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MECLiS, 941 BuTCESINI DON MOZAKER EYE BASLADI 
Aldilğımız ihtiyati tedbir-

ıerle hiç bir tarafta ne bir Baş~ekil 
d

. • k • açhk, ne de buna benzer 

1 yor 1: bir şey yoktor. 

Ordunun ve halkın gıda ihtiyaçlarının 
anbarlara konmasını temine çalışıyoruz 

1 Ziraat Bankası ve Top
rak of isi Çiğit ci.lıgor 

Meclis, bUtçe heyeti 
umumlyesi Uzerindeki 
mUzakereyl kifi göre 
rek maddelerin muz 

akeresine geçti 
'-~~ ~~--' 

Ankara 26 ( A. A) - Büyük 
Millet Meclisi bu gün AbJiilhalik 
Rendanın başkanlığında toplana 
rak 941 mali yılı büclcesinin mü· 

Lakeresine başlomıştır. Maliye ve· 
kili Fuad Ağralının büclce etrafın 
daki izahatını takiben söz alan 
hatipler muhtelif mevzular üzerin· 
deki noktai nazarlarını izah eylo· 
tnişler ve bazı temennilerde bu 
lunmuşlardır. Hatipleri takiben 
kürsiye gelen Başvekil doktor 
Refik Saydam, ileri sürülmüş olan 
hususaıtan vekiiletletleri ı.lakadar 
eden mese!elere vekillerin. ayrı 
ayrı cevap vereceklerini kaydede· 
rek umumi mahi)'etteki temennile· 
re karşı cevap vermiştir. 

Bes vekil demiştir ki : 
" - Arkadaşlar müsaade bu

yurursanız burada söz söyliyen 
arkadaşların vekaletlere taalluk 
eden mütalealarına vekil arkadaş· 
larıın icap ettiği gibi cevap ve 
İzahat verirler. Ben, uruumi me~
eleler üzerinde duran sayın arka
daşlarımızın bazılarının temas bıı· 
yurdukları noktalara cevap arze· 
deceğim. 

Sayın arkadaşım müstakil grup 
reisi Rana Tarkan, geçdn sene bu· ı 
rada mevzu bahis olan maaş ve . 

Başvekilimiz Doktor Refik Saydam \ 
ücret meselesine temas buyurdu· vadı gıdaiyenin bilhassa ekmeklik 
lar. Geçen ıene size söz vermiı· kısmının doğrudan doğruya ticaret 
tim. Ücret meselesi ilzerinde çalı· vekaleti buğday ofisi vasıtasile 
Şacağımı söylemiştim. Çalıştım ar· tevziatını yapmaktayiz, Busene 
kadaşlar, bu mesele üzerinde, Ma· için de bir takım koordinasyon 
liye vekaleti müsteşarının riyaseti kararları üzerinde çalışmakdayız. 
altında vekaletlerin alikadar me· Bir takım mahsulatın fiyatla· 

' ıııurlarından müteşekkil bir komis- rını tayin ederek memlekette tev· 
yon teıkil ettik. Ücretli memuri· ziatını yapmakpa, gerek ordunun, 
yetlerin kaldırılması ve maaşlı gerek halkın ihtiyacının anbarlara 
memuriyetlerin kadrolarının key· konulmasını temine çaılşmaktayız. 
liyet üzerindeki tayini için uğraş· yakında bu kararnameler çıka· 
mata baıladık. birinci kısmı bitir· caktır. 
diler. Eıya fiyatlarında yüksekliğe 

Yani ücretli memuriyetlerin mani olacak tedbirlerin alınmasın· 
kaldırılması meselesinde umum ve- dan bahsettiler. Ticaret vekili ar-
kaletler mutabık kaldı. Kadrolar kadaşım bu mesele üzeri\de izahat 
meselesinde uzun çalışmalar oldu. verecektir. 
u o · · M ı·h Tahakkuk iolerine ehemmiyet .--ıen z neticelenm~mıştır. ama ı • 
arkadaıımı temin ederim ki çalış- verilmesini söylediler. M•liye vekili 
maları takip ediyorum. arkadaşım bu husuşda icabeden 

cevabı verecektir. 
Masrafı azaltma meselesini Müfettişi umumiliklerin kaldı· 

ıııevzu bahis ettiler. Arkadaşlarım rılmasından bahsettiler.- Dahiliye 
bilirler ki devlete bu gün kati ih· b ı k B r Vekaletiyle bera er ça ıştı . un· 
'Yacı '>lmiyan iıler için bir mas· f ların kaldrılması bir zaman mese· 
~~ •• Y•ptırmamağa elimizden gel- lesidir. Bunu halihazırda ibkaya 
• 'tı kadar çalışıyoruz. Bilhassa h d ı ın lüzum gördük. Ahvali azıra o a-

k 
f&at işlerinde ve diğer bir ta· K ·1· ti 
im İşlerde... Bıınlar için bebe· yısiıe bırakıyoruz. eza v~ ay~ er 

meh ı için de çalışıldığını beyetıcelıleye 
a Bq vekiletin müsaadesini d h d ••as · h sijvliyebilirim. Fakat a a o erece 

•tti az ettik. mesela ziraat ,, · 
"ekal t• · . ye a-elmemiıtır. 

e ının ayğır depolarının ınşa· Bere Türkes arkadaşımız, mem· 
~~d~B d t 

1 
a ı aşvekilete kador bütün leketteo buğdayın çıkmamasın an 

" erruatile gelir ve benden mü· bahsettiler. Buğday memleketten. 
••~de alır, gider, Eğ'er bunun ya· çıkmamaktadır. Geçen senedenberı 
Pı maıına lüzum varsa ve kani dııarıya bir daha çıkarılma"!ı~tır. 
olıırsaııı müssaadeyi veririm. Ol· Halli sizlere şunları arzedeb,lırlm 
lllazsa vermem. ki son zamanlarda gerek hal~ın 

B v~ gerek ordunun buğday tevzıatı 
111 unun gibi diğ'er bir çok 6 ay zarfında 400 bin tonu müte· 
1 "•eleler vardır ki. bunlardan bazı· cavizdir. Hariçten getirmeme~te· 
•rınıı Ra T h 1 le t na ar an arkadaıımız yiz. Buğday tamamiyle mem e et 
•ıııas ettiler. " İcra h t' b Ald 

d eye ı una dah'ılı'nden temı'n edı'lmiştir. . .ı· 
Lair tedbirler alıln ,. ded'l B "' • ı er. un· ğımız ihtiyati tedbirlerle hıç hır 

r ilzerınde tedbirler al k · · tarafta ne bir açlık, ne de buna 
~alı t 1 ma ıçın 

' 
1 ar, benzer birşey şimdiye kadar kula-

ııı 1M?bayotın birleştirilmesi ğ'ıma gelmemiştir, yoktur. (Bravo 
ı.:ı:• esı geçen senede mevzu- sesleri). 

111~ •k.oldu,' , he~en hemen a-ayrı. Bazı fasıllardan bahsettiler. 
rrıe~ dun .gdı~ı torünen bir kısım Bendeniz bunlardan yalnız bir ta-
<\ a i' aıye meıelesinin bir el· nesine temao edeceğim. Meseli. 
d •ıı ıııtıbayaası işini ele aldık. Or· kliğ'ıt meselesine: Geçen sene ben· 

llıı11ıı ve balkın ihtiyacı için aıe- deniz bunu bir koordinasyon kara· 

Türkiyeden 

Geçit 
istenmedi 

Berlin 26 (a,a) - Alman ha· 
riciye nezaretinde, Almanya'nın 
Türkiye'den ve Sovyetler Birliğin· 
den bir transit talebinde bulundu· 
ğuna dair Corriere Della Sera'nın 

n~şrettiği haberlerin ve Rı 0ma'dan 
gelen diğer haberlerin tamamiyle 

asılsız olduğu bildirilmektedir.Ga· 
zette de Lausanne'ın Berlin mu· 
habirinin verdiği habtrler de ay
nı tarzda tekzip edilmektedir. 

riyle yüzde 40 kesmiştim. Devlet 
daireleri mevcut tahsisatlarını yüz· 
de 40 tevkif ettirmiştim. Fakat 
sene nihayetine doğru kağıt fiyat• 
ları yükselmiş, ayni zamanda ihti
yaç da çoğalmıştır. Bu sene veka· 
!etlerin mevcut kırtasiye tahsisatı 
ya 5 bin lira fazla, ya 5 bin lira 
noksandır; iyice hatırımda değil .. 
amma fiyatlarda ~ü~de 30 ?oksan· 
lık vardir. Onun ıçın koordınasyon 
kararını kaldırdım, 

Gerek büdce hakkında, gerek 
hüldlmet hakkında güzel sözler 
söyleyen arkadaşlarımıza teıekkür 
ederim. (Bravo ve alkışlar). 

Başvekil doktor Relik sayd~· 
mın bu izahatından sonra mechs 
bütçe heyeti umumiyesi üzerindeki 
müzakereyi kafi görerek maddelere 
geçilmiş v e muvazeneiumumiy" 
kanununun 1941 yılı için muhtelif 
vekalet ve daireler masarifatı kar· 
şılığı olarak 309 milyon 734 bin 
307 lira tahsisat verilmesine aid 
birinci oıaddesini kabul eylemiı ve 
b" tçelerin müzakeresine geçmiştir. 
ilk olarak millet meclisi bütçesi 
tasvip edilmiş ve bunu takiben de 
cumhur riyaseti, divanı muhasebat, 
başvekilet, devlet şurası, matbuat 
umum müdürlüğü bütçeleri tasvip 
olunmD1tur. 

lhtiklre meydan verilmemek için fazla çlfiit 
lerin ihracı bu 1k1 m U esseseye b1rakddı 

Ankara : 26 ( Hasasi) - Yerli /abri 
kaların, ihtiyaçlarını temamladıkları ııe 
ba sebepten Çiğit /iyatle~inin düştügü 

malumdur. Bunu gören Ticaret ııektileti, 
Ziraat bankasiyle Toprak ofisi, normal 
fiyatlerle çiğit mubayaasına memur et 

miştir. Ellerinde 
siller mallarını 
bileceklerdir. 

çiğit 

ba 
bulunan müstah 

müesseselere sata 

lhtiktire meydan wrilmemek için faz 
la. çiğit/erin ihracı Ziraat bankasiyle 
Top,ak ofise bırakılmıştır. 

lstanbuldan şehrimize gelirken 

Göçmen Treninde 
adın doğurdu 

Devlet Demiryollarile meccanen şehriınize nakil 
lerini isteyen vatandaşlar1mız evvelki gece 

ve dUn gece geldiler 

lstanbulıın tahliyesi etrafındaki karar üzerine şehrimize gelmek arzu 
sunu g-Ö•leren ve Dovlet De niryollarmda meccanen nakillerini isteyen 
vatandaşlarırnız evelki gec~ ve dürı gece gelmişlerdir. 

Cuma günli nat 17,30 da Haydar paşadan hareket eden birinci 
tren şehrimize anc!tk p3zarf'lrtes igünü sabaha karşı gelebilmiştir. 

Öğrendiğimize göte. bu katar Konya. ovasını geçtikten svnra bir 
kazay' uğramıı. va.q-onlardan iki tanesi raylardan çıkmış, bafi(ce yar&· 
lananlır olrnuıtur. Yetişen im lat ekiplerile vagonlar raya konulmuştur. 

Ek<eriyli kadınlar, çocuklar ve ihtiyar erkekler teşkil eden birinci 
goçmen kalilesı treninde, hamile bulunan iki kadın doğurmuş, bun· 
lardan birine yolcular taraf•ndan «Rayse » ismi verilmiştir. 

Cumartesi ı kşamı sMt 17 de lstanbulu terkeden ikinci kafile de 
dün akşam gelmiştir. ' 

Muğ a'da şiddetli Zelzele 
- --- --- - . ..--..-.... 

255evhasa-
ra uğradı 

Muğla: 26 [a. a.) - Dün öğleden buğün 11 e kadar ikisi şiddetli 
10 yer sarsıntısı olmuştur. Merkezde 127 ev oturulamıyacak derecede 
harap ve 127 ev de kısmen hasara uğramıştır. Köylerde mühim hasar· 
lar olduğu anlaşılmaktadır. Merkezde daireler parklarda çalışmakta ve 
köylerde halk dışarıda bulunmaktadır. ( ilk "alınan haberler birinci sahi
femizdedir.) 

Amerika dan 
İngiltere ye 
Tayyare, mUhlm· -mat ve yiyecek t 

yüklü 50 vapur at· 

lantıği salimen aştı 

Londra 26 ( A.A ) - Harbin 
50 vapurdan milrekkep en büyük 
~apur kafilesi 25 milyon lngiliz 
!ırası kıymetindeki hamulesini çı· 
karmıştır. Bu hamuleler emniyet 
içinde m~mlekete dağıtılmıştır. 

Deyel meyel i'azeteıi bu kafile 
hakkında diyorki: 

«Seyahat sulh zamanındaki 
kadar •ilktlmetle yapılmııtır. Va· 
purlardan birinde son model bom· 
bardııııan tayyareleri bulunmak· 
daydı. K.afile ayni zamanda yiye· 
cek maddeleri de getiriyordıı. mü· 
rettebat, duydukları sevinci gizle· 
meyerek şunları söylemişlerdir. 

"Zayiatsız gelen ilk kafile de· 
ğiliz. Denizaltıların hakkından gel· 
mek hususunda mnvallak olunmuştur. 
Atlantikde dola.Şan Amerikan do
nanmasının pek büyük faydası 
olmuştur. » 

Radyo ile idare edilecek 
harp gemisi 1 

V •şington: 26 {a. a.) - Ame· 
rika limanlarına vukubulacak hü
c\lrulara karı• yeni bir tip geminin 

Feci kaza 
Bir kamyonet Har 
'it çayına yuvarlan 
dı, 4 insan boğuldu 

Gümüşhane 26 (a.a) - Dun 

Gümüşhane • Torus arasında bir 

kamyonetle Trabzon lngiliz konsolo 

sunun bindiği otooıobil arasında 
çarpışma olmuş ve kamyonet Har 

şit çayına yuvarlanmı$hr. Bu yüz• 

den şoför Ahmetle 3 yolcu dere· 

de boğulmuş ve diğer yolcular 

hafif yaralı olan konsolosla katibin 

gösterdiği fedakarlık sayesinde 

kurtulmuşlardır. Vali ve adliye er 
kanı m•h•liinde tahkikata baıla· 

mışlardır. 

Ruzvelt bugün 
nutuk söyliyecek 

Ankara 26 (radyo gazetesi)
Amerika cümhurreisi Ruzvelt ya· 

rın (bugün) mühim bir nutuk ıöy· 
liyecektir. Bu nutka,birleşik Ame
rikada olduğu kadar dünyanın di· 
ğer köşelerinde de ehemmiyet ve· 
rilmektedir. 

yapılacağı ifıa edilmektedir. 
Bu ~eminin bar4'ketleri radyo 

ile kontrol edilebilecek. •ar•ati i•t•
nildij-i S"ibi azaltılıp 9oj-altılacaktır. 

Hanya garbinde 
Şiddetli 
Alman 

taarruzu 
lngillzler Glrlde 
bahriye silihen 
dazları c;ıkardllar 

Giridin işgali için Almanlar 
tarafından yapılan teşebbüs hale· 
kında her iki taraftan malumat 
ırelmeğe bı,lamıştır. 

Al•nanl•r giridin garp tara 

lına halcim oldu.larını bildiriyor· 
lar. Şark kısmına ise lngilizlet 
hakimdir. 

Almanlar, lngiliz donanma· 
sını Girit Önünden tard eyledik 
lerini iddia ediyurlar. Eter bu 
iddia doğru ise Girit istilisı er
geç inkişaf edebilir mahiyetteclir 
diyebiliriz. Vaziyetin herhalde 
pek ciddi olduğu kabul ediliyor. 

Bugün gelen haberlere gö. 
re, lngilizler Giride donanmala · 
rından bahriye silihendazları 
çıkarmışlardır. 

Yunan nazırlarından harbiye 
nafıa, hava ve dahiliye nazırla
rı henüz adada bulunmaktadırlar 

Kahire 26 ( A.A ) - Orta 
şark lngiliz tebliği: 

Girit de Kandiy~ ve Re•mo
da vaziyette hiç bir değişiklik 
yoktur. Matemi mıntakasında 

Almanlar havadan nakledılen 

muazzam takviyelerin gelmesi 
üzerine şidetli bir hava bombard· 
manının himayesi altında Hanya· 
om a-arbindeki kıtalarımıza karıı 
şiddetlı bir taarruzda bulunmuş· 
!ardır. Dü~man ağ'ır zayiata uğ

ramış olmakla beraber mevzile 

rimize &"İrmiştir. Yeni zelanda 
kuvvetleri mukabil taarruza a-•ç 
mişlerdir. Şiddetli bir muharebe 
devam etmektedir. 

Kahire 26 ( A.A ) - Girit 
vaziyeti hakkında Alınan en son 
hab~rlere a-öre bombardmansız 

üç saat geçmiştir. Almanların 

paraşütçü kıtalarının tükenmeğe 

başlandı ğınaait alametler vardır. 

Hollanda ile Avustralya 
arasında anlaşma zaruri 

görülüyor 
Sidney: 26 [a. a.] - H,,llanda 

Hindistanı istihbarat dairesi mü· 

dürü beyanatta bulunarak Hollan· 

d~ Hindistaniyle Avustralya ara11n· 

da, dünyanın bu köıosi do bir co· 

h l• • o. 'li etmeden 
hennem a ıne •""' P 1 
daha sıkı bir anlaşmanın zaru~ 

böyle bır 
olduğunu söylerniı v• • bü 

d . · mahıyette -
itilifın vikaye • acı . 
yilk bir teııiri ofacatınr ıllv• ey-

Jemiftir. 
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EHEMMiYETİ BUYOKT .. R 
Adanın şarki Akdenizde askeri ehemmiyetini 

artıran en mühim yeri Suda körfezidir. Burası, 
bUtUn lngiliz filosunu istiap edecek cesamettedir. 

A janslar, Almanların . Girit Minos ~edeniyetinin merkezi 
adasını işgal edebılmek Knosos şehrı, bundan 40 sene ev· 

içi~ parqütçüler indirmeğe devam vel lngiliz isarıiitikcıları tarafından 
ettiklerini bildiriyor. Şarki Akde· tamauıen meydana çıkarılmıştır. 
oizin en büyük adalarından biri Knosos şehrinden çıkarılan 
olan Giridin stratejik ehemmiyeti kıymetli eski eserlerle Kandiye 
büyüktür. lngilizler, Ciridi bu stra· şehrinde çok zengin bir müze ku· 
tejik ehemmiyetinden dolayı, işıral rulmuştur. Minos devri medeniyeti-
ettikleri gibi Al· - nin hakiki eser 
manlar da aynı Girit adasının uzunluğu !eri, bu müzede 
sebepten dolayı, 260 kilometre, genişliği 12 mevcuttur. 

bu adayı ele ge- ile 55 kilometre arasında- Sultan lbrahim, 
çirmeğe uğraşı- dır. Mesahaisathigesi 8, Vene diki ilerin 
yorlar. 618 kilometre murabbaı, Malta şövalyele-

Girit adasl:lln nüfusu garını milyondan rine yardım ettik. 
uzunluğu 260 ki· leri bahanesiyle, 

fazladır. G lomelre, genişliği iride 100,000 
12 ile 55 kiloı:ıetre arasındadı. kişilik bir ordu sevketmiş ve 45 
Mesahai sathiyesi 8,618 kilometre gün muhasaradan sonra Hanya şeh-
murabbaı, nüfusu da, orada iskan rini ele geçirmiştir. 
edilen Rum muhacirlerin inzimamile, Hanyayı, ele geçiren Osmanlı 
yarım milyondan fazladır. orduları Kandiye şehri üzerine yü-

Girld valii umumiliği ve rümüşler ve bn mühim kaleyi mu. 
mahsulatı sara etmişlerdir. Kandiyenin muha· 

Girit adası, umumi valilikl~ 
;dare olunur. Bu umumı 

valilik dört vilayetten yani Kandİ· 
ye, Hanya, Resmo ve Laşit vilayet· 
terinden terekküp ediyor. Ada, 
Yunanİ!ttanın en zengin ve verimli 
mır . takalarından biridir. Başlıca 
mahsullerini, taze ve kuru üzüm, 
zeytin ve zeytinyağı ,muhtelif hubu. 
bat, çok miktarda portakal, man: 

dalina, turunç, limon ve kitre (ağaç 
kavunu), bal, badem, şarap, kon· 
yak ve sabun teşkil eder. Girit 
mahsulatının en belli başlı müşte
risi, Mısır, lngiltere, ltalya, Alman
ya ve Amerikadır. Giritte tavşan, 
keklik, karatavuk ve saire gibi av 
hayvanları da pek meşhurdur. 

Mühim limanlar vs Ada-
nın askeri ehemmiyeti 

Giridin Hnnfa, Kandiya ve .. R_eı 
mo olmak üzere üç muhım 

limanı vardır, Kandiye limanı, ih
racat bakımından baş mevkii İŞ· 
gal eder. 

Giridin şarki Akdenizde aske 
ri ehemmiyetini arttıran en mühim 

yeri SuJa körfezidir. Suda körfe· 
zi Giridin en büyük ve en tabii 
limanıdır. 

Bu körfezin suları çok derin
dir. Suda körfezi bütün lngiliz fi. 
losunu istiap edecek bir cesamette 

dir. Ftra!ındaki Akrotiri burnu 
dagları, Suda körfezini üç taraf· 
tan himaye ve muhafaza eder. 

Ada doğlık bir yerdir 

Gırit, Kandiye ve Laşit gibi bü
yük ovaları ihtıva etmekle be

raber yüksek daırları da eksik de 

•ara sarası 27 eylOI l 669 senesine 
kadar tam yirmi iki sene sürmüş ve 

Venedikliler çok çetin ve kanlı bir 
mücadeleden sonra Osmanlı ordu
larına teslim olmağa mecbur kal
mışlardır. 

Bunun üzerine Venedikliler Gi
rid adasını Osmanlı devletine terk 

etmişler ve yalnız Giridin cenubun

da kain olan Spioa Longa, Grabu
se ve adanın şimali garbisinde ki
in olan Suda körfezini bir müddet 

daha muhafaıa eylemi~lerdir. Spina 
Longa ile Grabuse 1692 de ve Sn· 
da körfezi de 1715 tarihinde Os-
maniıların eline geçmiştir. 

Ada, mütevali isyan ve kıyam
lara ra&'men 1897 hrihine kadar 
Osmanlı ·hakimiyeti altında kalmış 
ve 1897 tarihinde Kandiye şehrin
de mevcud olan küçük \ngili7. gar. 
nizonunun katledilmesi bahane edi· 

lerek Giride lafzi Osmanlı hiik,mi· 
yeti aitında muhtariyet verilmiş ve 
Yunan kralının ikinci oğlu olan 

1 prens Jorj, hami devl~tler unvanını 
alan lngiltere, Fransa, Rusya ve 

ltalyanın himayesinde Girid yüksek 
komiserliğine tayin edilmiştir. -Gi· 
rid muhtariyeti 1911 Balkan har

bine kadar devam etmiş ve Balkan 
harbinden sonra ada Yunanistana 
resmen ve katiyen ilhak edilmiştir. 

şehrimizde ekmek 
950 orama indi 
Evvelki gün haber verdiğimiz 

gibi hükümetin kararile, şehrimiz· 

de ekmek bin gramdan 950 grama 
indirilmiş; 15 kuruşa olan ekmek 
fiyatından da belediyece bir kuruş 
tenzil olunmuştur. 

'.---------
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Serlevha 
bulamıyorum 

11,R' a toliklerle Protestanlar 
~ arasında gayet geniş 

bir müsamaha mesafesi vardır. 

( Not : Bu iddia, eşhas için de
ğildir; prensip bakımından doğ
rudar). Katolikler, bizdeki hnm 
sofuları, Protestanlar da hani bi
zim gibileri andırırlar. 

Gerçi şimdi fanatizmos çok 
azalmıştır; artık incir çekirdeği 

doldurmiyan efsanelere papaşla· 
rın bile metelik verdiği yok. 
Fakat, ne bileyim, Katoliklerin 
arasından milyonda bir de olsa 
bazen hamervah sofu çıkıyor 

ve hazreti Muhammede kin bes
lemekten geri kalmıyor. Bu gi· 
bilerin en büyük mesnedi, lslam 
peygamberinin beş, on isi ve 
hilekar yahudiyi gözlerinin 

·önünde idam ettirmesidir. 

iyi ammi şimdi nerdesin 
sen katolik efendi?. Ve sen 
nerdesin ey büyük lsa ?. Mu· 
bammed beş yahudiyi idam 
ettirdi diye kıyameti koparan 
ümmetin, şimdı göklerden bom· 
ba yağmurları yağdırarak, yer· 
!erden alev fışkırtarak saçı bit· 
medik masum, başı aklaşmış ni· 
ne katliamı yapıyor da sen su· 
suyorsun ey Meryemin oğlu, Al· 

~ 
!ahın çocuğu Ruhülkudüs; ne· 
den?. Bu kurbanlar senin üm· 
metinden değil mi ?. 

~ 
Evvelki gün Roterdam'dı; 

dün Belgrad'dı; bu gün kaodi
ya, Resmo, Hanyadır. 

~ 
Ve yarının hanki bedbaht 

belde olacağını kimse bilmiyor. 

Cengize, HeligOya, Kazıklı 
voyvodaya, Haccacn, Nezona, 
hatta ve hatta Yezide zalim 

diyenler 1. Artık susunuz ve bu 
güne kadarki yanlış kanaatinizin 
günahı için Allahtan mağfiret 

~ isteyiniz 1. • 

~ * * * ............. """' ......... . 
lsveçten çivi ithal edildi 

Ankara - Tic: ret vekaleti 
iaşe teşkilitı ihtiyaca binaen yeni
den çivi ithal etmiştir. lsveçten 
ıretirilen bu çiviler bilhassa zelze
leden müteessir olan mıntakalara 
sevkedilecektir. Bu sııretle zaruri 
inşaat işlerinin sekteye uğratılma· 
ması temin edilmektedir. 

Bu çivilerden ambalaj işleri 

için de ihtiyaç nisbetinde ihrdcat 
merkezlerine de ırönderilecektir. 

Yeniden 4000 tezgAh ve 
4000 çıkrık alınacak 

Ankara - El unatlarının İn· 

kişalını temin için önümüzdeki sene 
daha geniş mikdarda faaliyet gös· 
!erilmesi kararlaştırılmış ve bu 
maksatla lktisad Vekaleti bütçesi· 
ne 400,000 lira konmuştur. Bu 
para ile 4000 tezgah ve 4000 çık
rık alınacak ve ayrıca kurslar da 
teşkil edilecektir. 

Muğlada yer sarsıntıları 
şiddetle devam ediyor 
Muğla 25 (aa)- Dün gece de şehrimizde muhtelif fasılalarla yer 

$arsıntısı kaydedilmiştir. Bunlardan saat 24-24 te vukua gelen 
yer sarsıntısı çok şiddetli olmuştur. 

Yer sarsıntısından Muğlaya bağlı Pisi, Kedoca, Bayır köylerindeki 
evlerden yüzde onu oturulmıyacak derecede harap olmuş ve yüzde yir· 
mi beşinin de bacaları ve duvarları yıkılmıştır. Bir çocuk ölmüş ve bir 
kişi de yaralanmıştır. Gerek Muğla ve gerek bu köyler halkı dün ge
ceyi dişarda geçirmişlerdir. Zelzele fasılalarla devam eylemektedir. 

Ankara 25 (a.a) - Buırün saat 11 i iki dakika geçe Ankara'da 
dipten gelme kuvvetlice bir yer sarsıntısı hissedilmiştir. Hiç bir hasar 
ve hiç bir zayiat yoktur. 

Bursa maraton yansı 
Bursa: 25 (Hususi)- Türkiye 

Maraton birinciliği bugün Bursada 
saat 15 te Atatürk heykeli önün· 
de yapılan kısa ve samimi bir 
merasimden sonra başladı. 42 kilo
metrelik koşu Bursa • Mudanya 
yolu üzerinde yapıldı. 7 Bölgeden 

gelen 13 atletin iştirakiyle icra 
edil•n bu müsabakanın teknik ne
ticesi şudur: 

Birinci : Ali Karaduman (An· 
kara) iki saat 58 dakika 47 saniye, 
ikinci Mustafa kaplan ( Ankara ) 
3 saat 3 dakika 15 saniye, üçüncü 
Kostantin ( lstanbul ) 3 •saat 22 
dakika 12 saniye, dördüncü Orhan 
(lstanbul) 3 saat 22 dakika 42 
saniye, beşinci Ahmet ( Elazığ ) 
3 saat 23 dakika 21 saniye, altın
cı lbrahim ( Kayseri ) 3 saat 41 
dakika 3 saniye, yedinci Hakkı 

Sıtma mücadele teşkilAtı 

genişletiliyor 
Ankara - Sıhhat Vekaleti, 

bilOmum sari hastalıklarla mücade
le için esaslı tedbirler almıştır. 
Ahvali hazıra dolayısiyle memleke
tin muhtelif yerlerinde topluluklar 
vücude ırelmektedir. 

Bu sebeple zuhuru daima mel
huz herhangi sari hastahk, bu ted
birler sayesinde mahallinde derhal 

önlenecektir. Bu maksatla muhtelif 
ınıotakalarda doktor ve sıhhat me
muru sayısı arttırılmakta ve olmiyan 

yerlere de derhal sevki temin edil· 

mektedir. Bu m.eyanda Sıtma MU
cadele Teşkilitı da esaslı şekilde 
genişletilmektedir. 

Harpten evvelki normal sene· 
!erde kilosu .;O liraya tedarik edi· 
len kinin, um11mi harp sebebiyle 
şimdi 61 liraya yükselmiı olmasına 
rağmen, alınan tedbirler sayesinde 
eski nisbetler dairesinde meccani 
kinin tevziatının devamı temin edil
mektedir. 

Bütün bu maksatlarla Sıhhat 

vekaleti yeni sene bütçesine icap 
eden tahsisatı koymuştur. 

• Belgrad elçimiz Tevfik 
Kamil, elçilik erkanı ve '20 kişilik 
Türk kolonisi Varnadan lstanbula 
gelmiştir. 

( lstanbul ) 3 saat 44 dakika 18 

saniye, sekizinci Hasan (Eskişehir) 
3 saaat 48 dakika 17 saniye. 

Müsabakaların sonu stad-
yomda nihayet buldu. lstanbul, 
Balıkesir ve Bursa atletleri ara
sında yapılan Bursa atletizim bay· 

ramı dolayısile saha çok kalaba
lıktı. 

Maraton birincisi Ali Kara· 
duman elinde bulunan sulh rumu· 
zu zeytin dalıyle stada g-irdiği 

zaman, bir taraftan lzmir marşı 
çalıyor ve halkımız Ali Karadu
man'ı coşkunca alkışlıyordu. 

Gece Çelik·Palas'ta verilen 

muazzam bir ziyafet esnasında 

Vali Relik Kuraltan veciz ve coş· 

kun bir nutuktan sonra kazanan 
atletlere mükafatlarını tevzi etti. 

Halkevinin Misis gezisi 
çok faydalı oldu 

Pazar günü Halkevi tarafından 
Misise tertip edilen geziye 80 kişi 

iştirak etmiş, gezi gerek Misisliler, 
gerekse Halkevliler için çok fay· 
dalı olmuştur. Temsil kolunun sah
neye koyduğu eser ve alaturka 
ekibinin konseri zevk ve istiladey
Je seyredilmiş, diofenilmişti,.. 

Gezi, Halkevlilerle köylü ara· 
sında muhtelif memleket meselele· 
ri üzerinde hasbihaller yapılmasına 
yeni bir vesile teşkil etmiştir. 

Gümrük tarife reportuvarı 
Ankara - Uzun zamandanberi 

tanzimine çalışılan gümrük tarife 
reportuvarı buırünkü resmi gazete 

ile neşrolunmuştur. Bu sayede an 
!aşılması güç sayılan gümrük tarife 
tatbikatı kolaylaşacak ve müşkilit· 
ların önü alınacaktır. 

• Memlekette sığınaklar in
şası hakkındaki hazırlıklar her 
gün biraz daha ilerlemektedir. 
Ankara ve lstanbul vilayetleri 
başta olmak üzere onbeş kadar 
vilayet, hazırladıkları sığınak pro
jelerini Nafia Vekaletine gönder
mişler, tasdik eıtirdiktan sonra 
faaliyete geçmişlerdir. Bu vilayet
lerin yaptırmakta oldukları sığı· 
naklar, hava taarruzlarından ko-

Hood Kruvazörü 
Ajans telgrafları Groenland 

civarında Alman harp ıre· 
mileriyle yaptığı bir muharebede 
lngiliz Hood kruvazörünün, barut 
mahzenine rastlıyan bir bomba ne
ticesinde in/ilik ederek battiğını 
bildirdiler. 

42 bin ton hacminde dünyanın 
en büyük harp gemisi olan Hood, 
1 eylQI 1916 da tezgiba konul· 
mu, ve 26 ağustos 1918 de deni· 
ze indirilerek 5 mart 1920 de inşası 
tamamlanmıştır. inşası 6.025.000 
lngiliz lirasına malolmuıtur. 

Mümeyyiz vasıfları kalın bir 
zırhla mücehhez büyük bir aatıb 
ve umumi korunma plinı idi. Nor• 
mal mürettebatı 1341 kişi idi. Ho· 
od'un 15 pusluk 8 topu vardı. Ta. 
!imler esnasında sürati azamiye çı· 

karıldığı vakit 30 mili tecavüz et· 
miştir. 15 pusluk toplarının her biri 
97 ton ağırlı&'ında ve menzilleri 
27 kilometre idi. 

1931 de gemi bazı tadilat ve 
ıslahat ırörmüştür. Bu arada tayya• 
re katapültü tesis edilmiştir. 

Hood, lspaoyol dahili harbi 
esnasında lspanyol sabili açıkların· 
da devriye vazifesi görmüş ve ln
giliz tebaası Barselon'dan nakledi
lirken vapurların himayesine yardım 
etmiştir. 

Hood, 1936 dan 1939 a kadar 
Akdf'nizde kalmış ve 1939 da in· 
giltere'ye dönerek Anavatan filo· 
suna iltihak etmek üzere tamir. 
edilmiştir. 

Irak harbiye nazın 
Ankaraya geldi 
Ankara 26 ( Hususi muhabi· 

rimizden ) - Irak lıarbiye nazırı 

NaciŞevket Ankaraya gf'lmiştir.Ai 
lesilebirlikte Irak sefarethanesinde 
ikamet etmektedir. 

• Münakalat Vekaleti devlet 
demiryollar; tren hareket saatlerin· 
nde bazı değişiklikler yapmı4tır. l 
hazirandan itibaren tatbik edilecek 
olau yeni tarife ile tren seferleri• 
ne bazı Lilivelerde yapılmaktadır. 

Samsun, Erzurm Diyarbakır yolcu 
lari şimdiye kadar trende toplan• 
makta idiler. Bn ise yolcuların ra• 
hat etmesine mani idi. Yeni tarife 
de Erzurum Diyarbakır yolcuları 

için ayrı, Samsun yolcuları için de 
ayrı tren hareket edecektir. Yine 
yeni 1tarifeye göre, lskenderuna 
gidecek yolcular Adanada ~aktar· 

ma yapmadan ayni vagonda isken 
deruna kadar seyahat edebilecek· 
!erdir. Ankara.Konya treninde ya· 
taklı ve yemekli vaıronlar buluna· 
caktır. 

runmayı icap ettiren her türlü 
teşkilatı ihtiva edecektir; her ka· 
pıda birer flitre bulunacak, soyun• 
ma, duş, revir odaları olacaktır. 

Sığınakların birer vantilatörle ha
vaları \asliye olunacaktır. 

Her vilayet ihtiyacına ıröre 
projeler hazırlama~ ta, ve şehrin 

münasip bir mahallinde inşa ettir
mek için etütler yaptırmaktadır. 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 1 
YAZAN: Reşat Enis ====" 

ğıluir. Gıridin en yiıksek dağlar.a
dan bırı ini namı d.ıreri Psiloridir. 
yaz kış tepeleri karlar ıle mestur 
ol4 n ve sahilden epeyce içeride 
kam olan bu dağ, adayı biri şar. 
ki digeri ırarbi olmak üzere iki 
kısma ayırır. Bu da17ın garbında 
Asprovuna ve şarkında 2,469 met 
re irtifaında Laşit daiları mev~ut· 
tur. 

Bu dağlar, adanın bütün bo· 
yunca dar manialar teşkil etmekte 
ve dağlardan inen dereler ve ıu· 
lar, yer altında kaybolmaktadır. 
M4Amafih adanın b,,r tarafında tat 
h ıu çok mebznldür. Giritıe mü
him hıç bir ırmak yoktur. Kışın 
akan dereler, yaz mevsıminde ku· 
rumaktadır. 

- Cengiz, seni dövüyorlar mı ? Akşamdı. Kucakları paket dolu genç, 
yaşlı sürü sürü irsan, evlerinin yolunıı 
tutmuştu. Bazan alınları kasık, suratları 
küskün erkeklere rastlıyorlardı. Şaşı lbra
bim, bu elleri boş, küskiin insanlara acı. 
yordu: Evlerinde « Bayraıı:lık » bekleyen 
çocuklarının yanına boş gidiyorlardı. 

Çarşamba yollarında 

Kelepçe kollarında 
iği! dağlar dağlar 
Beni görenler aklar 

Her zamanki gibi, Aptullah Elendi 
lokantasından ucuzca aldıkları yemeklerle, 
karınlarını tıkabasa doyurmuşlardı. Lokan• 
tada çalışan ahçı yamakları, müşteriden 

arta kalan, bayat, ekşimiş yemekleri dök· 
mezlerdi. Satmak için serserilere saklar· 
!ardı. 

Giridio nüfusunu rumlar teı· 
kil eder. Bütüu Adada mevcut ya· 
hudıler, birkaç yüzü ıreçmez. Tür
kiye ıle Yunanistan arasındaki aba· 
li mübadeluinden sonra ekserisi 

• Kandiye ve Hanya viliyetind~ ol· 
mak üzere adanın ırıubtelil yerle· 
rinde bulunan 40 bin Türk Anado
luya hicret etmiştir. Burun Giritte 
Türk nüfusu kalmamıştır. 

Girid medeniyeti 

Girid adası, zengin bir me

deniyete maliktir. Ege hav
zasındaki medeniyetlerin en eskisi 
olan Minos medeniyetinin merke· 
zidir. 

Bundan 4- 5 bin ıene evvel, 
Anadolu kıyılarından Giride ıreç· 
mİJ olan Türk kavimleri, orada 
yüksek bir medeniyet kurmuşlar 
ve Eıre havzası medeniyetinin piş· 

nsı ota~ardır. 

- Arada sırada, ağabey •. , Sabah 
akşam 1 •• 

. . . . . . 
- Cengiz, yarın bayram 
- Bayram 

Elbisen var mı ? 
- ... 
- Bayramlığın ? 
- Yok ••• 
Şaşı, Hikmetin taşıdığı elbise pake. 

tini aldı. Cengizin koltuğuna sıkıştırdı. 

- Bayramlığın, Cengiz . • • Haydi 
şimdi allaha ısmarladık .. Beni gördüğü
nü kimseye, sakın hiç kimseye söyleme. 
Cenıriz ... Ne anana; ne babana ..• Anlad n• 
mı? •.• Yarın akıam buluşalım burada •• 
Elbiseni ırey, gel ... 

- Olur ağabey •.• 
Yürüdüler. 

Cengiz şaşırmıştı: Sevinçten .•• Demek 
••tık onun da bayramlığı vardı) Demek 
0

• da arkadaşları gibi, yarın yeni elbise 
ırıyecektil 

Ah, bu lbrahim ağabey ne iyi bir ço• 
cuktu ) •.. Aradan aylar geçtiği halde onu 
unutmamıştı. lbrahim. anasının söyledi&'i 
ıribi hiçte hayırsızın biri değ-ildi. Ôyle ol
muş olsaydı, arefe, günü onu hatırlamazdı, 

Her eli paketli insan, ıözlerinin Önü
ne Cenıriz'i ıretiriyordu. ince mav'. ıeritli 
beyaz, enli yakası; ıiyab parla~ lıyonıru; 
çıpah pırıl pırıl yanan sarı duimeleriyle 
bahriye biçimi elbise, küçük Cenıriz'e 
kimbilir ne kadar yaraşacaktı 1 

Birdenbire , 
- Tuuuuhhh 1 
Diye, alnına vurdu. Cenıriz'in kondu· 

raları peK partal şeylerdi. Uçları sıyrıl
mış, topukları adamakıllı yanpırılaşmıştı. 
Demin bunu biç düşünmeınişti: Gıc•r ırı· 
cır bahriye elbisesinin altında bu biçim. 
siz potinler hiçte yakışmıyacaktı. 

- Unuttuk 1 
Diye, hayllandı. 
Eli gözlü yağmur yeniden aldırmıştı. 

Bodrumpalas anası ... Çamurlu topra· 
ğ'ın derinliğinden doğru, ince bir ses du· 
yutuyor, karşı yanık fırının ağzında, eski 
bir çuval üzerinde kıvrılan hasta köpeğin 

iniltisi, bu ~arip düzenli insan sesine tem• 
po tutuyordu : 

lbrabim : 
- Bu Giritlidir l 
Dedi. Sonra, yar.ık fırının aizına yak· 

)aştı. Sırsıklam finonun çamurlu sırtını 
okıadı : 

-- Altına çuval serdik; yetmiyor ... 
Bir de Qstilne lizıaı! 

Diye, fısıldandı. Birden karar verdi ı 
- Koçuyu Bodrumpalasta mi•afir et

sek ırilnaha mı ırir.riz ki 1 
Dedi. Kucakladı. Neş'eliydi. lslık Ça· 

lıyordu. 

* * * 
Bu gece cilnbüş vardı. Yanılmamış· 

!ardı. lrıli ufaklı yüz elli ampul, tam yir. 
mibir lira tutmuştu. Reiı Hallo bir taraf· 
tan ı Kalyopi, Giritli Sadık, Cambiribim
bam bir taraftan; mahalle mahalle gezmiş· 
ler, bakkal bakkal dolaşmışlardı. Satış, 
öyle bazılarının zannettiği gibi, ırüç, lehli. 
keli olmuyordu. Bakkalların hepsi de ken
di kArına bakıyor : 

- Getirin daha varsa! 
Diyordu. HaUo, hissesine altı lira a· 

yırdıktan sonra, ıreri kalanı tayfaya pay 
etmiş, adam baıına Oç lira dOşmilJtü. 

Bu gece cünbOş vardı. 

Mangal hep yanıyordu, ( Korkmayı· 
nı:ı:, öteden beriden aşırılan kömür bitmi· 
yecek kadar çoktur) ) ve, tq kömürün 
kıpkml alevi, kirli, pasaklı ıuratlannı fO• 

kilden ıokle sokuyordu. 
Önce, Giritli Sadık, uzun azan tür• 

kOler söyledi. Sonra, Cambiribimbam mı· 
zıka çaldı; Kalyopi'yi oynattılar. 

Bu; ırüzel • hem de gerçekten ırü20l
bir kızdı. Soluk, yırtık entarisinin ırizliye
mediği yuvarlak omuzlarında, fırlak me. 
melerinde, ipek kaçıkları yol yol uzamış 
kurşuni çoraplı biçimli baldırlarında, şeh· 
veti gıcıklıyan bir oynaklık vardı. Uzun 
kirpikli iri siyah gözleri, bir insanı baştan 
çıkarmağa yetebilirdi. Ond5rt yaşınday

dı. Ona üç ay önce, bir gece, Melek ıi· 

neması sokağında rastlamışlardı. Hallo, 
Fanti ve Giritli ,Sadık, üçü, kendilerine 
emanet edilecek hususi otomobil bekliyor· 
dolar. Bu da, onların bulduiu bir priP 
hırsızlıktı : Kendi kullandığı huıuoi oto· 
mobille sinemaya ırelen zengin, savaro 
bitinciye kadar, sokağın k e o a r ı n a 

( Devamı var ) 
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bu gedikten 
idi. 

geçmeğe ·mecbur 

Netekim karşıdan göründüler. 
Şekavet halinde bulunmadıkları ci
hetle emDİyet tertibatı almağa lü· 
zum görmemişlerdi, vatani hizmet
ler ifasına müsterih ve memnun 
gidiyorlardı 

Ansızın bir kurşun patladı. 

Bu kurşunu diğer kurşunlar takip 
ettiler: 

Yanık efe vuruldu. 
Fahri bey vuruldu. 
Hanaylı oğlu vuruldu. 
Kızanlardan bir kısmı vnruldu. 
Ve Yanık efenin akıbeti işte 

bu oldu. 
Felek· bu fena a~ama iyi bir ' . 

İf görmek mazhariyetini nasip et· 
memişti. 

Dıkllaç Mustafa muradına er· 
dikten sonra Yunanhlara istiman 
etti. Yunan emrine girdi. Kuvayı 
milliye ile çarpıştı ve vatan haini 
olarak bir ınüsademede geber
tildi. 

Demire Mehmet efeye gelin· 
ce· Davasta Osman ağayı basmak, 
B~zdoğan evkaf sandığını soymak 
gibi vukuat la meşgul iken Yanık 
efenin ikıbetini işitti. Nazilliye ne 
ıebeple ıeldiğini öğrendi. ve isti
rnan ederek milli kuvvetlere ilti
hak etti. Demirci efenin hizmetle
ri! hareketl,,ri, akıbeti, hayırları, 
ferleri ma'fimdur. 

Kuvayı milliye. tarihini yazan· 
lar bu Mbık şaki üzerinde pek 
çok tevakkuf edeceklerdir. 

Çakıcı efe ile Yanık Halil lb
rahimin Karıncahdai müHdeme
ıine avdet etmeden evvel başh 
başına bir bahiı olduğu ve Çakı· 
cı efe tarafından memleketin b•şı· 
na musallat edildiji için - kısaca 

Ydık Abdiden de bahşe mecbu
ruz: 

oluverdi. •
1 

V 
O gün· kendi gelen og u a-

sil, Kosti :e Hacı Kitir oğlu lı~a 
d.,,, bir takım Hıristiyanlarla bır· 
ıaer d b" 

likte meyhane boğazın a ır .met 
hanede rakı içiyorlardı. Kara o~
lan Mehmet bermıltat kapıdan go· 

ründil. • 
Vasil; Ramazan oldugunu unut· 

muş Kara oğlana 
- Buyur 
Demişti. işte bu davet Kara 

oğlanın köpürmesine ka~i geldi. 
_ Ulen gavur; dedı; sen ba

Ramazanda rakı teklif ediyor· 
na d" •. 
sun ha?. Seni anasını, ınını ... 

Ve arkasından sandalyayı ka· 
pınca Vasilin kafasına geçirdi. 

- Siko vire p~dyal « kalkın 
çocaklar » 

Vasil; Rumca bağırmıştı. 
Bu teşvikin derhal tesiri gö

rüldü ve küçük meyhanenin içinde 
sandalyalar işlemeğe başl:ıdı. Ora· 
daki bütün Rumlar Kara oğlana 
hücum etmişlerdi. Fakat Kara oğ
lan çok atikti. Derhal belinden 
bıçağını çekti ve kendisine hü • 
cum edenlerin bir kaç tanesini 

haşladı. 

- Yandım 
- Minamu 
Sesleri birbirine karışırken Ka

ra oğlan meyhaneden fırladı, cad· 
deyi tuttu. O anda karakol kuman 
danı Ali çavuş tıa meyhaneden içe 
ri rirmişti. . 

Ali çavuş azamet ve hiddetle 
bağ1rdı: 

- Nedir, ne oluyor? 
Kendi gelen oğlu Vasi! derhal 

niyazkir bir tavır alarak anlatma
(• başladı: 

- Kolosto çavuş efl. Bereket 
versin ki burada senin gibi bir 

büyük adam var. Yoksa bu Kara 

1317 senesi Ramazan ayı Tem- oğlan denilen fena adam her gün 
muza tesadüf etmişti. bir vukuat yapacak. 

Oruç tutan Müslümanların 50. - Ne yaptı? ' 
Hzluk zahmetleri başlarma vuru- - Ne yapacak vire çavuı 
yor, -şurada, burada asabi arız efendi!. Oturuyorduk burada gD· 
kavraları işitiliyordu. zel, a-üzel. Girdi içerde. Ne limba 

RaD1azanın n yedisi idi. Ada· bıraktı, ne masa. 
ride Hıristiyanları 0 zamana mah- Üstelik bu adamlarıda yarala· 
sus diri ıayretile Müslümanları ta- dı .. Aman Ali çavuş ef, sen bilir-
zipte zevk buluyorlar, susuzluktan sin. Müdür ef, filin bir şey yapa·-
yananların karşısında bal gibi kar- mazlar, ne olursa senden olur. 
pudArı atııtırarak, mis gibi rakı· Ali çavuş, Vasil'in böyle na-
lan çekerek, keçe karlannı ka· biye müdürüne filin • ehemmiyet 
dehlere doldurarak ideli ntıma· vermiyerek kendisini yükseltmesi 
yiş yapıyorlardı. karşısında gururlandı. Tahkika, 

tetkika lüzum görmeden arkasın· Bilbasaa üç Hıristiyaua mınnırı 
vardı ki isimleri Kendi gelen oğlu daki Jar.darmaları alınca Karaoğ-
Vasil, kasap Kosti ve hacı Kitir lan mehmedi tevkife gitti. 
oğlu llya idi. Bunlar kabadayı ge- Karaoğlan bu akıbeti evvel· 
çinirler, bellerinde silah taşırlardı. den kestirecek kadar kurnazdı. 

Adagidede bir de asi Kel oğ- Caddeyi tutup evine gelince alık, 
lu Kara oğlan Mehmet isminde alık beklemedi. 
bir delikanlı vardı. Bu kara oğlan Martini kapınca Ayşeobası 
Mehmet gayet cıvık, yedi beli, mahallesinin garbındaki eı,ki bağ 
ıırnqık bir ıeydi. (Devamı 11ar) 

Öteden, beriden de teşvik rö- P-"!!B~,,------------; 
rür ve bu sebeple Hıriıtiyan mır- 1 Nöbetci eczana 
nıırlu1na sebepsiz çatarak - ma· 1.. __.ır.e_ı:_e __________ _. 
ruf tibiriyle - fiyakalarını bo- Ali Nasibi 
Z&rdı. (Yağ camii yanında) 

Bilhassa yukarıda ısimleri ge· 
Çe1a ilç Ruai .kabadayısı tam rakı 
içerek keyf 9atarlarken Kara oğ· 
lan Mehmet ansızın meyhaneye 
diiıer: 

- Ulan dinini, imanını ..... 
. Kllfrünü müteakip palayı çe· 

kınce oralıiı altüst eder<li. 

SUG0N -

L on d ra 26 G ·ı r ı· d ' e müsait olmamıştır. 
( A. A) - Girit Netice hakkın. 
muharebesi de· da çok büyük 

vam etmektedir. yen 1• A ı m an bir ümidim var. 
Alman ve hal· Yeni Zelanda kı· 
yanlar bu husus· k 1 t a 1 a r 1 talarmı tanıyorum 
ta hemen hemen ve bunların iş 

hiç bir şey sÖy· ,. n d ,. r ı· ı d ı· beraberliği,birlik, 
leıniyorlar ve in· metanet, inz.i-
gilizler de dünkü bat ve ferdi 

haberlere fazla K a n d i y e v e teşebbüs itibarile 
bir şey ilave et- hiç bir zaman ge 

miyorlarsa da Resmo bombar- ri kalmadıklarını 
muharebelerin biliyorum.Bu kıta 

devam ettiği ve dımanlarla ha- lar Yunanistan· 
Almanların tu- da Avusturalyalı 
tunmiya muvaffak ) d lar ve Yunanlılar 
oldukları mevzi- r a p o u gibi Jümdar vazi 
leri takviye için ---- -----! fesı"nı· go·· e .. k 

30 gemilik Alman kafile· r r ... nevmidane gay· meziyetlerini gö~ 
retler sarfettik· sine karşı yapılan hücum- termişlerdir. Gi-

leri aşıkidır. Al- da Almanlar 4000 asker rlt'te de aynı mü . 
manlar usullerine k a y b e t t i l e r kemmeliyetle dö-
sadık k a 1 a r a k ğüşeceklerdir . ., 
feda edilen binlerce insanın ölü· 
müne Lakmayıp kuvvetlerini hücu
ma kaldırmaktadırlar. 30 gemilik 
Alman kafilesine karşı yapılan hü
cum esnasında Almanların 4,000 
kişi kadıır zayiat verdikleri tahmin 
edilmektedir. 

Girid'in akibeti donanmanın 
yapabileceklerine bağlıdır. Müte· 
ha9sısların fikri Je budur. 

Oaly Herald gazetesinin deniz 
muharriri diyor ki: 

« Girit muharebesinin anahtarı 
şimdilik adada değil, adayı çevi
ren sulardır. Donanma düşman 
tarafından ihraç yapılmasına mani 
olmağa devam edebilirse Almanla
rın adayı işgal için yaptıkları bu 
ilk teşebbüsün akamete uğradığını 
söyliyebiliriz. » 

Almanlar Maleme hat1a 
meydanını ellerinde tut

maia ulraııyorlar 
Kahire 26 ( A. A) - Askeri 

•Özcünün dün yaptığı kmı beya· 
nat haricinde, Girit harekatı hak. 
kında Kahire'de pek az haber 
mevcuttur. Harekatın en mühim 
noktasını Maleme'nin teşkil ettiği 

aşikardır. Burada, müttefik kıtaları, 
topcu ve mitralyözlerle tayyare 

meydanına hücum etmekte, Al· 
manla ise mukabelede bulunarak 
kazam lan mevzileri muhafazaya ve 
nakliye tayyarelerinin daha fazla 
,!cıta ve mnhimmat l'•tirebilmeıi 
için tayyare meydanını serbest 
olarak tutma;a çalışmaktadır. Gi· 
rid'in diğer kısımlarına kartı hü
cumlarda tayyarelerle çekilen pli
nörler kullamlmıştır, 

Yeni Zelanda Baıvekili 
neticeden ümitli 

Kahire : 26 ( A.A. · J - Yeni 
Zelanda Başvldli B. Fraser, Roy
ter ajansının muhabirine verdiği 
bir mülakatta şunları söylemiştir: 

" - Girit'te cereyan eden 
büyük muharebede önümüzdeki 
birkaç saat nihai ve kat'i mahiyeti 
haiz olabilir. Yeni Zelanda klta
larımızla onların Britanyalı, Avus· 
turalyalı, Yunan ve Giritli kahra· 
man arkadaşlarının şimdiye kadar 
yapılan hava taarruzlarmın en 
ağırına karşı ve biç bir zama~ 
tekerrür etmiyecek olan şeraıt 
dahilinde Girit'i muhafaza edecek· 
lerine büyük itiır.adım vardır. . ~u 
kadar yakın üsleriyle düşman ıçın 
şerait hiç bir uman bu kadar 

General Hegvvood • 
ne diyor? 

Kahire : 26 (A.A.] - Yuna
nİ!ltan'daki 1ııgiliz askeri heyetinin 
reisi general Heyvood Girit'ten 
avdetinde şu beyanatta bulun· 
muştur: 

" - Girid'i tutal>ıleceğimize 
kaniim . Yunanistan'dan çekiliş 

ve Girit'te cereyan eden muhare
beler bir hareketin kısımlarını 
teşkil etmektedir. Artık soa saf
haya girdiğimizi, Almanların çı· 

karabildikleri kuvvetler için tak
viye kıtaatı almak karşılaştıkları 

müşkülat ve muharebelerin mahi
yeti yüzünden Girid'i tutabilece· 
ğimizi ümit ediyorum. Dominyon
lar ile Britanya kıtaatı ve bahriye 
silihendazları bu gibi göğüs gö
ğüse muharebelerde iyi savaşır· 
lar. ,. 

lngiliz umumf karargalımın 
tebliği 

Kahire 26 (a.a) - lngiliz umu· 
mi kıırargihının tebliği: 

· Almanlar Giride yeni kıtalar 
indirıniyc muvaffak olmu~lardır. 

Yeniden şiddetli keşif ve pike hü 

cumları yapılmıştır. Daha önceki gün 
lerde olduğu gibi kuvvetlerimiz bu 
mmtakada düşmana büyük zayiat 
verdiıımiş ve yerde bulunan düşma· 
na tayyareleri topçu ateşimizle tah 
rip edilmiştir. 

Habeşistanda göller mmtaka· 
sındaki harekit memnuniyet veri· 
ci bir şekilde devam ediyl)r. Daha 
şimalde bir ltalyan koluna lngiliz 
subaylarının kumandaaı altındaki 
Sudanlılarla Habeş cengaverleri 
hücüm etmiŞlerdir. Üç gün süren 
mezbuhane muharebelerden sonra 
ltalyanlar teslim olmuştur. 570 
ltalyanla 5 biıı müstemleke askeri 
3 bin yerli çeteci .esir edilmiştir. 
7 top ve 170 mitralyöz iğtinam 
olunmuştur. 

Kıtalarımız Basrıının on kilo
metre kadar şimalinde Dicle üze· 
rindeki mevzilerinde tecemmu et· 
miş bulunan asilere karşı muvaffa 
kiyetli bir hareket yapmışlardır. 
Basrada da sükun hüküm sürmek
tedir. 

Kandige bir harabe yığını 
haliYıde 

· Londra 26 (a.a.) - Royterin 
Kahiredeki muhabiri bildiriyor: 

Alman tayyarelerinin cuaıarle 

Yunan 
Kralı 

H ü k ·u m e t i y ı e 
birlikte Giritden 

ayrıldı 
Kahire: 26 [a. a.] - Yunan 

Kralı Jorj Giridi terketmiştir. Kral 
Girit'den ayrılmadan evvel bir 
beyannall}e neşrederek harekah 
eşkal etaıemek için hükOmetle 
beraber adayı terkeylemekte ol· 
duğunu bildirmiş ve demiştir ki : 

« - Müttefik orduların ve 
kadmer.ıtek her yaşta bütün Girit
lilerin, e l i n d e k i bü
tün m a k i n e 1 e r i mütad 
vahşetiyle kullanan düşmanın se· 
meresiz hücu'Dlarma karşı şeref. 
lerini ve hürriyetlerini müdafaa 
için en büyük tebcillere şayan bir 
cesaretle mücadeleye devam et· 
tikleri bu kahraman adadan hare· 1 
kete derin bir tesir içinde karar 
verdik. Davet edilmiş olduğumuz 
Britanya arazisine gitmek üzere 
muvakkaten Giridi terkediyoruz. 
BÜtün enerjimizi Arnavutluk ve 
Bulgaristan hudutlarından itibaren 
esaret tehdidine kar.şı cesaretle 
müdafaa edilmiş olan sevgili mem. 
leketiınizin hizmetine tahsis niye· 
tindeyiz. Yunan milletiyle ve bil· 
hassa bu adanın hıılkiyle müfte· 
hirim.» 

Kral,orduya minnettarlığını da 
bildirmekte ve beyannamesini şöy· 
le bitirmektedir: 

«Adadaki bütün muhariplere 
hitap ediyorum ve kendilerinden 
arkadaşlık havası içinde sıkı dur· 
malarını ve bu suretle milli bir
liğin idamesine yardım etmelerini 
tolep ediyorum.» 

Kral bundan sonra, nihai za· 
fere olan imanını teyit ederek 
beyannamesini bitirmiştir. 

si günü kütlevi bombardımanı, Gi· 

ridin esan şehri olan Kandiyeyi 
duman tüten bir harabe yığını ~.a 
!ine getirmiş, vııktile bir Venedik 
edebiyat merkezi olan Resmo'yı 
da harap etmiştir. Bütün adayı 
zannettikleri gibi silratle alaı:ıadık 
)arından mütehevvir bir balo a-e· 
len Alınanların bu kızrınlıklarını 

sistemat:k bir surette ikameta-ihla 
rı yıkarak sivil baldan çıkarmağ-a 
kiilktıkları aşikardır. 

Bombardıman, A1manların Kan· 
diye ve Resmodaki mevzilerini tu
taınıyacaklarının anlaşılmasından 
biraz sonra başlamış ve buralarda 
lngiliz kıtalarının .bulunuşu geniş 
mikyasta tahripler yapmak için Al· 
manlara Lahane teşkil etmiştir. 

Kııhiro 26 (a.a.) - Alman 
tayyareleri tarafından Giride yapı 
lan insaf.nıca b.>mbardımanlar bu 
harbin en vahşiyane bombardıman 
larındnn biri olmuştur. Alman tay 
yareleri dalgalar halinde gelerek 
Adanın başlıca üç şehri olan Han· 
ya, Kandıye ve Resmo üzerine bü 
yük çapta bombaları • yağmur gi· 
bi yağdırmışlardır. Bu ağır bomba 

lar bili" fasıla 6 aat şehirlerin 
taın merkl'zlerine büyük bir itina 
ile atılmışhr. Ticarethanelerin bo· 
lunduğu mahalleler kamilen tahrip 
edilmiştir. 

-
Dünyanın en uzun adam.ı 

Diierlerinin güvenecek kimse· 
leri yokta. Fak at Kendirelenoğlu 
~aıil, Yılık Abdi isimli hizmetçi· 
:.n • rüv,nirdi. Filbaldka Yılık Ab 
h~ aadık bir· adamdı. Senelikte 

D ünyanın en uzun adamı, Mils Darden 
namında biridir. Kendisi Amerikalıdir 

ve Carolina eyaletinde oturmaktadır. Dardenin 
boyu 2 metre 24 santimetre oz~nluğundadir. 
Sıkleti 440 kilodur. Yaşı da 41 dır. 

ne ğöre yeryü2ünden elektriği kaldırmaktır. 
Banserin kalbinde bu ne~ret ve düşmanlık, 

yegine oğlunun eJeUrik cebeyanına çarpılarak 
öldüğü fündenberi dal ve odak salmıştır. 

O gündenberi Bansener, fırsat ve imkan 
buldukça elektrik t-:sisatını tahrip ediyor. Bu 
suç yüzünden şimdıye kadar hem on defa 

vasati bir hesapla 55 seneden fazla yaşamaz. 
lardı. Halbuki bugünkü insanların 75 sene ya. 
şaması mutad Lir haldir. insanların çok yaşa· 
maları, tababetin ilerlemesinden veya hıfzıs· 
sıhha kaidelerine riayet etmelerniden ileri gel· 
memektedir. Çünkü uzun seneler yaşıyan in
sanlar, pek nadir hallerde doktorlara müracaat 
ediyorlar ve ekseriyetle, ecd•dların yaşayış 
r~iimlerinden pek az farklı bir surette köyler· 
de oturuyorlar.» 

IZJllet ettiii aiasını daima sıya. 
net eder, onu muhafazaya çah· 
ftrdı. 

k Karaoğlan Mehmet, Hıristiyan 
k~badayılarını o kadar yıldırmısb 
~ vGcadanun behemehal ortadan 

ldırılması lizuadı Adaa"d ' • ile. 1 • .ı e nm 
rı re en Rualan bu İf için top

landılar ve uzan uaadıya diifüne
rek bir plia tertip ettiler. 

Bu plio mucibince Karaoğlan 
MebJQet bayrama tesadnf • . p 

" enen a 
:ıar ri}nü meyhaneye divet d"I 
rek blçiaaiz bi e 1 e-

r yere oturtulacak 
~e orada uydurıne bir had· 

karılarak ~ Kara oğlanın k':. ~:: -.ID » edılecekti. 
Fakat mukadderat· K ~ la • ara o5 -

na bayramı bekletmedi ve Ra-
--..,an on yedinci g(lnfi hidise 

Darden, San Fransisko ıehrinde uzun boy. 
Amerikalılar arasında yapılan müsabakaba bi
rinciliği ve dünyanın en uzun adamı ünvanını 
kazanmııtır. Darden musabakanm yapıldığı 
yere kadar gitmek içi~ kendi ~oyuna göre 
hususi surette yapılmiş hır otomobıl kuUamıştır. 

Bu uzun boylu adam sabah kabval· 
tıaı olarak 18 yumurtadan yapılmış bir omlet, 
bir kilo salam, kırk peksi~et yemekte ve iki 
litre sütlü kahve işmektedır. 

Anlaşılıyor ki, bu dev insan yalnız dünya· 
nın en uzun boylu adamı değil: a~ni ~amand~ 
yeryüzünün en obur insanı telakkı edıJse yerı 
vardır. • Amerikada çiflik sa· 

hiplerinden J o h n 
Bansenerin dünyada 

en çok nefret ettiği bir şey varsa, her sahada 
btıyük inkiliplar yapan elektriktir. Bu Ameri· 
kalının bayatta yepne ıayesi, kendi söylediii-

hapse girmiş, hem de para Cezasına mahkOm 
olmuştur. 

Fakat bu cezalar, Baneseneri mütenebbik 
etmemiştir. O elektriğe karşı düşmanlığında 
ııı.rar ediyor. Bu sebepten dolayı, evinden elik
triği kaldırdığı gibi çifl~ii?de bulunan elektrik 
tesisatını da tahrip etınıştır. 

8 ugUnku insan
lar, eskilerden 
çok y.aşıyormuş 

• Şikago doktorlarından 
bayan Jeanne Berter
son, bu ıünkü insan· 
ların vasati bir hesap· 
la eskilerden 20 sene 

daha fazla yaşadıklarım iddia ediyor ve diyor ki : 
« Vakıa geçen iki asırda çok yaşamış in

sanlara rasgelinmiştir. Meseli bunlardan Tho-
mas Parosk 152 sene yaşamrştır. Fakat bu 
kabil uzun yaşamalar nadirattandır. 

On yedinci ve on sekizinci aaar lnaanları, 

• ....,.'"'a_n_z_e_r_r_e':"'le-r"":"İ:-le-ı Kanın zerreleri üzerin-

h. • de yapılmakta olan 
hastahk leş iSi 1 tedkikler o kadar iler-

lemiştir ki bu zerreleri muayene ve tedkik 
ederek h~stalığın nevi v«: mahiyeti sıhhat ve 
katiyetle tayin edilmektedır. 

Kana klorlu bakır karıştırılınca, kan billar 
gibi aksama ayrılmakta ve bu billOri zerreler, 
hastalığın cinsini göstermektedır. Bir adamda 
verem hastalığı varsa, kan zerreleri haç, k11n· 
ser hastalığı mevcut ise, sivri uviyeler şeklini 
almaktadır. insanda şeker hastalığı mevcut ise, 
kan zerreleri belirsiz bir şekil almaktadır. 

lsviçre doktorlarından Pfe1per kan zerre· 
Jerini muayene etmek .aretfJ• ba•tahkların tet
bisinde ıayanı ha.)'Mt neticeler elde etmiftir. 
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Amerika 
Tayyare imal \llnı yüzde 

400 arttırdı 
Vaşington: 26 [A.A.] - Bir

l~şik Ameriunın milli müdafaa 
gayretleri hakk ndaki resmi ista· 
tistikler şu rakamları vermektedir: 

1625 endüstri müe~sesesi faa
liyete getirilmiştir.Bu müesseselerin 
işletılmesi iki milyar 840 mılyon 
dolara mal olmuştur. Hukfimet 15 
milyar 200 milyon dolarlık sıpariş· 
lt"r yapmıştır. Ordunun mevcudu 
264.128 den 1.400.000 e ve bah
riyenin mevcudu da 178.694 den 
242.000 e çıkarılmıştır. Tayyare 
imaliih takrıben yüzde 400 art
mıştır. Resmi makamlar şimdiki 

tayyare mevcudunu bildirmiyorlar. 
Fakat Nısan ayınbaki imali tın 
1366 tayyare ve o zamanki mev· 
cudun da 5200 taJYare olduğu 
bilinmektedir. 

İLAN 
Kanara Müdürlü -
ğünden: 

1. Kanaranm 941 yılı ih 
tiyacı için alınacak olan 1, 
008000 adet 70 sandık ga· 
zoz kapsülli açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. Muhammen beher san 
dığı yetmiş lira olup muvak
kat teminat 367 lira 50 ku 
ruştur. 

3. ihalesi hu.iranm 10 
uncu salı günü saat !5 be
lediye encümeninde yapıla 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Cörmek İ.ı,tiyenler orada gö 
rebilirler. 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ılin olunur. 

27. 31, 4. 8 803 

iLAN 
Kanara Müdürlü
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ihti 
yacı için alınacak olan 300 
kılo amonyak gazı açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
500 kuruşdan olup muvakkat 
teminat 112 lira 50 kuruştur. 

3. İhalesi haziranın 10 un 
cu salı günü saat 15 de Be 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. Sartnamesi Belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Görmek istiyenler orada gö 
re bilirler. 

5. f stekliler ihale gÜf\Ü 

yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
c:atları ilin olunur. 

27. 31. 4. 8 805 

• iLAN 
Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden; 

1. Adana merkez kazası 

dahilinde imal ve lhraç oluna 
cak ( ı 11 O) lira bedeli sabıklı 
taş ve emsali ocakların bir 
senelik rüsumu açık arttırma 
ya konulmuştur. 

2. Şartnamesile alınacak 
resim miktarını gösterir liste 
hususi muhasebede görülebi 
lir. 

3. Açık arttırma 12/6/941 
perşembe günü saat l O da 
Vilay~ daimi encllmeoinde 
yapılacaktır. ) 

4. istekli olanların ( 84 
. kkat tüut ,...kbu 
lıra muva k"tte daimi 
zile muanreD va ~ 
enc8meae i'eJmeJerı • 

27. 30. 3. 6 799 



Yazlık Sinema'nın 
BU AKŞAM 

Takdim edeceği 
Gözlerde.. . Gönüllerde... Sanat... Dünyasında .. 

Ebediyen Yaşayacak Olan Tek Film 

FRET MAC MURRAY MALELINE CORROLL 
SHIRLEY ROSS 

Tarafından temsil edilen Fransİzca sözlü ve şarkılı 

MiLYONERLER BARI 
Bu G Jzel Filme ilaveten : 

Renkli Miki Mavs 
GELECEK PROGRAM 

O Gecenin Rüyası 
Seyhan Vilayeti Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

1- Aşağıda sahipleriyle cinsi, mevkii ve muhammen bedel-. 
!eri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 
açık artırma ile satılacaktır. 

2- Açık arttırma 941 yılı mayısının 28 inci çarşamba günü 
saat (lo) da yapılacaktır . 

3- ihale vaktınden evvel yatırılmış bulunması lazım gden 
pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte vilayet idar~ heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedel Pey p4ra•ı M 
Cınsi Kapı N. m3halie•İ Sahibi Lira l<..uruş Lira Kuruş 

Hane 30°32 taşçıkan Cibbare Ömer . 
veresesi 2696 oo 2o2 2o 

Arazı çelilçavuş Artin kızı 
Zabel 182 ~ 92 146 94 

Mağaza 65 Akııu:h:nt:t Ali oğlu 
Mustafa 400 oo 3o oo 

" 
67 

" " " 400 oo 3o oo 
69 .. .. .. " " 400 oo 3o oo 
71 .. .. . . .. .. 400 oo 3o oo 

7. 13· 2o· 27 721 

İLAN İLAN 
Adana Belediye 

Riyasetinden: 
/Trotvar yaptırılacak} 

1 · Asfalt cadde Garp 
trotuvarının viraja kadar tem· 
didi işı açık olarak eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Devlet Denıiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 

1 
Komisyonu Reislığinden : 

Muhammen bedeli lt>.ooo 
lira olan ve 941 mali yılı içın· 
de Adana deposuna gelecek 
40.0uO ton maden kömürünün 
tahmil ve tahliye işi 30/5/941 
cuma günü saat 11 de kapa· 
lı zarf usulü ile Adanada İş· 
!etme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca ihale 
edilecektir. 

2- işin keşıf bedeli 3538.60 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 265, 
40 liradır. 

4- lhde 6/6/941 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat oııbeş· 
de beledıye encümeni huzu· 
runda yapılacaktır. 

5- istekliler bu işe ait şart· 
name , proje vesair evrakı , 
Adana l:Selediye fen işleri mü
dürlüğünden 18 kuruş muka· 
bılıııde alabilirler. 

6- Münakasaya girebilmek 
için taliplilerin ıhale tarıhin· 
den en az bir hafta evvel be· 
lediye fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla bu işin ehli olduk· 
larına dair ehlıyet · vesikası 
almaları şarttır. 

7 • Bu iş hakkında fazla 
malümat almak isteyenlerin 
Adana Beledıyes~fen dairesine 
ve münakasaya girmek iste· 
yenlerınde ihale günü muayyen 
ııaata teminatları ve istenilen 
vesıka ile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 22. 27. 1. 5 777 

- Adana A~kerlik Şubesin
den : 

Adanada mevcut ve şu
beye kayıtlı ve kayıtsız emek
li ve bilumum yedek subay 
ve askeri memurların yokla
malarına ?/Haziran/ 941 pa. 
zartesı gününden itibaren baş . 
!anarak l ' 7 / 941 günü akşa· 
mına kadar devam er.leceğin· 
den hüviyet cüzdanı, i askeri 
vesikı.ları ve raporları olan
ların raporlarile birlıkte şu
beye gelmeleri ilin olunur. 

24. 25. 27 

Bu işe gırmek 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 İş· 
!etme müdürlüğünden, Hay· 
darpaşada satınalma komis
yonundan, Adana 6. ıncı iş· 
!etme müdürlüğünden ve Ada· 
na deposun~an bedelsiz ola· 
rak verılir. 

18· 20 24- 27 765 

Asliye 2. Hukuk 
Mahkemesinden : 

Adanada Döşeme mahal 
lesinde Ergirler fabrikasında 
Mahmut evinde Hayriye Sa 
vaşan'ın Hadirli köyünde Kah 
ya oğullarından Mehmet ya 
nında Tunuslu Mehmet Afif 
adına çıkarılan gıyap kararı, 
gösterilen adreste olmadığı 
ve yeri meçhul olduğu şer hile 
bila tebliğ iade kılındığından 
ili.nen gıyap kararı tebliğine 
ve duruşmanın 28/6/941 cu 
martesi saat 9 talikine karar 
verildiğind~~ müddeaaleyh 
Mehmet Afıf ın o gün ve saatta 
mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi lüzumu aksi 
takdirde gıyabında duruşmaya 

BUGON 

. -. ~ . . " . ~- .- . , 

Dahili müteaddit vantilatörlerle ( Yayla) gibi serin 

CAS A i> Sinemanın vasi salonunda 
SENENiN EN BÜYÜK ŞAHESERi 
Tirone Power - Henri Fonda - Nancy Kelly 

Gibi üç büyük yıldızın harukaltide bir surette yarattıklar/ 

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

Nefis bir aşk şaheserL .• 

iLA VEN : Maymunlar Serisi 

İLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğü,.den: . 

1. Kanar anın 941 yılı ih 
ti yacı için alınacak olan 8000· 
10000 kilo arpa açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
3,75 kuruş olup muvakkat 
teminat 37 lira 50 kuruştur. 

3. İhalesi haziranın 10 un 
cu salı güniı saat 15 de be 
lediye encümeninde yapıla · 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğü ııdedir. Gör 
mek istiyenler orada ırörehi 
lirler. 

5. İsteklil e r ıhalc günü 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarile muayyen saatde be 
lediye encümenine müraatla· 
rı ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 806 

İLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih· 
tiyacı :çin alınacak olan 10, 
000- 12000 kilo saman açık 
eksiltmeye könulmuştur . 

2. Muhammen beher kiio 
su 150 kuruş olup muvakkat 
temin~t 18 lira 00 kuruştur. 

3. lhalı>si haziranın lOuncu 
salı günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğijndedir. 
Görmek istiyenler orad'l gö 
rebilirler. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müraca 
atları ilan olunur. 

27. 31. 4. 7 807 

Devlet Demiryolları 6, ıncı 
işletme Arttırma ve Ek
siltme Komisyonu Reisli
ğinden: 

Muhammen bedeli 4320 
lira olan ve 941 mali yılı İçin· 
de ft'vzipaşa deposuna ge
lecek 12.000 ton maden kö· 
mürünün tahmil ve tahliye 
işinde sürülen pey layık had 
de görülmediğinden açık ek· 
siltme 10 gün temdit edil
miştir. 

Eksiltme 7/6/941 cumar· 
tesi günü saat 10 da Adana· 
işletme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
324 liralık muvakkat teminat 
ııkçaları il~ kanunun tayin et· 
tiği vesikaları hamilen vak
tinde eksiİtme merkezinde bu
lunmaları lazımdır. 

Şartname ve mukavelena· 
me prpjeleri F evzipaşa depo. 
suna ve komisyona müraca· 
atla bedelsiz olarak gö ülür. 

814 

devam olunarak bir daha 
mahkemeye kabul edilmiyece 
ği tebliğ makamına kaim ol 
mak üzre ilan olunur. 812 

İLAN 
Kanara Müdürlü · 
ğünden: 

1. Kanaranın 94 l yılı ih
tiyacı için alınacak olan 2500 
- 3000 kilo asit karbonik 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilo· 
su 66,825 kuruş olup muvak· 
kat teminat 150 _lira 36 ku
ruştur. 

3. ihalesi haziranın 10 ncu 
salı ğünü saat 15 de beledi
ye encümeninde yapıladaktır. 

Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedır. 
görmek istiyenler orada gö· 
re bilirler. 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlarile muayyen saatte be· 
lediye encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 804 

iLAN 
Kanara Müdürlü · 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için alınacak olan 800 
teneke 10000 kılo benzin açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2. Muhemmen beher tene· 
kesi 490 kuruş olup muvak· 
kat teminat 294 lira 00 ku· 
ruştur. 

3. ihalesi haziranın 10 cu 
cu salı günü saat 15 de be· 
lediye encUmeninde yapıla· 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye ya 
zı işleri müdürlüğündedir. Gör 
mek istiyenler orada görebi 
lirler. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 808 

• iLAN 
. Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1. Kanarada yapılacak olan 
tamirat ve boya işleri açık ola. 
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2. Keşif bedeli 523. 75 li· 
radır. 

3. Muvakkat teminatı 39. 
28 liradır. 

4. ihale 6/6/941 tarihine 
rastlayan cuma günü saat on 
beşde belediye encümeninde 
yapılat·aktır. 

5. şartnamesi belediye fen 
işleri müdürlüğündedir. İste· 
yenler t•radan alabilirler. 

6. Fazla malumat almak is· 
teyenlerin Adana belediyesi 
fen dairesine ve ihale günün
de muayyen saatda bel~diye 
encümenıne müracaatları ilin 
olunur. 

22. 27. 1. 5 778 

imtiyaz sahibi , Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer , [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

27 Mayı• 1941 

• iLAN 
Belediye Riyasetinden : 
1 . Belediye emlakinden olup aşağıda bedel icarları ve 

muvakkat teminat ve mevkileriyle numroları yazılı dükkanla 
ra 94 l senesi icarlarının ihalesinde isteklisi çı~madığından 
ihaleleri on gün uzatılmıştır. 

2. İhalesi 3.6.941 salı günü saat 14 de belediye binasın 
daki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 . İsteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve mu 
vakkat teminatlarını yatırmak üzere belediye muhasebe ka 
lemine ihale günü belediye encümenine müracaatları ilin 
olunur. 
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Seyhan 
Mükellefin 

Defterdarlığından 
hane 

adı ve Soy adı m"Oallcsi No senesi matrnha vergisi cezası 

Cemal karısı Cemile Kayalıbağ 103 940 l sığır 35 70 
aşk.le şeh oğlu 

940 senesi hayvanlar yoklamasında yukarıda adı yazılı Ce 
mile namına tarh olunan cezalı hayvanlar vergisi içın adre 
si meçhul bulunduğundan tebligat yapılamamıştır. 3692 sayılı 
kanunun 1 O ncu maddesine tevfikan keyfiyet tebliğ olunur. 

Sayın Adana halkına 
Avrupapa yapılan harp· 

!erde hava taarruzlarnıa uğ 
rayan şehirlerde passif ted
birleri almıyan veya alınan 

tedbirlerin icaplarına aykırı 
hareket eden kimselerin uğ· 
radıkları feci akıbetler pek 
büyüktür. 

Bu itibarla evvelce tevzi 
ettirilen ve .passif korunma 
mevzuatımızın esaslarını ğös 

teren (.halk için hava taar 
ruzlarından korunma bilgisi 
adlı ) risalenin dikkatle ve 
daima okunmasını tavsiye 
eder ve billhassa bir hava 
taarruzu sırasında halkın ta 
kip etmek mecburiyetinde bu 
lundukları hususları aşağıda 
yazıldığı şekilde teyit eyle 
riın. 

Bir hava taarruzu esna 
sında halkın cadde ve sokak 
!ara dökülerek kaçmaya te 
şebbüs etmelerinin pek bü 
yük zayiata sebep olduğu ve 
büyük şehirlerde bu suretle 
kurtulmaya imkan olmadığı 
nı Belgrada yapılan hava hü 
cumlarının feci neticelerı gös 
termiştir. 

Bir hava taarruzu esnasın 
da en mahzurlu hareket cad 
delere ve sokaklara fırlayıp 
kütle halinde kaçmak veya 
şuraya buraya toplanmaktır. 
Kapalı yerlerde fazla bir iz 
diham halinde birikmekde te 
lefatı artırmak bakımından 
zararlıdır. 

Halkın bu gibi zararlar 
dan korunması için : 

A . Alarm işaretiyle be 
raber cadde ve sokak terk 
edilir evvelce" hazırlanmış ve 
ya tasarlanmış bir korunma 
yerine girilir. 

B. bir hava hücumu baş 
ladıktan sonra, her neye mal 
olursa olsun herkes olduğu yer· 
de kalır daha doğrusu, bir sığı 
nağa veya sipere girilir. Ve 
ııçıkta bulunanlar, böyle bir 

811 

Seyhan Vilayeti Vakıflar 

MUdUrlUgUnddn: 
Müfredatlı listesi vakıflar 

idaresinin ilin tahtasına ve 
belediye salonunuda asılı bu 
lunan muhtelif yerlerde vakıf 
gayri menkuller 1/6/941 d~n 
31/5/942 tarihine kadar bir 
sene müddetle icarları açık 
arttırma yoliyle ve (Koordi 
nasyon heyetinin kararı mu 
cibince J isteklilerine verile· 
cektir. 

ihaleleri 29/5/941 perıem 
be günü saat (10) da vakıf 
lar idaresinde yapılacaktır. 
isteklilerin müracaatları. 

809 

Zayi Tezkere 
Belanda 132 nci alay 1 

rinci tabur 4 düncü bölükten 
almış olduğum askerlik tez 
kerami zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

lskenderun Çay mahal 
lesinde 313 doğumlu 

Derviş oğlu mehmet. 
813 

sığınak veya siper bulamaz 
larsa hiç olmazsa metin bir 
duvarın arkasına veya bir çu 
kura gizlenerek orada koru 
nurlar. Buda bulunmazsa bir 
ağacın gölgesinde ..,e açıkta 
yere yatmak [suretiyle hare 
ketsiz beklerler. Bunların ak 
sini yapmak, yani telif ve 
şaskınlıkla caddeye fırlamak, 
koşmak veya bir araya top 
!anmak memnudur. 

C . Bina dahilindeki bal 
kı, binadan kaçmaya icbar 
eden en mühim sebep yaıı 
gındır. Bu sebeple hava telı 
likesi işareti verildiğinde halk 
hemen evlerinden çıkarak ev 
velce hazırlanmış bir siper 
veya sığınağa girec:elderdir. 
Bu takdirde evtle bir yangın 
bekçisi bırakmak faideli olur. 

8lQ 


