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22 ltalyan vap11ruıııı satın almak· için bir 
anlaşmaya varm~tır. 1941 
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Fiyatı il 

han tartları lda,. il• 
ıcarat1attırılır 

Kuru•tur 
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Surigede olup 
bitenler ... 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebusu 

ingiliz Hud kruva
zörünü bat ıran 

Alman 
Bismark 
zırhlısı 
batırıldı 

son.deniz muharebe
sinin tafsilatı 

MiLLi MUDIFIAMIZA 
161 M 1 L Y O N L I R a 
-~M~e·c:~on~s·d~e~lb>~Oı!"'!~~ç-e_m_ü~z-a~k·e·r·e·o!""e11111r-.n~e 

başDaD"llaırkeD"ll MaDlye V~O.dDi bBI• 
tııassa <dlecdln B<n: 

Almanlarla Vişi hükilmeti 

arasında yapılan bir anlaş
ma üzerine, bir kmm Alman tay· 
yarelerinin Suriyedeki hava mey· 
danlarından istifade ederek lraka 
geçtikleri malilmdur. Aynı zam3 n· 
da Suriyeden lraka harp malzeme· 
si gönderildiği de lngilizler . tara· 
fından iddia edilmiştir. Hakıltatın 
bu merkezde olduğu da anlaşılmak· 
tadır. FHhakika Raşid Ali hiikilme· 
ti, dişarıdan yardım görmedik?•• 
mukavemetini bu derece temdıde 
muktedir olamazdı. lngilizler de 
Suriyedeki hava meydanlarını b~~
bardıman ettiler, Bu hadise Vışı 
hilkilmeti ile lngiltere arasında 
ıııevcut gerginliği arttırmıştır. ~~
riye halıhazırda be,nemilel polıtı· 
kada ön planda yer aloıış balon· 

""""'~~'"'··•-="':'•"' 
lngiliz bombardıman 
T aggarelerindttn Biri 

" Milll mUdefaa tedblrlerlmlzl, sly•sl v•zlye
tln her tUrlU inkltaflarını k•rtıl•mağa mUaalt 
bir halde devam ettirebilmek Uzere önUmUzdekl 
sene için fevkalade menabli t em•men bu lhtl· 
y•çlar• tahsisi daha f•ydalı gördUk. ,, 

maktadır. , 
Frans:ı çöktükten eonra, Su

riyenin mukadderatı muallakta b~· 
• o. "b t" · ne olacagı lunuyor ,.;ı 8KI e ının . . . 

her tarafta alllka ile takıp edılı· 
yordu. 

• 

Çörçilin 
izahatı 

Büyük millet meclisinin 1941 biitçesini milzakereye baıladığını do.o 
yazmış, Başvekilimiz doktor Refik Saydamın muhtelif me•eleleri izah 
eden beyanatını bildirmiştik. Pazartesi günü celsenin açılmasını miitea• 
kip kDrsiye relen Maliye Vekilimiz B. Fuad Arralı, 1941 bütçesini tahlil 
etmiş, biitçe ile alikalı mevzular ve hazine vaziyeti hakkında etraflı bir 
beyanatta bulunmuştur. B. Fu.d Aj-ralı demiıtir ki: 

« Avrupa'da ba1lıyan harbin arzedeyim ki 1940 mali yılında r• 
tevlit ettiği vniyet dolayisiyle bir rek adi bütçeden gerek fevul.lde 
taraftan bazı vergileriınızde hasıl menabiden mılli mildaafaa veklle· 
olan tenakusa, diğer taraftan Mil· tine verılen "tahsisatın mecmuu, 
li mildafaa masraflarındaki ehem· devlet bütçesinin umumi yekOnu-
miyetli tezayüde, geçen sene de nu mühim nispette geçen bir mik· 
işaret etmiştim. O zamandanberi tara balii olmaktadır • 
harbin sahası tedricen i"eni,lemiı Milli müdafaa tedbirlerimizi 
ve rö•terdiıfİ yeni yeni inki,afla· siyasi vaziyetin her tilrlü inkifafla 
rın t"'s: bilhassa milli müdafaa ibti rını kar,ılamıya müsait bir halde 
yaçları bakımından giln geçtikçe devam ettirebilmek üzere önümüz 

Filhakika Fransa'nın bunda~ 
sonra da Suriyeyi muhafaza etmesı 

Alman harp gemisi 
eoela lngiliz tayyareleri 
nin hücumuna ulramış, 

lıaoa torpillerile yaralan 
mış, bilahare yetişen in 
giliz k r u o az ör le r i tara 
fından batırılmıştır. 

uzak bir ihtimaldi. Mağlup F1r~nst: ..,.., Bismarkın batırılışından evvel, lngiliz tayyareleri tarafından ~ ı 
nın kendi malı olan müstem e e e- Harp edemez bir hale getirilen Gneisenan Alman zırhlısı 
ri dahi ziyadan kurtaramıyacağı 1 L __ ,...!:::,:.~:::;::::;::,.;;;....;;,;:,;;;....;::.;.,.,.. ________ ======-- ~-------------' 1 

daha büyült olmuştur. deki sene için fevkallde menabii 
Masraf bütçesinin tahlili sıra· tamamen bu ihtiyaçlara tahsis et-

sıoda buna dair etraflı izahat ve· 
meyi deha faydalı rördük. Bıı ar 

receğim. Şimdilik yalnız ıurasını düşünülürse, Suriye mandasını na· 
111 muhafaza edeceği cidden suile 
değer bir keyfiyettir. lngilizler 
Fransa'nın anavatanın ve müıtem
lekelerinin tamamiyetini tanırlikla
rını ilin ettikleri cihetle, Akdeniz· 
ele milhim bir mevkii olan Suriye
ye karıtmadılar. Mihver devletleri 
S . , e bir ltalyan mütareke 
urıye y . 

b t" öndermekle iktifa etmışler, 

lnglllz Ba9veklline gö 
re, t arkf Akdenlzde 

ingiltere 
hakimdir 

İngiliz donanma-

B. Cevdet Kerimincedayı 
i skenderundan döndü 

d:~: 
1 

f!Jasına maddi imkan bula· 
mamıılardı. 

sının Girid suia-
Alıpaııya'nın Viıi h Ü k Ü met i 

üııırinde artan tazyiki dolayısile, 
Fransa reçenlarde Cemiyeti akvam
dan çekildiğini bildiriyordu. Bu çe
kilif hadisesi bilhassa Suriyeyi ali: 
kadar eden hukuki bir mevzu 
meydana getirmittir. Fransanın Su· • 
riyeyi Cemiyeti akvam namına ve· 
klletle idare ettiği ma)Qmdur. Ve· 
klletten istifa eden Fransa'nın 
Suriyeyi idare etmek hakkını da 

rında verdiği 

z a yıat -------Londra : 27 [A.A.] - Bugün 

(Devamı Üçüncüde) 

tarzda başlamıştır: 

iki rün evvelisi kıymetli MünakalAt Vekilimiz 
B. Cevdet Kerim lncedayı tetkiklerde bulunmak 
üzere lıkendanına reçıııişti. Sayın ·&kil lskende
rundaki tetkikatını bitirmiı ve dün saat 12,20 de 
refakatlerinde Konya mebusu B. Ali Riza Türel, 
Kütahya mebusu B. Alaeddin Tiridoğlu ve hususi 
kalem mildilrü olduiu halde memleketimize dön
milftür. B. İocedayı iıtasyooda mebuslarımız Damar 
Arıkoflu ve Cavid O ral, Valimiz B. Faik Üstün, 
Parti Reisimiz B. Rifat Giilek belediye reisimiz B. 
Kasım Ener, halkevi reiıimiz 8. Dr. Kemal Satır, 

Jand.rma kumandanımız B. Nazmi, ' emniyet aıiidii

rümiiz B. lsmail Hakkı, altıncı işletme milettifimiz 
B. E,ref Demirağ B. Kemal Kusun tarahndan karşı· 
lanmıştır. 

Münakalat vekilimiz istasyonda da bir saat ka
dar tetkikatta bulunıı?uş, B. Eşref Demirağın İZfh&• 
tını dinlemiş ve ondan sonra halk evine relmiıtir. 

Halkevinde yarım ıaat kaldıktan sonra bava aaba

sına gidilmit vo saat üçte arkadaşlarile birlikte-tay 
yare ile, Ankara ya hareket etmiştir. 

lngilterede harp 
istikrazları 

TedmUr hava meydanı 
bombalandı 

Londra 27 [ A.A ) - Harp 
ıilibları haftası zarfında Londra 
halkı harp istikrazlarına 120 mil
yon 41 bin lngiliz liralık bir meb
lağle iştirAk etmiştir. Bu, adam ba· 
şına 21 lngiliz lirası demektır. 

Beyrut : 27 ( A. A. ) - Oli 
ajansı bildiriyor : 

Bir lngiliz tayyaresi dün ıaat 
14 10 da Tedmür hava meydanını 
10 dakika kadar mitralyöz ateşine 
tutmuş ve bombalamılır. Uçu, sa· 
hasına isabetler vaki olmuşsada 
ınoan zayiatı olmamıştır. 

Avam kamarasında Başvekil Çör
çil, Akdenizde cereyan e~en 
harp ve Bismarkın bat~uıyle 
neticelenen deniz muharebe11 bak· 
kında izahat vermiştir. Başvekil 
bu izahatı verirken Biımarkın 1 
battığına ıdair heniiz malilmat l 
gelmemişti. Çörçil beyanatına Şll 

« _ Giritte coğrafi vaziyet =~======================="'-''"'"-'=-= 

Malemi'de 
muharebe 
şiddetli 

Almanlar Ciride yeni 
kıtalar gönderdiler 

Ruzveltin 
son nutku 

cumhur r •••• n 1 n 
tlmdlye k•darkl 
nutuklarından daha 
uzun z a m a n d a 
hazırl•nmıt 

. Nevyork: 27 [a. a.] - Ruzvel· 
tın ıekreteri, Reisicilmhurun bu 
•ktanı radyoda söyliyeceii nutuk 
hakkında gazetecilere demiştir ki : 
R " - Hatırlıyabildiğime göre, 

Uvelt bn akşam radyoda söyli
Yeceği «Ocak başı» müsahabesinin 
hazırlanmasına diğer her hangi bir 
n11tkuouo hazırlanmasına sarfettiği 
za_m~ndan daha çok zaman sarfet-
m14tır. Nutkunu hazırlam .. 
R 1• • • ası ıçın 

uzve im ıstışare ett•1;;.1• t 
• zeva ara

sında muharrir Robert Sh d 
d • ervoo 
ahı vardır. Biltün dünya d 

ile yayılacak olan nutuk as~a ~6dar1° .1 k . .,arı ı e 
çevrı ece tır. 

Darlan Parise gitti 
Vişl 27 ( A. A) A . 1 D . - mıra 

arlanın Pıınıe hareket etti. i ö ._ 
reni! • t" ı g mlf ır, 

itibariyle kıtalarımız tayyare mu
zahareti olmaksızın düşmanın çok 
dehşetli tayyare hücumlarına kar· 
şı koymakta ve hava yolile tak
viye alan düşmana ağır zayıat 
verdirmektedir. Bundan sonra da· 
ha şiddetli muharebeler beklenme• 
lidir. Takviye edilen kuvvetlerimiz 
bugün pek muvazeneli bir vazi• 
yette bulunuyorlar. 

Donanmamız düşmanın deniz 
y<>lile ihracatına mani olmuş ve 
düşmana ağır z&yiat verdirmiştir. 

Hava müdafaasından mahrum bir 
halde harekat yapan donanmamız. 
da oldukça zayiata uğramıştır. 

Bu zayiat düşraan radyolarının neş
riyatından çok aşağıdadır. Buna 
rağmen şarki Akdeniz de deniz 
hakimiyeti elimizdedir. Giritteki 
kuvvetlerimizin mukavemeti harp 
tarihinde şerefli bir yer alacaktır .• 

Londra 27 ( A. A) - lnriliz 
amirallik tebliği : 

Şarki Akdeniıdeki ~areketle· 
rimiz ıimdiye kadar düşmanın her 
hanki bir kuvvetle deniz yolile 
kıtaat getirerek Girit adasın•. _çı
karmasına mini olmuş ve Gırıde 
eriımeğe çalışan askerle ~olu d~ş
man nakliye gemilerine agır zayıat 
verdirilerek dağıtılan iki nakliye 
kafilesinden başkaca denizaltıları· 
aıızdan biri Alman askerile dolu 
iki kayığı batırmıştır. Bu buıuıta 
yeni tafsilat beklenmektedir. Bu 
hareket esnasında ıremilerimiı ta• 
rafından iki dilşman destroyeri 
batırılmıştır. Diğer iki dfllltroyer 
hasara uğratılmış ve bir mikdar 
düşmen tayyaresi düşürülmüştür. 
Henüz bu hususta da mufassal ra• 
porlar gelmemiftir. 

Dar sularda ve dilfmanın çok 

büyük hava kuvvetlerine karşı av
cı tayyareleri olmaksııııı · yapılan 
bu gibi harekatın zayiatsız olamiya· 
cağı bedihidir. Amirallik, aşağıda· 
ki ııemilerin battığını bildirmekle 
müteessiftir: 

Bu gemiler Gloncettser ve Fij~ 
krovazörile juno, Greyhund, kellı 
ve kaşmir destroyerleridir. 

Bu ziyaa uğrayan gemilerden 
kurtarılabilenler şunlardır: 

Fijideo 34 subay ve 500 asker; 
kelliden 8 ıubay 120 asker; kaş· 
mirden 9 subay 150 asker; juno· 
dan 6 subay 98 asker ve Grey
hund' dan 3 subay 88 askerdir. 
Glucetterer' den kurtarılanların mik· 
tari hakkında henüz malumat yok· 
tur. Bu geminin Yunan kıtasından 
pek uzakta batmıı olduğu ve aile· 
rinde bir çok kayık ve sandal bu· 
lundnğu için mürettebatın bir Ç1" 
ğunun kurtulmuş olması ilmid edı • 
ı.aektedir. 

Berlin 27 (a.a) - O. N. B. 
ajansı bildiriyor• 
Adetçe ilstiin lngiliz harp gemil~
rile yaptığı ilk deniz muharebesı.n 
de Hud'u batıran ve diier bır 
zırhlıyı hasara uğratan Bismar~ 
24 mayısta bir hava hücumuna ug 
rayarak ön tar~fından tam iı~b~t 
almış ve süratınden kaybetmıştır. 
Bir torpil daha isabet ettiğinden 
silrati daha ziyade azalmış bulu· 
nuyordu. · 

26 mayıs saat 21 e doğru 
Brest' e 400 mil kalan gemiye iki 
hava torpili daha isabet etmiş ve 
bunlardan biri dümeni ve pervane 
(eri earçalamıştır. 

Saat 23.42 de amirallık daire 
si « gemi manevra yapamamakta· 
dır. Son obüse kadar harp edece 
j-iı. Yaşasın Filhrer ve filo kuman
danı!» imzalı telgrafı almıttır. Saf 

fıharp zırhlısı _bismark adedi ya· 
vaş yavaş artan düşman harp ge· 
milerile harp ederek düşıııanın üs· 
tün deniz kuvvetlerinin kurbanı 1 
olmuştur. 

Vaşington 27 ( A. A) - Bis
markın batırıldığı haberi burada 
bu sabah radyoda verilince büyük 
bir heyecan tevlid etmiştir. Cu
martesi günü Danimarka bogazın
da cereyan eden muharebeden be
ri d.eniı kuvvetlerinin harekatın
da~ı terakki büyük bir dikkatle 
takı~ ~dilmekte ve Alman harp 
ır_emı:er'.n.in kaçabilmeleri endişe
sıle ngılız gemilerinin daha ağır 
olmakla be b Al l . ra er man arı yaka· 
layabıleceklerı· - "d' b" "b" . k umı 1 ırı ırıne 
~rıııııakdeydi. Umumi kanut A· 

!jıral Reyder'in büyük Britanya 
1 e zırhlı mübadele edecek vazi· 
yette ol~adığı merkezindedir. Mu· 
harebenın tafsilitı şiddetli bir sa· 
bırsıılıkla beklenmektedir. Bismar
kıo hesabını hanki remininin gör
düğli ve donanma hava kuv· 
vettlerinin bu işdeki rolü bilhassa 
merak edilmektedir. 

Londra 27 ( A.A ) - Çörçil, 
avam kamarasında Bismarlnn batı· 
rılışı etrafında şu izahatı vırmi,tir: 
. « Almanların yeni denize indi· 
~~n Bismark ve beraberinde Prens 

ıen harp gemileri Atlantikdeki 
kafileleri vurmak üzere denizlere 
açıldıkları görülmüştür. Bunları 
Önleme;e memur edilen donanma· 
aıızla dütman arasında milsademe
ler vukua gelmif, Hud krovazöril· 
müz berhava olmuştur. Donanma
mız tarafından takibedilen Bismark 
bu gün Brest limanına 400 mil kala 
yakalanmış ve torpil tayyareleri· 
mizin isobetli atııları neticesinde 
hasara urratılmıı ve bilahara yeti
ŞOD donanmamız tataf•ndao batırıJ
mıftı r. » 

Alman tebliği, Girit civa
rında lngilizlerin 7 lıaoa 
dafi kruvazörünün, 8 des· 
troyerin ııe S lıücumbotıın 
batırıldığını b ildir ; g o r 

(Yazısı Üçüncii salıifedtt) 

Alman tayyareleri 
Suriyeden geçmeğe 

devam ediyor 
Kahire: 27 [a. a.) - Kahire

den alınan haberlere göre, Alman 
tayyareleri Suriyedon geçmeie de· 
vam ediyorlar. Fakat Almanlar 
Girit' de fazla metııul oldukların· 
dan eıkisine nisbetle geçen tayya· 
reler daha azdır. 

Suriyeden Alman tayyareleri
nin geçmesi Suriye efkirıumumiye· 
sinde Vişi'ye harşı kaımane bir te· 
sir yapm11tır. 

FRANSA 
y ı k ı ı ı,ının 

1 z ah ı 

~ YAZAN ;;;-ı 
~oula Reynau~ 

Lion fakültesi profesörlerind•n 
olan Louiı Reynaud, yarından 
itibaren okuyuc11larımıza takdim 
edeceğimiz bu eserinde, tarih ve 
vakıaların dakik bir tavzihine iı· 
tinad eden bir milıahidin objek
tif K"Öriifile son senel•in bldl••· 
ferini anlatmaktadır. 

beple öteden beri fevkallde tahsi· 

satla idare olunan bO.tiln diier hiz• 
metler idi bütçeye alınmış ve taf 
ailitını aşağıda arzedoceğim zara• 

ri bazı zamlarla birlikte 1941 büt• 

çesi yekQoa « 309,734,307 ,. lira 
olarak tespit olanmqtur. 

Cilmburiyet devri maliyesinin 
ana prensibine sadık kalarak haza 

runaza ıaDtevazin bir biitça tak· 

dim edebil-k için ba •ene de ba· 
zı zamlar ve ihdularla varidat mr 
nabiimizi takviye etmek zanıreti 
huıl olmuştur.• 

Masraf büdceaiai tafsilen izah 
eden Vekil, aözlerine ,öyle deva,. 
eylemiıtir: 

•Biraz evvel arzetmif oldaj-uıa 
rib, idi bildce haricinde kat.o bil• 
tün varidat menabiimiz bu seııe 
Milli Müdafaa ihtiyaçlarına karıılılı 
tutulmuı oldutandan yüksek meç• 

lise ayrıca takd:m edilmif olan 
fevkallde tahsisat llyihaaiyle ıim· 
dilik İstenilen 83 milyon lira mün• 
hasıran muhtelif müdafaa hizmet· 
!erine ait bulunmaktadır. Adi büt· 
çede milli müdafaa ırrupuna ayrı• 
lan tahsisat ye,Oou 78 milyon 
liradır. 83 milyon liralık fevkalade 

tahsisatla birlikte 161 milyon lira. 
ya baliğ olacaktır. Şurasını derhal 
arzedeyim ki milli müdafaanın ae

nelik hakiki ihtiyaç miktarı umumi 
vuiyetin inkİfaf tarzına ve bununla 
muvazi nlarak alınma11 lüzumlu 

görülecek tedbirlerin ıumul ve 
ehemmiyeti derecesine bağlıdır. 

Nitekim 1940 mali yılında milli mü• 
dafaaya verilen ldi ve fevkalade 

tahsisatın yekOna mali sene bida· 
yetinde 151 milyon miktarında ol
duğu halde sene içinde yeniden 
alınan tedbirlerin neticesi olarak 
bu rakam 302,5 milyon liraya balii 
olmuştur ki bu miktar devlet bilt
çosinin umumi yekQnandan 34 mil
yon lira fazla bulunmaktadır. 

Milli piyango idaresinin elde 
ettij-i safi ı asılat olarak mali yıl 
içinde bava bütceaine tahıiaat kay
dedilen 2.620,000 kilıur lira bu 
rakama dahil olmadır• aıibi ••kert 

icaplardan doğan ihtiyaçlara sar
fedilmek üzere hizmetin ifasiyle 
al.lkadar olan jandarma, ırümrük 
ve orman bOtceleriyle maske ima· 

litı, yol, askeri iskeleler inıaatı 

ribi ifler için nafia ve diğer da• 
ireler bO.tcelerine konulmııı olan 

tahsiıat da bunıın haricindedir. 
Arzetti;im bu rakamlar bir taraf· 
tan memleketin sulh ve emniyeti· 

ne verdij-imiz ehemmiyetin dere
ceaini röstermekla beraber, dlter 
taraftan da ılmdiy• kadar a~dıtı· 
mız emniyet ted birlerinin i•t·~~ 

feci klrfı ... D vOsatını 
etti.r; malt a •• A di bil tccr 
tebarüz et.ti~mektekd::· ol.,y•o b11 
· · de teauo• aaDm 
~çı~ 1 1 in. fevka!Ade karfılık-
ıbtıyaç ar ç _, ııda.I 

1 bıılmak zarureti meyaa ,.ır.ı• .,. . 
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Amerikalıların 
bitarafllk kanunlan 

len nasıl yetıştınllyor 1 -:-e::.~::~.i~~~~:=-~~: : ı a ar ruz hadisesi 
Paraşütçü asker yetiştirmek uzun meddin Sadağın ağzında geve· 

•e çetin bir talim Ve t e r b İ y eye lediği baklayı « Selamünaleyküm 

Y azan 
A. Ş. 
Esmer 

Amerika· 
dan gelen ha· 
berler, bita· 
raflık kanun-

mütevakkıftır : 
kör kadı » kaidesi mucibince 
apaçık ortaya atarak « Suriyeyi 
bir halaskar sılatile işğal ve ica· 
bında Suriyelilerle beraber müda· 
faa etmeliyiz " feryadını basar· • 

Ankara Ağırceza mahkemesi 
suçlu Sadettinln muhake· 
mesine başladı . 

larının ilgası için bir müddet ev• 
vel başlıyan cereyanın, gittikçe 
hızlanmakta olduğunu bildirmek· 
tedir. Bu kanunların ilgası lehinde 
şimdiye kadar birkaç resmi şah· 
siye! tarafından gayriresmi beya· 
natta da bulunulmuştur: 

Almanların Ciride k~rşı baş· ı 
lıvan taarruzu, dunyan1n 

nazarı dikkatini gene paraşütçü 
a•kerlere çekiyor. Hatırlardadır ki 
Almanlar Norveç ve bilhassa Hol
landa seferinde, havadan yere as· 

hareketlerini gösterirler ve hatasız 
atlamayı öğ"retirler. Bu nevi talim· 
ler bittikten sonra hakiki tayyare
lerden ..ılama talimlerine başlanır. 

. 

. 

ilk atlamaları, neferler mual· . 
timlerin nezaret ve kontrolü altında · 

ken 
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ğumlu ishak oğlu Sadettin Hazer namında birisi bundan bir 
müddet evci Dil, Tarih Coğrafya Fakültesinin kapı camlarını kırmış ve 
bekçi Murtaza Babııcinı yaralamıştı. 

ker indirmeği muvaffakiyetle tat- münferiden yaparlar 

- Haydi bugün de suya, • 
sabuna dokunmadan bir kaç satır 
yazayım 

dedim; kaleme su ve sabun 
meselesi dolaştı. 

Sadettin'in muhakeaiesine Ankara Ağırceza . m ah kemesi n de 
başlanmıştır. 

Hakim eveli Sadettin Hazerin adını, adresini sordu• Ve saııra ha
disenin ne suretle cereyan ettiğini anlatmasını istedi. 

Meseleden harbiye nazırı Mis
ter Stimson bahsederek, «şahsi 
kanaatine göre», bu kananların ilga 
sı liizımgeldiğini bildirdi. Sonra 
Bahriye Nazırı Albay Knoks, bir 
kabine izası sıfatiyle», bitaraflık 
kanunlarının feshine t•raftar ol· 
duğunu söyledi: Hariciye Nazırı 
Hull, meclis tarafından böyle bir 
teklif geldiği takdirde bunu tet
kik edeceğini bildirdi. Hariciye 
encümeni izalarının on reye karı• 
on üç reyle buna taraftar olduk· 
!arı söyleniyor. 

bik eylemişl~rdir. Muallim, tayyarenin süratini ve 
Havadan asker indirmek usulü- rüzırirın tesiriyle paraşütün alacağı 

nü ilk dela bu harpte Almanlar muhtelif meyilleri göz önünde tut
kullanm akta ve ,,....-------------· tuktan sonra tay 
paraşütçü askerler, Sivil bir paraşütçü sali- yare içinde bulu· 
harp silah ve va· men yere indiği zaman nan neferlere at 
sıtaları arasında vazifesi bitmiş ve tehlikeyi lama emrini verir. 
miihim bir mevki savmış telakki edildiği hal- Bu emir,sesle ve 
· 1 • rilmez. Motörüu ışga etmege nam· de, asker paraşütçülerin 
zed bulunmaktadır gürültüsü ve nele 

' Su meselesi: Adananın şehir 
suyu ... 

Sabun meselesi. Girid ada· 
sının nefis ıabunları ... 

Adananın şehir suyu işi, ge
çen senedenberi, Belediye Reisi· 
mizin uykularını kaçırıyor. Zam•· 
nın icapları, maalesef, Adanaya : 
bu yıl da su nimetini nasibetmedi. 
Kabahat Avrupa harbinin .. 

Maznun bundan iki ay kadar evel geçen hadiseyi bütün tafsili· 
tiyle anlattı. 

Bundan sonra yaralanan bekçi, sonra Dil, Tarih·Coğ"rafya Fakültesi 
hademelerind~n Süleyman Topçu, Mustafa Çağatay, gece bekçisi Meh
met Aytaç, Bahar Kantar, apartman kapıcısı Mustafa Kılıç, Polis me· 
murlarından Hazım Aydede, Abdurrahman Aktuğ ve komiser Nuri 
Yücel dinlendiler. Ve hepsi de maznun Sadettin Hazer'in gözetliyerek 
ateş ettiğini, kurşunun bir tesadüf eseri bekçiyi yaralamadığ"ını ifade 
ettiler. Paraşütçü asker asıl vazifesi gere indikten rin heyecanı feci 

sonra başlar. Yere inen b" ı ı · Maznunun avukatı Fehmi Yağcı müvekkilinin çok asabi bir genç 
olduğunu ve müşahade altına alınmasını istedi. 

Hulasa bitaraflık kanunlarının 
ilgasına doğ"ru l'ürünmekte olduğu 
anlaşılıyor. Fal<at bu mesele hak· 
kında şüphesiz en selihiyetli sözü, 
Cümhurreisi Ruzvelt, buırilnkü 
«Ücakbaşı» musahabesinde söy. 
liyecektir. 

yetiştirmek uzun ır yan ış ıga se 
ve çetin bir talim neferin derhal siltihına bebiyet verebile
ve terbiyeye mü- sarılarak hücum vaziyetine 1 ceği cihetle,mual 
tevakkıftır. Bir as geçmesi lazımdır. lim atlama emrini 

Ciridin sabunlar.na gelince: 

geçen 1914. 1918 harbinde Ser· , 
!inli bir Alman arkadaş bana 
yolladığı bir mektupda « ense• 
!erimizi görme; kirden simsiyah 

kesildi. Sabunsuzluktan kırılıyo· 
ruz. Bira> sabun yolla ,, diyordu; 
yollamıştım . 

Müddeiumumi muavini Zihni Beti! buna itiraz ederek şimdiye 
kadar bu hakkın neden kullanılmadığını sordu. 

kerin tayyareden ,_ ______________ herneferin omuzu Hakim maznuna hitap ederek: 
- Avukat senin aklından sakat olduğunu söylüyor, ne dersin diye 

sordu. boşluğa atlaması için sade cesur 
olması kafi gelmez. Cesaretle be· 
raber askerin, bedeni teşekküliitı, 
bünyesi, kalbi, adalitı çok sağlam 
olması icap eder. 

Alman ordusu, paraşütçü ef
radı ayrılmak için askeri gayetsıkı 
muayeneye tabi tutar. 

Paraşütçü olacak efradın tay
yareciliğe daır malumat sahibi ol
masına lüzum yoktur. Yalnız yuka
rıda söylediğimiz gibi hem cesur, 
bem de bünyece çok sağlam ol· 
ması elzemdir. Almanyada para
şütçü askerleri yetiştirmek, t~lim 
ve terbiye etmek için takip edılen 
usul şudur: 

Askerler paraşütçü kıtalarına 
!efrik edildikten sonra cesaretini 
ve meharetini azami dereceye çı· 

kar~ak J üzere mektep vazifesini 
gören hususi kamplarn. scvkolunur· 
!ar ve orada çok sıkı bir talim ve 
terb~yeye "tabi tutulurlar. 

Bu kamplarda paraşülçlı as· 
"erlere çok zor ve tehlikeli talim· 
ler yıiphrılır ve tehlikelere alıştı· 
rılır . 

Bilhusa şu nokta çok mühimdir: 
Sivil bir paraşötçü yere indiğ"i 

Z1miın vazifesi bitmiş ve tehlikeyi 
s.viııı~ teliıkki edildiğı ha.de, as
kt>r · p r·.ışü1çülerin a~ul vazife:::~i ye· 
'"" i n~. ıkteu svnra bo~lar. 

Bir askerin paraşulçü kıtaların· 
~ • geçirdıği ıııuht~lif safhalar şöy
le lıuliı •a edilebılir: 

Paraşütçüler nasıl seçilirler? 

A. skeri paraşütçüler, bu teh
likeli mesleğe girmeğe ta 

!ip elrad ._arasından seçilir, yani 
bunlar gönüllüdürler. :Bunlar uzun 
ve gayet sıkı bir muayeneden ge
çirildikten sonra ve bu işe elveriş 

1i oldukları anlaşıldıktan sonra pa 
raşütçü kttalarma kati bir surette 
kabul edilirler. Yani ,gönüllü nele. 
rin paraşütçühıge tefrik edildikten 
sonra nihai •urette bu vazifeye ka· 
bul edilinciye kadar geçen muddet 
b;r tecrübe devresi addolunur. 

Tecrübe devresini • muvaffaki
yetle bitiren paraşütçülüğe kabul 
edilen efrat diğer alayların efradı 
gibi 4 ay umumi askeri talim gö
rürJer, sonra mektep vazifesini gö 
ren hususi kamplarda dört hafta 
süren nazari dersler görürler ve 
tekrar paraşüt k.ıtalarma iade edi· 
!erek talımlerine devam ederler. 

ilk talimler 

P.-raşüt ıliışme hızını azalan 
bir alettir. Paraşütle yere 

İnerken tıpkı az bir yükseklikten 
düşmedeki sürate muadil bir hız 
almış o\UT. Bu sebepten dolayı 

ilk tolimler, n bir yükseklikten 
sıçrama suretiyle yapılır. 

Bu suretle Paraşütçü elrad an· 
sızın önlerine çıkarılan bir takım 
tehlikeli ma!'ileri, VÜcutlan ~zede .. 
lenmeden ve .zarar görmeden yere 
sağ-lam s~rette atlamayı ~öğrenmiş 
olur. 

Bütün bu talimler, , evvela bir 
.tayy~re hangarına asılmış ola~ es
ki l?ir tayyare kamarasından yumu 

_ şa(İoprağa şakuli !!•urette atla· 
ma "suretile yapılır ve paraşüt be· 
iiııi . süra,tle t~l11ıiı11 ameliyesi .bu 
askerlere öiretiÜr. 

M~~llim zabitler, bütün talim. 
lere en küçük teferrüatına kadar 

·nezaret ederler. Askerlerin yanlış 

na eJiJe ayrı ayrı vurarak verir. 
Paraşütün açılması şu şekilde 

vukubulur; Umumiyetle sivil para
şütçüler, paraşütü açmak için onu . 
bağlayan ıpı kendileri çekerek 
paraşütü açtıkları cihetle, askeri 
paraşütlerde tayyareden boşluğa . 
atlanırken, bu ip kendiliğinden açı
lacak surette yapılmıştır. 

Şimdi Almanlar, sabunun > 

göbeğine düştüler. Giridde göz· > 
lerine sabun köpüğü sürüp baş· 
!arına peştamallı nalın lapası : 
yapıştırmazlarsa Mora • Berlin ti- > 

renlerinde kimbilir kaç yüz bin 
. çuval sabun taşınacak; Allahbilir. : 

s o n r a • • • 1911 de Seriinin meşhur • 

Tayyareden . atlandıktan 

Tayyareden boşluğa atlayan , Verthaym mağazasında Zeytin ı 
bir paraşütçünün ihti•as. : yoktu. Adayı işğ"ale muvaffak 

ları, şöyle hulasa edilebilir: . olurlarsa 1941 de Ciridin zeytin· 
Tayyareden boşluğa atlarken, siz kalması ihtimali de yüzde dok· f 

kuvvetli bir sarsıntı, paraşüt açıl· · sana çıkacaktır. 
dıktan sonra yere doğru yavaş ya- ' Girid sabunu, halis zeytin 
vaş iniş .. . · d ld • · · k k • yağın an yapı ıgı ıçın, pe · ay· 

Bütün vücudii hararet kaplar. • ·· ' , paktır; üstüne basan sırtüstu • 
Paraşüt yavaş yavaş yaklaştıkça f d h · · . uzanır. Şimdi iki tara a asmını , 
iniş meydanında bekliyen zabitin sabuna bastırmağa çalıııyor. 
aşağıdan yukarıya doğru yükselen · * * * 
sesi duyulur: 

• Ayakla,ı-. birleştir. rüzgira 
dikkat et 1 

Bu ihtar, hazırlık talimleri es· 
nasında paraşütçülere verilmiştir. 

Fakat boşluğa atlamanın doğurdu· 
ğu heyecan arasında unutıılmuş ola· 
bilir. 

Bu sebepten dolayı, iniş mey· 
danında bekliyen zabit, yere in· 
mekte olan paraşütçülere ses, işi

tilecek bir noktaya geldikleri za· 
man lekrarlamağı asla ihmal etmez. 
Yavaş yavaş yere yaklaşır. Bu de· 
fa, . aşağıdan şu ihtar verilir: 

- Paraşüt bezinin arkasına 
3lıl, sıçra ve bezi derhal sar. 

Böylece ilk atlayış muvaffaki
yetle bitmiş demektir. 

Toplu atlayışlar? 

....... '"' ........ .., ............... . 
gibi birbiri ardından giden tayya· 
reler, bir bölük askeri yere indire· 
bilirler. Askerler, hep birden •de· 
ğil, birbiri arkasından boşluğa at· 

larlar. 
Bu toplu atlayışlara evveli bir 

takımın sonra da gittikçe daha 
büyük kıtaların yere indirilme ta· 

!imlerine başlanir. ilk atlayış talim· 
leri silahsız yapılır, sonra silahla 
ve teçhizatla atlayışlara göre ayrı 
ayrı paraşü-er kullanılmaktadır. 

Yere inen neferin derhal sili· 
hına sarılarak hücum vaziyetine 
geçmesi lazımdır. Yere indirilen 
kıtaat, ifa edecekleri vazifelere 
göre silah ve teçhizatla mücehhez 
olmaları lazımdır. 

Maznun küçük yaştanberi sinirli olduğunu ve sicilinin tetkik olun 
duğu zaman bunun açıkça görüleceğini söyledi.'. 

Neticede heyet, gelmiyen şahitlerin istinabe suretiyle dinlenmele· 
rine ve adli haleti bakımından maznunun müşahede altına alınmasını 
icabettiren bir vaziyet mevcut olup olmadığı bakımından adli tabibe 
muayene ettirilmesi için müddeiumumiliğe tezkere yazılmasına ve 
muhakemenin önümüzdeki ayın on altıncı günü saat 11 e talikine -ka· 
rar verildi. 

Nal ıa Vekaletinde Teri i
l e r · Y .e N a k i 11 e r 

Ankara 27 ( Hususi ) - Na
fia vekaleti mensupları arasında 

yeni nakil ve terfiler yapılmıştır. 

Bunları bildiriyorum: 
Nakiller ve tayinler: 

fen memurluğuna, lstanbul saray 
yolu mühendisi Salahattin Durusan 
demiryollar inşaat şube mühendis· 
liğine, Çanakkale nafia mühendisi 
lıhan!i Ataman yapı ve imar işJeri 
taşra kadrosu mühendis- mimarlığı

na, Edirne şose ve köprüler fen 
memuru A. Rıza Kutay Isparta fen 
memurluğuna: Seyhan nafia fen 
memuru Saim Yedievli şoseler 

taşra kadrosuna, lzmir nafia şose 
ve köprüler fen memuru Mehmet 
Çetinsoy Denizli nafıa şose ve 
köprüler fen memurluğuna, Muğ"la 

nafıa yapı ve imar işleri mühendi· 
si Bahaettin Anbarcı Eskişehir ya
pı ve imar işleri mühendisliğine, 
yüksek mühendis Şevki Demirağ 

yapı ve imar işleri reisliği tesisat 
bürosu kaloriler mütehassıslığına 
nakil ve tayin edilmişlerdir. 

Terfiler: 

Amerikanın bu bitarafTık kanun· 
ları nedir? Ve bunlar ilga edilir
se, Amerika'nın harp karşısındaki 
vaziyeti ne olabilecektir? 

Amerika'yı harbin dışında tut
mıya matuf olan bu tedbirlere «bi 
taraflık kanunu» adını vermek 
hatalıdır. Çünkü bitaraflık beynel
milel münasebeti izah eden bir 
mefhumdur. 

Muhtelif devletler arasında harp 
çıktığı zaman, bir devlet o harbe 
karışmazsa, bitaraf sayılır. Ve bi
tarafhğ"ın hakları, vazifeleri ve 
mesuliyetleri, devletler hukukiyle 
tayin ve tesbit edilmiştir. Fakat 
Birleşik-Amerika, devletler huku
kiyle ticaret gemilerine, tüccarla
rına ve vatandaşlarına temin edi
len bu hakları korumak için ıe· 
çen yüz otuz sene İçinde biri in· 
giltere, diğeri da Almanya ile ol
mak üzere, iki dola muharebeye 
girmek mecburiyetinde kaldığın· 
dan, bu defi, bu haklardan istifa· 
de etmiyeceğini bildiren bir la· 
kım kanunlar aktetmiştir. 

Ezcümle Amerika hükQmeti, 
Amerika ticaret gemilerini lehli· 
keli olan mıntakalarda seyrlsofer 
etmekten menetmiştir. 

Bu, Amorika'nın kendi ihtiya· 
riyle kendi haklarını takyit etme· 
siydi. Yoksa, kanun aktedildiğ"i 
zaman da beyan edildiği üzere, 
devl~tler hukukunun Amerika va· 
tandaşlarına temin ettiği haklar
dan feragat manasını tazammun 
etmiyordu. Bli sebepledir ki Ame· 
rika kongresinin aktettiğ"i bu ka· 
nunlar, her zaman, gene Ameri· 
ka kongresi tarafından feıh ve 
ilga edilebilir. 

Münferiden yapılan bu atla· 
. yışlardar. sonra toplu bir 

halde atlayışlara başlanır. Zincir 

Alman ordusunun ilk paraşüt 

mektepleri ve kampları 1937 sene· 
sinde açılmıştır. 

Lüleburgaz iski.n fen memuru 
Recai Ôıacar lstanbul belediyesi 
istimlak fen memurluğuna, Ankar" 
belediyesi varidat şubesi amiri Ce· 

mal Arslan, O.O. yolları inıaat re· 
isliği başkatipliğine, teknik okul 
ınezunlarından Beşir Altaç Antal
ya nalia şose ve köprüler mühen
disliğine, teknik okul mezunların -
dan Münip Tan sel Siirt şose ve 
köprüler mühendisliğine , Refet 
Yurder Aydın su işleri dördüncü 
şube müdürlüğü sürveyyanlığına, 

yüksek mühendis izzet Oraz yapı 
ve imar işleri reisliği fen heyetine, 
Mehmet Yurttakal Zonguldak be· 
lediyesi fen memurluğuna, H,irrem 
Meriç Aydın su işleri dördüncü 
şube reisliği ressamlığına, Balıke· 
sir şe>se· ve köprüler baş fen me· 
muru Besim Işın şoseler taşra kad· 
rosunda b3Ş len memurluğuna, Sı· 
vas Nafia fen memuru Naci Tu· 
nalı şosel~r taşra kadrosunda baş 

Ankara Nafia mühendisi Tur· 
ğut Arıkoğlu, Ankara nafia mü
hendisi Enver Yücel, Su işleri res· 
samı Avni ildeniz, şose ve köprü
ler reisliği tetkik müdürlüğü kati· 
bi Halit Gönenç birer derece terli 
etmişlerdir. 1 

_ - Sonu üçüncüde -

, 
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•==================================== YAZAN : Reşat Enis 
bnakacağı arabasını bekletecek adam 
arardı. Ve, bu işi çok defa, Hallo çetesi 
efradı yapardı . Otomobilinin beklendi
ğinden emin, yürek rahatlığile sinema· 
sını seyreden zengin, keyifli keyifli sine
madan çıkınca, arabasının tanınmıyacak 
hale girdiğ"ini; pompanın, yedek listik· 
lerin aşırılmış, ampullerin sökülmüş ol· 
duğunu görürdü; alallardı; donar kalırdı. 

Bir aralık, üç çocuğun yanına temiz 
giyinmiş, güzel, genç bir kız sokulmuştu. 
Ahbap olmak istemişti onlarla... Adı 
Kalyopi'ydi. Ne anası, ne de babası vardı; 
onları bilmiyordu bile ... Hoyrat bir koca• 
karının yanında hizmetçilik yapıyordu. 

Dayak yemediğ"i gün yoktu. Canına tak 
demiş, kaçmıştı. O da artık serseri ol
mak, onlarla birlikte dolaşmak, onlarla 
birlikte yatıp kalkmak istiyordu. 

Üç çocuk, soyacak otomobil bekle. 
diklerini unutmuşlardı. Bu güzel, bu bi. 
çimli kız, onlara her şeyi unutturmuştu . 
Büyük bir hırs duymuşlardı ona karşı ... 
Ônce birbirlerini kıskanır gibi olmuşlardı. 
~•kat, sonra, Taksim su hazneleri üze .. 
rınde, genç, güzel kız sıra ile üçünün de 
keyfini getirince, yüreklerinde kıskançlık 
kalmamıştı. 

Kalyopi, artık, çetenin anonim ma• 
lıydı. O, sade çete efradının erkeklik 
arzularını söndürmüyordu ..• O, hırsızlıkta 
adamakıllı işe yarıyordu: içine tuğla ko· 

yarak gazete kağıtlarından d~zırün pa. 
ketler yapılıyor, Kalyopi'nin elıne verili. 
yordu. Genç kız, elindeki paketle - hiç 
renk vermeden, şüphe ~y.andırıuadan, 
herhangi bir ziyaretci gıbı - aparlı· 
manlara giriyordu. En üst ~atlara çıkı· 
yor, kimse olmadığını öğrenınce, J.apıda 
bekliıen çete efradı harekete ıeçiyordu. 
Tekmil ampuller lahzede sökülüyordu. 

Kalyopi'nin; avladığı hovardaları sar.· 
hoş edip Taksim Talimhane arkasına çek. 
tiği vo ır.uhabbetin kızışuğ"ı bir zamanda, 
onları çete efradına tepeden tırnağa 
soydurduğu geceler oluyordu. 

Kafir kız ne de güzel oynuyordu 1 
Bu, dansların hiç birine be~ze.miyordu. 
Buna, bilinen hiç bir raksın ısmı verile· 
mezdi. Bu, insanı çileden çıkaran bir 
oyundu. 

Taş kömürün kıpkızıl alevi, omuz. 
larına dökülen simsiyah karışık saçlarını 
boyıyor, kirli güzel yüzünü oyalıyordu. 
Dört çocuk, hayretten ağızları bir karış 
açık, genç kızın kıvrak adımlarına uya· 
rak el çırpıyordu . Gözleri dönen Cambiri· 
bimbam, zayıf ciğerlerinin bütün nelesile 
• boyun damarlarını şişirircesine • mızıka. 
sını öttürüyordu. 

Kalyopi nihayet yoruldu. Delice bir 
alkış, geniş mahzenin köşe bucağını çın• 
tattı. Yorgun kız, dinlenmek için imkan 
bulmadı. Uzun bir zaman da, kucak ku· 

cak dolaştı. 
Cambiribimbam hatırlattı : 
- Prens, prens çekmiyecek 
Akılları başlarına geldi : 
- Sabi bel 
- Sahi bo 1 
Eroin almağı unutmuşlardı. 
- Ne yapacağız ? 
- Ne yapacaj-ız ? 

miyiz? 

Hallo'nun « rı » ları « ırı » söyliyen 
çatlak sesi duyulpu : 

- « Santral " a gidelim bu gece ..• 
Önceden birimiz Ana çeşmedeki ecza. 
haneye uğrar, horain alır; dört paket de 
asker cıgarası ... Hem sinema seyrederiz, 
hem keyfimize bakarız ... 

Alkışladılar : 
- Yaşa l 
- Yaşa Hallo l 
Cambiribimbam sordu : 
- Ne var bu gece Santralda ? 
:- Ölüm yolu 1 
- « Artakor " mu? 
- Hııı •.. 
Hepsinin de ağzında aynı şey dolaştı: 

- Ölüm yolu, Artakor 1 
Bu, yaman bir polis baliyesiydi. 
- Yaşasın Arta kor 1 
Taş kömürün kıpkızıl alevine kapak 

ıreçirdiler. Gepgeniş mahzen bir anda 
karardı. Teker teker çıktılar. Şaşı ibra. 
him, hasta finoyu; ldris'in, Efe Çakır'ın 

ölüsünü yıkadıkları cami teneşirhaoesin· 
den çaldığı ve nasılsa okutmadığ"ı şala 
sardı ••. 

O gece, Hallo'nun dediğini yaptılar. 
Sabaha karşı da, küçük bir volta ••• 

••• 
Akşam geçeli epey oldu. Küçük 

Cengiz belki bili arsada, yağmurun, ça. 
morun içinde bekleyip duruyordu. Belki 
bir köşede uyuyup kalm14tı. Şaşının içi 
burkuldu. • 

Fantiyle, başbaşa yürüyorlar. 

Önlerinde, üzeri sırsıklam çuvallarla, 
sandıklarla dolu, ufak tekerlekli bir pa· 
zar arabası ... Sıska, kır at soluk ıoluğa ... 
Yokuşu gtlç tırmanıyor_. Kopuk nalları 
çakıldıyor; tırnakları kayıyor. Başı sargılı 
bir çocuk, elinde dizgin ve terbiy~, ıı•ka 
atı haydarken, arabaya dayanıyor. 

Yokuşun tam ortasında, sıska at 
« pes » dedi. Başı sargılı çocuk insafa 
geldi. Tekerleğin altına taş sıkıştırdı. 
Ellerini hohladı. Zehir gibi ayaz vardı. 
Ayaklarını tepti : Sırsıklam, mantara 
dönmüş potinleri, üşütüyordu. 

Bir gölıre yaklaştı. Ôfkeli bir ses öttü: 
Geciktin gene... Gociktin gen•··· 

Bu, öfkeden kısılan dişlerin çı kardığ"ı 
bir sesti. Çocuk, bu sesin sahibine döndü: 

- Geciktim mi buba ? 
( Devamı var ] 
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yeri tabir olunan mahalldeo Men
degöme'ye giden yolu takip ede
rek dağa fırladı. Karaoğ'lan dağın 
tepesinde neticeye intizar ediyor· 
du. 

Ali çavuş takip etti, o kaçtı. 
Fakat nihayet aralarmda silih te
ması vukubuldu. iki taraf ta ateş 
etti ve karaoğlan biruh yere se
rildi • 

Karaoğlan biri başmdan, di· 
ieri göisünden olmak ilıere iki 
kurşun yemişti. 

Keyfiyet bittabi merkeze bil
dirilince süvari yüzbaıısı Hafiz 
llhami efendi, BayınJırh Mehmet 
efendiyi çagırarak meselenin ma· 
hallinde totkikine memur etti ve 
Ali çavuıa hitaben: 

- Yazık; dedi; Hiristiyaoların 
iğfalihna ~apılarak bir lslam deli-

1\tanhsınm kamna girmişıin. 
- Efendimi Bana karşı silah 

istimal etti .. 
- Meydan vermemeli idin. 
Ve Mehmet ef. bırakıp çarşı• 

ya çıkb. Bu bidiseye fena halde 
canı aıkılmışti. 

Bayındırlı Mehmet ef. tekrar 
hükumet dairesine doğru dönerken 
Yılık Abdi denilen şahısla karşı
lqauıb. Tahkikat yaparken Yılık 
Ahdinin de ağası V asil'le beraber 
meyhanede bulunduğunu öğren

mişti. Mehmet efendi ba(ırdı; 
- Yılık Abdi buraya gel-. 

Abdi ilerledi. 
- Bana bsk Abdi! Karaoğlao 

meı'elesinde asıl parmak senindir. 
Bu sebeple ıeni tevkif ediyo-

rum'" 
- Sana ne efendim?. Kara-

o;lan kabadayıbk etmek istemiş, 
V11Nl11Hlf-

- Sen de kabadayı değil mi-
iln ? 

- Kabadayıyım amma ben 
onun gibi çiy iş yapanlardan de
ğilim ... 

- Senin kabadayıhk nerende 
üten? 

- Betenemedin mi? 
- Tabii beğenemedim. Kaba-

dayı adaman karııı sokaklara dil· 
ıer mi? Senin karın bütün gün 
Hariatiyanların kucağında dolaşı· 
yor. Bunu ıen de pekili biliyor 
ve ausuyonun. Kabadayılık bu 
IQU? 

Filhakika Yıhk Abdiniu kara
sa; auiföhret sahibi, alilf te bir ka· 
dandı ve Mehmet efendi bunu yü· 
züne çarpıvermifti. 

Abdi sesini çıkaramadı ve ve
rilen emre itaat ederek hapishane
ye girdi. Tahkikat biterek « mer· 
kumun sebili tahliye edilince » 

Yılık Abdi, aiası Vasile danıştı; 
- Atat Ben dağa çıkmak İs· 

ti yorum. 

' - iyi amma dailarda Çakıcı 
efe dolqwyor, ıeni barakmaz-

- Çakıcı efenin yanma kızan 
rirerim. 

Sen Çakıcıyı tanıyor mu-
san? 

Pek tanımam ... 

- Ôyle İle onun buradaki 
yatatı Vangel' e beraber giderek 
İfi anlatahm, bakahm ne der?. 

Beraberce Vangel'e gittiler. 
VaDpl; Çalucı efenin yatağı idi. 
Kendisine Y ıhk Abdı'nin arzusu· 
nu anlattılar. 

O ıaralarda Çakıcı efe Ven
l•l'• .,.ra yolliyarak elb~e. leva• 
:• ve kul'f1111 İltetmi4ti. Vengel; 

" •ıyayı bir hayvana yüklete· 
rek Y ıbk abdiye teslim etti ve 
Y•adıtı mektupla birlikte Çakıcıya 
yolladı. 

Yılık Abdinio a,,evincine payan 
yoktu. oi kendiaini timdiden efe 
olnıq farzediyori 1olda Arnavut 

·tabanca11 ribi kurularak .d. -
Yordu. gı 1 

A2 'tti, dllz • 11 az sitti, dere, tepe 
citti, Çakıcuua yanına d 

Efyalarla ber be V . var ı. 
• r angelın nı kt 

bunu efeye tealiaa etti. e u· 

Efe mektup nıealine tt 1 h 
il 'L• ı ı a a-

s •ttiıuen sonra Abd· d-- 8 ıye ondü: 

? 
ana kızan nıı olmak iıti

yonwı 

- Evet efe", 
- Bayındırlı Metun t 

yaptı? e sana ne 

Abdi ; büttın nıacerayı ao • 
lattı. 

BUGON 
LZ == 

SURIYEDE OLUP 
BİTENLER ... 
/Başmakaleden artan/ 

'kaybetmiş olduğu hukuki bir neti· 
cedir. 

Kahir e 27• M a 1 e . 'd tı be tutuşmuş olan 
( A. ~) - ?irid- m 1 e teşekküllerin ve 
d e k ı vazıyette lııi. bilhassa kara ve 

pek az değişiklik m u 11 ar ebe hava kuvvetleri· 
vardır. Almanla- nin savaşı muvaf 

rm son 24 saat· şı· d d eti ı· fakiyetle • tetev· 

Bismark 
batırıldı 
Al"'an zırhhsı, lnglllz 

l 
Sııriyenin baıı üstünde dönen 

bu hadiseler ve ~u rivayetler. müt· 
tefik mahfillerde olduj'u ._Adar Su 
riye dahilinde de akisler barakmıt 

te feni kıtalar vüce devam et-

göndernıiş oldu- Al 1 miş ve mütemadi-

:a~a~:~:mşiid~~;;i man ar Ciride yeni yen takviyeler 
gönderilmiştir. 

Öyle ise kalk.. g~t. -~ayın· 
<lırlı Mehmet efendiyı oldur, on
dan sonra benim yanıma gel. .. 

muharebeler ce· kıtalar oo''nderdı'ler Girit adasmda 
reyan etmektedir. yapılmakta olan 
Düşmamn tayya- kara muharebele 

Yılık Abdiöe şafak atmışh. re ba kı mm dan Alman tebliği, Girit ciua- rinde Alman ha-

ciddi k a Y ı P 1 ar rında lngilizlerin 7 hava va kuvvetleri dün 
kaydeylediği mu· d 1· kr de muvaffaki

O· efeden derhal 
' _ Hlly , hay, başımla bera- hakkaktır. Muha- a ı uvazörünün, 8 des· 

yetli taarruzlarda 
bulunmuşlar, İn

giliz üslerini ve 
mühimmat depo

ber 
Şeklindtı bir cevap bekliyor

du. Halbuki efe, evvela Mehmet 
efendinin öldürülmesini şart koş-

rebe hali Hanya trogerin oe 5 hıicambotun 
ile Matemi ara· batırıldığını bildi,. ig o r 
sında, M ıı l e m i 

muştu. 
Bu iş pek kolay değildi amma 

Yıhk Abdi bir defa oku yaydan 
çıkarmışh. Bu sebeple 

- Baş üstüne efe 
Dedi ve efenin yanından ayrı· 

tarak avdet etti. 
Yılık Abdi bir martin tedarik 

ederek Baymdırh Mehmet efendi
yi kollamağa başlamış, Mehmet 
efendi de keyfiyeti haber aldığı 
için tedbirli bulunmak yoluna tut
muştu. 

Abdi bu işin bu şekilde be· 
cerilemiyeceğini anladı ve yana
na iki kişi daha uydurarak dağa 

çıktı. 

Artık resmen şaki olmuştu am 
ma kendisine güvenemiyordu. Buse
beple derhal Çakıcı efeyi ziyarete 
koştu. Ona hizmet ve sadakat ar· 
zetti ve Çakıcı çetesinin emrinde 
muavin bir çete vaziyetinde kaldı. 

Yıhk Abdi ortalığı soyup so
ğana çevirmeğe, köylere salgın 
ıalarak halka zulmetmej'e başla· 
mlfb .. 

J 

1 

taryyare meydanı etrafında cere· 
yan etmektedir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 
göre cenubi Habeşistanda esirler 
alınmaya devam edilmektedir. 

Alman tebliğine göre 
Girit harekatı 

Berlin ( A. A ) - Alman or
dulara başkumandanLığının tebliği: 

Giril muharebesinde Alman 
hava kuvvetleri Akdeniz. lnriliz 
filosuna kartı fevkalade muvaffa. 
kiyetler elde etmiştir. Alman hava 
kuvvetleri 20 Mayıııtanbe~i düşma· 
nın 7 harp veya hava dafi kruva
zörünü,8 destroyerini, bir denizal
tıımı ve 5 hücumbotunu batırmış
lardır. Başkaca, tam bir bomba 
isabetiyle bir saffıharp gemisi ve 
destroyer ciddi hasara uğratılmıştır. 

ltalyan deniz '(e hava kuvvet
leri aynı müddet içinde 4 düşman 
kruvazörünü bahrmışlar ve diğer 
müteaddit cüzütamlara hasara uğ. 
ratmışlardır. 

Bu suretle şarki Akdeniz'deki 
lngiliz hikimiyeti, mihver nıutte. 
fiklerinin deniz ve bava kuvvetle
ri arasındaki mükemmel işbirliği 
ile mühim bir darbe yemiştir. 

Cirit adasında da, burada har· 

larmı ateşe vermişlerdir. iki büyük 
ticaret gemisini imha etmeğe mu
vaffak olmuşlar ve cereyan eden 
bava muharebelerinde lngilizlerin 
üç savaş ve üç av tayyaresini dü 
şürmüşlerdir. Diğer üç düşmAn tav 
yaresi de yerde tahrip etmişler
dir. 

Malta adasında Alman .ıv tay 
yareleri yerde bulunan dört av tay 
yaresini tahrip etmişler ve diğer 
altı tanesini de ciddi hasara uğrat· 
mışlardır. 

Alman deniz pldnörleri . 
Nevyork 27 (a.a.) - United 

Press'in yazdığına nazaran Alman 
lar Girid'i istila için yeni sistemde 
deniz planörleri kullanmaktadır. Bu 
planörler tayyareden sahil civarın
da ayralmakta ve geceyleyin de 
asker çıknralmasını mümkün kıl
maktadır. 

lngiliz hava kuvvetleri Giritten 
ayr1ldıktan sonra da Yunanistanda 
ki Alman üslerine karşı akınlarana 
devam ediyorlar. Giritteki lngiliz 

topçusu mevzileri de Alman tayya 
relerinin fasılasız olarak devam 
eden alta saatlik bombardımanlar.
na miruz kalmaktad1r. 

Çakıcı efe de - dağlarda 
bqka çete l'ezdirmemek itiyadı 
hilifma - Yıhk Abdiye ses çıkar· 
mıyor, hatta müzaharette bulunu
yordu. Zira Baymdırh Mehmet 

efendiye husumet bahsında her Amerika kongre- A • k b•t f 1 k 
ikisi de müşterek idiler. si bitaraflık i<n- men anın 1 ara 1 

bahracak vel914 
harbinde görül· 
düğü gibi, çıka 
cak olan ihtilaf ,ni
hayet Amerikayı 
Almanya ile bir 

Tam bu sıralarda Çakıcmın nunlarım akteder K ' 
istimam vuku buldu. Çakıcı yüze ~en, yalnız Ame· anun an 
inmiı, beş altm maaşla kır serdarı rakının harp dı 
tayin edilmiıti. şında kalmasmın /Baş tarafı ikincide) 

Yine tam ba ııralarda Ydık teminini düşünmüıtü. Fakat dolayı-
Abdi Ada&"llm.U bacı Mehmet Ali sile lnfiltereye müteveccih bir 
atadan İaat, elbise para almıf, di- harek;,t de oldu. Çünkll ln&"ilizleri, 
ğer köyler etrafma da salrınlar Amerika ticaret l'emilerinio bizme· 
aalmııta. halkan tikiyeti ayyuka tinden mahrum barakta. Binaenaleyh 
çıkıyordu ve hülı.ömet bu sebeple neticede Amerika, Almanya ile 
hareket mecburiyetini duyuyordu. mesele çıkarmamak için bu devlete, 

Yılık Ahdinin üzerine İzmir- lngilterenin menfaatleri hllifma 
den ıeyyar taburu kumandanı Bin- müsaadekirlıkta bulunmuş oluyor· 
başı Ahmet, süvari yüzbaşısı Ha- da. Eğer lngiltere bu harbi, kendi 
fız llhami beylerle yezbaşı Sivash ticaret gemileri içinde yapacağı 
Mehmet efendi müfrezeleri memur nakliyat ile idame edebilseydi, 
edildiler. Amerikalılar, bitarafhk kanunlarını 

Bu Müfrezelere «Hayyen, mey feshederek Almanya ile muhare-
yitten Yılık Abdi nam şaki ile beyi gÖ7e almak iıtemiyeceklerdi. 
avenesinin behemehal istisaliıo em- Çünkü bitaraflık kanunlarınm feshi, 
redilmişti. 1914 harbinde olduğu gibi, Alman· 

Müfrezeler Ödemişte iken Yı· ya ile muharebeyi göze almak 
lak Abdi de Ödemişe iki, Adagi- deme olacaktır. 
deye bir saat mesafede Yılancı Bu kanunların feshi üzerine 

vaziyetin ne olabileceği şimdiden 
(Deoamı t1ar) tahmin edilel ilir, Amerika ticare~ 

1 
B 1 gemileri, devletler hukukunun te.~ın 
,,,:,, Nöbetci eczane _ ettiği masunluğa dayanarak lngıı.z 
... --.l!!!""s_t_ı·k-8-m-"t_E_c_z_a_n_e_s_ı· _ _, limanlarına uirıyacaklardır. 

u ı Alman denizalh gemileri, bu 
(Hllkılmet Yanında) kaideler• riayet etmiyerek onları 

harbe sürükliyecektir. 
Alman denizaltı gemileri, dev. 

letler hukukunun kaıdelerine ay· 
iun ıekildo Amerika ticaret gemi-

lerini teftif ve muayene edip de 
arada ihtilif çıkmasının önüne 1re· 
çilemez mi? 1914 harbi i'Östermiı
tir ki deniultı l'emileri, devletler 
hukukunun kaidelerine uyl'un şe
kilde hareket etmezler. 

Bu kaidelere uymıya çahşhk
ları takdirJe ya faaliyetlerini ziya
desiyle talı.dit etmeli yahut da büs· 
bütün faaliyetten vaz geçmelidir. 

Çünkü bahis mevzuu olan kai
deler, deniralh gemileri icat ediJ. 
mezdf'n evvel devletler hukuku 
sisteminde yer bulmuştur. Şunu ka
bul etmek lizımdır ki eğer Ame· 
rika başlangıcmdanberi ' bitaraflara 
temin edilen bu. haklar ve muafi. 
yetl~r üzerinde durmuş olsa dı 
daha kuvvetli bir vaziyette ol:cak
h. iki sene bu hakldrdan istifade 
etmek istemediği halde bunlar üze
rinde şimdi ısrar etmeğe kalkışm:ı
sı, Almanya ile mesele çıkarmak 
maksadana atfedilecektir. 

torpll tayyarelerinin 

hUcumuna uıradı -• Nevyork 27 ( A.A ) - Nev-
york Mirror, Oslo radyosunda 
dinlediği bir haberi ne,retmektedir. 
Bu hahere ğöre, Oslo radyosu 
Danimarka açıklarında Bismark 
zarhlısını da ihtiva eden Alman filo. 
sile faik kuvvette lngiliz filosu 
arasında bir deniz muharebesi ce
reyan ettiğini bildirmiştir. 

· Berlin 27 ( A .A) - Alman 
baş kumandanlığı Bismark zırhla. 
smın pazartesi akşamı saat 21 den 
beri yeniden adetce faik düşman 
kuvvetleril" ağır bir muharebeye 
tutuşmuş bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Londra 27 ( A.A ) - Alman 
Bismark zırhlısının batmlmış oldu
ğu resmen bildirilmektedir. 

Deniz muharebesi hakkında 
verilen ta/sildt 

Londra 27 (a.a) - Şimali At
lantik deniz muharebesi hakkında 
şu tafsilat verilmiştir: 

Bismark ile Almanların 8 pus· 
luk toplarla mücehhez yeni prens 
Ôjen kruvazörü geçen Perşembe 
Bergen'den ayralırken görülmüşler, 
Cuma akş11mı lngiliz filosu bunları 
önlemiştir. Cumartesi günü şafakla 
beraber prens Of vales zırıhlm ile 
Hud, Alman gemileriyle muharebe
ye tutuşmuşlardır. 23000 yardahk 
bir mesafeden atılan bir obüs Hud'· 
un cephaneliğine girmiş ve havaya 
uçurmuştur. Bundan sonra Bismark 
havanın ve görüş şartlarının fena
lığından istifade ed•rek takipten 
kurtulmuştur. Fakat dün Fran11z 
limanlarına doğra giderken Ark 
Ruayal tayyare l'emisinin tayyarele
ri tarafmdan görülmüf ve derhal 
gönderilen torpil tayyareleri gece 
yarısı Bismarka bir torpil isabet 
ettirmiştir. Bir \ngi\iz fi\nt\llası ye
tiştiği vakıt Bisma~k olduj;u yerde 
dönüyordu. Bu filotilla Bismark'ı 
batırmıştır. 

( Bu Alman z1rblııı 35 bin 
tonluktur. Silratı 30, toplar• 8 ta
ne 38 lik, 12 tane 15 liktir. ) 

Hollandada mecburi 
iş hizmeti 

Amaterdam 27 (1.a) -D.N.B. 
bildiriyor: · 

Diln neıredilen bir emirname 
ile Hollandada mecburi it hizmeti 
ibdaı edilmiştir. 18 den 25 yqma 
kadar erkek, kadm ve bütün genç
ler 6 ay devam edecek olan bu 
hizmete ahnacaklardır. 

Amerikada 123 Şilep inşa
sına başlamyor 

Vaşington : 27 ( A. A . ) -
Federal Bahriye komisyonu 8 bah
ri inşaat tezgahında 123 şilep in. 
şası için mukaveleler imzalandığını 
bildirmiştir. Bu gemiler mevcut 
tiplere uygl'ln olacak, inşaat mas
rafları tahminen 312 milyon dola
rı bulacakhr. 

Tezgah inşasile diğer tesisat 
için 6 milyon dolar sarf edilecektir. 

Vahşi hayvan mübadelesi 
P aris, Berlin ve Hamburg hayvanat hah· 

çeleri idareleri arasmda birinde olup 
diğerinde bulunmıyan vahşi hayvanlarm müba· 
delesi hakkında bir anlaşma yapılmışlar. 

Şimdiden Berline Paristen bir hayli arslan, 
kaplan gelmiştir. Hambnrı da Vinceune'de 
bulunan Paris havyanat bahçesine beyaz kutup 
ayıları, kurtlar, knlup ördekleri röndermiştir. 
Her üç hayvanat bahçesi bu milbadele saye· 
ıinde dünyanın en mekemmel hayvanat mües· 

ıeseleri halini almıştır. 

• 
mühim lran hükllmeti çay ve 

şeker rüsumu sayesin· 
.._ ____ a_p=-ı_h._o_r_ de elde ettiği para ile 

Orta Aayadaki }3abribazeri Hind Okyanusuna 
biihyan büyük bir demiryolu hattı vilcode 
retirmifti. Şimdi de Bahrihazeri Tahrana rap· 
teden bir otomobil yolu yaphrmağa bqlamııtır. 
Son derece dağhk araziden geçecek olan bu 
yol Almanyanın meşhur Avtobahn denilen 
otomobil ıoıeleri gibi olacaktır. 54 kilometre· 
lik k11mı bir kaç köprii hariç timdiden tamam
lanm1Jhr. Diter iki kısmı da bayii ilerlemiftir. 

Bu )'Olun ne kadar t.eknik kudretine ihtiyaç 
gösterdiğine bir delıl 3000 metre irtifadaki 
Albraruz geçidinden geçen yolun üzerinde 
600 köprü bulunma1tdır. Bundan başka biri 

1520 metre tulünde 01.mak üzere 14 tilnel 
yapılacaktır. Yolun genışliği sekiz metredir. 

Zemini çok sağlam ol.u~ Yirmi tonluk kamyon· 
ların geçmesine aıüsaıttır. 

Tahram Babribazare bailıyacak otomobil 
yolu 139 kilometre uzunluiıındadır. 

M_erkezi lrand~. d~ lsfehandan F.zna'ya 
240 kılonıetrelik bmncı sınıf bir şose inıa 
edilmektedir. Bu hat lsfehanı, Maverayı lran 
demiryoluna bağhyacakhr. Yol lranm ziraat 
noktasından en zengin bir nııntakasmdan ge
çecektir. Gelecek Marta kadar bu yol dahi 
bitecektir. 

Alman askerle
rine gönderilen 
mektuplar 

mubabereai maauam 

• 
Harp dolayıaile mil
yonlarca Alman ask~ri 
dünyanın her tarafma 
yayılml.f qlduj'undan 
bunların aileleri ile 

t .. killta lllzum pıter-

miştir. Askerlerin mektup ve muhabere vara· 
kalarını ve posta paketlerini toplmak ve gön-

dermekle meşiul memurin ve müstahdeminin 
miktarı 1 t,300 kişiye balii olmuştur. Bundan 
iki bin sekiz yilz kiti Berlindedir. 

Bir ay içinde sevkedilen aakor mektupları 

çeyrek milyara yakındır. Balann konulduğu 
posta çuvallara üç yüz binden fazladır. 

Posta paketlerine gelince, yalnız Berlinden 
3 günde bir 320,000 paket aevkedilmektedir. 
Bunlar 70 büyük kamyon ile nakledilmektedir. 

• 
E t •ht" arlar Dünyamn en mesn meSU 1 IJ ut ihtiyarlara, Ye-

ni Zelandadadır. Hülc.Ometçe n91redilen içtimai 

sigorta kanununa göre altmış yaflDI geçen bir 
çift, haftada üç lira tekaudiye alacaktır. Şayet 

ihtiyar koca, sakat veya kör ise, bu tekaudi
yeye haftada bir lngiliz lirası daha ilive edi-

lebilir. Altmış yqmı geçkin ıayet beklr İN 
haftada bir ln&'iliz lirası ile Ut ,Wa alacak, 
dal İM çocaklaruun adecllo• Y• ,...... pre 
1 • 4 la~ liral aJabiJ.oelctlr. 

tır. Bu cümleden olmak üzere Su
riyedeki Fransız askeri kumandan· 
larmdan albay Kolenin Vişi hüktl· 
meti aleyhinde bir beyanname neş· 
rederek Fıliıtine ıeçtiği şayi ol
muştur. Albay Kole, Hatay davası 
münasebetile Türk milletinin ve 
bilhassa Hatay viljyeti halkının pek 
yakından tanıdıj'ı bir adamdır. Ken· 
disini Hatayda şabten tammaş oldu· 
ğum albay Kole, Hatay davasında 
Türk haklaranı ve Tilrk tezini en 
iyi tekilde kavramış olan zeki bir 
askerdir. Hatay seçiminin en buh· 
ranh günlerinde Fransız delegeli· 
ğine getirilen Kole, bizim davamı· 
zan isabetini takdir etmekle Fran· 
sız şeref ve menfaatını • kurtar· 
nıasmı da bilmiştir. 
Bu mesele avam kamarasında da· 
hi müzakere mevzqu olmqtur. Me
sele bu merkezdeyken Suriye ha· 
va meydanlarından Almanların is-
tifade etmekte olduklara it idildi. 
Fransızlar bunun mütareke hüküm 
leri dahilinde oldupnu iddia etti-
ler. ln1rilizler ve Amerikalılar bu 
fikirde dejnlerdir. Suriyeoin yakın 
şark harekih için Alınanlanlar 
tarahndan bir hava ve kara üssü 
olarak kullanılacağı zannedilmekte
dir. Hatti aon Alman· Vişi anlaşma 
ıının Suriyeyi Almanlara terketmiş 
olduiu da İleri sürülmektedir. 

Albay Kolenin Filistine reçişi 
her hangi bir askeri kumandıanm 

hür Fransız davasına iltihak edi· 
şinden daha ehemmiyetli bir hadi
sedir. Çünkü Kole kadar Suriyeyi 
tanıyan bir Fransız yoktur ve Ko 
le Suriyede bir nevi (Lavrens) ola
rak tanınmışhr. 

Kolenin Sari yede ki çerkeıler, 
kürtler ve ermeniler üzerinde nü
fuz ve tesir sahibi olduğu söyle· 
nir. Bu itibarla, alb3y Kolonin Fi
listine reçmesi Sııriyedeki temayü 
lün hilr Fransızlar tarahaa kaymak 
ta olduğunun bariz bir delilidir. 

Bekliyelim: Suriyedeki hadise
ler bakahm nuıl inkitaf edecek? 

Bira yok 1 
Böll'emizde kahve buhranı kal

madı. Fakat ıimdi de yeni bir buh· 
ran bat pterdi: Adanada Bira 
yok r... 

Adanada bira yok domek, bq
ka mıntıkalardaki basit maniyı ta
zammun etmez. Bu sıcak bölrede 
birasızhk, kendisini azap verici bir 
tekilde rösteren yoksulluklardan 
sayılır. inhisarlar baş müdürünün 
ehemmiyetle dikkat nazarım celbe
deriz. 

Hububat ihracatçlları birli
ğinin yalhk toplanltsı 

Mersinde cenup vilayetleri ih 
racatçıları birliğinin • 7 haziranda 
yıllık umumi heyet toplanb11 var
dır. 

lskenderuna 30 bin çuval 
kahve geldi 

Antakya (Hususi) - Brnilya
dan gelerek bir müddeıtenberi 

Portsaitte bekliyen 30 bin ~uval 
kahve deniz yoliyle lskeoderuna 
getiı ilmiş ve gümrüğe çıkaralmışhr. 
Gümrük ve diğer muameleleri ik· 
mal edildikten • ıonra memleketin 
her tarafına ihtiyaca 1röre tevzi 
edilecek ve bu arada viliyetimiz 
için de bir kısım ayralacaktır. Bu 
suretle her tarafta hissedilen kah
ve sıkıntısının uzun bir milddet 
için önü alanmış olacakhr. 

Kozan'ın kurtulut 
yddönUmU 

Kozan ( Huıuai ) - 2 Hazi
ran, Kozan'ın kurtuluşunun yıldö
nilmüdür. Bu münasebetle kazada 
büyük tören yapılacaktır. Belediye, 
kartulq yıMönüınünü her seneden 
daha canlı kutlanıak nzere hazırla· 
nıyor. 

Yeni eserler 

Gazeteler ve 
mecmualar 

Deierli muharrir Feridun Fa
zıl Tülbentçi, 29-9-923 d•n Jl 
-12- 940 tarihine kadar TDrkiy ... 
de çıkan g.zete ve m.:cmuJara 
dair bir etlld baz1rfamlf, ...,. .. t-

bu ild"-IDtil tarafıadaa 
at amam m - b 

a•olaam .. tlll'• 'Aris....,._,.,, . a 
kitabiyle. Tlrk matbo•t tanhıbirn'e 
bllyGk lafamette balaamq ve 
boflafa cloldaraallftur• 



------
ı Dahili MUteadd! Vantilatörlerle Yayl~ Gibi Serin 

(AS R ı > Sinemanın vası salonunda 
Suvara Suvare 

8,45 BU AKŞAM 8,45 

SENENiN EN BÜYÜK ŞAHESERi OLAN 

TYRONE POVER - HENRI FONDA -NACY KELL Y'in 
Yarattıkları tamemen renkli 

• • 
SEViMLi HAYDUT 

Büyük Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
ILA YETEN": Fevkalade eğlenceli MIKI MAVUS 

Bugün gündüz matina fevkalade program. 

Sevimli Haydut - Son Ümit 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1- 1. Haziran. 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine ka· 
dar belediye kanarasında kasaplar tarafından kesilecek kü
çük baş hayvanların sakatatı açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2- Muvakkat teminatı 300 liradır. 
3- İhalesi Mayısın 30 uncu cuma günü saat onbeşte be

lediye encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi belediye muhasebe kalemindedir. lstiyenler 

orada görebilirler . . 
5- isteklilerin ihalı- günü muayyen saatte yatırmış ol · 

dukları teminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 746 14- 18· 23- 28 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1- Şehrin muhtelif yer
lerinde yapılacak olan parke 
yollarda kullanılmak üzere 
toprak kala taş ocaklarından 
çıkarılmak şartile [ 130000 ] 
adet Bazalt parke taşı kapa· 
Jı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (13, 
400) liradır. · 

3· Muvııkkat teminatı ( 1, 

005) liradır. 

4· İhale 3 / 6 / 941 tari 
hine rastlayan salı günü saat 
15 de Adana belediye bina• 
sında beledıye encümeni hu· 
zurunda yapılacaktır. 

5· Şartnamesi belediye fen 

işleri müdürlüğündedir. lsti· 
yt.nler oradan alabilirler, 

6- Fazla maliımat almak 
istiyenler Adana belediyeııı 
fen dairesine müracaat ede· 
bilirlt'r 

7- Arttırma, Ekslitıne ve 
ihal'e kanununun 32 ine· mad
desine uyğun bir şekilde ha· 
zırlanmış olan teklif mektup· 
!arı ihale tarihinden bir saat 
evvel yani 3/ 6/ 941 salı gü· 
nü saat 14 de beledıye en
cümeni reisliğine makbuz mu
kabili vermeleri ilan olunur. 

18· 23· 28- 1 762 

Belediye Riyase
tindan : 

-1 941 Mali yılı içinde şe· 
hir fakir halkiyle belediye 
lll<!ınur ve müstahdemlerine 
verilecek ilaç ve tıbbi mal
ztnıe acık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2· Muvakkat teminatı (72,5 
liradır. 

3 · Şartnamesi belediye 
baştababetindedir. lstiyenler 
orada görebilirler. 

4- İhalesi Mayısın otuzun· 
cu günü saat on dörtde be· 
Iediye encümeninde yapılacak· 
tır. Taliplerin ogün muayyen 
saatte muvakkat teminat mak· 
buzlariyle birlikte Encümene 
müracaatları ilan olunur. 

-

13- 18- 23· 28 742 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

ll Ne.1riyat Müdürü · Doktor 
Kemnl SATIR 

Buıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası - Adana 

1 Çukurova 
j Çiftçilerine 

Toprak mahsulleri 
ofisinden : 

Hükiımetimizin zürraı hima· 
ye hakkındaki yüksek alaka 
tedbirleri cümlesinden olarak 
Çukurovanın yeni hububat 
mahsülünün zamanında müba· 
yaasına başlanılması için icab 
eden hazırlıklar yapılmış ve 
Adana, Ceyhan ve tarsusta 
ofis teşkilatı genişletirilerek 

satıcıların bekletilmeden işle
rini ~apabilecek dereceye 
çıkıırılmıştır . 

Satın alma şartlarında da 
müstahsil lehine geçen sene
den daha fazla genişlikler 
yapılmış olduğundan yeni mah 
süllerini idrak eden müstah· 
sillerin bu yerlerde faaliyete 
geçmiş bulunan ofis alım teş
kilatına ~üracaatla mahsül 
!erini aşağıda bildirilen fiyat 
!arla kolaylıkla ve beklemeden 
satabilecekleri ilan olunur. 

Ekstra Ekstradan ırayri 

Kilosu 
Cinsi Ku. s •. Kr Sa. 
--

Bugday 7. 75 7. 25 
Çavdar 6. -
Arpa 5. 75 5. 50 
Yulaf 6. 50 5 25 
Siyah ça· 
kır arpa - 5. 25 

24~ 26~ 28 774 

Halkevi 
Reisliğinden : 

-

29/ 5/941 perşembe günü 
saat 18 de evimiz salonunda 
törenle kitap sergisi açılacak 
tır. Bu törene halkımızın da 
davetiyesiz olarak iştirak ede 
bileceklerı ilan olunur. 

Halkevi 
Reisliğinden: 

Köycülük komitesinde açık 
olan iki azalık için 3/ 6/ 941 
salı günü saat l 8 de Halke
vinde intihap yapılacaktır. Bu 
şubeye kayıtlı azaların o gün 
Halkevine gelmeleri rica olu 
nur. 

Asım Özbilen 
Fabrikasından: 
Sayın müşterilerimizin 

nazarı dikkatine 
Fabrikamızda çiğitfori bu

lunan müşteriler çiğitlerini 
beşgünde kaldırmadıkları tak 
dird~ mevsimin sıcaklığı do· 
layısıle çiğitlerin kızmaktan 
mütevellit gelecek zarar ve 
ziyandan fal rikamızın mesu\ 
olmadığını sayın müşterileri-

mize ilan ederiz. 815 

BUGON 

Yazlık Sinema'nın 
au AKŞAM 

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

Ebediyen Yaşayacak Olan Tek Film 

FRET MAC MURRAY MALELINE CORROLL 
SHİRLEY ROSS 

Tarafından temsil edilen Fransızca sözlü ve şarkılı 

M.ILYONERLER BARI 
Bu G.izel Filme ilaveten: 

Renkli Miki Mavs 
GELECEK PROGRAM 

O Gecenin Rüy~sı 
İLAN 

Seyhan Cumhuriyet Müddei 
Umumiliginden : 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahkiım 
ye mevkuflar için ikinci nevi 
undan yapılacak bir senelik 
ekmek ihtiyacı (yüz bin) ki· 
lodan ibaret olup 15- 5- 941 
giinünden itibaren on beş 
gün müddetlt' ve kapalı zarf 
usulile aşağıdaki şartlar mu· 
cibince miinakasaya konul· 
muştur. 

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

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

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

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

5· Fazla malumat istiyen· 
!erin ceza ve tevkif evi mü· 
düdüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

16- 2o- 24- 28 755 
- - ---------
Asliye 2, Hukuk 
Mahkemesinden: 

Adananın Adalı köyünden 
Mehmet oğlu Devriş Ese;ı,in 
hükümet civarında yazıcı Bat· 
tal nezdinrle Mehmet kızı Me 
dine aleyhine açtığı boşanma 
davasının yapılmakta olan du 
ruşmasında müddeaaleyha Me
dine namına çıkarılan da ve· 
tiye gösterilen adreste olma 
dığı ve ikametgahı meçhul 
olduğu şerhile bila tebliğ iade 
kılındığından ilanen davetiye 
tebliğine ve duruşmanın 30/ 
6/ 941 pazartesi saat 9 tali· 
kine karar verilmekle tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 824 

ı Adana ,,.skeri Satınalma 
1 

Komisyonundan: 
1. ( 16 J Ton sade yağı 

kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2. ilk te'minatı (1680) li· 
radır. 

3. Eksiltmesi. 16/6/941 
pazaıtesi günü saat 10 da 
Adanada satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart
namesi komisyonda görülebi
lir. 

5. isteklilerin ayni gün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komiyona 
vermeleri. 

28. 30. 2. 4. 822 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. 60 Ton sığır eti kapa· 
lı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

2. İlk teminatı 1215 lira
dır. 

3. Eksiltmesi 13/6/941 cu· 
ma günü saat 10 da Ada. 
nada satın alma komisy.onun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart· 
name komisyonumuzda görü· 
lebilir. 

5. İste~liler ayni gün ve 
saatten hır saat e"veline ka· 
dar zarflarını komisyona ver· 
meleri. 

28. 30. 2. 4. 821 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. 720 ton ekmek tabriyesi 
kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. 

2. Beher kilo muhammen 
bedeline göre ilk te'minatı 
945 liradır. 

3. eksiltmesi 17/6/941 sa· 
lı günü saat 10 da Adanada 
askeri satın alma komisyonun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart· 
"~'!'esi komisyonda görüle· 
bılır 

5. isteklilerin ayni ğün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komisyona 
vermeleri 

28. 30. ?. 4 820 __ " ____ _ 
- "- --- ------

İLAN 
Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. (~60) ton meşe odu
nu kapalı zarfla eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2. ilk teminat ( 540 ) lira
dır. 

Z ay i Tezkere 
Bolu 135 ınci alay 3 cü 

tabur 9 uncu bölükten almış 
olduğunı askerlik tezkeremi 
ıayi ettim. Y anisini alacağım
dan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. 

Arapgir kazasından 
Göcü köylü Mustafa 
oğlu lbrahim Yurtsever 

817 

28 Mayıs 1941 

Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması,nın 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
İKi GÜZEL FfLIM BiRDEN TAKDİM EDiYOR 

1 
Ruhları okşayan nefis bir şaheser 

(ULiCE BALLIN 
Alkış Toplayacak Filmi 

PANAMALI KIZ 
A ş k, Hey e c a n, M a c e r a la r Ş a h e s e r i 

il 
Şimdiye kadar yapılan kovboy filimlerine hiç 
benzemiyen ve bambaşka hiş şekilde yapılan 

Kalifornia Çeteleri 
Mevsimin en parlak Kovboy yıldızı BUCK ]ONES 

Tarafından oynamaktadır. 

• 
iLAN 

Belediye Riyaset inden: 
1. Belediyeye ait muhtelif semtlerdeki emlikten olup aşa • 

ğıda muhammen bedel icarları, muvakkat teminatlarile nu. 
maraları ve cinsleri yazılı emlakin 941 senesi icarlarının iha 
lesinde istekli çıkmadığından ihaleleri 10 gün uzatılmıştır. 

2. ihaleleri 6. 6. 941 cuma günü saat 14 de belediye 
dairesindeki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3. isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır 
mak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kalemi 

ne ve ihale günü belediye encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

Muvakkat muhammen bedeli 
Mevkii cinsi numarası teminatı icarı 

HükOmet civarı yazıhane 59 9 . 120 .. .. •• " 61 7 50 100 .. 

" " " 67/1 2 25 30 .. 

" " " 
62/2 2 25 30 .. 

••ki t•mlzllk 9 25 123 43 .. " ahırı 

Belediye altında berber dükkanı 28 11 30 151 •. 
816 

İLAN 
1. Aşağıda evsafı yazılı gayri menkuller açık arttırma 

ile satışa çıkarılmıştır. 

2. Artırma 941 haziranının 12 inci perşembe günll saat 
on buçukta yapılacaktır. 

3. Şartnameyi Husuıi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ihale saatında vilayet daimi encümeninde bulun· 
maları ilin olunur. 

Muhammen kıymeti 
Hududu Mevkii Cinsi Lira 

Şartnamede yazılı Taşçıkan Dükkan 200 
.. " 

,. Arsa 300 
28. 30. 3. 6 817 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel : 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi lstiklil ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergiln hastalarını kabul eder. 680 

Mahallesi 

Şehmustafa 

• iLAN 
Cinsi 

kerpiç 
ev. 

Miktarı Hududu 

(187)m2. Şark: Salih ve Fatma Garp: 
yol, Şimalen: cereci Süleyman 

ve İbrahim, Cenuben Güllü ile çevrili 

Süleyman kızı Hatice Kavuzlu tarafından tescili istenilen 
yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı evin tapu sicillerinde 
bulunamadığından senetsiz taşarruf hakkındaki ahkima tev· 

fikan tahkikat ifası için 5/6/94 2 tarihine müsadüf perıembe 
ğünil saat on altıda yerine memur gönderilecektir. Bu evle 
alikası olanların ellerindeki vesaikle birlikte bu müddet zar 
fında muhafızlığımıza veya keşif günü mahallinde keşif me 
muruna müracaat etmeleri ilin olunur. 819 . ................... ................................ ... 
1 DiKKAT... DiKKAT... DiKKAT ... 

1 SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK 2. Eskiltmesi 14/ 6/ 941 
cumartesi saat 10 da Ada· 
nada satınalma komisyonunda 
yapılacaktır, . 
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•••••••••••••••••••:! S aat K u le si Karşısında f 

! K TOR 1 1 Z 'f A 1 N k N H. 1 k d • ! Kemal Satır : : enı , r on, e er, acar, ıs on a ın ı 4. Buna ait evsaf ve şart 
namesi komisyonda görülebilir. 

5. isteklilerin ayni gün ve 
saatten bir saat evveline ka· 
dar zarflarını konıigyona ver 
meleri. 28, 30, 2, 4 823 

i Hastalarını hergün 1 ! ve erkek model saatlerimiz yedeklerile 1 
1 ~~~~a;vi:::~:s~:t:~e;(;) 11 ge l miştir. Her türlü tamirat kabul edilir. i 
1 ........................................ ...................................... .... 


