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Milli Müdafaa mükellefi
ye ti kanunu-na fıkra 

Seferberlikte ve fevkallda hal· 
larde motörlü nakil vasdalara
nın durumlarını bozanlar, ko· 
misyonl•ra noksan tesUm eden
ler ağır ceza ya çarpllacak 

Ankara : 17 (Husıısi muhabirirııizden) - Milli müdaf~a mükeHefi~e~i 
kanunımıın 68 inci maddesine bir fıkra ilavesi hakkındakı kanun ~avı: 
hasını hiikOmet mecli!te göndermiştir. Ordunun peyderpey hıkvıyesı 
için mükdlefiyet yolu ile satın alınm ıkta olan motörlü nakil vasıta!arın~n 
yüzde ellisinden çoğunun gayri kabili istim'll bi~ hal le bul~ndug~ go
rülmüş ve bilhassa belediye seyrüs~fer heyetlerınden _kı~a ~ır ~~d~~t 
evvel seyrüsefer müsaade raporunu alan vasıtalarda lastıklerın degıştırıl· 
rnesi, yedek parçaların saklanması dikkate şay~n .görülmüş.tür. 

Milli müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 ıncı maddesınde, vasıta· 

larını getirmiyenler hakkında hü· 
küm varsa da vasıtasını tahrip 
eden veya kasten malzemesini de
ğ-iştir.,nler hakkında bir hüküm yok· 
tur. Bu mahzııru önlemek maksadile 
bu fıkranın eklenmesine lüzQm hasıl 
olmuştur. 

Eklenen fıkra şudur : 
Seferberlikte ve fevkalade hal· 

lerde motörlü nakil vasıtalarının 
durumlarını bozanlar veya yedek 
alit veya parçalarını saklıyarak 
komisyonlara noksan teslim eden

ler 5 seneden aşarı olmamak üzere 
hapis ve harp halinde 8 seneden 

Fabrikalar ne nis- ı 
bette vergi verecek 

Asgari mUkelleflyet nlsbetlerlnl giSsteren karar• 
name vekiller heyetince ·tasdik edildi 

aşağı olmamak üzere aiır hapis 
cezasile cezalandırılacaklardır. 

Ankara : 17 [Hususi] - Kazanç vergisi kanu· 
nunun beşinci maddesi mucibince Fabrika ve Mat· 
baaların 1941 mali yılı içinde tabi olacakları asgari 
mükellefiyet nisbetlerini gösteren kararname Vekil· 
ler tıeyetince tasdik edildi. Ba kararnameye röre 
taıviki sanayi kanu ile birinci sınıf sayılan mües· 
seıelerin makta vergisi yüz, müteha11vil vergisi üç, 
nisbi verrisi yüzde 5 dir. ikinci sınıf H)ılan müet· 
11eselerin ise sırasile doksan 2,70, yüzde 4.5; üçün· 

c~ sınıf Msayılan müesseselerin seksen, 2,40 , yüzde 
dort ; dordüncü sınıf sayılanların yetıniı, 2,10 , yüz. 

de 
3·5 ; dördüncü sınıftan aıag-ı olan müesseselerin 

altmış, 1,80 ' yüzde üçtür. 

Alman - Fran - Teıviki san~yi muafiyetinden müstefit olmıyan 
milesseselerde nıezk"r k bük"· l . 

sız anlaşması 
Yazan: Cavit Oral 

u anun um enne nazaran 
tasnife tabi tut ı k ._ d . u ara yuurı a yazılı tasnıflere l'Öre 
asgari vergi ile teklif edilmektedirler. 

Aakara '16 

uzan zama~danberi devam 

etmekte olduğu söylenen 
Alınan - Fransız diplomatik mü· 
zakerelerirıin nihayet .sona ~r.rni~ 
bulunduğu anlaşılıyor. 

Çünkü Hitler-Darlan mülika· 
tından sonra ortaya çıkan havadis
ler bu hakikatı açık olarak ,-öster· 
nıektedir. Zaten Vişiden gelen ha· 
berl"rde bir A1man-FraMız işbir
liğinin tahakkuk etmiş olduğunu 
ve amiral Darlan'ın bu işbirliiinin 
e:1asları atrafında ger 'k Mar3ş .. l 
Petenin ve gerekse diğer. kabine 
atkctdctşlarının fikir ve reylerini ka· 
zandığını teyid etmektedir. Yal-

Köy enstitülerinde 9000 M A a R 1 F 
talebe okuyacak VEKiLi 

Ankara 17 (Hususi mahabirimbden) - maarif vrklleli köy enstİ· 
tülerine bu sene 3000 taJebe daha almak suretile bu mlleHeselerde oka• 
ya~ak talebe ıayıaını 9000 e çıkaracaktır. Yeni alınacak talebenin ya
takhane, dershane ve atölye ribi mühim ihtiyaçlarını karftlamak üzerre 
reçen yıl olduğu gibi bu yıl da inıaata devam olunacak ve inıaat bun• 
dan sonra müsabakada derece kazanan mimarların pröielerinfl l'Öre 

yapılacaktır. . . 
Oiğt"r taraf tan mevcud iktioıadi zeruretlcır M dolayısıl_e talebe pansıyon 

ücretlerinin bir miktar daha artırılması düşünulmektedır. 

nız anıaımanın muhakkak oıduğu· Çok çocuklu ailelere Göçmenlerin iaşesi 
na şüphe etmemekle beraber bu k d Ankara : 17 (Husuı.i) - Göç-
anlaşmıya esas olan şartlar ve me yapılaca yar ım menlerle, nakledilen kimselerin 
seleler henüz ilin edilmemiştir. Ankara : 17 (Hususi) muhabi· iaşesine ve bunlara verilecek ye· 

Bilakis lıu hususta sıkı bir ke· rimizderı) - Sıhhat Vekileti çok meklik ve tohumluk buğday hak· 
tümiyet muhafaza olunmaktadır. çocuklu ailelere yardım işini bu kındaki talimatnamenin tadiline 

Mamafih dünya matbuatına akseden sene biraz daha noksan yapmak dair talimatnane Vekiller Heye· 
haber ve rivayetlere bakılacak O· mecburiyetinde kalmaktadır. Veri· tince tasdik olundu. 
hırsa Fransanın deg' ilse de Alman· d Talimatname esaslarına göre, 

len malllmata göre, müracaat e en 
yanın Fransaya vadettiği şeyler · k h göçmenlerle nakledilen kim<1e~eri_n 

ve ikramiye istıhkak edılere e _ b 
aıağı yukarı i>elli olmuştur ve bun· iaşesine verilecek para cüzı ır 
lar ıu noktalarda hulasa edilebilir: nüz tevziat yapılamıyan 42•682 ana mikdar arttırılmaktadır. 

1 F h · l · · mevcut bulunmaktadır. Ve bun· 
1
. 

- ran:11z arp esır erının Umumi murakate heye ı serbest bırakılması. lara verilecek ikramiye tuterı 

------

Profesör Ziya GUn'• 
bir takdir mektubu 
gönderdi 

2 - Harp tazminatının bir l,271,460 lirayı bulmaktadır. Ancak 8 z 8 1 1 gv 1 f 1 
"kd d 1 • ahvalıhazıra dolayısile bu sene çok ~ B. "asan ~lı" "u"c•l ı 1111 ar in iri mesı. Ankara: 17 (Hususi)- Umumı ., ____ n_,_~.;;R.;;,:,:,_;ı:.,: ',::"';__J 

3 1 1 h b. d rocuklu ailelere yardım işinin bu 
- şıı-a sa asının ıraz a· T l muMrakabe heyeti mutahassısların· 1 

b d l l • tahsisatı• idaresine imkin görü· :ilan bul 16 ( A. A) _ Ser-
a ara tı ması d d 50 000 dan Nafı"z Kıcıman mezk'1r heyet · dTk F memiş ve bu mik ar an . et" · f Almanyanın şım ı ı ransaya k ·ı . . azıtlığn.a tayin edildi. v ını ve atından sonra ünivesite· 

vadettiii ıeylerin bu üç madde at- ~li~ra~d~.&~h~a~t;:::e~nz=i=li=ne==a=ra=r=v=e=r=ı=ııı=ış=t=ır=.==========:===::==~~ ye tahsis etmiş olan göz dolc.toru 
rafında toplandığı zannedilebilir. F oldukları ıı:ey de "ışte budur. Ôyl~ profe ·· z· 

tisadi işhirliği yapmak ve ranıız ., _ sor ıya Gün'e, Maarif Ve. 
Ancak Fransanın bu vaidlere h b anla•ılıyor kı" f ransanın buaünku k"t• 

k harp sanayiini Almanya esa ına ., • 1 1 ıu mektubu g-öndermiştir: arşılık Almanyaya vereceği şey· zımamdarları Fransa için Alman· 
l hh l çalıştırmak. · k « Sayın profesoMr, Ziya G"n·, er veya ririşti"i taa üt er ne F - yayı lııailtereye tercih etmejı a· u 

ı 5 4 - Almanyanın ransız mus- • çalı• k k 0 
•bilir? lngiliz hariciye nazırı mis· 1 1 d rar ver mi' adamlardır. Bunların • ,ara azandığınız ve tal dire 

temlekelerini ltalyan ta ep erin en deg b" 
ter Eden'in avam kamarasındaki k t dMuşu··ncelerı"ne 00-re Fransa artık ~r ır tasarrufla biriktirdiğiniz b ve ihtiraslarından ur armasına mu • 
eyanatı okuduktan ve Alman tay I F d b' Avrupa'da birinci derecede askeri servetinizi üniversitemizin inkişaf ve 

Y ı kabil spanyaya as an ır az ara 
dare ~rinin de Suriye hava üslerin zi fedakirlıiında bulunmak, bir devlet olmaktan çıkmııtır. Za· te~imülüne tahsis etmiş olıJİığ'unuzu 

en ıstifade ettiklerini öii-rendik· ._ F l d A •1ıen"ndo rektörQ - d M · d" B Mk t .. 1 te tahınini olara.. ransanın ten evve ce e vrupa ı ınuz en ogren ım. u yu -
en sonra bu hususta da f,12la dü· ~ h · d jü s k 

tll · da Almanyaya karşı taah üt eth- lnailterenin arkası sıra ylrü Ü • e Ve Örnek olacak hareketi nınere lüzum kalmadığı kanaa• b ı • d b b 
tındayız. Bizce artık her şey belli ği şeylerin ana hatlarının uu ar ne nazaran bun an öyle da a ya· ınenıleket maarifi adına büyük şük-
olııauş Y\ııı Almanya ile Viti hüku. olması çok muhtemeldir. kın ve daha tehlikeli bir komşu ranla karşılarım. Sayğılarımın ka· 
illeti arasında bir itbirliği tabak· Görülüyor ki bu son işbirliği· ile anlaşmanın ve itbirliii yapma· bulünü rica ederim.» 
kıık et ' t" ş d ı'le Fransa artık eski mütt~fikinden n"ın faideslne inanmı•lardır. Bu . mış ır. im i bir azda Vişi· .. 
nın 111üttefıki lngiltere aleyhine ta dün maddeten olduğu gibi şimdi kanaatla olacaktır ki Darlan ve 
ahhüt ettiği vazifelerin esaslarını manende ayrılmakta ve uzaklar arkadaşları Fransız siyasetinde kök· 
teı.~il. eden ıeylerin neler olabile· maktadır. Hatta denebilirki Fran· lü bir dej'işiklik yapmağı kendile· 
cer·: tahmdinl etm~t· çalışacağız. sa bu tarz hareketile lngiltereye rine tıar edinmişler ve buna tabak· 

u vaa er etrafında ilk akla karşı Almanya ile yarım bir ittifak kuk ettiraıeie azmetmiı yörünınek· 
relen şeyler fonlardır: yapmaktadır. Tarihin ve Fr.an. sız 

1 - Suriyeyi Al 1 • 11 d tedirler. 
. . man arın ıs· kaderinin ne garip bir tece ısı e · Ba itibarla Alman ve Fransız 
hfadesıne bırakmak Ye s· .1 • "f '? 
T . .1 ıcı yadan 11 mı i•birlir· inin bu fikir ve bu düşün· 

una• tarıkı e Trablu k Fakat kabul etmek lizımdır ki v 

Alman-ltalyan k .. vvetle"'ar"ıneeekçoelcae. b V f dM cedo olan adamların bir eseri ol· .. ba ir realitedir. e ransa un-
lık cröstermek. y duanna inanacak olursak bu işbir-

6 kil müttefikini burün tamarniyle •-
2 - ispanyaya gidecek Al· unutarak dış siyasetine yeni bir liifoden lnıiltere aleyhinde daha 

illan lutalarınıo nakline Fransız orientation vermektedir. Lival ve tehlikeli kararlar beklemekte de 
llakliye vasıtalarını tabais etmek Darlan kombinezonunun Fransız bat~h bir tahminde bulııomq ol• l 

3 - Almanya ile •ıkı bir ik· majh\biyetinden sonra hazırlamakta mayız kanaatındayız. 

lstantulda molörlU nakil 
vasıtalar. nan fener maske

leri kalkacak 
Ankara 17 ( Hususi muhabiri

nıizden ) - f eııerleri maskeli ola· 
rak çalıştırılmakta olan nakil vası
talarının seyrüseferde Torluk çek-

ınekte oldukları anlaşıldı(ından Is· 
tanbul vilayetinde motörlü vasıta• 

lardaki maskelerin heran kullanıl· 
maya hazır bulundurulmak prtiyle 
kaldırılmuı hakkındaki hranaame 
~ekW... beyetlace tadik edi1di. 

Bir lngiliz Tank kolıı 
gürügüı halinde 

Libyada harekat 
ingilizler 

Kaputzoyu 
aldılar 

Londra : 1~ [A.A.] - Royte
rin bildirdiğine göre, Libyada in· 
giliz kuvvetleri hatlarım Tobruk 
müdafaa mıntakasına kadar ilerlet
mişlerdir. H.ıbeşistanda lngiliz kı. 
taları Negellinin 80 kilometre ka· 
dar timalinde bulunan Adola'ya 
varmışlardır. Burada diifmanıo 
80 askeri bulunmuıtur. 

lnriliz k•taları Sollamdan sonra 
Mısır • Libya badudo üzerinde 
Kaputzo'yu işgal etmiılerdir, 

Visi. kendini 
haklı görüyor 

1940 M•~••ınd• Pr•n
•a lnglltere t•rafın· 
dan terk edlldlll •ıra
d• Amerika Fransanın 
mUraca•tına cevap 

1 ver,neıe 1Uzu4n 
1.__Börmeml9tl ---..! Vişi 17 ( A.A ) - Ofi ajansı, 
•1•tıdaki tebliği neşretmiştir: Bay 
Ruz.veltin mareşal f>eıen tarafınd-ın 
yapılan hitaberıi.ı Fransız müıtem
lekelerini Almanyanm emrine ve,.. 
mek fikrini tazammun ettiğire inan
dırmayı i!ltihdaf eden beyanatı 
resmi Fran;ız mahfıılerinde hay· 
retle karıılanmışt ı r. hususile ki 

' Fransız devlet rei.,inin hitabesine 
verilen b.ı tef:ıir garp yarım kurre
ıinde bıılunan Fransaya aid Güyan, 
Kıne, Mo&rtiııik'in birleşik Arneriıı.a 
tarafından işgalini ve aralarında 
« nonnandi » de olmak üzere bir
leşik Amerika limanlarındaki 10 
Fransız gemisinin müsaderesini 
derpiş eden resmi beyanatla ayni 
zamanda vuku bulmuştur. 

1940 mayısında Fransa lnl'iJ· 
tere tarafından terkediJdiji sırada 
Amerika Fransanın müracaatına 

cevap verme;e Ulzum görmemişti. 
Büyük devlet vazifesini ve toprak· 

farının ve lmperatorluğunon müll •. i 
tamamlığını muhafaza etmek kay· 
ıısnıda olan Fransanın, yeni Av
rupanın müştereken tanzimi ıart· 

larını raıiple müzakere etml'j'e 

pekili hakkı vıardır. Ve bo lnril
tereye kartı bir tecavüz. hareketi 
tellkki edilemez. 

lngiliz konsoloslukları 
~uriyede kahyor. 

Londra 17 ( A. A ) - Londra· 
da teyid edildii'ine röre, Suriye· 
deki vaziyet hakkında telişe düt· 
mt"ie mahal yoktur. Vaziyet röz 
önünde tulmakta ve lngiliz kon· 
soloslukları Suriyede kalmaktadır. --

Hılkevinin konseri 
Dün rece halkevi salonunda 

balkevi orkestrası tarafındH bir 
kon••r verilmiftir. P~ .... 
barK~w.w.ı..-o._. ........ ,_.. 

Almanya 
Suriyeden lraka 800 
ton harp malzemesi 

geçirmiş 
Amerika, K ızılde
n 1 z den nakliyata 
deva n edecek ve ti
caret k a f il e I e r ini 
harp gemllerile ko
rurecak 
-RADYO-
- Gazetesi _ 

• Suriye tayyare meydanla· 
rından Almanyanın istifadesini 
temin eden Franaız·Alman anlq. 
masa günün en ehemmiyetıi 

mesele:ti telakki edilmekte ber-
devamdır. ilk reçen t .. yyareler 
Alınanların Fransızlardan iitinam 
ettikleri tayyarelerdi. Bu sebeple 
Almanlar tarafından kullanıldık· 
ları bilinememiıtir. 15 i Musula 
inen bu tayyarelerin sayısı qatı 
yakar. 50 yi bulmaıtar. 

Müstakil Fransız ajansının 
bildirdiğine rörcs, Almanlar tara· 
hndan Suriyeden lraka 800 ton 
harp malzemesi reçirilmiştir. 
AssoıiyeletPres Amerikan aj 'n!lı, 
Fransızlar Almanlarla askeri iş 
birlijı yaptıkları takhrde, Ame· 
rika kıtuında bu?unan Fran .. z 
müdemlekelerini idare etmek 
için 21 Amerika cumhuriyetinin 
aralarında bir plln hazırlamata 
başladıklarını haber veriyor. 

• Almanya taraf·ndan Kızıl 
denizin harp mıntakası illn edil· 
diji mahlındur. Amerika, bo ka
rara rajmen k ızıld-.nizde nak
liyata dev•m edecek, ancak Tica. 
ret r.-mileri Amerika filosu hima
yesinde bulıınacaktır. 

Amerikan filoıile Alm:ın hava 
kuvvetleri ara,ında ba denizde . - . ... --·· 
dirde vaziyetin ne durum arıede· 

ce;ini soran razeteci ere R.>oıe· 
velt 111 ceva.bı vermiıtir : 

«Amerika ••çen asırda de 
nizleri" serbestisi için remilerini 
k11llanını,tır. Ve İki sene zarfında 
harp etmemiştir.» 

• Eski Alman başkumandanı 
Fon Blombtorr'in oj'lo Irakta mak· 
tOI dütmilttür. BaidadJa bir ce
naze töreni yapılmıı, Başve:til Ra
fit Ali de bunda hazır bulun· 
maşlur. 

• Sollumu ifral eden lngiliz 
kuvvetleri Libya • Mısır hududu 
üzerinde Libya topraklarında 
K •put.ıo kalasına aid bazı mev· 
kileri işgal etmişlerdir. Alınanlar. 
d ın 500 esir alınmış, bir çok 
tank tahrip olunmu,tur. 

lık g..-le 1 26 gemilik partiden 
sonra 20 büyük Am~rikan vapa 
runun Süveyt'e mühim harp mal· 
zeme:ti cı~armış olmuı, lngiliz. 
lerin Y ak1n farkta çok kuvvet
lenmiş oldoju kanaatini teyid et· 
mektedir. 

lngiltere üzerinde tUşUrUlen 
Alman tayyareleri 

Londra 17 (a. a.) - 17 Ma
yısta biten hafta içinde Almanlar 
lngiltere üzerinde ve lngiliz sahil· 
leri açıklarında 65 tayyare İt&)• 
betmiılerdir. Bu müddet içinde 
bir tH in,-iliz av tayyaresi kaybol· 
mq, onunda pilota kurıolmqtor. 

Londra, 17 (a.a.)- 1.S mayıs
ta biten haf ta içinde Akdeniz 
harp sahnesinde en •tat• 27 diiı· 
man tayyaresi dilJürülmüıt&r. Bun
dan baıka bir çok düşman tayya· 
'esi de yerlerde hasara uiratıl· 
mııtır. 

Akdenizde ve Airikada ceryan 
eden bütün bu hareklt unasında 
yalnız 11 lngiliz tayyaresi ilalerine 
dönmemişlerdir. 

Maliye memurlarana 
verilecek harcırall 

Ankara 17 ( Hasast) - harcı
rah karanıamesine ek kaatlll llyi· 
basını hilkOmet meclise •öader· 
mittir. baa liyıha ile, bilylk .r: 
ler dahilinde va'!f• icabı • t 

~erilea maJiJe ... 
mabaJlere •- ~ vaplll'. •-•lana•= rW ...-f na: ..... vay .,. ~ teklif "" ............... .............. 
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2 BUGON 

---ti HARP NOTLARI,,__ __ 

A_ lman-Fran- 'C"ransız - Al- ıretmektedir. Bun r ı dan dolayı Fransa 
sız anlaşması l - - man an aşma-B u h•ftanın en 

ınühi n hadise sının ilk neti-
si, Fransa ile Al· 
manya arasında c e l e r i 
b r anlaşmaya va· 

suriyeye İ<arşı man 

da mukavelesi 
mucibince kabul 
ettiği taahhüdler· 

den de kendisini 

muarra telakki 

rılmış olmasıdır, Fransız başvekil eylemektedir. 

muavini amiral 'Darlan'la, Alman Suriye vaziyeti 
devlet reisi arasında yapılan müza· __ _ _ 
kereler neticelenmiş ve Vichy hü· işte bunun üzerinedir ki, Al· 
kOmeti amiralın dönüşte verdiği man tayyareleri Suriyeyi işğale baş· 
İZ'hatı itt,fakla tasvip etmiştir. Bu lamışlar Rayak ve Halep'e inmiş· 

Anlaşmanın mahiyeti hakkında he· terdir. Bu vaziyette Suriyedeki 
nüz bu satırları yazdığımız ana ita· Fransız ili komiserinin vaziyeti 
dar kat'i bir haber alınmamışsa da ı ne olacağı sual olunabilir . Komi· 
neticeleri ırörülmeğe başlanmıştır. ser Almanların emrinde bir Fransız 
Bu neticeleri şu V A Z A N valii umumisi mi 

ti h ı· t ' kalacaktır? Fakat 
::;~ ~.b~,::~ e. Mümtaz Faik Fenik bu harpde hak, 

1 - Alman kanu, muahede, 

askerleri ve Alman tayyareleri Su- anlaşma, andlaşma gibi hiç bir esas 
riyeye geçıı:ekte ve oradan Irak tanınmadığına göre şimdi daha ii.i 
harekatını beslemektedirler. hadiseler üzerinde durmak ve on· 

2 - Mareşal Petain radyoda ları tahlil etmek lazımdır. 
Fransız milletine hitaben bir nutuk Bu fo.i b ıdiselerin başında su 
söyliyerek, Alman devlet reİ•İ ile riye istiklilinin artık bir hayal oldu 
Darlan arasındaki müzakerelerin ğunu görmek mümkündür. Diğer 
tamamiyle kendi malOmatı tahtında taraftan fngilizlerin vaziyeti nazik· 
olduğunu bildirmiş, ve bu suretle leşmektedir. Filhakika Londra hü· 
Fran93nın şerefi yulunda ilerlediği· kOmeti şimdiye kadar Vichy hükQ 
ni ve bu har1>ten gerek ana vata· metine karşı daima ikaz edici dost 
nı ve gerek müste:nleke impara· değilsede düşman olınıyan bir si· 
torluğunu muhafua ederek çıkaca· yaset takip etmişti. Bu daha ziya· 
&-ını bildirmiştir. de Vichy hükOmeti dışında kalan 

Fransızları kendi elrdfında topl•
Alman-f ranSIZ sulbü mü? mağa matuf bir siyasetli, Fak..t 

- - - - artık lngiltere bu siyasetin kiırla 

B u neticeleri tahlil etmeğe zarar taraflarını tartmak mecburi· 
yetini duyacaktır. · 

çalışalım. Evveliı Fransanın N 
bu harpten nasıl gerek ana vatanı ___ e_fi_c_e_ 

1 PORTRE 1 

ROOSEVELT 
la ugünkü harpte, mühim rol 
19> oynıyan ve ismi sık sık 

sık geçen devlet ricalinden biri 
de Amerika Cümhurreisi B. Frank· 
lin Roosevelttir. 

B. Roo•evelt, henüz sel<iz ya· 
şında iken arkadaşları üzerinde 
büyük bir nüfuz ve otoriteye sa· 
hipti; arkadaşlarına niçin müte· 
hakkimane muamele ettiği sorul· 
dukça gülerek: 

- Görmiiyor musunuz? Kendi· 
lerine emir vermedikçe, hiç bir 
şey yapmıyorlar, cevabını veriyor· 
du. Bu çocuğun küçük y a şta iken 
bu kadar nüfuz ve otoriteye sa· 
bip olması, bir gün büyük ve nü· 
!uzlu bir devlet adamı olacağına 
şüphe bırakmıyordu. 

B. Roosevelt, bundan elli sene 
evvel her yaz ailesiyle beraber 
yaz mevsimini geçirmek için Cam
pobello adasına ıiderdi. Bu ada· 
nın plajında ikPn bir gün devlet 
şefi olacağını söylemişti. Küçük 
Roosevelti hu derece azim ve nü· 
fuz sahibi görünmeğe sevkeden 
annesi Bn. Sara Roosevelt değil· 
di. Gerek annesi ve g"rek mali· 
yeci olan babası James Roosevel 
tin yeırane ideali, biricik oğulla· 
rının babası gibi iyi, namu•lu ve 
dürüst bir Amerikalı görmekten 
ibaretti. 

Bayan Sara Ro•>Sevelt, oğlunun 
istikbali hakkında bu düşünce ve 
dileklerini «Oğlum» başlığiyle ka· 
leme aldığı bir kitapta sarahatle 
yazmıştı. 

gerek mü•temleke imparatorluğu· 

nu muhafaza ederek çıkabileceği· 
Sözlerimi•İ hulisa ed~lim: Ber On iki yaşına basıncıya kadar 

ni gözden geçirelim: 
Fransanın bunun için Alman• 

yaya mühim tavizlerde bulunduğu. 
na şüphe edilemez. Bu tavizlerin 
başında Almanya tarafından fngil· 
tereye k•rşı girişilen mücadeleyi 
kolaylaştıracak tedbirler bulun• 
dugu muhakkaktır. Netekim daha 
Jİmdiden Rhöne nehri vasıtasiyle 
küçük Alman hücumbotlarının Mar 
ıilya'ya geçtiği, diier toraltan Su 
riyeye Alman tayyarelerinin vas1l 

• • - 1 • I" 

Demek Fransa, Ana vatanda 
olduğa gibi imparatorluğu dahilin 
de de Almanların işlerini kolaylaş

tıracak müsaadekitrlıklarda bulun
maktadır. Buna mukabil belki Al· 
manlardan bir sulh muahedesi elde 
edecektir. Bunun için de herhalde 
liçüzlil pakta girmek şıkkını 

bıle kabul etmeği göze alacaktır; 
veyahut almış bulunmaktadır. 

Almanyada bulunan 2 milyon· 
dan fazla Frans11. esirinin tahliye 
edileceği hakkı,.da deveran eden 
1ayialardan bunu anlıyoruz. Çünkü 
Almanlar, geçen yaz yapılan mü· 
tarekede bu esirlerin sulhun akdin· 
don sonra iadesini şart koşmuşlar· 
dı • Hor halde Almanyanın bu ka. 
d r esiri serbe~ t bıralı:maiarı için 
Fran,.ya adamakıllı iıirnad etme· 
lerı v~ Fransanın bu itımadı ken. 
«t•lt:ı ine teh~.in etıniş olmaları lizım. 

dır. 

Fransa ve milletler cemiyeti 

lin menbaları bu günlerde Hess h• B. Franklin Raosevelt, annesinin 
disesini unutturacak d~recede mü· yanından ayrılmamıştı. B. R)ose· 
him hadiselerin cereyan edeceğini velt 31 ikincikanuu 1882 de Nev· 
bildirmiştir. Bu hadiselerin başın· york civarında Hyd Park'ta doğ· 
da l.iç şüphesiz Alman Fransız iş. muştu. Çocukluğunu burada, baba· 
birliği vardır. Çünkü •gelen haber sının evinde, sonra da Duchess 
!erden bunu anlıyoruz. Eğer Fro'! County'de kain aile malikiııesinde 
sa eski düşmanile birlik olursa es· mesud geçirmiş, birçok muallim· 
ki müttefiki de hiç şüphesiz kendi (erden ders görmüştü. 
sine karşı vaziyet alacaktır. Daha Büyük babası diplomat olduğu 
şimdiden Londra mahfillerinde e· cihetle, küçük Roosevelt anne· 
ğer Vichy hükOmetile lngiltere siyle be. aber , 0 zaman Ame-
arasında ki münasebat bozulacak rikanın Cümhurreisi olan M. Cleve· 
olursa bundan Vichv hükOmetinin mesuı oıaugu soyıenmeKu:uır. nıı1. - ı .... ~· • .ı: .... .,"nt,. f"rlilmi~ti. O esna ... 

d~ B. Koosevelt l\enuz lieş ya· 
yak, Halep ve diğer yerlerdeki şında bulunuyordu. Amerika Cüm· 
Alman tayyarelerini lngilterenin 
dostça karşılamıyacağı aşikardır. hurresi M. Cleveland, çocugu ya-
Bu takdirde Filistın de bulunan naklarından okşad klan ve daima 
kuvv~tlerin Fransaya karşı değil· akıllı, çalışkan ve dindar olması 
se de Suriyeye kar~ı harekete ge· nasihatını verdikten sonra All•h· 
çeceğini kabul etmek mümkün· tan yeıane temennisi birırün Bir· 

cıür. lnriltere bunun için Fransa· leşik AmerikA Cümhurreisi olma· 
nın bulunduğu sebebide hukuki bir ması olduğunu söylemişti. 
koz olarak kullanabilir: madem ki B. Cleveland'ın bu kadar İsa· 
Fransa milletler cemiyetinden çık· belsiz bir temennide bulunacağı· 
mıştır. O haıde Suriye üzerinde nı kim tahmin adebilirdi? 
ki mandasını da bırakmıştır. Bu B. Roosevelt, 14 yaşında iken 
takdirde Suriye münhal kalmakta· Groton koll•jine girmiş va imti· 
dır. lngilteıe burada bulunan Fran hanını en parlak notlarla vermişti. 
sız kuvvetlerini kale almadan doğ Bu lııl annesinin gurur ve iftihar· 
rodan doğruya Suriye üzerine ha· dan koltuklarının kabartmıştı. Fa· 
rekatta bulunmak hususunda ken· kat annesinin en çtık gururunu 
disini serbest telakki edebilir. Hu. mucip olan nokta, Rooseveltin 
kuki bakımdan bu hareketin Vichy sporculuk vasfı ve meziyetleri idi. 
hükOmetini alakadar etmesi lazım. 1 B. Roosevelt kollejinde yüksek 
geldiği ileri sürülebilir. Her halde 1 
h d. 1 k h b 1 - Sonu üçüncü sayfada -

a ı.e er ço mü im ir inkişıf , ---------------" devresinderdir. • 

50 Çuval Kahve Halka 
nasıl satılacak? 

Portsait'ten de şehrimize -R~ a d y o 

k a h ve g e ı e c e k i~~.~~.~! ... 
p ı 1 an yen'likır 

hakkında malO· Kuru kahvecilerde bulundurula
cak inzibat memurları bir şahsın 
250 gramdan fazla kahve alma 
sına ve kahveye başka madde 
karıştırılmasına mini olacaklar 

•• 
Oğrendiğİ'l'İze göre Mersin gümrüğünden ç karılan kahvel•rin 50 

çuvalı şehrimize gelmiştir. Dün saat dokuzda Vali riyasetinde 
toplanan fiyat murakabe komi•yonu, bu kahvenin boher kilosuna 250 
kuruş fiyat koymuı ve tev7i işini şu şekilde kararlaştırmıştır: 

Kahveler şehrimizde bulunan 6kuru kahve ciye tevzi edilecek,bunlar 
da kahveyi çel.ilmiş olarak halka muayyen miktarda satacaklardır. 

Alakadar makamlardan öğrendiğimize göre, kahve tevziinde her 
türlü ihtikara mini olmak için tedbirlor alınmıştır. Her mahalle halkı , 
kendi muhitlerinde bulunan kuru kahvecilerden, tayin edil~cek günlerde 
azami 250 gram çekilmiş kuru kahve alabılecektir. Ayni şahıs iki defa 
kahve almak için müracaat ettiği takdirde cezalandırılacaktır. 

Kuru kahve satıcıhrının çekilmiş kahveye başka maddeler karıştır· 

malarına ve bir şahsın 250 gramdan fazla kahve almasına mani olmak 
için hakve satan dükkanlarda inzibat memurları bulundurulacak, satıcı· 
lar her an kontrol edilecek, bu suretle ihtikara meydan verilmiyecektir. 
Kıraathanelere kahve tevzii meselesi de kıraathanenin büyüklüğü kü· 
çüklüğ.ü ile mütenasip şekilde yapılacak ve bunlara 4 kiloya kadar kah· 
ve verilecektir. 

Üğrendiğimize göre Portsaitten Türkiyeye galecek kahvenin bir 
kısmı da şehrimiz için ayrılmış ve halkımızın kahve sıkıntısını izale için 
yeni tedbirler alı~mışhr. 

Mahpuslann hariçle mu-: 
habereleri kontrola tabi ı 

Ankara 17 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Hapısane ve tevkilha· 
--1-.:- •'>r~ı; ödaresi hakkındaki 
kanunun 1k1ncı madde4ının ıau1111ıtt 

mütedair kanun layihasını hükümet 
meclise göndermiştir. Mucip sebep
ler layıhasında şöyle denıl nektedir: 

Hapisanelere mahkOmlar na· 
mına hariçten gelen mektup ve 
her nevi mersulelerin ve mabkOm· 
ların harice rönderecekleri bu gi· 
bi muhabere vasıtalarının tedkik 
edilmemosi ve münderecatının ida
rece meçhul kalması ve hapısane· 

Misis'teki Dikiş ve Biçki 
kursu kapandı 

Maarif Vekiıleıi tarafından 
Misi•'te açılan köylü kadınlar 
Dikiş ve Biçki kursu evvelki gün 
nihayete ermiştir. 

Köylü kadınlarımızın altı ay 
zarfında yaptıkları işler bir sergi 
halinde teşhir edilmiş ve fevkalade 
beğenilmiştir. Kapanış töreninde 
Vali ve Maarif müdürümüzle bir· 

ı 

de ziyaretçilerle konuşmanın kont
rolsuz bırakılması, bir takım gizli 
muhaberahn mahzurlu neticeler tevlit 
edebileceği nazara alınarak hapısane 

lerinin emniyeti bakım ından mahkOm 

l arın kendilerini ziyarete gelenlerle 1 
konuşmalarının kontrola imkan vere 
cek bir usule raptedilmesi gecekli 

göriildüğü gibi ırerek namlarına 
gelen ve gerek harice gönderecek
leri mektup ve•air her nevi muha. j 
bere vasıtalarının ela kontr" le tabi 
tutulması zaruri bulunmuıtur. 

B. Servet Kaftancı vazi
fesine başladı 

Çukurova Pamuk Tarım satış 
kooperatifleri bôrliği Umum müdür 

vekili Servet Kaftancı dün şehri· 
mize ge lmiş ve vazifesine başla· 
mıştır. 

likte bir çok davetli hazır bulun· 
muştur. 

mat veriyor 
Ankara radyosunun zen· 
gin proğramı, dün de yaz 
dığımız gibi bu günden 
itibaren tatbik edilmekte· 
d1r. Yapılacak yenilikleri 
dun kısmen okuyucuları· 

mıza bı ldirmiştik. Radyo 
idaresi yeni proğram hak· 
kında şu malOmatı vermek· 
tedir: 

1 - Gördüğü büyük rağbet
ten şevk alarak, küme musikisi· 
ne proğramlarımızda haftada iki 
defa yer v•rdik. 

S ,Jı ve cuma akşamları kla· 
sik Türk musikisinin asil örnekle. 
rini tertemiz ve iyi işlenmiş bir 
tarzda dinliyeceksiniz. 

2 - Şımdiye kadar iptidai 
bir tarzda çalınan ve söylenen 
halk şarkılarını, klasik musikimi· 
zin erişmiş bulunduğ'u ifade gü· 
zelliği ve temizliği içinde arzet· 
meğe çalışacağız. Gerek radyo 
evinin gerekse Ankara devlet 
konservatuvarın ın arşivlerinde 

mevcut hal~ şarkılarını, edaların 

daki bekareti ve saffeti bozmıya· 

rak yep yeni bir tarzda öğrenme· 
ğ'e başhyan sanatkirlarımı:ı size 
şimdılık on beş günde bir per
şembe g;inleri «Yurttan sesler» 
diye adlandırdığımız saatlerde din 
leteceklerdir. R"epertuarımız zen 
ginleştikçe bu saati haftada bire 
çıkaracağız. 

3 - Pazartesi ve çarşamba 
guntert «Bir halk tarkllsü vğreni 
yoruz» başlığı altında bir çeyrek 
saa timiz var. Z"lnnediyoruz ki haf. 
tada birer çeyreklik iki derste 
içimizde en acemilerimizin bile 
bir halk şarkısı öğrenme•İ müm· 
kün olabilecektir. Yurdumuzun 
her tarafına yayılmış bulunan en 
aşağı üç milyon dinleyicinin rıd· 
yo denilen bu muazzam halk mek 
tebinden istifade ederek bir se
ne içinde elli küsur halk şarkıs;. 
nı milli birliğimizin en güzel bir 
tecellisi olarak hep bir ağızdan 

söılediğine şahit olmak bizi bah 
tiyar edecektir. 

Bu aydın neticenin gerçekleşe· 
bil'llCJİ için, Halkevlerinde halk 
od~larında meydanlarda kahve· 
!erde, lokantalarda, evlerde, ne· 
relerde bulunurlarsa bulunsunlar 

·Devamı Üçüncüde· 

Fransa ile Almanya arasında 
tam bir iş birliğine doiru 

l<aı'i a<İımlar atıldığını,ıaten Fron· 
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sanın milletler cemiyetinden çıkma. 
aından anlamak kabildi, çünkü Al· 
manyanın riyasetindeki üçüzlü pakt, 
Avrupa nizamından bahsederek 

yeni bir Avrupa milldler cemiyeti 
kurmaktadır. Fransanın Cenevre• 
den çekilm~i, yeni nizama dotru 
atılmış bir adımdı. Bunun Fransa. 
nın mü•temlike imparatorluğu üze. 
rinde de es .. ı; tesirleri olacağı 
aşi~irdı. Niıe~im Surıyenin vaziye· 

ti de bu meyanda adamakıllı der· 
piş edilmiş olsa ıerektir. Fransa 
Cenevrryı tatlik ederken, Cenev· 
renin Suri)e ve Lübnan üzerinde 
kendisine verdiii mandayı da red· 

detmiı deaıekti r. Bundan dolayı 
Surıye haklunola her hangi bir kırar 
ittihu ed~rken, bu hususda lnril· 

tere ile kendi •raaında mevcud 
olan anl•ımayı da bir taraflı olarak 
bozmuş, vo büyill< Britınyanın biç 

bir zaman fikrine ve reyine müra· 
caat etmiyeceiini anlatmıştır, Bu 
suret le iki taraf da hareket •er. 
b.,.tisini elde etmektedir. fransauın 
milletler cemiy~tindcn çekilme•İ, 
ayrıca Suriye idaresine de vurul· 
mu1 bir darbedir. Çünkü bu sur~tle, 
Su-iye manda altından ç

0

ıkmıkda, 
i>tiklale yaklaşacak yerde, sömürge 
o l mağa doğru yol almaktadır. Fraa· 
sanın buradaki fili vaziyeti bir 
ışial kuvvetinden farktız bir bale 

YAZAN: Reşat Enis ====" ~==;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;~========================== 
- Tulun omuzlarından 1 Y •imar dinmişti. Amma, şiddetli 

bir ~o.dos esmeğe başlamıştı. Koyu gece 
mavısı renk bailıyan ırök yeniden ve sü
rekli yağmur boşandıracağa benziyordu. 

Uzak kabristana varıcaya kadar tam 
iki mola verdiler. 

Gözün alabildiiine uzanan mezarlıfın 
tam karşmnda nfak, farip bir evden, 
bodur bir adam çıktı. Y anpırı yürüyordu. 
Bir omuzu çok aşaiıda, bir omuzu çok yu· 
karıdaydı. Sırtının kanburu sola kaçmıştı. 

Kocaman bir kafası, ıreniş, bed bir 
ıaratı vardı, Kara, nasırlı ellerinden bi· 
rile kazma kürek taşıyordu. Bu adam, 
ıskatçıların bile tenezzül etmediii fıkara 
kabristanının bir tek mezarcısıydı. Beş 
on kuruşa kazma sallardı. 

Koca ağzının sarı, seyrek ve çok iri 
dişlerini meydana koyan korkunç ıırıh· 

şile, uzaktan sesleniyordu : 

- Heyyy 1 Tevfik Efendi ... Merhaba( 
imam işi anlatınca, gülmedi. Yüzünü 

ekşitti. Kapkara, uzun tırn•tının ucile, 
mor, etli burnunun ucunu kaşıd1. 

- Ôyle olsun be Tevfik Efendi L 
Eh biz de fakiriz be J_ Fakirin halinden 
an)amaz deiiliz be ı 

Korkunç kılıklı adam öne ıeçti. Y.o
ıunlu taşları ifri büğrü kabristanda ce
maala kılavuzluk ott~ Cambiribimbam 

dışarıda bekledi. 
Yağmur yağıyordu. Upuzun selviler, 

şiddetli lodosun önünde hışırdayarak bir· 
birine giriyor, çatırdıyordu. Balçık Ç&· 

mur, delik kunduralarının altında yapışı· 
- d kalıyordu G" yor ve yapıştıgı yer e • uç 

yürllyordular. imam, kısa mesafede, tam 
beı defa lipçinioi düşürdü. 

Hesapça, mezar birbuçuk m~tre de· 
rinliğinde olacaktı. Amaıa. y•npırı adam, 
çukur bir metreyi bulunca k~zmayı kü· 

· · e•kı p t 1 reği attı. Çamurlu ellerın• an a o· 
nunun kıçında temizledi. laıam avuçlarını 
açtı : 

- Rizaellillihi fi ... tih1 .• aa., 
dedi. imam, mezarcı ve Hikmet, 

ırönüllerindeıı elhamı okudular. Sonra, 
eski tabutu sım•ıkı kuşatan düğümlü ip 
çözüldil. Kapak açıldı. Yanpırı adamın 
korkunç başı imama uzandı : 

- Kefensiz mi gömeceğiz ? 
- Yoooo ... Olduıl"U gibi. 
- Elbiselerle ? 1 
- Evot ..• Kefenikifaye ... 
Arap Mehmet mırıldandı : 
- Kelenifikiye 1 
Mezarcınn korkunç ırözlerinde ırarip 

bir sevinç parıltısı vardı. Koca ağzının 
ıarı, seyrek ve iri dişlerini meydana ko .. 
yan sırıtışile, yeniden rülüyordu. Cena· 
zenin bacaklarına yapııtı ı 

dedi. Arap yardım etti. Çukura İn· 
dirdiler. imamın kısık sesi mırıldanıyordu: 

- Bismillihi... ve billahi... ve ali 
milleti... resulillihi .• 

Mezarcının ( Allah rızası için 1 ) bu· 
lup getirdiği çürük tahtalar cenazenin 
ilzerine dızılirken, imam aşır okuyordu, 
Fatuş, kısık iç çekişlerile sızlanıyordu. 

Yanpırı adam, pabuç kadar geniş, kara, 
nasırlı avuçlarına tükürerek küreğini 
kapmıştı. 

Arap Mehmet, ş•şkın ve dalgın, 
tahtaların üzerine düşen çamur pıhtıla· 
rının sesini dinlerken, düşünüyordu : 

- Uya artı, Çakır... Artı kıyamete 

kadar uyu .. Ka,,şanın yok... Görüşenin 

yok ... Muştalayanın yok. , Döğeııin yok ... 
Anana avradına sövenin yok. • Rahata 
kavuştun, Çıkır... Topraiın ahı, Ayna. 
lının taş döşemelerinden sıcaktır, Çakır •• 

Bilim üzerine rardiyanlık mardiyanlık al 
masan orada da... Uykusuzluktan kan 
çanağına dönmüştü tek ıözün... Za. 
vallı Çakır 1 

Hikmet : « - Allabümme rabbena 
tekabbel minna inneke entes semiul alim .. ,,. 

diye, kabir duasını yeni bitiren İma· 
ma yaklaşıyordu : 

- Tevfik Efendi ... 
- De evlat ... 

- Diyeceiim şu ki, 

bildiğin gibi, bir 
- M.ıam ... 
- Ne Allah 
- MalOm .• 

serseridir işte ... 

bilir •.• 

- Ne Peygamber bilir ..• 

- O da malam ... 

- Ne dinini, ne 
mezhebini tanır._ 

- Evet .• 

iman1n1, ne 

Sustu. Ôkıürdü. Parmaklarını çıtlattı. 
- lfocaefendi, vaktile mektepte 

bize okuttular ki " m~nkir, nekir » de· 
nilen ıua l melaikeleri varmış .. , 

- Vardır ... 

- Ölü kabre konulunca, baıucuna 
gelirlermiş ... 

- Gelirler .. , 
- Sorıruya başlarlarmış : 

kim? 

Dinin ne? 
. . . . . 

- Nebin kim ? ... Hocaefendi, bizim 
Çakır azapta kalacak ... 

Kanbur imam, gerdan kırarak, göz· 
!erini kısarak güldü. Sivri çenesının sey
rek, kırçıl sakalını sığazladı : 

- Sen üzülme evlat... Bizim işimi~ 
ne ki zaten ? 1 

Evet ... Biraz sonra, çarçabuk örtülen 
mezarın kıble !•rafında imam « talkın» a 
başlamııtı. [ D•vamı var J 
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Bu sebeple yanına Hacı Mus
tafayı çağırdı. ikisi biraz uzaklaşa· 
rak karşı karşıya oturdular. Çakı· 
cı Hacı Mustafaya tabakasını fır
lattı. Birer sigara yaktıktan sonra 

konuşmağa başladılar. 
- Ne dersin sen bu işe 

Hacı?. 
- Hangi işe?. 
- Çerkes H:ıcı lsmailin ab· 

dest aldıktan sora iki rekat namaz 
kılarak kuranıkerime el basma

sına?. 

- Yalan ... 
- Hacı olmuş Müslüman bir 

adam bunu yapar mı Hacı? 
- Yapar, hem yalandan ya· 

par. 
- Çarpılmaktan korkmaz r:ıı? 
- Böylesi korkmaz. 
- Yapma Hacı Mustafal Bu 

adam hakkında yanlış haber almış 

olmıyalım. Bigayri hakkin bir l\da: 
mın kanına gireriz. 

Şaki Çakıcı; « bigayri hakkin» 
diyordu. Zira onun nazarında; işle· 

diği bütün cinayetler « haklı » idi 
ve galiba Allahın kendisinden he· 
sap sormıyacağına da kanaat ge· 
tirmiştl. Böyle düşünmeseydi bir 
taraftan adam öldürürken diğer 
taraftan namaz kılıp oruç tut· 
maıdı. 

Efenin bu mütaleası üzerine 
Hacı 'Mustafa gülümser gibi oldu. 
Bu hunhar adamın kitabında affet· 
mek faslı yoktu. Onun bıçağı mut· 
tasıl insan ensesinde işlemeli, si· 
lihının kurşunu muttasıl insan ci· 
ğeri delmeli idi. Muhakkak olan 
şudur ki gelip geçmiş meşhur eş· 
kıya arasinda - Ali Molla müs· 
tesna - bu derece kanlı ve müf· 
teris adam aörülmemiştir. 

- Neden güldün Hacı? 
- Bak efe; sana şeriattan 

bahsedeyim: Bir Müslüman zoru 
gördü mü: domuz eti yese ha
ram olmaz. Zünnar bağlasa kafir 
olmaz. Şeriat «Zora gelince nefe. 
sini kurtar» diyor. Senin Çerkes 
Hacı l~mail de böyle yaptı. Güna· 
hı yoktur. 

Ya .. 
- Evet .. 
- Peki .. Şimdi ne olacak? 
- 01 ıcağ'ı filan yok efe. Biz 

bu adama .. Seni öldüreceği:ı:" de· 
dik mi? 

- Hayır .. 
- O halde kendisinde şer'an 

ölüm tehlikesi olmadan yalan yere 
kuranı~erime el basarak yemin 
eden bir müslüman; kafir olmuş
tur. Şer'an katli vaciptir. 

Hacı Mustafa sanki dağda do
laşan. bir şaki değildi de Şer'iye 
mahkemesinde kadılık ediyordu. 
Bu İmansız herifin fetvası üzerine 
efe tereddüt etmedi ve emrini 
verdi: 

- icabına bakın .. 
Ferman sadır olmuştu ve bu 

fermanı o dakikada Allabtan baş· 
ka bozacak kudret yoktu. 

Mülakat nihayet buldu. 
Efe olduğu yerde kaldı, Hacı 

Mustafa kalktı, Çerkes Hacı lsma
ile yaklaştı . Osman beye hita: 
ben: 

- Osman beyi Efe azıcık se
ni istiyor 

Dedikte ve Q,;man beyin beş, 
on adım uzaklaşmasını bekleciik
ten sonra o meşhur kısa bıçaiını 
çekti: 

- Gel bakalım Hacı lsmaill 
Abdest alırsın, namaz kılarsın 
Kurana el basarak yf'min edersin: 

S:ni dinsiz, imansız, kafir, murtat 
karata se · y - . 
sec"ğim. 

nı. at aşagıya senı ke-

e - A'!'an ağa, ben ettim, sen 
tme yazıktır, bana acı .. 

- Sen benim nazarımda şer'· 
an k·r · -kif' a ırsın. Boyl Müslümaı eknltan 

ır olanı kesmek vaciptir. Yat 
aıaiı. 

h ~ Eıhedü en la ilahe illallah ve 
eş e u enne Muhammeden abdühu 
ve resulüh. Billahi M- 1_ 

• us umanım 
ara .. 

- Daha iyi 
M- 1- ya.. Madem ki 

u~ umanıın· •eh't 1 ' Y ı o ur do.;...., 
cennete gidersin. ' 6

' -

Çerkes H 1 . acı smaıl ailamağ'a 
başladı. Fakat bu celrd " '- d . a a ıroz yaşı 
dr mı e erdı?. Tıpkı A d k' R ~azaı 

•mazan ıjaya yaptıj'ın1 yaptı. 

Ansızın hücum ederek elindeki 
bıçağı evvela Hacı 1smailin karnı
na sapladı, sonra da çekerek biça· 
re)'İ ensesinden kıtır, kıtır kesti. 

* • • 
ileride gelecek hadisatın kün-

hüne girebilmek için gözlerimizi 
biraz evvele çevirmek mec!,uriye· 

tindeyiz. 
Çakıcı efe; birinci istimanı 

zamanında Ödemişe üç saat me
safede ki Balabanlı karyesinde Mol· 
la Halil oğlunun evinde idi. Şeka
veti esnasında takibinde dolaşan 
mülizim Bayındırlı Mehmet efendi 
de Çakıcının misafi:-i bulumıyordu. 
Çakıcı efe resmen kır serdarı idi. 
Beş altın ma.ış alıyordu. Bu sebep· 
le Bayındırlı Mehmet efendi ken· 
rlisiyle takip işleri hakkında konuş· 
mağa gelmişti. 

Çaıtcı kirlenmişti. Bu sebeple 
çamaşır değiştirecekti. Molla Ha· 
lil oğlunun evinde misafirler için 
ancak bir oda vardı. Binaenaleyh 
Çakıcı orada, Bayındırlı Mehmet 
efendinin yanında çamaşır değiştir· 
mek mecburiyetinde idi. 

Fakat bu bir meseledir. Çakı· 
cı gömleksizken veya gömlek de· 
ğiştirirken bir suikasta uğrıyabi· 
lirdi. kurnaz a<lam bunun da çare· 
sinI buldu ve Bayındırlı Mehmet 
efendiye sordu: 

- Mehmet ef endil. Sen kirlen-
medin mi?. 

- Kirlenmez olur muyum efe? 
Kaç gündür dağlarda ga:ıiyorum .. 

- Hakkın var. Vaktile çama· 
şır aldırmıştım. Henüz kullanılma· 
mışları vardır. Sana da bir takım 
getirsinler de değiştir .. 

- Zahmet etme efe.. Ben ya
rın öbürgün Ödemişe dönünce de· 
ğiştiririm. 

Yok, yok, olmaz. 

(Devamı var) 

Köy lüfçesi 

• 
lngiliz 

tayyareleri 
Kolonyada ve Ren
deki askeri hedef
lere taarruz ettiler 
Londra 17 ( A. A) - Lon-

drada salahiyetli kaynaktan öğ. 
renildiğine göre, Cumayı Cumar
tesiye bağlayan gece bombardı
man servisine mensup tayyareler 
Kolonya'da ve Rendeki hedefle
re taarruz etmişlerdir. 

Londra 17 ( A. A) - Hava 
ve d ıhili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Düşmanın bu gece büyük 
Britanya üzerindeki faaliyeti bü. 
yük bir mikyasta olmamıştır. 

Orta lngilterede bazı yerler. 
le doğu cenup ve doğuda biri
birinden uzak yerlere bombalar 
atılmıştır. Orta lngilterede yan-1 
gın ve infilak bombaları bir mik
tar hasara sebep olmuştur. Bir 
miktar ölü ve yaralı vardır. Baş
ka yerlerde pek az zayiat ve 
hasar mevcuddur. Bu gece lrıgil. 
tere üzerinde düşmanın iki bom
bardıman tayyaresi tahrip edil. 
miştir. 

Malta 17 (A. A) - Dün az 
miktarda düşman tayyaresi hükQ. 
met binalarında hasarlar tevlid 
eden bir miktar Lomba atmışlar
dır. Dün güngüz üç alarm veril
miştir. Üçüncü akın esnasında 
büyük bir düşman teşekkülü 

bomba atarak hükOmet binaların
da hasarata sebep olmuştıır. 

Londra 17 ( A. A ) - lngi). 
tere üzerinde evvelce bildiriltn~ 
lerden başka iki düşman tayya. 
resi daha tahrip edilmiş ve bu 
suretle dün gündüz düşürülen 
tayyarelerin adedi 1 ye baliğ ol. 
muştur. 

Roosevelt -
• Baştara/ı ikincide -

atlama rekordemi idi. Bundan baş
ka, bir gün Amerika Cümhurreisi 

olan büyük amcazadesi albay Ro· 
oseveltin süvarilikte muvaffakiyet· 

Köy şahsiyeti maneviyeleri ile lerinden şevk ve heyecana kapı· 
birliklere aid ııöy paralarının zı'raat lan B R·•os it le d' · · d b' • .... eve , en ısını e ar 
banka1arına açılacak cari hesaplara süvari alayının bafında dörtnala 
yatırılması için dahiliye nkileti koıacatını tahayyül eduek atla 
tarafından alakadar makamlara arezintiler yapmaya bayılıyoordu. 
tebliğatda bulunulmuştur. Köyün Bununla beraber B. R"osevel· 
ihtiyaçlarını karşılamak için kendi tin ilk temayül ve istidadı deniz· 
bütçesinden ayrılacak her nevi cilikte tezahur etmiştır. Bcebası 
tahsi:ıatı köy muhtarları ziraat ban- kendiıı0ine yelkenli bir aremi alarak 
kalarındaki cari hesaplarından ala· hediye etmiş, B. Roosevelt Fundy 
rak teiviye edecekler, buda köy koyunda, Lu gemi ile mekik doku· 
bürosunun daimi kontrölü altında mu~tur. li. Roosevelt Groton kollejini 
bulunacaktır. bitirdikten sonra Harvard üniver· 

Öğrendiğimize göre Salma sitesine rirmiş ve talebe için kü· 
tahsisatı tamamile köylüden alina- çük bir gazete neşretmeğe başla· 
cak paraların köylünün verim ka- mıştır. Babası, B. Rouseveltin avu-
biliyetinin müsaid bulunduğu mev- kat olmasında ısrar ediyordu. Ro· 
simlerde yapılması, mahsul ayların- osevelt babasının ~u arzusu üzeri-
dan başka zamanlarda tah.;iıat ya· ne Columbia hukuk fakültesine 
pılmaması ve bu suretle köylünün i'irmişti. O zaman 1:3. Roosevelt 2J 

1 Alman tazyiki önUnde ı ..--------------------------

Vişi'nin~ 
mDtevaatı 
Askeri vaziyet Bakı
mından lnoiltefede 
endişe doğurmadı 

Avusturalya Ba,. 
vak:- 1 at vekiline gti• 
re, Fransız muka -
vemetlnln gevteyl
tl vahim hldlsele
re sebep olacaldır 

Londra 17 (a.a) - Resmi mah
fillerde bu sabah beyan edildiğine 
röre, Alman şartlarının Vişi hükO· 
meti tarafından kabul edilmesi 
üzerine Suriye hadiselerinin alchiı 
durum askeri vaziyet itibariyle hiç 
bir endişe vermemektedir. ihtiyar 
ve Y <•rğun ol.sn Mareşalın s'>n 
günlerde Mihver devletleri tarafın· 
dan mütemadiyen tazyika maruz 
kaldığı teslim edilmekle beraber 
Vişi hükılmetinin aldığı vaziyetin 
tasvip edilınediği gizlenmemektedir. 

Mıhver devletıeri ilk bahar ta· 
arruzunun birinci safhasındaki mu
vaffakiyetlerinden istifade için isti· 
cal etmektedirler. l.ıin korkulacak 
ve acınacak tarafı Vişi hükumeti· 
nin zafının yalnız Fransanın duru
muna munhasır kalmıyarak bütün 
Fransız müstemleke İmparatorluğ"u· 
na sirayet etm~k tehlikesidir. 

Fransanın girdiği yolun Ame· 
rikadaki aki:ıleri Londrada memnu· 
niyetle kar~ılanmıştır. 

Vaşington 17 (a.a) - Rıızvelt 
dünkü gazeteciler toplantısında 
şöyle demiştir: 

" - Beynelmilel şartlar Fran. 
sa milletine yaptığım bıtabın daha 
ziyade teşı ihine imkan vermiyecek 
kadar ağırdır • ., 

Ruzv~lt çok farazi addettiği 
bazı suallere cevap vermekten im

tina eylemiştir. Bu sıı•ller arasında 
Vişideki Amerikan büyük elçisinin 
geri çağrılıp çağrılmıyacağı hak
kındaki sual ,ia vardır. 

Sidney 17 (a.a) - Avustralya 
Batvekilet vekili Fadden yaphiı 

beyanatta ezcümle demittir ki: 

, 

" - Suriye makamlarının, Al
man tayyarelerinin lraka müdahele
ıini kabul etmelerinin Vişi hükO
metinin emriyle <JIJuju ıüphesizdir. 
Alman tazyikine karıı Franıız bü
lı.Ometinin -1imdiye kadar idame et· 
tiii mukavemetinin acınacak bir 
tarzda revşemesi üzerine ileoride 
daha vıthim alimetlere ıahit olabi
liriz. 

Gayri resmi haberlere göre 
Vifinin yaptığı tarizler Almanları~ 
muhaııamatı Ortaş.trlca, Şimali Ai
rikaya genişletmek hususundaki 
projelerinden Fransanın mühim bir 

Ruzveltin 
oğlu 

Yugoslavya, Yu
nanistan ve Mıs1r 
Kralları tarafın· 
dan kabul olundu 

Orta 'arkta bir yer 17 (a.a) 
- Yüzbaşı Ceyms Ruzvelt dün 
Yugoslav Kralı Piyer tarafından 
kabul edilmiştir. Verilen malOrnata 
göre bu mülakatta Kral Piyer 
Ceyms Ruzveltten, birleşik Ame
rikanın Yugoslav hava filosunun 
tekrar teşkili için tayyare verip 
vermiyeceğini sormuştur. Ceyms 
Ruıvelt'in «M~jestelerinin istediği 

kadar» cevabını verdiği bildiril· 
mektedir. 

Kahire: 17 (a.a) - Amerika 
Reisicnmhurunun o(lu Ceyms Ruz· 
velt Perşembe günü Kral Faruk. 
tarafından kabul edilerek babası· 
nın mektubunu vermiştir. 

Hanya: 17 (a.a) - Birleşik 

Amerika Devlet Reisinin büyük 
oğlu Ceyms Ruzvelt 13 Mayısta 

tayyare ile Hanyaya gelmiş ve 
Yunan Kralı tarafından kabul 
edilmiştir. c~yms Ruzvelt, Krala 
Reisicumhur Ruzvelt'in 12 Nisan 
941 tarihli mektubunu tevdi et
miştir. 

Yugoslav kralile 
bir mülakat 

Orta şarkta bir yer: 17 (a.a)
Yugoslavya Kralı Piyer, Orta şarkta 
bir yerde Royter ajansına verdiği 

bir mülakatta şöyle demiştir : 

«- Düşman Sırp, Hırvat ve 
Slovenlerin birliğini kırmağa asli. 

muvaffak olamıyacaktır. Müsavi ol· 

madığı kadar da kıcıa olan ınüca· 

delede mağlüp olduk. Fakat mille· 
timizin şerefini kurtardık, şu anda 

berkesin duyabilmesi için yüksek 
sesle şunları ıöylemek arzu edi· 
yorum» 

Düşmanlarımız milletime karşı 

hattıbareketlerinde insaniyet kaide
lerini ihlal ~tmemeğe dikkat etsinler.» 

ölçüde cürüm ortaiı olacaj-ını rös· 
termektedir. ,, 

L•ndara 17 (a.a) - Suriye 
üslerinin Almanya tarafından kul· 
lanılması münasebetiyle hük.Qmetin 
tiddetle hareket için verdij'i karar 
Londrada ittifakla taavip edilmiştir. 
Deyli tel1Taf l'azetesi yazıyor. 

"General Dentz'in Suriyede ta
kınacajı hattı hareket vaziyeti da. 
ha iyi 1rörmete imki.Q.. verecelctir. 
General Dentz'in Suriye röklerin. 
de ıörülecek lnıiliz tayyart:lerine 
k~rşı ~a Alman tayyarelerine karşı 
goderılen muameleyi tatbık edi 
t . • . l p 

e mıyecegı an aşılacaktır. 
Her halde general Dentz Su

riyenin harp sahnesi olmasına ma
ni olmak için yegane çarenin Al. 
man müttaarrızından uzak kalmak 
olduğunu idriktan hali kalamaz.,, 

ı mı 

Radyo idaresi 
/ Buştarafı ikincide} 

biitün dinleyicilerimizin «Bir halk. 
ürküsü öj'reniyoruz« saaatinde 
ğ'retilen şarkıyı hep bir ağızdan 

söyle:n~leri çekinmemeleri lizım· 
dır. «Bir Halk Türküsü öğ'reniyo 
ruz» saati, bütün Türk milletinin 
berabarce şarkı söylemek, bera· 
berce duymak ve beraberce be· 
yecanlanrnak saati olmalıdır: tek 
ses, tek ruh, tek millet. 

4 - « Dünya şarkıları» sa· 
atinde, cihan musikisi edebiyatı· 
na girmiş bulunan şarkıların en 
güzel örneklerini türkçe metinle· 
rih dinliyeceksiniz. 

5 - Bütün medeni milletle· 
rin radyolarında olduğu gibi bi· 
zim radyomuzda da cıhan mosi· 
kisine kendi milli musikimizin ya
nında, layık oldu(u yer tabiatile 
verilmekte devam edecektir. 

Bütün musiki neşriyatımızda 
üzerinde hassasiyetle duracağı· 

mız nokta, kalite temizlıği ve ka 
lite yüksekliği olacaktır. 

Söz neşriyatına gelince 

1 - Her rünkü sabah proi' 
ramlarımız.da yer alan «Kadın sa 
ati» ni «evin saati» ne kalbettik. 
Evin ve ailenin daha mesut daha 
verimli olabilmesi mevzuu etrııf ın
da dönecek olan bu saati, bilhas· 
sa kadın dinleyicüericıize tavsiye 
ederiz. 

« Evin saati» nde okunacak 
metinlerin hazırlanmasını üdad 
doktor Galip Ataç JQtfen deruhte 
buyurmuşlardır. 

2 - Her günkü akşam ne~
riyatımıza bir on dakikalık «mem
leı.:et postası• ilave ettik. Bu 10 
dı k.ika için de, kısa, canlı, müs· 
pet memleket haberleri dinlemek. 
ve yapılmakta olan işler hakkında 
en doğru malılmatı almak fırsa· 
tını bulacaksınız. 

3 - Pazar günkü öğle neş
riyatımızds, « dereden tt>peden ıo 
•dJı bir çeyreğ'imiz var. Bu saat
te, sizi sıkmadan düşünmeğ'e ve 
eğlendirmeğe çalış"cağ'ız. 

4 - Pazar akşam neşriyatı

mızJaki « Yurt saati » nde, sizi 
memleketimizin çeıitli arüzellikleri, 
ayrılıkları, zenginlikleri arasında 

dolaştıracağız. 

5 - Pazartesi günü akşam 

neşriyatıJY:ızda, iki yt'niliğimiz var 
biri « Mehmedin Saati » , diieri 
« H.ışbeş ıo saati. « Mchmedin sa· 
ati » nde. Türk milletinin timsali 
ve wözbebefi olan Mehmetçiği 
bizzat mikrofon başında konuıur· 
ken dinliyeceksiniz. 

En kuvvetli mizah muharrir
lerimizin hu"U•İ surette radyomuz 
için hazırladıkları ırüldürücü eser· 
leri de « Hoşbeş » saatinde din
liyerek ferahlıyacaksını7. 

6 - Salı günü c Yuva saa
ti » nde çocuk terbiyesi etrafında . , 
mıkrof on başında, anneler ve ba· 
balarla konuşmalar yapılacaktır. 

Aynı akşam, mümkün olduğu 
kadar cazip kılmağa çalışacağı· 
mız bir « Serbest konuşma » saa· 
timiz vardır. 

müşkül duruma sokulmaması için yaşında bulunuyordu. B. R"o:ıe.,elt 
dahiliye vekaleti alakadarlara teb· bir sene sonra yani 1905 de büyük 
liğatda bulunmuştur. Rooseveltine yeğeni Anne f.leanor r B 1 R"osvelt ile evlenmişti. iki renç, 

ber oynamış ve sık sık omuzları 
üzerinde taşımış olduğu kü ük 
k .. d. ç 
uzenını aıma düşünmekten hali 

kalmamıştı. Bu izdivaç k .. 
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7 - Çarşamba akş"mların· 
dald « Çocuk saati » , yiue aynı 
saatte devam edecektir. Bu saatin, 
çocuklar için hazırlandığ'ını, on
ların seviyeleri ve ihtiyaçları röz 
önünde tutularark mütehassıs bir . , ço ıyı 1 _ ıe~e Nöbetci eczana uzun xamandanberi tanışıyordu. 

~-=-------------! Bunların evlenmesi de sadece bir 
Fuat Eczanesi mıntık izdivacı değildi 8. Roosevelt 

oetıce vermiş, karı koca her za
man b' b' · · . . ır ırının en sadık ve müşfik 

PAZAR 
YIL: 1941 • Ay S Uuo: 1S8 Hızır 13 
Rumi 1357 • Mayıı 5 
Hirri 1360. R.ebliillhır 

( Yenipostane Yanında ) küçüklüğünde t-yde Park'de bera· ıstınadgahı olmuştur. 21 

Tiyatro sanatı nasıl canlandınlabilir1 
'==::=~==:=::=:====:===:==::::==:=~~~~~=================-s inemacılığın şayanı hayret inkiıafı, Avrupalılarınkine tabantabana ııJ olduğunu b' dd l d 

- d- ü beyan edı'yor. Jap0nlar, Avrupadakı'lerı'n aksine ne ı ma e er en temizleyip, yıkıyor, derhal 
günden güne tiyatroculuj'u son ur • k t . r h 

b h 
· - olarak ev ı'n•aatına evveli tavan ve t d .uru up. ıp ığe ta vil ediyor. Bu makine uye• 

yor. Tiyatro sanatının u azin ikibetinı gore- Y ç d b k 
k l 

· ba•lar. Ev'ın damını dört d'ırek üst- .atı. and sın e ır oyunun yünleri, bir kaç dakika için-
rek bunun kurtarma ve can andırmak istıyen Y d k 1 · d' temel k une ıs ına e ırpı ıp, ipliğe çevrilmektedir. 
bir çok temaşa,ever vardır. Amerika tiyatro ettır ıkten sonra aıar ve d l • inşa ederler. uvar arı 
muharrirlerinden biri tiyatro unatını canlan· 
dırmak için şu ıarip teklıfi ileri sürüyor: Sah- Japonyada beyaz ~enk, matem renıidir. Çocuklara memnu Almanyanın Sans· 
neye erkekler ile kadınlar beraber olarak çık· Japonlar, kitaplarını 1

•
0 

dan sağa doğru değil fı'lmı· görmek ·ıçı'n t b.urg- şehrinin büyük 
mamalıdırlar. Piyeder, aktörler ya tamamen yukarıdan aşaj'ıya dogru okurlar. Evin odala~ '----~---...;..!~..,·_, sınemasında ortal•i'• 
erkeklerden, yahut kadınlardan mürekkep ola· rına evveli erkekler," sonra kadınlar girerler velveleye ver•n rarip bir hadise olmuıtur. Fi-
cak surette yaıılmalıdır. El arabaları itilmez, onden sürüklenir. ' lion başlıyacağı sırada halkı yararak ihtişamla 

Bu Aınerikalıya göre bu ev.safta eser ya· Japonların Avrupalılarınkine tabantaba giren ve bir lüks koltuğa kurulan bir ihtiyar 
zabilecek muharrir çıkarsa tiyatro sanatı in· zıd daha bir çok adet.ve ananeleri vardır. na herkeı-İn dikkatini celbeımiştir. Çünkü kısacık 
kırazdan kurtarılabilir. Aksi taktirde bir kaç boyuna nazaran uzun ve yarip ak sakallı ve 
sene sonra sinemacılık, tiyatroyu ortadan silip y • b' · l'k k 1 l yüznün garabeti son derecede rayri tabii idi. 8ftl 1r 1p 1 ma "ınes·ı n.gi .tere de H f'I . süpürecektir. erk.-s 1 mı temaşa edecek yerde bu ra· 

. Bırmıngham · 
lngilterede Kent kontluj'nnda Amerikalı şehrı~~e büyük bir dokuma fabrikatörünCin rıp adamı seyretmek için ayara kalkmış ve bi-

tiyatro muharririrıin tavsiye ettiği şekilde eser· zevcesı madam Vanop, bir m k' • d t . ribiri üzerine yıjılmıştır. Sinemanın nizam ve 

b 
. B a ıne ıca e mıı· · t' 'b ld · -

leri sahneye koymak için azı teşebbüsler sar· tır. u makineyi tedkik ed k l b ın ızamı ozu urunu roren müdür bir hidise· 
fedilmiş, fakat harbin devamı, buna mini ol- makinenin dokumacılığın t eknk' e s~erk.er,f du ye mahal bırakmamak üzere zabıt .. ya müracaat 
muştur. b" -k ~ ere ı ve an ışa ın a etmiştir. 

uyu yararlıgı dokunacaO.ı be t • 1 d' • M V • nı yan e mıı er ır. Polisler ortalıtı karıştıran rarip ihtiyarı 
adam ~n~p, .koyunlardan kırpılan yün- alıp rötürmüşlerdir. Yapılan tahkikatta ihtiyar 

Japonlarm garip "'detlerı· Uzıın sene- lerden derhal ıplık ımal etmi•tir. Makine biraz OD ı'kı· yaıında bı'r ll"OCUk old-""- ... •---1
-11hr.. 

a ler J•pon· k y ... .... --arıııktar, fakat meı.iyetleri çoktur. Yeni maki· Çocuklara m••no olaa ıu.ı ~bilmek Jçla 
yada yaı•mıf bir logiliz, Japon idetlerinin ne, kırpılan yilnleri. araJarma l'irmlf olu ec• ba serip kıJaf•t• ........ tir. 

arkadaşımız tarafından tertip edil· 
diğini unutmamanızı rica ederiz. 
Çocuklarınızı bu saate alıştırınız. 

8 - Perşembe günkü akşam 
neşriyatımızda da, birer çeyreklik 
iki yeni saatimiz var: c derdleşme 

.. ati » ve « san'atkirlarımız konu· 
ıuyor » saati. 

« Oerdleşme saati» nde din

leyicilerimizin satlık meseleleri 
ve hukuki müıkülleri etrafında 
bir mektupla soracakları suallere 
Saihk bakanlıiının ve hukuk il
mini yayma kurumunun mütehas
sısları cevap vereceklerdir. Din
leyicilerimizin h~r hangi bir sıhhi 
veya hukuki mütki'lte karfılaş· 

malarını temenni etmemekle be
raber, bu saatte daima emirlerine 
amade bulunduj'umuzu da hatır
latırız. 

« Sanatkarlarımız konuşuyor• 
saatinde ise, ıiirlerini, romanla
rını, hikayel .. rini okuduğunuz, 

tablolarını rördüğ'ünüz, bestele
rini dinlediijniz, mimari eserlerini 
seyrettijiniz ve belki yalnız ad· 
larile tanıdıiınız sanatkirlarımı
zın seslerini işitmek, konut•• 
tarzlarını dinlemek fırsataaı bu· 

lacaksruz. 
9 _ Cumarteai •Onkl akpıa 

o9f1'iyatamısda, yine f•rf!ab ol-
i 

. aw--11 dikkati ,.a.tere
... 1 çın --cej'imm Wr « K.,,.,. .-h • mıs 
olacak tar. 

/~ "'"'lbıdıl./ 



Dahili müteaddit vantilatörlerle serinlettirilen 

(ASRİ SiNEMANIN VASi 
SALONUNDA: 

Suvara Suvare 

8,45 BU AKŞAM 8,45 

Misılsiz zafer? .• Halkın akın, akın koştuğu 
HEdy Lamarr · Robert Taylor 

----SIVEN I<AD1N---
ıı r:~ıcıı 

İLAHI YILDIZ: 
DORETY LAMOUR 

TDRKÇIE SOZLC 

DİŞITARZAN 
Filimlerinin gördüğü harkuUide rağbet üzerine 

bir kaç gün daha temdit edilmiştir. 

6UG0N GÜNDÜZ MATINADA: 

Seven Kadın - Dişi Tarzan 

Gelecek Program: JAN GABIN'IN 
• SON UMIT Şaheseri 

iLAN 

! . . . . . . . . . .. 

BUGÜN. Matbaası 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman z menfaatiniz icab•dır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

Belediye Riyasetinden : Beden terbiyesi sayhan 
1- 1. Haziran. 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine ka- tölgesi başkanlığından: 

' leflerinin 19· Mayıs· 941 pa
:ı:artesi günü tam saat ( 14 ) 

de bölgemiz binasında bu· 

lunmaları ilin olunur. 
dar belediye kanarasında kasaplar tarafından kesilecek kü- 19 Mayıs spor ve genç· 
çük baş hayvanların sakatatı açık arttırmaya çıkarılmıştır. lik bayramına iştirik etmek 

2- Muvakkat teminatı 300 liradır. üzere beden terbiyesi mükel- 763 

TAN 

Buck Jones 
Tarafından temsil 
adilen fevkalade 
heyecan ve ser· 
güzeşt FİLMi 

Maskeler 
Aş ağa 

il 

Herman Mirks 
Tarafından 

Temsil 
Edilen 

TARZAN 
Kuvvetler Kralı . 

Alsa ray 
Sinemasında 
Bu Akşam 

Mevsimin en güzel super 
fılmini sunar 

Güsta v F rölıcv 
Tarafından 

temsil edilen 
Türkçe sözlü oe şarkılı 

Boğaziçi 
$AR.I<IS~ 

Ask Güzellik mü-• 
zik sahneleriyle 
vücüde getirilmiştir. 
iki Büyük film birden 

1 

Olumpiyat Şampiyonu 
HERMAN MIRKS 
Tarafından temsil edilen 

Tarzan Kuvvetler 
Kralı 

Afrikanın balta girmsmiş 
ormanlarında b in 1 erce 
kaplanlar, filler, arslanlar 
arasında geçen buyuk 

sergüzeşt filmi 

3- ihalesi Mayısın 30 uncu cuma günü saat onbeşte be· ıt•+-·-•·•-• .. t-·-~-•-•-•-•- 1-... 
1FB®S .. - .._ . ._.,.._, . .,..~~•--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-• .. •-ıs 

lcdiye encümeninde yapılacaktır. • ~ Dünyanın En iyi Radyosu • İLAN 
4- Şartnamesi belediye muhasebe kalemindedir. lstiyenler t Cf) : Beden terbiyesi Seyhan 

orada görebilirler. • AGA radyosu olduğunu unutmayınız. 
5- isteklilerin ihale güiı ü muayyen saatte yatırmış ol • : ! j bölgesi başkanlığından : 

dukları teminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine • Köylere Mahsus Bataryalı • 19 Mayıs spor ve genç-
müracaatları ilin olunur. 746 14· 18· 23- 28 ! ı lik bayramı onuruna tertip 

t Şehir için .Elektriklileri Vardır. • ettiğimız suvareye vaktin dar· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••- 1 • 1 lığından ötürü davetiye gön-! DİKKAT... DiKKAT... DiKKAT... i: B R d } G•• d :ı derilemeyeceğinden spor se· 
: SAATÇi VEHBi. ço·· MELEK : • u a yo arımızı orme en • verlerin ]~.Mayıs. 1941 pa-
: : (t B t zartesi günü saat 21 de 4'Ş· 
i Saat K u 1 esi Karşısında i : aşka RADYO Almayınız • • leriyle birlikte beden terbiye· 

1 Zeni!, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın i : ADRES: Adana Merkez oıeı; Attında : :.~:':,::":::·~;. b:ı:::. 
i Ve erkek model Saatlerimiz yedeklerile f : HOROZ OGLU KARDEŞLER : Kıyafet serbesttir. 

764 

i oelmiştir.Herturıu tamirat kabul edilir. 1 ~·-~·-~-~~-~-~--~-~-~-~~~·-~·-·-~·-~-·-~·-~ı-·-~-~-~~-~~~-~·-·~-·-~·-·~-·-~ı-·~-·-~·- iL~~ 
=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Radyo idaresi Programlarımızın gerek ter. İLAN Adana Belediye 

T 1 {Baştarafı Üçüncüde} kün olduğu kadar kusursuz ol Devlet Demiryolları 6 ıncı ıyase ın en: • ş BAN KAS 1 tibinde, gerekse icrasında milrn- R" t" d 
• Bundan başka her günkü mağa çalışaçağız. Arasır• hata işletme Arttırma ve Ek- 1- Şehrin muhtelif yer· 

K 
•· ""k Radyo gazetemiz, Ziraat takvimi· ve kusurlarımız olursa. onları !erinde yapılacak olan parke 
uçu tasarruf hesapları siltme Komı'syonu Reı·sıı· miz, Ahmet Şükrü E•merin Çar· sayın dinleyicilerimizin geniş mü· • yollarda kullanılmak üzere 

1 9 4 1 1 K R A M 1 Y E P l A N 1 şamba, Hazım Atıl Kuyucak'ın •amahaları her halde bağışlıya· ginden : toprak kala taş ocaklarından 
K E Ş 1 D E L E R: Cuma, Bürhan Belge'nin Cumar· caktır. Dinleyicilerimizden vaki Muhammen bedeli 4320 çıkarılmak şartile ( 130'.JOO ) 

lesi konuşmaları ve temsil kolu- olacak müsbet ve hayırhah ikaz· lira olan ve 941 mali yılı için· adet Bazalt parke taşı kapa· 
~."'ııbat, 2Mayıs,1 Ağustos,31ki11citeşrin tarihlerinde yapılır. muzun Cuma temsilleri devam !ara şimdiden teşekkürlerimizi de Fevzipaşa deposuna ge- lı zarf usulile münakasaya 

edecektir. arzederiz. lecek 12.000 ton maden kö· konulmuştur. . 1941 İKRAMiYELERi 
' ,\ ,ict 'll)l)O Liralık - 2000. Lira 
~ 1000 3000. .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
il 250 .. = 2000. .. 

35 .. 100 .. - 3500 . 

80 50 .. = 4000. •• .. 
300 .. 20 .. - 6000. .. 
Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal

nız para blrlktirmı, ve faiz alm•• olmaz, aynı 

zamanda talilnlzi de danamı, olurırunuz. 377 

Belediye Riyase
tinden : 

·ı 941 Mali yılı içindP. şe· 
hir fakir halkiyle belediye 
meınur ve müstahdemlerine 
verilecek ilaç ve tıbbi mal· 
zeme acık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı (72,5 
liradır. 

3 • Şartnamesi belediye 
baştababetindedir. lstiycoler 
orada görebilirler. 

4. ihalesi Mayısın otuzun
cu günü saat on dörtde be
lediye f" ncümeninde yapılacak· 
tır. Taliplerin ogün muayyen 
saatte muvakkat teminat mak· 
buzlariyle birlikte Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

13- ıs. 23. 2s 742 

'··························· • • • 
iKIRALIKi 
İ BAG ! • • 
: Mevkii ve kendi iyidir. : i Tutmak isti yenler , fazla i 
• malümat almak için EGE : 
: PALASTA Bahriye müra· : • • : caatları • : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöve 
Hastalarını her gün 

öğleden sonra oı,ta . 
bibi lsmaıa Hakkı Su· 
may'ın muayene hane· 
sinde kabul eder. 

İLAN 
Devlet Denıiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 
Komisycnu Reislığinden : 

Muhammen bedeli 16.000 

lira olan ve 941 mali yılıiçin· 

de Adana deposuna gelecek 
40.0uO ton maden kömürünün 
tahmil ve tahliye işi 30/5/941 
cuma günü saat 11 de kapa· 
lı zarf usulü ile Adanada iş
letme müdürlüğü binasında 

toplanacak komisyonca ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1200 liralık muvakkat temi

nat akçaları ile kanunun ta· 
yin eti iği vesikaları ve tek
liflerini ayni gün saat 10 na 

kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele 
projeleri Ankarada 2. inci iş

_letme müdürlüğünden, Hay 
darpaşada satınalma komis
yonundan, Adana 6. ıncı iş

letme müdürlüğünden ve Ada· 
na deposundan bedelsiz ola· 
rak verilir. 

18- 20 24- 27 765 

Adana Askerlik şubesinden: ! 
1- 312 dahil312dahil do-

1 

ğumlulardan yerlı ve yaban· 
cı sağlam, sakat, islam ve 
gayri islim acemi ihtiyat er· 
leri askere ça ğırıldıklarından 
26/5/941 günü şubeye nufus 
hüviyet cüzdanı, askeri vesi
kası ve raporlarile müracaat 

ı etmeleri. 
2· Bu doğumlulardan ay· 

oı şeraiti haiz olupda her ne 
sebeple olursa olsun çağırıl
dığı halde istenilen günde 
gelmeyipde sonradan gelen· 
ler haklarında askerlik kanu· 
nunun 90ncı maddesine göre 
ınuamele yapılacağı ilin olu-
nur. 18. 20. 21 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR ! • K • ! emal Satır ! • • : Hasta 1 arını hergün : 
: Kızılay caddesindeki mua- : 
: yene evinde kabul eder (9) : • • ••••••••••••••••••••••••••• 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası - Adana 

mürünün tahmil ve tahliye işi 2· Muhammen bedeli (13, 
26-5·941 pazartesi günü sa- 400) liradır. 
at 11 de açık eksiltme sureti· 3- Muvııkkat teminatı (1, 
le Adanada işletme Müdür· 005) liradır . 
lüğü binasında ıhale edilecek- 4. ihale 3 / 6 / 941 tari-
tir. hine rastlayan salı günü saat 

Bu işe girmek istiyenlerin 15 de Adana belediye bina• 
324 liralık muvakkat teminat sıııda belediye encümtni hu· 
akçaları ile kanunun tayin zurunda yapılacaktır. 
ettiği vesikaları hamilen tam 
vaktinde eksiltmede bulun- 5- Şartnamesi belediye fen 
malan lazımdır. işleri müdürlüğündedir. isti· 

yt.nler oradan alabilirler, 
Şartname ve mukavele pro· 

jeleri Fevzipaşa Deposuna ve 6- Fazla maliimat almak 
komisyonuna müracaatla be- istiyenler Adana belediyesi 
delsiz olarak görülür. fen dairesine müracaat ede• 

bilirler. 9- 14- 18· 23 729 
7- Arttırma, Ekslitme ve 

Adana Askerlik şubesinden: ihale kanununun 32 inci mad-
1_ 327, 328, 329 duğum- desine uyğun bir şekilde ha-

lu ihtiyatlardan olup şimdiye zırlanmış olan teklif mektup· 
kadar şubeye müracaat etme- ları ihale tarihındeo bir saat 
yen bakayalar ile herhangi evvel yani 3/ 6/ 941 salı gü· 
bir s7beble hizmeti fıliyesini nü saat 14 de beledıye en· 
yapmamış bakaya ve yoklama cümeni reisliğine makbuz mu· 
kaçakları ile emsali silah al· kabili vermeleri ilin olunur. 
tında bulunan 332, 3J3, 334 18· 23· 28- 1 762 
335. 336 doğumlu sakatlar 
silah altına çığırılmışlardır. 

2- Bunlardan olupda her 
hangi bir sebeble şubeye mü
racaat etmedikleri takdirde 
hakları'lda kanuni muamele 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

18. 20. 21 

İLAN 
Bir telefon numarasına ih· 

tiyaç vardır. Devir etmek is• 
tiyenlerin matbaamıza nıüra• 
caatları ilan olunur. 

18. 20. 13 


