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VUZDE 5 F AiZLi HA
Z i NE TAHViLLERi 

Meclis ruznameslne 
encUmenlerce 

alınmıt olan Jlrll•ara 
v e r 1 1 e n s o n t•kll 

Ankar 23 ( Husuıi muhabirimizden) - Yilzde 
bet faizli hazine tahvilleri ihracına dair layiha mec· 
lis rnzoamesioe alındı. Layihanın encilmenlerde al· 
dıjı soa şekle göre, banka ve şirketlerin ayırmak· 
ta old11kl.m karşılıklar ve ihtiyatlar mukabilin• 
de r.erilmek üzere Maliye vekaletince yüzde beı 

faliY ve altışar aylık faiz kuponlaraoı muhtevi hazi· 
ne tahvilleri ihraç edilecektir. Umumi veya mtılhak 
br,dçe ile idare edilen daireler; hususi idare ve be· 
tediyelere ve sermayesi bunlar tarafından temin olu 
nan miltedavil sermayeli teşekknllere, 3659 sayılı 
kanana tibi müesseselere ve imtiyazlı şirketlere 
ait tekaüt sandıkları veya tekaüt ve yardım sandık 

ları ödeyecekleri tekaüt aylığı veya tazminatına ve 
yapmağ'a mecbur oldukları yarcıımlara ve normal 
idare masraflarına kafi miktardan fazla paralarını 

bu tahvillere yahrmıya mecbur tutalacaldardır. 
Mezkür sandıklar ifbu tahvilleri terhin edemi· 

yecekleri ribi mahiyet ve şekli her ne olum olıan 
biç bir muamelede kullanamıyıcaklardır. Ba tahvil· 
lerin ihraç haddi mev zubabs mebaliğin istilzam et· 
tiri miktar ile mukayyid olacaktır. 

Banka ve ş1rlcetlerin ayırdıkları kartılıklar ve 
ihtiyat akçeleri mukabilinde ellerinde bulunan ha· 
zine bonoları ve dij'er menkul kıymetler if bu kana· 
nunun neşri tarihinden itibaren nç ay içinde bu ye 
ni tahvillerle tebdil edilecktir. 

ihraç olunacak yeni tahvillerin tab'ına kadar 
bunların yerine yilzde 5 faizli hazine bonosu verile· 
cektir. Tahvillerle faizleri ve ba faizlerin tediyesine 
mllteallik evrak ve senedler ber tllrlll vertriden re
simden muaf olacaktır, 

====-===-===~= 1 /ngiliz donanmasının en modern zırhlılarından Renov 

Yine ayni mesele Kahire 23 G. •tte ba f~~~y~ z~yir.t Giride 
( A. A ) _ Dün 1 r 1 verdırsnı . ıabat 

..... - bütiln ün ada, •dd ti• . etmektedır.Fakat Yazan: CAViD ORAL ıı ŞI e 1 donanma p e·k düşman tarafın· b"' 1 k b 
d S • ba . ta 11 o ara u 

D ilnkil yazımız a anye • dan yemden kıt· . • . 
d. l . t etmı··tı'k . d' k . . b. sDngD zafen ıstısmar ve ıse enne emas ... . at ın ırme ıçm 1 r . 

Meselenin ve vaziyetin ehemmiyeti muannidane bir naklıye vapurlarını 
dolayısile burnn de ayni mevzu a-ayretle yapılan h b • ere denizinin dllT 
üzerinde durmak mecburiyetinde şiddtli hücumlara a r 1 sularmdaki sımak 
kaldık. Hakikaten Sariye meselesi sahne olmuştur. larınar kada takip 
nJ olacaktır? Cenup hudutlarımız- Düşman. muvakka· Kandiye ve Res- edem.adi. 
la allkalı olan bu meseleyi yakın· ten Kanıye ve Reı· Vazifesi kolay de 
dan takip etmek, bu hoıa .. tmiyen moda tutanmata d A ) iildir. Zira düı· 
ve ritmiyecek olan vaziyeti göz· muvaffak olmDf• m o a m an manan b' k Atllige Vekilimiz Hamn Menemenciollıı, Çocıılc 
önllnde tutmak ıilpbe yok ki bu- sada fiddetli ıün· 'k il' ç? / • 1 a 1' E 11 i n i T e / t i ı i S ı r a • ı n il a l'lln bGtlln Tllrk vatandqlarını tD mubarebele- pı e tayyarelennin ._ ____________ _..._ ..... ..._ _________ ....,. 

hauuiyetle m .. s•l eden bir mev- rinden Alman ~ ) t 8 1 a F) İ m h a bnlunduia niıbe 
:za olmqtar. Eter Sariye bizimle milfrezeleri imha ten dar bir sahil 
bemahedet ol .... ydı orada cere· edilmiştir. Şimdi e d •. 1 d •. mıotalrsındı İf 
yu -...kte olan hldiseleri diğer bu iki mevkide· görmeğe mecbar-
Awapa hadiseleri fibi bizi alika- de vaziyet mem- dur v~ hareki\ 
dar edeceii nisbette nazari dikka· nuniyet vericidir. Yere düşen vega alaç- sahnesi de lngiliz 

te alacakbk. Halbuki Suriye mese· Dün ründüz ltUa takılan teggtUeler- avcı tayvareleri 
leıi hiç de böyle deiildir. Kalemuda maka- de pek çok Alman öldü nin barekitta bu· 

Ceza kanununun tadiline 
dair löyiha mecliste 

Suriyenin barnnkil ıtatilıil de· bil taarn:zamuz k11men mavaffa· hınamıyae•tı kadar uaktır. 
iiftiii ve Sariye'de mandater olan kiyetle tetevvllç etmlf, fakat da- Girit'de Alman tayyarelerine Bazı hatipler, K•nunun -•lı ltlr tetkllcten 
bir devlet maharip vaziyette bir ha ıonra dBtman ba balteye mO· ra.ıı-en Pa-ati!.Q)er ..nk atır ••• 1 il 1 1 dlllerln 

d • · t k •- · - ... ...- - ı•çlrllmeelnı ve r•P• m•ı zım ı• en • 
devletin ittifakı içine fir irı a • him mikdarda takviye kuvvetleri ylat vermitJerdir. Baaaala beraber 1 1 1 1 t d il 
d:•de cenap bodatlarımı:zda aley- Almnlar "'•kır' •e balatlan -'bi in .. 1 r k u 1 ol•r•k il et r il m • • n • • ., 

.. b' tt indirmete muvaffak olmQftur. Ha· ... • •• • 
himize çok ehemmizetli ır sure • rekit devam etmektedir. mekte devam ediyorlar. Ba aaretle Ankara 23 ( A,A) - Bilyilk millet mecU.i ba sDnkll toplantııındı 
d .ıı.:.·•·l'k 1 •• bolanacaktır. birden fazla bölrede içtinabı İm· Tilrk ceza kanananan bazı maddelerinin detlftirilmetine d.ir kanan llyi· e.-.ı. ı yapı m.,.. . . . Alman zayiatı da crötterecek-
ç ı. 5 ri • Tilrkıye ıçın • kinaız olarak tutanmOflardır. Fa· basını mOzakere etmiftir. kanunun heyeti amamiyeai il:zerinde söz alan 

ü n • il o yenm tı'r k'ı, Britanya ve imparatorluk 
b · · h tr teı"ik bakım· kat Almanlar bava yoliyle iqenin hatipler, ceza kanana ribi esu bir kanan ilzerlnde ıık 11k yapılmakta 

• emmıyetı em s a kavvetlerı' biç bir zama_n bu kadar 
f'k' · lan rayrikifi ve yıpratıcı bir İf olcla- olan ba ribi detifiklilderin tevlid ettiti l'ilçlilklere anan dikkati celp 

dan ve hem de mütte 1 ımız 0 cru"zel dövlltmemitlerdir. Kandiye 
d · tıb t ve • pnu trörmektedirler ve ablokayı etaifler ve kanunun eaulı bir tetkikten seçirilerek yapılmuı lizımrelen 

lnrUtere ile aramız a ır a bölcresı'nde Yunan kıtalan da pek L • • bb -1--d b tadW · b' kül 1 k · ·ı · · · · 1 d' 8 transit bakımından bizi ciddi su· • d yarma. ıçın yeni tet• n_,. • u· enn tr o ara l'•tın mesını 11tem11 er ar. u miltalaalara adliye 
büyilk bir kahramanlıkla övnt· (anacakları qikirdır. Zira mataar• vekili tarafından verilen cevabı milteakip kananan heyet umami-

rette ilrllendirmektedir. tl . mnıterdı'r. rızların ha'-ı'kate uycrno bir -'-~'de · ü ' d •-· il k kif' " ül " b' · · k l 
1 u • • - ,..-IW yesı zenn e.ı m za ere ı ror mut ve arıncı milza eruiae reçi • 

Burasının mihver dev e en Yere düıen veya araçlara ta· iaşesi için yerine yol budar. miftir. Meclis pazartesi rünü toplanacaktar. 
tarafından ifrali" ise artık bizim kılan tayyarelerde pek çok Alman ========================================== 
bilyük Britanya ile irtibatımızın ta· ölmüştnr. 
mamen inkitaıne sebebiyet verecek· 

Londra 23 (a. a.) - Royterin 
tir. Vakıa Türkiye ile Almanya 
ara11nda ıimdiye kadar askeri ve diplomatik muhabiri bildiriyor: 
siyul bir ihtilaf mevcud değilsede Giridin mukadderatı halfln Ma· 
ve milli Şefimize Alman devlet re taban burnu ile Suda körfezi ara· 

iti Ftıbrerin rönderditi mePilar sında dar sularda hava kuvvetiyle 
ve nutku arasmda Tilrkiyeden bah deniz kuvveti arasmda cereyan 
ıeden k111m pek doıtane ue de etmekte olan renif muharebeye 

Ulus Matbaası az 
kalsın yanıyordu 1 

Almanların Trakyada, Ere sahille· bailı bulunmaktadır. lnriliz do-
riade olduiu rib ibirde cenap hudut· nanması, 60 millik bir deniz nze. , _____ _ 

lanmızda yerl94meleri pek boşa rinden takviye kıtaatı ve bilba11a 

Pertembe aktamı Ankarada çıkan bir yangında 
halk aınema•ı ve Ulus gazetesinin bir klllt 

ridecek ve Tilrkiye efkirıumumi· malzeme göndermek hususundaki 
yeıi tarafından iyi karşılanacak bir 
hareket olamaz. Bu ciheti bize bütün tetebbüsleri üç gün nç re· 

ce akim bırakmıştar. · 
doıtlak ve samimiyetlerini izhar 
eden Almanyaya açıkça isöylemek Ablukayı gece yarmak teşeb-
lllecbariyetindeyiz.'. büsü ağar zayiat verdirilerek defe· 

Eter Almanya Türk milletine dilmiş, iki büyük nakliye remisile 
ka"fı hakikaten dostluk ve ıempa bir destroyer ve birçok mavna ba· 
ti bitleri tqıyorta ba hareketleri· nlmıİtır. Yunan mavnalarile balıkçı 
ni fillyat sahuınd ada röstermesi vapurları a1ker ve mühimmat nakli 
l l z ı m dır. Ba da Tnrk efkir1a· için pek faydalı olabilin• de en 

lllaaaiyeainin dostane bir hareket knçnk tankı dahi nakledemezler. 
olarak kartıhyamıyacatı bir hare• f il'· tl' k Ba crece tetebbilslinlln e •e ı ette balanulmamısını icabettirir. • 

Yok Alman harp stareiisi neticesi dütmanın cesaretini kır· 
Sariyeyi · İfrat etmek huıusanda mamıt ve bir düıman naklile filoı 
karar vermif bulunuyorsa, Türki· dlln tayyarelerin himayesinde fÜn· 
YOJI çenber içine alacak böyle bir dnz ablukayı reçmeie teşebbilıa 
kararın]bi:zim tarafımızdan rüler ytız etmiştir. Ba nakliye filosu İngiliz 
le kartılanmuuıa imkio varan d1r? donanması tarafından dai'ıtılmlftir. 
B.l'la için benGz Almanlar Sari· 

\yenin ~ız bava ilılerinden ,iıti· ltalyan gemilerinin, denize dökil· 
fade etmektedirler. Günün birinde tenlerden bayatta kalanları topla. 
Sviyeye uker ihraç etmete de makta olduğunun rörnlmnt olması 
t•bblt edecekler m·ı? 8 . 

b u vazı-

yet enllz ~lam dej;laede, harbin 
ııldet merkezuıi timdi G' "d d t kil . .ıı.z_ ın a ası 
Of ettiaaue fÖre Suriye tepb· 
b&ıllnün de Girit seferinin netice
lenmeaine kacl.r uayacatı tahmin 
eclilebilir. 

Oaaunlçindir ki Şarki Akd .. 

nizde cereyan etmekte olan lngi· 

liz • Alman mOcadelesinio yarın 

için ve bilbuaa Suriye ve Irak 
meseleleri hususunda btıyilk askeri 
ve taribt ehemmiyeti haiz oldajıı· 
na fllpbe etmemelidir. 

anbarm tamamen r•ndı 
____________ _.., . Ankara 23 ( Hususi mahablri· ı ıi halinde bulunan ba madde U· 

O 1 
ı mızden) - E lk' k gv retmen arın 1930 d vve ı a fam saat lus raıetesinin anban Oıt,One dllt· 

' a Ankarada bl1yük bir yan· l mllı ve alevler anbarın hava men 
gın olmuı, Uluı mnesseseıi ebem· feılerinden içeri ıirayet etmiftir. 

Yaz tatl· ı ıe rı' m_iyetli bir tehlike atlatmı,, halk 
llnemaıı tamamen yanmııtır. 

Kıq bir :zamanda r•nifliyerek 
Orta tedrleat 81· 
retmenlerl yaz ... 
tlllerlnl letedlklerl 
r•rd• ı•çlreblle
cekl•r 

Ankara: 23 (Huıusi) - için· 
de balandatamaz senenin bosast 
ıartları yilzilnden ötretmenler, 
Maarif V eklletinin bir karariyle 
mekteplerin tatil edilmlt olmasına 
rajmen yerlerinden ayrılmamlf 
bolanmaktadırlar. Haber aldıiımı· 
za röre, Vekilet müdilrler eacil· 
meni ötretmenleria tatil aylann· 
daki vaziyetleri hakkında yeni 
bir karar vermiştir. Ba kararla 
orta teclrilat mileueaeleri ötr•t· 
•enleri yaz tatillerini istedikleri 
yerde geçirebileceklerdir. Ancak 
15 temmuz 1941 tarihinde ba öt
retmenler vazifeleri bafında bu. 
lunmak mecburiyetindedirler. 

Uluı llllleıseseai binasile halk ıi· 
nemuını, bar1 ve Vehbi Koç'a 

ait binaları ihtiva eden ada üze. 

rindeki blltün binaları İltili iıtida
dını röıteren yanrın, iki dakika 

zarfında hadile mahalline yetifen 

Ankara etfaiyesinin rayretile mev· 

z.ileıtirilmit halk sineması ve Ulu
sun arka babçeıinde bulunan kl· 

i'it anbarlarından biri tamamen 

Yandıktan sonra söndilrnlaıtışt6r. 

Hadite etrafında topladıiım 
IDalOmatı bildiriyorum; 

Saat 19,30 da Ulu mlle1Hse 
•inin arkatındaki meyanda bala· 
Danlar ve Ulaı müeueseıiyle cüm 
buriyet Halk Partiıi aruındaki e
vin balkonunda oturanlar Halk si· 

nemasının makine daiN1iain pen• 
cereeind• yanan bir filmin abJdr 
fuaı s&-mllflercllr. Bir alev klllf .. 

Anbarda kltıt ve matbu levazı-

mından bazı yanıcı maddeler bala 

ayorda. Film derhal ba maddeleri 

tatattarmq ve pek kısa bir zaman 

'""""'' //dncia/ 

Atine elçimizi 
almak üzere -29 Marıeta Ank•ra 

v•puru Pire,• h•· 
r•k•t ~or 

Ankaradaa bildiriliyor- Atine 

elçimi:z Enu Akaygen ile elçilik 

memurlannı ve ailelerini memle

kete retirmt1ğe deniz yollan im· 

resinin Ankara vapana tabai9 edll

miftir. Vaparua 29 Ma.r-P...-• 
sana ............. ....-eti mak.v

nnUr. Aimaa.P hak•eti a..rw. 

Denizden 
asker ihraç 
edilemiyor 
Almanlar Malemo 
hava merdanını 
ele ı•çlrdller 

-RADYO-
- Gaetesi -
• Girit askeri bareklbam 

inkifafı etrafındaki etrar perdesi 
lallA kaldtrıl•lf clefildir. Al
...,,. ba rGncle reç vakte kadar 
ketamlajııno muhafaza etmiftir. 
Almanlar Giritteki ukert hare· 
kittaa biç bahil et•emekte, 
Jaiaa& la,wa d0 DH-a11u bqa 
Alman bava kavvetleriain yap
bj'I taarruza ileri ıGrmektedir· 
ler. Al ..... lara 1'6re. deniz ve 
ba•a kuvvetleri &rU1nda cere
yan eden ba harekatta lnriliz 
donaa .... aın atradıt zayiat Ak. 
deniz vaziyetine mlleuir olacak 
derecededir. 

Londraya fÖre, Giridia iıti
lltı t8febbnın ile başlıyan bare
klt tarihin en bllyOk aıkeri ha· 
rekata olarak cereyan etmek. 
te'dir. 

Londra radyoaa, ba l'Ün de. 
niz yoWe Ciride biç bir Alman 
askeri çıkarılmadıtnı bildirmiftir. 

Giride karıı Almanlann • 
yaptıkları kara harekatında 
üç hedef röz Önünde ta• 
tulmaktıdar. Bunlar Kandiye, 
Resmo, Malemodur. lnrilizlere 
göre Resmoya yapılan taarraz 
def edilmittir. Malemoya olan 
taarru:z<t. buradaki tayyare mey· 
danı Almanların eline pçmiftir. 
Kandiyeye karıı yapüaa bar.
kit neticesinde de Kandiye de. 
nizi ve tayyare meydam lnl'iliz· 
lerin elind.dir. Deniz tarafından 
lnl'ilizler av tayyarelerini Gi· 
ritten 1'-' çekmekte oldaklannı 
bildirmller .. ıı Giridde fazla tay· 
yaremeydaalj' balaaeadıpı ileri 
ıilrm&flerdir. 

Ôyle anlqıbyor ki borada da 
Alman havı ku v v e t l e r i bir 
ilıtBnltlk telİI etmiflerdir, Eaa· 
ıea evvelki ~a in.ruz bqvekili 
Ç6rçil de Giritdeki ukert hare· 
kltı izah eclerkea mahanlMnin 
s•rabetind• ........... ve •bi· 
zim tayyarelerimiz, Almanlarm 
ise tankları yok... İfte bareklt 
ba ıartlar altında cereyan edi· 
yorl• Demiftir. 

la.,WUerin Giritden av tay
yarelerini çekmeleri Adanan mll· 
daf aa edilmiyeceji deaek de
jildir. 

lnpizler için timdi tek iaklD 
kalıyor ki o da Çiritde balman 
Alman tayyarelerioi M11ırdaki 
tayyarelerle varmaktır. 

Yanan Kralının bil• Giritde 
oldata baran ötr-M·ifdr· 



24 May .. 1941 

TARiH . 1 .......... ~ ......... l 

üçüncü Sultan Mehmedin / 
1 ~i~j~~f:; 1 DAHİLİ HABERLER 

Köy kalkınması etütleri 

Su. 1 nnet du••v 1 Dil nu· 1 . o·~~=:. ·;:~i~d~ug~nS·:~.: .. t B u y ı I 1 o' o o o k ö y d e dı Girit » beyti meşhurdur. 27 f 
sene süren Girit seferi aarayı k • k 
da, halkı da bıktırmıştı. t et 1 1 er yapı I a c ak Alayın"' pe,inde bir ••kerleme kervanı vardı; 

bunlar arasında ••kerden yapllmı, 9 Fil. 
17 Arslan, 19 pars, 22 At, 21 Deve ve saire 
bulunuyordu! 

YAZAN : Hilmi Uran 

Hazira~ın dördüncü günü ayrıca da muhteşem libaslar tak-
yine çok muhteşem• bir dim etmişti. Sinan paşanın bu he-

alayla Sultanlar - o vakt!n kafe!!li diyelerine kırk bin altın kıymet 
ve atlas perdeli müzeyyen tahtıre- takdir edilmişti. 
vanları içinde - Eskisaraydan At· ikinci vezir Siyavuş paşanın 
meydanına düğ'ün seyrine gelmişler hediyeleri yirmi ~in altın kıymetin· 
ve lbrahim Paşa sarayına yerleş- de sekiz at ile sırmalı kumaşlardan 
mişlerdi. mürekkepti. 

Sultanların ala- --------------., Üçüncü vezir 
yı peşinde, herke Sagın Meb'asumaz Bag Hadım M esi h 
sin hayret ve tak Hilmi Uran, "üçüncü Sal- paşa, ikisi mükem 
dirini çeken ve tan •ıehmedin Sünnet dü- melen eğerlenmiş 

wzı dört at ile otuz 
o vakitki şeker- 6Ju .. nu··,, ı·smı·gle ,.0 k enteresan b' 1 6 .,. ın a tın kıyme-
ciliğimizin halini tarihi bir eser neşretmiş tinde yüz elli kat 
ve ı-nbili yetini 
gö~teren, bir şe- bulunuyor. Sütunlarımıza elbisa takdim 

k "b l d" "'• · etmişti. 
kerleme kervanı i tı as eg e ıg~mız parça• Dördüncü vezir 
vardı. Bunlu, şe- lar, bu d11ğerli eserin için· Cerrah M e h-
kerden yapılmış den rastgele seçilmiştir. med paşanın he 
ve asıllarına çok diyeleri onbeş bin 
benzetilmiş çeşit çeşit hayvanlardı. altın kıymetinde atlar.dan, libaslar-
Bu şekerden yapılma hayvanlar, .Sır- dan, kölelerden ve gümüş oyun-
malı Şam kum;şlarile örtülmüş bey· caklardan terekküp t>tmekte idi. 
girlere yükletilerek teşhir ediliyor Dahiliye nazırı payesinde olan 
ve bir kervan halinde geçiriliyor- sadaret kethudası Osman Bey de 
clu. Bunlar içinde dokuz fil, on ye- on bin altın değerinde gümüş eva-
di arslan, on dokuz pars, yirmi iki ni ile Gürcü ve Çerkes köleleri 
at, yirmi bir deve, dört zürafa, getirmişti. 
dokuz deniz perisi, yirmi beş do
ğan, on bir keklik, sekiz turna, 
sekiz ördekle birlikte ufak tefek 
daha birçok masnuat vardı. 

Süslenmiş hayvanlar sırtında 

ve bir kervan halinde getirilen bu 
şekerlemeler o gün kamilen düğ'ün 
halkına oracıkta dağıtılmış ve her 
biri birer kuş veya hayvanı tanzir 
eden her şekerlemenin halk tara
fından sevinç ve istekle kapışılma· 
sındnn hasıl olan sürekli neşe ve 
şetareti bazi canbazların meydan
da gösterdikleri hünerlerin seyri 
tamamlamıştı. 

Bunlar, meydanaki dikilitaşla 
bilhassa rekzedilen yaih direkler 
üzerinde eğlendirici hareketler yap
mışlar ve halkı güldürmüşler, eğ· 

lendirmişlerdi. 
Sultanların alayını ve şekerle

me kervanını pehlivanlık ve meta
net mümreseleri yaparak geçen 
on, on iki kadar esir takip etmiıti. 
Bunlar Bosna, Hersek ve Macar 
hudutları içine akın eden Türk 
akıncılarının retirip o vakitler ls
tanbuldA mebzulen bulunan esirle
rin seçmelerindendi. Birbirleriyle kı· 
lıç ve mızrak c~ngi yapan bu ya
bancılar da halkın dikkatini üzer· 
lerine çekmişler vts ortalığa hakiki 
bir heyecan vermişlerdi; çünkü kı· · 
lıç ve mızrak oyunlarını ciddi bir 
savaş haline koyarak mızraklarile 
birbirlerinin vücudunu delmişler. 
birbirlerine kılıç saplamışlar ve sel 
gibi kanları~ı akıtmışlardı. 

*** 
Haziranın altıncı günü altı yüz 

saka, soytarı kıyafetiyle fs
tanbul sokaklarında, bellerinde tu
lumdan kırbalariyle dolaşarak hal
kı eğlendirmişlf'rdi. O günün gece
sinde de at meydanında halka bir 
muharebe taklidi seyrettirilmek ıçın 
bir istihkam vücuda getirilmiş ve 
Macarlara aidiyeti farzedilen bu 
istihkam cebri hücum ile zabtedil· 
mişti. Her iki taraf muh.uebeleri 
de mızrak yerine değnek ve kal• 
kan yerine küçük yastıklar taşı
yorlardı. 

Düğün eğlencelerine artık 

iyden iyiye hız verilmifti. 
G&ndlkz alqama kadar devam eden 
canbaz hokkabaz gibi dünyanın 

her tarafından düğün için getirilmiş 
hüner sahiplerinin halkı hayrete 
düşüren marifetleri tamaşasından 
sonra geceleri de geç vakitlere 
kadar ateş oyunlnrı ile halk eğlen· 
diriliyordu. 

Osmanlılarca eskidenberi gece 
şenliklerinde ateş oyunlarında geniş 
mikyasta istifade edilirdi. En basit 
köy düğünlerinde ve köy eğlenti
lerinde bile büyük meş'alelerle 
meydanlar aydınlatılır ve bu muaz
zam aleler ıetrafında eyunlar tertip 
edilirdi. Bu rağbet saikasile türlü 
türlü fişekler, maytaplar ve çarhı· 
felekler, yapma işi adeta ayrı bir 
sanat halini almış, bununla geçinir, 
para kazanır ustalar çoğalmıştı. 

Bu düğünde hemen her gece 
bunların o vakla kadar görülme
miş rengarenk şekilleri ile halk 
yer yer eğlendirilmiş olduğu ğibi 

Şimdi yeni bir Girit seferi 
karşısındayız . Bu gidiş, havadan 
gidiş, yani tepeden iniştir. Her 
gün bir kaç bin Alman deli· 
kanlısı paraşütlerle Girit ada· 
sına atılıyor. Bunlardan belki de 
yüzde ellisi toprağa cansız ce
set halinde düşüyor amma di
ğer yüzde ellisi de iner inmez 
silaha sarılıyor. Hakikaten cür' • 
et ve enerji meselesi ... 

Çok değil; yirmi beş, otuz 
sene evvel tayyare denilen şey 
fanteziden iki parmak üstün bir 
aletti; bugün muharebe 1ekni
ğinin ilk planında yer alıyor. 

İddia olunabilir ki hava hakimi· 
yeti, yıldırım harbinin üsslesası
dır. 

Peki, vaziyet ne olacak?. 
Girit kelimesi yenideıı tiritle 
takfiye edilecek mi?. İşlerin gi. 
dişine bakılırsa hayır!. Artık 
Girit işi, eskisi gibi, yirmi ye
di sene süremez. Hatta yirmi 
yedi hafta bile !!Üremez. 

« o halde Almanya kazanı
yor» diyeceksiniz; zaten aksini 
iddia eden kim? Bu gün için vazi
yet meydanda duruyor. Bütün 
Avrupa kıtası şimdilik AlmKn 
hakimiyeti altında değilmi dir?. 

- Fakat işin en mühim nok
tası eksik kaldı: Harp bitmedi 
ve bitmiyecek; Girit, hatta Kıb. 
rıs, hatta Malta, hatti ve batta 
Irak işgal ed~lse dahi yine bit
miyecek. 

Ve zaman ilerledikçe bir 
tarafın enerji kaybına mukabil 
diğer tarafın kudreti artacak. 
istila seli alabildiğine yayılıyor, 
günün birinde, 1914-1918 deki 

gibi Amerikan parmağile, cidar
dan bir delik açılmıya görsün; 
bütün suların son süratle o de
likten boşalması tabiidir. 

Nerede ve ne zaman? 
Bu sualin fiili cevabını 

ancak yqıyan alır ... 

*** 
y ... ,.....,. ..... ...-. ............... .. 

haziranın yedinci ırecesi az çok 
tehlikeli de olabilen bir eğlence ol
mak üzere :ıyı, köpek ve tilki gi
bi bir çok hayvanların kuyrukla· 
rına maytap, fişek ve çarhıfelek 
gibi al~v fışkırarak yanan ve pat 
layan maddeler sıkı sıkı bağlana· 
rak ve ateşlenerek hayvanlar mey 
dana salıverilmişti. Kuyruğunda 

çarhıfelek döndüğünü ve yahut 
fişek patladığını görerek neye uğ'
radığını bilemiyen ve korku ile ide· 
ta yanar bir beli halinde her ta· 
rafa saldıran hayvanların seyrin
den ve halk kütleleri arasında bunla 
rın uyandırdığı azim heyecanlardan 
ve koşuşmalardan - yüksekçe ma 
hallerde bulunup da tehlikeden 
masun bir halde - bu manzarayı 
temaşa edenler de zevkiyap olmuş
lardı. 

zira~t Vekaleti köy etütleri müdürlüğü tarafından, Ziraat Enstitü-

lerı talebe ve hocalarının, yurdun bütün köylerinin vaziyetleri 
üzerinde ilmi esaslara müstenit tetkikleıe memur edildiği malılmdur. 
1937 - 1940 senelerinde orta anadolunnn 11 vilayetine bağlı 5200 
köy üzerinde zirai araştırmalar yapılmıştır. 

Ôğrendimize göre, yu yıl faaliyet sahası genişletilecek ve 10,000 
köy tetkike tabi tutulacaktır. 

Tetkikler temamlandıktan sonra umumi istatistikleri ihtiva eden bir 
Buroşür çıkarılacaktır. Bu buroşür, köy kalkınmai!lında sağlam bir esas 
olacaktır. 

Şehrimize geldiğini yazdığımız .I 7 kişilik ziraat enstitüsii talebe 
grupu bugün tetkiklerine başlıyacaktır. Bu grup, vilayetimiz Merkez 
kazası, Tuzla, Misis ve Karataş nahiyelerine bağlı köylerde inceleme
lerde buluoacakhr 

Haber verildiğine göre, cenup mıntakasın\{l diğer köylerinde de 
tetkikler yapmak üzere yakında bir çok heyet• yola çıkacaktır. 
------

Halkevimiz Misise bir 
kütüphane hediye ediyor 
Hal~ev~m~z tarafından . yarı~ i~iıı Misis nahiyesine bir gezi tertip 

edılmıştır. Bu seyahatın, şımdıye kadar yapılanlara nazarcn mü
him bir hususiy~ti vardır: Halkevimiz, Misis nahiyesine bir kütüphane 
hediye edecektir. 

• Gezide, Ev spor şubesi atış müsabakaları yapacak, gezicilik kolu 
nahiyenin sı?hi vaziyetile zirai konferans verecek, sosyal yardım şubesi 

alakadar olacaktır. 
Diğer taraftan, temsil kolu seçilmiş bir eser oynayacak, güzel sanat

ler şubesi konser verecek halk tüküleri:ıi derleyecektir. 
Öğrendiğimize göre bu geziye Vali, halk partisi reisi ve bir çok 

güzide zevat iştirak edecektir. 

Ulus matbaası az 
kalsın yanıyordu 1 

- Baştara/ı Birincide -
da kesif bir dumanla birlikte ge· 
niş bir saha alevler içinde kalmış· 1 

tır. Bu sırada yangın sahasına ye
tişmiş bulunan itfaiye teşkilatı bü
tün gayretini sarfederek alevin ci 
var binalan sarmamasım temine 
muvaffak olmaıtur. 

Cümhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer der• 
lıal hadise yerine gelmiştir. Anka

ra Vali ve Belediye Reisi B. Nev

zat Tandoian, Emniyet müdürü
r6milz B. Şinasi Turga da yangın 
mahalline gelmif, en yakın bir ala
ka ile yangının aaümk6n olduğu 
kakdar az zamanda ve az zarar 
vererek söndürülmesi için emir ve 
direktifler vermişlerdir. 

Yangın derhal Ankara'da du. 
yolmuş ve Ankaralılar Ulus mües
sesesi önündeki sokağı, civar mey
dan ve caddeleri doldurmuş, be· 
yecan ve teessür içinde yangını 

takip etmişlerdir. 
Yangın çıktıiı esnada sinema

da bulunanlar yanğından haberdar 
edilir edilmez sükGnetle salonu 
terk etmiştir •.. 

Yangın tahkikatına Müddei-

lstanbul 
üniversitesi 

Bu yıl 421 mezun 
verdi 

İstanbul 23 ( Hususi ) - Üni
versited., muvaffakiyet nisbetleri 
geçen sene <;_>lduiu gibidir. Ancak 
mezunlardan bir kısmı imtihanlarını 
eylül devresine bıraktıkları için 
mezun talebe adedi tıpta 200, hu
kukta 112, fende 44, iktisatta 26, 
edebiyatta 24, diş tababet mekte• 
binden 15 olmak üzere 421 dir. 

Üniversite talebesinin yaşama şart
larını teshil için yapılan ankete 
tatil münasebetiyle mevcudun yüde 
altısı iştiralt edebildiği için ancak 
gelecek ders yılında tam neticenin 
alınabileceği anlaşılmaktadır. 

umumi muavinlerinden B. Avni el 
koymuş ve gece geç vakta kadar 
Anafartalar merkezinde tahkikatla 
meşgul olmuştur. 

Hadiseyi vukuu anında gören
lerden, o esnada sinemanın makine 
dairesinde vazife ifa edenlerden ve 
sinema salonunda bulunanlardan 
bir çok kimselerin ifadelerine mü
racaat olunmuştur. 

1 1 p OL 1T1 K A 

Bir imparatorlu
ğun tasfiyesi 
Yaz a·n 

A. Ş. 
Esmer 

Aotsa düka· 
sının teslimi 
ile ita 1 yan 

Şarki Afrika 
imparatorluğunun nihai tufiyesi, 
artık sonuncu merhıdesine varmış 
bulunuyor. Dülcanın bu teslimin
de hazin bir tesadüf de var: Ken· 
disi Amba-Alagi'de teslim v'!I te
sellüm muamelesini müzakere e
derken, kardeşi Spoleto dükası 

1 
da Alman silihlarının yardımiyle 
temin edilen Hırvatistan tacını 

kabul için vaki olan teklifi tetkik 
ediyordu. 

Son birkaç hafta içinde dün
yanın dikkati Avrupa ve Yakın
şark harp sahneleri üzerine çekil
miş bulunduğundan Şarki Afrika
daki mücadele arka plana atılmış
tır. Halbuki lngilizlerin burada 
meşgul oldukları iş, uzun emekler 
neticesinde kurulmuş olan bUyllk 
bir imparatorluğun tasfiyesi gibi 
muazzam bir hadisedir. 

ltalya, milli birlijine kavuş
tuktan sonra müstemleke impara
torluğu kurmayı harici politikası· 
nın ana hedefi olarak kabul et
mişti. ltalyanın kendisine yakıştır· 
dığı ilk müstemleke Tunus'tu. 

Fakat Fransa, biraz da Alman
ya'nın teşvikiyle ltalyadan evvel 
davranarak Tunus'u, işgal etti. 
Ve bu, Fransa ile ltaJya arasında 
bugüne kadar süren bir ihtilifn 
başlangıcı oldu. 

Tunus meselesinde hayal su
kutuna uğrıyan ltalya, kendisini 
Almanya'nın koJları arasına ata· 
rak üçlü ittifak kuruldu. 

Bundan sonra ltalya, Şarki 
Afrika ile alakadar olmıya başla
dı. Bu sıralarda lngiltere de bu 
memlekette çıkan bir isyanı ha· 
hane ederek Mısırı işgal ediyor
du. On dokuzuncu asrın ıonancu 
çeyreği, Afrika kıtasının büyük 
Avrupa devletleri aruındaki pay· 
laşılmasının hızlandıjı bir zaman· 
dır. fngiltere Mısır'ı ve Sudan'ı 
alıyor. 

Fransa, Tunus'u ifgal ediyor. 
ltalya Şarkt Afrika'da teşebbüs
lere girişiyor. Almanya Şarki ve 
Cenubi Afrika'da müstemlekeler 
kuruyor. 

Bu sebepledir ki İngilizler, 
Fransızlar ve Almanlar, başka 

sahalarda meırul iken, ltalyanla· 
rın da Şarki Afrika'da yerleşme
lerine engel olmadılar. ltalya Erit· 
re'yi işgal etti. SomaJi'yi aldı ve 
Hab~istanı eline geçirmeie ça· 
lıştı. O zaman bir takım Rasların 
idaresi altında bulunan Habeşis· 

tan, anarşi içinde idi. 
Bu karışıklık ltalya'nın ken· 

di emellerinin tahakkuku bakımın· 
dan elverişli idi. Raslardan birini, 
Menelik'i tuttu. Ne Menelik vası· 
tasiyle Habeşistan'ı eline geçir· 
meğe teşebbüs etti. 

Fakat Menelik'in ltalyanlar 
tarafından zannedildiğinden daha 
kurnaz olduğu anlaşıldı. Menelik 

(Devamı Üçüncüde) 
içlerinden raleyana gelen bi

risi kendi vücuduna demir bir har
be saplamış, diğer biri kollarına 
oklar batırmış, bir takımı da slrt
larına at nalları çaktırmıştı. 

Bunların her biri hemen ora
cıkta Padişah tarafından taltif edil· 
miş, mükaf atlandırılmış, hatta cesa
reti ve acıya tahammülü çok tak

Jir edilen birisine dört bin akçelik 

1 ROMAN:38 I KALDIAIMLARIN 
YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

bir timar ihsan edilmişti. 

O i'Ün meydanın çok eğlen· 
celi ve çok hareketli rünlerinden 
birini teşkil etmi.ıti; çünkü pehlivan 
hllnerlerini de yeni yeni nabillerin 
gelişi takip et~işti. Bunlar da ilk 
nahil sribi Eskisarayda bir müddet 
teşhir edilmiş olup şimdi oradan ıe
tiriliyordu; fakat bunlar ilk gelen
lerden çok daha büyük ve çok 
daha süslü ve heybetli idiler; en 
küçiliilnün kaidesi dört, bq zira' 
(4,'23 llletre) muhitinde olan bu 
nahillerio hatti serbestçe geçirile
bilmelerini t•nainen lstanbulun dar 
sokaklarından ba&ısını kesmek, re
nişletmek ve bunun için de yol 
kenarına gelen bazı evleri yıkmak 
icap etmişti. 

*** 
H ediyeler hep ağırdı . ve .bir 

padişahla onun velıahdine 
bendelerinin armağanı olabilecek 
değerde idi. Bu sebeple üçüncil 
Muradı memnun •taaifti. 

Veziri azam Sinan paşa, : pa
difab için gayet mükellef eierler 
vurulmuş cins beş at ile ıabzade 
için altınlar içinde ve incili ratiye
ler ( at örtlsO ) urulmq üç at ve 

Köprü üstünde küfecilik... Çakır'ın 
ölüm~ • • •. Slnabar Receb'in , Şeftali 
sokagındakı ablası Dürdane'nin evinde, 
onu kardeşinden kıııkanan kabadayı tara
fında.ı bıçaklanışı... Ekspres'in sürgüne 
yollanışı". Arab'ın kayboluşu... Sidikli 
Fatuş'un hiımetçilikle bir zengin evine 
kapılanııı-

Hallo ile kar41laıış ... İlle suç: Çorap 
hırsızlıiı ... Mumhane caddesinin ıonunda• 
ki geniş ara~ ve yerin dibindeki Bodrum 
palas ... 

Yeni arkadaşlar: Başta reis Hallo ... 
Şaıı lbrahim ... Giritli Sadık ..• Güzel Kal
yopi •.. Ve, eski dost Cambiribimbam ... 

Evet, evet... lıte hepsi bu bir yıl 
içine sırdı. O, ıerseri olmak için doğma
mıştı. O, hırsız olmak için doimamıştı. 
Amma, ne yapacaktı? Yaşamak için, kar
nını doyurabilmek için namusunu mu fe
da edecekti? En fazla kıymet verdiii tek 
şey utık namusuydu. Bir yıl içinde- bazı 
garip hadiseler de geçti: 

Sisli bir yaz gecesiydi. Küfecilik ya
pıyordu daha o zamanlar ... iş çıkmıyordu. 
Sırtta yok, başta yoktu. Açlıktan karnı 
birbirine Japlfacaktı. Banakları büzül· 
müştü. 

Galatada, ı .. ız. bir sokağ-ın köıesine 
yıkılmıştı . . Küfesini yatırmııtı. Kafasını 
yarı &eline kadar içine sokmuı, kıvrıl· 

mıştı. 

Çakır Efe ölmüştü. Sinabar Recep 
ölmüştü. Ekspres sürülmüştü: Arap Meh
met sırra kadem basmıştı. lyı yürekli Fa-
toş hizmetçi olmuştu. f anti'nin baltanı, 
tutanı yoktu. G·üvendiğ'i bir tek şeyi var
dı : Küfesi .•. Fakat o artık, sade rece
nin aisinden, rutubetinden; kaldınmlann 
ayazından başını koruyar, batka İfe ya
ramıyordu. Gündüz sabahlardan akıamla
ra kadar boş geziyordu.. . . -

Evet.. O rece de sıılı bır recey,ti. 
Kaldırıma yatırdıiı eski püs~ü, bir tarafı 
göçen küfe, o rece de, açlıktan zonklı
yan baııoa yastık, yarı vücudüne kovuk 
olmuştu. Ansızın şiddetli vunıtlarla uyan
mıştı. Eski küfe biteviye t_ekıneleniyor, 
müthiş bir sarsıntı başını ıaga sola çar-

~ıyor, :acıtıyordu. T e k !°. e 1 e r d e n 
bir çoğu kaba etlerine anıyordu. T e • 
laşla ve korkuyla küfesinden sıyrılmıştı. 
Ortalık yeni aydınlanıynr~u: D0irulmuı
tu. Birkaç elektrik fenerının sarı ııığı, 
birdf!n üzerine uzanmııtı. Gözleri yanmış
tı; kamaşmıştı. Yumruklariyle g~zkapak
larını uğuşturmuştu: Bir tarafı goçen kü· 
feyi tekmeleyenler polisti. Kulak kıkırda
;ını kopanr gibi buran polisi srörüyorum 
sanmıştı. Ödü patlamıştı. Dişleri birbirine 
vuruyordu. Neredeyse ağ'lıyacaktı. Polis
lerden biri gürlemişti: 

- Hey, kalk bakalım! ... Bak, altmış 
selıiz lirasını çalmışsın efendinin! ... 

Altmışsekiz liral... Rüya mı görüyor
du? Bir yanlışlık olacaktı. Bu, polislerin 

yanındaki le.ara elbiseli, uzun boylu ada
mı biç mi hiç tanımıyordu. Yalvarmıştı: 

- Billih ekmek bile yemedim bu 
gec"··· Açlıktan ölüyorumağabey ... 

- Ulan sopa yemeden söyleyecek 
misin ? 1 

Şaşırmıştı. Neye uğ'radığını anlamamış
tı. Niçin muayene etmiyorlardı ? Kursa
j-ına bir lokma bile girmemişti. Altmış 
sekiz lirası olan" bir adam gelir de bura
da, buz sribi kaldırımın üzerinde yatar 
mıydı?! Şaka ediyorlardı mutlak •.. Kara 
elbiseli, uzun boylu adama dönmüştü. 
Gözleri yaş içinde, ona yalvarmıştı: 

- Dıkkatli bak, ağabey ... Paranı ça
lan ben miyim? Ben bir günahım? 

Polisin kaba eli, cıhz omuzunu kav
ramııtı: 

- Yürü bizimle 1 
Başı göğsünde, küfesi sırtında, titre· 

yerek ve kısık kısık hıçkırarak öne düı
müştü. 

Köprünün başında sekiz on otomobil 
duruyordu. Tuhaf tuhaf kıhklarda bir sü
rll adam dolaşıyor, otomobillere binip 
iniyordu. 

Çalınan altmış sekiz lira masaldı. Po· 
lisler ona korkutarak kandırmıılardı. Or
tada dolaıan rarip kılıklı insanlar ıina-

macıydılar. Filim çevireceklerdi. ÔğTen
mişti: Kara elbiseli, uzun boylu adam, 
Ertuğrul Muhsin Beyin ta kendisiydi. Gü
lüyordu. Ve, tatlı bir sesle ona rolünü 
belletiyordu. 

Makinalar işliyor, projektörler 11ıldı
yordu. Sabahtı. Ortalık aydınlanmıştı. Ha
liç uyanmııtı. 

Bu uzun saçların sırma telleri 
Bağlar kendine hep rönlllleri 
Öpsem seni açılsam sevsem çözOlsom 
Beyaz göğsünün üstünde pembe rülleri 

lngilizlerin köprü -iskelesine yapıştırdık
ları beyannameyi bir halk 'kalabalığı oku
yor, bu sırada aralarına sokulan sokak 
serserisi Hikmet: 

- Yırtın be, yırtınl 
Diye haykırıyordu. Kalabalık şaşırı

yordu: 
- Sus; seni öldürecekleri 
Diye telqlanıyordu. Aynı dakikada, 

beyannameyi yırtan serseriyi bir lngili% 
polisi kovalıyordu; yakalıyordu . .Elindeki 
dikenli kırbaçla vurup yere dii.şOrQyorda. 
( Polis rolünü yapan dtlikanh, provada 
hafif vuruyordu. Rejisör ihtar etmişti ki, 
alınan sesli filimdir, vuruşun sahici rö
rünmesi için ıiddetli olmuı, can yakaa•· 
sı, çocuğun haykırarak aj-laması ıas-ctırl) 
Serseri, müthiş bir dayaktan sonta• lngi· 
liz polisinin elinden kurtuluyor, köprü 

- Oevaaaı Var -
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Zeki Halil lbrahim; Çakıcının 
bu hereketindeki maksadı sezmek· 
te güçlük çekmedi. Çakıc~ ~fe bu 
suretle Yanık Halil lbtahımı em· 
rine almak ve bir müddet .. ta~lı, 
tatlı muameleden sonra bıçı~ın.e 
getirerek kaddini bükmek ıstı-

yordu. H l'l lb 
Gelen kızana Yanık a 1 -

rahim fU cevabı verdi: .. 
- r4kıcıya benden selim s~y-

....- K d"s'ıne ıh-ı T kkür ederim. en 1 

~· eşe da· ları efe 
tıyacımız yoktur. Bu g .. 
ne kaJar biliyorH biz de bılıyo-

ruz. . • d d 
B hidise halk arasın a a 

A • o~muş ve Çakıcının şöhretine 
şayı ok nakise iras etmişti. Hele 
az, ç b 
çakıcı efe hiç ummadığı u cevap 
karşısında adeta çıldırmıştı .. Fakat 
elinden bir şey gelmiyordu kı Y~P: 
sındı. Yoksa Yanık Halil lbrahımı 
bulsa çiy, çiy yiyecek~i. . . . 

Vakayi teselsül edıp gıttı. _Şım
dilik Çakıcı efe ile yanık Halıl lb· 
rahim arasında bu vak'adan başka 
macera yoktu. 

Fakat Çakıcının ikinci defa 
dağa çıkışıncian sonra vaziyet de· 
ğişti. Yanık Halil lbrahim 318 se
nesinden 321 senesine kadar şaka
vette dolaıtıktan sonra Çamlıca'ı 
Hüseyin, Kamabnın yeğeni lsmail, 
ince Mehmet, Gökdeli Mehmet, 
Abdi bey oğlu Halil lbrahim çe
telbriyle beraber istiman ettirilmiş 
ve kır serdan namiyle Çakıcı 

çetesinin takibine memur olmuştu. 

Günün birinde bu altı çete 
ile Çakıcı çetesi arasında meşhur 
Palamutluk müsademesi vuku'bul
du. Bohçayakada Çakıcının muha
saradan kurtarıp aldığı küçük 
Oamaa bu müsademede yanında 
idi. 

Müsademe eı.nasında bizzat 
Yanık Halil İbrahim en ileri hatta 
kadar sokulmus ve bir aralık 

- Al ulen Çakıcı deyyusunun 
zinası 

Nirisı yükı•lerek bir silib 
patlamıstı. Ses; Yanık Halil lbrahi
min sesi idi ve kurşunu Yanık Ha
lil lbrahim atmıştı. 

Bu kurşun küı;ük Osmanı ba
şından yaraladı ve ertesi gün ölü· 
müne sebep oldu. 

Küçük Osman; Çakıcı efenin 
gözbebeii idi. Küçük Osmanı efe 
fevkalade seviyordu. Bu ölüm ona 
çok ağır ve çok acı geldi. Çakıcı 
efe; Osmaoıo başucunda ağlamış 

_ f.vlidımı kaybetsem bu ka-
dar yanmazdım. . 
Emsa .. bir yiğitti, iki paralık bır 
kiratanın kurşuniyle gitti 

Diyerek döğünmüştü. Çakıcı 
bu vak'adan sonra andiçti. İnce 
Mebmedi vurdu, zeybek lsmaili kö
yündeki evinde cayır, cayır yaktı. 
Yanak Halil lbrahime de husumeti 
son haddini buldu. Fırsat bulsaydı 
onu da vuracaktı. 

Yanık Halil lbrahim gerçi yüz· 
de idi, fakat ne de olsa gözü dağ
larda idi • Çakıcı ile aralarında 
geçen bu maceradan sonra dağa 
çıkamıyordu. 

Karilerimiz; bir aralık Çakıcı
nın ortadan kayboldutunu ve ismi
ni aylarca unutturduğıuıu hatırlar

lar. İtte tam o sıralarda yanık Ha
lil lbrahim dayanamadı. Esasen da
ima yanında bulunan üç avenesini 

zilli eşrafından hacı Şe~i.f o.ğlu de
laletiyle yine istiman ettınldı'. Kalk· 
h, Ödemişe geldi. Orada bı:- han 
tutarak iştetmeğe başladı. 

Fakat alışmış kudurmuştan be
terdir derler. Yanık Halil lbrahim 
de bu cinstendi. Günün birinde 
kafayı tuttu. Zil, zurna sarhoştu. 
Han müşterilerinden birisi onun bu 
halioe gülerek 

_ Bu akşam fazlaca kaçırmış-

sın efe 
Diyecek oldu. Şuurunu kaybe· 

den Halil lbrahime bu kadarcık 
laf kafi geldi ve bıçağını çekince 
biçare adamı ağır şekilde yara· 
ladı. 

Şaknvet hayatı yeniden başla
mıştı. Zira Yanık Halil lbrahim; 
mevcut üç avenesine bir de Çaylı 
karyesinden elli yaşlarında Dadı 
isminde birisini ilave ·ederek dört 
kişiyle terkrar dağa fırladı. 

Çakıcı Mehmet efe; bu adamın 
cür' etine, cesaretine, kurnazlığına 

hayran olmuştu. Kendisi bir gün 
Yanık Halil lbrahimden bahseder· 
ken 

- Yanık istiman edecekmiş 

amma bizden çekiniyormuş, doğru 
mu? 

Diye sordu. O sırada Çakıcı 
efe yüzde idi. Hacı Mustafa key
fiyeti tahkik ederek 

- Doğru imiş 

Cevabını getirince efe derhal 
yanık Halil Jbrahime kızanlardan 
birisini gödererek haber yolladı: 

- Bizde kahpelik yoktur. He· 
sabımı:ıı dağlarda görürüz. Şehir 
içinde bizden çekinmesin, inecek
stı insin .. 

Halil lbrahim Çakıcı efenin 
bu müsamahası karşında tekrar İs· 
timan etti ve Ödemişe gelmemek 

şartiyle çekilerek köyünde seneler
ce oturdu. 

Karıncalı dağda Çakıcı çetesiy
le kıyasıya vuruşan Yanık Halil 
lbrahim; Genç Osman vak'asmdan 
sonra Çakıcı efenin kendiıini affe
demiyeceğini biliyordu. 

Münasebet düşmüşken Yanık 
Halilin akıbetini de yazalım: 

Ödemişe hiç gelmiyerek kö-

yünde oturan bu adam bir tem
muz ayında Yağcılar köyünden 

Molla lbrahimh~ Balyanbolunun 
Halı köyünden Hacı Salibin önüne 

geçerek bu iki şahsı soydu. Fakat 
bu hareketini gizlice yapmış, ge· 

rek kendisi, gerek avenesi yüzleri
ni .sararak kendilerini gizlemeğe 

çalışmıştı. Zabıtanın tahkikati dö
ne, dolaşa Halil lbrahimle avene
sine dayanınca Yanık yeniden dağ
lara fırladı. 

Bilahara Kayıkcı Molla Hüse· 
yin oğlu lsmaili de çetesine ilhak 
etti ve köyleri haraca bağlıyarak 
şekavete devam etti. 

Yanında bulunan 
Demirci Mehmet efe, 
efelik diiyesinde idi. 

kızanlardan 

müstakillen 
Yanık Halil 

(Dewunı vtll') 

• Irakta 
harekat 

lrakhlar f allüyayı 
geri almışlar 
Bağdat 23 ( A,A ) - Propa

ganda servis şefi, Bağdat radyo
sunda kısa bir beyanatta buluna
rak halkı ve askerleri, düşmanın 
yabancı memleketlerde yaptığı 

fena niyetli birçok haberlere inan
mağa davet etmiştir. Propağanda 
servisi şafi, lıükOmetin yalan teb. 
liğlerle aldatmağa çalışmadığını 
söylemiş, düşmana ağır zayiata 
mal olan şiddetli çarpışmalar ne. 
ticesinde Falluya'nın geri alındı
ğını bildirmiş ve Habbaniyede 
harekatın Iraklılar lehine olarak 
devam ettiğini ilave etmiştir, 

Londra 23 ( A.A ) - Mihri 
has lordu Atli dün avam kamara· 
sında şu beyanatta bulunmuştur: 

«- Sııriyedeki Fransız techi. 
zatının fazlasının' lrak asilerine 
verildiğine inanılabilir. Suriyedeki 
Fransız makamları tayyare mey
danlarını Almanların eline vermiş. 
)erdir. Bunlardan başka Vişi hü
kQmetinin Suriyede . Almanlara 
yaptığı yardımın tam genişliği 
hakkınd:ı lngiliz hükOmeti sarih 
tafsilata malik değildir. » 

Yabancı radyo 
dinlediği için 

NUremberı de bir 
Almanın k • f a s ı 
uçuruldu 

Londra 23 ( A.A ) - Yabancı 
radyo dinlemek suçile Almanyada 
ilk ölüm cezasi Nüremberğ'te 
infaz edilmiştir· 

Bir Berlin haberi, kısa bir onı
hakemeden sonra, nüremberg'de 
Yohan Vild'in ölüm cezasına çarp

. tırıldığını ve bu cezanın infaz 
olunduğunu bildirmektedir. 

Zürihden DeyJi telgrafa gelen 
bir telgrafa göre, Vild, Hes hak
kındaki haberleri yaymıştır. 

Hitler, ltalyan büyük 
elçisini kabul etti 

Berlfn 23 ( A.A ) - Alman
ltalyaodostluk paktının imzalanma· 
ıının ikinci yıl dönümü milnuebe
tile Hitler, ltalyan büyük elçisini, 

elçilik .,rkanile birlikte kabul etmiş· 
tir. Bu kabulde Ribbeatrop da ha
zır bulunmuştur. 

Martinik'in vaziyeti 
Vaşington 23 ( A.A) - Hari· 

ciye nazırı Kordel Hal.Martink'in 

Amerika birleşik devletleri tarafın

dan yakında yapılacak herhangi 
bir hareketten korkması içinhiç 

bir sebep mevcud olmadığını his 
ettirmiştir 

Hal gazeteciler konferansın· , . 
da Avrupada Fransız - Alman ış , . 
birlig" inin gittikçe artan emarelenne 

· t' de - Martinik vazıye ın ragmeo .. 
değişiklik olmadıgını teyid etmıştır. 

Ba Nöbetci eczane ece 

Halk EczanesJ 
( T ıitsus Kapısında ) 

Girit'te muharebeler 
Heyecanlı 
bir insan 
avı! 

İngilizler avcı 
tayyarelerini 
Girit'ten çektiler 

Giritli çetelerle Alman 
paraşütçüleri arasında 

çarpışmalar ola g o r. 
Kahire : 23 [ A.A. ] - Kahi· 

rede, gece Girit'teki vaziyete te
mamiyle hakim bulunulduğ'u bil
dirilmiştir. Asker nakleden tayya
reler yere inerken parçalandığ-ın. 
dan bir çok Nazi daha çarpışma
ğa başlamadan ölmüşlerdir. Alman
lar durmadan bombardıman et
mekte ve çarpışma şiddetle devam 

Alman 
Torpidoları 

Ron nehrile Akde
nize inecekmiş 

Londra : 23 [A.A]- Royter 
ajansının parlamento muhabiri 
bildiriyor : 

Vişi makamlarının Almanyaya 
yaptıkları muzaharet hakkında 
yeni deliller gelmiştir. Şimdiye 
kadar askeri yardım sahasında 
en son delil, Alman Motörbot
larile Torpidolorının Akdenize 
inebilmesi için Ron nehrinin isti
mali lıakkında Almanyaya verilen 
musaadedir. 

Almanyaya Fransız sanayii 
tarafından yapılan yardıma gelin
ce; malOmdur ki bu yardım çok 
bityük bir mikyasta yapılmı,tır. 
Ve bazı hususlarda endüstri, 
Fransa için çalıştığı zamankinden 
müessir olmuıtur. Fransız endüs
trisinin, Alman tanklarile deniz 
işlerini tamir ettiği hakkında da 
deliller gelmiştir. 

eylemektedir. A • k t• t 
lngiliz avcı tayyarelerini Girit'. merl a ICare 

ten geri çekmek kararlaştırılmıştır. 
Maafih lnıiliz taarruzi hava hareket
leri Mısırdan, Almanların Giride 
karşı hava harekatı üslerini teşkil 
eden tayyare meydanlarına karşı 

devam eylemektedir. Avcı tayyare 
terini Girit'ten çekmek kararı, 

Girit'te pek az miktında ve fena 
techizatlı hava meydanı bulunması 
sebebiyle alın~ıştır. 

Giritli çeteler, paraşütçü
lere nefes aldırmıyor 
Londra : 23 [AA .. ] - Royte

rin Kahiredeki hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Girit muharebesi Velz'in fan
tazilerine benziyen hayret verici 
bir manzara arzetmektedir. Suda 
koyu etrafındaki sema acaip tay• 
yarelerle, zikzaklar yaparak yere 
inen paraşütlerle ve mahdut bir 
kaç hava meydanı yere inerken 
parçalanan düşmanın asker nakliye 
tayyarelerile doludur. Parçalanan 
Alman tayyarelerinin enkazı Al
man askerleri tarafından büyük 
bir ıllr'atle kaldırılmakta ve bu 
suretle bu askerler meydanı baıka 
tayyarelerin devamli dalralar ha· 
linde muvualatıaa hazırlamaktadır. 
Nakliye tayyareleri ise yerde mo• 
törleri daima hareket halinde kal
makta ve bu ıaretle askerleri 
meydana çıkarır çıkarmaz yeni 
askerler almak üzere Yunaoistana 
hareket etmektedir. Harekit g-ece· 
de durmamaktadır. 

donanması 
Ruzvelte göre, Ame
r l k a için hayati 
ehemmiyeti haizdir 
Vaşington 21 (A. A) - Ruz· 

velt, Amerika birl04ik devletleri 
bahriye komisyonu reisine gönder· 
diği bir mektupta ezcümle şöyle 
demektedir: 

« Deniz işleri hakkında Ame
rikan milletine bir mesai gönder
mek fırsatını bulduğumdan dolayı 

mesudum. Bu gün ticaret donan
mamız her zamandan daha ziyade, 
milli refahımız için hayati bir 
ehemmiyeti haiz bulunmaktafiır. 

Hayati sıfatını, ticaret donanmam•· 
zın ehemmiyetli bir yardımda bu-

lunduğundan dorayı umumiyetle 
kabul edılen manasında değil, hür 
millet olarak yaşamamız için mü
cadelemizde en kati unsur .oldu· 
ğunu gösteren en yüksek mana
sında kullanıyorum. Eıki dünyada 
bayatı bozan ve timdi yeni dün
yayı tehdit eden kuvvetleri sahil
lerimizden uzakta tutarHk bu va· 
zif e büyük bir nisbette ticaret 
donanması sremileri ve bahriyeli
leri ve sremi iaıa eden işciler ta
rafından görülecektir.» 

Bombay'a gönderilen 
ltalyan esirleri 

Gece g-ök yüzü zıya fişek- Bombay 23 (a.a.) - Son gün 
lerile, ziyadar izler bırakan kur· ferde Bombay'a gelen ltalyan esir· 
şunlarla ve lngiliz donanmasının leri grupu arasında general Bel-
projöktörlerile aydınlıktır. Projök- garzoli de hulunmaktadır. General 
törlv paraşütcüleri göstermekte Libyadaki harekat sırasında esir 
ve paraşütcülerden bir çoğu lngi- edilmişti. 
liz kara kuvvetleri için mükemmel Bu gelen son grup yuzu su· 
bir hedef teşkil ederek daha yere bay olmak üzere 1900 ltalyan esi 
inmeden ölmektedir. rinden mürekkeptir. 

Bütün şarki Girt'te Alman - -·- -------- --
parqütcülerile, başlıca tabanca· larda insan ve techizat balı. ımla-
larla ve 30 santimetrelik bıçak- rından takviye edilmiş ve hali da 
larla müsellah ve kaptanlar ku· daha ziyade takviye edilmekte 
mandasında Giritli çeteler arasın- bulunmuştur. · 

. da heyecanlı insan a.vı devam Kahireden Taymiı'e gelen bir 
etmektedir. telgrafa göre mevcut lngiliz ve 

Lonclra : 23 [ A.A. ] - Kıb. Kıbrıslı garnizonlara kuvvetli bir 
rıstaki lngiliz kıtaları son zaman· Anzak kıtası da ilave edilmiştir. 

Cebelüttarıuın maymunları 
alınca kalktı, Sultan hisarını bas- kikatta bulunmak hevesine kapılmıştır. Bunlar 
mata aitti. Maksadı 04raftan bazı- H arbin sıklet merkezinin Akd~nize" inti: uzun halatlarla kuyuyba İnmişler, lakin bir daha · Saç ... insanın saçlarile Ankara sofuna benziyen 

ıını kaldırarak para almaktı. kal etmesi üzerine herkesın gozlerı kendilerinden bir ha er alınamamıştır. Arka. 
Fakat zabıta da müteyakkızdı. Bebelütarığa çevrilmiştir. Cebelüttankta • kuv· dqları kuyunun baJında ıünlerce beklemişler-

y anık Halil lbrabimi olsun, diğer vetli istihkamlarından, kayaların altıodakı ~~- dir. Bir sabah askerled kuyunun baıında bir 
mUıtemen eıkıyayı olsun mütema- l d e büyük sarnıçlardan başka çok 1 • kaç iri maymunun pey a olduğunu görmüşler-
di b. kar an v bir •ey vardır ki o da maymunlardır. dir. Bunlar Cebelüttarıkta ya•ayan maymunlara ır nezaret altında bulunduru· ate şayan Y 

1 
1 d l dur H " 

C b lüttarık kayaları maymun ar a o u . h' b . orlardı. ayvanat nt h s ısl Yor ve her tu"rlu" hareketlerinden e e ı ld'kl · alOaı ıç enzemıy f 'k m ' a s arı 
Bunların Cebelüttarığa nası ~e 1 erı m bu mamanların, A rı anın şimalinde yaıayan 

dakika., dak;kasına heber alı- değôld;r. Esk; bôr rövayete gore Arap m~ba· yaben; maymnnlardan ~lduiunu söylem;1ıerd;r. Y•rdu. drled ispanyayı zapletmek ;ç;n Cebelüıt_ankta llunların yer altınd~kı. Y•ldan Cebelüıtarığa 
Bu ıebeple Yanık Halil ibra· kara a çıktıkları zaman beraberlerinde bır çok geldiiderine bUkmedılmııtir. 

h' · f' y d' ş· d'k' unlar M C ıaıın ırarı, takip ettiği istikamet mavmun getirmişle.r ~r. ım ı ı maym Bir efsaneye gore ebelüttarıkta maymun 
derhal İfitilcli ve ona göre tertibat bunların neslinden ımış. b kalmadığı zaman lngiliz hakimiyeti de hitam 
ab d y L D"ıg" •r bir rivayete göre Cebelüttar~k O· b 1 B f e k k h k 0 1

• anı~ Halil lbrahim· Sul- " -1 u acalttır. u e san sev ile mi, yo sa aş a ~iaara vuıaadan evvel Şehköy ğazının altında Afrikayı Avrupaya ba.r ayan bir mülahazadan dolayı mıdır, her halde lnril-
cıvarında taL• b'ır yol varmıcı. Endülüste yaşayan eıkı Ar~p b k ti 1 1 1 kt 

IQP nıüfrezeleriyle kar· y b • 1 dır tere ü Ome maymun ar a alakadar o ma a-şılatmış ve mü.ademe kabulüne müellifleri de böyle bir yoldan ahsetmış er · dır. Her ay bunların İ&§eleri için 60 lngiliz 

Jnecbar kalaı11tı. Bu rivayet doğru ise m~rmunl~~~nl ~f~k~~: lirası tahsisat verilmektedir. Bir zabit bu para Maaleıef bu müsademeden de yer altındaki yol vasıtası e ge ık erıo ile maymunlara yiyecek tedarik etmekte, hu. 
eıkıya muıaffer çıktı. metmek lazımdır. . d talananları tedıwi ettirmektedir. 

Yan k H B . f teyid edecek bir bidıse en ı alil iki Jandarma· u rıvaye ı S . M' h l • 

• çok dayanıklı kumaşlar yapmak kabil imiş. Bu 
suretle insanın çok kıymetli bir iptidai madde 
kaynağı olduğu anlqılmııl •. 

Bu keşifte bulunanlar, ıimdiye kadar atı
lan saçların bir zerresinin bile feda edilme
memesini tavsiye ediyorlar. Maamafib saçtan 
kumaş yapmak kolay bir iş deiilmiş. Bunları 

toplıyarak renklerine göre ayırmak, dezenfe~
te etmek, ondan sonra kumaf dokumak la-
zımmış. • 
Hoş rüya ar görmek Fra~sada yapı~an 

tetluklere srore 
ıçm ne apmah ? rüya rörmek is-

tiyenler bqları açık yatmamalı imişler. Alnına 
ber ıey sararak yatanların rüyaları ekseriyetle 
mantıki ve birbirini tutan ıeyler olurmuş. T et
kiklerden bahseden gazete şu satırları yazıyor: 

Sırt üstü ve bqınız yüksekaekte olmamak 
üzere yatarsanız rilyalarınız çok harak•tJi. olar. 

.ı-.. ebnyetle Saıiir tarafa yatarsanız rlly bU 

24 Mayu 1941 

Bir imparatorlu· 
6un tasfiyesi 

( Baştlll'a/ı ikincide) 
İtalyanları atlattı. Ve sonra Habeş 
imparatoruna karşı silah kullanmak 
icabedince, ltalya'nın kuvveti kifi 
relmediği görüldü. 

ltalya'nın Habeşistan'daki mai· 
lQbiyeti yalnız müsteıı:İekelerdeki 
genişlemesinin önüne set çekmekle 
kalmamış ve Almanyanın yardımı
na güvenerek giriştiği bu te,ebbüs· 
te muvaffak olmayınca müselles 
ittif alca karşı bağları da gevşemiş· 
tir. Ve bundan sonra Fransa'nın 

yardımı ve lngiltere'qin müsama
hasiyle müstemleke sahibi olmıya 
çalıştı. Filhakika Fransa da ltalya
yı Almanya'dan ayırmak için litin 
kardeıine rüşvet vermeğe hazırdı. 
Bu fartlar altındadır ki ltalya 
Trablusgarb'ı elde etti. 

Müstemlekelerin bundan son
raki taksimi 19ı4 harbini takip 
eden ~ulh müzakereleri sırasıoda 
gelmektedir. ltalya bu 'taksimde 
mühim bir şey elde edemedi. Al· 
manyayı mağlup eden Fransa ve 
lngiltere, bu devlete ait müstem
lekeleri aralarında paylaştılar ve 
zayıf olan ortaklarına birer avuç 
toprak verdiler. Müstemleke ola· 
rak ltalyanın umumi harpte temin 
ettiği kazanç, Trablusgarp hudu
dunun tashihi ile lngilizlerin Ken· 
ya müstıomlekesinden Culla mınta· 
kasının ilhakından ibarettir. ltal
yayı bilihere Almanyanın kolları 

arasına atan vaziyet de budur. 
Filhakika umumi harbi takip eden 
seneler zarfında Almanya zayıf bir 
vaziyette iken bir Alman - ltalyan 
işbirliği Fransa ve lngiltere için 
tehlike teşkil etmiyordu. Fakat 
Almanya' da nazi reiimi iktidara 
gelip de mütearnz bir politika 
takip etmeğe başlar başlamaz , 
Fransa yeniden rüşvet vermek su
retile ltalya'yı Almanya'dan ayır
maya teşebbüs etti. 1935 anlaşma
sile H1tbeşistan'ın ltalya'ya terkine 
sebep işte budur. Yani balya, 1933 
ten sonra, tıpkı, 1896 senesini ta· 
kip eden politikaya geri dönmüş 

oluyordu: Alman.Fransız rekabetin
den istifade ederek müstemleke 
imparatorluğunu genişletmek yo
lunu tutmuştu. 

Fakta Habeşistan'ın ltalya'ya 
terkinde 1 n g i 1 t e r e' n i n görüıü 
Fransa'nın görüşüne uymuyordu. 
Habeşistan'ın istilisında Fransa
nın muvafakatini temin eden ltal
ya, Jngiltere'ain de muvafakatini 
temin etmediiinden bu memle
keti işrali altına almış olmakla 
beraber, onu muhafaza etmekte 
güçlük çekeceji anlaşıldı. hal· 
yanın lnriltere'ye rağmen Habeıis· 
tan'ı mu haf aza etmek yolundaki 
politikası, bugün kendisine bütün 
Şark'i Afrika imparatorluğunun tas• 
fiyesi gibi bir pahaya malolmuıtur. 
Yalnız Habeşistan değil, Somali 
ve Eritre de bugün İngilizlerin el· 
lerine srcçmiş bulunuyor. 

ltalya'nın Şarki Afrikada bir 
karış toprağı kalmamıştır. Şimali 
Afrika' daki Trablusgarp ve Bin ga-
zi de lngilizlerin ellerine geçme
miş ise, halya bunu, kendi kuv
vetine değil Almanya'ya borçlu
dur. 

Filhakika harp henüz nihayet
lenmemiştir. Binaenaleyh İtalyan 
imparatorluğunun mukadderatı da 
taayyün etmiş dej'ildir. Fak.at ya· 
rım asırlık mesai neticesinde ku· 
rolan bir imparatorluj'un altı ay 
gibi kısa bir milddet içinde tama· 
miyle tasfiye edilditi de bir va· 
kıadır. 

ltalya bu imparatorluju kendi 
kuvvetiyle dejil. binbir politika 
kombinezoniyle kurmuştu. Bugün 
de müstemlekelerini kendi kuvve
tiyle kurtarabilmesine imkan yok· 
tur. Almanya'ya rüvenmektedir. 
Almanyanın lnriltereyi maj'lOp e
deceği kabul edilse bile, bu müs
temlekeleri eline geçirip geçiremi-
yeceji, sreçirirse ltalya'a vermeğe 
razı olnp oJmıyacaj1 ve razı olsa 
bile, bunu ne gibi tartlara bağlı-

yacağı bugün italya'yı dü4ündüren 
derin meseleler olmak gerektir. 

Kaputzo harekatında Ame· 
rikan hucum bombardı· 

man tayyareleri 
Kahire 23 (a.a.) - Hncum 

bombardıman tayyaresi otan Mar· 
ten-Marilen Amerikan ta11areleri 
ilk defa olarak pazar günü Kapat 
zo kalesi etrafındaki diifmao mev 
zilerinin bombardımanında kalla· 
nılmııtır. · eleri de 

Amerikan Avcı tayyar 
k Sariyede Almaa 

ilk defa olar• bar kete PÇ• 
tayyarelerin• kart• • 
miftir· 1 ,.ı=• Kalaire ma• Tay_..,. ... , 
baltiri .-~kaa tayyareleri 

« 9"bman' leri •et• neticeler 

mızı öldllrerek kaçmata muvaffak bahsedilir: Cebelüttarığın altında aınt ıc e •-----=----.] 1 d k 
oldu. • . 'len derin bir kuyu vardır. Bu kuyu- 1 Saçtan kumaş Son ~aman ~r a u-ısmı verı d • 'ld' B' mali 

1 
... :- bl .. O 

w 1 lere kadar aittioi malOm egı ır. ır · .... ı ..- • •ı arı altüst ederek umumi nun nere o • • '---~--..... ·,~ı~..ıı-ı dd baJ-.. -r • 
1 k · k erek ted alda l'elmİ•- bir pt u. •• • --r- · ~uıuru bozan bu ıaki: nih=•=y=e~t~N=·-- --~za=m==an=l=a~r3---n=r-ili_z_•_• __ er_• ___ u_yu_y_• __ •n _______ • ___________ ' __________ ~------------------_:_---------'-----------............................... ~..__~~~~----~~~~~~---

• •-•tarafa -atananaz • manbbaz. aaçmMar. - , 
im bot rDya)ar ............... 

bDtOa ta ............ 



8UGON 

YAZLIK SiNEMA 
Vantilatörlerle serin 

bir hale getirilmiş olan 

Alsaray sineması 
BU AKŞAM 

~ . """' • -ı:l!~'3[4J~l3!!.:m~ .. • . • • • .. •.• •• • • • ~ • • ._."'i • • ~., 1" •. 
• DOÖLAS 

G:lJ\CIE ~100~ --- ~f..!\I{I ?~()}JJN.t\ClE~ 

.ı Gibi üç büyük YILDIZ tarafında:-:alipi dikkat bir tarzda ~ 
!, temsil edilen ve İspanyolca müzikle süslenmiş olan ~ 
•. • •• "' • • ••• • qjl. • ••• •• ••• ' 

Fransızca sözlü büyük filmle sayın müşterilerine kapılarını açıyor. 

Bu güzel filme ilaveten en son p J.\~~ ;.\}JJ ON r dünya haberleri 

B U S lf l ı() i 1 O }\ : Göstereceğimiz filmlerden bazıları 

BAHAR MELECI De•nne Durbın 
Unutulmaz bir balo gecesi Zarah le•nder 
ÖLMEYEn AŞK Beth- Davis 
Bradvoır Serenadı Şirley Temple 
Taşra Kızı Robet Taylor 
Mllıronerler Barı Firet Maç Murray 
Clnaıref Saati E.dvar Robenoon 
Kadın Parmaöı Lulke Baal 
Gecenin R Uırası Bette Davis 
Kıvırcık Paşa Sait, Halide 

• 
Bu Akşam 

iki güzel filim birden 
Takdim ediyor 

I 

Kalifornia 
Çeteleri 

Kan ve ateş ölüm ve dehşet baştan 
sonuna kadar heyecandan kallperi 
durduran kahramanlar kahramanı 

Buck Jones'in 
Şimdiye kadar çevirdiği 

en heyecanlı /ilmi 
il 

Komikler Kralı Mal ek 
Tarafından harukulade bir tarzda 

Yaratılan 

Melek iş ara yor 
Bugün 2,30 da 

iki filim birden 
1· Malek iş arayor 
2- T arzan kuvvetler kralı 

24 Mayııı 1941 

Dahili müteaddit vantilatörlerle (Yayla) gibi serin 

(AS Ai> Sinemanın vasi salonunda 
SENENiN EN BÜYÜK ŞAHESERi 
Tirone Power - Henri Fonda - Nancy Kelly 

Gibi üç büyük yıldızın harukalô.de bir surette yarattıklar/ 

Sevimli Haydut 
Büyük heyecan... Harkulade maceralar,.. 

Nefis bir aşk şaheseri.. .• 

iLA VEN : Maymunlar Serisi 
Bugün gündüz matinada iki film 

1-SON ÜMİT 
2- Ateşler Diyarı 

Düzici köy enstitüsü müdürlüğünden: 
Cinsi 

1 miktarı fiyatı muhamen bedeli o/o7.5 teminat 

İki yıldız un 10000 kg. 15 150 000 112 50 
1. Yukarıda yazılı una talip zuhur etmediğinden on gün 

müddetle uzatılarak 25 /5/ 1941 çarşamba günü Düziçi köy 
enstitüsünde açık eksiltıneğe konmuştur. 

2. Şartnameler Düziçi köy enstitüsünde görülebilir. 
3. Talipler ihale saatına kadar teminat akçasını yatırabi· 

lirler. 
birer i LAN r·-··-··~·sc-.....-.-. ..-s~·=-=·~t:ii>"· ............ t:ii>" ........... ~._,.._..._.. . ....,.,,., ...... - - - - -·-·-·- - - - - - ~l vesi!a ~~~i~:;!:1:~v:i::mvd~r~kimetgiihlıırını isbat e;;~ 

Tarsus Belediye ı·. . Her ay yüksek ikrami_yeler kazandıran ;, - T. ı·ş BAN KASI 
Riyasetinden : U 

Tarsusta vagonda teslım ' HOROZOGL Piyango ' 
ve T oprakkale taşı olmak şar- 1 

t 
O) t • • t 

:i;1~ b:e1:~~e;::~: t~~·~~ık : Biletleri GiŞESINI Unutmayınız : 
eksiltme suretile satın alına- • 7. HAZİRANDA çekilecek aylık biletlerden ,1 
caktır. Beher taşın muham• 1 
men bedeli on iki kuruş olup • Sizde bir tane alarak talihli müşterilerimiz ı 
heyeti umumiyesinin muvak- : Listesine dahil olunuz. 1 

kat teminat akçası (450) li- : 
radır. ihalesi 29/ 5/ 941 per- ı Adres. Adana. Horozoğlu Kardeşler 
şembe günü saat 15 de be· 
lediye encümeninde yapılaca· 
ğından isteklilerin şartnamesi
ni belediyemizden aramaları 
ilan olunur. 20. 24 771 

İLAN 
Tarsus Belediye 
Riyasetinden : 

Tarsus belediye parkı 
büfesi 1/ haziran/ 941 tari
hinden 31/ mayıs/ 943 tari
hine kadar iki seneliği açık 
arttırma suretiyle kiraya ve
rilecektir. İki senelik muham
men kira bedeli ( 1150 ) lira 
olup muvakkat teminat akça
sı (87] liradır. ihalesi 29/ 5/ 
941 perşembe günü saat 15 
de belediye encümeninde ya
pılacağından isteklilerin şart
namesini belediyemizden ara
maları ilan olunur. 

20. 24 770 

İLAN 
Devlet Oemiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 
Komisyonu Reislıginden : 

Muhammen bedeli 16.000 
lira olan ve 941 mali yılı için
de Adana deposuna gelecek 
40.000 ton maden kömürünün 
tahmil ve tahliye işi 30/5/941 
cuma günü saat 11 de kapa
lı zarf usulü ile Adanada İş
letme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1200 liralık muvakkat temi
nat akçaları ile kanunun ta
yin ettiği 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 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1 Adana şehrinde Tar
suskapusu ile taş karakolu 
arasında bir !ağam inşası açık 
eksiltme usulile münakasaya 
konulduğu halde talip çıkma
dığından belediye encümeni 
karariyle işbu inşaat pazar
lıkla ihale edilmek üzere bir 
ay için munakasaya konulmuş
tur. 

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

3- işin keşif bedeli (927,1 
56) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 
(695,36 liradır. 

5- Keşif ve şartnameyi 

görmek istiyenlerin belediye 
fen dairesine müracaat etme
leri ilan olunur. 

669 25- 4- 14- 24 

Belediye 
Riyasetinden : 

Hafta tatili kanununun ah
kamı istisnaiyesinden istifa
de edreek 941 senesi içinde 
müessiselerini açık bulundu
racakların 15 haziran 941 
akşamına kadar belediye ri
yasetine istida ile müra · 
caat ederek ruhsat almaları 
aksi takdirde belediye kanu· 
nunun 113 üncü maddesine 
tevfikan cezalandırılacakları 

ilin olunur. 797 

Zayi tesk ere 
Van 5 inci hudut taburu 

3 ncü bölükten almış oldu· 
ğum askerlik teskeremi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

Kilis deveciler mahal· 
lesinde Çerkez mehmet 
Oğullarından Hüseyin 
oğlu 317 doğumlu 
Abdullah 794 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

3434 numaralı kanun mu· 
cibince kulüp, kahve, gazi 
nolarla umuma mahsus kır 
bahçelerini işletenler müessi
selerinde bulundurdukları bi~ 
lardo, tavla, domino, dama._ 
satranç gibi oyun aletlerinin 
cins ve miktarını gösterir 
beyannameyi haziran ayı için· 
de belediye tehakkuk şube

sine vermek mecburiyetinde
ler. Bu beyannameler beledi

ye tahakkuk şubesind~ olup 
alakalı müessise sahiplerinin 
müracaatları üzerine kendile· 
rine makbuz mukabili veri· 

lecektir. Mükelleflerin nihayet 
15 haziran 941 akşamına ka· 

dar bu beyannameleri doldura 
rak belediye tahakkuk şube

sine vermeleri kanunen mec· 
buridir· 

Bu yerleri işleten sene 
içinde yeniden satın alacak· 
ları oyun aletlerini aldıkları 

tarihten itibaren on gün için
de bir beyanname ile bildi

rip resmini vererek damga· 

lattırUVlğa ve levha muame· 
lesini yaptırmağa mecburdur· 
!ar. 

Temmuz 941 ayı içinde 
yapılacak yoklamada levhasız 

veya damgasız görülecek oyun 
aletlerinin resminin iki kat ola· 
rak alınacağı ilin olunur. 

796 

Satllk Otomobil 
Lastikleri, döşem'esİ ve 

boyası yeni altı silindirli, sağ
lam ve arızasız işler halde 

dört kapılı kapalı hususi bir 
(o p e 1 ) otomobili satılıktır. 
Otomobil durağında benzinci 
bay Fehmi aykuta müracaat. 

22. 23. 24 779 

-- • iLAN 
Belediye 
Riyaset inden : 

(Buz ihale edilecek) 

1. Belediye kanarasında 
istihsal edilmekte olan buz 
1 Haziran 941 tarihinden 31 
Mayıs 942 tarihine kadar ol
mak üzere bir sene müddetle 
ve kapalı zarf usulile satışa 
çıkarılmıştır. 

2. Muvakkat teminatı 250 
liradır. 

3. İhalesi Haziranın onun 
cu salı günü saat onbeşte 

Belediye Encümeninde yapı 
lacaktır. 

4. Şartnamesi 
muhasebesindedir. 
orada görebilirler. 

Belediye 
istekliler 

5. Teklif mektupları ihale 
günü saat on dörde kadar 
makbuz mukabilinde Beledi 
ye Riyasetine verilmiş olması 
şarttır. 

6. 1 steklilerin usulü daire 
sinde tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarını ihale günü 
mua~yen saatte Belediye Ri 
yasetıne vermiş olmaları ilin 
olunur. 793 24 29 3 8 -----

Adana Askerlik Şubesin 
den : 

Adanada mevcut ve şu
beye kayıtlı ve kayıtsız emek
li ve bilumum yedek subay 
ve askeri memurların yokla
malarına 2/ Haziran/ 941 pa
zartesi gününden itibaren baş. 
!anarak 11 7 / 941 günü akşa
mına kadar devam erleceğin
den hüviyet cüzdanı, 1 askeri 
vesikaları ve raporları olan
ların raporlarile birlikte şu
beye gelmeleri ilin olunur. 

24. 25. 27 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdiirü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R : 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

' 
1941 iKRAMiYELERi 

1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 

" 
1000 

" 3000. .. 
2 750 

" 
1500. 

" 
4 

" 
500 

" 
2000. 

" il .. 250 .. 2000. 
" 35 .. 100 .. 3500. 
" 80 so 

" 4000. 
" 300 

" 
20 

" - 6000. 
" 

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal
nız para birlktlrmi' ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemit olursunuz. 377 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR i • • i Kemal Satır 1 • • ı Ha s t a 1 a r ı n ı hergün : 
: Kızılay caddesindeki mua- : 
! yene evinde kabul eder (9) 1 
·······i·~~·~········ı 

Seyhan Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğinden : 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahküm 
ve m evkuflar için ikinci nevi 
undan yapılacak bir senelik 
ekmek ihtiyacı (yüz bin) ki
lodan ibaret olup 15- 5- 941 
gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile aşağıdaki şartlar mu
cibince miinakasaya konul
muştur. 

1- Teklif edilecek fiat mu
vafık gorüldüğü takdirde 31-
5- 941 cumartesi günü saat 
onbirde Seyhan C. Müddei 
Umumiliği makamında top· 
!anacak komsiyonun marifeti
le ihale yupılacaktır. 

2- Yüzde yedi buçuk nis
betinde ( 1050 ) liralık temi
natı muvakkata alınacaktır. 
Taahhüt müddeti 1 - 6 - 941 
den itibaren 1 senedir . 

3. Şartname parasız ola· 
rak ceza ve tevkif evi mü
dürlüğünden verilecektir. 

4- Teklif mektupları ihale 
günü olan 31- 5- 941 cumar
tesi günü saat ona kadar ko· 
misyon reisi tarafından kabul 
edilecektir. 

5- Fazla malumat istiyen
lerin ceza ve tevkif evi mü
dürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

16· 20- 24- 28 755 

Çukurova 
Çiftçilerine 

Toprak mahsulleri 
ofisinden : 

Hükumetimizin zürraı hima
ye hakkındaki yüksek alaka 
tedbirleri cümlesinden olarak 
Çukurovanın yeni 'lıububat 
mahsülünün zamanında müba
yaasına başlanılması için İcab 
eden hazırlıklar Cyapılmış ve 
Adana, Ceyhan ve tarsusta 
ofis teşkilatı genişletirilerek 
satıcıların bekletilmeden işle
rini yapabilecek dereceye 
çıkarılmıştır . 

Satın alma şartlarında da 
müstahsil lehine geçen sene
den daha fazla genişlikler 
yapılmış olduğundan yeni mıh 
süllerini idrak eden müstah
sillerin bu yerlerde faaliyete 
geçmiş bulunan ofis alım teş
kilatına müracaatla mahsül 
!erini aşa~ıda bildirilen fiyat 
larla kolaylıkla ve beklemeden 
satabilecekleri ilin olunur. 

Ekstra E.kstradan gayri 
Kilosu 

Cinsi Ku. Sa. 

Buğday 7. 75 
Çavdar 6. 
Arpa 5. 75 
Yulaf 6. 50 
Siyah ça-
kır arpa -

24- 26- 28 

Kr. Sa. 

7. 25 

5. 50 
5. 25 

5. 25 
774 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöve 
Hastalarını her gUn 

öğleden sonra oı,t• • 
b ib i lsmall Hakkı su
may'ın muayene hane· 
sinde kabul eder, 

• 


