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1941 Yılı Varidat Bütçesi Tasvip Olundu 
Biiyük millet meclisi, Tiirk ordusuna itima 
dını, selim ve m_uhabbetini bildirdi 

Fransanın 
mesuligeti 

YAZAN : Bekir Sıtkı Ku~t 
Hat•J llebuau 

~akara 27 

J:'ransa geçen !'ene bugünlerde 

(" hezimete ajTAdı. Mayıs içinde 
bqhyan Alman tazyiki, esuh biç 
bir makavem~t görmeden Fransız 
ınGdafaa hatlarını yardı. O kadar 
fllvenilen Malino hattı hiç kulla· 
ntlmadan ·düımana terkedildi. 

13 Haziranda Paris düştü ve 
Haziranm 17 sinde Maraşal Peten 
mGtaroke talebinde bulundu. Fran
ıu tarihinin bu acı ve karanlık sa• 
blfeleri, beniiz bütüo tazeligiyle 
hatıralarda yapmaktadır. 

Fransa bu hezimetten mesul 
aaııdar?. Şilphetiz ki evet 1.. Fakat 
•evcut ..,tlan dahilinde Fransa 
iatillya mukavemet edebilir miydi? 
Bana da evet demete imkin oldu
iana zannotmiyonm. Fransa, 1925 
deoberi harp prtları içinde yqa· 
makta ve bOUln dehfetiyle hazır· 
lanmakta olan eaelt dllpaanı Al· 
manyanm kartı11nda ayamqtar. 

939 harbl ba,ladıtı :raman 
Frauanıa yalnıs 300 harp tayyare
llne ..tik oldap 16Jlealyor. 'Har· 
bin U&nmdaa 80llr• dahi Fransa, 
l'aftet ayk .... ndaa ayanmamııtır. 
FraDS1& mnletl bir türlü harbe ik· 
na edilememiştir. 

Neticede Fran11z •a"avemeti, 
bir çl\rllk bez kadar bile dayanık· 
lık röıteremeden çök,fDif ve ,. 
çen yılın Haziran feliketl vakaa 
relmittir. . 

Fransa bu hezimetten dejıl, 
ba boaimeti ihzar eden sebepler· 
den dolayı m .. otdar. 

Fransaıun matlobiyeti, mntte-
fiki lı.rilizleri hakikaten mütklll 
vaziyete sokmqtar. Biltüo pllnla· 
naı Fransa Uo beraber harbe de· 
Yam etmek haline fÖH tanzim e " 
elen lnriltere, birdenbire etraf ınd.a 
basıl olan izim ve korkanç bir 
botlak içinde kalmlfbr. lnrUtero 
hlll mlklafaa vaziyetinde kalmata 
mecbur olayorP, .. bebleriôi, Fran· 
sanın kendilini yarı yolda torket
mif olma11nda aramak llzımdır. 

Fakat lnfiltere, tek batına da 
harbe devame muktedir olduğunu 
ispat etaaittir. münferid mütareke· 
den sonraki haliyle Fransa, harbin 
neticesi nurinde esaslı surette mü· 
ettir olmaktan malt ve oldukça 
zararsız bir mahiyet almıftı. Ona 
bo mahiyeti lnrilizler detil. akdet. 
tikleri miltareke abklmı ile Alman· 
lar bahfetmit bahinayorlardı. AJ. · 
inanların o zaman b lbaısa Fransız 
donanmaıiyle metrul olmayı ihmal 
etmeleri, lnriliz adalar1nı kıP bir 
zaman zarfında itral edeceklerine 
inanmlf olduklarının bir delili ad· 
dedilebilir. 

Vaktaki harp Almanların ümid 
etmedikleri bir meceraya ıürllkle
nince vuiyet derifmif, Vişi kiikO· 
IDetlnin lnrilizlori mailOp elmek 
itinde rol kabul etmesi zarureti 
basıl olmqta. Ba yolda Laval ile 
iaatlayan temular amiral Darlanın 
IOn Aitler mlllakatile bir netice 
veraife benzemektedir. Öyle anla· 

/Dewunı /ldncide/ 

Berlin elçimizin 
resmikabulU 

• Berlinı 29 [a. a.] - Bnytık el· 
çı 8ay Gerede ve refikuı dGn 
akfaaa parlak bir resmikabul tertip 
et · tir B .... • • kabal resminde Alman 
f'hıiyetlerlyle kor diplomatik ba· 
tır balanaaqtar. 

Fransa-ispanya 
mUzakerelerl 
Loadraı 29 [a a ] D 1. • • - eyı· 

~~l~f ıueteainin Faataki maba• 
111n 1uıyor ı 

Franu ile lapanya arasında 
r~-1& F uınıo bllyQk bir kısmının 
MP&nyollara terki bak~ fDQza. 
~ 7apalmıktadar. 
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Varidat bUtçeslnln 

tasvibi Uzerlne 

Başvekil 
beyanatta 
bulundu 

Ankara : 29 [ A.A. ]- Bu 
rünkü Meclis toplanbaında 1941 
yıla varidat bütcesi tasvip ve 
mııvazenei umumiye kanununun 
müzakeresi ikmal edilerek reye 
konmaı, 356 ve mevcudun itti
fakiyle kabul odilmiftir. Biitce
nln Wyloce tuvibi üzerine Bat· 
vekil Doktor Refik Saydam 
alklflar ara11nda kllniye •ele
rek qaiıdaki beyanatta balan· 
mqtar: 

« - Arkadaılar ; Tiirklyo 
'cumhuriyetinin bnyük mazbari
yetlerindon beri de diinyan1n ba 
rnnkn vaziyeti içerisinde Mec· 
lisin burada toplanıp vatanı mah· 
faz ve kenditi sakin bir halde, 
bu tenonin biitcesine rey ver· 
mesi ve ona ıellmetle tatbik 
içia hükOmete direktif verme
sidir. ( Alklflar ) 

Arkadaşlar; biltceyi tetkik 
buyurdujıınuz eınada sayın 
arkadaıların dermeyan buyur· 
doklara matalealar ve tenkitler 
hilkOmetimiz için çok kıymetli
dir. Ve kendisine yol röstere· 
cek mahiyettedir. Vekil arka· 
dqlarım burada ellerinde~ rel
diii kadar çahıtıklarını, bildik· 
leri ıize arzettiler. Ltltfen kabul 
baytardunu ve bütcoyi tudik 
ettiniz. Tomonim •udur ki, eline 
memleketin idare vazifetini tov· 
di ettiriniz hüktlmot inpallah 
bu sene zarhnda da bütceyi iyi 
tatbik eder ve iyi neticelerle 
huzurunuza gelir, hepinize te· 
ıekldlr ederim. ( Şiddetli alkıı· 
lar ) 

Meclit yarın müzakerelerin' 
d.wam edecektir. 

Soruyoruz ---

Adanada bira 
niçin satılmaz 

iki rün evvel de yazdık; cevap 
veren, tavzih eden olmadı: Adana. 
da bira yoktur!. 

Biranın iptidai maddesi arpa 
oldapna röre bu, Avrupadan veya 
Amerikadan relocek dejildir. An· 
karada vo lstanbalda devletin 
fabrikalan da var. büktlmet, balki 
rakı ribi sert alkolli içkilerden 
kurtarmak için birayi ucuzlattı. 
fakat ifte blltii bunlara ~ratmen 
Adana ribi sıcak bir ıehirde bira 
yoktur. 

inhisarlar bat müdilrlüiünden 
bunun sebebini toruyoruzı bize 
yazarlarsa biz de, keyfiyeti bizden 
iltizah edea omaıai efklrı tenvire 
pbf ınz 

1 Deniz Filomuzdan Bir Kaç Muhrip 1 

Meclısde ordu hakkında 
heyecanll tezahürat 

Mllll mUdafa• veklll beyanatta bulundu ve 
törle dedi: "CUmhurlyet ordu•u vatanın 
mUdafaasa lfinl, gö•terml• oldulunuz rUk· 
sek ltlmad ve iltifata IArık bir •urette ya
pacaktır.,, 

Ankara 29 ( A.A ) - Bilyük millet meclisinin bu gün şomıeddin 
GilaltayJD başkanlıi'ında yapmış olduğ'u toplantıda muvazenei umumiye 
kanununa dahil bütçelerin müzakeretine devam edilmiş ve ilk olan milli 
müdafaa vekaleti kara, deniz, hava bütçelerile imalih harbiye ve harita 
umum müdürlüklerinin bütç<!leri tetkik edilmiftir. Bu münasebetle söz 
almış olan hatipler kahraman Tilrk ordusuna karşı bütün milletce doyu
lan inanç ve sevriyi bir defa daha . t_eba~üz ~o . !~yid eylemiııer, bunu 
takiben de qai'ıdaki iki takrir meclism soz bırbgde ve heyecanlı teza. 

hüratile taavip olanmQftur. 

Y6kselc Reislil• 
Türk lıtiklllinin ve Türk va· 

tan anan mahaf aza ve müdafaası 
emrinde Cümhuriyet ordumuzun 
sallbet ve metanetine, kudret ve 
kuvvetine Türkiye büyük millet 
meclisinin emniyet ve itimadının 
sellm ve muhabbetinin bo vesile 
ilede kendilerine arz ve iblii edil· 
mesini teklif ederiz. 

Yüksek reislil• 
Millt miidaf aa bütçesinin ka· 

bal edildiji fU anda bütiln tarihi 
ba,tan bata hamasetle dola olan 
mUlt istikllli, milli yurda kurtar
mak ve korumak mevzubahı olan· 
ca ıon istiklll savaşımızda oldafa 1 
ribi dilnyanm biitün at~tleri bafr 
na yatarken bile hiç bir dehşet· 
ten yılmadan o ateıin batrıua ıal 
dırma11nı ve dünyanın yenil~•~ 
sandıi'ı dilımanlarını yenmesinı bi 
len, bo ıuretle cümhuriyet devle 
tinin yüktek bilnyesinin tartılmaı 
temeli olan ve bor türlil tecavüz 
ihtimaline karıı milli istiklalin mil 
it inkilibın vo milli vatanlD milda 
fauına !\er zamaod•n ziyade hazır 

bulanan ba derin ve yüksek vas· 
file enrin bairından çıkbtı büyük 
Tilrk milletinin kllbmde aar11lmaz 
bir ,.ovon her türlü ıiyaıt müliba 
uların üstünde el sürülmez kot.ti I 
bir sayrı ve minnet yeri almı1 o. 
lao yiiit cümhuriyet ordusuna Tür· 
kiye BGyiik Millet ~Mecliıioin son· 
ıa:r. uyl'ılarının bir kere daha ... 
sıalıauma ara ve teklif .,....,. 

B. Sa/Jet Arıkan .J 
l' Btı takrirlerin meclisin ıürek· 
1 ve heyecanlı tezahüratı ve al· 

; 1tlarile kabulO llzrrine milli Qli1da 
aa vekili Saffet Arıkan kürsiye 
felerek fU beyanatta balunmuf• 
tar: 
« - Arkadaılarımın cümhariyet 
ordusu hakk1nda rösterdikleri yük 
sek iltifat ve itimada ordu naıd'ına 
bilhassa arzı teşeıı.kür eederim. Cüm 
huriyet ordusu vatanın müdafaa· 
ası itini röstormit oldaiunuz yük· 
•ek İtimat ve iltifata liyık bir tu· 
rette yapacaktır. Buna ltimad ba
yurnıanm temenni ederim. (Bravo 
Beıleri si1relı.li alkl,lar.) 

Almanya'nın Tokyo elçisi 
Matsuoka ile görUştU 

Tokyo: 29 [a. r.J - Alman 
8Dzlik el9iai bawlla 1-fariclye Na
.... Matsaolca 11• llZ1IQ bir ~-... 
•• yapm1fbr. 

Hangi vergilere ne nis-=
b ette zam yapıllyor? 

Hayvanlardan allnac•k vergi - kahve ve çar 
lstlhllk vergisine rapllacak zam - tuz'• bir ku· 
ru9 MUdaf•• vergisi kon•cak - mektup, telgraf 
ve telefon Ucretlerlnden·aıınacak mUdafaa vergisi 

A n_kara: 29 (Hu.ıasi m~habiriraizdon] - Fevkallde vaziyet dolayı• 
sale bazı verrı ve resımloro zam yapılmasına dair kanan llib ııınıa 

~ncllmenlorden 1reçerek meclis aaamt heyetine verildiiini dlin y ,zm•thk. 
B11rün, yeniden vazol11oan veya r•nifletileo verrilerin niıbetlerini bil· 
diriyoruz; 

Glrldln merkezi 

HANYA 
Alman kıt•ları 

tarfınd•n 

zaptedildi 
Artık, •tlatlı111 Al•1111-
l1111 ,,, ... 11111 •a.lc.ll11 
ol111igacafı ..Jaııl • 
maldatlır 

- Radyo -- ....... -
Gelen baberler Girid' de la

rilizl sria vaziyetlerinin pek zi. 
yade zorlat•lf old•i'11 -ke 
dndedJr. AJ ..... lar, Glrid'U. _. 
kezi olan Hanya'nıa ifwal edil· 
elitini bUdiraiflerdir. LlkiD lawi· 
lizler ba laaberi heniz teyicl 
etmemiflerdir. B• vaziyete ba· 
kıbna artık adadan Almanları 
ataanıa mlmkln oı.ayacatı 
aalqılmaktadır. 

Şimdi ele Almaalaria Giricli 
ele l'eçirdiktea sonra ne tarafa 
dönecekleri merakla bekleuaek
tedir. 

Cirit Almanlann eline weç· 
tikten sonra Almanlar için takip 
edilecek iki yol vardır. 

1 - Kıbrısı ele reçirerek 
Suriyeye atlamak. 

2 - Girid'den Mısıra atla. 
mak. 

lnrilizler ba her iki haaaleyi 
karıılamak için hazırlanıyorlar. 

Yorlc luııvezöra 6atti 
Burün ıalnan haberler , in· 

riliılerin York kruvazörü Giri 
din Suda limanında batmııtır. 
8250 ton olan b. krovezör • 
32 mil süratinde olap altı dane 
20.2 lik topla m6cebbez _idi ve 

1922 ıenesinde inp edilmif bu. 
lunavorda. 

Tiirkiye Clhahariyeti bad11da 
içinde bulanan koyan, kıl keçi, sı· 
iır, manda, at, katır, deve, etek, 
domazlar ba kanaa macibioce ver
riye tabidirler. 

lki yaııni bitir••mit aıjv, aaa• 
da ve develerle, üç yatını bitirme
mit at, ve efekleria, devlete ait 
hayvanlar bu verriden aaaftırlar. 

V e'fİ b 'JVan bqına fG miktar• 
lar Gzerindea alıaacaktar: 

Meriaoa koyana 30, tiftik kaçı 
3S, koyan ve kıl keçi 60, 11p 35, 
,...da llO, deve ve domu 12S, 

(0......0fhcllleJ 

lngillz danizaltılan 
Llb,.,. g8nderll•• 
mihver malzeme we 
l•kvl•el•rl•• •lır 
••~ .. ı werdlrdller 

Londra 29 ( L a. ) - lnriliz 
amiralbtının tebliji: 

Düımanın Ubyadaki ordalanna 
rönderelifi malume ve takviyelere 
denizaltdanmıı tarafından yeniden 
atır zayiat verclirilmiftir. 

Takrlbenl8.000 tonl•k b6yiaki 
bir vapura iki torpil i .. bet etmif
tlr Ba remi kuvvetli bir laimaye 
altında cenaba dojn ridiyorda 
ve ?yle zannedıliyor ki içinde biç 
dejilıe 3000 düıman askeri vardı 

Bir ltalyan harp gemisnin b~ 
mayesinde Trabluı'a dotru fiden 
takriben 5000 tonluk bir Fran,.ıa 
petrol gemisi torpillenınİf ve batı. 
nlmıştır. 

5000 tonluk bir nakUye veya 
iaşe remisi de torpill•mittir. Ba 
reminin batıaıı olaauı mabte .. ldir. 

T akribea 4000 tonlak çok 
yllklil bir petrol reınitine bir tor· 
pil isabet etıni1tir. 

Amiraili(in 23 Mayıs tebliiin· 
de b.ıtmlf olma11 muhtemel rôtte
rilen ltalyan dettroyerinin tahrip 
edilınİf oldata simdi teboyylln et· 
mittir. 

Hud'dan 3 kiti 
kurtuldu 

Vış• 1• İngı•lt • Londra: 29 [a. L) - Zann .. 
t ereyt dildltine röre Hud'dan yalnız 3 

Protesto etti• kiti kurtalabimiftir. Banlardan biri
si ıabay, ikili de erdir. 

Tunaı 29 (a.a.) _ Ofi Fran• lnfillk çok Ani ol.., .,. ölme. 
sız ajansı bildiriyor: mit olanlan derhal kutarmak o.~ 

Baron uat 13.,s te lnriliı eli bile kalmamlflır.Hod'un normal 
tayyareleri Sfaks limanına miitead- mlirttebatı 1341 kiti idi. 
dit bombalu atmlflarclır. Bir bom- Hav• harelclb 
ba Rabelaiı Fransız ~nin ar· f Loodraı 29 (a. L) - lnriUz 
ka tarafına isabet etmİf, iklti •iv bava tebliji: 
ıaretto olmak Ozere 8 kiti yara· Dün a&hil muhafaza tanareleri 
lanmlfhr. Gemide çıkanlan yanrın ticaret reaailerine hocama teteb-
ıllratle IÖndiiriUmqtilr. Direr bir qna edea dlfman tanarelini pri 
bomba fosfat firketine ait bir han· plskürtmiif ve hasara •trat•lfbr• 
rara ü.abet etmittir. Miiteaddit Ba tanarelerd• biri deniae d&fl• 
kimteler yaralanmlfhr. •- 1 

Vifi 29 (a. a.) - Fransız bil· riuniftilr. kl tanaremiz kayıptır. 
kameti Sfau'ın bombardımanından Dilll bombardimaa ta,,.,.... 

ftıaİ& clA•aaa lebil -----'-İıllliıııı dolayı lnfilteroyi protesto etmiftir. oew JWP"--

A k P• ' arafbrmuana dev .. ee.it " : n arı vapuru ıre ye çak bir .... .,.,.,...---: .... 
hareket etti rat•lfbr. .. .. ,,.,... 

miftlr. ...Al-
lstanbul 29 ( Hüaal) - AtiDe Gece '=·=:."::r~ ..._ 

elçimiz B. Enia Akan- ile ...,. ..aa1•'•• ......,._. t.w ttatlll-
lik •lclaıaı .......... .._. M- ... ~.· .. ...,.uttaa da bir ta1· 
kara., ...... lıctla PiN',. ..... - · .ı.. ket..... ,. .... ·······~· 
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Almanya coğrafi vaziyeti ve 
askeri knvveti itibarile dünyada 
Fransaya mühlik darbayı lindirebi· 
lecek tek devlet olduğuna göre 
Reich ile harbe girmek her anla· 
yışh insan için memleketimizde en 
ıiyade tevakkô edilmesi lizımge· 

len bir macera idi. Buııu görmek 
için fazla rivayete lüzum yoktu. 
N ısıl oldu da dirijanlarımız, diplo 
mallarımız bunu görmediler!. Bi· 
hakkın e-örnıediklerini bugün bili
yoruz. 

Son dakikaya kadar Alman 
hükılmetinin Polonya meselesinde işi 
harbe kndar e-ötürmiyeceğini «blöf» 
yapmakta olduğunu ve binaenaleyh 

Almanyayı rical ettirmek için onun 
gibi «blöf» yapmanın kili geldiği 
ni zannettiler. Belki her ne baha· 
ıına olursa olsun harbi isteyenler· 
de bazı mutaassip taraftarlarla 
Londra oja1>lnrında • Bu iddia sa
mimi degildi; Fakat vatanımızın 

mukadderatını tayin eden ağusto· 
sun son on beş günü ile eylülün 
ilk günlerinde başvekalette ve' Ber 
lind eH Fransız sefaretinde bu yol 
da düşünüldüğü birbirine tetabuk 
eden ve şayanı itimad olan delil
lerle sabit görülür. 

işte İnsanı tam mi.nasiyle hay· 
rete sevkeden, şaşırtan budur. Şu 

halde bu muhtelif makamlar okun
ması, müşahade edilmesi lazımge
l~n şeyleri ne okumuş, ne müşahe
de etmişlerdi. 

Karşılarındaki devlet adamının 
karakteri hususunda başka türlü 
nasıl olup da bu derece yaoılabi· 
lirlerdi. Şansölye Hitler kavğam 
adlı kitabında, vahşi bir imanla 
dolu bükülmez bir iradeyi tasvir 
eden bu eserinde, kendısini bütün 
çıplaklığiyle gösteriyordu. Bu ya
radılıştaki insanlar kolay kolay 
dönmezler. Veimer rejimin.!, mut. 
lak kudret sahibi partilere karşı 

adeta delice bir .pervasızlıkla mü. 
cadeleye giriştiğini görmüşlerdi. 

Bir kere iktidar mevkiini ele 
geçirdik ten sonra dahıldeki münfe· 
rid devletleri ile-a etmek gıbi mem
leketin tarihte misli olmıyan radi
kal tedbirler aldıjını, hariçte iıe 

o zaman yarı kudsi bir müesseıe 

sayılan milletler cemıyetinden ay. 
rıldığını, Veruiller muahedesi ah
kamı hılafına olarak Almanyada 
mecburi hızmeti teıia etlikten son
ra e-•yı i a•keri Ren mıntakasını iş 
gal eyledıgini, Avusturyayı birden· 
bıre ılhak. eıtiğ'ini, Avrup •. da tarife 
"imaz bir gerginlik bu.um •ürdü
:;:U s.td.Oa c,..~ ... oslov,u yayı parçala. 
u•gını ırörmüşlerdi. bı.lıassa bu son 
""'elıy~yi yakından takıp etınış o
lanlar Cermen diktatörünün aziın· 
liliji husnsunda asgari bir şüphe 
besliyebilirl~r miydi ? 

Führer'i son dakikada Südet· 
ler me•elesini sulh yoliyle hallet· 
meğe sevkeden amilin lngiliz do
nanmasının •eferber hale getirilme
si olduğunu zannetmek için ancak 1 

- - ~ 

BUGON 30 Mayıs 1941 

r~· ~ ~-i ;·~·i~ 
~ Yeter --11..J1 Ü•eyin calıid Yalçın, 

lr1I yeni sabahda, Suriye-

nin tarafımızdan işğali lüzumun· 
dan bahsetti. Ertesi gün Yunus 
Nadi, Cümhuriyette, matbuat 
hürriyetini ele alarak Hüseyin 
cahide hücuma kalktı. Tasviri· 
efkarda Tasviriefkar imzalı bir 

~ 
makale, Hüseyin Cabidi sinir 
buhranına tutulmuş bir biçare 
şeklinde gösterdi. Nihayet Peya. 
mi Safa, Yine Tasviriefkirda, 
Hüseyin Cahid için tahammülü 
yıkan ve sabrı yakan bir fıkra 
neşretti. Bu girdibada Nadir 
Nadi elbette seyirci klamazdı; 
Cahid yalçina o da çatı. 

Hüseyin Cahid Yalçının Su
riyenin tarafımızdan işğali fikri
ne, zannedersem, taraftar olacak 

ı 
yok gibidir. Ben de bu fikri 
benimsemedim ve beğenmedim. 
Fakat tarafımızdan beğenilmi-

ı 
yen bir mülahazaya karşı söğüp 
saymağa nereden hak buluyoruz? 
Ve neden hoşumuza gitmiyen 
bir fikrin behemehal sögülmeğe 
layık olduğu~a hükmediyoruz? 

Matbuat aleminin küfür ve 
iftira dokuyan emsalsiz tezgah· 
larını bilmez değiliz. Namusla 
oynamak, iffeti çamurla sıvamak, 

haysiyeti hayvan göbresile bera· 
her çöp tenekesine sokmak gibi 
kumaşlar, hep bu fabrikanın 

tezgahlarında imal olunur. Fakat 

artık yeteri. Memleket, tarife 
sığmıyacak kadar nazik zamaİı-

1 !ar geçirirken küfür dinlemeğe 

~ vaktimiz de, tahammülümüz de 
yoktur. Bütün dünyaya karşı 

milli birlik ve beraberliğimizden, 
haklı bir gururla, bahsederken 
umumi efkirı temsil ve idare 
iddiasında bulunan gazetelermİz· 
de sögüşme değil, münak• şa 
bile görınek istemiyoruz. 

Tolerans, müsamaha, başka 
fikirlere hürmet demokrasinin 
en basit, en iptidai şartlarından
dır. Bu meziyetlerden nasibi ol· 
mıyaılların, demokrathk perdesi 

a\t,oda, sögüşmcleri sadece gü· 
lünç değil, ayni zamanda müs-

' ·~:~ '. :'~ :~ ··~,,. ......... ,.,~~· .,.~ ...... ~-.,,.,,. ..... .! 
Yurdda yapılan köy 

mektepleri 
Ankara - Bu sene köy kanu 

nunun tatbikatı ile 628 mektep ya· 
pılmıştır. 17 yılda yapılan köy 
mekteplerinin sayısı bu suretle 

6447 ye baliğ olmuştur. Bu mek. 
teplerin planları devletçe hazırla· 
narıık köylüye verilmiş ve köylü· 
ler tarafından imece ile inşa edil
mişlır. 

Yani ancak malzemesine para 
verilmiştir. Köylüler tarafından ya 
pılan bu 6447 mektebin beherini 
iki bin lira üzerinden hesap ede· 
cek olursak 12,894,000 lira oldu· 
ğu anlaşılır. 

ı~-~~~~~~~~~~-

DAHİLİ HABERLER 1 GELiŞiGÜZEL 1 

30000 Ç l Ekmek tasarrufunda 
u v a kücük tedbirler ve 

1 

K~~7!...~~~~ .~~~zii 1 ~~~:trı;~~?,;: 
ve 1htiyac1n1 kar,llamak için indirilmesiyle bir yılda tasarruf edi-
b u t u n t e d b 1 r 1 e r i a 1 d 1 lecek buğdayın miktarını hesap· 

JN.. nkara : 29 [ Hususi ] - Haber aldığımıza göre elde mevcut 

~30000 çuval Kahvenin bütü vilayetlere tevzii işine 1 Haziran· 
dan itibaren başlanacaktır. Vilayetler için ayrılmış bulunan kahve Vafi. 
lerin nezaretleri altında satış müesseselerine dağıtılacak ve bu işte ih
tikarın rol oynamasına mini olmak için lazım gelen büyük dikkat ve 
ihtimam gösterilecektir. 

Her vilayete düşen kahve miktarı, her vilayetin nüfus ve umumi 
istihlak vasatisi miktarına göre hesap edilmiş olup, ilk partide gönderi· 
lecek kahve bu vilayetlerin iki aylık ihtiyaçlarına tekabül edecek 
kadardır. 

Diğer taraftan yurdumuzun bir yıllık kahve ihtiyacını karşılamak 
için bütün tedbirler alınmıştır. Ticaret Vekaleti tarafından yaptırılan 
hesaba göre memleketimizin bir senelik kahve ihtiyacının 70 ili 80 bin 
çuval olduğu tahakkuk etmiştir. Halihazırda muhtelif birliklerin elinde 
6000 çuval kahve bulunmaktadır. Brezilya dan memleketimize gönde
rilmiş olup l<kenderiye'ye gelmiş bulunan 10,000 çuval kahvenin de 
bu günlerde yurdumuza getirilmesi için lizım gelen hazırlıklar ikmal 
edilmiştir. Bütün bunlardan başka ayrıca 25000 çuval kahve Brezilya· 
dan memleketimize müteveccihen yola çıkarılmıştır. 

Bu suretlebir aralık başgöstermiş gibi görünen kahve sıkıntısının 
bundano sonra avdet etmiyeceği muhakkaktır. __ ..,_ 

Diyarbakır' da 
••• • • 
unıversıte 

haftası 
12 kişilik ünlversl 
te heyeti Ankaraya 
gel dl 

Ankara 29 (Hususi) lstanbul 
üniversitesi Rektörünün riyasetin· 
de 12 profesörden mürekkep ünİ· 
versite heyeti, üniversite haftası 
münasebetiyle Oiyarıbakır'a gitmek 
üzere bugün Ankaraya geldi lstan· 
boldan hareketinden evvel rektör 
şunları söylemiştir: 

" Diyarbakır haftası, orada 
kalacağımız sekiz gün içinde bu 
şehrimizi her sahada üniversite fa 
aliyetiyle yakından temasta bulun· 
duracakt1r. llmi memleketin üstün 
kuvveti sayın cümburiyet hüküme· 

ti 11e Parti, ilmi yaymayı istihdaf 

eden bu · teşebbüsümüzil takdirle 
karşıladığı gibi halkımız da yakın 
alika göstermiştir. 

Diyar1'akır haftasının 

te için de tarihi şehrimiz 
verimli olması için bütün 
ahnmıştır.,, 

üniverıi 

için de 
tedbir-

Maarif vekAletinin hazır
ladığı eserler 

Ankara - Maarif vekaleti köy 
enstitüleri Maarit albümü, Mezun
lar broşö;ü adında üç eser hazır· 
lamaktadır. Köy enstitüleri eserin· 
de, enstitülerin mesai programı ve 
alınan neticeler, Maarif albümünde 
memleket dahilindeki maarif hare
ketleri. Mezunlar broşöründe bu 
sene en az mezun veren liselerden 
bahs~dilmektedir. 

Halkavi kitap sergisi 
dün açıldı 

Halkevi kitap sergisi dün saat 
18 de bir çok davetli huzuriyle ve 
merasimle açılmıştır. 

Halkevi orkestrası 
konser veriyor 

Halkevi orkestrası, yarın veril
mek üzere güzel bir konser hazır
lamıştır. 

Fransanın 

Mesuliyeti 
• Baştaraf ı Birincide • 

şılıyorki Fransa, fngiltere ile fili 
mücadeleye girmeği reddetmekle 
beraber, eski menfaatinin yenilmesi 
için bir vazife deruhdo etmektcd;r. 
Bu acı, hazin ve tarihin kaydetme
diği bir hadisedir. Şu mubakkadır· 

ki, Fransa bekasını ancak lngilte

renin zaferinde bulabilir. Bu gün 

eğer darlan Hitler tarafından ka
bul ediliyor ve müzakerenin bir 
tarafını teşkil edebiliyorsa, bu yine 
lngilterenin devam eden mukave· 

meti yüzündendir. Fransanın yeni 
hatttı hareketi, bindigi dalı kesen 
adamın hikayesine benzetmekdir. 

Fransanın ileride muhakeme 
edilecek olan mes'uliyeti, haziran 
940 hezimeti değil • çünkü her ordu 
mağlup olabilir • fakat Alman iş 

birliğine dahil olmakla ihtiyar et· 
tiği hattı hareketin mes'uliyetidir. 
çünkü hiç bir millet topraklarında 
evladlarının kanı bulunan eski bir 
müttefikinin yenilmesine yardım 
etmemiştir. 

Fransa asıl bundan dolayı mes
uldür; kendi tarihi için ve dünya 
tarihi içini.. 

larsanız, bulacağınız rakamlar, ıİ· 
ze, gerçekten damlanın nasıl ton 
olacağını gösterir. 

Sevgili okurlarımdan ikisi zira• 
atçi M. Kemal Kaynak ile Muam
mer Ağan birer mektup göndere·~ 
rek bir tasarruf imkanına daha 
işaret ediyorlar. 

M. Kemal Kaynak diyor ki : 
«Ekmeklerin altına yapıştırılan 

kağıt parçalarının yapıştırılmama· 

sını teklif edeceğim. üzerine ki· 
ğıt yapıştırılan ekmek parçasın· 

dan istifade kabil olmadığı gibi, 
dalgınlıkla bu parçayı ağzına alıp 
çiğniyenin iğrençlik duymaması 
imkinsızdır.» 

Bu okurum, bu kiğıt parça
larının kontrole faydası olduğunu 
kabul ediyor; fakat bu kontrolün 
sık sık teftişlerle de mümkün 
olduğunu söylüyor. 

Muammer Ağan da aynı fikir
dedir. O da bu kagıt parçası ye
rine başka birşey konulabileceği· 
ni yazıyor: 

Onun fikrince belediyelerimi· 
zin hudutları dahilindeki fırınlar 

tesbit edilir; bunlara birer harf 
veya numara verilir: bu harf veya 
numa- ralar da ekmeklere soğuk 
damga ile basılır. Bu suretle kon
trol imkin içinde kalır. 

M. Kemal Kaymak, bu kie-ıt· 
ların verdiği zararları rakamlarla 
da göstermektedir. Diyor ki: 

" Radyo gazetesinde söylen• 
diğine göre Ankara, lstanbul, iz. 
mir, şehirlerinde bir günde harca 
nan ekmek 450 bin kilodur. 
Her kağıt parçasiyle koparılıp 
atılan ekmek vasati beş gram o
lursa günde 2250 ayda 67,500 
senede 812,250 kilo ekmek daha 
az yenmiş olur ki bu da bu üç 
şehrin iki günlük ekmek ihtiyacı· 
oı karşılamış olur.,, 

iki okurumun teklifi bana da 
elverişli ve uygun e-örünüyor. Ö
te tarafı, alakalı makamlara ait
tir. 

• • • 
(Hud)Hood'dan sonra - --

Bism!lrk! 

lngilizlerin 1917 doğumlu 
Hood (Hud) zırhlısından sonra 
bir batış haberi daha: 

Almanların 1940. 1941 doğum 
lu Bismark zırhlısı da batmıştırl 

Şimdi iki taraf karşı karşıya 
geçip şöyle konuşabilirler: 

A - Sizden bir, bizden bir; 
fakat sizin Hud zırhlısı 42 bin 
tonluktu, bizim 
bin tonluk. 

1 - Fakat 

-Sonu 

Bismark ise 35 

bizim Hud artık 

üçüncüde 

\\ \.__R_OM_A_N_: 4_3 1 .. KALDIAIMLARIN KOKus·u 
Reşat Enis 

Adamın tam kalbinin üstünde bir bıçak 
yarası vardır. Yaralı adam ve•diği ifadede 
isminin Süleyman olduğunu söylemiş ve 
« beni Çenberlitaşta vurdular, ne oldu
ğumu b i 1 mi yorum » dedikten sonra 
bayılmıştır. 

Hastahanede yapılan tedavilere rağ· 
men Süleyman'ı kurtarmak kabil olama· 
mış ve yaralı sabaha karşı ölmüştür. Bu 
esrarenıriz ölüm hadisesi etrafında alınan 
mal<lmata nazaran Süleyman eski bir 
esrar tiryakisidir. Kendisi uzun zaman· 
danberi fazla miktarda esrar içmektedir, 
Vaka gecesinin akşamı da Çenlıerlitaşta 
bir yerde gene cıgaraya esrar sararak 
fazla miktarda içmiş ve kendini bilmiye· 
cek bir halde sendeliyerek çıkıp gitmişti. 

Zabıta bn esrarengiz vakayı tahkik 
ediyor. 

Abanozdan dönüyordular. Hallo rei.
ve Fanti Hikmet... ikisi. Sopsoğuk bir 
geceydi. Kollarını göğüslerinde kavuştu. 

ruyorlar, donan ellerini koltuk altlarında 
ısıtmajra uğra~ıyorlardı. 

27 Numaradaki dostlarına esrar gö. 
türmüşlerdi. Bedava keyfetmenin yolunu 
bı•lmuşlardı onlar... Hep, siyah &iyinen 
Meliş, « esrar » düşkünüydü. ( Dünün 
kibar kokusu eroin serseri kahvesine 

düşmüş, •ıağılık esrar kibarlqmıf, sade 
'. 

Abanoza değil, en monden bayata ıokul
muştu 1 ) Ne güzel bir kadındı Meliha 1 
Neşeli bir gününde, Fantiye açılmıştı: 

Meliha, geçimsizlik yüzünden ayrılan 
bir ailenin tek kızıydı. Senelerce evel, 
Çanakkalenin hükQmet doktora olan 
babası, Melişi • dokuz yaŞında çıtır pıtır 
bir kızken • annesinden kaçırmış, May-
dosun köylerinden birine e-ötürmüştü. 
Anne sevgisinden, baba sevgisinden 
uzak, bir dağ köyünde, taın üç sene ya. 

şamıştı o ... 
Kafasında, " günlerin bir tek hatı

rası kalmıştı: eski bir ıhlamur ağacının 
en tepesinde, kalın dalların birbirine ke. 
netlendiği yerde, çiçekli basmadan ince 
bir şilte vardı. Burada, sıcak yaz gece
leri, hazan annesinin, hazan babasının 
hasretine ağlıyan; ufak yüzü hafif çilli 
küçük Meliş, yıldızlara baka baka uyur 
kalırdı. 

Bir gün, çok yağmurlu bir gün, 
ölüm döşeğinde yatan doktor babasının 
sapsarı, ır.or damarlı elini öptürmiişler, 
Meliha'yı lstanbula giden baston burunlu 
bir ltalyan vapuruna bindirmişlerdi. 

ilk karısile geçen iyi günlerinin bazı 
hatıralarını • ikinci karısından gizli • göi 
süne sıkıştıran babasının bir gün sonra 
ölüvereceğini Meliş aklına bile getirmi

yor, annesine gönderildiii için sevi· 
niyordu. 

YAZAN: 
Hasekinin biçimsiz mahallelerind~n Melişin bir zamanı, bu kadının lngi-

birinde, uzun, ıztıraplı seneler geçmişti. lız sarayı civarındaki apartımanında geç. 
Annesi terzilik yapıyordu. Meliha lisede ti. Liseden koğuldu. En sonunda, 27 
okuyordu. numaranın malı oldu. 

Tali onu bir gün, yeşil göılü bir 
delikanlının karşısına çıkardı. Seviştiler. 
Meliş, lisenin son sınıfındaydı. Gene bir 
gün • bundan bir yıl eve! • bir randevu 
evinde, yeşil gözlü delikanlının parmak
ları arasından içtiği cıgara ile sersem· 
leşti : kulaklarında aanki ıibirli bir yam· 
yam mızıkuının davulu gümbürdüyordu. 
Gözlerinin önünde berşey kanburlaşıyor, 
iğriliyor, büirülüyordu. Tavan alçalıyor, 
ayakları altında döşeme yanpırılaşıyordu. 

Bir aralık, kendisini yeşil gözlü de
likanlının kollarında ve geniş karyolanın 
döşeğinde buldu. 

Liseli genç Meliş, 
ellerile yüzünü örterek 
ağlıyordu. 

bir saat sonra, 
hüngür hüngün 

Anntsi terzilik yapıyordu. Meliha 
artık hem mektepte okuyor, hem Madam 
Atina'nın yanında çalışıyordu. Madam 
Atina... Bu bir garip kadındır : 

Bekarsınız ... « ••• » balosuna gide
ceksiniz... Dans etmesini, konuşmasını 

bilir, utandırmayacak bir kadın arıyor· 

suouz ... Madam Atina'ya gidiniz. 
Tatil gününüzü boşça geçirtecek bir 

« mektepli kız " istediniz... Size buou 
mıcak Madam Atina bulacaktır. 

Kalyoncukolluğuna inen yarı karan
lık sokağın başında bir otomobil. Ben
zinimi bitti? Tekerleği mi kırıldı? Lis· 
tiği mi patladı ? Motörlimü bozuldu ? 
Hayır ... Ne o, Ne bu... içinde birbirine 
girmiş bir kadın ve bir erkek. iri göi
sün altında sıkışan yarı baygın kadın 
inliyor. 

Şoför, kısa bir zaman için, sıvışmış. 
Belki dolgun bahşiş aldı. 

Dar sokakta, büyük bir apartımanın 
önünden geçerlerken durdular. Orta 
katın buğulu pencerelerinden karanlık 
sokağa bol bir ışık akıyordu. Derinden 
gelen cazbantda, meşhur valslerden biri 
vardı. 

Karnı tok, sırtı pek insanlar eğle
niyordu. 

Yürüyeceklerdi. Hikmet merak etti. 
Şöyle ikinci kata tırmanıp, eğlentiyi giz• 
lice seyretmek istedi. De•liğini yaptı. 

Geniş, buğulu camın köşesine, kirli 
parmağının ucuyla bir istavroz çizdi; 
gözünü uydurdu: Üzeri dolu uzun masa• 
oın etrafına şık kadınlar, dekolte kızlar, 
süslü delikanlılar ııralanmoştı. 

[ Devamı vın J 
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rezaletin tekerrür etmesine razı 

olamam. 
Kaymakam bey tasdik etti: 
- Mehmet efendi doğru sÖ"f· 

il yor ... 
- Bana bak kaymakam bey! 

Bana bak Mehmet efendi! Ben 
kendi işlerime kimseyi karıştırmam. 
Adamı dinden, imandan çıkarmayın. 
Ben sızin yanınıza hiçbir kızanım• 
veremem işte ... 

- Veremezsen çekil git .. 
- Gitmem .. 
- Gidersin .. 
- Gitmem .. 
- Sana eşkiya gözile bakar, 

şimdi ateş ettiririm. Burada herkes 
Yılık Abdi ile uğraşmağa gelmiş· 
ken bir de senin ile uğraşacak de· 

ğildir. 
Mehmet efendinin tehdidi bo· 

şa gitmedi. Bu tehdid belki başka 
yerde yapılsaydı felaket olurdu, 
fakat Çakıcı ,..eteııi burada mahsur 
gibi idi. Hiddete kapılıp baş kal· 
dıramazdı, kaldırırsa kurtulamazdt. 
Çakıcı efe zeki bir adamdı. Öyle 
bir hiddet uğruna kendisini ve ar· 
kadaşlarını imha ettiremezdi. Bu 
sebeple 

- Peki; dedi; size iki kişi ve
reyim amma Osmanı vermem. 

- Kimleri verirsin? 
- Harmandalı oğlu Ahmetle 

Çoban Mehmedi alın. 
Ve efe ikisine de hitap etti: 
- Ahmet 1. Mehmet ... Varın 

Bayındırlı Mehmet efendi ile bera· 
her gidin ... 

- Başüstüne efe .. 
O zaman Bayındırlı Mehmet 

efendi Çakıcı efeye tekrar hitap 
etti: 

- efel. Zihnine şüphe gelme· 
sin. Ben burada bir samimiyet vü· 
coda getirmek istiyorum. Bak ben 

şimdi bu iki kızanı Jandarmaların 
yanına vereceğim. Yılık Abdi bun· 
ların olduğu yerden kaçar. kortu· 
lursa Jandarmalar evvela bu iki 
kızanı öldürecekler. Sende bak, Jan
darma mıntıkasından kaçarsa ev· 
veli Jandarmalara ateş et, onları 
vur, sonra yılık Ahdinin arkasın
dan silih kullan." Maksadım senin· 
le Jandarmayı kaynaştırmak ve mu· 
harebe arkadaşı ederek aramızda 
dostluk yaratmaktır. 

Çakıcı efe bu masallara kulak 
btle asmadı amma ne yapsındı?. 
ister, istemez inanmış görünmüştü. 

Bayındırlı Mehmet efendi Ço
ban mehme~i aldı. 200 metre ka· 
dar mesafedeki Pomak Ali onba· 
şıya teslim etti: 

- Ali onbaşı; dedi; işte Ço
ban Mehmet .. Sizinle birlikte bu
lunacaktır. Eğer Yılık Abdi gece 
karanlığından istif aJe ederek senin 
mıntıkadan kaçmak isterse derhal 
bu Çoban Mehmedi vurursun. On· 
dan sonra Yılık Abdiye ateş eder· 
siniz_, 

- Başüstüne efendim. 

Mehmet efendi Ali onbaşıya 
emir verirken Çakıcı efenin amca 
zadesi ve eniştesi Deli Mehmet 
dinliyordu. Deli Mehmet dayana· 

madı; 
- Ulen Mehmet efendi; dedi; 

şeytan gibi bir herifsin be.. Çok 
iyi düşündün, plan mükemmel. Yı· 
lık Abdi kuş olsa bile uçamaz. 
Yoksa ... 

- E ... Yoksa? 

- Hani onu zor tutardınız 
diyecektim de ... 

Mehmet efendinin Çoban Meh
medi götürüıü Jandarmaların mi· 
neviyatını yükseltmişti. Deli meh· 
ınedin bu sözleri de kanaatini tak
viye ve teyit ediyordu. 

Bayındırlı Mehmet efendi ile 
Deli Mehmet, Harmandalı oğlu 
Ahmedi alarak ilerlediler. Cenup 
kısmında bulunan Kıbrıslı Raif 
on~aşıya ayni tenbihatla teslim 
ettıler. 

Sonra Deli Mehmet döndü, 
Çakıcı efenin yan 'tt• ına gı ı: 

A 
-MUlen bizim oğlan; dedi; 

rap ercan d b O d ı a ana ver .. 
a Arap Mt:rcanı alarak 

şark tarafındaki m-f ı. d . u reze 11umar. a· 
0

1 
ı Alı _çavuşa ay~i tenbihlerle tes· 
im ettı. 

Zeybeklerlerle Jandarmalar ara 
sıoda bir kaynaşma, bir barışma 
olmUftu. Fakat çakıcı efenin Yılık 

Abdiyi kaçırma dü~ü.nce!i .. suya 
düşmüştü. Abdinin dırı, olu ten· ı 
kili işi sağlama bağlanmış olu· 

yordu. . . _ 
Mehmet efendi bu ışlerı gor· 

dükten sonra tekrar efenin yanına 

döndü: 
_ Efe; dedi; -üç kızanı Jan· 

darmaların arasına yerleştirdim. 
Gönlüne bir şey gelmesin. diye iş· 
te pen de gelip sana teslim oluyo
rum. Burada senin yanında esir 

kalacağım. 
- Ammada yaptın Mehmet 

efendi!. Haydi git •. 
- Y oook .. Her şey usulünde 

cereyan etmeti ... 
Gülüstüler. Fakat ba gülüş

mede sevişmekten ziyade sahtelik 

vardı. 
Bayındırlı Mehmet efendi ile 

Çakıcı efe öteden, beriden görüş· 
meğe başlamışlardı ki Yılık Abdi· 
nin bulunduğu damdan çocuk fer· 
yatları yükseldi. Y1lık Abdi; dam 
sahibinin biri beş, diğeri yedi ya· 
şında bulunan i~i kız çocuğunu 

yanına alıkoymuştu. Abdinin iki 
kızanı bu iki masum yavruyu Ab· 
dinin emriyle ısırarak bağırtıyor

Jar ve bu suretle kimbilir ne yap 
mak istiyorlardı. 

Çocukların ısırıktan 
- Amanın ölüyoruz. Babai. 

Babai. Bizi kurtarın.. Feryatları 

hakikaten tahammül edilmiyecek 
bir hal almıştı. 

Bayındırlı Mehmet efendi 
- Efe dedi, şu deyüse söyle. 

Ya te~lim olsun yahut müsademe 
edeceğim. Masum çocukların can· 
Jarını yakmaktaki maksadı nedir? 
Erkekliğine bu yakışır mı?. • 

Bayındırlı Mehm~t efendinin 
teşvikile Çakıcı efe bağırdı: 

- Ulen Abdi!. Çocukları ne 
diye bağırtıyorsun?. Ya teslim o), 
yahut müsademe başlıya\!ak.. Kar
şında Ba}'ındırlı Mehmet efendi 
var .. 

- Bayındırlı Mehmet mi? O 
• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ben onun gibi . • •• teslim olmam 
Sabaha karşı ya allaha teslim olu· 
rum, yahut Bayındırlı Mehmet de
nilen • . • •. ile hesabımı görü-
rüm. 

- Sus Abdil Böyle pis, pis 
sövme ayıptır. 

Çakıcı efenin son ihtarı Yılık 
Abdiyi zıvanadan çıkardı. Beynine 
hücum eden kanın tesiriyle ne halt 

(Devamı var) 
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( Y eniotel Yanında ) 

BUGON 

Uzun menzilli 
Alman topları 

Muntazam tasllalar 
la M a n ş üzerine 
ateşe başladllar 

Londra 29 (a. a) Fransız sa. 
hilinde bulanan uzun menzilli al
man topları gece yarısından son~ 
ra Manş üzerine ateş açmışlardır. 

Muntazam fasılalarla kısa bir müd
det için salvolar atılmıştır. Alman· 
(arın Bulony civarında bulunan bir 
bntaryayı kullandıkları sanılıyor. 

Londra 29 (a.a.) - Haber 
alındığına göre dün akşam lngiliz 
av tayyarelerinden mürekkep bir 
teşekkül Pa dö Kale ve Fransız 
sahiline seri bir taarruz yaP.mıştır. 
Bu taarruz esnasında lngiliz av 
tayyareleri ldüşman tayyarelerine 
rastlamışlardır. Bu düşman tayyare. 
terinden biri düşürülmüştür. ln~i· 
liz tayyareleri hiç [zayiata uğrama 
mışlardır. 

Londra 29 (a.a) - Hava ne· 
zaretinin tebliği: 

Sahil müdafaa teşkilatına men 
sup bir lngiliz tayyaresi dün sabah 
Brest açıklarında kafile içinde gi. 
den takriben beş bin tonluk bir 
düşman iaşe gemisine taarruz et. 
miştir. Bombalarla tam isabetler 
kaydedilmiştir. tayyare, ayrıldığı 

zaman bu iaşe gemisini fevkalade 
yana yatmış olarak bırakmıştır. 

. Londrn 29 (a.a.) - İngiliz anıi 
rnllığı Usk denizaltısının uzun müd 
det geciktiğinden kaybolmuş telak 
ki edilmesi liizııngeldiğini bildir. 
mektedir. 

Mısırda Alman 
ilerleyişi 
durdurulnu 

Kahire 29 ( A. A) ·- Alman 
kuvvetlerinin ekseriyeti halen Hal-
1aya geçidinini tepesindedir ve 
yalnız pek az niiktar geçidden 
çıkmıştır. Alınanlar geçidin şarkın_. 
da hiç bir şayanı kayd ilerleyiş 

yapmamışlardır. Harekat 10 kilo· 
metre kııdar bir cephe üzerinde 
teksif edilmiş bulunmnktadır. 

Bu eıınada Habeşistanda hare· 
kit yağmur mevsimi dolayısile çe· 
tinlt>şmek istidadını göstermekle 
beraber 14yanı memnuniyet bir 
tarzda devam eylemektedir. Düş· 
man tüfek ateşi ve hava •bombar· 
dımanlarile ciddi surette hırpalan· 
maktadır. 

Irakta esas faaliyet lıavalarda 
cerereyan etmektedir. 

Kahire 29 ( A. A) - Royte· 
rin garp çölündeki muhabiri bil· 
diriyor: 

Salı günü öğleden sonra lngiliz 
kıtaları Mıııırda Alman ilerleyişine 
nihayet verdirmişlerdir. Bu hat 
Sollumun takriben 3 kiloıretre 
şarkında bir noktadan başlıyan ve 
cenuba doğru 50 kilometre derin· 
tikte çöle uzanan kararsız bir hat· 
tır. Salı akşamı ve Çarşamba sa· 
babı Almanlar daha ileri · gitmeğe 
teşebbüs ~tmemişlerdir. Ôyle anla· 
şılıyorki Almanlar ileri barek~tle: 
rinde tekrar kazıındıkları mevzılerı 
tarsin etmekten başka bir şey 
yapmak fikrinde değillerdir. Bu 

=--'-----------~,.-.---...------
Almaniara göre 1 

zvel in 
nutk müp 

hem i 
Alman hariciye-

• • 
sı resm n vazı-
yet almıyacak 

Vilkiye göre, Ruzvelt 
memleketi tek bir 
azim içinde birleştir
mek salahiyetini 
a l m ı ş t ı r 

Berlin 29 (a.n) - Yan res· 
mi lir kaynaktan bildiriliyor: 

Ruzveltin nutku hakkında dün 
akşam Seriinin siyasi mahfillerin· 
de şu mütaleada bulunuluyordu: 

Bu nutuk yeni hiç bir şey ih
tiva etmemektedir. Ruzveltin, garp 
yarı küresinin tehlike altında bu· 
lunduğıı iddiasına dinleyicileriri 
daha ziyade iknaa teşebbüs et· 
mesi manalı görünüyor. 

Aynı mahfillerde, Latin Ame
rika devletlerine nutkun bilhassa 
bu kısmının nekadar tesir edebi· 
leceği hususunda israr edilmemek
tedir. 

Garp yarım küresinin Alman· 
ya yüzünden maruz bu !a'lduğu 

tehlikelere mütedair Ruzveltin laf 
tufanına gelince, Berlin hunların 
esassız ve yersiz sözler olduğu 

mütaleasındadır • Reisicumhurun 
sarih olmıyan ifade tarzıra bina· 
en Almanya hariciye nezareti bu 
kadar müphem bir ifade karşısın· 
da resmen vaziyet alrnaktdn im· 
tina edecektir. 

Vilki' ge göre 
Nevyork 29 (a.a) - Ruzvelt'. 

in nutkunu mevzun bahseden Vil· 
ki demiştir ki: 

« - Reisicumhurun büyük 
mesaiı bütiin dünyayı mütahassıs 
etmiştir. · Amerikanın hulyalarını 

hakikate inkilap ettirmek için ye
gane çare olun memleketi tt!k bir 
gayret, tek bir azim içinde birleş· 
tirmek selihiyetini alınış bulunu· 
yor. ,. 

Lord Hali/ak$ beyaz 
saraya davet olundu 
Vaşington 29 ( a.a ) - Ruz

velt, lngiltere büyük elçisi Lord 
Halifaks'ı ve tanınmış 1 ıgiliz eko
nomisiti Keymis'i dün beyaz sına· 
ya davet etmiştir. 

16 dan 60 e kadar bütun 
lngilizler mecburi 

hizmete t4bi 
Londra : '29 [ A.A. ] - lngi(. 

terede yaşayan \le yaşları erkekler 
için 16 dan 60 a ve kadınlar için 
l 7 dan 50 ye kadar olan kimse
l~rA Haziran ve Temmuz aylarında 
sılah fabrikalarında veya ziraııt 
işlerinde çalıştırılacaklardır. 

~-

mevzilerin en mühimi Halfaya ge
çidi ıir. 

Giride inen 
Alman 

paraşütçüleri 
Hukuku düvele mu
ğayir muamelelerle 
karşılaşıyormuş J 

Londra 29 ( a.a ) - Öğrenil
diğine göre, Girid üsleri üzerinde 
devamlı hava harekatı imkiinsı:zlığı
nın sebeblerinden biri bııva müda
faasının kifayetsizliğidir. Yunanista
nın takviyesi esnasında Ciride 
nakledilen küçük avcı teşekkülü 

geri alınmıştır. Düşman bu kuvve
ti aded itıbariyle pek ziyade• geç· 
mişti. Keza Almanlar Avrupanın 
bati şimalindeki hava kuvvetlerini 
hissedilir derecede ıızaltarak ora
daki kuvvetlerden bir kısmını da 
Balkanlar üzerinden Ciride gönder· 
mi~lerdir. 

Berlin 29 ( a.a ) - Yari res
mi bir menbadan bildiriliyor: 

iyi malfimat alan askeri mah· 
fillerde dün akşam matbuat mü· 
messillerine yapılan beyanata göre, 
Alman baş kumandanlığı, Alman 
paraşütçülerİM bir çok ahvalde 
hukuku düvele temamiyle mugayir 
muameleler yaoılmış olduğunu 

öğrenmiştir. Meselede yakında 

resmen vaz.iyet alınncaktır. Şimdi· 

lik bu ·hususta tafsilat v·ermek 
mümkün değildir. 

Kral B oris Bulgaris-
tandan ayrıldı 

Sofya : 29 [ A.A. ] - Bulgar 
kralı Boris, küçük bir maiyetile 
Bulgaristandan ayrılmıştır. 

"Japonya vahim bir vazi
yetle karşılaşmak 

mecburiyetinde ! ,, 
Tokyo : ?9 [A.A.] - Harbiye 

Nazırı general Togo, generallarle 
yaptığı bir toplantıda Japonyanın 

vahim bir vaziyetle karşılaşmak 

mt'cburiyetinde olduğunu söylemiş 
ve emekli 15 generalden bu va· 
him vaziyette kendisi!~ sıkı işbir
liği yapmalarını istemiştir. 

Ekmek tasarrufun 
da küçJk tedbirler 

ve büyük 
tasarruflar 

' 

(Baştara/ı ikincide) 
yaşlunmış sayılabilirdi. Halbuki si 

ı z.in Bismark daha yepyeni gemi 
idıf 

A - Yeni idi ama, tecrübe· 
si azdı; toydu. Sizinki ise ... 

1 - ( Sözünü keserek) bizim 
ki Hood (Hud} nihayet bir amira 
lın adını tıışıyordu: sizinki ise "kos 
koca bir başvekilin bir prensini 

* * * 
Albay~!.!~ 

Vışi hükumeti albay Kole'yi 
tabiiyetinden çıkarmış! Vişi'den 

gelen bir telgraf bu kararı bildi· 
riyordu. 

Fakat ı.ahmete ne haceti Za· 
ten bu sakallı albay, çerkes süva· 
rileriyle birlikte Suriye sınırından 
Filistin'e geçerken zaten bu tabi· 
iyetten kendi kendine çıkmış de· 
gil miydı? 

Prag'da ka ın polisler 
~=================:=:==========~=============================~ 

P ragda çıkan Çesko Slovo gazetesin~n 
verdiği malfimata nazaran bu şehrın 

:zabıtası emniyet müdüriyetinin bir şubesini 
kadın memurlara vermeğe lüzum görmüştür. 
Alelade polisler gibi silahlı ve üniformalı ola· 
cak kadın polis memurları için kayıd işine 
şimdiden başlnomıştır. Namzedlerde aranılan 
evsaf dinç ve sıhhatli olmak ve muayyen tah· 
sil seviyesini haiz bu.luom~ktır. ~yrıca bedeni 
terbiye görenler tercıh edılecektır. 

K~dın polisler yalnız müdüriyette memur 
olarak çalışacak değillerdir. Sokaklarda ve 
umumi mahallerde ve bahusus kadın toplantı· 
larında ve müesseselerinde bellerinde tabanca 
bulunduğu halde vaıife göreceklerdir. 

miştir. Fakat şarkta, garpta ve cenupta c 0 phe· A 'k d - k .. Dökülmiyen mü- merı a a mure • 
ler genişledikten sonra bu tüfekler ihtiyaca kep şişeleri ve hok· 
kafi gelmemiştir. . rekkep ş . . 

Halbuki imalat mıktarını artırmağa imkh 1 Ş 6 S 1 kalara dair bir sergi 

yoktu. Çünkü bır tüf~gin 67 parçasının muh- nasıl icad edildi? 1 a~ılmıştır: ~er~ıde 
taç.olduğu ameliye bınden fazladır. -------------- murekkebı dokmıyen 

R b t f şişe ve hokkalar baş mevkii işgal ediyor. Bun· 
Profesör oın e~g Ü eğin her parçasını d'I · · R b f b lar şu suretle icad e ı nııştır: c::n ha valisinde 

imal edecek ayrı ır a rıka te ... isini düşüne- · f' 
b. ıA bir ticaret müessesesı şe ı, ayni müessesede 

rek buna göre ır P an hazırladıktan sonra 
tüf ek ihtiyacı karşılanmıştır, staj gören bir delikanlıya, her nasılsa kızarak 

Y k lan b f b bir kaç şamar vururken eli ma,adaki mürck-
eniden uru u a rikanın yardımı ile 

Avrupada üniformalı ve müsellah kadın 
polis kullanan ilk şehir şimdi Prag olacaktır. 

Umumi harpte 
Alman ordusu 
ne kadar tüfek 
kullandı? 

• Geçen umumi harpte 
Almanyanın ne kadar 
tüfek kullandığı şimdi 
anlaşılmıştır. Seferber
lik ilan edildiği zaman 
Almanya Harbiye Ne

zareti muhtelif fabrikalar ile akdettiği mukavc· 
leler ile ınndo 1200 tilfek imalini temin ot· 

1916 senesi Ağustosundan itibaren her ay kep şişesine dokunmuş ve şişedeki mürekkep, 
250,000 tüfek imali temin edilmiştir. mühim evrakın üzerine dök.ülerek yayılmıştır. 

Harbin devamı müddetince imal edilen Bu İşte delikanlı kabahati kendinde bulmuş 
tüfeklerin yekünu on bini geçmitir. ve dökülmiyen bir mürekkep şişesinin icad 

Fişek imaline gelince; harbin hiç bir devrin· edilmesini aklına koyarak bu uğurda bir hayli 
de Alman ordusu mühiınınat cihetinden sıkıntı çalışmıştır. F..vveli, bir tahtaya bir delik del· 
çekmemiştir. 19 J 6 senesi Martından itibaren Al- miş ve bu deliğe koyduğu mürekkep şişesinin 
iman mühimmat fabrikaları ayda 229,000,000 fişek artık dökülmesinin bu suretle önünü almıştır. 
imal etmiştir. Fakat bundan sonraki muharebe· Bu keşif üzerine bundan sonrı. mürekkep 
lerde daha ziyade top mermisi ve havan topu şişeleri dök.ülmemeleri için madeni veya por· 
tanesi sarfedildiginden fişek imali dörtte Lire seled satıh!ar üzerine konulmuşlar, yani hok-
indirilmiş ve top mernıisi imali 0 nisbette art· kalar yapılmıştır. Bundan sonra dökülmiyen 
tırılmıştır. • hokka icad edilmiştir. Buırün ,ırördüjümüz 

1917 senesinden itibaren balnrdan tasarruf şekilde dökülmiyen mürekkep tifeleri ve bok· 
için tüfek kurfunJarı kapsülleri için çelik kul- kalar o küçük atajiyerin ıefinden ıamar ye· 
lanılmaktadır. meıi üzerine icad oJunmuıturl 
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Hangi vergilere 
ne nisbette zam 
yapılı o r? 

- Başlarafı Birincide -
at, katır, eşek 10 kuruş. 

Bu verğiler kanunda tesbit edi
len tarihlerde olmak üzere. iıd mü· 
savi taksitte alıııacıık ve vergile· 
rini ödemiyenler hakkında tahsili 
emval kanunları hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Kırnun layihasının bir faslı da 
mua~ele vergisinde yapılan tadil· 
J .. re, ithalat mallarından alınacak 

muamele verğısinin ni ·betlerine ta• 
allQk etmektedir. 

Damg L resmi kanunun 7 inci 
maddesini~ 3 üncü 

0

f ıkrası şu şe
kilde değiştirilmiştir: 

«Yab mcı memle'k.etlerde tan· 
zim ve Türkiye'ye irsal olunan ev

rak ve senetler resmi dairelere ib
raz olunduğu veya üzerine mürse• 
liileyhleri veya hamilleri tarafından 
devir veya ciro muamelesi yürü· 
tüldüğü veyahut herhangi bır sn· 
retle Türkiye'de hükmünden istifa· 
de edildiği takdirde da:nga resmi· 
ne tabidir. 

MezkOr resim mürseliileyhleri 
veya hamilleri ~eyahut hükmünden 
istifade edenler tarafından ifa 
olunur. 

Türkiye'de tanzim edilip doğ· 
rudan doğruya yabancı memleket
lere gönderilen evrak ile çekilen 
telgrafların damga resimleri, Tür
kiye' de kalan kopyelerine pul İl· 

sakı suretiyle i(a olunacaktır. Bu 
kopyelerin tahakkuk müruru za· 
manı müddetince saklanması mec· 
buri olacııktır. 

Kahvenin istihlak vergioeine 
yeniden 25 kuruş ve çayın istih· 
lak vergi:ıine kırk kuruş, çimen
toya ton başına 200 kuruş zam 
icrası teklif olunmaktadır. 

Tuza kilo başına bir kuruş 

müdafaa vergisi konacaktır. 
Asker sigardsından müdafaa 

vergisi kaldırılmakta diğer sigara 
ve içkilere şu nisbetlerde zam 
icrası teklif edilmetedir: 

Rakı, kanyak, konyak ve likör 
lerde: 15 ve 25 santilitre olan 
şişelerin beherine 5 kuruş 35 ve 
50 santilitre olanların beher şişe· 
sine sekiz kuruş, şişe hacimleri 
elli santilitreden fazla 'olanların 

beher şişesine 12 kuruş, sampan
ya ve viskinin beher şişesine 75 
kuruş şarapla!'ın beher litresine 
2 kuruş. 

Sıgaralarda: Yirmi sigarayı 

muhtcıvi paketlerden on bir kuruş 
ve daha yukarı olanların beher pa· 
ketine bir kuruş, bu fiyattan aşağı 
satılanların beher paketine yirmi 
para. 

Dahili ve harici ndi mektup, 
adi ve cevaplı kart postal, kıymet· 
siz ticaret eşyası örneği ve adli 
telgraftan bir kuruş, dahili ve ha
rici teahhütlü mektuplardan, post 
restant reektuplardan 2 kuruş, da
hili ve harici iadeli teahhütlü mek· 
tuplardan 3 kuruş, dahıli ve bari· 
ci kıymeti mukaddcreli mektuplar· 
dan kıymetı üç yüz kuruşa kadar 
olanlardan maktuan 1 kuruş, kıy
meti üç yüz kuruştıın fazla olan· 
lardan posta ücretınin yüzde beşi, 
posta abone kutularından abone 
ücretir.in yüz le beşi, dahili telg-

raflarda telgraf ücreti elli kuruşa 

kadar olanlarden 5 kuruş. yüz ku
ruşa kadar ·olanlardan 10 kuruş, 
İki yüz elli kuruşa kadar olanlar 
dan 15 kuruş , ikiyüz elli kuruştan 
fazla olanlardan 20 kuruş, haı İci 

telgraflarda telgraf ücrelınin yüz· 
de beşi, telefon abone bedelleriyle 
şehir ve milletler arası komşular· 

dan, abone bedeli veya k"nuşma 

ücretinin yüzde onu disbetinde mü· 
dafaa vergisi alınacaktır. 

Yerli ve yahut gümrük resmi 
ödenerek veya muaflık tatbiıt olu
narak Tür ·iye'ye ithal edilmiş olan 
eşya, hayvan ve maddelerden icra 
vekilleri Heyetince tesbit ve ilan 
olunacııklardan madası, yabancı 

memleketlere ihraçları sırasında 
ihracat vergisi alınacaktır. ihracat 
vergisinin ni beti kıymetlerinin yüz. 
de 3 ü olarak tespit fldilmiştir. 

Şekerli madde imal eden ima· 
lathaneler muamele vergisine tabi 
tu tulacakldrdır. • 

Meskenlerde bina vergisinin 
altıda biri, irad nlanlaada üçte bi· 
ri nisbetinde müdafaa vergisi alı· 
nacaktır. 

Ruzveltin istediği tahsisat 
kabul edildı , 

29 [AAJ- Meb • 
Va~ington : . . 

.. M I' • tali komıtesı, 
usan Mech•• • •Y • d 

. . l 3 bin t•yyarenın te a-
ordu ıçın I . . 
. . f olarak Ruz:ve tın ıste-

rıkı masra 1 

diti 2 milyar 790 ?1i~yon dolarlık 
tabai.atı kabul etmııtır. 
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San''!'. al~minde /Remeo JülyetJ leslıe Howard 
gıbı bır şaheser yaratan 

Damgalı kadınlar, Ölmeyen aşk Bette Davı·s 
gibi nadide inciler hazırlayan 

Sinema tarihinin en büyük zaferi olan oı ı·vede havı·ıand 
Vatan Kurtaran arslanı canlandıran 

BiR TEK FiLiMDE BiRLEŞTiLER 

BU AKŞAM 

Yazlık Sinema' DA 
GORECEGINIZ 

Fransızca sö~lü senenin eşsiz süper filmi 

O GICININ RUVASI 
Servetin kudretin saat'ın Bir Mucizesidir 
DiKKAT: Bu muhteşem filme illlveten 

En Son PARAMONT Dünya Haberleri 
Gelecek Proğram 

NEŞ'E SAHASI 

Adana Elektrik Türk Anonim 
Şirketinden: 

t 

• • • • • 

BUGON 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

(ASRİ) Sinemanın vasi salonunda 
Suvara Suvara 

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 »ir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

ILA YETEN: FevkaUlde ejilenceli MIKI MA VUS 

Bugün gündüz matina fevkalade program. 

Sevimli Haydut - Son Ümit 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SATIR 

Basıldığı yer • : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

30 Mayıı 1941 

Vantilatörlerle serin bir hale getirilnıiş olan 

Alsaray Sineması,nın 
V ASI SALONUNDA 

BU AKŞAM 
İKi GÜZEL FiLiM BiRDEN T AKDiM EDiYOR 

1 
Ruhları okşayan nefis bir şaheser 

LULICE BALLIN 
Alkış Toplayacak Filmi 

PANAMALI KIZ 
Aşk, Heyecan, M a c·e r ala r Şaheseri 

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

Kalifornia Çeteleri 
DUnyanın en parlak Kovboy yıldızı BUCK ]ONES 

Tarafından oynamaktadır. 

Her ay yüksek ikramiyeler kazandıran • ., İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : HOROZOGLU Piyango .: 

( 15 Ton Asfalt alınacak) 

1. Haziran 1941 pazar günü şebekemizde yapılması lü· : 
zumlu muhtelif işler dolayısile, aşağıda yazılı mıntıkalarda 1 
radyo havadisi servisi hariç olmak üzere saat 8,30 dan 12, ı 
3J kadar şehir cereyanının kesileceğini ve bu müddet zar- 1] 
fında mezkur mıntıkalarda ve mücavir mahallerde elektrik 1 

tesisatında herhangi bir işin yapılmamasını sayın halkımızdan 1 

rica ederiz. 
1 

• 

Sayın Adana Halkına 
Biletleri GiŞESİNİ Unutmayınız : ·. ı 7. HAZİRANDA çekilecek aylık biletlerden 

• Sizde bir tane alarak talihli müşterilerimiz •ll 
Listesine dahil olunuz. :ı 

Adres. Adana. Horozoğ_lu Kardeşler : 

1 - Şehir Asfalt yollarının 
tamiri işlerinde kullanılacak 

olan 15 Ton soğuk Asfaltın 

mubayaası açık olarak ekıilt· 
meye konulmuştur. 

2 - !maliye, nakliye ve va
riller dahil Adana teslimi be

her Ton muhammen bebeli 
210 liradır. 

1. ) stasyon 7 mıntakası: Mestan hamamı, Tarsus ka- 1 •••t~t-·-·-·-*-·-·-·- -t .. )••-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-~---·-·-·-·-·-·- - - -pusundan itıbaren yağ camıine kadar olan belediye caddesi 
kısmı ve bu cadde üzerinde bulunup şebekemizden ayrılan 
hatlar. 

2.) İstasyon 5 mıntakası: Kapalı çarşı köşesinden yağ 
camii civarına kadar gene kapalı çarşı köşesile karasoku 
kı~mı kızılaya kadar ve bu caddelerde bulunan şebekemiz
den , ayrılan hatlar. 

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

iLAN 
1. A{ağıda evsafı yazıll gayri menkuller açık arttırma 

ile satışa çıkarılmıştır. 

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

3. Şartnameyi Hususi muhasebe kaleminde görebilecek 
isteklılerin ihale saatında vilayet daimi encümeninde bulun
maları ilin olunur. 

Muhammen kıymeti 
Hududu Mevkii Cinsi Lira 

~art!1amede yazılı Taşçıkan Dükkan 200 

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

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastalıklar Mütehassısı 

Kızılay ulucami caddesi istiklal lık Okulu karşısındakı 
muayene henE'ıtinde hE>rglln hastalarını kahul eder. 680 

Halkevi 
J eislfğidden: 

9/ Haziran/ 94 l tarihinde 
.::-male kalan talebeler için 
.._ vimizde lngilızce, Almanca, 
Fransızca ve Rıyaziye kurs• 
ları açılacak ve parasız ders 
verilecektir. 

Bu kurslara devanı etmek 
iııteyen talebelerin Halkevine 
müracaatla isimlerini yazdır. 
malan ilan olunur. 

Arlana askerlik şubesinden 
15/ Eyliil/ 941 günü An

karada tedrisata başlanacak 
olan hasta bakıcı hemşireler 
okuluna talip olanlar varsa 
şubeye müracaatla şeraitini 

ir enm eltri ilan olunur. 

İLAN 
Adana Askerl Sat1nalma 
Komisyonundan: 

1. (1 60) ton meşe odu· 

nu kapalı zarfla eksiltmeğe 

konulmuştur. 

2. ilk teminat ( 540 ) lira· 
dır. 

2. Eskiltmesi 14/ 6/ 941 
cumartesi saat 10 da Ada

nada satınalma komisyonunda 
yapılacaktır , 

4· Buna ait evsaf ve şart 
namesi komisyonda görülebilir. 

5. İsteklilerin ayni gün ve 

saatten bir saat evveline ka. 

dar zarflarını komisyona ver 

meleri. 28, 30, 2, 4 823 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. ( 16 ) Ton sade yağı 

kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2. ilk te'minatı (1680) li
radır. 

3. Eksiltmesi 16/6/941 
pazartesi günü saat 10 da 
Adanada satın alma koınis-

yonunda yapılacaktır. 
4. Buna ait evsaf ve şart

namesi komisyonda görülebi· 
lir. 

5. lstekliltriıı ayni gün 
ve: saatten bir saat evveline 

kadar zarflarını komiyona 
vermeleri. 

28. 30. 2. 4. 82? 

Adana Askerl 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 komisyonun 
da yapılacaktır. 

4. Buna ait evsaf ve şart

name komisyonumuzda görü
lebilir. 

5. istekliler ayni gün ve 
saatten bir saat evveline ka

dar zarflarını komisyona ver
meleri. 

28. 30. 2. 4. 821 

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1. 720 ton ekmek tabriyesi 

. ~ . . . . . . . .· .· - :· 

BUGÜN Matbaası 
Son ·Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 

3 - Muvakkat teminatı 

236.25 liradır. 

4 • ihale 1 o. 6. 941 tarihi
ne rastlayan Salı günü saat 

15 de Adana Belediye encü· 

meninde yapılacaktır. 

5 - Şartaamesi Belediye Fen 

işleri müdürlüğündedir. isti· 
yenler oradan parasız alabi· 
lirler. 

6 - Fazla malUınat almak 

istiyenlerin Adana Belediyesi 

Fen dairesine ve ihale günü· 

de muayyen satte teminatla· 

rı ile birlikte Belediye encü

menine müracaatları ilin olu-
nur. 

784 25-30- 4-8 

lş(BUG 0 N) 
Ma baasında 
Yapılabilir ·---------------------- ·······················-Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa- i O Q K T Q R ! 

sına yaptırmanız menf~atiniz icabıdır. ! K J S İ 

B• D f • y I : ema atır : 
1 r e a 1 ş a p I • i Kızı~; 8 ::~;:s::~e~e:a~ i 

rı rsa n ı zan 1 arsınız ::.~~~::!:~:.~a.~!~~.~.ı 
T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 1 I K R A M 1 Y E P L A t' 1 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 1000 ~ 3000. .. .. .. 
2 750 - 1500, .. .. .. 
-1 .. 500 .. - 2000. .. 
8 250 = 2000. .. .. .. 

35 100 .. .. - 3500. .. 
80 50 - 4000 . .. .. .. 

300 -

• iLAN 
Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden: 

1. Adana merkez kazuı 

dahilinde imal ve ihraç oluna 

cak ( 1 11 O) lira bedeli sabıklı 
taş ve emsali ocakların bir 

senelik rüsumu açık arttırma 
ya konulmuştur. 

2. Şartnamesile alınacak 
resim miktarını gösterir liıte 

hususi muhasebede glSrülebi 
lir. 

kapalı zarfla eksiltmeye konul· ı.-----..:.;_ ____ ..:;_ ____ _;_ ____ ..:.;_....J 20 6000. .. .. .. 
TUrklye it Benkeaına per• yatırm•kle yal· 

nız pare blrlktlrmı, ve faiz elmı, olmaz, •rnı 
zem anda talllnlzl de denemlt olursunuz. • 377 

3. Açık arttırma 12/6/941 
perşembe günü saat 10 da 
Viliy~ daimi encümeninde 
yapılacaktır. 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
namesi komisyonda görüle· 
bilir 

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

28. 30. 2. 4 820 

Zayi Tezkere 
lzmir lstikl41 harbinde 

alay 42 tabur 1 bölıik 2 ta
bur karargahından almış ol
duğum tezkiremi kazaen za
yi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Ceyb11nın Akdam köyü 
nufusunda yazılı olup 
Kozanin Gazi köyünde 
oturan Musa oğlu 313 
315 doğumlu Ömer 
Tekin 831 

4. istekli olanların ( 84 ) 
lira muvakkat temit makbu 
zile muayyen vakitte daimi 
encümene gelmeleri. 

27. 30. 3. 6 799 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöve 
Hastalarını her 9Un 

öğleden sonra Dl9t• • 
bibi ismen Hakkı s .. -
may'ın muayene h•n• 
sinde kabul eder. 

• 


