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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şef lrak
1 
har iye vezirini kabul etti 

Ankara ıs ( A. A) - Reisicumhur ismet lnönü, bu gün Çankaya· 

daki köşklerinde Yunan devlet nazırı Argiropolos'u Yunan büyük el

çisi Ralael ile birlikte ve bunu müteakip Irak harbiye veziri Naci Şe~
keti Irak eçisile birlikte kabul buyurmuşlardır. Bu mülakatlarda harı· 
ciye vekili Şükrü Saraçoğlu hazır bulunmuştur. 

T SARRU BOH LARI 
t;ln bıı tı:>arrufu~ sahiplerine elle · 

rinde atıl dtıran ~erv ı! tlcrden ka· 

z1nç t~miıı etmeler\•11.'! imkft. :t v~r · 
mek ve nihayet bu vatand:"t.şları 
a<11 matlup obn uzun vade!. dev · 

ihr ç 
ed'"lecek 
Tasarruf bonolarının ha· 

sıfatı amortisman sandığın· 
ca hazineye devredilecek, 
bu hasılat hazinece Milli 
Müdafaa hizmetlerine mü· 
teallik feı.ıkalô.de tahsisata 
karşılık olmak üzere irad 
kaydolunacak. 

Ankara: ıs [Hususi muhabirimiz· 
den] - Tasarruf bonoları ihracına 
dair kanun layihası umumi heyete 
sevkolunmuştur. Büdce encümeni 
mazhatasında ezcümle şöyle deni!· 

mektedir: 
«Bütun dünyayı yayılma tehli

kesi altında bulunduran harbin he
nüz, harp harici kalan milletlerın 
iktisadi ve mali vaziyetleri üzerin· 
de yaptığı tesirler gittikçe ağırlaş· 
maktadır. Hassaten Milli Müdafaa 
hazırlıklarının istilzam ettiği para· 
yı normal varidatla temin etmek 
imkansız bir hale gelmiştir. 

Bu suretle harp iktisadi reji· 
mine girmiş olan devletler maliye
lerince tatbik edilmekte olan ve 
emisyonlara mehma emkBn mini 
olması dolayisile fiyat terelfülerini 
önlcınck.tc fa.ydcı~1 bulunQn loa•I" 

ruf bonoları usulünün ımemlekeli· 
mizve de tatbıki bir taraftan ban
kalara tevdi edilmeıniş küçük ta· 
sarrufların hazineye intikali ile mil· 
li mildafaanın fevkalade masrafla
rından bir kısmını emisyona gidil
meden karşılamak ve diğer ta raf· 

FRANSA 
Avrupada tesisine 
çalışılan nizama 
iştirik ediyormuş 
Paris 15 ( a. a.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Vişi siyasi mahfilleri, Hitlerle 

amiral Darlan arasında yapılan ve 
4 saat süren görüşmenin birinci de· 
recede ehemmiyetini kaydetmek· 
tedir. Tebarüz ettirildiğine göre, 
bunun neticesi çok cesaret veri· 
cidir. Konuşulan mevzular bazı 
muayyen me•elelere inhisar etmek
le beraber Alman - Fransız mü· 
zakerelerinin vardığı tedbirler Av
rupada tesisene çalışılan nizama 
Fransanında iştirak etmesinden iba· 
rettir. Fransız siyasetinin bu isti· 
kameti istikbal için geniş ufuklar 
açacağı ilave edilmektedir. 

-Devamı ikincide· \ı Nasyonal Sosyalist · Partisi Sabık Lideri, Hitlerin Muat1ini Hes Halk Arasınaa ı.ıe Asıc.eri JJır ı ejtış .:Sırasında 1 

Irak ve iran hudutlarına 
yapılacak demiryolu 

1 Vekiller Heyeti \r-:~~---------topla ndı g!~e~nh~~::'. rı-A_s_k_e_r_l_ve_s;_ly_a_s_ı_""I :;;a:o;:;,~~:ş:~:: 
A k ( 1 

miyetli mevzuu . VAZIY T . deli ise neden 
n ara A.A)ıS- cra vekili· olmakta devam E 

leri heyeti buaün b .. veka"lette baş· d H E parti reisliğinde 
& -. e iyor. Nazi !ide· s B l d 

vekil doktor Relik Saydam riyase- 1 ırkı mıı ı?ıo rinin ngiltereye ' Hds'in Alman 

. 
inşaatın ikmall için istikraz ak· 
dine dair Uiylha meclis umumi 

heyetine verildi 

tinde haftalık toplantısını yapmıştır. geçişi etrafındaki A 
1 

planları hakkında 
- - - - - . esrar perdesi he- m a n bir takım ifşaatta 

1 U
. 1 n ku· 1 

,. htı"f a" 1 nüz kalkmış de- balunması ihtimal" ğildir. lngiliz hü· p 1 aA n 1 a r 1 n 1 Almanları ehemmi 
kllmeti tarafından yelle düşündür-

Ankara ı5 (Hususi muhabirimizden) Diyarbakır istasyonundan Irak 
ve lran huduularına kadar yapılacak demiryollarının ikmali için istik
raz akdine dair kanun liyıhası alakadar encümenlerden geçerek umumi 
heyete sevkolunmuştur. Layiha esaslarına göre, Diyarbakır istasyonundan 
Irak ve lran hudutlarına kadar uzatılacak demiryollarının inşasını ta. 
mamlamağa tahsis edilmek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüzde 7 
olmak ve itibarı kıymeti her sene ıs milyon lirayı geçmemek ve yirmi
şer senede itfa edilmek şartiyle 3S milyon liralık hamiline muharrer tah. 
vil ihracı suretiyle istikraz akdine Maliye vekili mezun olmakta v., bu 
istikraz tahvillerini halin icabına göre yalnız faizli olarak ve azami se· 
nelik faiz nisbeti yüzde 7 olmak üzere ihraç hususunda maliye vekili 
selahiyetli bulunmaktadır. 

Yurdun her tarafında 
hava şehitlerimizin ha· 

tıraları taziz edildi 

Hes'le görüşme· 

1
• F ş A metedir. Berlinden 

ğe memur edilen gelen bir haber-
eski Berlin elçi· de, Hes'in Alman 

lik memurlarından e d k . genel kurmyıoın 
Patrik'in temas· ece m 1 plan ve tasav-
ları da henüz vurlarını bil~mi· 

Bugün harap olmuş bulunan lngilız parlemento bınası 

Alman tayyarelerine karşı 

ingiltere 
Suriye'de 
harekete 

geçti 
Eden'in avam kamara 
sın da b e y a n at ı 

Fransız hUkQmeti 
bu vaziyetin mesu
liyetinden kendisini 
kurtaramaz,, 

E.den ezcümle demiştir ki: 
«- Elde ettiğimiz mufassal m•· 

lilmat, Suriye makamlarının Alman 
tayyarelerine lraka uçmak üzere 
merhale olarak Suriye meydanla· 
rından istifade etmelerine müsaade 

ettiğini göstermektedir. lngiliı hü· 
kQmeti düşman tayyarelerine karşı 
Suriye meydanlarında hareket.e 
geçmeleri için kuvvetlerine emır 
vermiştir. Fransız hükumeti bu va· 

ziyetin mesuliyetinden kendin'. 
kurtaramaz. Fransa'nın bu harekelı 
mütareke şartlarına mugayirdir.• 

Vişi'nin Milletler Cemiyetinden 
çekilmiş olmasiyle buradaki manda 
hakkının <la nihayet bulması icap 

edip etıniyeceği kendisinden ·~·~
lan E.den, buna cevap vermek ıçı~ 
evvelden haberdar edilmek istedı· 
ğini, mamafih yapılan telmihin kıy
metli olduğu cevabını vermiştir, . 

Ankara ıs ( A.A) - Bu gün • 
yurdun her tarafında yapılan ihti
fallerle hava şehidlerimizn hatıra
ları taziz edilmiştir. Şehrimizde 

Ulus meydanında yapılan ihtilalde, 
başta Büyük ·Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda ve Başvekil 

doktor Refik Saydam olduğu halde, 
Parti genel sekreteri, idare heyeti 
azaları, mebuslar, hava, genel kur-

may, Milli miidalaa ve diğer veka· 
1 '· ... l,.~n1 ua~., ... ""' nıtt ....... .. 
ler reisi ve azaları, sivil pilotlar, 
harp okulu talebeleri ve kalabalık 
bir halk kütlesi hazır bulunmuştur. 

bütün daireler ve müesseseler ile 
teşekküller taraf1ndan a-önderiien 
yüze yakın çelenk 'lnıtını zafer 

çevrelemekdeydi. 
Merasime, beş dakika süren 

ihtilal sükOti ile başlanmış, aoker 
ve jandarma kıtaları resmi selimı 
ifa eylemiştir. Bu esnada bütü 
bayraklar yarıya indirilmiş ve yol· 
lardo bulunan halk, harekette bu
lunan vesait, ihtiram vakfesi mild· 

delince bulundukları yerde durarak 
ihtifale iştirak etmiştir. Bundan 

sonra bando ınattm havası çalmış, 
bir manga asker tarafından havaya 
üç el ihtiram atışı yopılmıştır. Bu· 

nu müteokip bir çok hatiplerin aziz 
şehitlerimizin hatıralarını canlandı

ran ve onlara karşı bütün milletce 
duyulan duyguları belirten hitabe· 
!eri dinlenmiştir. 

Bu merasimden sonra aske ve 
sivil tayyarecilerden mür~kkep bir 
heyet şehidliğe giderek hava kur
banlarımızın mezarlarını ziyaret 
eylemişlerdir. 

( Şehrimizdeki merasime 
tafsilat 2 inci saylamızdadır.) 

aid 

İngiliz kıtaların:. 
daki Iraklılar 
kaçmış! 

Kahire: lS [a. a.] - Royter ajan 
sının emin bir kaynaktan öğrendi
ğine göre, maskeli işaretler taşı
yan bir miktar Alman tayyaresi 

Suriye'de 3 tayyare meydanına 
inmiştir. Bu tayyarelerin lraka git· 

meleri muhtemeldir. 

Amerikanın haberdar edilip edıl· 
mediiı'i sualine karşı da: 

«Gayet tabii, evet• cevabını 

Irak Harbiye nazırı, 
Ankaradan Tahrana 

gidecek 
Bağdat lS ( A. ı\) - Reami 

bir tebliğe göre, lngiliz kıtaları 
arasındaki Iraklılardan bir çoğ.p 

kaçmıştır. Irak hükQmeti halen 
düşman kıtaları arasında bulunan 
Iraklılara bu günden itibaren bir 
hafta mühlet vermiştir. Bu mühlet 
geçtikten sonra bunlar vatan baini 
telakki edilerek o suretle muamele 

Kahire: ıs Salahiyettar mahfil
lerin mütaldasına göre, Suriye'den 

geçen Alman tayyarelerinin sryısı 

30 dur. Tayyarelerde Alman işa
reti yoktur. Fransız işaretleri taşı· 
dıkları sanılmaktadır. 

vermiştır. 

bitmemiştir. Maa· B.erlin, sabık liderin in- yeceği bildirilmek· 
mafih lngilız ve gıltereye kıymetli maJQ. le beraber, logil· 
Amerikan gaze- mat verebileceğini kabul tere hakkındaki 
telerioin verdik· ediyor ve endişe doyuyor. tasavvurların omu 

leri meraklı ma- AJ s mi hatları üze-
IOmat hadiseyi manya uri- rinde malumattar 
kısmen aydınlat· h olduğu, lngilte· 
maktadır. Bunlara ye ava mey- reye kıymetli ma· 
göre, Hes lngil· d } lumat verebile
tereyi ziyareti an arından is- ceği kabul edil· 
çoktan kararlaş· mektedir. 
•UW•• uu•UUUJV• l:f ""'J .... , .... ln ....... 1&4J& ~·· 1-
du. Sabık Nazi .., kili 'rorçifın"Hôs 
lideri ı936 Berlin Miht1er tayyareleri, içle· den elde edilece 
Olimpiyatları es- rinde askeri heyetler malllmatı söyliye· 
nasında Lord Ha· b l d ,. Jr /-' ceii şüphelidir. 

u un "•" a ue Bal- Bugiln a v a m 
miltoo isminde d d d / a a var ı ar. kamarasında bu 
bir lngiliz spor· Radyo _ ı:ıeselo üzerinde 
cusile tanışmıştır. 
Lord Hamilton, - gazetesi - tekrar konuşmuş 

fakat fazla bir 
birkaç ay evvel Hes'ten bir mek- şey söylememiştir. Yine bu top
tup almış ve bunu hükQmete tevdi lantıda lngiliz nazırlarından biri 
etmiştir. Lord, halen lngili< bava « Hes'in buraya gelmesinden Hit 
kuvvetlerinde hizmet görmekte· !erin h•beri bulunmadığını kabul 
dir. Hes, Hamiltona göndeJrdiği edemem» demiştir. 
mektupta, Almanya ile ln"iltere • Al ·ı V , manya ı e işi arasındaki 

arasında sulh ak· anlaş:ma, günün 
dine taraftar ol-duğunu bildir- ~ ikinci dereced ehemmiyetli ba. 
miştir. disesidir. 

Hitlerin aıııira 
Darlaııı Bertes 
gadendeki köş 

zat görme ğ e künde kabul et. 
karar vermiş, bin· tiği, mülikatın 

Hes, cevap 
alamayınca, in· 
giliz dostunu biz. 

d 
. 4 saat sürdüğü 

iğı tayyaresile ifşa edilmekte-
doğruca Lord'ın dir.Darlanın Al 
çiftliğine İnmiştir. manyadan Vitiy 

Nazi liderinin ' dönüşünü, nazır· 
tayyaresinde bir lar toplantısın· 
harita bulunmuş· .J da izahat veri-
tır ki, Bunda 

1 
şini müteakip Al 

Rudolf Hes \ man- Fransız an 
Lord'ın maliki- :!------·---------'~ !aşması lastik 
nesi mavi bir daire içinde gös- olunmuş, fakat bu hususta henüz 
terilmekteydi. Harita, Hes'in Lord resmi bir tebliğ neşredilmemiştir. 
Hamiltonu ziyarete geldi&-ine lsviçreden gelen haberlere 
kuvvetli bir delil sayılıyor. Dığer göre, Fransız balkıoa anlaşma 

~::-!~:nH:~~t~~~~ş~~~~li~?:: i;~~ hakkında malumat verilmemekte· 

1 
dir. Bir habere göre, Alman ha-

ıürülmesini istemiştir. Hami ton, yeni 
hastahanesine götürülürken Hes'le riciye nazırı Fon Ribbentrop ya· 

kında Parise gid~cektir. 
görüşmüş, bu mülakatta Enteli· Fransanın Almanyaya Surye· 
cens servis memurları da hazır den geçit hakkı verditi ısrarla 
bulunmuştur. ileri sürülmektedir. Suryedeki 

lngitiz ve Amerikan gazete- Fransız makamları, Almanların 
!erine göre, Hes'in maksadı, Lord Irak üzerinde uçuşlar için Surye 
Hamilton vasıtasıle sulhu !emindi. tayyare meydanlarını kullanmala· 

Almanların iddiasına göre, rına müsaade etmişlerdir Bunun 
lngiltere ile Almanya arasında üzerine lngiliz hukQmeti Surye 
sulh akdi Hes için sibit bır fikir tayyare meydanlırıı.da Alman 
haline gelmişdi. Aklında bozuk· tayyarelerine karşı harekatta bu· 
luk vardı. Bu fikirsibit yüzün· lunulmasına tam salahiyet verm;•tir 
dendir ki, Hamiltonun sulhu temin ... edeceğine inanmışdı. Suryede 4 tayyare meydanı 

lngilizler Hes'in deli olmadı· vardır. Alman tayarelerinin Şam 
ğında, m10lı katı akliye•inin yerinde ve Halep meydanlarından istifade 
bulunduğunda israr ediyorlar. ga· ettHderi anlaşılmaktadır. Buraya 
zeteler Alman liderleri arasında gelen tayyarelerin Rodostan ba· 

Bulgar Başvekili 
FİLOF 

Yine sanıldığına göre bu tayya· 
reler nakliye tayyareleri olmayıp 
mutahassısları ve sivilleri hamil 

bulunuyordu. 
Londra: ıs [a. a.] - Hariciye 

nazırı Eden, 1'ugün avam kaoıara

sında, Suriye'de Alman tayyarele· 
rine karşı harekete geçilmekte ol· 
dugunu bildirmiştir. 

Kahire, lS (a.a.) - Burada 
haber alındığına göre, Suriyedeki 
Fevkalade Komiser General Dens 
12 mayısta Vişiye telgraf çekerek 
Alman tayyareleri Suriye tayyare 

m~ danlarına indiği takdirde nasıl 
bir hattı hareket takip edeceğini 
sormuştur. iki defa tekit edildiği 
halde komiserin buna cevap alıp 
almadığı belli değildir. 

ltalya Krah 
Yunanistanda 

··göreceklerdir. Htklarında idam 
cezası tatbik olunabilecevi gibi 
malları da müsadere edilecektir. 

Bağdat ıs ( A. A) - Hicaz 
karalı lbnissnudun nezdine ğönde
rilen Irak maliye nazırı bu gün 
Bağdada dönecektir. Öğrenildi
ğine göre, Ankarada bulunan Irak 
harbiye nazırı Naci Şevket Tah· 

r• na sidecektir. 

raket etmiş olmaları mu~akkaAlk 
tesanüd olmadığını söyliyere harp tır. Surye yolile gönderılen · 
kefesinin sarsıntıda olduğu iddia- man tayyarelerinden bir k11mının 
sındadırlar. Baadada vardı(ı, bunların klraf. 

N 1 
• b"ld' 'ime teu• 

e o ursa olsun, bu, nazi şef- işareti taşıdığı ayrıca 1 ırı 1 
!eri hakkında yeni bir hücum ve Londradan verilen ~aber ~h~ 
tarız vesilesi te•kil etmi•tı'r. Ame· ·· e Bardada tayyare ıle ':

111

• y y g-or , I ·d l'elauıtır 

Bulgaristan Hitler 
ve Musoliniye 

minnattardır, dedi 

Roma lS ( a, a. ) - ltalya 

Kralı dün E.lbasanı ziyaret ettikten 

sonra Yanya'ya geçmiştir. 

rika gazeteleri Almanya vaziyetini ver askeri heyeJ;'do:ctıde ] 
karışık görmektedir. Bir iofiradcı l Devamı 



COÖRAFYA ---ııT~~~~~·~~f 
SIKLAD ftDALARI Besinci efendiden Kahraman hava 

'şehitlerini andık 

1 PO L i Ti K Al 

Japon yanın 
vaziyeti 

Şlra adası lokumlle methurdur; Santorin 
Ağaçsız, susuz, her taraf• llv ve kUI baka· 
yasile dolu bir adadır, zelzelelerle sık sık 
değı,ır, yUksellr ve alçahr. 

Allah korusun! 
Ş imdiye kadar şu dünyaya 

dört efendi geldi. Allah 
beşincisinden saklasın. O da be· 
şiğinde türlü ihtimamla beslenip 
büyüyor. idareyi eline aldığı gün, 
hepimiz tamamız ... Tekmil ziruh
lar künfeyekOnl 

gaponya'nın, üçlü pakt kombi

~ nezonu içinde rahatsız oldu· 
ğuna delalet eden emareler giln 
geçtikçe çoğalmaktadır. 

Birkaç günden beri gelen tir. Yeni kaymeni son seneler zar 
telgraflar ltalyanlarm, Yu· fında hasıl olmuştur. Burada vakit AtatUrk parkı önUnde dUn me

rasim yaplldl; nutuklar söylendi 
Japonya, dahil oldoğu siyasi 

kombinezonun fayda ve zararıoı 

ancak bir mile.yas ile ölçer: 
nanistana aid Siklad, Cyclades ada· vakit faaliyet gösteren bir yanar 
larını birer birer işğal ettil<leo.rini dağ vardır. Santorin adasının sa- Dün hava şehitlerimizin aziz hatırasını tebcil için Atatürk parkı 

önünde merasim yapılmıştır. Törene Adana garnizonundaki tek· 
mil subay ve erler, mülki ve askeri zevat Jandarma ve polis müfrezele 
ri, okullar ve bil'umum teşekküller iştirak etmişlerdir. Merasime 10,30 
da şehitlerimizin hatıralarını taziz için bir dakika ihtiram sükatile baş
lanmış, tören mahallindeki direğe asılmış olan bayra

0

k yarıya kadar indi 
rilip tekrar yukarıya çekilmiştir. Halkevi bandosu matem havası çalmış 
tayyare alayına mensup bir manga havaya üç el iatiram atışı yap· 

Çin harbini nihayetlendirmek 
bildirmektcdir. Siklad adaları Mo- hilleri bir volkanın krateri gibidir. 

• * * bakımından kombine·zon ne dere
ce işine elverir? Japonya Çin 
harbini açalı dört sene olmuttur. 
Bu müddet zarfında Japonya cid
den büyük asketi zaferler kazan
mıştır. Denilebilir ki istihdai etti
ği her askeri a-ayyeyi elde etmiş
tir. 

ranın şarkında, Ciridin şimalinde- Her taraf dik kayalıktır. Ada-
Birinci efendin in adı «Cana· dir. Başlıcaları Amargos, Anafı, ların ortasında büyük bir krater 

ı 
var» dı. Yani aslımlar, kaplanlar, 
filler, mamutlar; nesli şimdi mun
kariz olmuş, fakat vücudlarını 

los, Andros, Santorin, Naksos, bulunduğu, bunun birkaç parçası 
Şira { Syros ), Paros'tur. Adaların nın çökerek içeriye su girdiği, bu 
J\ufusu 200 bin kadardır. Halk ge- suretle muhtelif adarlar husule. 
micılik, balıkcılık, sünger avı ve geldiği anlaşılmaktadır. 

mermercilikle geçinir. Mühim bir . Santorin adasında hiç bir ye· l Çin kaselerinden, lran nakışla
rından, Hind masallarından ve 

kı!lmı da başka yerlerde gidip ça· re benzemiyen güzel manzaralar Garp ülemaaından öğrendiğimiz 
ejderler. yırtıcı kuşlar, ilb ... 

mışhr. 

Bunu müteakip ordu adına bir 
subay, hava kurumu adına lkurum 
reisi dişçi Rasih, halk partisi adı
na muallim Vehbi Evinç günün ve 
ehemmiyetini tebarüz ettiren par
lak nutuklarını irad etmi~ler ve 
halkın çoşkun tezahüratına vesile 

galandıkça en büyük tehlikelere 
göğüs germeye ve bu güzel top· 
raklardıı gözü olanlara yeni ders· 
ler vermiye her zaman hazırız. Siz 
ey şanlı şehitler, Ebedi olan yer· 
lerinizde rahat uyuyunuz. 

Fakat Çan·Kay·Şek ile anlaş
maktan ibaret olan esas gayesi
ne varamadığından Çin harbi de· 
varn edip gitmektedir. Almanya 
bir türlü Avrupa harbini tasfiye 
edemediği gibi, Japonya da Çin 
harbini tasfiye edemiyor. 

lışır. vardır. Bunun için harpten evvel 
Siklad adaları umumiyetle vol- her sene bir çok seyyahlar bu ada Zavallı insan, oyuklara, kovuk-

kaniktir. Santorin adası civarında yı ziyaret ederdi. Çok eski zaman. 
elan vakit vakit faaliyete geçen 
bir volkan vardır. Bütün adalar 
kayalıktır. Bu sebeple erazi zirate 
mü!laid değildir. Pek az mikdarda 
buğdııy ekilir. Fakat buna mukabil 
bağ çabuk yetişir. Adaların üzüm 
mah:.ulü ve şarabı çok meşhurdur. 

lara kaçtı; ağaç tepelerine brmıındı; 
göller üstünde barınaklar yaptı. 
Kendinden daha kuvvetli, daha 
iri olan bu canavarlardan, dün
yanın bu dört ayaklı, yahut ko
ca kanadlı ve yırtıcı pençeli ilk 

Siklad adalarının en büyüğü 
Naksos'tur Mesahası 432 

kilometre murabbaı, nüfusu 25 bin 
kadar<lır. Ada kamilen granit ka· 
ynlarcian mürekkeptir. Maamafih 
bazı yerlerde çok müobit toprak· 
lar da vardır. Bağcılık ve şarap· 
çılık çok ileri gitmiştir. Adada ne· 
hirler çoktur. 1003 metre irtifaın·da 
Oıia adında bir dağ da vardır. Ada· 
nın merkezi 3500 nüfusu olan Nak

sos şehridir. 
Nanksos adasında büyük mer

mer ocakları vardır. Buradan çıka
rılan mermerler her tarafa gönde. 
rilir. 

Andros, Siklııd adalarının en 
şimalindedir. Eğriboz'dan bir ka
nalla :ıyrılmışhr. Bu adada eski za· 
manlnrdan kalma bina enkazı, mer
merler vardır. 

Siklad adalarının en nıühimmi 
Syros denile Şira adasıdır. Mesa· 
hası 81 kilometre murabbaı olduğu 
halde nüfusu 50 binden fazladır. 
il. .a~-·- -··"r•: H·•-""""lip, 
şehridir. Bu şenrin nüfusu otuz oı-

ne yakındır. 
Şira da diğer adalar gibi ka 

yalıktır. Burada bir mikdar buğday 
yetişir. Bağları şarabı meihurdur. 

Şira mühim bir ticaret merke· 

zidir. Ege denizinde işliyen 

vapurların büyük bir kısmı Şira'ya 
uj-rar. Adanın büyük ehemmiyeti 
Yunan istiklal harbi zamanından 

kalmadır. 
Şira ehalisinin bir kısmı kato· 

lik olduğundan Yunan istiklal har
bi esnasında Fransa bunları hima 
ye etmek üzere bir donanma gön
deı mişti. Ada bu suretle bir nevi 

bitaraf mıntııka halini almış, Yuna· 
nistandan, diger adalardan birçc•k 
kimseler gelip burada yerleşmişti. 

Bu suretle Şira büyük bir ticaret 
merkezi halini halmıştı. 

Yunan istiklal muharebesi neti
celendikten, Pire limanı büyüdük
ten sonra Şira ehemmiyetini biraz 
kaybetmiştir. Mamafih elin bu ada. 
da büyükçe bir tersane, Banka şu· 
heleri, mühim ticaret müesse.eleri 

vardır. 
Şira'nın asıl şöhretine sebep lo· 

kumudur. Şira lokumu dünyanın 

her tarafında meşhurdur. Şira'da 
bir çok müesseseler lokum yapıp 
dünyanın dört bir tarafına gönde
rirler. 

Şira lokumu bir zamanlar lstan· 
bulda da çok satılırdı. Galata'da 
bazı dükkanlar münhasıran bo lo. 
kumu satmakla a:eçinirdi. 

Naksos, Siklad adalarının en bü· 
yüğü, Şira da en kalabalığı ve en 
ticaretgah yeri olmakla beraber 
bu adaların en dikkate şayan olanı 

Santorin adasıdır. Hata bu adaya: 
«Siklad'ın incisi• derler. Santorin 
Girid'in 110 kilometre şimalindedir. 
Nüfusu 1~ bin kadardır. Bu ada 

tamamen volkaniktir. 19?5 de bir 
indifa olmuştu. Adada su, ağaç 
yoktur. Her taraf liv ve kül ba· 
kayasiyle doludur. ManıJfih burada 
da bağlar çoktur ve l'Ü:ıel şarap 
yetişir. • 

Santorin müteınadı zel:ıeleler. 
le değişmektedir. Burası •yer altın· 

• dan gelen kuvvetlerle yükselen al 
çalan bir yerdir. Ada bir yarım 

ay şeklindedir. Ortasında Thirasia 
adında daha küçük bir ada ve bu· 
na yakın 3 küçük ada vardır. Bu 
adalara Kaymeni, yani yanıklar 
adaları derler. Yanıklar adala· 
rı Büyük Kaymeni, Küçük kaym .. 
sıi ve Yeni Kaymeniden mürokkop.I 

larda santorin'in nüfusu çok oldu· 

ğu bulunan eski eserlerden anlaşıl· 
maktadır. 

Gençlik eğitmenleri 
Beden terbiyesi Genel direk

törlüğü, vilayet, kaza ve müessese· 
ler gençlik kıılüplerinde beden ter
biyesi mükelldlerini beden terbi· 
yesi nizamnamesi esaslıırı dairesinde 
çahşhrmak vazifesini vermek üzere 
kadrosuna ( gençlik eğitmenleri ) 
almağ'a karar vermiştir. 

Verilen malamatn göre, talip
lerden aranılan şartlar şunlardır: 

« Türk olmak, 35 yaşım aşma· 
mış bulanmak, askerliğini yapmış 

olmak, en az orta veya muadili tah
sil görmüş bulunmak ( lise veya 
askeri erbaş okullarını bitirmiş 

olanlar tercih edilecektir ), Anka· 
ra'da açılacak ve 5 6 ay kadar 
devam edecek olan beden terbiyesi 
kursuna iştirak ederek kurs niha· 
yetinde yapılacak imtihanda muvaf· 
fak olmak, sıhhat bakımından her 
türlü iklimde çalışabilecek ve her 
nevi beden terbiyesi f aaliyetlerile 
( jimnastik, oyun ve sporlarla ) işti

ğal edebilecek durumda olmak, be-
' a . 1• .. •: __ ··---' 

talimatı ile iç disiplin ve talim ve 
terbiyeye tamamiyle riayet edece· 
ğine ve kurs imtihanında muvaffak 
olduktan sonra genel direktörlükçc 
verilecek vazifeyi kabul edeceğine 
dair taahhütname vermek. » 

Kursu bitirip vazifeye tayin 
edilenlere barem kanunu hükümleri 
dairesinde azami 140 liraya kadar 
ilcret verilecektir. Müracaat tari· 
hinin sonu olarak 31 mayıs tesbit 
edilmiş ve fazla malOmat da beden 
terbiyesi bölğe başkanlıklarına 

gönderilmiştir. 

Bir aile faciası 
AvaMs - Yerköyle Kayseri 

arasındaki Paşalı istasyonunda ana, 
baba, ogul ve gelinden mürekkep 
dört nüfusluk bir ailenin ölümü ile 
neticelenen feci bir hadise olmuş. 
tur. Ailenin babası, karısını ve ge. 
linini öldürmüş ve ağır surette ya
raladığı oğlu da babasını öldür-

!müştür. 
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efendilerinden korunmak için ça· 
reler aradı. 

* * * 
Çareyi de bilhassa toplulukta 

buldu. 
Halbuki galıba. beşer ceaıiye

tinin bünyesi o derece sıkışık. 
yaşamağa m~said değil. En ma· 
kül kurulumuz hala ailedir. Şe· 
bircilik mütehassısları serpik, 
seyrek oturmamızı tavsiye ediyor. 
lar. Amele yığını, başıbozuk ka
labalığı bir araya geldi mi, hay· 
di bakalım tarihte Taun, Kolera, 
Tifo, Dizanteri... Diğer türlü 
hastalıklar ... 

Böylelikle insan, şu yırtıcı 

büyük hayvanların elinen dünya
nın efendiliğini teşkilat ve top
luluk sayesinde koparıp alayım 
derken, mikropların pençesine 
düştü. 

Lilliput hikayesinde olduğu 
gibi : Devler esaretinden cüce· 
ler esaretine! 

Canavarlar, hemcinsimizi ele 
geçirdikçe, te"ker, teker, üçer 
• • • • .. ı: •. - .. ...ı... il:.. v., .. 
salgını yüz binleri kopardı gö. 
türdü. 

Beterin beteri! 

* * * 
Rusya'nııı nüfusu, Napoleon 

ı 
muharebeleri esnasında 15-20 
milyon kadarmı!. B'.~ asır. içinde 
yedi sekiz mislı yukseldı. Bu, 
bir tek misaldir. Artışlar her 
yerde v~ bütün dünyada ona ya· 
kın nisbetlerde kaydedildi. 

Mikrobun, o yaman minimini 
düşmanın ne olduğu öğrenilmişti. 
Aşılar keşfedilmişti. Dünya tarİ· 
hinde insan belki de ilk defa t 
olıırak o:E.şrefi mahlukat» haline t 
geliyordu. 

Küroiarzın üçüncü efendisi, 
beşeriyet, caba kıyamete kadar 
mevcudat üzerindeki bu ü~tün· 

lüğünü muhafaza edebilecek miy
di? Netekim işte mucizeler ya
ratıyor. Makine ardından makine! 

- Sonu üçüncü sayfada -
V• • w • Y' v • • •Y• • v '1 Y+ ••• 

olmuşlardır. Vehbi Evinç nutkun
da bilhassa demiştir ki: 

•• Kahraman milletimin yiğit 
evlatları. 

Bugün hava şehitleri günüdür. 
Bu topraklar uğrunda karılarını 
canlarını seve seve verenlerin şe· 
refli hatıralarını bir daha anmak 
için burada toplandık. Mukaddes 
ruhları önünde ihtiramla eğiliyo
ruz. 

Şu anda bu kutsi töreni yapar 
ken benliğimizi uyandıran sihirli 
bir ses işitmekteyiz. Bilinmiyen bir 
alemden gelen ve şehitlerin dili 
olduğu anlaşılım bu ses diyor 
ki: 

Ey bu toprakları emanet etti· 
ğimiz yiğit torunları; eğer bir gün 
yurt semalarında kara bulutların 
belirdiğini görürseniz, o zaman 
kalplerinizde ki imanı sarsmadan 
bizim yolumuzdan yürüyünüz. Biz 
bu toprakları size nasıl emanet et 
miş isek siz de daha iyi bir şekil
de gelecek nesillere bırakmak va· 
zifesile mükellefsiniz. Ataların bu 

emanetini k~rumak ve yükseltmek 
için damarlarınızdaki Türklük kud· 
retine güvenebilirsiniz. 

Biz de bu sese cevap vererek 
diyelim ki: 

Şanlı şehitler: 
Benliğimiz, asil ruhlarınızın 

maneviyetinden gıda alarak çelik· 
lenmiştir. Bize örnek olan varlığı
nız önümüzde bir bayrak gibi dal 

tasarruf bonoları 
( Baıtara/ı Birincide) 

let istikra:ı.larana alıştırmak gibi 
hayırlı netıceler ı1verecej'i anlaşıl. 
dığından layiha esası itibarile ren· 
cüınenimizce de kabul edilmiştir. 

Layiha esaslarına göre tasar. 
ruf bonoları ihracına dair kanun 

ili kurulmuş olan amortisman san· 
dığı, tedavüldeki miktarı 25 mil· 
yon lirayı geçmemek üzere hazine 
ha miline muharrer kısa vadeli ta
sarruf bonoları ihracına mezun ola· 
caktır. Tasarruf bonolarının hasıla 
tı amortisman sandığınca hazineye 
devredilecek, bu hasılat hazinece 
milli müdafaa bizmetlerin-e müteal 

« Ey göklerimizde yabancı 

bayrakların dalgalanmasına asla 
müsaade etmiyen_, vatan toprakla· 
rını yabancı ayaklara çiğnetmemek 
için bulutlar arıı!lında harikalar 
göstererek çarpışan ve kemikleri· 
ni göklere serperek şeref ve şan 
kefenlerine bürünmüş bir halde 
toprağa düşen hava şehitleri; 

Siz. göklerden kara taprakla· 
ra duşüp ölmediniz. Siz gönülJeri· 
mize inerek yaşayışınızı ebedileş

tirdiniz.» 
« Damarlarında Türklük kanı 

dolaşan arslan yürekli Mehmetçik · 
ler, onların verdiği yüksek şerefe 
ermek için çalışınız. Milletimizin 

ebediliğe şan ve zaferle akacak 
olan hayatı müddetince unutulma· 
mak sizin elinizdedir. Yeterki, kalp 
!erimizde daima sağlam imanınız 

ve göğüslerinizda sönmez ateşiniz 
bulunsun.» 

Ey bu güzel yurt için seve 
seve kanlarını akıtan Tanrıya 
yakıa şehitler; ebedi yerinizde ra· 
hat uyuyonuz._Sizin yolunuzdan yü· 
rümek andını bugün bütün Türk 
gençliği, bütün Türklük bir daha 
tekrar etmektedir. Bu ülke bu bü 
yu~ wc> 9•ul• ... alo~ dtın7• durdulr 

ça var olacak ve sizi asla unut· 
mıyacaktır.» 

Nutukları müteakik geçit res
mi yapılmış ve merasime son ve· 
rilmiştir. 

Bugün şehir stadyomunda 
umumi prova yapılacak 

19 Mayıs gençlik ve spor 
bayramına hazırlık için bu~ün 

şehir stadında blitün okullann 
iştirlkiyle umumi prova yapıla
caktır. 

Ticaret odası münhal 
azalıkları 

Ticaret odası münhal azalık· 
ları için dün yapılan seçimde 
Ahmet Ceı.det Çamurdan ve Aziz 
Köseoğlu kazanmışlardır. --------
lik fevkalade tahsisata karııhk 
olmak üzere irad kaydolunacaktır. 

KALDIRIMLARIN 
YAZAN: 

Japonyanın, gayesini elde et
mesine engel olan üç devlet var· 
dır: lngiltere , Birleşik-Amerika 
ve Sovyetler Birliği. Bunlardan 
her biri Çin'e şu veya bu suret
le yardımda bulunduğundan Ja
ponya bir türlü Çin işini tasfiye 
edemiyor. 

Dört senedenberi dünya mu
vazenesinin girip çıktığı istihale
lere göre, Japonya bu Çin işinin 
tasfiyesinde muhtelif büyOk dev· 
letlerin muhtelif şekillerde yardı· 
mını temin etmeğe çalışmıştır. 

Almanlar, Sovyetlerle ibtilif 
halinde i un, Japonya da Sovyet
lere karşı vaziyet almış. Almanya 
ile Sovyetler arasındaki Ağustos 
1939 paktının imzası üzerine bi· 
taraflık siyaseti takip etmeğe ka
rar verdii'ini bildirmiş. Sonra da 
üçlü pakla girmiştir. Fakat her 
şeyden ziyade japonyanm rahat· 
sızlık ve huzursuzluğunu ispat e· 
den bu kararsız politika Japonla· 
rı gayyelerine yaklaştıran:amıştır. 
Bilhassa üçlüpakt kombinezonu 
içinde Japonya'nın vaziyeti biis
bütün zorlaşmışhr. 

Cllnkll bir taraftan lnsriltere· 
ye ve Amerika'ya karşı vaziyet 
aldığı için bu devletleri kışkırt· 
mış, Diğer taraftan da geçenler
de Moskova'da imzaladığı pakta 
rağmen, Çin işinde Sovyetler Bir· 
liğinin yardımını temin edememiş
tir. Ve timdi öyle rörünilyor ki 
üçlü pakt hükümlerine röre vazi
fesini yapmaktan çekindiği cihet
le, Almanya'nın yardımına mazhar 
olmaktan da mahrum kalacaktır. 

Almanya ile Japonya arasın. 
daki iş ortaklığının l!'meli sağlam 
cieğildir. Beynelmilel hayatta tıer 
nevi siyasi kombinezon bir takım 
menfaatlere dayanmaktadır. Fakat 
Alman-Japon menfaatleri, 1902 
lnriliz-Japon ittifakı gibi sağlam 
toprak üzerine kurulmuş bir an
laşma değil, temeli kum üzerine 
atılmış bir politika kombinezonu
dur. 

Almanya Japonyadan başlıca 

Devamı Üı üncüde/ 

Hiç durmuyor, mırıl mırıl, boyuna dua 
okuyordu. Cenazeden kalkan sıcak suyun 
buğusu, ııoğuk havada hemen dağılıyor, 
teneşirden dökülen sabunlu ve çok kirli 
su, toprak avlının çöküntülerinde biri
kiyordu. 

dığı partal elbiseler suya vuruldu. Ateşte 
kurutuldu. Ölü giydirildi. 

lri vücut, şiş ve kaskatı bacakları 
bükülerek, bekcinin caıni tabutluğundan 
seçip retirdiği eski, emektar •tabuta zorla 
sıidırıldı. 

KOKUSU 
Reşat Enis 

!erini indiren, cüppesını, sarığını düzel
ten kanbur imam, şimdi cenazenin tam 
göğsü hizasında el bağlamıştı. Arkasın·· 

da, kumral bıyıkları çenesine kıvrılan iri 
boylu bekçi, ve körükörüne bir taklitle 
imama uyan Hikmet, Arap Mehmet, Ta· 
tar Salim, Ekspres vardı. Sonradan, bir 
ihtiyar hayır sahibi, tutuk bacaklarını 
sürüyerek, aceleci bir yilrilyüfle yetiıti. 
Bo kllçilk ve hırpani cemaatin arasına 

karııta. 

Düğümlü iple sımsıkı bağla, mahalle· 
nin eski, emektar tabutu şimdi sıttaydı. 
Hikmet'le Arap Mehmet ön kolları altına 
girmişlerdi. Tatar Salim'le Ekspres arka· 
daydılar. Keçe külahlı çocuğun benzi 
sapsarı, gözleri yaşlıydı, Faluf artık po· 
furdamıyordo. Amma, ıuratı kaıılmııtı. 
Ayaklarını allrüyerek yürüyen ihtiyar 
adam, cenazeyi hiç dejilse bir milddet 
takip edeceğe benziyordu. 

lslak taş merdivende omuzlarını çı
karan dört kişi, yıkandıkça aklaşan cc· 
nazeye şaşıyordu. Meğer za allı Ça
kır'ın ne kar ribi vücudü varmış 1 

;' 

Kefen yoktu. Hikmet Arap MeJımed'e, 
Arap Mehmet Tatar'a; Tatar Eksprese 
b:ıktı. Ve sonra, hepsi birden gözlerini 
imamın gözlerine diktiler. • 

Arap Mehmet - Kefen yok 1 
Hikmet - Kefen yok 1 
Tatar - Kefen yok l 
Ekspres - Kefen yok 1 
Dudaklarını kıvırarak, başlarını çar-

pıtarak omuzlarını oynatıyorlardı : 
Arap Mehmet - Çıplak gömeriz ! 
Hikmet - Çıplak gömeriz 1 
Tatar - Çıplak 1 
Ekspres - Çırılçıplak 1 
Tertemiz cenazeyi ayrı bezlerle ku· 

ruluyan imam, durdu : 
- F.lbiseaile gömeriz • dedi • bir kat 

kefeni kif ayedir ... 

Arap Mehmet - Kefeni fiklyedir 1 
Hikınet - Kefeni kifiyedir 1 
Şimdiye kadar ancak yaj'murun yıka-

Hepsi susuyordu. 
imamla bekçiydi. 

ipi ver, Şaban ... 

Konufan, ıade, 

- Şalı da retir bari ... 
- Çalmışlar onu ... 
- Çalmışlar mı ?'" Şaşarım bu işe ... 
- Çalmışlar ... Çalmışlar işte... Ben 

de şaştım kaldım... Amma .. • 
- Mahalle şalını nasıl çaldırırız, 

Şaban ? ... Elegüne karşı ne deriz? ... Bel
ki koyduğun yeri unutmuşsundur ... 

- lyiya, ararız gene ... 
Arap Mehmet - ( içinden ) Mahal· 

lenin şalı da çalınır mı be?... Ne insan
lar var: .. 

Tatar Salim - { içinden ) Bir şal, 
en aşağı yarım lira bugün... Hımmının ... 

Ekspres - ( içinden ) Onu araklı. 
yan ben olsaydım !... Açlıktan karnım 
ötüyor ... 

Dliğlimİü ipin her dolanışında, ka. 
pak kalkıp oturuyor, tabut gacırdıyordu. 

Musalli tatına konmuştu tabut ... 
Çiçekleri ıoluk basma mintanının dirsek· 

imamın gözkıpakları kııılmııtı. Mırıl
danıyordu. Ve, sivri çenesinden sarkan 
keçi sakalı oynuyordu. 

- Niyet eyledim er kişi niyetine 
Allah için namaza ... Meyyit için duaya ... 
Uydum ahir zaman nebisinin şeriatine ... 
Durdum hakkın divanına .•. Ene imamül }i. 

mentebi ani Allahüekber... .. Allahümmo 
sebbit ahyiena alelislammm... Vağbit erva
hahüm alelimannn... Vağfir zünubehüm . 

vezit ihsanübüm vec'alhilm şafian ve mü
şeffian yövmelkıyameee...... Birahmetike 
yaaaerrahman rahimin'" ... 

Sağa - Esselimü aleyküm ve rah. 
metullaaabh ... 

Sola - E.sselimü aleyküm ve rah. 
metullah ... Merhumun ruhu için elf atihaaa ... 

Kumral bıyıklı bekçinin mırıltısı -
Allabümme salli ali seyyidina ... 

Hastalıklı ihtiyarın homurtmu -
Allahlimmo.-

Bekçi kapıları açtı. Keçi sakallı 
imamın kısık sesini yeniden doydular ı 

- Ey cemaati mü.Umin 1... Bo mev· 
tayı nice bilirsiniz ? 

Dütllndlller; Efe Çakır'ı nasıl bilir
lerdi ? O sabiden iyi bir çocukta. insan 
evlldıydı. Kafasını karıttırıp, rahmetli 
Çakır'ın bir fena hareketini aramata 
kalkışan olmadı. 

Arap Mehmet - iyi biliriz. 
Ekspres - iyi biliriz. 
Hikmet - iyi biliriz. 

Tatar Salim - iyi biliriz. 
Cambiribimbam - iyi biliriz. 
Fatuş - iyi biliriz. 
ihtiyar yabancı bile - iyi biliriz. 
imam - Hakkınızı halil ediniz 1 
Arap Mehmet - Halli olsun. 
Ekispres - Halil olsun. 
Hikmet - Halli olıun. 
Tatar Salim - Halil olsan. 

( Devamı var ) 



N 

ÇAKICI 
EFE 

••••••••••••••••••••• 

l Beşinci efendiden 1 
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FILOF 
Bulgaristan Hitler 
ve Musoliniye min

nettardır, dedi 

3 Numarah Nazi Şefi' 

Hes, mühim 
haberler 
getirmiş 

MiHVER 
• 

Mısıra 'hücum için 
kuvvet tanzim 

ediyor 

Ondan sonra müteabik kızan· 
ları yanına alarak .,fe ?izzat. Os
ınım beyin evine ilerledı. Evı mu· 
hasara altına aldı ve kapıyı_ çaldı: 

beye sordu: 
- Kimdir bu herif? 

Sofya 15 (a.a) - Meclis dün 
toplanmıştır. Başvekil Filof söz 
alar:ık Yugoslavyaya ve Yunanis. 
tana karşı Mihver devletlerinin 
arzularına rağmen tahmil edilmiş 
olan harp hakkında beyanatta 
bulunmuştur. Filof demiştir ki: 

Bu haberler, lngfllz
lerln Almanyadakl 
istibdadı devirmesi
ne yardım edecekmlt 

Londra 15 (a.a) - Libyada
ki vaziyet, geçen yaz ltalyanl.mn 
Mısır hududunu geçmelerinden 
evvelki vaziyete müşabih bulun
maktadır. Düşman kendi hudutla
rı dahilindedir. Ve Mısıra hücum 
sarih niyeti ile bir kuvvet tanzim 
etmek üzere bulunmaktadır. 

_ Çarşı parası toplar efe .. 

- Kim o?. 
- Osman beyi görmek ister-

dik ... 

- Adı ne? 
- Ramazan ağa .. 
- Arnavut mu bu?. 

- Evet efe,. 
O korkun.ç, 0 cellat ses yine 

Hes, Alman milleti 
harpten bıktı, diyor 

- Kendiı.i evde yok .. 
- Köyden geldik te.. Mutta- gürledi: 

" - Bu harbin mes'ud bir 
surette neticelenmesi, bizim için 
Ege sahillerindeki ve Makedonya· 
daki Bulgar topraklariyle garp 
hududumuz boyundaki Bulgar top· 
raklarının kurtulması demektir. 

Bu topraklar şimdiye kadar Yu
nan ve Sırp boyunduruğu altınt\a 
bulunuyordu. 

Londra 15 ( A. A) - Jngiliz 
halkı, Çörçil tarafından bizzat 
kenC.:isinin zehinleri şaşırtan bir 
hadise olarak tavsil ettiği Hes ha
disesi hakkında yapılacak beyanatı 
sabırsızlıkla beklemektedir. Bu hu· 
susta bir beyanat yapılıncaya ka
dar 3 numaralı Nazinin garip ma
c.erası hakkında daha ziyade ay
dınlı&tmağa intizar edilmemelidir. 

imparatorluk kuvvetleri ise 
düşmanı sıkı surette nezareti al
tında bulundurmakta ve fırsat 

düştükçe hırpalamaktadır. 
ki\ görmek lazım.. Acaba nereye 

fitti?. 
Evden cevap veren kadın se· 

~ Hacı!. 

- Bu)'ur efe ... 
- Şıı Arnavudu kesin ... 

- Peki efe ... 
si safiyetle bu suali de cevapsız 

bıra kmadı: 
_ Bir yere gitmedi. Kahve-

deriir. 

Kendi hakkındaki idam emrini 
işiten Ra"?azan ağa !!arardı, sal
landı, yere kapımdı. 

Adaletin ve hakkaniyetin Mih
ver devletlerinin idaresi altında 

nihayet bu yeni Avrupa camiası 
bölgesinde de muzaffer olmasın
dan dolayı bütün Bulgar milleti 

Bununla beraber bugünkü 
vaziyet ile geçen seneki vaziyet 
arasında bazı mühim farklar da 
vardır. Geçen sene burada müm
kün bütün malzemesiyle büyük 
bir İtalyan ordusu · vardı. Ve bun· 
dan başka düşman arazisinden 
ileri mevzilerde düşmanın itina Tamam .. Demek ki av kafeste 

idi. O halde derhal kahveye gide
rek bu işi bitirmek lazımdı. 

- Aman efe.. Çoluğum ço
c utum var. Kimseye fenalığını 
yok. Canımı bağışla .. 

Zavallı ihtiyar Arnavut iki gö
zü iki çeşme ağlıyordu. 

ile hazırladığı · büyük mühimmat 
depoları ve diğer depolar mevcut· 
tu. Düşman ayni zamanda çok 
büyük mikdarda kamyona, her 

türlü nakliye vasıtasına ve pek. 
çok benzine •malik bulunuyordu. 
O zaman •Limanlar bugünkünden 
çok daha faycilah idi. Çünkü bu 
limanlar bugün ziyadesiyle bom. 
bardıman edilmiş bir vaziyette 
bulunmaktadır. 

Efe önde hacı Mustafa arka· 
' da ilerledil er. Beş d"kika sonra 

köy kahvesinin öni.inde idiler. Ger
çi çarşıda bir fısıltı başlamı,tı, 
fakat bu fısıltı henüz kahveye ka
dar gelmemişti. 

O giln köyün pazarı olduğu 
için çarşı kalnbalıktı. 

E.fe pul gibi duruyorJu. 
Biçarenin üzerine çullandılar. 

Evvela kendisini kahveden çıkar
dılar, sonra eşij-in önüne yıktılar. 
Hacı Mustafa bıçağını çekti. Ra· 
mazan ağayı kanırta, kanırta en· 
sesinden kesti. 

bahtiyardır. Bulgar milleti, Bulga. 
ristan birliğini tahakkuk ettirmiş 
olan Mihver devletlerine ve bu 
devletlerin şefleri oları Hitler ve 
Musoliniye minnettar kalacaktır.,, 

Bu sabah, Londraya döndüğti 
hastahanesinden daha yakın bir 
hatahanede uyanan Hes, memnuni
yet verici bir şekilde iyileşmek
tedir. 

Osman bey kahvede dama 
oynıyordu. Çerkes Hacı lsmail de 
m::ıvzererini kucağınn yatırmış , on•J 
seyrediyordu. 

ihtiyarın feryadına koşuşanlar 
1 kaçıştılar. Bir kaç çocuk bayıldı. 

beş on köylü mecalsiz düştü. 

BuJoaristan Almanya 
ile niçin iş birliği 
yapmış? 

Londra 15 ( A. A) - Rudolf 
Hes, indiği mıntakadaki çiftcilerle 
konuşurken, Almanyada katlanılan 
mahrumiyetleri kaydetmiş ve İngi
liz hava kuvvetlerinin bombardı· 

manları yüzünden Alman mill~tinin 
büyük nevmidi ve telaş içinde bu
lunduğ11nu soylemiştir. Anlaşıldığı

na göre, Hes, Dük Hamilton'a 
çok mühim bir mesajı hamil bu
lunduğu ve Dük Hamilton1la iyi 
tanıştığını, lskoçyaya doğru Ha
milton'un malikanesine inmek üze
re uçtuğunu ve düke bildireceği 

mühim haberleri olduğunu ilave 
etmiştir. Hes, bu haberlerin fngil· 

tere için büyük istifadeyi haiı. bu

lunduğunu ve lngilizlerin §İmdi 
Almanyada hakim olan istibdadı 

Kahire 15 (a.a) - Askeri 
mahfillerde söylenildiğiİıe göre, 
Garp çölünde harekata devam 
edilmekte ve bu harekat bir nevi 
top oyununa benzemektedir. 

Çakıcı efı ansızın içeriye dal
dı ve maruf sesiyle gürledi: 

- Selamün aleyküın .. 
Bu yabancı ve gür sese ba

şını kaldıran Osman bey sapsarı 

kesilmişti. 
Çerkes Hacı lsmail o kadar 

palavrasına rağmen yerinden bile 
kıpırdayamamış, dizlerinin bağı 
çözülmüştü. 

- Çakıcı ha?. Hele bir ras· 
gelsem de ben ona göstersem ... 

Diyen z. a v a 1 l ı Hacı ls-
maile ne olmuştu ki kucağındaki 
silaha bile davranmamıştı?. 

Çakıcı sert adımlarla yürüdü . 
Hacı lsmailin kucaiındaki si-

lahı aldı. 

Hacı Mustafaya uzattı .. 
Ortalıkta çıt yoktu .. 
- Merhaba Osman beyi Ne 

haber bakalım?. 
- Merhaba efe .. Hoş geldin, 

safa geldin. Buyur bir kahvemi· 
zi iç ... 

- Bizim bildiğimiz; dostun kah· 
vesi içilir. Sen bize hiç bir vakıt 
dost olmadın .. 

Ve sonra Çerkes Hacı lsma
ile dönerek bağırdı: 

- Ulen yabanan çerkesil Ar
kamdan alıp tutmak marifet değil. 
Ben gelince ne diye silaha davran· 
madın korkak kareta?. 

Hacı lsmailde cevap verecek 

meal mi kalmıştı? Zavallı adam 
başını öne eğmiş, ecel teri dökü· 

yordu. 
- Ne sustun dürzü? H mav

zeri ııenin eline anan karı mı ver
di? Kullansana •.. 

Çakıcı efe Çerkes Hacı lsma· 
ili tahrik ederek kızdırmak ve 
oracıkta işini biıirmek istiyordu. 
Fakat Hacı lsmail ağzını bile aç

nuyordu. 
Çakıcı sövdü, saydı, fayda 

vermediğini görünce arkasında du· 
ran Hacı Mustafaya bağırdı: 

- Hacı! Bağalayın şu kara

tayı ... 
Kızanlar derhal üşüştüler ve 

hacı lsmaili kıskıvrak bağladılar. 
o~man bey bir ölü manzarası 

arzediyordu. Çerkes Hacı lsmailin 
akıbetine uğramak endişe!Iİ zavallı 
adamı perişan etmişti, 

Köyün miraresinden ezan sesi 
yükıeldi. Bu ilahi nağme dalga, 
dalra yayılarak her tarafı istila 
ediyordu. Mutekıt halk büyiik bir 
vecdiçinde abdest almağa koşu
yordu. Pazar durmuştu. 

Ezan sesini duyan Çakıcı açık 
ve kalan bir seıle: 

- Liiliheillillah 
Derken kapıdan birisi girdi. 

Çerkes Hacı lsmailı"n k k k 
ıs ıvra 

yerde yatışına hayretle baktıktan 
sonra haykırdı: 

- Nedir bu more? Kim bağ'
latbrdı bunu söyle? 

Çakıcı efe şimşek ribi geriye 
döndü. Karşısanda .... u . üı _ ...... n mavı p • 
küllu, poturlu, beli tabancalı bir 
Arnavut duruyordu. 

Arnavudu haşin ve müntakim 
gözlerle snıdOkten sonra Osman 

Yeni bir cinayet daha işlen· 
miş, bir masum adam daha kurban 

gitmişti. 

Müezzinin sesi 
- Liilabeillallah 
Diyordu. O zaman 

ruldu 
efe doğ-

- Yürü bakalım Osman bey; 
dedi. Önümüze düş te camii bize 
göster, Cuma namazını eda ede
lim .. 

Kurban bayramında evveli na· 
mata giderler, avdetle koyun ke
serler. 

Bunlar evvela insan kestiler. 
Sonra da namaza g ittiler. 

Çerkes Hacı lsmail bağlı ola· 
rak kahvede kaldı. Osman bey de 
kızanların nezareti altında efe ile 
beraber abdest alarak Cimiye 
a-irdi. 

Hacı Mustafa çeşme başında 
evveli ellerindeki ve ylJzündeki 
misum kanını yıkadı, sonra beş 

dakika evvel adam kesen bıçağı

nı temizliyerek kınına soktu. Müte· 
akiben de abdestini alarak cimiye 
daldı ve cemaata uyup namazını 

kıldı. 
Cuma namazı bitmiş, cemaat 

dağılmıştı. Çakıcı efe Osman be
ye lıitap etti: 

- Osman beyi Biıimle bera
ber geleceksin. Bize biraz misafir 

kalacaksın .. 
- Götürmeğe hacet yok efe. 

Ne istiyeceksen burada tedarikine 

çalışalım. 
- Orasını henüz düşünmedik 

Osman bey. Hele bir gidelim de 
dağda hep baraber düşünüruz. 

Osman bey için emre itaat· 
ten başka çare kalmamışta. Bunlara 

(Dnamı var) 

Londra 15 ( A.A ) - İngiliz 
Bulgar münasebetlerinin inkıtıuna 
kadar Sofyada elçi olan Rendel • 
dün gazetecilere beyanatta bulu-
narak, Bulgaristanın Almanya ile 
iş beraberliğine hagi şartlar altında 
karar verdiğini anJatmıştır: 

l - Bıılgar hükumeti, büyük 
Britanyanın Türkiye ve Yunanistan 
ve muayyen bir nisbet dahilinde 
Yuğoslavya ile olan iyi münasebet· 
leri sebebi ile blıaristanın toprak 

istediklerini komşuları zararına ta
hakkuk ettirmek için lngiltereye 

güvenemeyeceği kanaatindeydi. 

2 - Bulgar milleti heyeti 
umumiyesi itibarile gerek Alman 
organizatyonuna, gerekse Alman 
ordusuna kartı çok büynk bir hay· 
ranlık hissi beslemekte ve Alman 
muvaff akiyetlerinin tesiri alhnda 
kalmakda idi. 

Rendel, bunlardan başka bazı 
tili • ebeplerin de olduğunu kaydet· 
tikten sonra sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

« - Çorçilin Bulgarlara, ı!llah 

kabul etmeyen hattı hareketlerinin 
kendilerine ağır cezaya mal olacağı 

hakkında ihtarda bulunr.n meşhur 
beyanatı,gerek geç kalmış olması, 
gerekse o tarihde dahi bir kaç 
lngiliz gazetesinin «zavallı bulga· 

ristan » tabirini kııllanmağa tema
yülü yüzünden Bulgarları asla 

imtina edememiştir. 

Bu 
ece Nöbetci eczane 

Halk Eczanesi 
( Tarsus Kapısında ) 

devirmesine yardım edeceğini söy
lemiştir. 

He31 Alman milletinin harpten 
bıktığını da söylemiştir. 

Amerikanın londra 
Elçisi beyanatta 

bul undu 
Londra : 15 [A.A.]- Şerefine 

verilen bir ziyafette Amerika bü
yilk elçiai beyanatta bulunarak 
ezcümle demiıtir ki : 

« - Dünyanın hürriyeti se
ven milletleri bu mücadelenin yal
nız lngiltereye ait olmadığım niha
yet anlamışlardır. Hür milletlerin 
mukadderatı belki de dünyada 
mevcut deniz kuvvetlerinin kiya
setli bir surette kullanılmasına 

bağlıdır. koruyucu bir hikmeti 
Rabbaniye bu gergin ve tehlikeli 
devirde lngilizce konuşan iki bü
}' İik milletin başında denizden 
anlayan iki şahsiyet bulundurmuş

tur. Bütün İngilizce konuşan mil
letler ayni mücadele etrafında 
sıkı bir surette toplanmışlardır. » 

Ayni ziyafette bir nutuk söy-

İngiliz kuvvetleri teşebbüsü 
ellerinde bulundurarak Sollum 
mıntakasında düşman müfrezele· 
rini tamamiyle pü!lkürtmiiş ve 
Tobruk atrafında düşman kolları
nı hırpalamı~lardır. 

Afrikada harekAt 
Nairobi 15 ( a. a. ) - Neşre· 

dilen resmi tebliğde lngiliz ask.eri 

hareketlerinin bütün cephelerde mıı

vaff akiyetle devam etmekte oldu

ğu birdirilmeldedir. 

Salı günil akJamı düşmanın 9 
hafif tankı iğtia.m edilmiftir. 

l1.,.arrvt1"1J 
76 Mayıs 1947 

CUMA 
YIL: 1941 - A Y·S Gün: 136 Hızır 11 
Rumi 1~S7 - May11 
Hic,.i JS6Q. R~blilllbır 

liyen Eden de « Dünyanın 

hakkındaki ümitler, gittikçe 

vetlenen İngiliz • Amerikan 

fındadır. ıo dedikten sonra 

lerini şöyle bitirmiştir : 

3 
19 

atisi 

kuv. 

itila-

söı-

« - Amerika ve İngiltere 

ayni ananelere sahipdirler. lmana

mm terk etmektense Alınan askeri 

kudretinin tahmil edebileceği her 

ıztıraba karŞı koymağa hazırız. » 

-

Viyanada balet mektepleri 
V iyana musikisi ve baletleri bütün dün

yada meşhurdur. Bu şehrin aariatkirları 
tarafından yaratılan sürükleyici musiki par~a: 
ları balet danıözlerinin oyunlarile birleştıtı 
zaman insanın işitme ve ıörme zevkleri son 

dereceyi bulmaktadır. 
Viyanalılar bu muvaff akiyeti musikiye ve 

d ıa çok düşkün olup çekirdekten yetişmele
ri:: borçludurlar. Viyanalı ailelerin çoğu kız 
çocuklarını beş alta yaşına gelir gelmez, balet 

mekteplerinin ihzari kısmı denilen müessese
lere veriyorlar. Burada iki senede çocuk dan
am bütün hareketlerini öireniyor. iki ayağının 
parmakları üzerinde dimdik durarak saatlerce 
idman yapar, kollarını ayni şekilde idmanlaş
tarır. Bu idmanlar çocuğu çelikleştirip her tür· 

lü harekete müstait yapar. 
Dans ve musikiyi daha ziyade ilerletmek 

istiyen kızlar on dört yaşında orta sınıfa giri· 
yorlar. işte bu sınıfların yetiştirdiii thesap91z 

musiki ve danı amatörlerinden hakiki ve mes· 
leki sanatkir olmak istiyenler balet sanatı yük· 
sele mektebine devam ederler. Bu mektepte 
kızlara vücııdün muhtelif hareket ve idmanları 
dejil sanatın incelikleri gösterilmektedir. 

işte bütün cihanca meşhur olan Viyana 
operası sanatkarları b~yle yüz binlerce çekir· 
dekten ·yetişmiş aındatobledrden seçilmektedir. 
Muvaffakiyetin ıırrı a u ur. • 

Son seneler zarfında 
su -nı maddelerden ya-
pılmış kumaşlar çoğal

dı. Hele suni ipek çok taammüm etti. Suni 
ipek, hakikisi kadar değilse bile, gene pek 
gösteriJli oluyor. Hele suni ipekten dikkatle 
yapılmış bazı kumaşları hakikisinden ayırd et
mek güçleşiyor. Bunun İçin kadınlar suni ipek
ten yapılmı41 kumaşlara çok rağbet ediyorlar. 

Suni ipek ot ve odundan yapılıyor. Bu 
sebeple ucuza mal oluyor. Bu ucuzluk üç, 
hatti dörtte bir derecesindedir. Kadınların 
rağbetlerinin başlıca sebebi budur. 

F l\kat son zamanlarda ıuni ipekten yapıl
mış kumaşların bir mahı.urü meydana çıkmış
tır. Bir çok -böcekler bu kumaşlara musallat 

olarak tahri~at yapıyorlarmış! ..• Suni ipeğe rağ
bet edenlerın başında ağustosböceği ıeliyor. 
Bu geveze mahluk suni ipekten yapılmış ku· 
maşlara bayılıyor ve bunları çok tahrip edi
yormuş! 

Suni ipeğin buna mukabil faydalı bir ta. 
rafı da varmış: Pire ve sivrisinek bu kumaşlar. 
dan hoşlanmiyormuş 1 Binaenaleyh suni ipekten 
kumaşlar bir nevi filit vazifesini görüyormuş l.M 

Bu iddialar doğru ise kadınlar yaz gecesi 
sunt ipekten elbise ile katiyen kırlara çıkma· 
malıdır. Zira her taraftan ağustosböcekleri 
Üzerlerine üşüşecek, kumaş bir gezintide harap 
olacaktır. • --------~--------. Yüzen tayyare 

mey dam 
Amerikada yüz.en bir 
tayyare meydaııı inşası 
için bir proie hazır· 

lanmıştır. Tayyare ıeınileri, son sistem ağır 
bombardiman tayyarelerini beraberlerinde rö
türememekte, götürseler bile, kendileri tor· 
pillendiji takdirde içindeki tayyareler de bat· 

maktadır. 
Halbuki kalın çem ten yapılacak olan bu sa

hih hava meydanı, yalnız torpillere, mayinlere 
ve en ağır bombalara değil, ~n büyük top gül
lelerine mukavemet edecek ve açık denizlerde 
tayyare gemilerinin vazifelerini kolaylaşhra

caklar· 
Bu yüzen tayyare meydana, d&der yaz 

metre geaiflik ve 11aaalukta oJacraktır. 

- Baş tarafı ikinci sayfada -

Kendi işlerini madenlere, kim
yevt maddelere ve ecsamın ak• 
sülimel lr.uvvetlerine gördürü· 
yor! Ne akıllı, maşallihl Yan
relip oturacaktHer; hizmeti takır 
tıkır. Perili, tıhsımh masalların 
sırrana erdi! 

• • • 
Bazı hanedanlara, galebeler· 

den sonra rehavet relir, teabel· 
lik çöker; işlerini maiyetine bıra· 
kırlar. Ve ritgide tevabi biltüo 
vazifeleri benimsiyerek asıl süli· 
leyi alaşağı eder. 

Onun ribi beşeriyet de, dör· 
düncü bir dünya efendisin le.en· 
disine helef olduiunu maalesef 
gördil: 

MadenlerM. 
Fabrika ... Ve sanayi hayatının 

iktisad kaideleri (Sosyalizm, F •· 
şlzm dahil); tank, tayyare, drid· 
not ve bunların bizim arzumuz 
haricinde doturdııkları ıu son 
harpler ... · 

işte bunlar hep, eskiden biz
metkirlarımız olan, ıimdi 

idareleri irademizden çıkan ma· 
den milletinin dünya hakimiyeti 
tezahürleridir. 

O tekinsizleri oyııdukları top
rak altından uyandırdık. Ôldil· 
.rücü ilet halini aldılar. Canavar
dan, mikropJardan da yamanmlf· 
lar ... Balki de robotlqıp biz.im 
ukalilıjımıza bile arhk taham
mül edemiyecekler ... 

• • • 
Ve beşiğinde, sımıılr.ı kundak· 

lanmış, sarılmış, bir be1inci dün· 
ya efendi si sarasını bekliyor: Ga:ı-. 
Onun da günü gelince; dadısını, 
bekçisini dinlemez meydana çı· 

karsa.- Her halde en sonuncu 
efendi o olac•ktır ..• Kaoslar sal· 
tanatı ebedi olarak kurıılacaktar. 
Boşluklar, hiçlikler ve yoklukl:ır 
saltanatı 1 ••• 

Japonyanın 

vaziyeti 
/ Baıtaraf ı ikincide] 

iki hizmet bekliyor: evveli Ame• 
rikayı tazyik ederek bu devletin 
lngiltereye yardımına mlni olmak 
ikincisi de Sovyetleri tazyık ede
rek Avrupa kıtuı ilzeriode Al· 
manyaya serbe•ti temin etmek. 
Almanya için birinci hizmet ıop
hesiz ikinci hizmetten daha mü· 
himdir. Japonya da Almanyadaa 
iki hizmet bekliyor: evveli lnri}
tereyi meşrul ıederek Cenubi Pa
sifikte kendisine hareket scrbes
tisi temin etmek. ikincisi de Sov· 
yelleri tazyık ederek Çin muba. 
rehesini nıhayetlendirmeıine yar. 
damda bulunmak. 

Japonya için de ikinci hizmet 
birinci hizmetten daha ehemmi• 
yetlidir. Gerçi her iki devlet de
mokrat devletlere ait olan hiz.me 
ti yapmaktadır. Ve vaziyet icabı 
Almanya bu hizmeti daha mükem• 
mel s u r e t t e yapıyor. Fakat 
Sovyetler Birliği vaziyetiyle . ..ıı
kadar olan hizmet karşılıklı ola· 
rak ihmal edilmektedir. Billki8 
her iki ortak da Sovyetler Birli· 
ğinin doıtluiunu temin etmek 
için rekabete girişmiş bir vaziyet 
te gibi görilnmektedirler. Arada. 
lr.i ortakhia raj'ınen, Japonya Al 
manya tarafından Sovyetlere1 kar 
şı takip edilen politikanın başka 

tnrln olmasını iıtedii'i ribi Alman 
yada Japnya tarrfından Sovyetle
re karıı takip edilen politikanın 
başka bir istikamet nzerinden yll· 
rilmesini istemektedir. 

Fakat her iki ortak, kendi za• 
rarına, karşı tarafın oyununu oynı· 
yacatını bildiji cihetle t öyle biri. 
birini memnun edemiyen bir çıjsr 
üzerinde yürümektedirler. 

Sovyetler Birliği de her iki ta· 
rafın maksadını yakından bildiiin· 
den şarktan ve rarptan uzanan 
elleri ahp sıkmakta mahzur görme
mektedir. Almanya, Amerikaya kar 
şı Japonyanın daha serbest bir 
vaziyet alaca;ını ümit ettiği için
dir ki Moskova'da Japon-Sovyet 
paktınan imzuını kolaylaştarmlfb· 

Bu ümit boşa çıkm11tır • 
Japon hariciye nazırı üçlO mibY# 
kombinezonunıın tesanOdil baklua· 

da bir kaç beylik söz .ayledi~=
sonra Japonya eski ihtiraz pe>li 
ıma reri döomOttllr. afıadaa 

Esa•en Mauuoka tar ~:-• 
tirfJ paktJD Y"" e 

Mo•kova'dan ,..aoJ eahaca Japon 

fHW i= ~/bıeBM/ 
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Dahili müteaddit vantilatörlerle yayla gibi serinlettirilen 

C ASR~, > SiNEMANIN VASi. 
SAL ON UNDA• 

BU AKŞAM 
Sezonda bile tesadüf edilmiyen iki buyuk şaheser 
birden dünya sinemae1hgmın en parlak iki yıldız! 
H~dy Lamarr - Robert Taylor 
Tarafından Şahane Bir Surette Yaratılan 

....... 5fVIN ~<AD1N ........ 
BUyük Aşk ve Hakiki Hayat Filmi 

Ar~~ICA 
iLAHi YILDIZ: 

DORO HYLAMOUR 
RAY MILLAND - AKIMTAMIROFF 

ŞITARZA 
ıro:ıı ~il<~~ ~ '©'~ 16 n:D 

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

Belediye Riyasetinden: 
ı - Belediye emlakinden bucak mahallesinde kasap ha

linde hasap dükkanlarının ihalesinde aşağıda numaralarile mu
hammen bedeli icarları ve muvakkat teminatları yazılı altı 
dükkanın icarına talip çıkmadığından ihale müddeti on gün 

uzatılmıştır. 
2- İhalesi 27/5/941 salı günü saat 14 de belediye bina

sındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 
3- İsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve te

minatlarını yatırmak üzre belediye muhasebe kalemine ve 
ihale günü belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

muvakkat teminatı mrıhnmmen icar 
bedeli 

Mevkii cinsi numrosu Lira Kuruş , Lira 

Bucnk mahallesi Kasap dükkanı 71 45 00 600 

.. 
,, 
,, 
,, 
.. 

" 
.. .. 73 33 75 450 

" .. 83 15 00 200 
il 

85 15 00 200 ,, .. ,, 
Sakatat 87 15 00 200 .. " 

" 
,, 

" 
50 13 15 175 

757 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarru f hesapları 

1941 iKRAMIYE PLA rıt l 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,I Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l Adet 

3 

2 
1 
8 

35 
80 

·ıoo 

.. 
" 

,. 
.. 

2000 
1000 

750 

500 
250 
100 
50 
20 

Lirah~ 2000. Lira 
3000. 

,, 1500. 
2000. 

" 
2000. " 3500. " 

" 
4000. 

.. 6000. ,, 

Türkiye ı, Bankasına para yatarmakla yal
nız para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemlt olursunuz. 377 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütehassısı 

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

680 

Sathk Dükkan Eşyası 
Asfalt cadde 4 yol ağzın· 

da köşe başında 311 nolu 

dükkanda bulunan dükkan 

eşyası satlıktır. 

lçindt.kilere mürt' .,at. 

n- 13. ı4- ıs. 16 Tn 

Askeri vaziyet 
- Baştaraf ı Birincide -

Suryc ve lrakta mihver subayln
rının üniformalarile gezdikleri 
bildiriliyor. 

Gelen haberlere Göre Fran· 
sa, son anlaşma ile, Şimali Afri· 
kadaki Fransız ınüstemlekelerin· 
de de Almanyaya müsaadekar
lıkta bulunmaktadır. Mamafiğ, 
General Veygnnd'ın Almanlara 
mukavemet edeceği zannolunuyor~ 

BUGON 16 Mayıs 1941 

iLA N 
Seyha~ Cumhuriyet Müddei 
Umumiliginden : 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahkum 
ve mevkuflar için ikinci nevi 
undan yapılacak bir senelik 
ekmek ih~iyacı (yüz bm) ki
lodan ibaret olup 15- 5- 941 
gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile aşağıdaki şartlar mu
cibince mıinakasaya konul- • 

• muştur. t 

1- Teklif edilecek fiat mu· i 
vafık gorüldüğü takdirde 31- t! 
5- 941 cumartesi günü saat IJ 
onbirde Seyhan C. Müddei :~ 
Umumiliğ·i makamında t op- i) 

rı, 
lanacak koınsiyonun marifet i- ~J 

le ihale y<.pılacaktır. il~ 
2- Yiizde y edi buçuk nis- i1 

betinde ( 1500 ) liralık temi- iı 
natı muvakkata alınacaktır. ~ı 

Taahhüt .müddeti ı - 6 - 9~1 r~ 
d en itibaren 1 senedir . ,~•) 

3- Şnrtname parasız ola- ~ 
rak ceza ve tevkif evi mü- !) 
dürlüğünden verilecektir. 1 

ö 
Müstahzaratı Çapa Marka 

Bu sözü teyit eden güzet yurd topraldarınm biricik imal kaynağıdır 
• 
Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunu 
' Pirine unu 

' Kornflau 
Bezelye unu -
Patates .unu 
Fasulya unu 
Mercimek unu 

Bugda y nişastası ~ 

Pirnç nişastası 

Salep 
Tarcin 

' Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

Kumızı Biber 
.............. .,.,, ' (Kutu ve 

i?'..e;x.:l!~~~~~~!J-~d!~~~gr.:.~il Paketleri ) 

• • • 
~, 

• 
~ 
• • • • 

4- T eklif mektupları ihale : 

günü olan 31- 5- 941 cuınar· ~ 
tesi günü saat ona kadar ko- : Memlekette bu maksatla kurulmuş ve h er şeye rağmen (24]sene neslin gürbüz yetişmesine t4 

misyon reisi tarafından kabul t
4 

tevakkufsuz hi.zme.t etmiş yegane Türk san' a t evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın t 
edilecektir. ~ tertip ve tavsıyesıle vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. : 

5- Fazla malümat istiyen- '~ ç R K A i4 

!erin ceza ve tevkil evi mü- ~.·.-~ · ,:: 
düdüğüne müracaatları ilin f " 
olunur. ,~ Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . •.~ 

16- 20- 24- 28 755 l 
Daha üstün ünün bulunması miikmin değildir. Tekmil müstahzaratımız muh.ayyerdir. Her yerde ~~ 

Zayi nufus kağıdı ve .t.~~.;:..::.~;~:.!~~~;~~:~.!~-~!~~!:.~~~.~~!4=~~!.~~~~.~.;J;_,i 
askerlik tezkereleri 
Adana nufus müdürlüğün

d en almış olduğum nufus ka-

ğıdım ile içinde bulunan Er
zurumda jandarma komutan

lığından ve kırklareli 46 tü

men 126 alay 3 ncü tabur 
.~ •) 

Şehir için Ele ri !i er" Vardır. • 1 ·ı rınci bölüğünden almış • olduğum 2 askerlik tezkiremi t 

zayi ettim. nüfüs kağıdımı t 

ve he r iki askerlik tezkirele- • • • rimin yenilerini alacağımdan 

eskilerinin hükmü olmadığını 

Bu adyolarımızı Görmeden 

Başka RADYO Almayınız . 

ilan ederim. • 
ADRES: Adana Merkez Oteli Altında 

• Adananın Sarı Yakup t 
mahallesinde Bayram 
oğlu 327 doğumlu 

HOROZ GLU RDEŞLER 
• 

Bekir Sıtkı 755 

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılangü e 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
apılabilir 

'Y a a ait işlerinizi (BUGÜN) atbaa- I 
sına yaptırman z menfaatiniz icabıdır. 

A 
sinemasıda 

m 
l 

Heyecan ve macera 
filimleri kahramam 

Buck Jones 
Tarafından temsil 
di en fevkali e 

he ec n ve ser
.. eşt iL i 

~ 

ş g 
il 

Alsa ray 
Sinemasında 
Bu Akşam 

Mevsimin en güzel süper 
filmini sunar 

Güstav Frölıcv 
Ta alından 

temsil edilen 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Bo vaziçi 
ŞaRI<~SI 
ş G ·· zellik mü
i sahneleriyle 

vücüde getirilmiştir. 
iki Biiyük film . birden 

1 

Olumpiyat Şampiyonu 

• • 
.~ 

• t 
t 

• • • • 

Japonyanın 
vaz,ye ti 

- Baştaraf ı Üçüncüde -
efkirıumumiyesinde derin bir hayal 
sukutu belirmişti. Şimdi M~kova 
ile Almanya arasında daha yakın 

_ tağı tarafından tanzim edilirken, 

Japonyanın uıak.·şarkta gittikçe B • D f • y t Herınan Mı,rks 
daha derin bir bataklığa gömül· 1 r e a 1 ş a p 1 
mek~ü~~~·~::~,y~::~~;:~:: üçlü • Tarafından Ta rzan Kuvveti er 

HERMAN MIRKS 
Tarafından temsil edilen 

münasebetlerin kurulması ihtimali 
Japon gazetelerini endişeye düşür· 
müştür. 

Japon ordusunun fikirlerini 
neşrettiği bildirilen Ko!rnmin gaze· 
tesi, bu endişeye · tercüman olmak· 
tadır. Diğer Japon gazeteleri de 
Sovyetlerin muvaffakatı alındıktan 
ıonıa Avrupa işleri iki mihver or-

pakt kombinezonu içinde ziyadesiy- r I f S& n I z an 1 a rS I n I T e m s 1• ı K r a I 1 le rahatsız olduğunu anlatmaktadır. 

Fakat bu politikadan mesul olanlar J Af 
pakttan kolay kolay çekilemezler. E d i e n rikanm ba1ta girmemiş 

Japonyanın mukadderatını ida- ormanlarmda b in 1 erce 
re eden askeri zümre, Çin işinde TA. RZ A-N kaplanlar, filler, arslanlar 
öyle çıkmaza girmişlc:rdir ki sukut , imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
edinciye kadar bu ~ıkmaz içinde,A Basıldığı yer : [ BUGÜN ] arasmda geçen büyük 

O. Ne~riyat Müdürü : Doktor \ K ti K 1 
maceradan maceraya sürüklenecek. Kemal SATIR Matbaası - Adana . uvve er ra 1 Sergüzeşt filmi 
lerdir, ====================-'"---tmm------------·-----• 


