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BAZI VERGiLERE ZAM YAPILACAK 
Encümenler, layihaların 
müzakerelerini bitirdi 

• h b" . , rının alakadar encümenlerce müza 
Ankara 21 ( Hususı mu a ırı- keresi ikmal edilmiştir. Ônümüzd 

._, ) 1941 ı- ılı muvaıe· e 
mı ... en - ma 1 Y • ki günlerde meclis uınıımi heyet". 

• · k liyıhası alaka· ı 
ail amumıyo anun ne sevk olunarak müzakereler 
.ı.. - 1 d geçerek mec· ıno """ encumen er en başlanacaktır. 
~s umumi heyetine sevkolunmuş· 
tur. Bütce encümeni, mazbatasında, 
harbin bütün memleketler üzerinde 

yaptığı tesirleri ifade ile geçen 
sene olduğu gibi bn sene de ver· 
gileie bir mikdar zam yapılması 
lıususunaa hükümetin teklifini kn· 

bul ettiğini beyan eyliyerek bazı 
temennilerde bulunuyordu Bu ara• 
da maaş •·e ücret yekünunun büt
çede çok büyük bir yekQn tutğu 
ileri sürülüyor, hükümetin mevcut 
ihtiyacı karşılayacak kadro ve teş
kilat vücuda getirnıesi temenni O· 

lunııyordu. 
Ankara 21 (Hususi muhabiri

mizden) - Bazı vergilere zam ya 
pılma91 hakkındaki kanun liyihala 

iM aliye t1ekili B. Fuad Ağralı 1 

Bu layihalarla, kazanç vergi i 
başt3 <>imal üzerP- hayvanlar ver 
gisine, bazı muafiyetlerin kaldırıl· 
ması dolayısile muamele vergisine 
dahili istihlak vergilerinden bazıla: 
rına, nakliye vergisine, damga 1 
rüsmüne. tütün, tuz ve içkilerden 
alınan müdafaa vergilerine, tayyare 
rüsmüne bir miktar ıam yapılma\i. 
tadır. 1 

Posta telgraf ve mürasile üc
retlerile telefon abana bedellerine 

• 
bina vergiıaine ve ecnebi memle-
ketlere ihraç olunacak mevaddan 

alınması derpiş olunan müdafaa 
vergisine zam, yeni varidat temin 
edecek menbalar arasındadır. 

Devlet denıiryollan yolcu ve yük 
tarifelerinde değişiklikler yapıldı 

1 Haziranda bathyacak olan 
yeni tarifelerde yolcu Ucretle
rlne yUzde 15 zam yapılacak 

Ankara 21 (Hususi muhabirimizden) - Münakalat Vekôleti, 1 Ha-
. zirandan itibaren devlet demir yollarının yolcu ve yük tarifelerinde kö

mllr ve malzeme fiyatlarının yükselmesi dolayısile ba?ı deği,iklikler yap· 
mıttır. Bu tarife esaslarına göre, yolcu ücretlerine takriben yüzde 15 
kadar zam yapılmaktadır. Birinci mevkilerde mecburi olan yemek üc
retleti de İıir miktar arttırılmaktadır. 

Yük Navlunlarının hesabında eski tarifelere göre 6 mıntaka üzerin
den ücret alınmakta iken yeni tarife ile bu mıntaka değiştirilmektedir. 
Eskiden normal tarifelere nazaran çok ucuz olan Marmara havzasına 
ait tarifeler de arttırılmış vs ton başına alınan ücret birinci sınıf eş· 
yada 40 kuruştan 80 kuruşa, ikinci sınıfta 60 dan 130 kuruın üçüncü 
ıınıha 7Sden 180 kurıışa,4 ilncil sınıf eşya da 80dan 230 kuruşa,beşinci 
sınıf eşyada yüz kuruştan 280 kuruşa çıkarılmıştır. 

Yeni tarife ile hayvan nakil ücretleri de bir miktar zam görmektedir. 
Baıılardan başka beher parçası bin kiloyu geçen y~~p~~e ağır ~şya la· 
rlfesi tadil ve ı•lah edilmekte ve ücret eoasları degıştırılmektedır. 

Meclis, bütce müzakere
sine Pazartesi basllvor 

Ankara: 21 [a. a.] - Büyük 
Millet Meclisi <bugün toplanmıştır. 
Reis, 1941 büdcesinin dağıtılmış 
olup Pazartesi günü müzakeresine 
başlanacağını, mali yıl başlangıcına 

kısa bir zaman kalmış olduğundan 
her gün müzakere edileceğini, 

ruznameye başka maddelerin alın
mamasını söylemİ.J ve kabul olun
muştur. 

Meclis bundan sonra askeri mu
hakeme ııaulüno, hariciye teşkili! 
ve dabliye memurları tahdit sinni
ne ait kanun liyıhalarının. subay· 
lar beyetirıin . lerfiine ait beşinci 
madde ile inhisarlar teıkilit kanu
n1111u11 ikinci müzakerilerini yap
m11. kabul eylemiftir. Bu milnase
betlo bazı hatiplerin miltali.alarına 
alakalı vekillerce izahat verilmiş, 
Diyarbakır ista1yonundan lrak'a 
ve EIAzıtdan lran'a kadar uzatıla
cak demiryolu inıaatına tahsis edil-

AMERiKA 
MUtareke tartların· 
dan ayrllmıyacaQına 
dair Vltlden teminat 
istiyor 

.. ~•tington 21 ( A. A) _ Sö-
aune ınanılır b" k _ 
. . • ır aynaktan ögre-

mldıtine röre v 0 d I H I F 
1 

• • , .n.. r e a , ran· 
sız • çısıne F ' ransız ... Amerikan 
münasebeti · d . . erın en ıyi bir anlaşma-
tıın tesısi ;..• • . . 

...,.ın Yerane ümıdın Al-
manya ile 11 

k 
m zakerelerde Franıa-

nın ati ıu tt ra e mütareke ıartla-
rını!an ayr ı · . . • ı amıyacarı bakkında 
tahrırı ve kati teyidatta bulunma
ııııda oldııtıınu ros11tan bildirmi.ştir. 

mek, senenin faiz ve ikramiye tu
tarı yüzde 7 olmak, itibari kıymeti 
her sene 15 milyonu geçmemek 
ve yirmişer senede ıtfa edilmek 
şartiyle 35 milyon liralık tahvil ih
racı, şeker ve glikozdan alınan is
tihlak vergisinin arttırılması, çıka
rılacak mikdarı 25 milyon lirayı 

geçmemek üzere tasarruf bono
ları ihracına ait kanun layihalarının 
birinci müzakereleri yapılmıştır. 

Ankara: 21 [a. a.] - 1941 
yılı büdcesi muvazenei umumiyeye 
dahil dairelerin masrafları karşılığı 
olarak hükOmetçe teklif edilmiş 
olan 304,971,662 liraya mukabil 
büdce encümeninin tesbit eylediği 
mikdar 309,734,307 lira ve bu 
masraflar karşılığı olarak hükOmet· 
çe tahmil olunan 305,235,550 lira
ya mukabil hüdce encümeninin va
ridat tahminleri ise 309,734,101 
liradır. 

AMERiKAN 
ORDUSU 
Umumi harptenberl 
yapılan . manevrala 
rın en bUyUOUne 
batladı 

Nevyork 21 (a.a) ;- l!mumi 
harptenberi Amerikan ordu•unun 
yaptığı marovraların en bUyili'ü 
dün Vaşington mıntakasında baş- ı 
lamıştır. 

Vaşington garnizonundan 35 
bin kişilik bir kuvvet San-Fran ıis· 
ko ile Los-Anrelos arasında yırı 
yolda bulunan Kinr City'yo aevka-

Münakalat t1ekilimiz 
B. Cevdet Kerim lncedagı 

ROzvelt, Oakar hak
kında ne diyor? 
Vaşington 21 (a.a) - Ruzvelt 

gazeteciler konferansında Dakar
dan bahsetmiştir. Raisicumbıır, ken
disinden Dakar mesele•i hakkında 
sorulan bir suale, infiradcilere karşı 
bir ihtar şeklinde tefsir edilen şo 
müstehzi cevabı vermiştir: 

"- Dakara karşı tedbirler a
lındığı takdirde ehemmiyeUiz bir 
mesele değil, fedakirlıklara derer 
bir mesele mevzubahs olunacak -

tır.,, t 
Vaşingtan 21 (a.a) - Pazar e· 

ıi günll Ruzvelt ile müşavirlerde 
bulunan Ayan ,azasından Ba~kley, 
gönderilmekte olan malzeıııenın I?. 
filtereye şayanı memnuniyet bır 
tarzda vardığını söylemiş ve Fran
sız- Alman i•birli.,inin hükümet 

• " d'ld' .. tarafıııdan yakından takip e 1 •ır•· 
ni ilave ederek " Eger Alıııanya 
garp yarım kürresindeki frınıız 
arazisine yerle,meğo teşebbü~ •~er
se bittıbii harekete goçmeınız ıcap 
eylic~ktir.,, demiıtir. 

Sivilengrat - uzun 
köprU demiryolu 

Ankara: 21 [a. a.] - haber 
aldığımıza ıröre. Sivilongrat ·uzun· 
köprü demiryolu il z e r i n d e k i 
köprülerin tamir edilmesi ve bu 
deıniryolonun Türkiye devlet de. 
mir yolları idaresi tarafından mıı
vakkaten İfletilmeıi hakkında Di. 
metoka'da teknik mllzakereler ce
reyan etmektedir. 

dilmiştir. En büyük harokit burada 
yapılmaktadır. Bu ay içinde büttın 
memleket dahilinde mllhim harekat 
yapılacaktır. Manevralara pivade, 
lopça tank defi bataryalan iftirAk 
otıaektedir. 

llngillzler bildlrıJ;;I 

Giritte 
7000 
Alman 
askeri! 

Bu kuvvet, nak-
iye tayyareleri 
e hücum botla
rile taşınmış 
Almanların 2 tümenli 
bir paraşüt kolordusu 
ile 2 tümenli bir lıat1a 
piyade ordusu 11armışl 

- Radyo 
-gazetesi -

• Giridin işgali için Almanlar 
tarafından yapılan teşebbüs gü · 
nün en heyecanlı mevzuunu leş 
kil etmektedir. Mihver kaynak• 
ları bugün geç vakta kadar bu 
mesele hakkında biç bir malu
mat vermemişlerdir. lngiliz kay
nakları ise meselenin ciddi oldu 
ğonu beyan etmektedirler.Lond· 
ra radyosuna röre; Almanlar 
Yanan hıırokitıoı aona erdir
dikten sonra Yunan adalarını 
işgal etmiş ve buralarda bol mik 
tarda yığınaklar vücude retir· 
moie başlamışlardı. lngilizler bu 
faaliyetten Giride karıı bir Al
man teıebbüsü yapılacağı ne
ticesine varm1ılar ve hazırlıkla"' 
ra girişmişlerdi. 

Giride yapılan taarruz lngi 
lider için bir sürperiz teşkil 
etmemiştir, Anca.it hücum tah · 
min edildiiinden bir az evvel 
başlamıştır. lnıiıizler buna Al· 
mantarın fırsat vermek illeme
yişlerine atfetmektedirler. 

Almanlar dün Giride 1500 
paraşütçü indirdikten baıka ba 
gllnde geniş ölçüde iıtili teşeb 
büsilne devam etmiılerdir. Lond 
raya röre Almanlar evvf'li pa
raıütle aaker indiriyorlar ve bu 
aıkerler tayyarelerin İnmelerine 
müsaid bir yer buldularmı nak· 
liye tayyarelerine ve planörlere 
işaretler veriyorlar. Böylelikle 
nakliye tayyareleri ve ·planörler 

r.ero inerek aıker çıkarıyor
ar. 

Ayrıca denizden de hücum 
botlarilo Giride asker çıkarılmış 
tır. lnırilizler~ ıröre Giride yedi 
bin kadar asker ihraç edilmiıtir. 
Harekat devam etmektedir. in. 
rilizler vaziyete h•kimdirler. 
Şüphesiz bıından Glride inen 
bütün askerin esir edildikleri 
manası çıkarılamaz. Zira Almau 
lar muhtelif ve daiınık yerlere 
askerler indirınişlerdirki bunları 
ta~~m.en esir etmek mümkün 
degıldır. 

M•amafih eğer Giridde~i 
Yunan balkının yardımından 
mahrum kalırlarsa Almanların 
teşebbtıslerini başarabileceklerin 
de füphe edilir 

Giridin istila ve işgali teşeb· 
bUsü bir şey isbat etmektedir 
ki 0 da; Girid ve Kıbrıs Alman• 
lvın eline geçmedikçe Suriye ve 
Filistine karşı Alman harekltı 
kolay yapılmıyacaktır. Ancak 
biitün bu harekit için Almanla
rın Suriyeden geçiş hakkı temin 
e!miş oldukları anlaşılıyor. Zira 
eger Vişi' den bir teminat alın· 
mamış olsaydı Girid veya Kıh· 
•ısın İffaline leşebbils etmez
lerdi. 

• Giride karşı havadan indirm 

teşebbüsleri karşı11nda alınan 
haberlere göre, Almanların iki 
tümenli bir paraşutçu kol or
dusu ile iki tümenli bir hava 
piyade ordusu mevcuttur. Bu 
kuvvetler son zamanlarda artı
rılmış olabilir. Her tümende iki 
piyade, bir topçu alayı vardırki 
toplar 7,5 luktur. Ayrıca istih
klm vo muhabere kısımları da 
bulunmaktadır. 7-8 bin ki.şiden 
mürekkep olan böyle bir tümen 
takriben 250 tayyare ile taşın· 
maktadır. Giride 7 bin kifilik 
bir kuuvel indirilmiştir. 

Girid fibi büyük bir adanın 
bir tümenle işğali çok ırilç ol
dııtundan Almanların buraya dah 
fazla kuvvet göndermeleri pek 
muhtemeldir. 

Bir sırtta mevzi almışJ· 
Yunan askerleri İ~====~==~==:-ı 

SULH 
HUr Fran;;;-1 

kuvvetleri ._ __ _ 
taarruzu Suriye'ye 

girmişler 
Almanya 2 mil
yon Fransız esi

rini serbest 
bırakmış 

Ruzvelt tavassutta 

bulunmazsa, Amerika 

harbe sürUklene· 

cekmlt ı 

Loııdra : 21 [ A.A. ) - Nev
yorktan bildirildi&ine göre, Va• 
şington resmi mahfillerinin düşün
cesi, Nazi kontrolü altındaki Paris 
matbuatı tarafından başlanan sıılb 

taarruzunun ve Hes hidisesinin 
Almanyada nihai zafere itimadın 
silinmekte oldıırunun ciddi emma
relerini teşkil ettiii merkezinde
dir. Bil.ıassa ıu keyfiyet manidar 
tellkki olunmaktadır: 

Pariı matbuatının 

tavassııtta bulunması 
Ruzveltin 
hakkında 

ileri sürdüğü fikirler " eğer Ame· 
rika harbe nihayet vermei'• teıeb
büs etmezse yakında harbe sllrük· 
lenocektir 1 " tarzında açık teh
ditlerle müterafik bulıınmaktadır. 

Giride indirilen 
Alman parasUtculeri 

Çörçllln izahatına 
göre, kısmen esir, 
kısmen imha edlldl 

Landra 21 ( A.A ) _ Çörçil 
bu rün avaı:ı kamarasında Suda 
hadisatı hakkında aldığı ıon ha· 
berleri şu suretle izah etmiştir: 

«Suda limanına indirilen 3 bin 
ki,ilik bir düşman kuvveti bir bu
çuk saat sonra kısmen imha vo 
kısmen esir edilmiştir. Saat 12 de 
v.ıziyete hakim bulunuyorduk, Kan
diye de paraşütçülerin hücumu 
saat 17,30 da başlamıştır. Asker 
naıdeden ve yere inen düşman 
tayyarelerinin mühim bir kısmı 
parçalanmıştır. muharebelerin git· 
tıkçe kızışacaiı sanılmaktadır. ıo 

lşletmiye açllan 
istasyonlar 

Ankara : [ Husıııi ]- Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlü(ü 
nakliyatın ve yurt içinde seyahat 

eden vatandaıların artmasını röz 
öııünde tutarak, birbirine mesafe. 

leri uzak olan istasyonlar arasında 

yeni istasyonlar te1is etmiştlr. Bu 
meyanda Diyarbakır - Bismil ara

sında Ulam Haydarpaşa - Ankara 
hattı üzerinde. Vezirhan - Bilecik 

ar .. ında Pelitözü, Bozöyük, lnöoil 

arasında Gündüzbey, Beylikahır, 
Sarı köy arasında Yalınlı, Beylik· 
köprü • Polatlı arasında lrciler 
istasyonları ihdas olunmıııtur. Bun

lardan baıka evvelce mevcut olup 
relirlerinin azlığı dolayısiyle nak

liyata kapatılmış olan Avrupa lıat
tında klin Kurfalı, Konya - Adana 
hattında ICaşınhan, Ulukışla - Kay. 
teri hattında Araplı istuyonları 
yeniden işletmiye açılmıştır. 

Bulgar harbiye nazın 
Berline gidiyor 
Berlin 21 (a.a) - Reamt mah

fillerde oldutu ıribl yari reımi mab 
fillerde d<' Bali'•• harbiye nazın 
Oatkalof'•o Berline niçin ıridec•fl 

Ambalaıide alınan 

esirlt1rin sagısı 18·19 
bindir 

-RADYO-
- Gautesi -
.Müstakil Fransız ajansına 

Suriye hududundan gelen bir 
le grafta, Hür Fransız kııvvetlo
rinin Suriyeye girmlf oldukları 

bildirilmektedir. 
Ayrıca bu tolrralta, Suriye. 

deki Fran11z kıtalarında müıabe· 
de edilen aluülimel hareketleri
nin HUr Fransız kıtalarına bel· 
ki do müzabaret imkanı vereceti 
kaydedilmektedir. Aııcak bıı kı· 
laların mikdarı ve ne gibi ıart
lar altında Suriyeye girdikleri 
henüz bildirilmemi.ştir. 

.Almanyanın Suriyeolon re· 

çiş hakkı almasiyle Vişiııin neler 
kazandığı ıöyle izah edilmekte· 
dir:Al•as Loren Almanlarda kal
mak i•rtiylo diier Fransız ara• 
zisi ve Belçikanın Flamanlarla 
meskiln kısmı FralWlya devredi 
lecoktir. ltalya Nis ve Savva
dan vaz geçecektir. 

Bugün Bulgar radyosıı iki 
milyon Fransız esirinin serbest 
bırakıldığını haber vermiı ise 
d~ geç vakte kadar bu haberi 
teyid eden başka bir haber 
gelmemiştir. lngilizer ve Ameri· 
kalılar Vişi ile Berlin araaında

ki an~manın aşağı yul<arı 

böyle oldutunu kabııl ediyor
lar. 
• Bir lngiliz gazetesinin Nev 

yorktan aldıra habere röre, 
Vişi ile Almanya arasındaki 
anlaşma Anlerlkada çok fena 
tesir yapmış, hor ay Amerika 
dan Franaaya iki vapur but 
day ırönderilmeıini kabul eden 
Amerika bu kararını geri al· 
mıştır. 

• Londradan alınan bir ha 
bere ıröre Amb.l4gide ele 
ıeçen ltalyan eıirlerinin mikta 
rı 18-19 bin kadardır. Ayrıca 

Dük D,Austadan maada beı 
ltalyan generali do esirler ara 
ıında bulunmaktadır, 

Yüksek ziraat enstitusunun 
yeni mezunları 

Ankara 21 ( Huıusi ) - Yük· 

aek ziraat enstitüsünü bu ıene 

bitiren ronçlore meraıiıale diplo· 

maları daiıtılmııtır. Merasime Is• 
tiklil marıile başlanmıf, bunu mü• 

d• kt • ıı ve dalıa teakip enıtitO ıre or 
b• ıenç tara• 

aonra ıne:ı:ı.1nlardan ır 
fından nutı.1k irad olunm&lftllr. 

bakkmd• kat'! ~ir ketumiyet maba• 
faza edilmektedir. 
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• ASKERLiK 
IGELIŞIGÜZELI 
Vatan uğrunda 
dökülen 

mürekkep 

Yapılması 1 Senede bi
ten muazzam~ tayyare! 

Ceza kanununda 
tadilat 

EGE 
Limanlarımı
zın 1941 ihra-" B - 19 Douglas ,, tipindeki bu Amerikan 

tayyaresinin ağırlığı 70 ton, sUr'atı saatte 
3 3 7 kilometre, kanatlarının uzunluğu 
67 m e t r e d 1 r • 

Yazan 
T. 1. 

şairimize 
muştu : 

Büyük harbin ilk 
yılında bir şairimiz, 

vatan için yazı yaz
mıyan bir başka 

şu mısrağlarla dokun-

Telgraf, mektup, telefon gibi 
vasıtalarla yapılan hakaret fi· 
illeri veca'hen yapılm19 tellkki 

catı 
lzmlr bölge•lne 
en çok döviz getl 
ren mah•ul tutun 
dUr. 

M ıazzam bir s~nayiin sistem· hava ofdusuna te•lim ettiği: S. B. 
li çalışmasından doğan Bir· D: iki kişilik pike bombardıman 

le~k Amerika hava kuvvetlerinin tayyaresi tamamiyle madeni olup Senden bu vatan, sanma, şehadet 
kanı bekler; 

Çoktur sana ölı:ııekte tekaddüm 
edecekler. 

olunacak 

şümullü bir tarzda tedkiki şüphe· motörleri Vright Cyclondu. Silah-
siz ki, çok uzun bir meseledir. ları 3 makineli tüfek ve bir bom• 

Ankara 21 (Hususi muhabirimizden) - Türk ceza kanununun ba· 
zı maddelerini tadil eden kanun layihası alakadar encümenler

den geçerek umumi heyete sevk olunmuştur. 
Günden güoe tezayüd eden ba yatağı bulunmaktadır. 

bu kuvvet • hakkında gene hülasa· Douglas B • 27: Britanya hava Senden vatanın (Qtf olarak um
duğu hep ~ep 

Ancak iki, üç söz, iki, üç katra 
mürekkep) 

Bu layiha ile on madde değiştirilmektedir. 18 inci madde sürgün 
cezasına taallik etmektedir. Yeni şekle göre hükmün icrası sırasında 
sürgün cezasının geçirileceği yerin iklim, hava ve sair tabii baller do· 
layisile mahkQmun hayatı için bir tehlike teşkil ettiği, emniyet ve asa· 
yiş bakımından mahzurları görüldüğ:ü takdirde tatbik olunmak üzere 
maddeye yeni hir hüküm ilave olunmaktadır. 

lzmir (Hususi) - lzmlr tica
ret ve sanayi odası tarafıad.ıı 

neşredilen bir tebliide 1940 ıe· 
nesinde lzmir limanı da dahil <>I· 
mak üzere Ege mıntakası liman 
ve İ•kelelerinden dış memleketle 
re yapılan ihraca~ 35,892,808 li· 
ra kıymetinde 188,945,374 kilo 
e1ya ve 103,418 bq hayvana ba 
liğ olmaktadır. 

ya baş vurmamız icabedecektir. Ge- kuvvetlerinde hilen hizmette bu· 
rek lngiltereoinin y AZAN lunan bu tayyare 

ve gerekse ken.li t 1 hakkında h i ç 
şah•i ihtiyaçların; Nurullah Yaver bir m a ı Q mat 
karşılayabilmek _ yoktur. 

Şairden vatan, gerektiği va· 
kit, kan dökmesini de istiyebilir. 
Fakat her zaman için ayakta bu· 
lunması lizımgelen vatan heye· 
canı, her zaman yürütülmesi ıre· 
rekli vn.tan davisı uğrunda, o 
gün gelinciye kadar, şairin mü· 
rekkep dökmemesi ağrımıza git
memiş olsaydı, şimdiye kadar bu 
yolda iki üç fıkra yazmazdık. 

Buna göre, sürgün cezasının geçtiği yerde hükmü veren mahkeme 
d~recesindeki mahkemeye yerin tebdili hakkında karar vermek selihiye· 
ti verilmektedir. 

için Amerika hükumeti, Amerikada I 
mevcut bilaistisna bütün kaynakla
rı seferber bir hale koyarak bu ih· ı 
tiyaca cevap vermeğe gayret el· 
meKtedir. 

Ford, Pacard, General Motor• 
sıibi dünyaca tanınmış firmalardan 
başka Boeinır , Dougla• Sikorsky 
meyanında büyiik tayyare fabrika." 
lar1na da a vans para '/ererek tesı
ıatlarının geniıletilmesinin lüzumu· 
nu izhar etmiştir. Bu suretle aylık 
prodük~iyon M.rt ayında 1400 Ü 

bulmuştur, fftkat bu daha bir baş· 
langıçtır. 

U.S. Air Corps ismini alan Bir
leşik Amerika hava kuvvetleri em· 
rinde bulunan av tayyarelerinin 
hepsi ilk <af tayyarelerdir. Bu tip· 
leri beraberce gözden geçirelim: 

Curtissler: P. 36-37-39-40. 
Bu rakamlar fabrikanın kısa bir 
müddet zarfında mütemadi bir le-
k ıimül s..ıy~sinde vücuda getirdiii 
tiplerdir. Curlislerin ınotörleri ya 
Allıson veyahııt ta Tvin _Yaspdır. 
14 ,ilindirli 1000 beygir kuvvetine 
malik olan bu motörler tayyareye 
550 Km. •ür.tt temin ederler. 

Pike esnasında Curtlssin süratı 
925 kilometreyi aşar. Pervanesi d<l· 
kikada 2600 devir yapar. Şatöro 

tipinde 4 makinalı tüfekle müceh
hez olup her tüfeğin dakikada atış 
mikdar1 1000 mermidir. Tamamiyle 
Aerodinamiktir. Son Curliserd 
pervanenin orhsına bir de top ko
nulmuştur. Bu tayyareler son Fran· 
sa harekatında çok büyük işler 
görmüşlerdir . 

Locheed X P · 36 dünyanın 
en seri " " uçagıdır. Çift molörle 
müteharrik olan bu tayyarenin sü· 
rati 080 kilometreye yakındır. 23 
milimetrelik 4 top ve 2 makineli 
tillekle mücehhezdir. 

Beli P · 39 bu tipin diğer bir 
ismi de ha va engeregidir ve halen 
Birleşik Amerika hava ordusunda 
kull ınılmıya başlanılmıştır. Bu tay 
yarenin evsafları gizli olmıkla be
raber pervane göbeğinde bir 
top ve sinkronize 4 makineli tü
fekle mücehhezdir. sürati 640 kilo
metreyi bulur ve 11 kilometre ka· 
ılar yükselebilir. Bu tiplerden baş 
ka halen kullanılan fakat üzerinde 
en ufak bir malumat bil., verilmi
yeo Vııltee tek kişilik av tayyare 
si ve Seveuky vardır. 

Birleşik Amerika · hava ordu· 
sonda Kooperasyon için kullanılan 
tipler arasında en tanınmışlarını 
kaydedelim: 

Vultee 11 - A : 4700 kilogram 
ağırlıkta olan bu tayyarenin mo
törü 1400. beygir kuvvetinde Wri 
ght Cyclondur. Pikede sürati çok 
artar geniş bir faaliyet sahasına 

maliktir. Silahları h~kkınJa hiç bir 
malilmıt y<>ktur. 

Stearman X · 100: tek satıh
lı ve çift motörlü olan bu tayyare 
bilhassa yapılışı itibarile çok şaya

nı ehemmiyettir. Tayyarenin bur
nundaki açıklık kendısine çok ge· 
niş bir ırörüş temin etmektedir. 
Bu iki tipten maada Curtiss ve 

Bell Airacuda tayyarelerinin fevkali 
de meziy.,tlerioden bahsediliyor. 

Amerikada inşa o<iilen bom· 
bardıman tayyareleri he"'en hemen 

'dünyanın en iyi tayyareleridir. 
Hudsnn: Locheed firmasının 

Amerika ve lngiltere için seri ha 
hnde inşa ettiği bir tiptir. Bu tip 
İiud>on nakliye tayyaresinin aske· 
ri ,e.lidir. Muhtelif yerlerde kulla 
oılır. lngilizler ekseriya • Locheed· 
leri işgal altında bulunan sahilleri 
bombalamak ve tarassut etmek 
vazifesinde kullanmaktadırlar. 

El Segondodaki Douglaa tay. 
yare fabrikasınııi yakın zamanda 
inp etti&'i ve -Birleıiıt Amerika 

Nort Amerikan • 40: Çift mo
törlil bir bombardıman tayyaresidir. 
Sür'ati 500 kilometreye yaklaşır. 
Halihazırda Amerika hava kuvvet
lerinde mühim bir yekQn tutmak· 
tadır. 

Boleing B • 17: 25 ton ağırlı
ğında olan bu uçan kale Boeingin 
en ağır bombardıman tayyaresi de· 
ğildir. Mürettebatı 8 kişidir. Mo
törleri 4 adet Wright Cyclondur. 
Faaliyet sahası 9 saattir. 4 ton 
bomba taşıdığı söylenilmektedir. 
Britanya bava kuvvetlerinde hiz· 
met görmektedir 

Consoldayt B 24: Tayyarenin 
ağırlığı 40 tonu geçer, mürettebatı 
9 • 10 kişiden mürekkeptir. Ken· 
disini müdafaa için 10 adet maki
neli tüfeği vardır. Evsafı hakkın

da malQmat yoktur. Amerika hava 
ordusu için seri halinde inşa edil· 
mektedir. 

Glen Martin: Ağır bombardı· 
man tayyarelerinden olup halen 
muhtelif memleketlerin ordularında 
kullanılmaktıftlır. Tek satıhlı ve 
çift motörlü olan bu tayyarenin mü
kemmel bir tip olduğu muhakkak· 
tır. Dünyanın en muazzam bom
bardıman tayyaresini inşa eden 
Douglas tayyare fabrikası son za. 
mantarda bu tayyareyi hitama er· 
dirmi~ hattii üzerinde bazı ma\G
mat bile vermiştir. 

Douırlas B - 19: Tek satıh ve 
4 adet Vright DupleX mütehar· 
riktir. Ağırlığı 70 tondur. Faaliyet 
sahası fevkalade geniş olan bu 
tipin Atlantiği aşıp Almanya üze· 
rinde çok uzun müddet kalabile
ceii'i iddia olunmaktadır. Taşıdığı 

bomba miktarı korkunçtur. Rivayet
lere nazaran 12 ton olduğu söyle
niyor. Tayyarenin azami sürati 
saatte.338 kilometredir. Bu tayyare
nin inşası ancak bir senede bitmiş
tir. Kanatlarının uzunluğa 67 met
redir. Gövdenin uzunluğu ise 35 
metredir. 

B · 17 den 3 defa daha büyük 
olan B • 19 Transosean meşhur 

Clipper tayyaresininden de 2 defa 
daha büyüktür. Tayyarenin burnun· 
da 4 makineli tüfek vardır. Saniyen 
gövdenin muhtelif yerlerine yerleş· 

- Devamı Üçüncüde • 

Yer yüzünün dört saçağını 

ateş sararken, vatan davisı büs .. 
bütün büyürken şair vatandaşm 
kılıç mısrağları kınında çelik 
satırları örsün üstünde mi kal· 
malıdır? 

Fakat büsbütün de haksız· 

lık etmiyelim: şair vatandaş, za· 
man zaman, mısrağlarını ve kafi .. 
yelerini büyük ülkü yolunda se· 
ferber etmektedir. Şurada bura· 
da tek tük kıvılcımlar görüyo• 
ruz ki bunlar ilham çekiçlerinin 
duygu örs~ üzerine inen darbe
lerinden sıçramıştır. 

An kara l ı Aşık Ômer'in 
" Mehmet'in dutanı " adlı ese· 
rini dinlediniz, yahut okudunuz 
mu? Bir iki parçasını beraber 
okuyalım : 

Yurt için gözümde bir ölüm, 
dirim, 

Candan kopup gelen saygıyle 
birim; 

Ben Türk köylerinden kopup 
go\iTim, 

Bana ırönlün, gözün toku yetişir. 

••• 
Beni anlamıya Türk olmak gerek; 
Başka ıriden var mı harbe gülerek? 
Tank, tayyare ne ki? baş silah 

yürek! 

Beş on tanka bunun teki yetişir. 

• • • 
Ölürsem gam yeme, toprağa bırak, 
Dönersem yüreğim rahat, alnım ak: 
Dönünce ne rütbe, ne de nışan takl 
Taşlı tarla, toprak seki yetişir. 

Şair Mithat Cemal'ln 19 
Mayıs günü çıkan şu iki bey
tinde de coşkun bir heyecan 
usta bir kalemle ifade edilmiştir: 

Bazan ehramı aşar bastığımız 

kapkara yer; 

[ Devamı üçüncüde ] 

95 inci madde, tecil edilen mahkümiyetio kanunda tayin edilen müd
detler içinde, mahkOm olan şahıs yeni bir suç işlemediği takdirde c.,za. 
İnfaz edilmiş nlr.caiını göstermektedir. 

Yeni şekil ile mahkamiyeti tecil edilen kimse yeni bir suç işleme· 
den kanunda yazılı miiddeti geçirirse evvelki mahkQmiyetine sebep olan 
suçu hiç işlememiş sayılması tecil esasinin ceza tatbikatı bakımından 
tabii icaplarından olduğuna göre maddenin bu esasa uyğon olarak de
ğiştirilmesi zaruri görülmüştür. 

482 İci maddedeki tadil ile telgraf, telefon, mektup veya resim gibi 
vasıtalarla resmi heyetlere karşı yapılan hakaretlerin cezasız kalması 

doğru olmayacağından maddeye eklenen bir fıkra ile bu vasıtalarla ya· 
pılan hakaret fiillerinin vecahen yapılması gibi telakki edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Uyuşturucu maddeleri imal edenler, satanlar ve kollananlar hakkında, 
küçük bir kasabada çektirilmek üzere, sürgün cezası konulmaktadır. 

526 ıncı madde ilave edilen bir fıkre ile, arapça ezan kamet oku· 
yanların, şapka giyilmesi ve Türk harflerinin kullanılması hakkındaki 

kanunun hükümlerine aykırı hareket edenler gibi cezalandırılması temin 
olunmaktadır. 

---- --

Ham afyonları tamamen 
toprak of is satın alacak 

Ankara: 21 (Hususi muhabiri
mizden) - Toprak mahsulleri ofis 
kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkındaki layihayı hükQmet mec
lise göndermiştir. 

Ham afyon ticaretinin t.0emle
ket içinde serbest olmasının ameli 
bir faydası görülmemiş, ofisin doğ. 
rodan doğruya müstahsilin malını 

alabilecek teşkilatı mevcut oldu· 
ğundan kanunda tadilat yapılma-

Valinin tedkikleri 
Vali Faik Üstün, Maarif mü

dürü ve Jandarma komutaniyle bir

likte Kızılkaş ve Kılıçlı köylerin

de yeni yapılan okul binalarını 
tedkike gitmiıtir. 

Tek tip ayakkabı 
Ticaret Vekileti tek tip. ayak· 

kabı imali için bir müddettenberi 
yaptığı tedkikleri ikmal etmiştir. 

lstanbul'dM bulunan ayakkabı· 
cılar birliğine bu ayakkabıların 
yapılabilmesi için lizım olan kun· 
dura çivisi, dikiş m·akinesi ve deri 

1 sına lüzum hasıl olmuştur. 

Layihada ham afyonların tama

men ofis tarafından mübayaasıoı 

mecburi kılan hOk.Omlor mevcut 

bulunmaktadır: 

Afyon kaçakçılığına i ş t i r a k 
eden memurlarla lıam a f y o n u 
memleket haricine çıkaranlar hak
kındaki cezalar mezkQr kanunla 
teşdit olunmaktadır. 

Osmaniye çeltik sahaları
nın sıhhf ve ziraf durumu 

Vilayet çeltik komisyonu diln 

vilayette toplanmıştır. Komisyon, 

Osmaniye çeltik sahalarındaki sıh· 
hi ve zirai hazırlıkların ikmaline, 

hazırlanmakta olan sahaların tekrar 

tedkikine lüzum görmüı, sıtma ens· 

titüsü laburatuvar şefi Enverle 

Zıraat memuru Talatı bu işe me· 
mur etmiştir. 

gibi malzeme 
edilmştir. 

Avrupa' ya sipariş 

Bu istatistiğe göre, bölgemi
ze en çok döviz girmisioi temin 
eden başlıca ihracat mabsnllerl· 
mizin başında 11,597,258 lira kıy 
metinde tütün bulunmaktadır. 

5,597,708 lira kıymetinde 
zeytinyağı, 4.928.059 lira kıyme
tinde üzüm, 3,541,934 lira kır· 
metinde pamuk, 1,101,933 lira 
kıymetinde palamut hn!Asaıı, 634, 
197 lira kıymetinde bu(day, 132, 
608 lira kıymetinde balı, 274,5!11 
lira kıymetinde .fasnlya, 256500 
lira kıymetinde susam 172489 li· 
ra kıymetinde zımpara madeni 
162501 lira kıymetinde deri 115, 
723 lira kıymetinde '.kendir ilyafı 
belli başlı rakamları teşkil etmek· 
tedir. 

Devlet itibarile ihracatta 1940 
yılında bizden en çok mahsul 
olan ltalya, ikinci derecede Ame 
rika üçüncü derecede Romanya• 
dır. Miktarlar ıöyledir: 

ltalyaya 8,437,010 liralık, 
Amerikaya 8365!58 liralık, Ro· 
manyaya 3954093 liralık lagilte
reye 388087 liralık Almanyaya 
2127917 liralık Yunanistan• 
1434585 liralık Macariatana 
1333531 liralık FraUJ&ya 
1314439 liralık Çekoılovakyaya 
504722 liralık Arjantin• 
432870 liralık Urugavaya 
28!1501 liralık Brezilyaya 
282586 liralık Finlaodiyaya 
392707 liralık lıveçe 401682 il· 
ralık hviçreye 459639 Mıma 
193356 Venezoilliya 188303 Ura 
lık muhtelif ·mahsul n ihraç olun• 
muştu. 

lstdistikten de anlaşılaca;ı 
üzere cenubt Amerika memleket 
leri son yıllarda muhtelif ihracat 
mahsullerimiz için iyi pazarlar ba 
line gelı:ıiştir. 

VilAyet idare heyeti 
aza. lığı 

Diyarbakır Vali muavini Orhan 

Sami Güvenç vilayetimiz idare he· 
• 

yeti azalığına tayin edilmiş ve dün 
gelerek vazifesine baılamııtır. 

KALDIRIMLARIN KOKUSU \11 ROMAN :36 I 
~,~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~======================== YAZAN: Reşat Enis 

Konuşuyorlar, 

Hepsi de neş'eli. Taş kömürün kıp· 
kızıl alevi; kirli, pasaklı suratlarını ıe· 
kilden şekle sokuyor. 

Altı serseri eroin çekiyor. Ceplerin
tle şekerleri ve pasta kırıntıları ... ( MOş· 

teriden artan kırıntılar mukabilinde dük· 
kanlarını ıeuerilere süpürtmek, putahane 

garsonlarının işine gelir l ) Eroine, akide 

şekerinden ve puta kırıntısından, ne de 
mükemmel meze. oluyor 1 

Taş kömürün kıpkızıl alevi; kirli, pa• 

saklı suratlarını büsbütün korkunçlaş· 

tırıyor. Hepsinde de bir miskinlik, bir 

durguoluk. Aii'ızlarında şarkı. Genizden 
gelen boğuk, yorgun bir ses ... 

Mezar 
Kama 

arasında harman olar mu 
bıçak yarasına derman 

olur ma 
Meyhaneden çıktım yan basa basa 
Ciğerlerim kopuyor efem kan 

kusa kasa 
K6zımımı vuran arabacı Musa 
Arslanım Kazımım efem yerde 

yatıyor 

Kaytan da bıgıkları efem kana 
batıgor 

••• 
Şaşı lbrahim, Fan ti Hikmet'in yanına 

sokuldu: 
- Hişt, Fan ti 1 
- Söyle, Şaşı •. 
Gözleri yaşlıydı. Mutlak bir derdi 

vardı onun ... 
- Fanti, yarın arefe ... 
- Ey? ... 
- Ôbürırün bayram 

: Bizlm . C~ngiz• ~ bay~amlık yaptı. 
lar mı ki dersin ? 

- Delirdin mi Şaşı? Baba~'? Vazi. 

Yetini sen benden iyi biliu:n ... Pıyıze bile 
d ı.· Ce · • mangır nanay ... Nerde kal ı 1 nırız e 

bayramlık 1 ... 
- Amma, benim içime dert olacak, 

Fanti_ Kardeıimin bayraoılıiını bul· 

malıyım ... 
- Nereden ?I 
Avuçlarını açıp kapadı . Boynunu 

büktü: 
- Bi dolaşalım hele Fan ti ... 
Kalktılar. Mahzenin çamurlu merdi

venlerini tırmandılar. Sabahtı. Bulanık 
bir sabahtı. Uyanamıyan, uyanmak iste. 
miyen tenbel bir insan gibi, ortalık bir 
türlü aydınlanamıyordu. 

Issız sokağın ıonunda ayak sesleri_, 
Dıırdular. Yıkık bir dıvar · arkasıua giz· 

lendiler. Önlerinden, konuşarak, iki koca· murda aabah ezanlarından yauılara kadar 
man serseri geçti. Kulak verdiler. Kaıar· koşuıu, didiniıi, haykırışı pahasına kl!U• 
lanmış serseri anlatıyor : nılan okkalık ekmek hor görülüyor; ba. 

- lstanbulnn içi dışı bizim bam te• basının avucuna sıkıştırdığı otuzbeı ka· 
!imizdir ... Aynasıza sorsan her yanı bil· ruş bir türlü makbule geçıııiyordu. Gece 
mez amma, biz kaynana otunun bittiii karanlığında yorırun argın eve adımını 
yeri bilem biliriz... Nereye dokunsan bi· atar atmaz boynunu büker, omuzlarını 
zim sesimiz çıkar oradan... Eskiden Ga- kıaar, çaprazlama bakan kıplfık gözlerileı 
(atada Tophane gerisindeki avrat sokak- - Bugün de dövme 1 
)arının birinde kokacnlar vardı. Beyaz diye babasına yalvarırdı. Otaıbeı 
Roılar asılzade kiıiydiler. Arasıra dam• kuruıluk günlük kazanç zar zor kırka ÇI• 

(ayınca, iıpirtoyla ,yemek ikram eder- kabildi, ellide dayandı kaldı. 
terdi. Amma, timdi oraSJ tamtakır kır· Cengiz olmamıı ol1aydı, lbrahim bu 
mızıbakır oldu... Ruslar Yunanistan& yaıayışa katlanamazdı. Kardqini öyle 

seviyordu ki 1 Ve, küçük Cenıriz, kıvır 
geçti ... Etraf boşaldı... Ayaz olursa ora· kıvır sarı saçları, mavi ırözlerile öyle ıe· 
(ara baş vurup çatı altında yatıyoruz-. vilec6k bir çocuktu ki 1 
Yazın bizim için tek kursak derdi var· lb h' b il k bl k 

A 1 ra ım azı g n azancının r ıı· 
dır ... Onu da nasıl olsa buluruz- sı 

mını gizlerdi. Kardqine akide tekeri, 
ceremeyi kııın çekiyoruz... balmamundan bebekler ırötOrürdll. 

Sesler uzalr.laıtı. Sokak ıssızlaştı. Anneleri, babaları çok fena inHn• 
Yola düzüldüler. Ya(mur hep 0 ell (ardı onların ... lbrahim iyi hatırlıyordu : 
gözlü yağmu;... Kaldırımlar vıcık vıcık Altı yaıında ya var ya yokta. Evlerinde 
çamur. tavuk besl.,nirdi. Bin türlü yokluk içeri• 

Şaşı lbrahim Cengiz'i düşünüyor. sinde bilyütülen küçük Şaıı, bazan hırsız• . 
Hallo'nun babasi gibi, lbrahim'in ba. tık yapardı. Kömeslerinden çaldığı yu• 

bası da esrarkeşin biriydi. O da, küçilk murtaları, bir mahalle aşırı bakkalın bo· 
yaşında, gazete satarak evinin ekme(ini yalı şekerlerile, zıpzıplarile trampa ederdi. 
götilrmeğe başlamıştı. insafsız bir adamdı Bir kış başl•ngıcında, çok ıopk bir 
babası ... Ooua kısık, kirpiksiz, kanlı göz• gecede, Cengiz apansız hastalanmıştı. 
!erini doyurmak bir türlü kabil olmıyordu. Her vakitkinden biraz daha geç döo•0 

lbrahim'inı çorapsız ayaklarına geçirdiji lbrahim, evi karanlık bulmuıtu. 
eski, delik araltkabılarile, karda, yat• [ ~namı , var J 



7 

ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 
152 

_ Varın, geliyorlar 

Diye bağırdı. 

lngiliz Baş G ı· r ,. d e nizi düşündüğüm Fransanın Vaşington buyuk 
vekili Çörçil ta- için bu beyanatı • • • d" k" 
rafından, Giride yaptım.(Alkışlar). 81ÇISI IJOr ı: 

yapalan hilcum taarruz Bir istil4 H arbe 
etrafında avam provasımı ? 
kamarasında i~a- Umumi bir İstila Londra 21 ( A. • • v • 
hatta bulunuldu- A) - Royter- gırmıyecegız 
;unu dün kısaca prOVaSJ İmış• ! io diplomatik mu Fakat, herhangi b ir 
bildirmiıtik. Bu babiri bildiriyor : tetebbUs kartısın· 
gün, Çörçilin bu Adadaki Yunan, Britan· Almanların Girit'e da da mUstemleke· 
mühim nutkunu d ayak basmak 
okuyucularımıza ya ve Yeni Zelan a için paraıütcüler terimizi h 1 maye 

• 

7 bin mevcutlu 

1Alman 
fırkası 

Havadan ve denizden 
Giridi işgale uğraşıya - Muaumdur efendim. O hiç 

bir ıey bilmez, ben söyliyecetim
- Neyi aöyliyeceksin? 
_ Siu Çakıcı çet~inin bolun· 

Ateıin bqı derhal bo~alanştı. 
Zeybekler çekildiler ve dogru efe-

nin yanına gittiler. .. 

aynen veriyoruz: kıtalarınm mikdarı ma• ve hava yolu ile edecellz 
Başvekil de· lıım delil nakledilen kıtalar Vaşina'lon 21 ( A.A) - iyi 

Londra: 21 [a. a.J - salibi· 
hiyettar bir kaynaktan bildirildi
tino (Öre, diln bütün rün hava 
yoliyle nakledilmiş olan düpıan 
kıtalarının Giride ihraç tqebbiis 
&eriyle birlıkte deniz yoliyle ihraç 
teşebbüsleri de yapılm11tır. Tab· 
mio olundujıına r&e kücam bu
rün de devam edecektir. Fak.at 
vaziyete tamamile bikim bulunul· 
daia salibiyettar kafnaktan bil
dirilmektedir. 

dap yere götfireceiim. 
Y- ük Ahmet Ali yalan ıoyleor . 

mi~tir ki: ---- göndermek su· malOmat alan mahfillere i'Öre, bir· 
« - Bu son Ç6rçllln avam kama- retile yapbkları leıik Amerika, Fransanın Alman Ahmet Aliyi bırakm11lardı .. ~·

kat o derin derin düşllnüyor' ıçı~
deo mflcadeleler geçiriyordu. Nı-

. t' Efe derhal bark.ete reçtı 
memıt ı. " .•. h 

Ahmet Alinin ıoyledıgı müsta -
bir kaç ıün için- rasındakl harp izahatı- te,ebbüs muhak- tayyarelerine lrakdaki lngiliz kuv-
de, ke~if tayya- nın temamını veriyoruz kak ki çok cüret vetlerine hilcum için suriye hava ve k"I - ba• kem yerlere doğru çe ı mere ... -
relerimiz, cenubi - -------- - - --- klrane ve çok meydanlarmdan istifade imkinını . b' adam bayet kararını vermlf ır 

tavrile ba,ıni do;ralttu. laif bi! 
sesle Ahmet Anzavura hitap ettı: 

ladı. 
Çete kaçıyor, müf~~z~ler ko

valıyord•. Fakat aradakı ırtıbat ta· 
mamile kaybolmuıtu. Bu seb~pl~ 
takip müfrezeleri son derece ıhtı
yatlı hareket edi!orlardı .. 

Yananiıtan'daki tayyare meydan- tehlikelidir. Muvaffakiyet şansları vermek suretile mütareke hüküm-
laranda bütün cinsten Alman tay- çok azdır. Teşebbüs, bir şans me· lerini tecavüz etti(i kanaatindedir. 
yarelerinin çok bliyük tabaşşütlerini selesi telakki olunabilir. Fakat Al· Ayni mahfillerde· Bay Kordel-
muşahede etmiılerdir. Bunlara ardı manların, lngiltero hakkında bqka halin Vişi hülı.Ometinin sefiri ile 
ardına her İece hücum ettik ve istila proiesi için bir « umumi pro· rörGlürken kendisine bu mülaha-

_ Ôyle de öleceiim, böyle 
de.. iyisi mi ku1'Glm~ia ~~hıayım. 
Bana bir silah verinı&. Sızın!e ~
raber takibe çıucaj'ım. Zıra s~z 
h. def• Çakıcıyı öldüre~ezsenı.ı 
0 beni mutlaka öldürecektır. 

Çakıcı çetesı yolda bır_ çoba
na rasgeldi. Efe çobanı çarır~ı: 

_ Bana bak oğlum dedı ar-

maazzam hasar ika eyledik. Fakat va » yapmak niyetinde olmaları zayi beyan etti;i bildirilmektedir. 
şimdi ıu cihet sarihtir ki ba tah· muhtemeldir. MalOm bulunan pek elçi, Amerikan limanlarındaki Fran· 
ıitler, Girid'e karşı bir hilcııımun az unsurlar üzerine dayanarak Al- sız vapurlarına muhafızlar konul-

Atrari bir dGlaıan fırkasına 
(takriben 7 bin kitinin) Girid ha• 
reltitına if tirlk etti;i sanılmakta· 
dır. Vayiyeh' hlıı.im bulnnuldap, 
her parqütçünün ve bava yoliyle 
nakledilmiş askerin temizlenmİf 
oldııp demek de;ildir. 

• • • 
Abmet Anzavur bu işlerle meş-

rul ikon Çakıcı ne yapıyorJu?. . 
Çakıcı efe Pirlibey kary~ıı 

cenubundaki ve Karıncalıdat zır
vesindeki o oklarda Piren suyu is· 
11af verilen ·kaynak başına varmış, 
yanlamıstı. yolda a-elirken Çatal 
çam mevkiino iki, arka taraftan 
relecek yola da iki nöbetçi ikame 
etmeji wıutal:am11, Pirlibey ka~
yesine inilecek yolun ağzına da. bır 
nöbetçi koymu,tu. 

Ba suretle Çakıcı çetesi; dört 
taraftan reıecek taarruza karı• 
lizım«elen tertibatı almıı bulunu· 
yorda. 

Çetenin ilk kademesi; takip 
111Dfrezelerinin balundujıı köye bir 
saat mesafede idi. Çetenin son ka
demesi ise buradan iki saat ötede 
idi. Ylni takip mDfrezeleri karar· 
rlln aruındaki mesafe on bet ki· 
lometreden ibaretti. 

lzmir valisi Nazım paşa ile 
Jaadarma t81ay kamandan ı Hüseyin 
aahittin beJ de Nazilliye gelmiş
ler, Bozdotana geçmişler, çe-tenin 
ve takip müfrezelerinin harekatiy-

• f 

le yakından alakadar olmaia baş-
lamışlardı. . 

V uiyot Çakıcı için çok ciddi 
~· fakat bacliHler o ~dar aDr' • 
atle Hyrini takip edıyorlardı ki 
!#• !Jen&ı haber alamamıttı ve bu 
İfbeple kart•.auıa alcbf1 Osman 
beyle rahat rahat konuıoyordu: 

' _ !ft." böyle Osman beyl ~
na Akçaköy köprilallnil yaptır Jı
ye haber yollarız, aldıraı bile et· 
mezain 

-Aman efe Akça köy köp-
rOsü öyle bir kifinin yaptıraca;ı 
ıeylerden defildir" 

_ ya.. Kaç para i'ider der-

sin? b' 1 _ Hiç olmazsa iki, üç ın a • 

tın ister .. 
_ iyi ya .. işte şimdi ayni pa-

rayı bana vereceksin" 
Osman bey saumuıtu. 

Filhakika ba köprO yedi, ıe· 
itiz sene evvel 270 bin lira sarfile 
btlkOmet tarafından yaptınlm11hr. 

•• • • 
Yör6k AbDNt Alinin 
_ Efendimi Efe bara ya bir 

saat mesafededir. Fakat tazyik 
rörGne daha iki saat reriyo wide
rek r•y•t sarp ve muhkem yerle
re çekirecoktir. Bir defa oraya ço· 
kildi mi; artık kolay, kolay ele 

l•çmez 
Deyifioe pek \e inanmayan t~

takip müfrezeleri; her türlü te:h· 
b.tı almıtlar ve rece yar111na doi
ro köyden ayrılarak yola çıkmıt· 
lar:iı. 

MGfrezeler ilerlediler ve bir 
dere içinde at.. yakarak batında 
keyif çatan qkıyanm bır k1Smını 
llllilke-eleo rördnler. 

T aldbte yine insicam yokta. 
Her allfreae kendi bqına hareket 
ediyor, bvkea dUedijini yapıyordu. 
Ba sebeple orada ini bir karar 
veril .. ecli. 

Ahmet Anzavar derhal baskın 
)'&parak bulan imha etmek taraf· 
tara idi. i'.tref bey ise bunlarm 
lah.._. t-..bbns; asıl hedef olan 
Çalucı efenin firarına meydan vor
•ek Olacaj'ı fikrinde idi. Zeybek
ler at9fkı aleviyle mükemmelen 
rörilnilyora...dı. 

Milfreze kuaandanlannın ba 
tereddildO devam ederken zeybek· 
l•d• birili tllpbelencli. Karanlık· 
'-nıa ifiode fllpheli hareketler ıeZ• (ibi olda •• derlael 

ylriaciea f _.,hyaralu 

kamızdan takip geliyor. Sana her
halde rasrelere-k soracaklardır. 
«Eliyle şimal cihetini göstererek» 
bu tarafa gittiler dersin. Anladın 
mı? 

Başüstüno efe, anladım. 
Çete şark istikametinde yolu· 

na devam etti. • 
Takip müfrezeleri ise gerek 

gecenin zulmetioden ve gerek böy
le arazide yürüoreğe alıııık olma
dıklanndan çok geri kalmışlardı. 

Filhakika sabaha karşı onlar 
da çobana tesadüf ettiler. Ahmet 
Anzavur çobanı çağırdı: 

- Buradan e-,kıya geçti mi? 
- Geçti beyim .. 
Ahmet Anzavur çobandan in· 

kir bekliyordu. intizarı boşa çıkın
ca sevindi: 

- Pekili otlum Ne tarafa 
dofra l'İttiler? 

Çoban; efeden aldıiı talimatı 
tatbik ediyordu. Aptal bir tavırla 
sağ kolunu şimal istikametine doğ-
ru uzattı: . 

- Ahhal O tarafa .. 
Böyle sarsak bir çoban da ya. 

lan söyliyecek değildi ya ... Esaıen 
inklr bile etmemişti. Binaenaleyh 
derhal inanmak lizımdı. 

Öyle do oldu ve takip kuvvet· 
leri; Çakıcının arzua vechile isti
kamet detiıtirerek thnal tarafına 
döndüler. 

Şafak söktü, sabah oldu. Gil· 
neı dotdu, yilkaeldi; bunlar hlli 
yola devam ediyorlar, fakat biç 
bir ize tesadüf edemiyorlardı. Va
kıt öileye yakla4mıştı. 

lf te bu sırada rarip bir bil 
oldu. Güzel ejerlenmiı yakışıklı 
bir kısrafı bir köylü yederek götürü
yordu. Bu bir köylü hayvanı de
;ildi, hususi binek olduğu besbel· 
li idi. 

Ahmet Anzavur derhal köylü· 
yü isticvap etti: 

- Bu kısrak kimin? 
- Osman beyin efendim .. 
- Hangi Osman beyin? 
- Arpazdan Osman beyin efo 

ndim ... 
- Osman beyi Çakıcı daia 

kaldırmadı mı? 
- Kaldırdı efendim. Bea do 

(Dnamı oar) 

mukaddemesini t91kil ediyordu. Bu man pllnı haidunda tahminlerde muını protesto etti;i zaman bay 
sabah, büyük kuvvette bir hava bulunmak mümkün ise, Almanların Halin ıu hususa Franaanı~ dikka· 
hücumu başlamıı ve ciddi bir mu- Alman tayyareleri şiddeli hava tini çektiği bildiriliyor: 
barobe şeklini almaktan bili kala- hücumları ile lngiliz harp i'emile- « Dünya Hitler taraftarı unaur-
mıyacak bir müsademe ibtidar rini bir tarafta tutmata çah•ırken, ların şimdi Vişi hükOmeti üzerinde 
ederek inkifaf yoluna tutmuıtur. abluka yarıcı i'emilerin Yunaniı· yüksek kontrolu icra ettikleri zan-

Girit'teki kuvvetl~rimiz, lnri- tan'dan bu araziye rönderilmesi nındadır. Erer h•kikat böyle de-
lizler, Yeni Zelandahlar ve Yunan- için, sahilde bir arazi şeridi ele i'ilse bıı intibaı tuhih etmek V Jfiye 
lılar General Freybeıy'in kuman- reçirme;e teıebbüs edecekleri tereUOp eder.» 
dası altındadır. ( Alklflar ). Düş- muhtemeldir, denilebilir. Parqüt· Vqinrton 21 ( A.A) - Viti 

bi k cülerin tayyare meydanlarını ele bükAmetan' ın' Amerikadaki bnyilk mana en azimkir r mu avemette u 

buhıııalacatına itimadımız vardır.» reçirmeğe veya halk üzerine re- elçisi Hanri Hayl, Amerika liman-
b. d'" fh liıi rüze ateı açarak ahali arasın- '-rında bulunan Fransız vapurlan• B. Çörçil, har ın ıger sa a- .-

b 1 d k da bir panik yaratmağa teıebbüs nın ne•••et altına alınmasanı dün lara hakkında beyanatta u un u - .... 
· 'h ti' d b etmeleri de mümkündür. Kordel hal nezdinde protesto et· tan sonra, celsenın nı aye n e ir 

• k' · Giritliler daima Yunan asker- mi•tir. kere daha Girit te ı vazıyetten .., la 
!erinin on iyileri arasında buluomuı· Hanri Hayl, bu vapur rın 

babsetmi• ve demiştir ki : h f 
.., tardır ve Almanların bunlar arasın- Amerikalılar tarı.fından mu a ua « _ Ba yapacaİ'Jm beyanatın h 

da " beıinci kol ., bulmaları ta· altına alınmasını hasmane bir are• büyük bir ehemmiyette olduğuna H l 
B be mamiyle aayri muhtemeldir. ket diye tavsif etmiftir. ay , müta· iddia edemem. u yanalı sırf • 

Girit'teki Britanya, Yeni Ze· rekeoamenin 12 inci maddesi mu-toplanmlf balandajıamuzdan ve d 
k landa ve Yunan kıtalarının miktara cibince Frantız tayyare mey an· Avam Kamaruının endisini ta. 

bilinmemekle beraber, bunların, ha- larının Alman ve ltalyanların kon· mamiyle haberdar tutmamı çok . 
va yola ile aelecek ve adedi mec· trola altında balunacatına apret hraretli surette arzu ettiğini dü- • -'d 
bori surette mahdut olacak kıtala- etmİf ve bu keyfiyetin uoutu G• , ıündüiümden aolayı yapıyorum. . 
ra kal'IJ koymak bahsinde lüzamuo- tuna beyan eylemiftar. 

Londra: 21 la. a.) - Ofi 
•i•naı bildiriyor: 

Almanlar tarafında Girid üze
rine yapılan bilcaman renif lirini 
tayin edecek derecede ma10mat 
henüz mevcut dejıldir • Ma
mafih Almanlann Akdeniz havza. 
sının fethine ciddi surette devam 
etmek tikrinde bulundukları pek 
u fOpbe kabul eder bir bakilı.at
tır. Salibiyettar mahfıllenn izhar 
ettikleri fıkirlere ıöre, Almanlar 
Suriyeyi itral ve lrak, montemel 
olarak da Filistin ilzerine ilerle
moie devam edebilmek için Girid 
ile Kıbrıafibi iki manianın ortadan 
lı.aldırılmaın lizımreldi;ini takdir 
etmiflerdir. 

Vatan uğrunda 
dökUlen mürekkep 1 

Suda koyuna ve civardaki dan fazla kafi releceğinden ıüphe Aiansın notu: Mütareke anlq-
muhtelif tayyare meydanlarına kar. 2 • • dd • ' tn' U her fU-n'-u- yolan bazan OH• etmek için hiç bir sebep mevcut masının 1 ıncı ma eaınıo me ı cu .. 
şı bir çok şiddetli bava bombar• değildir. şudur: Hiç bir Fransız tayyaresi \ tire deier. 

( Ba,llll'a/ı //dncid.) 

dımanlanndan sonra, 1500 kadar Şundadan emin olabilir ki lo. topraİ'Jnı terketmiyecektir. Tayyare içi datdu, dqı dardır ba tükeo. 
dilıman askeri, Yeni Zelanda ma· gili:ı bava kuvvetleri bilyük miktar- meydanları Alman ve ltalyan kon- mez yokqan, 
harebe üniformasını llbis olarak da Jankenler düıürecek ve Suda trolu Altında bulondunılacaktır. Tunç ayaklarla, kanatlanmıt adım• 
( nefret ve istikrah tezahürleri ) koyunda yatan lnwiliz bahriyesi de, ittaJ alhnda balaa ... yan bütün mın larla kotan. 
puqiltJerle ve askeri nakliye tay• ablakayı mileair tir balde idame takalardaki yabancı b yyareler Al- Aynı menaa dair Yuaf Ziya 
yareleri He, Hanya ve Malemi edecek ve Yaaan sahilinden veya• man makamlarma teslim edUecek· Ortaç da bir manzume yazmlftır. 
mıatalcumda yewe inmltlerdlr. Bu bat on iki adadan dilıman cilzil- lerdir.) iki beyit de ondan okuyalım: 
haber, bu •lln aut 12 de röncle- taaalanotn yaklqmuına maDi ola· Vqirtoa 21 ( A.A) - Fran-
rilmiftir ve askeri makamler, va· caldır. sız bilyOk elçisi Hayl, i'&Zetecilero Kotanaz, saçlarınız fırtınal .. rdan 
ziyete bikim balundatanu kaydet· ihtiyat mOhimmat ve yiyecek beyanatta b1ılanarak demiftirki: yeledir 1 
mitlerdir. tqıyabllea puqOtçlllerin pasa ve « _ Bay Kordel Hal ile yap- Koıanaz, elde alev bayraiınız 

Saat lS te i'Ön.ierilen dij'er çete harbi yapabılmesi mümkündür. tatım konqmalar esnasında harbe mepleclir 1 
bir rapor, fuılah hava bombardı· fakat biltlln p111lar, mütecavizlerin i'İrmemeji taahhüt etti;imizi söyledim. Kotamız, alnı bulut çevreli datlar 
manları ve bilhassa hava dafi ba- aleyhinedir. Fakat Fransız milletinin ihtiyaçla- •tınız 1 
taryalarına karıı mitralyöz at91i CH •ı H h kk d rını ka111lamak üzere icap eden Koıanuz, Çankaynın barcüne df'i· 
ue müterafik devamla kqif ucç~ rP.I , BS a 10 a tedbirleri alması hakkını istiyora&. sin bat•n•z ı 
ları oldupnu bildirmektedir. Han- T Bay Hale, Fransız hükümetinin, • • * 
ya ile Matemi :aruında düıman "eyanatta bulunmadı Martinik ve Dakar ribi müstemle· Bagat resim I 
tarafından ele geçirilen bir askeri 'U keltrdeki hükıcranhk haklarında 

· d' 'd · l Alman devlet adamı Hes-hastane, şım ı yenı en rerı a 10
• Londra 21 (a.a) - Dün Avam yapılmak istenecek herhangi bir 

H M 1 • l ç j'in lskoçya'da malikine-miftır. anya • a emı yo unun ce- kamarasında bqvekil örçilden değişiklik tqebbüslerine karıı bu 
nubunda oldukça kuvvetli bir düş· Hea hakkında bir çok sualler 10• bıüstemlekeleri himaye edeceğbi sine inmek istediği Lord Hamilton 
man i'urupunun henüz temizlen· rulmuştur. Bilhassa muhaf.azakir tekrarladım.» sporcu, tayyareci bir lnriliz renci 
memiı olduiu bildirilmektedir. Fa· mebus Adan, ezcümle Hes' in Al- -------------- imiı. Radyolar, razeteler ve •ians-
kat, sanıldığ'ına röro, bqka ra: manya hOkOmetinin malOmatı dahi- beyanatta bulunacak v.ıaziyette de- lar . buna dair UZQD uzadıya ma-
roplsra blkim olaomqtor. Malomı linde i'eldiiinin •hısbit edilip edil- filim. Ve ne uman beyanatta bu. lnmat verdiler. 
tayyare meydaomı İfl'al tetebbillü mediğini bilmek istemiıtir. lanacak vaziyete gelecejimi de Ôyle oldıap baldo bir latan· 
ıimdiye kadar alı.im kalmıttır. Başvekil, v.,rdiği cevapta de- bilmiyorum. Hilen bildiğime röre bul l'•zotesinin Lord H•miltoa 

Hareketin şimdiye kadar naa~l miştir ki: H6s harp esiri muamelesi görmek- diye ihtiyar bir rnim bashİ'Jnı 
cereyan etti;ini bilmek iatiyecoii· 

11 

- - Hes hakkında henüz tedir.,, rördüm. Haberin bayab fenadU', 

biliriz, falLat resmin bayatı da dalaa 

Renkli ıoıouraf ta tekemmül 
az fena deiildir. 

Yapllması 1 sene
de b it en muaz-
zam tayyare 1 

R enkli fotoi'f&f çekmekte 1apılan tokem· 
müller sayesinde en m91bar ressamla

rın tablolarından da daha canlı ve daha rilıol 
fotorraflar çekmek kabil olacaktır. 

Giln8fiD tal6a ve garubanda öyle renld~ 
vardır ki, hiç bir rosaamın fırçası bunları çı-

avuç dolasa para iarfotmekten çekinmiyorlar. 

Son zamanlarda Nevyorkt• Pulitzer ismin

de bir milyonerin yaptırdıiı binanın hamam 
dairesi yilz binlerce dolara malolmqtur. Mil
yoner, davarlara boydan boya resimler yaptır· 
m11tır. Ba resimler Afrikanın ormanlarını ve 

burada yqıyan hayvanları röatermektodir. 

Araçlara sanlmıt kahn yılanlar, rarip nebat. 

lar Ozerinde bin bir renkli büyllk kelebekler 

rörOIGyor. Banyo siyah mermerdendir. Kenarı 
altındandır. . 

erkekler. betendikleri yıldızların resimlerini 
havi yatıkları seçiyorlar. 

Ba moda ile meıral olan Amerikan raze

telerl Carry Cooper ile Marlen Ditricbin re

simlerini taşıyan yaatıklann diterlorioden fazla 
satıldıklarına yazıyorlar. Adolf Menja Uo Greta 

Garbonıın retimlerini tqıyan yutıldara rarbet 

daha azdır. Bir zamanlar Amerikalılano röz· 

desi olan milteveffa Valantinonan reamini havi 

yastıklara ise ratbet hiç yoktur. 

- Ba,tara/ı llcincid. • 
tirilen taretlerden muhtelif ceta
mette makinalılarda mevcuttur. 
B • 19 harice k&rfı çok mücehhez 
bir manzara anetmektedir ve ha
kiki bir açan kale İlmini almaya 
llyık bir tiptir. 

zeme&. d .. 1 b l - il Gnndelik hayatımız a oy e sa ne ., ror . 

yonız ki, biç bir re1Nm ne kadar nstad ve 
mahir olursa olsun tasvire muvaffak olamam11· 

t En büyük ressamların tabloları, ancak be-
ır. h l • ed' imizin gördiltOmüz lev a arı tuvır ıyor. 

:enkli fotorrafın en ate'1i bir taraftarı olan 

rofesör Bornarde• insanların renkli fotorraf 

~a~esinde hakiki ,nıolliği anhyacaklarını iddia 
ediyor. • 

S Bir zamanlar Romalılar 
eo ziyade ha...ı.r• 

ban olar ehemmiyet verirlerdi, 
hamamları ideta bir lükı meıberi idi. Şimdi 
Amerikalılar etki Romalılarla rekabete bqlamış· 
1 d Amerikada mükellef binların, apartman· ar ır. ...ı_: ___ :.1• 
ların eo lilk• yeri e~ .. riyetle banyo ~?"· 
.l\merika zeıioleri ba daireyi ıDal .. ek lçm 

Madam Storn isminde ıenrin bir kadın, 
banyo dairesine bOyük bir akaaryum hissini 
veren resimler yaptırmııtar. Banyo kalın kris-

taldendir, bunan içine firen kendisini balık 
imif zannediyormQf 1 

Si .. a yıldızla-
rınm resimle-
rinden yasbk 

• 
Resimli yastıklar, A· 
merikada ıilniln mo
dasıdır. Amorikada ya
pdaa yutaklar üzerin
de kaclm, erkek sine· 

ma, tiyaro, spor, seyahat. siyaset yaldıdannm 
.......... balaDJUk ....... A.11'wlllab bdlD ., • 

• 
1 k bö ki · Sin•klor canlı her mabpe ce eri lokun dilfmanıd1r. ipek 

1.,,;,,ve,;;,.,,.;;;s;.;.;;in.;.;;;e_k_le,...r~'!""' böceii y•tiftireo bir 
profesör sineklerin, kozalara ipeiio tamameo 
harap :e mabvolmalın• Hbebiyet veren bin 
türln hastalık qıladıklarmı tesbit etmittir. 

Sinekler mozabrefata, her nevi pialip ve 
letlere kondukları cibetlo, ayaklar1na, atızları
na yaplf&n bin tilrlil butahk mikroplarını 
aaflam mahloklara nakletmekte ve bir cok 
öldllrilcil luuıtalılı.lann tn.. .... .m. a.il ~ 
tadır. 8a butaltkfell'.\fee .... Yt•kM ..-

..ateeillir ··--· 

Birlqik Amerika bava ordusa-
nun kuvveti hakkında mütallalar 
muhteliftir. Sirletik Amerika renol 
karmay baf kanı renel Marscball'm 
arzu etti;i muaazzam miktarm bir· 
denbire temin edilobilece;ine inaa-
mak çok aafdillne bir hareket 
olur. Maamafih yapılan diarramlar 
neticesinde Amerika benilz daha 
tam randıman vermekten çok uak 
bir dorumda balandnp .ay~ 
mektedir. Batna tayyare ND&Jll 

tam randımanla iti~ ~--= 
rikanın ayda 4000 ilk laf "" 
yapacait mubakluokbr· ] 

1 ::; .... !6'"' -
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Vantilatörlerle serin 
bir hale getirilmiş olan TAN 

Alsaray sinemasıda 
S• VASi 
ınemasının salonunda Bu Akşam 

Bu Akşam ı 

iki güzel filim birden 
1 

Komikler Krall 
ALEK 

Tarafından harikulade 'bir 
tarzda yaratılan 

MAL EK 
• 
lşArayor 

il 

Olimpiyat şampiyonu 
HER!'r1AN BiRKS 
Tarafından görlllmemış 

bir muvaffakiyet
le devam eden 

Tarzan Kuvvetler 
Kralı 

Heyecan ve macera 
filimleri kahramanı 

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

Maskeler 
Aş ağa 

il 

Harman Birks 
Tarafından 
Temsil 

·Edilen 

TARZAN 
Kuvvetler Krall 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 1 I K R A-M I Y E P L A N 1 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubnt, 2/1.fagıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
• 

1941 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralı!. 2000. Lira 

3 1000 3000. 

'l 750 1500. .. 
• 500 2000 . 

ı; 250 .. 2000. .. 
3~ 100 1500. 

" 
"it' '.ıO ~000. 

BUGON 

YAZLIK SİNEMA 

Pek Yakında Açılıyor 

Sinemamız müdüriyeti sayın 
müşterilerini memnun edebilmek maksadile 

Her Mevsimde Olduğu Gibi Bu Meosimde de 

En Büyük Filim Şirketlerinin 
VE EN YÜKSEK ARTiSTLERİN 

Yarattıkları şaheserleri büyük fedakarlıklar mukabi
linde almağa muvaffak olduğunu memnnniyetle bil diril 

22 Mayİs 1941 - . ASRI SiNEMADA 
Suvara Suv•r• 
8,45 B U A K Ş A M 8,45 

Şaheserler Serisinden 
Fransız filimciliğinin incisi ... Dünya sinemacılığının 

Şaheseri 
Büyük A tist (JAN GABl)nin 

........ SON ÜMly ....... . 
Bügük Heyecan... Harkıılade macera .•. Hazin 
ve müessir bir aşk faciası 

iLAVETEN: 
Sergüzeşt Filımlerinin Büyük Kahramanı 

Bük Joynesin: Ateşler Diyarı 
En Güzel... Ve en heyecanlı .. Büyük sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz matinada: Son defa olarak 

Seven Kadın .. ._. Ateşler Oiyan 
Gelecek Proğram: TYRON POWER 

Sevimli Haydut Filminde 
T. C. Ziraat Bankası Cebelibereket Ajanlığından: 

Köyü Mevkii Cinsi Hissesi ve miktarı Hududu Sahibi -Kale Maraşcaddesi tarla 
Devrişiye Sıradut ,, 

., Değirmenocağı ,, 
Yaveriye Karyecivarı a;~f,• 

it u ,, 

Rıza iye Kasaba Bahçe 

36i60 m2 tamanı Şa. Yusuf, G. Mehmet, Şi. Tarik, C. Mehmet Hacıkara Ki ya Mehmet orlu 
7352 .. 

14704 .. 
27570 .. 
27570 .. 
4595 .. 

Mustafa ve Musa tarlalarile .tarik ve kandak .. ,. ,, 
Bekir ve Osman tarlalarile ve tarafeyni kandak ,. ., ., 

Şa. Arık ve Ahmet tarlaları, G.Tarik, Şi. Hark C. Kulak Ahmet.. ,. .. 
Şa. sazlık, C. bark, Şi. Bice oğlu Mulla Ahmet C. ark ., ,. .. 
Şa. Helvacı Hasan ve Hocahanım, G. Hacı ağa ve de· Teferruğan Hatip 
mirci Hacı Ahmet, Şi. Afca oğulları ve Kadir ağa zade mehmet efen• 
C. Trık Hacı ile Mahmut di ve bir hissesine 

Hatip zade Mustafa 

GA YRIMENKUL SATIŞ iLANI 
!- Vadesinin geçmesine ve yapılan tebligata rağmen borçlarını ödemiyen borçlulara ait yukarıda mevkii, sahip hudut 

ve evsafı sairesi yazılı gayrı menkuller tahsili enva! kanunu hükiimlerine tevfikan Osmaniye kazası idare heyeti tarafın· 
dan 17 / 5/ 1941 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmağa çıkarılmıştır. ihalesi 6/6/1941 tarihine müsadif cuma 
günü saat 15 de Cebelibereket Ziraat Bankası salonunda yapılacaktır. 

2- Bankadan Başka allcak hak ve ipotek sahiplerile diğer alakalıların gayrimenkullar üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte ve 20 gün içinde Osmaniye kazası idare heyetine bildirmeleri li· 
zımdır. Aksi halde tapu sicillerile hakları sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç bırakılacaklardır. 

3- Dcllaliye, müterakim vergi ve saire gibi bilumum masrafları alıcıya aittir. Daha fazla maltimat almak iıtiyenlerle 
taliplerin o/o 7,50 pey akçalarile birlikte Cebelibereket Ziraat Bankasına müracaatları ilin olunur. 781 

:ıoo 10 
.. 

- 6000. 
" 

M:~-~·-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~·-~-~-~-~-~-~~~~~-~-~-~-~-~-~-~=~-~-~-~-~-~-~=~-~-~-~-~-~~-~-~~-1 Türkbasın blrllji 
____ .. _______ ___, • Dünyanın En iyi Radyosu 1 Adana mıntakpsı 

• AGA radyosu olduğunu unutmayınız. relslijind~n Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi lstiklil lık Okulu karşısındakı 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

~ t -. ·. '-...-,· . ·. . ~ - . - '. . ... ~ . . •( .... :~ .. ., 

BUGÜN Matbaası 

İLAN 

• t K" 1 M h · B t 1 Türk basın birliii Adana 
t oy ere a SUS a arya 1 mıntıkası Kongereıinin dokuz ha· 
1 

t ziran 941 Pa1artesi gilnii saat 
• Şehir için Elektriklileri Vardır. ı dokuzda (öğleden evvel) topla-
• t nması kararlaştırılmıştır. Değerli 
t 1 meslekdaşlarımızın o gün ve saatta 
tiı Bu Radyolarımızı Görmeden Türksözü gazetesi idarehanesinde-

ti1 • Başka RADYO Almayınız . : ;i~:::ı:nu~:;;i b:;:u:; ::illeri 

• • • • ADRES: Adana Merkez Oteli Altında • 
• • 
• HOROZ OGLU KARDEŞLER : 
• 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

t ~·s·~_.. . ..,.g . ...-. .. cı::;;;-o:.ıe-~•ı:iöi-~·-eı;:;;·-~.ı;;-x.ı••!l:i':1!i-::ı:ı•-;o:;•1:1!-SZ:-~-;ıııa_.~,c;;-;:zs-g;ıı..,;;:ı:ı~-z:;·-;;.:ı:ıo;-~·-;;;:ı•ı::;;;-;:ı:;r•;o;z;;-~-~·-!':ı:i!l•:ı:!•!l:ı•:;;;-::ı:;-!ll':1!i-i:ı:!+;o;z;;s;ııı-~• (Trot11ar gaptırılacalc/ 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: İ LAN 1 • Asfalt cadde Garp 
: DiKKAT... DiKKAT... DiKKAT... • Ad trotuvarının viraja kadar te~-

·--------------------- : ı· ÇÖ i ana Belediye didi işi açık olarak eksiltme· 

S On Sl.Stem !. SAATÇi VEHB MELEK :ı Riyasetinden: ye konulmuştur . 
• 

•: =:. I 2- işin keşif bedeli 3538.60 s a a t K u 1 e s i K a r ' 1 s 1 n d 8 1. Kanarada yapılacak olan liradır. 
tamirat ve boya işleri açık ola· 3. Muvakkat teminatı 265, 

M a ki n e 1 erle i Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın i ra~.e~s~!~r~~et0~~~~UJ~u~i: 40 ~~ri~·~~ 6/6/941 tarihine 

Basllan güzel f ve erkek model saatle~imiz yedeklerile ; "tM ....... "m'"" ,.. ·.;:·1~;:.~;:"'.~~:':'°ı:'.':' 

1 ( • • İ .. P.~~~tş!!~~.~~!.!~.~t~.!!~1!.~!.~~~!~.~~1!~~~ .. ı 28 4'.iı~:·,: 6/6/941 tarihine ru~~İs:C~i~ı::~:tı~e ait ıart• 
Ş B U G U N ) S rastlayan cuma günü saat on name 1 proje veıair evrakı , 

Adana Gençlik Kulübü athk Otomobil beşde belediye encümeninde Adana Belediye fen işleri mü• 

M t b d Başkanlığından : Lastikleri, döşemesi ve yapılac·aktır. dürlüğ(inden 18 kuruş muka· a a a s 1 n a Adana Gençlik kulübü boyası yeni altı silindirli, sağ· 5. şartnamesi belediye fen bilinde alabilirler. 
için en aşağı orta tahsili 0 • lam ve arızasız işler halde işleri müdürlüğündedir. İste· 6- Münakasaya girebilmek 

Y a P. 1 1 a b ,. ı ı· r lan memurin kanunu şeraiti· dört kapılı kapalı hususi bir yenler <ıradan alabilirler. için taliplilerin ihale tarihin• 
· h · b" "d ( 6. Fazla malumat almak is· den en az bı"r hafta evvel be• 

nı aız ır ı are memuru mu· o p e 1 ) otomobili satılıktır. 
sabaka ile alınacaktır. Otomobil durağında benzinci teyenlerin Adana belediyesi lediye fen itleri müdürlüiüne 

Teba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman :z menfaatiniz icabıdır. 

Bir efa iş Yapti
rırsanızanlarsınız 

M b k 26/5/1941 fen dairesine ve ihale günün· müracaatla bu işin ehli olduk· 
usa a a pa· bay Fehmi aykuta müracaat. 

t · ·· ·· t t 18 d de muayyen saatda bel~diye !arına dair ehliyet vesikatı zar esı gunu saa am e 22. 
23

_ 
24 779 B d b S encümenine müracaatları ilin almaları şarttır. 

e en ter iyesi eyhan Böl- 7 • Bu ;. hakkında faP. 
gesi binasında yapılacaktır. ••••••••••••••••••••••••••• olunur. .,, 

73~ S DOKTOR : 22. 27. 1. 5 778 maliimat almak isteyenlerin 
------------ • : Adana Belediyesi fen dairesine 

imtiyaz sahibi : C-av-it ·~ORAL : Kem } S t : ----------- ve münakasaya girmek iste· 
u. Neşriyat Müdürü : Doktor ! a a ır ! Kirahk Yayla yenlerindeihaleiünümuayyeıı 

Kemal SATIR : Hasta 1 arını hergün : Bürücekte karlık mahalle· saata teminatlan ve istenilen 
Basıldııiı yer , ( BUGÜN ] : Kızılay caddesindeki mua· : sinde güzel bir yurt kiralıktır. vesika ile birlikte belediye • • • Matbaası - Adana : yene evınde kabul eder (9) : Osman Altıkulaca encümenine müracaatları ilin 

Oiiiii;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• ••••••••••••••••••••••••••• Müracaat 780 olunur. 22. 27. 1. 5 777 


