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Münakalat vekilimizl .Şehrimizde de Ekmek 
B. c. Kerim lncedayı dün tayyareyle 
şehrimize Geldi ve lskenderuna geçti 

' Kıymetli Münakalat Vekilimiz B. Cevdet kerim lncedayı dün . ~ ~ ,.,,., . 

saat 17,30 da tayyare iJe Ankaradan şehri~ize gelmiş ve -~a~a 
d d h .. k.t\met erkanı tarafmdan karşılanmıştır. Sayın Vekılımız 

mey anın a u u b' "dd t 
h h · · K al~kadarlardan izahat almış ve ır mu e sonra ava sa asını gezm."' ı& 

lskenderona gitmek üzere şehrimizden ayrılmıştır. ~.· 
Ö w d' • · · aöre Bay Cevdet kerim ince dayı salı gününe kadar gren ıgımıze o • • • K 

l k d · d kalacak ve tetkiklerde bulunıtcaktır. Vekılımıze onya 
s en eron a . B Al dd' T' . d w l 

mebusu B. Ali Rıza Türel, Kütahya mebusu . ae ın m og u ve 
hususi kalem miidürii raf akat etmektedir. 

Yakın Şark'a 
doğru •. 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebuau 

_Ankara ?3 

Almanların yakm şarktaki he
defleri artık anlaşılmıştır ... 

Balkanların istilasını, lrak-lngiliz 
mücadelesi, Suriyenin Alman hava 
kuvvetlerine açılması ve Giridin 
istili teşebbüsü takip etti. Alman· 
laran yakın şarkı istihdaf eden plan 
ları, Balkaolarıo Jşgalile başlamış· 
hr. ilkin bunun ltalyayı müşkil va 
ziyetten kurtarmak ve Akdenizde 
müsait hava üıleri temin et· 
ımek gayesine matuf oldutu zanne· 
dilmi4ti. 

Halbuki • bugün bunun daha 
' ır~miı maksatlarla yapıldıiı sabit 
oJmoıtur. "Esas maksadın lngilizleri 

Akdenizden k o ğ m a k olduğun· 
da şüphe yoktor. • Bunun için de 
Giridin ele geçirilmesi, Giridden 
ıonra Kıbr11ın işgal edilmesi, za· 
~en Suriye Alman iıgaline hazır 
~ulunduğu için buradan de.rhal Ira· 
ka atlamak ve bir taraf tao da Filistin 

yoliyle Mısırın şark kapılarını zor• 

lamak', hasılı lngfüzleri yakın şark 
taD' ve Mısırıda ele g-eçirerek orta 
ı~rktan uzalilaftırmak; bu suretle 
şarki Akdenizde Alman hakimiye· 
tini tesis etmek plinınm tatbikine 
feçilmi4tir. 

Bu · planın tatbiki, şüphe yok· 
tur ki, büyük cüret ve fedakarlığa 
ihtiyaç gösterecektir. Giride hava 
yoliyle istila kuvvetleri indirmek, 
filhakika, tarihin kaydetmediği bü· 
yük ve cesurane bir harekettir. 
Girit hadisesi, Almanların Yakın
şark planlarının basamak noktuını 
t°'kil etmektedir. Bu hareket aca• 
ba muvaffak olacak mıdır?. Bu su
ale bugünden evet veya bayır de
meye imkin yoktur. Almanlar bü· 
yük bir işe girişmişlerdir. Buna 
mukabil lngilizler bu hareketi ön~ 
leyecek vesaite malik bulunuyor-

' lar. Hilen cereyan etmekte olan 
ağır ve kanlı mücadele, Akeniz 
hakimiyetinin anahtarını, bu müca
delenin galibine teslim edecek de· 
recede · büyük ve esash bir netice 
tevlit etmese bile, Giridin işgal 
edilmesi lngilider için büyük bir 
kayıp, Almanların inhizamı ise, 
Almanlar için fevkalade neticeleri 
ihtiva eden bir yüz geri dönme 
teıkil edecektir. 

Girit Almanların eline düıer· 
se, bu ikibet, tabiatiyle Kıbrısı da 
hılıdit edecektir. Nihayet, Suriye 
hilr Fransızların eline reçmezse, 
buraya yapılacak . ihraç hareketi, 
lrakla irhbat temin edeceği gibi, 

yukarıda da söylediğimiz gibi, Mı· 
sırı Şark kapılarından da zorlıya
cakttr. Fakat bu i~in kolay olma· 
Ybacaj-ı da muhakkaktır. Almanlar 

u . 
d yenı mücadele yolunda her 

a unda en ag.., mü~küllerle çar· 
P~mağa mecbur kalacaklardır 

Girit Alm· il . . ' 
b'k• ' .. n nme erımn tat· 

ı ıne geçild · - · 
t ıgı noktadır. Bu nok· 
ada muvaffak olun- d k •1 •• . . ... a ı ça, ı erısı 

•çın endişe izhar etm • h~l b ege a en se· 
epl mevcut olmasa o-erektir Bina-

ena eyh G· · • • 
' ırat ınuharebel • · b"tiln c·dd' t ennı u 1 ıy~ ve ehemmiyetle takip et· 

mek la:ıımır. Girit Al l l' man arın e ıne 
dliterse. bunun akibetl . . t' . erıne ın ızar 
etınek ıcap e~er. 

Almaglar pıuvaffa~ olamazl~raa, 

Belediye işlerinde çahştırı
lacak serseriler ve dilenciler 

Ankara 24 ( Hususi muhabiri
mizden ) - idarei hususiye ve be
lediye işlerinde çalıştırılacak s~r

seri ve dilencilerin çalıştıma müd
detinde yaş sebebi ile indirme ya· 
pılamayacağına temyiz tevhidi icti
had umumi heyetince karar verildi. . 

~: ... >.· .. ~ »;.~ . + 

ll ___ B_._l_n_ce_d .... ag._ı __ _.J 

Askeri ve mülki tekaud 
kanununda değişiklik 
Maat sahlplerlnln aylak afma hakkını 
muhafaza edip etme d i k 1 er ı, yok 1 a m a da n 
batka teklllerl~ tesblt olunacak 

Ankara 24 [Hususi muhabiri· 1 haber vermek hususunda evlenme 
mizden] - Askeri ve mülki tek~- memurlarına mecburiyet tahmil 
ud kanununun 61 inci maddesinin etmek gibi tedbirlerle bu maksadın 
deiişti.rilmesine ve ba kanıma bazı temini mümkün görülmüJ ve liyİ· 
fıkralar eklenmesine dair kanun ha buna göre tadil edilmiştir. 
umumi heyete sevk olunmuştur. Mütekaitlerin yeniden hizmete 
Tekaud kanununun 61 İnci mad- alınması tekaud maqlarına müeHİr 
desi mucibince zat maaş sahipleri olduj'u cihetle bu noktayı takibe 
aenede iki defa yoklamaya tabi medar olmak üzere mütekaid me-
bıılunmak.tadır. ihtiyar mütokaid- mur istihdam eden devlet, vilayet 
lerle dul kadınlar ve yetimlerin ve belediye mQeueseleri aldıkları 
her 6 ayda bir belediyelerden memurların ma&J vaziyetini tedkik 
veya ihtiyar heyetlerinden ilmüha- ve mal sandığına ihbara mecbur-
ber alarak ibraz mecburiyetinde tutulmuşlardır. Bu takyidler vaz· 
bulunmaları büyük bir külfet teş· edilmekle beraber maaş vaziyetle· 
idi ettiği cihetle yoklama ile takip rini gizleyen hak sahiplerile vazi-
edilen maksatlarm başka şekiller- fesini yapmayan memurlar hakkın· 
de temini suretile yoklamantu kıs- da da cezai müeyyedeler kabul 
men olsun kaldırılması düşünülmüş olunmuıtur. 
ve rapten konulan layiha Bu mak· Zat maaşları sahiplerinin aylık almak 
satla tanzim edilmiştir. Yolamadan hakkını muhafaza edüp etınedikle-
oıaksat aylık sahiplerinin maaı rini yoklamadan başka şekillerle 
almak hakkına muhafaza edüp et- tesbite matuf olan bu tedbirlerin 

medikleri tesbite, yani kendilerinin • tatbikinfl esas teşkil etmek üzere 

hayatta olup olmadıkları, başka zat maaşları sahiplerinin umumi şe-
taraftan maaş alıp almadıkları, kilde ve bir defaya mah!tus olmak 
kız çocukların ve kadınların ~vlenip d 

üzere mal dairelerine müracaat e e• 
evlenmedikleri gibi hususları tahki· l 

rek nüfus kağıtlarına zat maaşı a • 
ke matuf bulunmasına göre maaş 1 1 
sahiplerinden fotoğraflı hüviyet dıklarını kayit ettirmeleri lüzum u 

varakası istemek maaş alanların görüldüğünden muvakkat birinci 
nüfus kağıtlarına maaş sahibi ol· maddeye bu hususta hüküm konul-
duklarına dair meşruhat vermek, muı ve muvakkat ikinci mad.de.de 
evlenme vukuatını mal dairelerine de bazı tedbirler tespit edilmıştır. 

=====================================================::::::==== 

Muğla ve Denizlide 
şiddetli 

zelzele 
fvfuğla 24 (a.a.) - Dün ~ece 

yarısına doğru başlıyan yer sar. 
sıntıları seyrek fasılalarla devam 
ediyor. Şehrin yeni ve e,.ki su 
tesisatı harap olmuştur. 3 saatlik 
Oyuklu dağda da şiddetli yer 
sarsıntıları olmuş bazı köylerde 
basarat vukubulmuştur. 

Mnğla halkı kamilen evlerini 
boşaltmış, sokaklara meydanlara 
dökülmüştür. 

Denizli 24 (a.a) - Dün sa
at 22,55 de 50 saniye : kadar sü
ren oldukça kuvvetli bir zelzele 
olmuştur. Hasarat yoktur. Bundan 
başka biri kuvvetli diğeri hafif 
olmak üzere 6 yer sarsıntısı da
ha olmuştur. . 
Almanların yakın şarktaki hedef

/ Devamı ikincide} 

1 
Yeraltı 

servetlerimiz 
~-

Ankara 24 ( A.A ) - Geçen 
ıene maden istibsalitımızda gö~il· 
len terfiler, halihazır vaziyete rağ'· 
men yeraltı servetlerimi7.İn arttırıl· 
ması hususunda bükOmetce veril· 
miş olan kararlara uyğun olarak 

sarsılmaz bir aziın ile ileri seyrini 
muhafaza ettiğine güzel bir misal 
teşkil eylemektedir. Verilen resmi 

rakamlara göre geçen yılda zongul· 
dak havzasında kömür istihsalatı 3 
milyon 19 bin 458 tona varmıştır. 

Bu miktar 939 dan 323,061 ton ve 
930 senesi istihsalitından ise tam 
iki misli fazladır. Linyit şimdiye 
kadı r erişilmemiş bir rakor olarak 
yüzde yüz artmış ve tahminen 230 
bin tona varmıştır. 

Oivrik madenlerindeki demir 
cevheri 130 337 tondur, bakır is· 
tihsalatımız ise 2058 tonu musaffa 
olmak üzere 7046 tonu bulmuştur. 
kilkürt 67535 kiloğramı çubuk 
3,373,150 kilognmı toz olmak 
llzere 3,440,675 kilo~ramd,r. 

950 grama indiriliyor 
Beledife -
yeni fiyat Tarihin 
tesbit edecek gOrmedi

ği harp 
Ankara : 24 [ Hususi Muha

birimizden] - lzmir,. Ankara ve 
lstanbulda ekmek tartısının 1000 
gramdan 950 grama indirildiği 
malQmdur. Verilen malOmata gö
re, hükOmet, 30 vilayetimizde 
daha bu kararın tatbikini tensib 
etmiştir. Aralarında Adananın da 
bulunduğu, vilayetlerden bazıları 
şunlardır: 

Afyon, Amasya, Aydın, Bi
lecik, Bolu, .Burdur, Elazıg, Es
ki4ehir, İçel, Kayseri, Kırklareli, 
Mersin, Kütahye, Manisa, Muğla, 
Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, 
Tekirdağ, Zonıuldak. 

Bu vilayelerde belediyeler 
ekmek fiyatlerini yeni tartıya 
göre indirecekl.,rdir. Her vatan
daş, ihtiyacı miktarında ekmek 
almakta serbestir. 

Giride 
paraşütle 
manken 
atılıyor! 

Almanlar havadan 

tank lndlrmeAe te· 

9ebbUa ettiler mi? .................. ~ 
Kahire. 24 [a. a.) - lngiliz or· 

ta·şark tebliii : 
AJmular Giritdeki kıtalarıoıa 

takviyesi için dün •zimli l'•yretler 
sarfetmiflerdir. Kaodiye ve Resmo
da havadan indirilen müfrezeler 
kat'i aarette temizlenmiştir. Daha 
uzak mıntakalara indirilen paraşüt
çüler de Yunanlıların müzaheretiyle 
temizlenmektedir. 

Malmo ve civarında şiddetli 
bir mücadeleye devam edilmekte• 
dir. 

Pıke bombardıman tayyarele· 

rinin biitün gün yaptıkları şiddetli 
hücumlara rağmen azimkirane bir 

surette dövüşen k.ıtalarımız düşma
na çok ağır zayiat verdirmişlerdir. 

Keza düşman askeri nakliye tayya
relerinden bir çoğu tahrip edil
miştir. Kuvvetlerimizin maneviyatı 
çok. yüksektir. 

Londra: 24 [a. a.] - Alman
ların Girit adasına paraşütle man
kenler attıkları bildirilmekted!r. 

Ba hareketin hedefi sarih su· 
rette anlaşdmamakla beraber bu
nun l T k . ngı ız atalarını yanıltarak 
mübım~atlarını israfa sevk için 
yapıldıgı ~annediliyor. 

. A_lmanların havadan tank İn· 
:~rmege teşebbüs ettikletine dair 
ıç bir bir malOmat yoktur. 

Londra: 24 [a. a,] - Taymi· 
sin denizilik muharriri yazıyor: 

Resmi bir beyanat neşredilme
mekle beraber donanmanın Ciride 
Y1&J>ılan hGcumu tardettiği muhak· 
kaktır. 

Donanma burada hava müza. 
hereti olmaksızın faaliyette bulun· 

muş ve vezifesini mükemmel bir 
•urette ifa etmiştiştir. Donanmanın 
zayiatsız kurtulduğu da beklene· 
mez. 

Göztaşı satlşlarmdaki 
f a r k ı 

1 

fiyat 

Ankara 24 (Husuıi) - İzmir 
incir, üzüm tarım satış ·kooperatif 
leri tarafından yıl başından 19 
tnarta kadar müstahsile yapılmış 
ol•n göztaşı satı4larında tatbik 
edilınit fiyatlarla bilahare tespit 
edilmif bulunan 20 kuruıluk fiyat 
arasındaki fark alıcılara iade olu· 
nacaktır. Bu husu•taki •koordinH· 
yon karar. netrolundu. 

Alman kıtaları Gi
ridde bütün mevzi
lerden çıkarıldılar 

Malemi etrafın-
da çok şiddetli 
muharebeler 
oluyor 
Almanlar Giride kı
talar indirmeğe dün 
de deuam ettiler 

- Radyo -
-gazetesi -

9Şarki Akdenizde lngiliz de· 

niz kuvvetleriyle Alman bava 
kuvvetleri arasında başlamış o· 
lan büyük boğuşma bili devam 
etmektedir. 

Bu boguşmanın ' en dikkata 
değer noktası, Almanların bu· 
gün geç vakta kadar bili glrit 
harekatından hiç bahsetme • 
miş olmalarıdır. Buna mukabil 
lngilizler de donanmalarının bu 
muharebede aldığı neticelerden 
bahsf'tmiyorlar. 

Anlaşıbyor ki Almanlar ·in· 
gilizlerin donanmaları hakkınd; 
t~fsilit vermelerini; lngilizler de 
Almanların Girid harekatında 
ne derece muvaffek olduklarını 
söylemelerini beklemektedirler. 

lngiliz kaynaklarından gele 
haberlere göre, Almanlar, bir 
tek mevki müstesna, Giritde bil· 
tun mevkilerden tamamen ç•ka
rılau~ atılmıpardır. 

Almanların Resmo üzerine 
yaptıklan teıebbOs ilk adımda 
muvaffak olamamııtir. Kandiye· 
de bir aralık birleşmeğe muvaf
fak olmuılar ve bitti buı evle· 
re bile gırmişlerse de bugün ge 
len haberler göre buradan da 
tamamen temizlenmişlerdir. Ancak 
Almanların Malemiden hali atı
lamadıkları bildirilmektedir. 

Bilindiği gibi Girid muvaf. 
fakiyeti, denizden yapılacak nak. 
liyata bağlıdır. Eğer deniz nıak· 
liyatiyle top, tank ribi ağır harp 
malzemesi adaya çıkarılmıyacak 
olursa muvaffakiyet çok güç bir 
durOlu girer. Esasen Almanlar 
b~ de~iz yolu!'u açmak içindir 
kı denızden bır teşebbüs yapmış 
!ardır. 

lo~ilizlerin bildirdiğine na• 
zaran ılk. günlerde denizden ya· 
pılan taarruzda gözden kaçan 
bazı k.üçük gemiler adaya mah· 
dut mık.darda harp malzemesi 
çıkarmışlardır. 

Bugün böyle dar bir deniz. 
de bava vo deniz kuvvetleri a
rasında bütün şiddetiyle cereyan 
etmekte olan muharebe tarihte 
hiç görülmemiştir. Almanlar, da 
denizde hava kuvvetleriyle logİ· 
liz donanmasını mağlup edecek· 
lerini iddia etmişlerdir. lngili.ı· 
ler ise bunun akıini iddiada is· 
rarla duruyorlar. 

Almanlar Giride kıtalar İn· 
dirmiye bugünde devam etmiş"
lerdir. Malami tayyare meydanı 
geç vakta kadar bili Almanla· 
rın elinde bulunmakta idi. Ka· 
bire radyosuna röre Malami et 
rafında çok 4iddetli muharebe· 
ler cereyan etmektedir. Alman
lar şimdi, indir~ikleri kuvvetleri 
takviye etmeğe çalışarak işral 
sahasını renişletmiye uğraşıyor· 
lar. 

· Verilen son haberlere gÖ· 
re bugün lnriliz tayyareleri Ma 
lamiye karşı Jiddetli bir taarruz 
yapmışlardır. Bu taarruzlarda in· 
giliz bombardıman tayyareleri 
asg-ari yunkers 52 tipinde on 
Alman nakliye tayyaresini imha 
etmiş ve yerde bulunan birçok 
tayyareyi tahrip eylemişlerdir, 
Taarruza iştirlk eden uzun men· 
ı.illi lngiliz av tayyareleri ite 
yerde bulunan dört Alman aak 
liye tayyaresini tamaaıea haıara 
utl'ratmı lardır. 

Bir paraşütçü tayyareden 
atlamaya hazırlanırken 

· ınuilizlerin 
H U 1) 

zırhlısı 
Btll'at mahzenine Alman 
hombalarının isabeti 
·neticesinde 

infilak 
etti 

Londra : 24° [ A. A. ) -
Amirallık dairesi tarafından 
oe1redilen bir reami tebliide 
şöyle denilmektedir: 

ln&'iltere bahri kuvvetleri 
bu sabah erkenden Groenland 
açıklarında, aralarında Bia
mark zırhlısıda bulunan Alman 
deniz kuvvetlerini önlemi~ler
dir. D Üş m ana yap ı 1 an 
taarruz f'Snasında Viıamiral 
Holland'ın bayrağını taşımakta 
olan Hood zırhlısının barut 
mahzenine talihsizlikle bir İsa· 
bet. v~ki olmuş ve zırhlı infilak 
etmıştır. Bismark zırhlısında ha
sarlar vuku bulmu•tur D" 

T • uşma· 
nın takibi devam etmekt d' H d e ır. 00 zırhlısı mürettebatından 
ancak .pek azının kurtulabihiıi~ 
olmasından korkulmaktadır. 

lngiltere üzerine hava 
hücumları hafifledi 

Londra: 24 [a. a.J - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerioi tebliği: 

Gece düşmanın İngiltere üze. 
rinde ki hava faaliyeti çok hafif 
olmuştur. Az miktarda bomba atıl· 
auştır. Bu bombalar az hasarı mu. 
cip olmuştur. Ôlü ve yaralı mik· 
darı da azdır, 

Vilayetler fiyat murakabe 
komisyonlarının idare 
masrafları 

Ankara : 24 f Hususi Mulıa· 
birimizden ] - fiyat murakabesi 
işleri için kabul olunan kadroya 
ilave yapılmasına ve bu iıler iç\n 
Ticaret vekilliği emrine tahsis 
olunacak paraya mütedair Koordi. 
nasyon kararı vekiller heyetince 
tasdik edildi. Bu kararnameye 
röre, bu hdronun 1941 takvim 
senesi sonuna kadar yedi aylık 
karşılığı olmak üzere 48510 lira 
tahsis olunmuştur. 

Ticaret vekaleti emrine, vil!· 
yetler fiyat murakabe komi:ııyon· 
larının idare masrafları için 15000 
lira ve fiyat kontrolörleri için 
açılacak kur• maarafJarı JcarşıJıfı 
olarak 7500 Jira tahsi• olupmuştur. 
Bu kadro 2 ı O liralık bir büro 
şefi, 170 Jir•ı.&' 22 ~iy•t lcontro
r a 140 liralık 20 fıyat 1contro
l~;o: so vo 40 liralık dört dakU· 
Jodao j.,.,..... 



• 
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1 . . . . • .. . . . . •.....•. * ----11 H ARP N 0-T-L AR 1 l=== 1 R E A L 1 T E 1 ~~~~.----~·~ '~~l 
Giride yapılan 
hareket 

Sürüp giden :a~:;::y.~~:~!~ DÖVİZ 
ve kuvvetleriııi Her ev ve f abrıka korunma Kirazın vitaminleri 

Bu halta ıar· 

lında, Alman· 

Harp ve dağıtmasını temin 
etmek. 125> ugünkü şartlar içinde 

l9>Döviz ancak bir lif, bir S·ıper·ı kazdıracak y~~. m!~e~,~iuu~ Girid işi 
ların Giride karşı sonradır ki,olgun 

Ancak bundan 
lükstür. Döviz karın doyurmı

yor; Döviz dokunarak pamuklu 
mintan olmıyor; Döviz bize iste
diğimizi getiremiyor. 

giriştikleri büyük ___ y A Z A N __ _, meyveler halinde 

~~~" ~:;.~~üsü:i~ l Mümtaz faik Fenik ::~;,;. toplana· 

da doğru fikir ifade 
G. A. edenler şüphesiz 

pek çoktur. Fakat kiraza atledi· 
len « arkamdan dut yetişmeseydi 
çocukların boynunu cöpe benze· 
tirdim » sözü yeni öğrenilen len
ce hakikatlere hiç uymamaktadır. 
Yemişlerden beklenilen şekerle 

vitaminler •ve madenler bakımın
dan kiraz çocuklara da, annele. 
rine ve babalarına da pek fay• 
dalı bir yemiştir. 

Kürek 

hadi•e oıarak gör~ Alman plAnları 
memek lazımdır. 

Mala mukabil mal devrinde
yiz. Her mahsulün, yabancı ül· 
kelerden getirtilecek, bir muka· 
bili vardır. Bu itibarladır ki ser· 
best Mcaret hayatının Döviz ede
biyatı artık kiretmiyor; hara
retli bir eda ile tekrarlanan 

olanlar 
ve kazma ihtiyacı 

mıntakalarındaki ka-
rakollardan bunları emaneten 
tedarik e d e b i l e c e ki e r Bu Almanların Ortaşarka ve lngi- / 

liz imparatorluk yollarına mütevec. 
cih hareketlerinin bir safhasıdır. 

Bu suretle şarki Akdeniz elde 
edilecek, Suriye ve Irakla bera· 
ber, Süveyş kanalı ve l•kenderye 
bir taarruz büzmesi içine alınacak
tır. Yani Libyadan Şarka doğru, 
Giridden Cenuba doğru, Suriyeden 
Cenubi Garbiye duğru, Iraktan 
G ırbe doğru ayni zaman yapılacak 
hareketler tamamiyle Mısırı istih· 
d•f edecektir. 

Bu hareketin diğer bir mini
•• da. lngiltereyi, tamamiyle Av· 
rupa kıtasından atmak, işgal altın· 
da bulunan Yunanistanın Giridde 
bulunan bir hükı1metle olan alaka· 
sını ortadan kaldırmak ve sonra f 
harekatı bu ilk karakollar vasıtasiy
le Afrikada inkişaf ettirmektir. 
Askeri ve siyasi gayretler, tema
miyle bu gayenin üzerinde top~~n· 
mıştır. Onun için Almanlar, Gırıd 
seferinde mühim mikdarda zayiat 
vermrği ! ile göze almışlardır.Bel 
ki bu zayiat, teşebbüs itibariyle 
Garp cephesi harekatından da faz
la olacaktır. 

Harekatın mahiyeti 

Giridde cereyan eden harbin 

inkişaf safhaları üzerinde 
durmıyalım. Çünkü elimizdeki ma· 
lı1mat da çok nakıstır; ve bize ge. 
!inciye kadar bir çok süzgeçler
den geçmektedir. Yalnız şu muhak· 
kaktır ki, bu hareket büyük ölçü· 
de hava hakimiyetine dayanmakta· 
dır. Vr notice, tayyare mi, donan· 
mamı? sualinin düğümünü cörecek
tir. lngilizler, hiç şüphe yok, Yakın, 
O hşarkta henüz kafi derecede 
tayyare teksif edememişlerdir. Ira· 
kta cereyan eden hadiseler Mısır 
hudutlarına \<adar yaklaşan Alman 
kuvvetleri, Suriyenin üzerine yapı· 

lan tazyik, lngilizlerin Girid muha· 
rebesine kili derecede tayyare 8· 

yırmamalarına sebep olmuştur. 

Almanların, Habeşistanın tas· 
!iyesi üzerine •erbest kalan Cenu· 
bi Afrika kuvvetlerinin Veyvel or· 
dusuna yardımı başlamadan evvel 
Giride ihraç yapmaları da yine te

şebbüsü ele almak istemelerinden 
doğmuştur. Fakat bu hareket ay· 
nı zamanda da büyük bir kumar 
olmakta ve Almanların şimdiye ka
dar elde ettikleri i;tila muvaffaki
yetlerinin neticeleri üzerinde de 
bu muazıam bir rol oynıyacak ma
hiyet almaktadır. Şimdi bütün pres· 

tij Girid adasının akibetine bağlan
mıştır. Bunun diğer bir neticesi de 
İngilizlerin Alman istila teşebbü .. 
terinin tekniğini öğrenmeleri olacak, 
kendi adaları için aldıkları tedbir· 
teri ona göre tadil edeceklerdir. 
Bu suretle ana vat.anı üzerinde bu ... 
Iundurdukları kuvvetlerden bir kıs. 

mı da serbest kalacaktır. 

lngiliz planı 

Şu satırları yazdığımız ana ka
dar geleu haberler lngilizle· 

rin Girit'te vaziyete hakim olduk· 
ları merkezinde idi. lngilizler ilk 
günlerde diğer cephelerden hiç de 
mühim bir kuvvet ayırmadan bu· 

na muvaffak olmuşlardır. Eğer Gi 
rıdin ta,namiyle . Almanların eline 
geçtığıni kabul et.el< bile, •·bunun 
yahız bır istıli. hareketini genişle· 
tocegi fakat diğer taraftan ıulh ve 

netice kadar Sertinden uzaklaşa· 
caktır. lngilizler tekniklerini Alman 
lara kabul ettirmiştir: 

O da uzun bir yıpratma 
harbidir. Şu,asını açıkça söylemek 
liıımdır ki, lnırilizler zaten harbin 

1941 de bitaceiini iddia etmemiş
lerdir. Onlar bu yılı ve hatta ge· 
lecak yılı bir hazırlık devresi ola
rak göz önüne almış bulunuyorlar 
Şimdiye kadar hiç b.ir l~riliz dev
let adamı kati netıaenın bu yıl 

içinde alınacağını söyl~memiştir'. 
Hadiselerin cereyan şeklınden lngı
lizlerin kabul ettikleri umumi pli· 
nın şu iki esas dahilinde toplandı 
tını söyliyebiliriz: 

1 - Harbi· mümkün olduğu 
lı:adar u~atıp askeri hazırlıkları ta 
mamlamak; 

2 - Almanların harp yaparak 
ıııukavemet ırörerek, yıpranarak 

Fakat lngilizlere karşı Alman· 
ların da planları vardır: bu 

nu da şu şekilde hulasa etmek 
kabildir: 

1 - Kuvvetleri dağıtmamak 
için bazı devletlere vaadlerde bu
lıınarak onları üçüzlü paktın içine 
almak ve işgal altında bulunan 
yerlerde bu devletlere zabıta vazi 
fesini gördürmek. 

2 - lnıriliz bombardımanların 
dan uzak üsler sanayi merkezleri 
tesis ederek istihsali arttırmak, 

3 - işgal altında bulunan yer· 
!erdeki ahaliyi ziraata sevkederek 
Alman halkının iaşesini mümkün 
kılmak. 

4 - Bunlar haricinde kalan 
memleketlerle, iktisadi münasebet. 
leri tanzim edip, iptidai made kay
nakları elde etmek. Bunu temin 
için de lngilizlerin münakale yolla
rını tayyareler vasıtasile kesmek. 

lştk harbin iki kutbu, böylece 
birbirine zıd olan bir şekilde inki· 
şal etmekle, gün geçtikçe iki tarafın 
takibettiği yollar birbirinden ayrı

lıp zaviye genişlemektedir. Bundan 
dolayıdır ki bu harbe kısa vadeli 
bir harp olarak bakmağa imkan 
kalmamıştır. Bundan dolayı neti
ceyi ölümden daha çok, sefaletin 
ve ıztırabın yaklaştıracağını kabul 
etmemek için sebep yoktur. 

Netice 
Şimdi sözlerimizi hülisa ede

biliriz: Almanya kara hakimiyetini 
ve hava hakimiyetini elinde bulun 
durmağa ve lngiltereyi karadan 
çıkararak yalnız denizler üzerinde 
bulundurmağa çalışmaktadır. Bu su
retle iki zıd vaziyet hadis olacak, 
biri diğerinin sahasından çıkacak. 
tır: Kıt'a Almanyada kalacak !akili 
eğer tabir caizse, • deni.z kıt'aaa • 
lngiliz.lerin elinde bulunacaktır. 
Şimdi bu maksatla Fransa ile de 

iş birliği yapılmııtır. Bu iş birliği
nin ittifaka yakın ve hatta bir çok 
ahvalde ondan da ileri bir şey ol
duğunu yakın hadiseler göstere· 
cektir. Franaadan Alsas • Loren 

alınmakta buda mukabil ona Bel· 
çikanm Valon'leri, yani Latin Irkın· 
dan olup Fransızca konuşan ahali 
ile meskün olduga. yerler verilmek
tedir. Almanya, bu suretle Fran
sızları aşağı yukarı harbin galipleri 
arasına sokmağa uğraşmaktadır. Bu· 
nun şeref tarafını münakaşa edecek 
değiliz. Başkalarının üzerinde ko. 
nuşmak bize düşmez. Fakat harp 
henüz bitmediğine ve bitmeyece
ğine göre, bundan hangi tarafın 

kirh çıkacağı meselesi üzerinde 
hakkile durulabilir. Netekim lngiliz 
hariciye nazırı Eden, bu iş birliği 

eğer lngilizlerin harbi sevk ve 
idaresine mani olacak olursa, o 

ll ROMAN:39 I 

- Memlekete para ırirecek 
elendim; hem serbest Dövi:tl ... 

Şeklindeki isbat gayretleri 
artık, bozgunculuk gayretinden 

~ 
doğmıyorsa, mutlaka budalalık 
eseridir. 

Ticaret hayatı beynelmilel 
tahdit altındadır. Artık hiç bir 
memleket fert veya zümre en· 
dişesiyle hareket etmiyor. Her 
alışverişin ilk ölçüsü, umumi ve 
milli menfaattir. Bu şartlar için· 
de şu veya bu firmanın eskisi 
gibi Laşıboş çalışmasına müsaa· 
de edilemez; edilirse imme men
faati haleldar olur ve memleke· 
tin umumi nizamı bozulur. 

Türkiye' ye Döviz gireceğin· 
den bahsederek bu anonim mu· 
galatanın arkasında şahsi menfaat 
düşünenleri iyi gözle göremeyiz. 
Cereyan halindeki muazzam harp 
içinde milli zaviyenin rüyet sa· 
hasını daraltarak fertlerle meş· 

gul olmak, davayı topyekOn kay
betmek demektir. Şu· cennet va· 
tanda huzur içinde yaşıyoruz; 

rahatız, mesuduz, bahtiyarız; kıt· 
lıkla, açlıkla, yoksullukla zerre 
kadar alakamız yoktur; gündüz
lerimiz endişe içinde, geceleri· 1 miz bomba yağmuru altında geçl miyor, Bunun kıymetini bilmeliyiz. 

~ 
Anonim mugalata yok; umu· 

mi menfaat içinde icaba göre 
yürümek var. Pamuğumuz, tifti-

~ 
ğirniz, buğdayımız, madenlerimiz 
altın döviz mukabilinde alabil· 
diğine ferdi kazanç malı haline 
geldiği gün elimize geçecek al· 
t1nlarla memlekete hiç. birtey 
~ok.amayız. Serbest dövizin dün· 
kil kudretinden ilham alanlar 
aldanıyorlar. Döviz dün hakika
ten blrşeydi; bugün hiç birşey 

değildir. 

*** ....................... ""' .... 
Beden terbiyesi kanununda 

yapılacak tAdiller 
Ankara 24 (Hususi muhabiri

mizden) - Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü kanununda yapılacak 

tadillere dair layiha ruznameye a· 
hndı. 

zaman lnırilterenin lşğal altında 
bulunan Fransa ile, işğal edilmemiş 
Fransa ar .. ında biç bir fark göze· 
tilmiyeceğini de söylemiştir. 

Suriye, Irak, Grit hadiseleri 
harpde yepyeni bir safha açmak
tadır. 

te_ eyhan vilayeti, halka aşağıdaki tebliği yapmaktadır: 
.:;;;;;!>«Her ev, ailesi efradı mevcuduna göre, her müe$sese ve fahri· 

ka keza memur ve işçileri mevcuduna göre korunma siperi yaptıracaktır. 
Korunma siperleri evvelce Vilayet tarafından evlere dağıtımış (Halk 

için hava taarruzlarından korunma bilgisi) adlı risalede mevcut şekil ve 
ölçüye göre yapılacaktır. 

Korunma siperleri kısa zamanda tamamlanmış olacağından bu hususta 
kazma küreğe ihtiyacı olanlar mıntakalarındaki polis -karakollarından 
bunları emaneten tedarik edebileceklerdir. 

Korunma siparleri şehrin seyrek mahallelerindeki evlerin bahçelerin· 
de veya eve civar arsa ve tarlalarda yapılacaktır. 

Sık mahallelerde boş arsa veya meydanlar varsa bunlara civar olan 
evlerde bunlara korunma siperi yapacaklarrlır. 

Korunma siperi yalnız şehirlere mahsus olmayıp insanların barındığı 
ve bulunduğu her yerde yaptırılması lazım olan bir tedbirdir. Bu itibar
la bağlarda, bahçelerde, köylerde, çiftliklerde, tarlalarda inşaat mahal. 
lerinde bulunan tekmil halk mevcutlarına göte korunma siperi yapacak· 
lardır. 

Korunma siperleri halk ve alakalılar tarafından derhal yaptırılmağa 
başlanacaktır. Fabrika ve müesseseler onbeş günde halk ise bir ay 
içınde tamamlıyacaktır. Yaptırılacak muayene sonunda ve tayin edilen 
gün içinde korunma siperlerini yaptırınayan veya tamamlamıyanlar hak
kında korunma kanunu hükümleri tatbik edilecektir.« 

Ereğli madan ocaklarında 
çalışan amelenin sıhhı 

ihtiyaçları 
Ankara 24 ( Hususi muhabiri· 

mizden ) - Ereğli kömür havzası 

maden ocaklarında çalışan amele· 
nin sıhhi ihtiyaçlarının teminine 
dair nizamnamenin birinci maddesi 
değiştirildi. Yeni madde hükümle
rinin bu gün tatbikine geçilmekte· 
dir. 

Yakın Şark.'a doğru 
(Boşmakaleden artan] 

lerinin suya düştügüne inanmak 
yerinde olur. Muhakkak olan şu

dur ki, Almanlar bu yeni mücade· 
lede kazanmak için bütün kudret 
ve imkanları kullanacaklardır. Bu 
mücadelede lorilizlerin çok daha 
mUsait vaziyette buluaduklarını da 
unutmamak lizımdı. 

Bize gelince; yeni harp sahası 
ve neticeleri, bizi son derece a)a. 
kadar edecek mahiyetterdir. Her 
halükarda hadiseleri en büyilk 
dikkkatle takip ediyoruz. Muharip 
taraftan herhangi birinin muvalla
kiyeti, bizi tuttuğumuz yoldan 
ayırmıyacaktır. Bu yol, tam istik· 
lal, hürriyet, mülki temamlık yolu· 
dur. Bu milli mukadesatımıza te· 

oa vüz edilmedikçe, harp nerede cer
yan ederse etsin, sulha bağlı kal. 
mak azmindeyiz. Ancak, istiklali
miz ve bütünlüğümüz tehdide ve 
tecavüze uğradığı gün, şahlanmış 
bir arslan gibi, dünyanın bir çok 
defalar şahit olduğu kahramanlık· 

larımızın en üstüniinü ğöstermek
ten biran bile geri durmıyacağız. 
Ve bu savaşın bizi milli mücade
lenin zaferini tekrar idrak etmek 
saadetine erişdireceğinden de bir 
an ıüphe etmiyoruz. 

Beyanname ile bildirilecek 
in·şaat aletleri 

Ankara 24 (Hususi) Yol 
inşaatına mahsus alil ve edevatı 

bulunan hükmi ve hakiki her şah· 
sı bir hafta zarfında valiliklere be 
yanname vermeğe mecburi tutan 
koordinasyon kararı neşredildi. Bil· 
dirilecek alat ve edevat şunlar
dır: 

On adedden fazla kazma ve 
kazma sapı, kürek ve kürek sapı 
varyoz 6· 10 kilogramlık tokmak, 
3-5 kilogramlık çelik manivela 3-12 
kiloaramlık boramın çeliği, 20-25 
milimetre kalınlığıncıa balast çeki. 
ci, konkasor demir el ı arabası, ah 
şap el arabası, alelumum çadır. 

Nalaa vekaleti bunları değeri 
bahasına alacaktır. 

Sınat müesseseler hakkında 
bir koordinasyon kararı 

Ankara 24 (Hususi) - Mun· 
hasıran kendi istihsilleri için muk
tazi iptidai madde ve işletme mal· 
zemesi ithal eden sınai müessese
lerin, bu gibi maddeleri getirebil· 
mek maksadiyle ithalitç1 birlikleri
ne girmeğe mecbur olmadıklarına 

irad koordin•syon kararı neşredildi, 

ipek kozası mubayeasında 
tavsit edilecek müesseseler 

Ankara 24 (Hususi muhabiri. 
mizden) -Doğrudan doğruya müs· 
tahsilden ipek kozası mubayaası 
ıçın Ticaret vekalet emrine l tahsis 
edilmiş olan kredi ile yapılacak 
mubayaatta tavsit edilecek müesse
selere, karla neticelenecek muame· 
leler için, yüzde iki ni•betind~ ko· 
misyon verilmesine dair koordinas. 
yon kararı neşredildi. 

KA LDIRIML ARIN 
YAZAN: 

Bir kerre, şeker bakımından 

kirazın yüz gramı 14 gram şeker 
olacak madde verir. ,Bunun 10 
gramı halis şeker olduğu gibi 
üst tarafının· da hazımdan sonra 
şeker olmasına hiç bir mini yok· 
tur. Bu nisbette şekeı:i yemişler
den pek azı getirebilir. Kendini 
o kadar ağır tutan kaysı bila İn· 

sana ancak yüzde on nisbetinde 
şeker olacak madde verebilir. 

Vitaminleri bakımından kira• 
zın yüzde 500 ölçü A vitamini 
çocukları büyütmeye, semirtmeye, 
hemde bulaşık hastalıklardan ko
rumaya yarar. Onun için kirazın 
çocuklara zarar verebileceği ıözü 
büytlk bir haksızlıktır. Onun yüz· 
de 16 miligram C ~vitamini de 
çocukların dişlerine kuvv~t ve 
cili verir. 

Madenlerine gelince, İn•an· 
lara en lüzumlu on iki maddeden 
hepsi tamam oldnğundan, kiraz 
çocuklar ve çocuk olmiyanlar 
için tam bir maden hazinesidir. 

Kirazdaki madenlerin en Ö· 

nemlisi yüzde 0,0020 miligram 
nispetinde iyot madeni çocukların 
da çocuk olmıyRnların da troit 
guddeleriae lüzucıludur. Bu gud
de insanın beslenmesine, güzeJJi· 
ırine ve fikrinin parlaklığına hiz
met ettiği için kiraz bu bakım· 

dan en faydalı yemiş demektir. 
iyot madeninin bundan fazla• 

sını bu kadarını bile bizim yemiş· 
terimizden hiçbiri veremez. Mese 
la güzel kokul)l kay11 da o ma· 
denden hiç yoktur. 

Kirazın ç o c u k 1 a r ıçm 
büyük faydası, onun terkibindeki 
fosfor ve kireç madenlerinin ayni 
nispette yüzde yirmi milia-ram ol 
masıdır. Hatırlarsınız ki bu iki 
maden arasındaki nispet bire ne 
kadar yakın olursa ikisindeu de 
istifade o nispette olur. Nispet 
bir olun oa iki .. ad ende de isti· 
iade tamamdır. Bu madenler de 
kemiklerin temeli demektir. Bun
dan dolayı kiraz kemikleriı> teme 
tini kuvvetlendirir. 

Onun terkibindeki yüzde 0,38 
miligram nispetinde çelik madeni 
pek de büyük nispette sayılamaz 

sa da yanıbaşında 0,03 miliğram 
nispetinde manganez madeni de 
ı:.utunduğundan çelikten istifade 
şüphesizdir. Endüstride olduğu 
gibi insanın vücudünda çeliğin 

yanında mangenez bulunmayınca 
çelik kuvvetli olamaz. 

(Devamı Üçüncüde) 

dubalarındaki tellere tırmanıyor ve denize 
atlıyordu. lngiliz polisi, işi bitirmek isti· 
yor, tabancasını çekiyordu. Birden, köprü 
dubaları üzerinde, laz başlıklı iri bir göl· 
ge uzanıyordu. J Tam o sırada Gebzeden 
gelen ve köprüye çıkan yüzbaşı Davud'la 
Tilki, bir tabanca sesi duyuyorlardı. Vu· 
rulan, serseri değil, lngiliz polisiydi. 

seydi. ince mavi şeritli, beyaz, enli bir 
yaka11 vardı. Önünde siyah, parlak bir 
kordela fiyonk yapıyordu. Ceplerinin 
üzerinde kollarının yenlerinde, kısa pan· • • 
talonunun paçalarında, üstlerı çıpalı sarı 
dü&"meler parlıyordu. Bayılacaktı ha el
biseye kUçük Cena-iz... Biraz büyükçe 
gibiydi. Fakat, aradan bir yıl i•çmişti. 
Ulaklar çabuk bilyür. Muhakkak ki kü
çük kardeşi, bıraktığından çok farketmişti. 

KOKU SU 
Reşat Enis 

metler koptu. Murad'ın annesi cici burun, 
şımaıık bir lstanbul kızıydı. Nasıl olu
yordu da Murat, mahalle çocuğunun· par· 
tal, bitli elbiselerini sırtına geçiriyor ve 
kendininkileri o pis suratlı mendebura 
giydiriyordu 1 Murad'mın suçu yoktu. Ço. 
cuğu kandıran hınzır şaşıydı. Ve lbra
himcik, doktor binba~ısının çocuğunu 
kandırdı diye, o gece eşek sudan gelin· 
ceye kadar dövüldü. 

ulak bilem gelecek ... 

Uzakta durdular. Cengiz, arada sıra
da onların bulunduğu tarafa · da bakıyor, 
fakat bir türlü farkedemiyor, tanıyamı· 
yordu. Hikmet te, Şaşı da katılıyorlardı 
gülmekten ... Neden sonra seslendiler. 
Cengiz çekingen adımlarla, inanmıya 
inanmıya yanlarına geldi. lbrahim boy· 
nuna sarıldı, Filmin çekilişi bitince, dikenli kırba

cın vuruşlarile her taralı çürüyen Fan· 
ti'yi yakın, eczahanelerden birine götür· 
müşlerdi. VücudünDn mosmor kesilen yer
lerine tentGrdiyot sürmüşlerdi. 

Kara elbiseli, uzun boylu rejisör, 
« Bir Millet Uyanıyor 1 » filmindeki bu 
ulak, amma can yakıcı rolü için avucuna 
iki liracık sıkıştırmıştı. 

Omuz başlarında, kalçalarında, mel'
un lngiliz polisinin dikenfi kırbacile açı· 
lan yaralar günlerce kapanmamıştı ve 
ağrılar, sızılar içinde, günlerce kıvran• 
mıştı Hikmet ... 

* * * 
Yağmur ayoı eli a-özlü 

dırımlar vıcık vıcık çamur. 
Ortalık aydınlanmıştı. 

• * * 

yağmur. Kal-

ikindi üstü bayram toplan atılırken, 
Fanti Hikmet ve Şaşı, Kapalıçarşıda ih· 
tiyar, şaşkın elbiseci yahudiden a-ıcır 
gıcır yeni bir kat çocuk rubası çalıyor. 
lardı. Bu, bahriye biçimi güzel bir elbi-

lbrahim ı bacaklarında, yakalanmak 
korkusanun verdiği telaş... Yüreğinde, 
Cengiz'i göreceğinden ve sevindirebile. 
ceğinden doğan memnuniyetle, için için 
a-ülüyor, patlak iskarpinlerinin ucuna 
raslıyan çakıl taşını, hazan boş bir cı. 
gara paketini sekiyor ve düşünüyordu : 
Yıllarca evvel, Cengiz'in . yaşındayken, 
böyle bir kat bahriye biçimı rubayı özle
yişini düşünüyordu. Konrşula:ı doktor 
binbaşısının oğlu Murat, hep boyle elbise 
giyerdi. Onun, önünde « Yavuz » yazılı 
küçük serpuşunun siyah, uzun kord~lisını 
uçurtarak çalımlı dolaşışı lbrahim'i öyle 
imrendirirdi ki 1 Bir gün arsanın en ıssız 

yerinde, doktor binbaşısının oğluyla, kısa 
bir müddet için, elbiselerini değişmişler
di. ( Murad'ın da, lbrahim'in partal elbi
selerine karşı içi giderdi 1 ) lbrahim o 
g'Ün, ömrilnün belki en sevinçli bir saa· 
tini yaşadı. 

Aynı günün akşamı mahallede kıya-

Akşam oluyordu. işte artık mahalle
lerindeydiler. lbrahim tuhaf bir ürperişle 
titriyordu. Mohalle çocuklarının oynadığı 
arsaya doğru yürüdüler. Cengiz'i orada 
bulacaklarını umuyordular. Gerçekten de 
öyle oldu. Arsaoın en ucundaki dıvar 
dibinde zıpzıp oynıyan küçüklerin arasın
da Cengiz'i seçer seçmez, Şaşının yüreği 
titredi. 

Fanti 1 
Burada mı? 
Nah... Parmağımın doğrusuna 

bak". Gördün mü ? işte şimdi eğildi; 
yerden bilyesini alıyor- işte o... Cen
giz ... Benim kardeşim ... 

Neşeliydi. Kasketini önüne eğdi. Bur
nunu kıstı. Tırnakları uzun parmaklarile, 
ceketinin yakalarından kıvrılan yağlı saç· 
larıoı karıştırdı. 

- Kirata amma da büyümüş!." El
bi1e büyük müyük derken, korkarım ki 

Beni unuttun mu Cena-iz ? 

. . . . 
Vah Cengiz vah 1 

Küçük, ağlıyordu. Ağabeyisioio a-öt
süne kapanmıştı. Fanti'nin bile a-özleri 
yaş içinde kalmıştı. Cena-izin arkadaşları 
bir zaman uzaktan süzdüler. Sonra oyun· 
farına daldılar. 

Nasılsın Cengiz? 
l;iyim ağabey • 
Baban nasıl ? 
Eskisi gibi . . 

- Prens çekiyor mu ? 

. . . 
- Esrar ? 
- Hıı . • Hemde eskisinden çok 

ağabey , •• 
- Peki, ya annen nasıl ? 
- O da eskisi gibi .. 

. . . .. . . 
( Dovımı vır ) 
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• 
istenilen teminatı 

vermedikce 
Amerika, Vitl Fran
sasına yiyecek 
göndermeyecek 

Londra 24 ( A.A } - Vaşing· 
tondan gelen haberlere göre, Vişi· 
nin Amerika birleşik devletlerine 
verdiği cevap, mareşal Petenin 
istikbalde Almanya ile iş birliğini 
mütareke $artlarına inhisar ettire· 
ceği hakkında hiç bir teminat ve
rilmeyeceğini bildirmektedir. halbuki 
Kordel Hal tahriri olarak böyle bir 
teminat istemekdeydi. Vişi, talep 
edilen garantileri vermediği müd
detçe Amerika birleşik devletle· 
rinden Fransaya hiç bir yiyecek 
gönderilmeyecek tir. 

Londra 24 ( A.A ) - Fransız 
hududundan müstakil Fransız ajan
sına gelen bir telgrafa göre, Hit· 
lerle Darlan arasındaki Anlaşma 
bütün Fransada ve bilhassa işğal 
altındaki bölgede derin bir intibah 
haıııl etmiştir.Laval, Pden tarafın
dan kendisine yol verildiği zaman 
halk arasında ne kadar menfur 
iJise şimdi darlan ondan da men· · 
lur olmuştur. Bu telgra fdıı Dar la
nın geçenlerde Brötııny'i ziyaret 
ettiği zaman maruz kaldığı hasma 
ne tezahürat ayrıca hatırlatılmak
tadır. 

Budapeştc 24 ( A.A) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Mageyr Namzet gazetesi neş· 
rettiği bir mekalede Fransız hal· 
kının feci vaziyetini tavsif etmek· 
tedir. Gazete diyorki: 

ALMAN 
Tayyareleri. 
Irak haref<.a
t ına iştirak 

ediyor 
lngilizlerin Habba· 
niye hava meydanı 
bombalandı ve mit
ralyöz atef ine tu· 
tuldu 
Kahire 24 ( A. A) -· lngiliz 

hava kuvvotleri orta şark umumi 
kar&rgihının , Irak harekatı hak· 
kındaki tebliği: 

Irakta asi kuvvetler dün Fal· 
luya'ya hücum etmişlerdir. Fakat 
şiddetli bir bombardımandan son
ra eski mevzilerimiz kıtalarımız 

tarafından yeniden işgal edilmiş· 
tir. Bir miktar kamyon ve tank 
alınmıştır. Bağdadın şimalinde 
Kassels karakol ıııevkiinde bir 
lrak petrol deposu bombardıman 
edilmiş ve burada dört büyük 
ynngın çıkarılmıştır. 

Avcı tayyareledmiz Musul 
tayyare meydanını mitralyöz ate· 
şine tutmuslardır. iki düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Alman 
tayyareleri Habbaniyeyi bombar
dıman etmişler ve mitralyöz ate
şine tutmuşlardır. Binalarda bazı 
hasar vukua gelmiştir. Zayiat ha
fiftir. Bütün bu harekattan iki 
tayyaremiz dönmemiştir. 

Kahire 24 (A. A) - Yarı 
resmi bir membaadan bildiriliyor: 

Arnavutlukta 
bir suikast 
Bir 'adam Arnavut 
bafvekilini öldür
mek istedi 

Ankara radyo gazetesinden: 
Londra \radyosununa ltalyan kay· 
naklarına atfen verdiği bir habe
re göre, bu ayın on yedisinde Ar 
navutlukta bir suikast yapılmıştır. 
Malumdur ki ltalya kralı Arnavut 
lukta bir seyahate çıkmıştı. işte 
bu seyahati esnasında Arnavutlu
ğun merkezi olan Tiranda kral bü 
yük bir debdebe ile gezerken ka. 
labalık arasından bir Arnavut kra 
lın yanında bulunan Arnavut baş 
vekiline tabanca ile birkaç el ateş 
etmiştir. 

Kurşunlar isabet etmemiş ve 
yakalanan Arnavut, kendisine iş 
verilmediğini, bu yüzden arna'tut 
halkını ayaklandırmak için bir sui 
kast tertip etmiş olduğunu ·beyan 
eylemiştir. 

Zamzam vapuru harp 
malzemesi de taşıyormuş 

Berlin: 24 [a. a.] - Yarı res
mi bir menbadan bildiriliyor: 

Hariciye nezareti mahfillerin
den sorulan bir suale cevaben 

' Mısır bayrağını taşıyan Zamzanı 
vapurunun batırılması hakkında 
Mısır hükOmetinden hiç bir pro. 
testo alınmadığı bildirilmiştir. 

Malam olduğu üzere bu gemi 
diğer emtea arasında harp malıe
mesi de naklediyordu. Bu vesileyle 
Almanyanın halen Mısırla diploma
tik münasebetler idame etmemekte 
olduğu da tebarüz ettirilmiştir. 

Alman devlet merkezindeki 
siyasi mahfillerin malilmahna göre, 
Mısır hükumeti fsveç vasıtasiyle 
bir protesto göndermek niyetin
dedir. 

« Fransız milleti müthiş zaman· 
lar yaşamaktadır. Kadınlar yemek 
hazırlamak için sebze döküntüler· 
rini toplamak mecburiyetinede· 
dirler. Haftalarca et, hatta pata· 
les de bulmak imkansızdır. Esasen 
patat"s halkın alamayacağı kadar 
pahalıdır. Süt ve tereyağına ge· 
lince· vaziyet felaketli bir şekilde· 
dir. 'halk aylarca bu maddelerin 
yüzünü görmemektedir. 

Almanya ile Irak arasındaki 
diplomatik münasebetlerde hiç 
bir değişiklik vukua gelmemiştir. 

Bu hususta sorulan bir suale Al· 
man hariciye nezareti yukarıdaki 

cevabı vermiştir. 

Jrakın bir hususi mümes!!ili
nin Almanyada bulunduğundan 

Berlinde hiç bir şey bilinmediği 
de ilave edilmiştir. 

l 
Kirazın vitaminleı:, 

ve madenleri 

G irif harekatı Alman 
milletinden 

saklanılmıs ! 
Berlln 24 (a.a) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Gazeteler, Alman efkarı umu

miyesi Almanyada henilz bildiril
memiş bulunan Girit hareketine 

. hazırlamak maksadiyle, Girit adası 
hakkında uzun makaleler neşrine 
başlamışlardır. Mamafih Almanların 
bugünlen{e bir tebliğ neşretınele
rini beklemek lazımdır. Çünkü İn
giliz mukavemeti çok çetin ve şid
detli olduğu için netice hala tebel· 

Kahire 24 ( A. A) - Hür 
Fransız radyosu, Gle • Marten ti
pinde Fransız tayyarelerinden 
mürekkep bir filonun Suriyeden 
gelerek Filistinde fngiliz hava 
kuvvetlerinin bir tayyare meyda
nında yere inmiş olduğunu bil· 
dirmektedir. 

Almanyada gizli radyo 
verici istasyonlar çoğalmış 

Berlin 24 (a.a) - Alman baş· 
kumandanlığı neşrettiği tebliğde, 
gizli radyo verici istasyonlarının 

fazlalaşması dolayısiyle amatör da
hi olsa her .,türlü gizli verici istas-

lür etmemiştir. Romen hUkOmeti hububat yon sahiple~inin ~n .ağır c~zalara 
. . d tt• çarptırılacagım bıldırmektedır. 

m ahsullermı musa ere e ı • 
Bükreş 24 (a.a.) - Romanya Bombay'da hadıse· 

hükümeti 1939 ve 1949 seneler~ ler devam ediyor 
buiday, mısır ve diğer mahsnllerı 
ni müsadere etmiştir.~ 

Müstahsillere ailelerin ihtiyaç· 
ları için nufus başına ayda 20 ki
logram hububat bırakılacaktır. Bu 
tedbir müstehlikler arasında hubu 
batın daha haklı bir surette tevzi 
ini temin maksadile ittihaz edilmiş 

Bombay 24 (a.a) -Müslüman

larla Mecusiler arasında Bombay' • 
da dün yeniden arbedeler çıkmış· 
tır. Polis halk üzerine yine ateş aç
mak mecburiyetinde kalmıştır. Per· 
şembe akşamı da bir kargaşalık 
zuhur etmiş ve polis bir yerde si
lah kullanmıştır. 

( Baştarafı ikincide ) 
Kirazın, yüzde 250 miligram 

nispette potasyom madeni vücu
dun etli kısımlarına kuvvet ge
tirir. 

Sodyom ile klor büyük nis· 
bette olmamakla beraber ikisinin 
de 3 miligram olması vüucudu· 
muzdaki kanın pek işine yarar ... 
Yüzde O.IJ miligram nisbetinde 
bakır madeni vücuttaki nesiçlerin 
teneffüs etmesine yarar, yü:ıde 
0.63 nispette mağnezyom madeni 
de vücudun ihtiyarlamamasına hiz
met eder. 

Kirazın önemli bir madeni 
de ' yüz.de 0.15 nispettt: çinkosu· 
dur. Bu da hem vücuttaki nesiç
lerin teneflüsü temin etmesine 
hem de • kirazöan çocuğun ba· 
bası da yerse - çocuğa yf!ni kar
deşler doğmasına yarar. 

Bütün madenlerin neticesi O· 

lan alkolenlik nispeti de yüzde 
6.56 yani hatırı sayılacak bir nis
bettedir. Kirazı ekmekle yemek 
iidçt ol,aydı, ekmeğin verdiği ek· 
şiliği hemen ht:men karşılardı ... 

Kirazı bol bol yedikten sonra 
çöpleriri attırmıyarak saklaınayı, 
tabii, ihmal etmezsiniz. Kiraz çöp· 
lerini kaynattırarak suyuna biraz 
da şeker kattıktan sonra içince, 
idrar söktürmek ıçin iyi bir ilaç 
olduğunu şüphesiz, bilirsiniz. tir. 

-~--==------=--=-=-=:.====================================================::::::::= 

ÇAKICI EFE 
lbrahim bunu sezmişti ve bu sebep· 
le Demirci Mehmedi bir biçimine 
2etirerek oı tadan kaldırmak isti
yorddu. 

Hakikaten kurnaz bir adam 
olan Demirci Mehmet, Yanık Ha· 
li1 lbrahimden şüphelenmiş ve bir 
gün çete Bozdoğan muhitinde iken 
lekbaşına çekilip giderek Doğan
cılar köyü civarına çekilmişti. 

V AZAN naylı oğlu Mehmet Emin ağa da 

1 

beraber idiler ... 

Zeynel Besl•m su· n Fakat mukadderat cereyan a..---=-----__, edecekti. Su destisi bebmehal su 
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Orada kendisine memleke
tin vaziyetini, vatana ve millete 
hizmet gününün geldiğini anlattı
lar ve 

- Yanık efel Kalk, Nazilliye 

yolunda kırılmalıydı. 

Vaktiyle Yanık Halil Jbrahi· 
~in yanında kızan olarak bulunan 
ve bilahara ayrılarak kendi başına 
çete teşkil eden Osman oğlu Mus· 

İLAN-
Se han Defterdarhğından : 

Mükellefinin adı Mahallesi senesi hesap No: Verginin Nevi 
Mahmut Dülger Hüriyet 940 100 Nüfus P. cezası 
Süleyman oğ ,Mahmut Tepebağ ., 120 Askerlik P. ;; 
Mustafa oğlu Bekir Hanedan 242 ·· 
Ahmet km Akil ,, ',', 243 :: :: " 
ıbrahim oğlu Hasan Mestan zade ,, 257 N f" p "c " 
M h ğ Al

. Ü us . . 
e met o ı ,, ,, 258 • .. .• .. 

Nuri oğ Hasan ,, ,, 260 " :: :: 
Musa oğ Tahir ,, ,, 261 :: :: :: 
Mehmet oğ Ömer ,, ,, 264 :: " :• 
İbrahim oğ Hasan ., ,, 266 :: :: :: 
Mehmet Çakaka Münevver ,, ,, 267 " :: :: 
Mustafa oğ Mehmet ,, ,, 269 " :: :: 
Hasan oğ Rıza ,, ,, 272 " :: :: 
Derviş oğ Hasan ,, ,, 274 :: :: :: 
Sadık oğ Mustafa ., ,, 275 :: " :~ 
Hüseyin oğ lbrahim Kara soku ,, 482 :: :: :'. 
Resul oğ Ali Tepe bağ ,, 762 :: :: :: 
Mehmet oğ Abdulkerim Mestan zade " 991 Ask~rlik ;. " 
Gir Oğuz Kızı Gülter Kuru köprü ,, 994 N-f c. 
D S l 

u us p. c. 
iyap oğ Ü eyman Hanedan 1240 .. .. 

Musa oğ Sabri ,, :: 1241 
Mehmet oğ Abdulcabbar .. ,, 1244 
Hasan Kızı Nazire ,, .. 1245 
Süleyman oğ Kerim ,, " 1246 
Bedrettin karısı Kerime ,, ., 124'i 
Mustafa oğ Mithat ,, 1250 
Ali oğ Mehmet Ad~·na şehir ,, 1637 
Salih oğ Zekeriya 1638 
Mirza oğ Hasan " " 1641 ,, " 
Hilseyio oğ Mehmet ,, ,, 1644 
Mehmet oğ Osman ,, ,, 1646 
Mustafa karısı meryem 1652 

it '' 

Mehmet oğ Mehmet Tepe bağ ,, 1892 
Sait oğ lbrahim ., ,, 2004 
Hasan kızı Fatma Hanedan ,, 2016 
Mustafa kızı Adile 2017 
Osman kızı Raziy~ ' ' " 2021 ,, ,, 
Abdurrahman oğ Ahmet 2022 ,, " 
Mehmet oğ Sefahattin · 2026 

" .. 
,, " 2027 t 1 ,, 

Bakkal Ahmet oğ Mahmut 2028 ,, .. 
Halil oğ Vasıf 2031 ,, ,, 
Mustafa kızı Hayriye 2033 .. " 
Abdurrahman oğ Mehmet 2034 '' ,, 
Süleyman oğ Mehmet .. 2035 
lsa oğ İbrahim :: :: 2036 

" " Ahmet oğ Kamil Hanedan 940 20'~8 
Aziz :: Zekirya :: :: 2040 
Ali :: Mehmet Hürüyet :: 2133 
Münür :: Mustafa .. :: 2134 
Bekir :: Yusuf .. .. 2 t 35 
ibiş :: Ömer Türedi .. :: 2136 
İbrahim kızı Zahide .. :: • 2137 . 
Mehmet oğ Salih Hanedan .. 2162 
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Reşit :: Mehmet :: :: 2166 .. .. 1 00 
Süleyman kızı Refika .. .. 3168 1 00 
Reşit oğ Mehmet .. ·· 2169 1 00 
Eyyüp kızı Dudu dikici .. .. 2181 1 00 
Hüseyin oğ Hasan :: :: 2182 
Mehmet :: Bekir Mestan Zade :: 2236 ~ ~ 
Alimet :: Kerim :: .. 2237 1 00 
Hasan kızı İkbal ·· ·· 2240 .. .. 1 00 
Mehmet oğ Mehmet :: :: 2241 
Mehmet :: Ömer .. .. 2242 

1 
00 

lıyas kızı . Rasime Te~~bağ ~; 23 l 4 
1 

00 
Seyit Mehmet oğ Ali Ali Dede :: 1393 

1 
OO 

Durmuş oğ Mustafa :: :: 1397 
1 

00 
Mehmet :: Mahmut .. .. 1398 Para Cezası 1 00 
Ömer kızı Sultan ·· ·· 4 00 

:: .. 1400 00 
Halil oğ Hüseyin .. :: 1407 

1 

Osman oğ Mevlüt ·· ·· 1 00 
M h :: :: 1413 1 00 

e met :: Cumali 
S-ı :: :: 1415 1 00 

u eyman :: Hasan 
Mirza :: Ali :: :: 1423 4 00 
B k :: :: 1426 25 00 
~ ir :: Hasan Şimşek :: . :: 1429 1 00 

Rıza :: lsmail Kiran .. .. 1434 2 00 
~bdülkerim :: Abdülbari ~; ;; 1405 98 
C~hmet kızı Meryem Tepebağ .. 2981 •• 1 25 
.~hangir oğ İsa Cıhangir :: :: 2983 1 00 

Huseyin :: Kazın uA-ur :: :: 2987 2 50 

hizaYukarıd~. yazıla 7~ m~kellefin ~kametgah adresleri meçhul bulunduğundan isimleri 
. 5.•nda mufredatı gosterılen 172 lıra 73 kuruş Askerlik, Nufus para cezası borçlan ilan 

tarı.handen itibaren 15 gün zarfında maliye tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu tebliğ 
~:rıne kaim olmek üzere ceza usulü mahkemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan 
1 anen tebliğ olunur. ~ 
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• • . Demirci Mehmet orada Ha<ıip 
Ah •nenesinin başına geçti. Altı, 
yedi kişilik bir çete teşkil etti ve 
ıef erberliğin sonuna kadar datler· 
da dolaştı. 

git. Demirci Mehmet efe hila dağ. 
dadır. Ne kadar olsa sana kızan-

tafa - ki kendisine Dıkıhç Mus· 
tafa derlerdi - sabık efesine kllr· 
şı bir kadın yüzünden derin bir 
husumet besliyordu. • 

Her ay yüksek ikramiyeler kazandıran : 
HOROZOGLU Piyango 
Biletleri GiŞESINI Unutmayınız 

Yanık Halil lbrahim Yunanlı-
ların lznıiri i•gal' ' k dd-v ıne re a um 
eden günlerde t k _ . • . 1 ~ • e rar yuze ınmıştı. 
şgal facıası vukubuld H t ft 
k 

u. er ara a 
a sülamellr ba!llad B d 
A 

. v ı. u sıra a 
dagıdede oturan Ç f . ve akıcı e e-

nın çok sanıiıni dost l H u o an anya-
lı Mehmet Emin • .1 H kk' aga ı e a ı 

pa7a zade Fahri be y k H UI 
lb h

. . Y anı a 
ra ımı yanlarına d t .1 eve ettı er. 

Yamk; . bu . davet nzerı'ne .. . avenesını 

de beraberımı alarak ~itti • . 
.... . ... 

lık etti, hatırını sayar zannederiz. 
Ona bir haber yolla, artık eşkıya-

lık günü değildir, yüze insin. Ora· 
da hep beraber teşkilat yaparsınız. 
Kovayı milliyenin sizin gibi yigit
lere ihtiyacı vadır. Şim~iye kadar 

Jandarmaya çevirdiğiniz silahları 
bundan böyle Yunanlıya çevirme
lisiniz .. 

Dediler. Yanık Halil İbrahi· 
min milli hisleri harekete gelmişti. 
Hiç tereddüt etmedi. Kalktı, Na·. 
zilli yolunu tuttu. Fahri beyle Ha· 

Gerek Yanık Halil lbrabim, • 
gerek Fahri bey ve gerek Hanaylı· t 
oğlu Mehmet Emin ağa gizli, ka· 
paklı bir iş olmadığı ciht:tle Yanık 
ef eni Nazilliye giderek kovayı mil• 
)iye teşkil edeceğini saklamalc lü· 
zumunu duymamışlardı. Bu sebep· 

• • • • • • • • • 

le Oıkılaç Mustafa; Yanık efenin 
Adagideden hareketini haber aldı. 
Kendisi şekavet halinde idi. 

Bu şaki kalktı, Atim gediğin
de bir pusu kurda. Yanık efe 

(Deflamı var) 

7. HAZiRANDA çekilecek aylık biletlerden 
Sizd~ bir tane alarak talil:ıli müşterilerimiz 
Listesine dahil olunuz . 

Adres. Adana. Horozojfu Karde•fer 



BUGON 

Adana ikinci icra Memurluğundan : 
Tapu no. Tarihi Bulunduğu yer Cinsi -----165 Mayıs 320 Y ılanh Bağ 

87-88 Mayıs 329 
" 

Bağ 

85·86 Mayıs 329 " • iki fevkani iki 
tahtıni ociayı 
şamil hane 
Yukarıda yazılı 3 
parça ıayri menkul 
yekdiğerine muttasıl 

bulunduğundan tev• 
biden hududu 
Bağda tapulu hane· 

den hqka altlı üst· 
lü birer odalı tahta 

çardak ve önünde 
bir kuyu ve bir 

taht mevcuttur.) 

Dönümü ~ Takdir olunan kıymet ~H;;;u;;.du;;,;d;,;u~-----~----
3 Beher dönümü 150 TL. Kıblesi Nalbant usta Abdullah şar· 

kan Serber oğlu Musa Poyrazı Ka· 

9 D. 2 Evlek .. " 
150 TL. 

1 Evlek 1000 TL.si 

raali Zade Mahmut Batısı Karaali 
Zade lbrabim. 
Cenuben na car Süleyman kızı F at
ma garben berber oğlu Musa şarkın 
Diyap iken elyövm veresesi şimalen 
Karaali Zade Mahmut iken elyövm 
sahibi senet lbrahim oğlu usta Abdullah 
Etrafı erbası sahibi senet. 

Doğusu yol, batısı Katibe ve kısmen 
Zühtü, Cabbar ve Durdu Mehmet ve· 
resesi, poyarazı Bağdadi Zade Abdur
rahman veresesi kıblesi Dudu Mehmet 
veresesi ve kısmen baş katip Ihsan. · 

68 K. Evvel 329 Kayalıbağ- 5 odayı şamil 200 3000 Türk lirası Doğusu tarikiam batısı Duran poyrazı 
yüzbaşı Abdullah vere•eleri kıblesi 
tariki has 

bir bab hane 

Halı hazır hududu Sağı bahçe ve kısmen Hacı Cabbar 
oğlu solu tarikihas arkası sahibi senet 

83 

79 

53 

21 

267 

221 

10 

288 

T. Sani 332 .. " 

K. Evvel 927 
" .. 

Nisan 930 Saracan Mh. 

Mart 929 .. .. 

Şubat 930 .. 

.Fevkani ve tah· ı 70 

tani bir odayı 

,amil hane 

Ma müştemilit 170 
bir bap hane 

Yukarıda 83,97 tapu nolu iki 

hane bir hane olarak kullanıl· 

makta ve bu itibarla yukarda 

3 vasatta bir oda ve alta bir 

mağaza havluda muthah ve 

heli tulumba bulunmakta. 

Bu itibarla tevhiden hududu 
ve kiymeti 

Bir bap mağazanın 250 
768 sehimde 419 sehimi 

Halı hazır hududu 

Bir mağazanın 1102 300 
sehim itibarile 584 sehim 

Hali hazır hududu 

Bir bap fevkani ve tabtani 

düil.kinın altıda iki Sehmi 

ile diğer altında2sehmi 
48 sehim itibarile 10 ıeh· 

hanesi cephesi umumi yol. 
• Canibi yemini Abdullah ağa hanesi 

yesari Turhasan ağa hane 
arkası bahçe cephesi Abdulcebbar 

iken elyövm Abdullah ağa. 
Canibi yemini nalbant usta Abdullah 
yesari hane avlusu arkası Hasan efendi. 

1000 Türk lirası Sağı sahibi senet hanesi cephesi ta· 

rikihas, solu Durmuş arkası bahçe. 

Tamamı 3000 TL. sı Sağı sahibi senet solu ve cephesi 
tarikiam ve arkası Tokuçlu lhrahim 

Sağ-ı Deli Mehmet veresesi solu ve 

Tamami 2000 TL. sı 

cephesi nm•mi yol arkası Kürt lbrahim 

.Yemini Elife Hatnn ve Abdullah 
ve Emine Hamdi Zade Yetimleri 

Yesari Mehmet Emin ve Cabbar· 

lar hane•i, arkası Hiçer ve Fatma 
ile Cabbarlar cephesi tarikiam. 
Saii'ı Emine vereseleri solu Mehmet 
Emin vereseleri. arkası Hamdi Zade 

veresesi cephesi yol olup bir avlu 

içinde 3 mağaza. 

Dogusu tarikiam poyrazı Şeh ibra· 

rahim batısı Kasap Mehmet ve 
Köşker Ahmet hanesi kıblesi Ka
sap Mehmet Aıta 

mi 16 sehim itibarile 4 sehmi Tamanıııİa 1000 TL. sı 
Hali hazır hududu Ônii Umumi yol sağı Şeb lbrahim 

veresesi solu sahibi senet mağ-azası 

T Evvel 329 Karaömorli kö. Tarla 250 D. 3 Lira 
arkası Köşker Ahmet hanesi 
Şarkan Hacı Kahya oğlu Ali farben 
yine hacı Kahya oğlu Ali Şimalen 
cebel Cenuben Yol. 

Mart 332 .. .. .. 

T. Evvel 328 ,, .. .. 

500 D. 3 Lira 

900 D. 3 Lira 

Şarkan Çanak ve Cenuben ve gar
b~n ahiren ihdas olunup karka kar· 
yesinden Ömerliye giden yol Şima· 
len cebel. 
Şarkan Hacı Kahya oğlu Ali Şimalen 
cebel garben cenuben müşteba ile 
mahdut. 

Takdir olunan kıymetler: Yılanlıda 165,87/88,85/86 No. lu gayri menkullerden gargir bağ evine 1000 TL. 51 içerisindeki Çardak da dahil 
nlm3k üzere bağların beher dönümüne 150 şer lira kıymet takdir olunmuştur. Bağlarda üzüm kütüğünden maada muhtelif cins meyve ve sair 
ağaçlarda vardır. Karaömerli Köyünde ve Tapunun 10,221,288 No. !arda kayıtlı tarlaların k•bili Ziraat olan ve olmayan kısımlarıda dahil olmak 
üzere beher dönümüne 3 lira ve Kayalı bağ mahallesinde tapunun 68 No. da kay11h olup vaziyet sırasında yukarda 4 oda bir sofa Hela ve ku· 
yu aşdğıda magaza olarak kullanılan ve Seylapta biri yıkılmış olan Gagir haneye 3000 lira ve YineTapunun 79/83 ~o. da kayıtlı olup halen bir 
ev şeklinde kullanılan bu iki eve Cem'an 1000 lira ve Sarasa mahall~sinde tapunun 53 No. da kayıtlı hisseli ~ag~zanın tamamına 3000 lira 
ve yine ayni mahallede tapunun 21 No. da kaııtlı olup bir havlu içinde ikisi kapulu biri kapusuz olan ve bır '?ıkd~r havluyuda ayrıca da 
cümle kapusu bulunan hisseli mağazanın tamamınada 2000 lira ve yine ayni mevkide tapunun 267 No. da kayıtlı hısselı mağazanın tamamınada 
1000 lira kiymet takdir edılmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, ıün, saat : Adana ikinci icra m. do. 
24.6.941 tarihli salı fÜnü saat ıO ili 12 ye kadar. ikinci arttırma 
4. 7 .941 cuma ~ni ıaatte. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 24.5.941 ta· 
rihinden itibaren41/l 10 No. ile ikinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya ~tirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyeti.ınize bildinneleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

· 4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini olcuınuş ve lllz~?'lu malümat almış ve bunları 
tamamen kabul etm~ ad ve ıtıbar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 
satış iatiyenin alacağına rllchıını olan diğer alacaklılar bulu
nupta b~el bunlann o gayrimenlcuJ ile temin edilmiş ala 

caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tahahüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rü<;}ıanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları nıecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artıran• ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz ve ıatış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeı gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. .ki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükoıe hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) 

Gayri menkuller yukarıda gösterilen 24·6-941 tarihinde İkin
ci icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma 
4.7.941 şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 802 

ALSAAAYDA 
• 1. Kaliforniya çeteleri 

2. Melek it arayor 

25 Mayu 1941 

Dahili müteaddit vantilatörlerle (Yayla) gibi serin 

(AS R İl Sinemanın vasi salonunda 
SENENiN EN BÜYÜK ŞAHESERi 
Tirone Power - Henri. Fonda · Nancy Kelly 

Gibi üç büyük yıldızın harukaliide bir surette garattıklarl 

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

Nefis bir aşk şaheseri ...• 

İLA VEN : Maymunlar Serisi 
Bugün gündüz matinada iki film 

1-SON ÜMİT 
2- Ateşler Diyarı 

İLAN 
Seyhan defterdarlığından 
1· Ceyhan Hazinei Maliyesine ait yumurtalık dalyanının 

balık avlamak hakkı ile o/o 12 saydiye resminin 4 temmuz 
941 tıırihipden itibaren 3 senelik icar ve iltizamı açık artırmaya 
konulmuştur. 

1 - Senelik icar ve iltizam bedeli muhammeni 2500 ve 
üç seneliği ise 7500 liradır. 

3 - Artırma 6-6-941 de Cuma günü saat 15 de ceyhan 
Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacktır. 

4 - Muvakkat teminatı miktarı muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğunu teşkileden 562,50 liradır. 

5 - Talip olanların teminat mektuplarile artırma ve ek· 
siltme ve ihaliıt kanunun 32-35 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan artırma günü olan 6 Haziran 941 Cuıııa günü saat 
15 de komisyonda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti
yenlerin Ceyhan Maliyesine müracaatları. ilin olunur. 

772 21 • 25 • 29 • 3 

YAZLIK 
SİNEMADA 

BU AKŞAM 

Aşk serenadı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i DiKKAT... DiKKAT... DiKKAT... 1 
İ SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK : 
:. : Saat Kulesi Karşısında : 
: : 
i Zenit, Arlan, Neker, Nacar, Hislon kadın : 
i ve erkek . model saatlerimiz yedeklerila i 
i gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. 1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

İLAN 
Belediye· 
Riyasetinden : 
( 15 Ton Asfalt alınacak ) 
1 - Şehir Asfalt yollarının 

tamiri işlerinde kullanılacak 

olan 15 Ton soğuk Asfaltın 

mubayaası açık olarak eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - !maliye, nakliye ve va
riller dahil Adana teslimi be
her Ton muhammen bebeli 
210 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

236.25 liradır. 

4 • İhale lo. 6. 941 tarihi· 

ne rastlayan Salı günü saat 
15 de Adana Belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

5 -Şartoamesi Belediye Fen 

işleri müdürlüğündedir. isti
yenler oradan parasız alabi
lirler. 

6 - Fazla malümat almak 
istiyen.lerin Adana Belediyesi 
Fen dairesine ve ihale günü· 
de muayyen satte teminatla· 
rı ile birlikte Belediye encü· 
menine müracaatları ilan olu
nur. 

784 25-30- 4-8 

Zayi teskere 
Erzincnn tetkiki hesabat ko

misyonundan almış olduğum 

askerlik vesikamı zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisi• 
nin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Of kazasının kalanaı 
köyünden kişnir oğul· 
!arından Hasan Sancı 
oğ. 319 doğumlu Ah· 
dullaziz. 801 

Adana Askerlik Şubesin
den : 

Adanada mevcut ve fU• 
beye kayıtlı ve kayıtsız emek· 
li ve bilumum yedek subay 
ve askeri memurların yokla· 
malarına ?/Haziran/ 941 pa· 
zartesi gününden itibaren bat· 
!anarak 1/ 7 / 941 günü akşa• 
mına kadar devam eıiecejin• 
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 Müdüril : Doktor 
Kemal SAT~ 

Basıldığı yer : [ sUGÜN J 
Matbaatı - ,Adana 


