olup 
bir dakikada 200 ınerı:ni atmaktadar. Hafif defi 
topları çok müessir bir ~ü~affa silahıdır. Bun· 
lar mutaarrız tayyareler ıçın gayet tehlikelidir. 
Attığı bombaların kapsülü çok hassas olup 
tayyare ile hafif bir temas yapsa bile derhal 
infilak ederek büyük hasar ika eder. 

buriyetinde bulunduklarından gayet mükemmel 
talim görmüş olınalıc.iırlar. 

.-----· 
1 Hastahk ayları 1 İstatistik. mera~ı bam· 
. _ başka bır şeydır. Her 

Franç kemanı ile Hollivutun en meşhur 
yıldızlarını feth ve teshir etmiştir. ?nun sıcak 
ve hazin nağmelerini duyım her artıst gaşyolu· 
yor. Şimdiye kadar Hollivutun en me-şhur yir· 
mi yıldızı Çin mürekkebiyle bu kemanıq arka· 
sına imzalarını atmışlardır. 

Bu kemanın şöhretini işiten bir çok me· 
raklılar, França kemanını satmak için 30,000 
dolar teklif etmişlerdir. 

Kemancı, bir servet teşkil eden bu parayı 
reddetmiş, kemanını paraya tercih etmiştir. 

• r Hafif defi lopları, Çok yükseklerden 
L---------,_;,·----~.. uç an ·tayyarelere 
karşı ağır defi topları kullanılmaktadır. Pike 
yapan, yani çok alçaktan inen tayyarelere 
karşı ağır defı toplarının faydası yoktur. 
Bunlara karşı hafif defi topları kullanılır. 

Hafif defi topları 2 yahut 3,5 santimetre 
çapmda makineli bir silahtır. ki çok agır mit· 

Hafif defi toplarının çok müessir olması 
ateşinin fevkalade süratinden başka mermile
rinin baskın şeklinde tevcih edilmesinden ileri 
geliyor. Bunun için bu silahı kullanacak mü
rettebatın gayet mükemmel talim ve mümarese 
görmesi lazım gelir. 

Ağır defi topları bir ınerkeı cihazı vası· 
tasile hedefe tevcih edildiği halde hafif defi 
top_larından her bi~ ~edefini yalnız başına 
tayın ederek münasıp bır zarnanda ateş açmak 
mecburiyetindedir. 

Bu sebeple hafif defi topları kumandanla
rının gerek idare, gerek karar cihetinden fev· 
kalade yüksek kabiliyet ve mümarese sahibi 
olması icap ediyor. Yalnız kumandanlar değil, 
istikamet topcuları ve mesafe tayine memur 
efrad da yalnız baıına muharebe etmek mec· 

memlekette ayni rağbeti görmez, fakat Ame· 
rikada istatistik merakı bir hastalıktır. Bu· ga
rabetler memleketinde o kadar tuhaf istatis
tikler yapılır ki insan hayret eder. Fakat ·bu 
istatistikler arasında herkese faydalı olanlar da 
mevcuttur. 

Mesela bir Amerikalı doktorun yapmış ol· 
duğu bir istatistik hangi hastalıkların, hangi 
aylar zarfında faıla olduğunu meydana koy· 
maktadır. 

Bu doktorun istatistiğine göre Ağustos 
boğmaca öksürüğü ayıdır. Tifo EylOl ayında 
salgın halini alır. Kuşpalazı lkinciteşrinde, kızıl 
ise Şubatta artar. 

Ayni istatistiğe göre senenin en çok bas· 
tahklı ayı Mart ayıdır. Bu ayda, verem, kıza· 
mık, zatürree ve nezle gibi hastalıklar insan· 
ları kırar geçirir 

Çiçek hastalıjının 'mevsimi de baharların 
açtatı · çiçeklerin kırları bahçeleri •D•lediti 
mev•imdir. 
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Polisler, öpüşen 
çift arıyor 

Baş tarafı ikinci sayfada -
bir kaşık Hindyağını içirtiyorlarl 

jı&lapa Belediye Reisinin ilk ka· 
rarı herkes tarafından neşe ile kar
şılanmıştır. Fakat ikinci kararı et
rafında birçok münakaşalar olmak
tadır. 

Bu münakaşalar v e r i 1 e n 
kararın muvafık olup olmadığında 

değil, Hindyağının kime içirilmesi 
lizımgeldiği noktasındadır. 

Birçok Amerikalılar Hindyağ'ının 
çocuğa değil, çocuğun ana baba· 
sına içirtilmesini istiyorlar! •• 
Münakaşa devam etmektedir. Fa· 

kat Belediye Reisi kararını değiş· 
tirınemiştir. Ve bir aydanberi Hind
yağı korkusiyle çocuklkr erkenden 
evlerine giriyorlar. 

Gençlik ve spor 
bayramı nasll 
kutlanacak? 

( Baştarafı ikincide) 
leri gereken hazırlıkları ile Stadyo
ma gidip ( 17 ) de geçit resmi 
için yerlerini alacaklardır. 

3 - : Saat tam [ 17-15 ] de 
aşağıdaki sıraya göre geçit resmi 
yapılacak ve geçit resminden son• 
ra talebe ve sporcular teftişe ha· 
zır vaziyette toplanacaklardır: 

a- izciler, b- Türkkuşu, c
Kız lisesi, d- Kız enstitüsü, e
Erkek lisesi, f- Erkek öğretmen 
okulu, g- Ziraat lisesi, h- Tecim 
lisesi, i - Orta okullar, j -Spor
cular. 

4- : Geçit resminden sonra 
vali ve yanlarında askeri Komuta· 
ni, parti reisi, belediye reisi, halke· 
vi reisi, maarif müdürü ve Beden 
terbiyesi müdürü olduğu halde ta
lebe ve sporcuları selamhyacaklar• 
dır. 

5- ; Selamlama t itince bütün 
talebe ve sporcular bando ile bir· 
likte istiklal marşını söyliyecekler 
ve alana merasimle bayrak dikile
cektir. Bayrak merasiminden sonra 
bütün talebe ve sporcular [ Dağ 
başı ] marşını aöyliyeceklerdir. 

6- ; Vali ve onu takibeden 
okullar ve sporcular adına seçilmiş 
iki genç birer söylev vereceklerdir. 

7- ; Söylevlerden sonra: Ev
veli kız talebe, sonra erkek talebe 
ve daha sonra da gençlik kulüple· 
ri spor musabakaları ve gösterileri 
yapacaklardır. 

8- ; Tören sırasında spor ala· 
nına tayyareler tarafından vecize. 
ler atılacaktır. 

9 - ; Törene bizzat gelemi
yece' vaziyette bulunan ihtiyar vel 
şöhretli sporculara öiretaıenlere 
kutlama komisyonunca seçilmiş bir 
heyet gönderilerek saygı ziyaretle
rr yapılacaktır. 

10- ; Spor müsabakalarında 
kazanılmıi mükafatlar dağıtılacak
tır. 

11- ; Gece Halkevi tarafın
dan bir gen~ik toplantısı lfapıla. 
caktır. 

l2- i Bayram onuruna Beden 
Terbiyesi Seyhan bölgesi tarafın
dan bir suvare hazırlanacaktır. 

Ankara - Adana 
Hava Yolu 

/ Baştarafı ikincide} 
paraya gidecektir. 

Tayyareyle posta nakliyatın. 
da 3 kiloya kadar koli kabul 
edilecektir. Kolinin beher kilosun· 
dan 35 kuruş uçak zammı alına· 
caktır. Yini adi posta ile 63 ku 
ruşa gidecek olan 3 kiloluk bir 
koli tayyareyle beher kiloya 35 
kuruş zammile 168 kuruşa gide
cektir. Ambalajın su geçmiyecek 
surette yapılması şarttır. 

Posta idaresi tayyareyle gön 
derilecek mektupları bir giln ev· 

velinden, saat 19 a kadar kabul 

edilecektir. Yani yarınki tayyare 
postasına yetiştirilmesini istediği· 

niz mektubu bugün saat 19 a ka 
dar posta idaresine vermiye mec 
bursunuz. 

Bu 
gece Nöbetci eczane 

T oros Eczanesi 
( Y enicami Yanında ) 

fT.a.KvİM} 
15 Magı• 1941 
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Dahili müteaddit vantilatörlerle yayla gibi serinlettirilen 

( ASR-. > SiNEMANIN VASi. 
SALONUNDA• TAN 

sineması 

Alsa ray 
sineması 

BU AKŞAM 
1 

Maarif Mü· arsa Reşatbey 4648,7ı 60 Tevhide ener, 
Recai Tarı -
mer ve Lüi 
Diraki. 

BU AKŞAM 
Sezonda bile tesadüf edilmiyen iki büyUk şaheser 
birden dUnya sinemacılığının en parlak iki yıldızı 

Hıe-dy Lamarr - Robert Taylor 
Tarafından Şahane Bir Surette Yaratılan 

Bu Akşam 
Olumpiyatlar Sampiyonu 
tarzan f il!!'-leri kahramanı 

HERMAN MIRKS 

Tarafından harkulAde bir 
Tarzda Yaratılan 

Maskeli 
Beşler 

30 Kısımhk 
şaheseri birden 
sunuyor. 

Mevsimin en gUzel süper 
fılmini sunar 

Güstav F rölıcv 
Tarafından 

temsil edilen 

Türkçe Sözlü 
Ve Şarkılı 

Bo vaziçi 
$!\Rt<JSI 

Reşatbey mahallesinde yaptırılacak ilk okul binası için 
vilayet idare heyetince istimlakine karar verilen cinsi, mik
tarı, mevkii ve takdir olunan bedeli ile sahiplerinin ad ve 
sanı yukarıda yazılı arsaya takdir olunan bedele hak ve his
seye ve ölçüsüne karşı itirazı olanların menafii umumiye is
timlak karranemesinin 8 inci maddesine tevfikan . sekiz gün 
içinde belediye riyasetine müracaatları ilin olunur. 751 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

. 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

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

680 ı 
'----~~~--~~--~~--~ 

........ SlEVIN KADIN······ .. 
BUyUk Atk ve Hakiki Hayat Fllml 

AYRICA 
İLAHİ YILDIZ: 

DOROTHYLAMOUR 
RAY MILLAND - AKIMTAMIROFF 

DİŞITARZAN 
"ii"ll:IJ iT'! IK Ç E S 101Z ll.. ıı::B 

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

Bu Filimde Beş Kardeşın Aşk Güzellik mü- Seyhan De-lferdarlıg"'ından: 
Bin Bir Türlü Macerala- zik sahneleriyle J ' Seyhan Vilayeti 
rl Ve Fedakarlıklarını Mükellefin adı Köyü veya Müfredat delteri Taalluk verginin miktarı vergisi da"ımf enc··-

nı vu·· CÜ de getirilmiştir . V e S o y a d ı Mahallesi Sıra numarası Uıue -Göstermektedir. etttiği sene nevi ura kuruş ninden: 
Y enzir kızı Mata Ad h" 7h8 ana şe ır v Adana Reşatbey mahal-Para cezası 5 00 

B e / ediye Riyasetinden: Salih oğ. Ahmet Kuru köprü 878 lesinde ıo dersaneli ilk okul 
lsmail Hakkı oğ. Suat Adana şehir 6ı8 

(Seyhan Park Ve lokantası Al H 
binası ikmali inşaatı keşif 

940 .. 1 00 
937 .. 1 25 

i oğ. asan Adana şehir 866 tutarı olan [30434] lira [22) 940 .. 1 00 
kiraya Verilecektir.) Ali oğ. Recep Kuru köprü 1568 kuruştan [28000) liralık kıs-

ı- Belediyeye ait Seyhan nehri kenarındaki Seyhan park Alliş oğ. Kazım Kuru köprü ı590 mı kapalı zarf usuliyle ek-
.. " 50 00 

1 00 . .. .. 
ve lokantası iki sene müddetle ve açık arttırma suretile icara Hakkı oğ. Mustafa Kuru köprü 1577 siltmeğe konulmuştur. 
verilecektir. Süleyman oğ. Mehmet Kara soku ı897 2- Eksiltme 20.5-941 ta-

.. .. 1 00 .. " 1 00 
2· Yıllık muhammen icar bedeli 700 liradır. Murtaza og". Baki Kuru köprü 159ı "h" ·· d f 1 
3· Muvakat teminatı yüzbeş liradır. rı ıne musa i sa 

1 
günü sa-

l 
Bekir oğ. Şevket Kuru köprü ı592 at 16 da viliyet daımi en-

l " .. 1 00 

" 2 50 
4- halesi mayısın 16 ıncı günü saat 15 de belediye encü-meninde yapılacaktır. Rıza oğ Mehmet Gül Kuru köprü 1595 cümeninde yapılacağından ka· 
5- Şartnamesi belediye hesap işleri müdürlüğündedir. Mustafa kızı Saniye Kuru köprü 1580 palı zarflar en geç bu saat· 

1 
İbrahim oğ. Ahmet R B 2762 tan bir saat evveline ka-

.. 
" " 2 00 

" 1 00 " 
stiyenler orada görebilirler. eşat ey dar saat 15 de bu encümen 

6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat Abdurrahim oğ. Mustafa Döşeme 2236 1 
makbuzlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilan Yusuf oğ. Akif Reşat Bey 2760 reis iğine verilmit olacaktır. 

" " 
1 00 

25 00 
" " 

olunur. 1. 6. 11. 15 7o7 Mehmet oğ. Azmi Hanedan 2466 3- lstiyenler bu ~e ait 

Ad B l d
• R • • J keşifname ve şartnamelerini 

" " 
20 00 

" 
,, 471 00 

ana e e ıge ıgasefınuen: Hüseyin oğ. Mehmet Kara soku 1588 görmek için nafia müdürlü-
Musa oğ, Arap İsa Kuru köprü 1581 • ·· ~ t d b"l" 1 ı- Yeni askeri hastane ile kanal köprüsü arasında müced- gune muracaa e e ı ır er. 

" " 
1 00 

" .. ıs 00 

deden inşası lizımgelen şosa açık olarak eksiltmeğe konulmuştur. Cabir oğ. Ali Döşeme 2230 4- isteklilerin (2ıOO) lira 
2- İşin keşif bedeli 5281,25 liradır. Mehmet oğ. Mustafa Döşeme 2243 muvakkat teminat vermeleri 

" " 
20 00 

9 70 

3- Muvakkat teminatı 396.ıo liradır. Abdullah oğ. Resul Döşeme 2237 ve ehliyet vesikasıalmaküze-
4- istekliler bu işe ait şartname, proje vesaic evrakı Adana Hasan oğ · İsmail . Kayalı bağ 2078 re bu miktar it ytıptıklarına 

.. .. 

.. " 
2 50 

20 00 
Belediyesi Fen işleri Mıidürlüğünden 26 kuruş mukabilinde dair bonservisleriyle ticaret 
alabilirler. , y k d .. . . . 652 95 ve sanayi odası vesikası, iki 

.. .. 

5. İhale 16-5 941 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da d ~farı a yazılı, 22 mukellefın ıkimetgahı, adresı meçhul bulunduğundan isimleri hizasın- adet vesika fotoğraflarını, bir 
Belediye binasında toplanacak Belediye encümeni tarafından ~ mu redatı gös~erilen 652 lira 95 kr, para cezası borçlarını ilin tarihinden itibaren 15 adet (38) bir adet (8) kuruluk 
yapılacaktır . gun zarfında .. malı ye tahai\ şubesi veznesine teslimi, lüzumu tebliğ yerine kayim olmak üze- dajga ve bir adet de bir ku-

6· Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden re ceza usulu mahkemeler kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 750 ruş uk tayyare pulunu yuka-

en az do··rt gu··n evvel Beledı"ye Fen ı"şlerı" mu""du""rlu""ğu""ne mu·· raca- -~-•- + - -·-•-1-•+•-·-•+-=r-l'S?'a - , rıda ikinci maddede zazılı t-=- . ..,,,. • .,_ ... .,.,.,_.-_.+w+_.,.,.,;,.++ ... s_.9 _. ++ 

atla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almaları şartdır. t ~ D"" 1 'j günden 3 gün evvel dilekce-
7- Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin Adana t • unyanın En yi Radyosu ı !erine bağlamak suretiyle vi-

belediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya girmek isti yen· '• Cf) A GA radyosu olduğunu unutmayınız. la yete müracaatıan lazımdır. 
terinde ihale gününde muayyen saatda Belediye encümenine 5- Posta ile gönderilecek 
müracaatları ilan olunur. ı. 6- ıı. ıs 109 K" I 8 M h - 8 t I • mektupların dış zarfı möhür :·····················································: • oy er a sus a arya 1 • mumu ile iyice kapatılacak-• DiKKAT DiKKAT DiKKAT • • • tır. Postada olacak gecikme-

: ••• ... ... : • Şehir için Elektriklileri Vardır. • !er kabul edilmez. 1 SAA TÇl VEHBİ ÇÖMELEK I • . • _ 110 
1- 6- 11- 1s 

: : : Bu Radyolarımızı Görmeden • Belediye i S a a t K u 1 e s i K a r ş ı s ı n d a i • • Riyasetinden: 

: Zenı't, Arlon, Neker, Nacar, Hı'slon kadın : : Başka RADYO Almayınız . : Belediyemizde açık bulu-: : tJ ı nan 50 lira ücretli bir dakti· 

l Ve erkek model Saatlerimiz yedeklerila i : ADRES: Adana Merkez Oteli Altında ~:~~kg~~~ ::~t si:~e cu:::~ 
:.· gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. :.= •• HOROZ OGLU KARDEŞLER baka imtihanı yapılacaktır. 1 Ehil olanların tahsil, askerlik 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OOt~~~;:;:;;;~~~~~!:ı:ı!!IE§:~SZ;;ı:r;!!!ı<!i~ı::;o:ıs:ı:~i!l:!:i!~::ı:;;;;:~s:ı:;!!:ı:;~~z-.!llc;;ı;ı.ı:i!lZlO!l:El!~i:E!!!l~~· Satlık Dükkan Eşyası ı_ı.···o··.··a···K···T···a···R······;.· -~-·-T·-··~ --.-ş-- _B_A_ -N--K--A--s--,- --·-x- - ------ -~--- ;:a~~z~et veıika~5~ıe müra 

Asfalt cadde 4 yol ağzın· 

da köşe başında 311 nolu 5 Kemal Satır i . DÜZiÇi KÖY ENSTiTÜSÜ 
dükkanda bulunan dükkan • • Küçük tasarruf hesapları MÜDÜRLOAONDEN •• 

: H asta 1 ar ı n ı hergün : f y E \a eşyası satlıktır. : Kızılay caddesindeki mua- : 1 9 4 1 1 K R A M p L A N 1 Muhammen Yüzde 7.5 
İçindekile~ müra aat. İ yene evinde kabul eder (9) ! K E ş 1 D E L E R: Cinsi Miktarı Fiatı bedeli teminatı 

il· 13- 14- ıs. 16 7?..2 ••••••••••••••••••••••••••• 4Şubat, 2Magıs,1 Afustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. iki yıldız un loooo 15 150000 112 50 

- - - 1941 iKRAMiYELERi 1. Yukarıda yazılı un 16.V.941cumagünü saat onda Düziçi 
Su baskınından na- vukua gelmektedir. Köy Enstitüsünde açık eksiltmeye konacaktır. 

Son iki yıl içinde yurdun bazı 2 Ş t D·· · · Kö E tit"" ·· M~d· 1 d 
Sil korunacag

., ız? d bı"lı"r.· ar name uzıçı Y nı usu u ıir üğün e görüle Liralık 2000. 1 Adet 2000 - Lira -
== -mıntakaların a vukua gelen taş. 

IB I B. · "d J kınlıkların bazı suni amiller tesi· T "h 1 aştara ı ırıncı e 3. alip olanlar ı a e saatına kadar teminat akçasını yatı 
re se\ahiyetli m~murlar tarafından riyle tahrip sahasını arttırmış oldu- rabilirler 

3 1000 3000. .. .. .. • 
2 750 - 1500. -" " " 

h d. h I · · ğu görülmüştür. T 1 1 • "k ·hı a ıse ma alline gitme erı emır 4. a ip erın ı ametga arını gösterir birer vesika ile gel 
olunanları, ha,talık gibi meşrO bir Yıllardan beri yurdumuz için meleri lazımdır 711 1 6 11 15 

4 500 - 2000. -.. .. .. 
8 250 == 2000. -.. 

bir sebep olmak.,zın gitmiyenleri birer afet halinde devam eden bu 
cebren sevketmeğe mahallin en hadi•elerin bilhaS!a son iki yıl için· 
büyük mülkiye memuru selahiyet· de açtığı rahneler bunun sür'atle 
tar olacaktır. Bu gibilerden 5 li· yapılmasını icap ettirmiştir. Bu su· 
radan 10 liraya kadar hafif para retle hükOmet ve alakalı olan 
cezuı alınabilecektir. vatandaşlar el birliğile bu müca·D 

Mucip sebepler layihasında ez. delede müştereken çalışacak, in-
• cümle şöyle denilmektir : şaat ve tesisatın muhafazası ve 

Kapalı ve akar suların zaman islahı işlerinde hisselerine düşen 

zaman husule getirdikleri taşkın· vazifeyi yapacak ve bu sel hareket. 
ar tesirile geniş sahalar su altında (erin~ ka.rşı alınması lazım gelen 
kalmakta ve bu yüzden maddi ve tedbırlerı almakla mükellef olacak· 
manevi büyük zarar ve hasarlar lardır. 

--- -- ---
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Mildilrü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

.. " 35 100 =- 3500. -" " " 
80 

" 
50 

" 
== 4000. - " 

300 
" 

20 
" 

6000. - .. 
TUrklye ı._ Bankasına P•ra yatırmakla yal

nız para blrlktlrmi' ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda talilnizl de denemit olursunuz. 377 

Adana Gençlik Kulübünden: 
Kulübümüze biridare me 

muru müsabakayla alınacak 

tır. Müsabaka sınavı21.5.94ı 
çarşamba günü saat 18 de 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl 
gesi bınasında yapılacaktır. 

1 Askerlik hizmetini yapmış 
olan taliplerin memurin ka 
nunu hükümlerine göre vesi 
kalarını müsabakadan en az 
bir gün önce Beden Terbi 
yesi Seyhan Bölgesi bürosuna 
göstererek kaydolmaları ilin 
olunur. 752 

Belediye l a==·K····:..··R····A·····L·····K·-ı 
Riyasetinden : • 
(Müstamel enkaz satılacak) .=: B A A İ 

Divan yolu ve Cumburi- U 
yet mektebi karşısında yol 
tevsii dolayısile yıktırılmakta ! Mevkii ve kendi iyidir. S 
olan binalardan bakiye ka- : Tutmak istiyenler, fazla ı 
lan enkaz Mayısın 16 ıncı : malümat almak için EGE 
cuma günü saat 9dan 12 ye ! PALASTA Bahriye müra-
kadar yerinde arttırma usu- ı caatları · 1 
liyle satılacaktır. =•••••••••••••••••••••" " 

Almak istiyenlerin o gün luomaları ilin olunur. 
ve saatte satış yerinde bu- 754 


