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Kuru•t:ur SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şefimizin Tetkik Seyahatleri Ankara 7 (A. A) - Reiaicum· 
hur lımet lnönü, rarp viliyetlerin
de icra ettikleri tedldk seyahatin
den bu rün sut 12 de avdet bu. 

====~~:.;.o- -- - = 

Molotof 
Halle komiserleri reisliğine/en 

l 

Çekildi 
Bu vazifeyi stalin 

deruhde etti 

B. Stalin 1 
Tokyo 7 (a.a) - Bütün Japon 

gazeteleri Stalinin Sovyet komiser 
heyeti reislitini binat deruhde et· 
lllİf olmaıı milnasebetiyle Sovyet
ler Birliği lehine makaleler neşre
diyorlar. 

· Niıl·Niti gazetesi ikinci b.ir. 
Lenin'in iktidar mevkiine geçtij'i· 
ni, Atari wazetesi Kızılordunan, 
Sovyet hilkOmetinin ve komünist 
partisinin artak bir kül teıkil ettik· 
lerini, Miyako a-azetesi de Stalinin 
20 aeaeclenberi taşıdığı peçeyi yırt
tıfını ve Stalin-Molotof ekibinin 
ay<lın lJlı alJ A&<a leli\. ip \i'1w"'-6'--

•üphe olmadığını yazıyorlar. 
(ilk relen telrraflar 3üncü sahi
femizdedir .) 

B. M. Meclisinin 
dUnkU toplantısı 
AnkAra: 7 [a. a.] - Büyük 

Millet Meclisinin burünkü toplan· 
haıncla, 6S yqını ikmal ile mec
bari tekaüde aevkedilen ve fili 
hizmeti 30 seneden üç riln noksan 
çıkan bir vatandat tarafından 
y a p ı l a n müracaat hakkındaki 
encümen karan müzakere olunmut 
ve takrirler üzerine ikramiyenin 
verilmesi kararlqtınlmııtır. 

Bundan ıonra meclis, Milletler 
arası Tebkoninikasyon mukavele· 
namesine bağlı nizamnameler ve 
protokol6n tasdiklerine aid kanun 
llibalannın ikinci müzakerelerini 
yaparak kabul etmiş ve askeri 
cezaya ek kanan liyihasımn birinci 
mllzakereai ikmal olunmuştur. Mec
liı cama günü toplanacaktır. 

Hamburu'ta BUyUk 
. Yangınlar Çıkanldı 

Londra 7 (a. a.] - Hava Ne· 

zaretinin tebliği: 
Dün rece Almanyanan şimali 

rarbilinde yapılan taarruzlar esna· 
sıocla Hamburr yeniden başlıca 
hedef olmqtur. Büyük yangınlar 
çıbnıtır. Dotman ifrali altındaki 
Le Havr ten.neleri ve diğer he· 
defler de bombalanm11tar. 

SOOO tonluk bir dqman iaşe 
reaaiaine isabet vaki olmqtur. Bu 
reaaiye kaydolmq nazariyle ba· 
kılabir. 

Dan rnndilz Hollanda sahille· 
r~de dilıman remileri araştıran 
b1r bombardıman tayyaremiz de bir 
de~ye remiıini batarmıı ve diie· 
rlııı atete vermiftir. Bütün bu ha
rekattan 3 lnRiliz tayyaresi dönme
qtır. 

Ruzveıt hasta 
V aşinrton 7 (a.a) - Ruzvelt 

dl1o rahabızlanfh11tır.Müdafaa ıef· 
ı.lnln konferansına . t' lk t . fak • lf ır e mış, 

at ötleden ıonra rueteciler 
koaf~ında balanmaktan vaz 
f9ÇIDlftir. Ruzveltin doktoru ba 
rabataızhjın c5ddt bir ı•y •oımadı
tını, pek yakında reçecefini tÖy· 
lemiftir. 

f Amerikanın en modern K ravazör/erinden San - Friincisko 

~Sovyet-P--------------------. 
ler birliğinde ya· 1 Askeri ve elyaet 
pılan bir siyasi . VAZIYET ---
tebeddül, cJüny:ı-

;i:e al~:a;;;~ ~:: Veyvel'in 
lunuyor. Mosko- • 

vadan bildirildi· emrı•nde 
ğine göre Stalin ... 

bizzat Başvekil· 500000 
liği deruhte et-

meğe karar ver· a s k e r 
miştir. 

MalQm oldu-
ğu üzere Stalin 
Komonist partisi 
umumi kitibi idi. 
Leninin ölümün. 
den bugüne ka
dar Sovyet bir
lijfoin dahili ve 
harici aiy•aetini 
bilva11ta idare 
ediyor, dev 1 et 
makanizmaıı n d a 
vazife almıyordu. 
Bugün Başveka
lete geçişi, eski 
-----.l - 1 

ifade etmektedir. 

v ar I 
Amerikanın Sovyetlere 
harp malzemesi ihracını 

men etmesinden sonra 
Sovyet - Amerikan mü
na11ebetleri gerginleşti. 

Amerikan 
Filosu 

Amerika Harbiye 
· Nourınn aiirP • 

lngilterege 

Amerikan donan
masının kullanıl

ması lizımgeldi
ğini bildirmiş, bu
nun Amerikalılar 
ıçın şerefli bir 
hizmet olacağını 
ifade etmiştir, 

Amerikan 
matbuatı nutku 
iyi karşılamışlar
dır. Bir Amerikan 
gazetesi ezcümle 
şöyle demekte· 
dir. 

"Amerikanın 
bekası lngiltere
nin bekasanabağ. 
lıdır. Daha ne 
kadar 7.aman ln~ 

giltereyi bizim 
muharebemizi yap· 
makta yalnız bı
rakacağız?,, 

Stimson,un 
nutku, Ruzveltle 
istişareyi mütea

'tıUkl§~100T..m1· 
(Öre, böyle bir 
k.arann verilmek 

Bu siyasi te
beddüle sebep 
olarak ıa cihet 
ileri s6rtl1Gyor : 
1939 senesi ya
zında Hariciye 
komiseri i i i nden 
çekilen Litvinof'un 
vazifesini Başve

kil Molotof · de· 

malzeme n. ak üzere . bala_nd_u
- tuna bar delildar. 

l • • • Diter bir A· 
ını emnıget meribn &'Uet .. 

it l l si, Amerika hal· a ına a ma ı kını cümbanelal· 

-RADYO- nin etrafında top
lanmaia d a v e t 
etmiştir. ruhte e t m i ş t i. 

- Ga.tesi -
Molotof o zamandanberi Hariciye 
komiserliti işile Başvekil vazife
sini görüyordu. Resmi .ebep, 
Molotof'an her iki vazifeyi yapa
mamaıınclan ibarettir. Mamafih 
bunda daha şa· 
mullil sebepler 
görenler vardır. 
Umumiyet itiba· 
riyle Stalinin Baş· 
vekilliği deruh· 
tesi manalı telik· 
ki edilmektedir. 

Verilen bir 
habere röre, Al· 
manyanm Mos-
kova elçisi Mos
kovaya dönmn,. 
tilr. 

• Irak • lnriltere muharebe
si devam . ediyor. Habbani· 
yede lnrilizler lehine bir inki· 
ıaf vardır. Anlaşıic:ıtına röre, 
her iki tarafta tavassut teklifmi 

kabul etmemifler· 
dir. 

İtalyan rad· 
yosıt, lrakla logil
tere arasında bir 
anlaşmanın temin 
edileceğinden en· 
dişeye düşerek 
tavassut teklifinin 
lngilizlereden gel 

diğioi, bunun -~f ~ 
delilet ettıgını 

söylemiştir. 

Alman siyasi 

Sovyetlerin mahfilleri hadile-
Japonya ile mü· len alika ile ta· 
nasebetleri iyHeş· k h b • kip etmektedir· 

Ameri a ar ıge naıırı ler. Berlin radyo· 
mişse de Amerika S . t ı m s o n sana aöre, Irak· ile gerginleşmiş- 1.., __________ .. • 

tir. Amerika, Sovyetlere harp hların cesaretle döviifmeleri ma· 
malzemesi ihracını men etmiıtir. vaffak olacaklarma bir delildir· 

Vaşinrtondan bildirildiiine röre, • Gelen haberlerden, Çör· 
Sovyet Rusya Japonya ile doa- çil hükOmetinin mavaffakiyetli bir 

tane mllnaıebetler idame ettiti imtihan reçirdiği aalqıhyor. 
müddetçe Amerikadan yardım Avam kamaruı üçe kartı 
röremiyecektir. 447 reyle bükOmete itimadını 

• Amerikanın lngiltereye bildirmiftir. 

Yardım itinde ehemmiyetli bir d 
adım atacarı yolunda emareler Çörçilin avam kamaruın ~ 
mevcaddur. Amerika harbiye na. söylediğine göre, orta şark logı· 
zara Stimson söylediği bir nutuk liz bqkumandana general Vey· 
ta lnriltereye silih ve mühimmat velin emrinde bu rün yarım mil· 
naklini emniyet altma almak için yon aıker bulunmaktadır. 

Silah altma çağırdın 
erlerin dayıları 

Ankara 7 (Hmasi muhabirimiz
den ) - Hazerde ve seferde silih 
altına çaranlan muvazzaf ve ihtiyat 

eratın kendilerinin huııui ve resmi her 
nevi iflerini idare, icabında leh 
ve alehlerinde ki da v .~ar d a 
kendilerini temıil ve baklanın ia· 

timal eylemek üzere başkalarını tev

kil ve teşrik için berhaogi bir 1&hıı 
tevkil edebilecekleri ve bazalıya· 

caklar• vekaletnamelerin kıta ko· 

matanları tarafından tanzim edile

bileceği ve bunların her türlü 

rüsumdan muaf tutulacaiı hakkın. 

da bir kanun proiesi hazırlan. 

m11tır. 

ırakta vazi 
yetgei"gin! 
Irak harbiye nazırı 

1 

Ank~raya geliyor 
Nc\'york 7 (.u) - D. N. B 

hildiriyor: 

Kahireden Asc;osiyeted pres 

rma )ardır. 

ajansına gelen bir habere göre, 
lraktaki lngıliz kuvvetleri Habba 
niye tayyare meydanını cevirmek 
te olan müdafaa hatlarını ya:-arak 
petrol borusunun kontrolunu tek 
rar ele geçirmişlerdir. (Diğer tel 

graflar 3 nücü sahifede) '=l:r:a:k:'-ın __ h_;,_· k_ıi_m_e_t_m_e,_k_e_z_ı_· _B_a.,:ı;.,·d_a_d_'_d_a .. n_.:,b.:.;i'_:ı,:ö.:.;riJ=n:ü,:f_, 

IRAl(TAKI PJ::TROL BORULARI 1 

ZiRAi 
SiGORTA 

Çiftçi m•ll•rının korunm•sı h•k· 
kındakl IAylh•y• gBre, çlftcl m•- -
lln• r•Pll•n zar•r derh•I tazmin 

edllebllecek 
Ankara 7 (Hususi muhabirimizden telefonla) - Çifçi mallarının ko

Anması hakkındaki kanunu layihası cuma günkü mecliı içtimaında rö· 
rüıülecektir. 

• Çiftci aıallarına iras edilen veya edilecek olan zararları men ve 
telifi maksadile tanzim kılınan layiha bu zararları önliyecek bir muha· 
faza teşk.ila~ı vilcude getirmekle beraber zarar vukuunda dahi bunun 
derhal ta.zmın ve telafisi suretile istihJali durdurmamak gibi iki esaslı 
gaye takıp etmektedir. 

.. Uyi~~ heyeti umumiyeıi itibarile nazara alındığı takdirde mevzuan 
ko! asayışıne taallukundan ziyade zirai mahsullere iras edilen ... 
muşter k t · . -rarın 

e en. az.mını suretile köylüler arasında bir tesanüd yaratmar· a 
matuf ve bır • · • · k . La 'h nevı ~ıraı sıgorta şe lınde tecelli Lettiği rörülmektedir. 

yıd ada kabul edılen bir hükme göre, çiftçi malına iras edilen zara
~n erhal tazmin edilebilmesi bilhassa küçük çiftciyi himaye bakımın· 

an e~a~lı bir tedbir olark tecelli etmektedir. 
Layıhada "ft · 11 • d . çı cı ma arının nelerden ibaret bulunduğu ayrı ayrı ta-

a~ ~dılmektedir: Yine bu layiha korama meclisi, ihtiyar heyeti ve ma· 
~a ~ e heyetinin selihiyet ve vazifelerinin nelerden ibaret bulunduğu 

un arın nasıl intihap edileceji hakkında hnknmleri ihtiva etmektedir. 

lzmir vilayetinin yapacağı 
istikraz 

. Ankara 7 ( Hasuai mubabiri
mızden ) - lzmir viliyeti buıuai 
i~areıince yapılacak istikraza ha
z!nenin kel aletine dair kanun 11-
yıhaıı meclis raznameaine abnmıf· 
tı.r, Liyiba esaslarına göre, lzmir 
Vıliyeti huıuai idaresince Milli 
bankalardan yapılacak yüz bin 
liralık istikraza Maliye vekileti 
kefalet etmeie mezun alacalı. ve 
bu istikrazm muayyen taksitleri 
f aizlerile birlikte her sene lzmir 
hususi idare büdcesine konulacak 
tahsisatla ödenecektir. 

'işçi partisine mensup bir 
mebusun sözleri 

Londra 7 (a.a.) - Dün Avam 
kamarasında milzakereler esnasın· 
da Edenden sonra ıöz alan itçi 
partisinden Lip Snish Mısır hak· 
kıacla demif tirki: 

u - Mat1rıa mldafaua itiD 

llçOzler 
Ankarada bir kadın, 
bir defada 3 çocuk 
doturctu 
Ankara 7 ( Huaasi mubabiri

misden, telefonla) - Ankara do· 
jıım evinde Bayburtlu 35 yqında 
paf& km Gillhan 3 çocuk dilnya
ya setirmiftir. Çocuklardan ikisi 
kız, biri erkektir. Gülhan bundan 
e v v e 1 9 çocuk doiarmuş • 
tur. Bunların 6 aı aaidır. Ba 6 
çocuktan iki tanuide ikiz olarak 
dünyaya relaıiftir. 

Yeni doian çocuklar 10 pn· 
den beri ya1&maktadırlar, sıhhatleri 
yerindedir. Gülhanın kocası Can· 
baz hu an nam ile maruf fakir bir 
adamdır. Çocuk esirgeme kurumu
nun bu çocuklara bir miktar ma&1 
batlatacaiı haber ahnmqbr. 

çok bilyük riskler almat dek de 
bu mesele için yem ......__: 
..,..... .,_ .... ,.•:il .. 

Av•m k•m•r•sınd• 3 
r•r• k•rtı 447 rerl• 

. Ç6rçil 
itimat 

kazandı 
lnglllz başveklll 

dlyorkl 

''Girit ve Tobruk'u 
ölünciye kadar mU
daf aa niyet indeyiz.,, 

Ha66anigede mıılı•· 
sara altındaki inıiliz 
ıarnizonıı Iraklılara 
1000 den fazla zagi
at fH!lrdirlli u.,. • .., ..... --, .. • -

avam kamaraamda yapbiı uzan 
beyanat alqam seç vakit relmif 
oldata ifia temamea yetiftirileme
mlftlr. 

Nutkun ıimdilik bir kaç cnm
lesini naklile iktifa ediyoruz. 

Bay Çörçil demiftir kii 
" General Veyvelin balen ya

rım milyonluk bir ordaaa mevcad• 
dur. Akdenizde ve Nil vadisinde· 
iti mevkiimizin kaybedilmesi bize 
indirilecek en •iır darbelerden 
biri olar. Ba mevziin müdafaasına 
kati surette azmetmit blunuyoraz 
ve &'•yretlerimizin muvaffakiyetle 
tetevvüç edecejine inanmak için 
bütün sebepler mevcuttur. Düt· 
man halen çölde zırhla araba 
itibarile üstünse de bava kuvvet
leri aşağı yukarı müsavi vaziyet· 
tedir. Girid ve T obruğu ölünceye 
kadar ve ric'at diifünmeksizin 
müdafaa niyetindeyiz. • 

Iraktaki lnfiliz kuvvetleri 
Hindistandan mütemadi surette 
takviye edilmektedir. Dün Hab
baniye de muhasara edilmif olan 
ramizonumaz Iraklılara bintlen 
fazla zayiat verdirmiftir. Harp 
belki çok azan sürecektir. Tam 
ve nihai zaferi kazanacaiunaza 
katiyetle inanıyorum.,, 

Avam kamarası bükGmete 
itimat takririni 3 reye kartı 447 
reyle kabul etmif tir. 

Korranı'da bir ltalyan 
generali esir edildi 
Nairobiı 7 (a. a.] - imparator

luk kuvvetlerinin tebliii: 
Habeşiıtan'da timal cephesinde 

Deuie' de ilerliyen kıtalarımız Ko .... 
ranı ifsaJ etaılflerdir. 

Baraaı Ambalafi'nin SO kilo
metre cenubunda klin ve ltalyan
lann Addis-Abeba ile Atmar ara· 
sandaki ton mukavemet merkeziydi. 
Alınan esirler arumda bir reneraJ 
de vardır. Cenupta kıtalan•ts 
Nerelli'nin SO kilometre fimaHacle 
Oadaro'da dilfmaoın k•vvetli W. 
menziline hücum etmiflerdir· Bata· 
daki harekit müsait bir a....U. 
devam ediyor. Laaaaca saJi!ıı:::; 
•tar de;ildir. ltal,... Som• ...... 

ti .. llprkl ··•;Naci:.=:.:.-. 
dar U. K ..... ıoo ,...,_ .. 
:Jf!:;"'# 8.:i'8 •• lftl••• obua-



.... 

BUGÜN 

• 

Milli Piyango 
Uıı dal aa sı•ıah vasıtaları -2 

- f Altıncı tertibin birinci keşldesl m , B~k~:t~• :~::~~'.""ne dôye - dUn Ankara Serglevinde yaplldı 
namaz kılmazsın?. Milli piyangonun altıncı tertip 5000 lira kazananlar 

Bu yaz lngiltere, meydan muhare- - Aman oğlum; demiş Kur- birinci keşidesi dün saat 17 de 176449, 219229, 219438, 271873 
•k • ti k anikerimde Rabbim teala Haz· Ankarada sergi evinde yapılmı'ltır. • 

besinde en nazı V&zıye e arşı- retleri "latakrebüssalate,, yani Kazanan numaraları bildiriyoruz: 

1 a ş a c a k . t ı r . "namaza yaklaşmayınız,, buyı.ır- 2 Lira kazananlar 

A
lmanya tarafından lngılte- (~man uzak mesafe tayyarelerı tay· madı mı?. 7 ile nihayetlenen bütün bilet· 
enin ablokasında kullanı- yare gemisinden kalkan avcı tay· - iyi amma o emrin altında Jer 2 şer lira kazandılar. 

lan 
muh;elif harp vasıtaları her yareleri tarafından karşılanmakta- bir, iki kelime daha olacak. 1 O Lira kazananlar 

d Bektaşi, ciddiyetle cevap b b'I ı o 
g ün binlerce ton gemi ve hainule- ır. 76 ile biten ütün ı et er 1 

ı ki Alman korsan gemilerine karşı vermiş: r l ki dır 
sini Okyanusun derin i . erine göm- 1 b - Ben hafız deg· ilim çocu· ar ıra a aca ar • 
meg· e ug· raşırken lngiliz ~ ahriyesi lngilterenin müdafaa vasıta arı arp 50 Lira kazananlar 

E l · d b k g· um; bu kadarını belliyebildim. ·ı 'h 1 
h · ı· d 1 t kl . Bizim ''Seyhan Suhulet Nak· 1. k bu muazzam tehlikeye karşı koy· gemileridir. vve emır e u orsan ~ 785 ve 828 ı e nı ayet enen 

mnk ve ana vatanın muvasala yol- gemilerinin üvıye 1 ve 0 aş ı arı bütün biletler 50 şer ıra azandı-

d ~ rN...., m.. r..\.n saha keşif ve ha !iye Şirketi,, , yani otobüs işle- l 
larını düşman an 

1 

v ~..,~•"' J d B k . b b b ar. 
temizlemek için A B ber alma servisle- tenler e e taşı a asının a· 100 Lira kazananlar 
bütün varlığiyle • • rile tespit olunduk ~ şından, kuyruğundan vazgeçere~ 309 ile biten bütün biletler 

tan sonra o sa· arzusuna göre okuduğu ayet gı- 100 er lira alacaklardır. 
uğraşmaktadır. bi benim 4 Mayıs tarihinde çı-

u . l Ati t"k't ecre haya onları tnkip ve imhaya muk- ~ 250 lı"ra kazananlar mumıyet e an ı e • kan hkramın "Pantolonlu, Me· 
b h t• - tedir harp gemileri sevkolunur. 799 5085 8314 ·1 b' yan etmekte olan u aya ı muc:_a· Jonlu, Şapkalı, Setreli,, kelime· 2827, O , ' ı e ı-

1 l"k ld u Halen korsan gemilerini aramak ve 250 r k d delede ngilterenin ma ı. o ug )erini bir hamlede yutarak "siz ten biletler şer ıra azan ı-
1 ted yakalamak için bazı İngiliz harp 

500 Lira kazananlar 
7246, 9222 ile biten bütün bi

letler 500 er lira kazandılar. 

1000 lira kazananlar 

müdafaa silah ve vasıta arı ve . otobüse binenlere Poturlu, Min· lar; 
N··d n ·n gemilerinin Atlantikte dolaşmakta 

birleri artmaktadır. u a 1 erı tanlı dediniz ve bu suretle va· 
l d-c.man ı oldukları şüphesizdir. 

başlıca vazifesi vapur ıırı u,. tandaşlara hakarette bulundu· ı 
k Hücum botlarına kar.şı müdafaa 

taarruzundan koruma hr, nuz,. tertipli tam bir "Faizci Ha-
Bunun için vapurlar bir ta~af- tedbirleri ise vapurlardaki seri hz efendi hazretleri,, fesadiyle 

tnn kendilerini koruyacak tedbırle· ateşli toplar ve makineli tüfekler-
d. • t f dir. Bunlar muhrip ve tayyareler gazeteye mektup yollamak cesa· • . 1 kla berııber ıger ara • 

rını a mn ' f k 1 • tarafından yalc-ıılandıkları takdirde retini göstermiştir. Bu memleket· tan onları himaye için re a at erı-
d imha edilmeleri ihtimali fazladır. te kanunun hüküm !'iirdüğünden ne hup gemileri ve lüzuma~ a 

-d Ç" k" t k 1 • • ıftır ve kanuna aykırı hareketleri ve 
tayyareler verilmektedir. Bu mu a· un u e ne erı narın ve zay • k'b 

d U 1 Al t 1 1 g·ı yazıları amme namına ta ı e faa tedlıir ve vasıtaları şunlar ır: zun çap ı man op arına, n ı -

. 7122 ile nihayetlenen bütün 
biletler 1000 er lira alacaklardır. 

2000 lira kazananlar 
4845 ile biten bütiln biletler 

iki~er bin lira kazandılar. 

Birinci beş bini kazanan numara· 
nın yarısı lstanbulda, ~arısı Malat- • 
yada; ikinci beş bini kazanan nu
maranın yarısı lstanbulda, yarısı 
lspartada; üçüncü beş bini kazanan 

numaranın yarısı lstanbulda, yarısı 
Bafrada, dördüncü beşbini kazanan 

numaranın yarısı lstanbulda, diğer 
yarısı Bursada satılmıştır. 

7 O bin Lira kazananlar 
281543 ( tam bilet lstanbıılda 

satllmıştır.) 125508 ( bu biletin 
yarısı lstanbulda, yarısı Çerkeş,de 
satılmıştır. 

20 bin lira kazanan 

037723 
20 Bin lirayı kazanan numara 

tam bilet olarak lstanbulda satıl· 
mıştır. 

Milli Piyango idaresi 19 Mayıs 
gençlik bayramı münasebetiyle fev
kalade bir tertip hazırlamıştır. Bu 
keşide de 4 kişi beşer bin, 2 kişi 
onar bin lira kazanacak, bir kişi 
50 bin lira alacaktır. 

h l. d tere sahillerine yerleştirilen ayni salahiyettar makamlar bulundu-1- Vapur arın kafile a ın e • 
evsaftaki toplarla mukabele edil· ğundan bihaber olan otobüs şır· 

ve zik7.ak seyretmesi d ketı', aklı sıra , muO'alatalarla 
k f1 · diği gibi, tayyare bombalaril~ e b 

2-Her vapurun amo aı yap- halka karşı go""sterdig' i haksızlıg· ın · · ı · k t bu bataryaların tahribine çalışılmak-
ması, yani rüyetı güç eştırece arz· tadır. sıkletinden kurtulmağa çalışıyor. 
da alacalı renklere boyanması. Kendisine ben haber vereyim ki 

3- Vapurlarda geceleyin ışık- Amerikanın malzeme yardımını 
h• ·ı ) 11' 'l l kl bu şehrin halkı sürü veya eşya 

!arın karartıJm3s1 ve tehlikeli mm- nmı vapur arı e ışer mı ara ı a 
Atı l . · d' ·ı h · k deg. ildir; insandır. t"kalardn söndürülmesi. an ıge ızı en mu rıp ve ru· 

't l - vazör hattının yanından geçirmek Ve biz gazeteyiz, yani hal· 4- Vapurların top, mı ra yoz, 

Askeri sucıann takibi 
şikayete Bağh olmıvacak 

..... .-. ...... :ır y .... . ........ ··~ 

fikri de müdafaa tedbirleri arasında km gözü, kulağı ve diliyiz. Bi· mayın tar.1yıcı ve sis yapıcı ve 
ı ı J k büyük bir ehemmiyet nrzetmekte· nnennleyh böyle amiyane ve mo-

yangın söndürücü a et er e ve _um dası treçmı"ş Bektaşı· babası tef-k k dir. Bundan başka Aoıerikadan 6 

torbalariyle teçhizi ve aptan op· 1 1 k 1 kl' sirleriyle yakasını elimizden kur· 
rüleri etrafının beton lavhalarla ngiltereye yapı ma ta o an na ı· 

Yatın emniyeti için Amerikan harp taramıyacaktır • 
tahtı mubafaznyn alınması. 

1 1 gemilerinin yarı yola kadar karakol Cür'etin derecesine bakınız 5- Vapurlara deniza tı arın 
· hizmetini deruhte etmeleri, Atlan- ki bu şirket gazeteye yazdığı 

g ürültüsünü dinleyici ve bulucu cı· 
tik muharebesinin müdafaa siste- mektupta "kılığı, kıyafeti mun· 

hazlar tertibi. 
l k minde mühim rol aynamaktadır. tazam olmıynn kimselerin oto-6- Miknatisli mayn ere arşı 

· · · Şu muhakkaktır ki; Alman ta· büse binmesini meneden bir ka-
vapu: tek.n~~~~in~.C:.~!.~~}~?.~.tıs!X.~~ -·· ·--w~•" •"' mucssır teauır sınıfsız, imtiyazsız milletiz,, gibi 
gemileriyle ve icabında tayyareler· onların üslerini, yani tersane ve cümleler kullanarak bizi güya 
le himaye edilmesi. doklarını, tayyare meydanlarını hıı- 1 mücrim mevkiine düşürmek ve 

8- BiHlmum gemilerde gözet- va kuvvetleriyle tahrip etmektir. kendi cürmünü bu palavranın 
leme işine fevkalade dikkat ve iti- Netekim lngilizlerin Kiel, Vil· perdesinde gizlemek istiyor. iyi 
na gösterilmesi. helmshafen, Emden, Brest ve Lo- l amma kimi kandıracak?. Bizim 

Atlantikteki nakliyatın himaye riyana karşı sık sık yapmakta ol· yazımız meydandadır, otobüsle-· 
sinde muhriplerle torpidolar ve av oldukları hava taarruzları, bu li- rin hali meydandadır ve - ne 
cı botları en elverişli vasıtalar o- manlardaki denizaltı ve korsan ge· yazık ki - Belediye seyrüsefer 
lup muavin kruvazörler ve avizo ;misi üslerini tahrip etmeği istihdaf idaresinin bu hususta lüzumu kadar 
tipinde karakol gemileri de bu va· etmektedir. alaka göstermediği de meydanda· 
zifede kullanılmaktadır. Kafileyi hi Tayyare fabrikalarının bulun· dır. Dava budur, iddia budur, 
mayeye memur .harp gemilerinde dukları şehirlere karşı sistematik halk namına çıkarılan sesin bik-
denizaltı dinleyici ve bulucu cihaz- olarak yapılmakta olan hava akın- meti ve mesnedi de hudur. 

lar bulunmaktadı.r ları da diğer cins tayyarelerle bir- l Esasen Otobüs şirketi mu· 
Bilhassa bulucu cihazlıır çok Jikte uzak mesafe tayyareleri ima· hatap ittihaz edilmiş değildi, bu. 

enteresandır. Bu cihaz geminin su- latıni mümkün olduğu kadar azalt- na lüzum duymamıza imkan da 
kesimi altındaki murabbalardan de- mağa matuftur. yoktu. Biz, bu hal karşısınd. 
nize uf ki olarak elektrik mevcesi Hulasa, bütün şiddetiyle devam ancak Belediyeyi muhatap tuta. 
neşreder. Mevce 2 bin metre me· etmekte olan Atlas Okyanusunda· rnk Belediyeden hareket iste. 
saf e dahilinde bir cisme rasladığı ki muharebelerde iki büyük millet, miştik. 
takdirde sada halinde ahizeye ak- fennin en yeni silah ve vasıtalariy· Mamafih Otobüs şirketine 
seder. Bu suretle • yakındaki bir le mücehhez olarak imparatorlukla- - Sonu i.içüncü şayft:da -

denizaltının keşfedilmesi mümkün {Devamı Üçüncüde J 1 

Ankara: 7 [Hususi muhabirimizden) - Askeri ceza · kanununa_ ek 
kanun layihası meclis ruznamesine alınmıştır. Bu layiha es~slarına gore~ 
askeri suçların takibi şikayete bağlı olmı~acak~ır. As~~r.ı ~az.aya t~bı 
olup da Türk ceza kanunu mucibince takibı Adlıye Vekılının ıznme baglı 
suçlar hakkında izin Milli Müdafaa Vekili tarafından verilecektir· 

Bu kanunun mucib sebebler layihasındıı, bugiinkü dünya durumunun 
arzettiği n.szik vaziyet dolayısile bu gibi ı;uçlarda Milli Müdafaa Vekili· 
nin salahiyettar bulunmasının daha faydalı olacağı kaydolunmaktadır. 

Hnlluımi hnbP.rleri 
• Halkevimizin mutad aile 

toplantısı 10 Mayıs Cumartesi ak· 
şamı yapılacak ve Halkevi" cazı 
çalacaktır. 

• H.llkevi tarafından tertip 

edilen mükafatlı tenis müsabakala

rına bugün başlanacaktır; Pazar 

akşamı nihayet bulacak olan mu· 

sabakalara 11 kişi iştirak edecek· 
tir. 

• Halkevi Temsil kolu 19 

Mayıs bayramı için bir müsamere 
hazırlamaktadır. 

Talebeler bugün umumi 
bir prova yapacaklar 

Orta ve mesleki okullar tale· 

beleri bugün saat 17 de, 19 ma· 

yı~ gençlik bayramı hazırlıkları 

için şehir stadında umumi bir pro 

va yapacaklardır. 

v;; .. ı•• .... o .. .ıu• .... - • 

ucuzladı 
lstanbul-Son günlerde pamuk

lu, ipekli ve yünlü mensucat fiyatla
rında ehemmiyetli bir tenezzül göze 
çarpmıya başlamıştır. Yünlü elbise· 
lik kumaşlarda yüzde 15 miktarında, 
diğer nevilerde de buna yakın 
fiyat düşüklüğü olmuştur. iktisat 
Vekaletinin ba hususta aldığı ted
birlerin ilk tesirleri görülmiye başla· 
mıştır. Mensucat fiyatlarının bir 
miktnr daha düşmesi beklenmek
tedir. 

Tahmin talimatnamesinin 
bazı maddeleri değiştirildi 

Ticaret odıısına bağlı tahmin 
bürosu talimatnamesinin bazı mad 
delerinin değiştirilmesi etrafında 
müzakerelerde bulunmak üzere 
dün saat 15 de çiftçiler birliği re 
isi, ziraat müdürü, ziraat ve tica
ret odaları reislerinin iştirakile bir 
toplantı yapılmıştır. Talimatname 

8 Mayıs 1941 

ANf i ULOPE Di 
Irak devleti 

Irakın umumi harp neticesinde 
osmanlı imparatorluğundan 

ayrılan bir memleket olup, nüfusu
nun 2,894,000 kişi ve mesahai sat· 
hiyesinin 370,000 kilmetre murab
baı olduğunu geçen gün yazmıştık. 

Irak ile lngiltere arasındaki müna· 
sebatın pek gergin bir safhaya 
girmesi iki taraf arasında çarpış-

malar başlaması üzerine bu komşu 
memleket hakkında okuyucuları

mıza, yeni bazı malOmat vermek 

isteriz. 
Irak kırallıkla idare olunur. 

!rakın ilk Kralı emir Faysal idi. 
Emir Faysal öldükten sonra Irak 
tahtına oğlu Gaziyülevvel geçmiş, 

fakat müşarünileyh de Bağdadda 

geceleyin otomobilini süartle sürec

ken, kazaen bir yol diregine çar· 
parak arabası parçalanmış, kendi· 
si de bu kazada ölmüştü. 

Gaziyülevvelin vefatı üzerine 
veliahd olan oğla ikinci Faysal 
tahta geçmiş fakat kendisi henüz 

sabi bulunduğu cihetle, sinni rüşte 
varıncaya kadar Haşimi sülalesin" 

den prens Abdülilih Irak meclisi 
tRraf ından Kral niyabetine intihap 
olunmuştur. Prens Abdülilih, lrakta 

son darbei hü~Omet vuku bulunca· 
ya kadar Kral niyabetini ifa et
miştir. 

Irak, kanunuesasisi 10 temmuz 
1924 tarihinde Irak meclisi tara· 
fından kabul edilmiş ve 2 ağustos 
1924 tarihinde Kral Birinci Faysal 
tarafından tasdik olunmuştur. 

Irak yukarıda yazdığımız meş
ruti bir krallıkla idare olunmakta
dır. Hükümdarlık irsidir, babadan 
oğula intikal ediyor. Teşrii salibi· 
yet ayan ve mebusan meclislerine 
aiddir. Ayan meclisi 20 azadan 
mürekkep olup, doğrudan doğruya 
Kral tarafından tayin olunurlar. 

Mebuslar halk tarafından inti
hap olunur. Her 20 bin erkek nü· 
fusa bir mebus isabet eder. Ka-

bine 6 ila 9 nazırdan mürekkeptir. 
Kabineye başvekil riyaset eder. 
Kabine meb'usan meclisine karşı 
wc;oıu1uur. 

Halkın ekseriyetini sünniler 
teşkil eder. Ondan sonra şiiler 
gelir. 

Irak çok zengın bir ülkedir. 
Fırat nehrinden kanallar vasıtasiyJe 
yapılan sulama saye,inde senede 
iki defa mahsul verir. Fakat lrakın 
asıl servetini Musul mıntakasında 
işletilmeye başlanan petroİler teşkil 
eder. Bu petroller, borular vasıta• 
siyle çöl arasından Hayfaya ve 
Trablusşam limanına akıtılmakta, 
bilhassa Hayfada inşa edilen muaz· 
zam petrol tanklarına doldorular•k 
vapurlara aktarılmakta ve deniz 
yoliyle muhtelif memleketlere sevko
lunmaktadır. 

Fransa mütareke akdettikten 
sonra Musul petrolleri Suriyede 
Trablusşam limanına isale edilme· 
mektedir. 

gözden geçirilmiş, maddelerden 
bazılarının değiştirilmesine karar 
verilmiştir. olur. Mevkii takribi olarak malüm 

olan denizaltı üstüne muhtelif um
klarda pathyan su bombaları atı 
larak imha olunur. 

Denizin içinde bomba ile yara
lanan denizaltının su üstüne fırlıya 
rak kurtulması ekseriya kabil ol-
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maz. 

Denizaltının dolaştığı sahanın 

huduau takribi olarak kestirilebil
diği takdirde onu iki karakol ge· 
misi arasında sürüklenen çelik ag• 
lara taktırmak için çalışılırsa da 
denizaltıyı tayya~e ile aramak da· 
ha iyi netice verır. Denızaltı pres 

kobile etrafı gözetli}'ebilecek de
rinlikte dolaşıyorsa tayyareden gö 
rulebılir ve der hal oraya çagırılan 
avcı botları tarafından denızaltının 

üstüne ıu bombası atılarak ımbası 
na teşebbüs edılir. 

Tayyarenin deniz.altındaki de· 
nizaltıya su bombası isı&bet ettir· 
meside rnlimkün<iur. Fakat havada 
görünmeı;İ, denızaltıyı daha derin· 
}ere dalmağa icbar ederk .vapurla 
ra lıiıcumdan meneder. Dalınış va· 

ziyetteki denizaltıya top nıeraıisi 
•işlemez. Eğer denizaltı su üstünde 
yakalanırsa bir mermi yarası onun 

.. bir daha dalmasına mani olabilir. 

Atlantikte Alman tayyarelerine 
karş1 İngilizler sahil müdafaa tayya
relerini müccıdeleye sevkediyorlar. 
Bunlar avcı tııyyarelerldir. Mühim 
kıtaat ve harp mnlzemeı;İ nakleden 
vapur kafilelerinin refakatine tay- 1 
yare gemisi verildiği takdirde Al-

Kaçamadı. Bir tek kelime konuşama· 
dı. Polis nefes neff'seydi. 

- Düş Önüme be 1 
Sesini çıkaramadı ; dediğini yaptı. 

Yolda hiç konuşmadılar. Memur, buruşuk 
bir mendille uzun uzun kurulandı. 

Bir zaman sonra, boduçka bir ma
halle karakoluna yiriyordular. Dar taş· 
lıkta Hikmet'in sırtından küfesini aldılar; 
soktular bir odaya". Köşedeki pencere· 
nin dibinde kırçıl bıyıklı bir muavin otu
ruyordu. Karşısında bir genç el bağla· 
mıştı. Davar dibindeki masada pos bıyıklı 
bir memur, gelen giden evrakı karakaplı 
bir def tere kaydetmekle uğraşıyordu. 
Ensiz sırada çıkık omuzlu bir ihtiyar otu· 
ruyordu. 

Muavin, hiddetle kalkan ynmruğunu 
ansızın masaya indirdi. Kırık ağızlı mü

rekkep hokkası, ucu bozuk kalem, köşe. 
sine bucağına bakkaldan alınan vercsiye
lerin günlük yekOnu tutulmuş kirli su. 
men, hop oturup hop kalktılar. 

- Ulan gebereceksin de uslanmıya· 
cakıın hala 1... Bak şu suratına." Sap· 
sarı". Yazık." Yazık, amma sana değil 1 ••• 
Senin için asil bir aile etek Öpüyor bu· 
gün ... Rahmetli baban Miralaymış ... Keş· 
ke anan da ölseydi ... C emiyeti beşeriye, 
hiç değilse " babası yoktu, anası yoktu, 
ondan oldu böyle f ,, derdi ... Kaç gündür 

Y•tıyoraun ?: 

Cılız gencin kupkuru dudakları ha. 
rekete geldi : 

- Onbeş 1 
- Hastahanede bile tek durınarnış-

sın... Hastalardan birinin yastığı altından 
on lirasını aşırmışsın ... 

Şimdi, sade kupkuru dudakları değil, 
omuzları da harekete geld; : 

- Namusum hakkı için yalan, efendi 
ağabey... Tam on gün pisliğini teınizle· 
dim... Altına lazımlığını koydum... On 

lirayı emeğimin hakkı diye kendi verdi 1 
Muavin fazla konuşmadı. Pos bıyıklı 

memura seslendi : 
- Yap şunun muamelesini... Mevcu-

den götürsünler •.. 
- Başüatüne ... 
Cılız genç mırıl mırıl konuşuyordu : 
- Billih bir ucunu bulsam tiiyece. 

ğim ... 
Pos bıyıklı polis dik dik bakıyordu. 

Ensiz sırada oturan yaşlı actaın : 
- Nizamdan kaçılmaz l 
diyordu. O, homurdanıyordu : 
- Tüyeceğim... Doğru ınüddeiuınu. 

miye .•. Ben söyliyeceğimi bilirim ona ... 
Muavin neden sonra Hikmet'i gör. 

dü. Yanındaki polise sordu : 
- Bu da kim? 
Memur anlattı. Muavin adamakıllı 

kızmıştı. Ayağa fırladı. Az kalsın çıplak 
ba~ını tavana çarpacaktı. Çok mu uzun• 

YAZAN: Reşat Enis ====='• 
du ? Hayır ... Tavan pek alçaktı da 1... 

- Yahu işte sırtına yüklenmişsin 

bir küfe... Ali ... Uslu namuslu çalışsanız 
günaha mı girersiniz be ?I, .. Bizi ne yorar 
durursunuz ? Zaten işimiz başımızdan 

aşkın ... 
Hikmet, mavi mantolu şık kadından 

kaçışının asıl sebebini bir türlü söyliyemi· 
yor, yeminler ediyordu : 

- Eğer kafamda bir kötülOk var 
idiyse çarpılayım muavin Efendi 1 

Muavin, soratinı ekşiterek, onun za· 
yıf omuzlarını gösterdi ve azarladı : 

- Sus, sus 1 Çarpılacağın kadar 
çarpılmışsın... . 

Cebinde buldukları nüfus tezkeresın· 
de sabıkası olduğuna dair bir ka}t göre· 
meyince, muavin, tahkikatı derinleştir. 
meği lüzumsuz buldu. Gözdağı verdiler 
sadece ... Ve, salıverdiler. Hikmet oda
dan çıkarken, muavin ensiz sırada otu. 
ran ihtiyarla konuşuyordu: 

- Hiç gözükmüyordun kaç zaman. 
dır.,. Karabatak gibisin". Bir batıp bir 
çıkıyorsun ... 

* * * 

Düşüne düşüne yUrOyordu. Gece 
olmuştu. Elektrikler yanmıştı. Ağlıyordu. 
Ne yapacaktı ? lşte bir tek metelik ka
zanamamıştı. Artık ne Receb'e, nedo Efe 

Çakır'a yük o labilirdi. Tünel ıskaraların- • 
da gecelemekten başka çare yoktu. Tü· 
nel ıskaralarını düşününce, hatırına, 
mengene kadar kuvvetli parmaklarile, 
kulak kıkırdağını koparır gibi boran 
uzun boylu memur, Receb'in tabirile 
" ayazı otuz iki dişe mızıka çaldıran ., 
nezarethane geldi; ürperdi. F11kat, çare 
yoktu. Başını salladı 

- Çare yok r 
diye mırıldandı. Gözlerinin önllnde 

bir değil, beş deiil, yllz değil, bir yığın 
surat vardı : Arap Mehmed'in sur•tları"' 
ipe tutturulmuş kuklalar gibi, hopluyor, 
zıplıyorlardı, Kulaklarında da gllrİp bir 
çınlayış. 

Arap Mehmed'in ıesi : 
- Köprübaşından aıaiı 1 
- Köprübaşından aşaiı 1 
- Köprübaşından aşağı l 
Can tatlıydı. Arap Mehmed'e bir 

türlü hak veremiyordu. 

Galatada Fatma'yla karşılaştı. Hik
met, bu kadına karşı içinde merhametle 
karışık bir sevgi duyuyordu. Fatma neşe· 
liydi bu gece ... 

· - Ne haber parlak oğlan ? 1 
- Güzellik, Fatu, •.• 
Gülü yordu. Hilr.met'in koluna •irdi. 

ToJ?haneye doiru yürümeie .... baıladılar. 
· ( Oevıuııı var ] 
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ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

Te/rilca No. 
141 

Çakıcı Mehmet dağlarda ün 
salmqh. Ahmet bu sebeple Çakı
<:ının kıziyle evlenmek ve biliha
ra daj'a çıkarak müstakil bir çete 
reisi sıfatiyle kayınpederinin şöh

retini devamlandırmak istiyordu. 
Kendisi elbette daha gençti. Ka
yınpederine bir şey olursa dahi 
"Çakıcı çetesi,, namile dağlarda 
dolaşarak o namı herkese unuttur
mamış olurdu. Kendisi Çakıcının 

yabancısı d.eğildi ki.. Ayni ailenin 
bir ferdi bulunuyordu. 

Çakıcı efe babalık gururile 
ilerlerken Sart yangını . hadisesi 
tabiatile haber alınmış ve her ta· 
raftan o civara bir ( müfrezeler 
akını ) başlamıştı. Bu müfrezeler 
daiları taşları tarayarak geliyor
ler ve behemehal Çakıcı Çdtesile 
bir temas teminine çalışıyorlardı. 

Fakat maalesef muvaffak ola· 
madılar. Çakıcı çetesi; silah kul
lanmakta olduğu gibi; saklanmak
ta da şeytanlara parmak ısırtacak 
kadar maharet gösteriyordu. 

Bu sebeple dağları, taşları ta· 
rıyarak ilerliyen müfrezeler ona 
tesadüf edemt'ldiler ve birbirlerinin 
arasından geçerek aksi istikamet
lerde ilerlemekte devam ettiler. 
Müfrezeler sağa Çakıcı sola gidi· 
yordu .. 

* * * 
Bu izdivaç oldu. Çakıcının bi· 

rinci zevceıi Raziyeden doğan kı· 
zı Emine; Deli Mehmedin oğlu Ah. 
metle evlendi, 

Aradan uzun bir zaman ıeç· 
medi, başma kendisi Jribi birkaç 
ujıırsuz tophyan Ahmet: eline si
llhı alınca daj'lara fırladı. 

Gnanıı birinde Knrucaova bah
çeleri civarında Binbaşı Hurşit be
yin müfrezelerile karşılaştı. Müsa· 

demeye girişti. Zaten tecrübesiz 
J 

toy bir genç idi. O müsademede 
arkadaşlarile beraber vuruldu, 
gitti. 

Ahmedin; Çakıcı Mebmede da
matlıtı ile Emine hanıma kocalığı 
ancak iki buçuk ay devam edebil
miştir. 

Bu suretle pek kısa bir zaman· 
da dul kalan Emine hanım bilaha· 
ra; babası vurulduktan sonra; Ak· 
sekili Abdülkadir efendi isminde 
bir zatla evlenmiştir. Bu zattan 
iki çocuk dojıırmuştur. Elyevm 
hepıi de hayattadırlar. 

* * * 
Bu vak'a münasebetiyle ve ki

tabımızın r>oksan kalmaması mak· 
sadiyle Çakıcı Mebmedin karıla· 

rından ve karılariyle çocuklarının 

akıbetlerinden kısaca bahsa mec
buruz: 

Çakıcı Mehmedin üç karısı 
vardı: 

1 
abla" 

Meşhur Iraz ( Raziye ) 

it paşanın sekiz aylık iken imha et· 

tirdiği de daha evvel yazılmıştı. 

* * * Çakıcı çetesi şu Arpaz m~se: 
lesini halletmek kararını vermıştı. 
Geçen defaki başkanda ne Ali bey, 
ne Osman bey, ne de o Çerkes 
hacı İsmail ele geçmemiş, baskın 
hiç bir netice vermemişti. 

Çete; paraca sıkışık vaziyet
te idi. Sart ılıcası sahiplerinden 
umdukları bin altını da alamamış

lardı. Öteye, beriye baş vurmak
tansa Arpaz meıelesini tamamla .. 
mak daha münasip olacaktı. Bu 
mülahaza ile Çakıcı çetesi - ta
kip kuvvetlerinin bütün tahminleri 
hilafına olarak - Arpaz istikame
tini tutturmuştu. 

Efe ikide, birde duraklıyor ve 
Hacı Mustafaya dönerek: 

- Ulen Hacı; diyordu. şu 
Hacı lsmail denilen Çerkesi bir 
elime geçirsem, derisini yüzüp tu
lum yapacağım ... 

Çakıcının Hacı lsmaile karşı 
beslediği hınç bu kadar büyüktü. 
Filhakika Hacı lsmailin de çenesi 
hiç durmıyor, kahvede, köyde, dü
ğünde, muttasıl 

- Çakıcı denilen aşağılık 

köpek 
Diye verip veriştiriyordu. Ha

cı lsmaıl müfrit Çerkeslik güden 
ve Çakıcıya bu sP.beple kin besli· 
yen bir adamdı. 

işte Çakıcı efe bu Hacı isma· 
. ilden intikam almak istiyordu. Hat· 
ti illr Arpaz baskınından bir müd
det sonra Çakıcı; Osman beyi ya
kalamak için tekrar münasip za· 
man gözetlemeğe başlamış ve bu 
maksatla Alamut çifliğinin yanın
da konaklıyan yörük Durmuş be
ye misafir gitmişti. 

Yörük Durmuş bey; bilumum 
yörük beyleri gibi gayet mükrim, 
varlıklı bir ut idi. O zamanın 
zihniyetine göre Çakıcının ·kendi
sine misafir a-elmesini ise büyük 
bir m~m.nu~iyetle karşılamİşh. Ça
kıcı gıbı bır adamın kendi hatırı· 
nı sayarak çadırlarına konuk gel
meıi Durmuş beyin gururunu ok
şamış ve yörükler meyanında iti
barını artırmıştı. O zamanlar mil· 
letle hükumet, şehirli ile köylü, 
göçebe ile ıtıeskOn halk ayrı ayrı 

şeyler olduğundan hükOmet daima 
bir heyula halinde telakki edilirdi. 

Bu sebeple ne böyle eşkıya 

gibi, katil gipi " hariç ez kanun ,, 

(Det1amı var) 
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BUGON 

• 
Jngiltere ile Al- lar batırılan lngi 

manya arasın· 

daki mücadelenin 
en ehemmiyetli 
safhası Atlantik 
denizindeki muha 
rebe olduğuna 

hiç şüphe yoktur. 
ister Çörçil'in Ati antik 

u; ticaret gemile
rinin .hakiki tona 
iını bilemiyecek
leri gibi, İngiliz 
ler de tahrip edi
len denjzaltı ge 
milerinin sayısını 

kat'i olarak bile 
mezler. verdiği "Atlantik d 

meydan muhare· m e g a n u·· çüncü suale 
hesi,, adıyle anıl- cevap vermek 

sın, ister daha muharebesi yani h e r iki 
mütevazı adıyle tarafın da za-
denizaltı muhare· ---- VA..,, JRo. ntı.n 

besi densin, lngi- A ~ E ye kadar telafi 

1 

~~u-. 

1 

yiatını ne derece 

tiz-Alman müca· ı y 1 S m er etmekte olduğu 
delesi, bu deniz· a...----....;;.... ______ -!nu bilmek hiç müm 

deki mücadeleye göre neticelene- kün değildir. Bir defa Almanyanın 
cektir. kaç denizaltı gemisine sahip oldu-

Fakat bu derece ehemmiye ğu ve bunlardan kaçının faaliyette 
tli olmakla beraber, Atlantik deni bulunduğu bilinmemektedir. Geçen 
zindeki muharebenin inkişafı hak- muharebede Almanlar, azami ola· 
kında malOmat sahibi değiliz. Bu rak aynı zamanda faaliyette otuz 
sebepledir ki umumi harp vaziye. denizaltı gemisinden fazla gemi çı· 
ti hakkında da sarih fikir edinmek karamamışlardır. 
mümkün olmıyor. Atlantik muhare- Vasati olarak ayni zamanda 
besi hakkında fikir sahibi olmak kullandıkları gemi adedi yirmi beş-
için şunları bilmek lazımdır: len ibaretti. malOmdur ki bir devlet 

1 - Almanlar ne miktar in- ancak elinde bulunan denizaltı ge-
giliz gemisi .tahrip edebiliyorlar? milerinin muayyen bir kısmını ayni 
Tahrip edilen bu miktar lngiltere- zamanda kullanabilir. Bunlar kulla. 
ye gitmek üzere yola çıkan mikta nılırken, diğer kısmı da tamir edi· 
rııı ne nispetidir. lir ve sefere hazırlanır. Almanların, 

2 - lngilizler ne miktar Al. geçen muharebeye nazaran bu mu-
man denizaltısı tahrip edebiliyor- barebede ne miktar denizaltı ge-
lar? Tahrip edilen bu miktar har- misi kullandıkları malOm değildir. 
be iştirak eden miktarın ne nis- Görülüyor ki Atlantik muharebe-
petidir? sinin inkişafı hakkında sarih bir 

3 - Her iki taraf da zayiatı- fikir edinmek için kafi malOmat 
nı ne dereceye kadar telafi ede- yoktur. Fakat vaziyetin gittikçe 

biliyor? İngiltere lehine cereyan almakta ol-

Bu üç noktayı bilmedikçe, At d:ığuna kati bir delil vardır: bu da 
lantik muharebesi hakkı~- Amerikanın harp ilan etmeden A~-

da sarih bir fikir sahibi olmak lantik muharebesine fili olarak işti. 
mümkün değildir. Bunların bir kıs riıkidir. Bu iştirak şimdilik, Amerika 
mı hakkında müphem malOmat sahillerinden iki bin mil derinliğin. 
mevcut olmakla beraber, bu nıalu de bir emniyet mıntakası içinde 
mat sarih olmadığı gibi kafide de Amerika harp gemilerinin ve tay-
d~ğildir. yarelerinin devriyeleri şeklini al. 

Almanlar ne miktar lngiliz ge- maktadır. Gittikçe genişlemekte 
misi talırip edebiliyorlar? Alman· olan bu "emniyet mıntakası,, nın 
ların verdikleri rakkamlara inan- tesi3i, münakale meselesinde lngil-
mak caiz olsa, çoktan deniz üs- terenin vazifesini kolaylaştırmıştır. 

tünde gemi kalmamalıydı. llkba- almanya, Amerikanın devriye sis-

har harbi başladığı zaman Alman- temi karşısında müşkül bir vaziyete 
lar, birkaç günde 225 bin ton ge düşmüş bulunuyor. Devriyeye mani 

mi batırdıklarını iddia ettiler. Di- olmak için Birleşik amerikanın de-
ier taraftan lngilizler, haftadan nİ7. kuvvetleriyle çarpışmayı ve 
haftaya batırılan ticaret gemileri- binnetice bu devletle harbi göze 
nin tonajlarını vermekte iken tim· almalıdır. Bunu göze almadığı tak-
di bu rakkamları aydan aya vere- dirde Amerikanın kittikçe artacağı 
ceklerini bildirmişlerdir. anlaıılan müdahalesinin neticesiyle 

Son verilen rakamlar Mart a· karşılaımalıdır. Görülüyor ki Ame-
yına aitti. Ve bu ay içinde batarı- rika, Atlantik muharebesinde, ağır-
lan tonajın dörtyüz bine yakın ol- lığı a-ittikçe artan bir unsur o)a-
duğu bildirilmişti. caktır. 

Bu, mühim bir zayiat yekünu 
olmakla beraber, lngiltereyi yıkmak 
için kafi değildir. Umumi harp ln
gilizlerin bundan da daha ağır za· 
yiata tahammül edebileceklerini 
göstermiştir. 

I• ngilizler ne miktar Alman deniz· 

lngiltere Uzerinde 9 Al
man tayyaresi dUşUrUldU 

Londra 7 ( A. A) - lngiliz 
hava· ve dahili emniyet nezaretle
rinin tebliği : 

Gece lngiltere üzerindeki 

ırakta 
vaziyet 
gergin! 

ırak harbiye nazın 
Ankaraya geliyor 

B asra clvar1nda 
lngillz - ırak kıtaları 
arasında Çok tld
detll bir muharebe 
oldu 

. Bağdat 7 ( A.A ) - Irak har
biye nazırı Naci Şevket Ankarayi 
ziyaret etmek iııere Bağdatdan 
hareket etmiştir. 

Kahire 4 ( A.A ) - orta şark 
lngiliz umumi karargahının tebliği: 

Habbaniye deki İngiliz hava 
kuvvetleri tesisatı etrafındaki mın
takada vaziyet çok daha ağır 
gergindir. Cece yapılan Jngiliz ke
şifleri yamaçlar civarındaki düşman 
mevzilerini gayri meşğul bulmuş
lardır. Kampın cenubunda kain 
yaylanın asilerden kurtarıldığı bil
dirilmektedir. Petrol borusu hattı 
üzerinde bir karakolu işğal eden 
asiler bir lngiliz keşif tayyaresinin 
yaklaştığını görünce teslim olmak 
istediklerini bildirmek maksadile 
beyaz bayraklar sallamışlardır. Bu 
mevki bilahara lngiliz kara kıtaları 
tarafından işğal edilmiştir. 

Berut 7 ( A.A) - Irak genel 
kurmayının tebliği: 

Garpta topçu ve tayyareler 
Habbaniye kampını şiddetle bom· 
bardman etmişlerdir. Mühimmat ve 
petrol depoları ciddi hasara uğra· 
tılmıştır. Yerde iki tayyare tahrip 
edilmiştir. düşman hava kuvetleri 
iki defa Raşid kampını bombard
man etmiş, kamp ve tayyare mey· 
danı üzerine yııngın ve infilak bom· 
baları atmı~tır. Hasar fazla mühim 
değildir. Tayyareler ve hava dafi 

bataryaları müteaddid bombardman 
tayyareleri düşürmüşlerdir. Cenup· 

da bir düşman tayyaresi Basra 
önünde bulunan kıtaları bombard
man etmiş ve bir çok boma at
mıştır. Kıtalarımız 9asradaki lngiliz 
ordusuna hücum etmiştir. Neticesi 

henüz malOm olmayan çok şiddetli 

bir muharebe vuku bulmuştur. 6 
mayısta düşman 11 tayyare kay-

betmiştir. Ayrıca 5 tayyaresi de 
hı sara uğramıştır. 

Mısırda her iki taraf 
takviye kıt alan 

getiriyor 
Knhire 7 (A. A) - Royterin 

garp çölündeki hususi m•\habiri 
bildiriyor : 

Mısırda bu günkü vaziyetin 
bariz vasfı şudur: Gerek mihver 

altı gemisi tahrip ediyorlar? Bu, 
cevabı, birinciden de daha zor o· 
lan bir ·sualdir. lngilizlerin de bu· 
nu kat'i olarak bildikleri çok şüp· 
helidir. Bunu yalnız Almanlar bili· 
yorlar. Ve onların da bu derece 

2 - Kayaköylü Hacı Mehmet 1 Bu 1 ehemmiyetli askeri sırrı ifşa etme· 
ağa kerimesi Fatma hanım.. Nöbetci. eczane leri beklenemez. 

3 - Ödemişin Bayezitler kar· .,...,,ı._e_c_e __________ __. lngilizler, vasati olarak hafta· 

Alman hava faaliyeti mühim bir 
nisbette vukua gelmiş ve biribir
lerinden çok büyük mesafelerde 
bir çok mıntakalara şamil · olmuş· 
tur. Klayd, Mersey sahillerine ve 
lngilterenin şarkında ve cenubun· 

d~ diğer bazı yerlere hücum edil
mıştir. Buralarda hasar büyük nis

bet.te ~lmamıştır. 9 Alman tayya
resı duşürülmüştür. 

kuvvetleri, gerek müttefik kuvvet

ler durmadan takviye kıtaları ge-

tirmekte ve her iki tarafta keşif
ler yaparak ve hatlarını düzelte-

yeıinden Hacı Eşkıya kerimesi Na- Halk Eczanesi da iki denizaltı gemisini batırdıkla· 
dire hanım... ( Tarsus Kapısında ) rını iddia etmişlerdir. Fakat Alman· 

Riziye hanımdan iki kızı var· 
dır. Büyük kerimesi Emifle hanım-

rek ve kuvvetlendirerek biri di.'.'re
rinin takviye kıtaları almasına m~ni 
olmağa çalışmaktadır. 

dır ki yukarıda zikri geçmiştir. 

Küçük kerimesi de Ayşe hanım-

dır ki Ödemişli saraç Ali usta na
nunda birisiyle evlenmiş ve üç te 
çocuk doiurmuşken bilahara ay· 

rılı1uşlardır. Elyevm Ödemişte ad
liye dairesi önündeki evlerinde an
nesi Raziye hanımla birlikte otur
maktadır. 

"Balon adam,, ö 1 d Ü! 

Çakıcının Fatma hanımdan bir 
kız çocuiu olmuıtur. Bu kız ço
cutu bundan altı sene evvel Ka
yaköyde dayııının oğlu Mehmetle 

evlenmiştir. Bizzat Fatma hanım 
d~ Kayaköylü "Ali efendi isminde 
bır hoca ile evlenmiştir. 

Hacı Eşkıya kerimesi Nadire 
~anım Çak1C1 efeden çocuk do
aıırmamttt1r 

Na\lire hanım; efe öld·· kt 
Ç ı. b u en sonra 

a .. ıcının abasının fekav t k 
larından olup Kü .. lik Cee "tar ad'alş• 

Y rı namı e 
miruf balunan ve ayrı 
iıliti yapan taki M hca d~ete ~e-
H E . e me ıo oglu 
acı mın efendi ile l . . 

Elyevm Tire kazasın evbenmMıştır. 
a mer ut an· 

da karyesinde ikamet t ı.t d" l e me .. e ır· .... 
iio Bunlardan b&flca R&ziyedeo 

bil bir erkek evladını Kara Sa-

S on günlerde Bükreşte Con Komsa na
mında biri ölmüştür. Bu adamın şöhreti, 

Romanyanın en şişman adamı olması idi. Bu 
adamın ağırlığı 160 kilo idi. Fakat boyu o 
kadar kısa ve cüssesi o derece yuvarlak idi ki, 
Romanyada Balon adam lakabını takmışlardı, 

Kamsa, ehliyetnameli şoför olduğu halde 
iş bulamıyordu. Çünkü hiç air otomobil sahibi, 
arabaııını ona emniyet ed~miyordu. 

Son zamanlarda Kamsa evinden dışarı çı
kamaz olmuştu. Bunun iki sebebi vardı. 

Bir taraftan vücudünün yuvarlaklığı yürü· 
aıesine mani oluyordu, diğer tarf tan sokağa 
çıktıkça gelip geçenlerin ve bilhassa çocukların 
alaylarına uğruyordu. 

Kamsa öldükten sonra Bükreş tıb fakültesi 
teşrih enstitüsü, müteveffanın ailesine müraca· 
at etmiş ve fenni tedkikat yapılmak üzere na· 
aşının enstitüye verilmesini rica etmiştir. 

• Bir köpeg-..in sadakati Hayvanlar için
de köpek sa· 

dakatile meıburdur. Filhakika öyle köpekler 
rörillmilftllr ki ıahiplerine en tehlikeli zamanda 

yardım etmek için k~şmu~lar, hatta bu uğurda 
hayatlarını feda etmışlerdır. Sahipleri hastalan· 
dığı zaman üzüntülü hayat geçiren efendisi 
ölünce matem tutan, hatta intihar ed;n köpek
ler pek çoktur. 

Son aünler zarfında Amer'ıkad k"' • · o • a opegın 

sadakatini gösteren hır hadise olmuştur: On-
tario'da Beav~rlon şehrinde Varren adında 
biri hastalanmış, ameliyat Yapılmak üzere has
tahaneye kaldırılmıştır. Varren'in iri bir kö
peği vardır. Efendisi.nin hastahaneye naklini 
müteakip bu köpek bır kenara çekilmiş, adeta 
dünyaya küsmüştür. Kentlisine verilen hiç bir 
şeyi yememiş, hiç kimsenin yanına gitmemiştir. 

Köpeğin bu hali Varrqn'in karısıoı me
raklandırmış, ameliyattan bir gün sonra bunu 
kocasına anlatmıştır. Varren karısına: " Eve 
gidince telefonu köpeğin yanına getir neşesi 
yerine gelir,, demiştir. ' 

Fil~ak~~a kadın eve döndüğü zaman tele
fonu kopegın yanına getirmiş, hastahaneyi-ara
mıştır. Hastahanede hastanın yanına bir tele. 
fen ıetirilmiş, Varren köpeğine her ıünkü a-i
bi bitap etmiştir. Telefonda ıabibinia Haini 
itilince köpek yeriadan kalkmıf, a ... Ji bir 

hal almıştır. O günden sonra köpek tekrar 
yemek yemeğe, aile erkanile şakalaşmağa baş
lamıştır. 

• .---------------Dans yUzUnden, 
bir karı - koca 
arasmda ihtilAf 

Amerikalı bayan Lili 
F orkeJ, aile meclisinin 
kararına rağmen gece
leri istediği kadar dans 
etmek için kocasından 

boşanmıştır. BaJ'ln Lili bundan üç yıl evvel 
evlenmiştir. Dansı çıldırHıya sevdiği cihetle, 
kocasını her akşam kendisini dansinglere gö· 
türmeğe kandırmıştır. 

Fakat kocası, bir müddet sonra ·danstan 
v.e dansinglerden bıkmış ve karısı tek başına 
dansinglere gitmekte israr ettiği cihetle, bu 

bu hususta bir karar vermek üzere aıle mec
lisini içtimaa çağırmııtır. Aile meclisinin kara· 
rına göre genç kadın akşamları, saat on birde 

yatmak mecburiyetinde idi. Aile meclisinin bu 
kararından sonra genç kadın mahkemeye mll· 
racaatla boıanma talebinde baJamqtar. Hlld,.. 
ler ıabat •&rriyetln tahcffd ecldemlpcefini ae
Wp s&t......U .......... llanra Y•mlıl• ..... • 
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Molotof 
Halk Komiserleri 

Reisliiinden 

çekildi 
Bu vazifeyi Stalin 

deruhte etti. 
Moskova : 7 [A.A.] - Mos• 

kova Radyosu, Stalinin, Moloto
fun yeırine Sovyetler birliği Halk 

komiserleri heyeti reisliğini de
ruhte etmiş olduğunu bildirmiş-

tir. Moskova Radyosunun ilave· 
ten kaydettiğine göre, mükerrer 
taleplerine binaenaleyh halk ko· 

miserleri heyeti reisliği vazifesin
den af edilen Molotof halk ko
miserleri heyeti ikinci reisi ol· 

makta ve Hariciye halk komiseri 
vazifesini de muhafaza eylemek
tedir. 

Moskova : 7 [A.A.] - Sov· 
yeller birliği yüksek meclisi riya-

set divanı aıağıdaki üç karar
nameyi neşretmiştir : 

1 - Molotof'un ayni zaman· 
da hem Sovyetler birliği Halk 
komiserler heyeti reisliği vazife

sini, hem Hariciye halk komiser
liği vazifesini görmesinin kendisi 
için güç olduğu hakkında yaptı-

iı mükerrer beyanat nazarı dik
kate alınarak Molotof'un bu ta
lebinin is'af edilmesi ; 2 - Sov
yetldr birliği halk komiserleri 
heyeti reisliğine Jozef Visaryo· 
noviç Stalinin tayin edilmesi; 
3 - Sovyetler birliği halk ko· 
miserleri heyeti ikinci reisliğine 

Vicislas Mihailoviç Molotof'un 
tayin edilmesi. 

Atlantik Muhare
besinde müdafaa 
silah 'Vasıtaları 

( Baştarafı ikincide) 
rının bakası için bütün enerji ve 
fedakirlıldarını ortaya atarak çar
pışmaktadır. 

Her iki muharip taraf bu mu· 
azzam mücadeleyi kazanacağını ıs
rarla iddia etmektedir. Zaferin han· 
i'İ taraİa nasip olacağını şimdiden 
tahmin etmek mümkün değ-ilse de, 
İngiliz vapur 2ayıatı, Amerikanın 
elindeki mihver devletl·niııe ve bi
taraflara ait vapurlarla ve yeni in
şaatla kı~m.en telif~ edilir ve harp 
malzeme:;ının Amerıkan vapurlariy
le de taıınması mümkün olursa 
lngilterenin önümüzdeki yaz ayla:. 
zarfında düşman taarruz silibları
mn şiddetli darbelerine tahammül 
etmesi beklenebilir. 

Filhakika bu meydan muhare
besinde lngiltere için en nazik ve 
buhranlı vaziyetler bu yaz vuku 
bulacak ve bu vartalar ııtlatıldık
tan .s~nra Atlantik hakimiyeti kat'i 
şeklını alacaktır. 

REALiTE 1 

OTOBÜSLER 
-2-

( Baş tarafı ilrinci sayfada ) 
bu münasebetle bir naııibat vere
lim: Kendisini bu şehir için bir "ni· 
met,, saymış; bunu mektubunda 
sarahaten zikrediyor; aman zannını 
tashih etsin. Otöbüs şirketi 4 ma
yıs tarihli gazetede çıkan fıkra
daki portresini, halka hürmet ede
rek ve Belediye pençesinin yaka
sına yapışmasını beklemiyerek ken
diliğinden değiştirmek yollarına 
dökülmedikçe hatti kuru fasulya 
kadar olsun nimetten sayılamaz. 

Adanaya nimet olarak gelme· 
diniz efendileri. Para kazanmak için 
geldiı\izl. Paramız mukabilinde, 
şehrin beledi nizamlarına riayet 
ederek, bize insan muamelesi yap-
mağa ve insanları insan olarak ta
şımağa mecbursunuzl. Kendinizi 
Adana için nimet ıayııınm derhal 
ve kat'iyen reddediyoruz. 

Hayır efendiler, ıiz bu ıehire, 
bu ıehir halkına nimet olarak de
ğil; hizmet etmek için, yani halka 
hizmetkar olmak için geldiniz. 
haddinizi biliniz ve başımıza "ni· 
met,, şeklinde efendi kesilmekte• 
vazgeçiniz. Aksi takdirde size, ba 
şehir halkını temsil eden Belediye 
haddinizi elbetde bildircek ve bu • 
had bildirilinciye kadar da amaml 
ef kir namına bizim belediıeyi ika· 

zımız devam edecektir. • • * 

lmti as ..Wbi : Cavit ORAL 
N1__,_ t Madara : Doktor 

U. .... • .,.a Kemal SA TIR 
Badd•fı yer : C BUGÜN ) 

Matbea• _. Adana 
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TAN 
sinemasında 

Bu Akşam 
iki heyecan filmi birden 

1 

Heyecan ve macera ar -
tisti BUSTER GRABBE 

tarafından yaratılan 

Bay Tekin 
Meçhul Dünyalarda 

n 
GEl'iE ARTRY 
Tarafından 

temsil edilen 

Dağ Şarkıcısı 

Alsa ray 
sinemasında 

BU AKŞAM 
iKİ BÜYÜK 
FiLM BİRDEN 

1 
STEFFI DUNA Tarafından 

Temsil Edilen 

DENiZ 
DEVLERİ 

il 
( Cecihs Parker ) 
Ve Erıc Lınden 

Tarafından Yaratılan 
zevk ve neşe filmi 

GfNÇliK 
6UNANI 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve nuınaralarilye 

muhammen berfel icarları ve muvakkat teminatları yazılı seb
ze halindeki dükkanlar l. Haziran. 941 den 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir sene müddetle açık arttırma suretilc ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 16- 5- 941 cuma günü saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır . 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvRkkat teminatlarını yatır
mak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kale
mine ve ihale günü teminat makbuzlariyle birlikte belediye 
encümenine müracaatları iliin olunur. 

Muvakkat Muhammen icar 
Teminatı B c d e 1 i 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. Lira Kuruş 
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Ceyhan Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : :-yu-rk·-·-Gclbl K-uvVetıi 

Ceyhanın Küçük Mankıt 
köyünde Mukim iken 941 ta
rihinde vefat eden lbrahim ve 1 

karısı Ayşenin ölümleri hak
kında köy"ihtiyar heyeti tarafın
dan vuku bulan ihbar üzerine 

• • • • 

. Sözü boş değildir 

muteveffaların terekesine mahkc t 
mece el.konulmuş olduğundan t 
medeni kanunun - 560 - ıncı I 1 
maddesine göre defteri tanzim ı : 
edilerek, ınuteveffalarda ala- 1 
caklı ve borçlu bulunanların tJ 
tarihi ilandan itibaren bir ay •l 
i ç İ n d c sulh hakimliğine ~ 
'.11ü~acaatla ayni kanunun 561 ~ 
ıncı ınad<lesine tevfikan ala- ~ 
cak ve lıorçlarınıdeftere kayıt ~ 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağtdır 

ettirmeyenler hakkında -569- j ~:~ 
uncu maddenin tatbik oluna- ! ~ 
cağı ve ayrıca muteveffalara ı~ 
vaı is olanların da yine sulh I ~ 
hakimliğı.ıe müracaatlan ih- ı ~ 
ta ren ilan olunuı. 724 i~ı 

'•' ~· Zayi Mühür i~ 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunıı 
1 

Pirine unu 
' Kornflau 

Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 

FatmaNuranadındaki tas- ıı!, 
dikli mührümü zayi ettim. I ~ 

Bu mühürle hiç kimseye 1 ~~ 
borcum olmadığını yenisini ~. Mercimek unu 

Salep 
Tarcin 

1 

Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

Kırmızı Biber • 
d " d k" . . '•' yap ıracagım an es ısının ~ (K t 

hükmü kı..lmadığını ilan ede- iı?ı Bugday nişastası u u ve 
rım. 

Taşçıkanda Patrona 
F alma Nuran 722 

1 ~ Pirnç nişastası Paketleri) : 
1 ~ Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24]sene neslııı gürbüz yetişmesine 1 

1 ~ tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 
Zayi şehadetname ~ tertip ve tavsiyesile verect-ğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 

na :1:k ~!~et::~s~~u~~~=~ I ~ ç A p A A R K A 
almış oldugum şahadetııamemı ~ 
zayi ettim. Yenisini alacağım- ~ 
dan eskisinin hükmü yoktur. ~. Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . 

81" Nolu E'.'.1in .. oğlu 325 1 Daha üstünün ün bulunması mükmin değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 

~oe~~:~~i Husnu 733 ı t.,:~,:.~:,.~~~: .. :.~~~!~.'.:'.:.!.?..~~.!~~::.!:ı~.--~!~~.$!1:A_ T_:I:, ~~7 

ASRİ SİNEMADA 
Su va re Suvare 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

İKi EMSALSiZ FiLM BiRDEN SUNAR 
I 

Maşalle Şantal Michehne Presles 
Gibi iki büyük yıldızın şahane bir surette yaratıkları 
Harkulade Güzel Sondercce Müessir Sahnelerle 
Dolu Nefis Bir Aşk Şaheseri? .... 

ll?lAKllMI$ Klll!\R 
il 

Meşhur Çalgıcı Kovboy 

FİRED SKOTUN 

Öldüren Bıçak 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük Sergüzeş filmi 

İLAN 
Seyhan P. T. T. Mü
dürlüğünden: 

1 · Adana posta ve telg
raf müstahdemleri için [15] 
çift fotin ile (39] çift erkek 
ve (2) çift kadın iskarpini pa
zarlık usuliyle alınacaktır. 

2- F otin ve iskarpinlerin 
muhammen bedeli (420) lira 
olup kat'i teminatı 63 liradır. 

3- Fotin ve iskarpinler , 
yerli malından olacak ve ve-

rilecek ölçüleri üzerine yapı
lacaktır. 

4- Pazarlık, 8-5-941 per
şembe günü saat 15 de Sey
han P. T. T. Müdürlüğü bi
nasındaki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

5- Bu baptaki nümuneler
le şartnameyi görmek istiyen
lerin - mesai dahilinde - Mü
dürlük kalem şefliğine ve 
pazarlığa gireceklerin de 4 
üncü maddede yazılıgün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

6- 7- 8 718 

T. iŞ BANKASI 

Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralariyle 

muhammen bedel icarlar• ve muvakkat teminatları yazılı ka
sap dükkanları 1. Haziran. 941 tarıhinden 31. Mayıs. 942 
tarihine kadar bir sene müddetle açık arttırma suretile ve 
şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 13. Mayıs. 941 salı günü saat 14 de beledi
ye b.inasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3-. isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya
tırmak ve şartnameleri görmek üzere belediye muhasebe 
kalemine ve ihale günü "yatırmış oldukları teminat makbuzla
riyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Muvakkat muhammenbedeli 
teminatı 1 c a r ı 

Mevkii Cinsi No: Lira Kr. Lira Kuruş 

Bucak Ma. kasap dükkanı 69 97 1301 
71 45 600 . . .. 73 33 450 .. .. 75 22 300 

,. .. 77 33 450 
79 30 400 

.. . . 81 24 321 .. ,. 83 15 200 
. . .. 85 15 200 
.. ., Sakatat .. 87 15 200 

Kasap 89 37 500 .. .. 67 54 725 
34 52 700 
36 52 700 

,. .. .. .. 38 37 500 
40 37 500 .. .. .. .. 42 22 300 
44 41 550 
46 26 350 

.. .. 48 22 301 
.. .. Sakatat .. 50 13 175 

Kasap .. 52 15 200 
. . .. 54 26 350 
,. .. 32-78 112 

., .. 89 90 
91 33 
93 41 

.. .. 95 52 
97 41 .. .. " ,, ,, ;; 

;; ;; 99 33 
ı Küçük tasarruf hesapları 

Dünyanın En iyi Radyosu • I g 4 1 1 K R A M 1 Y E p L A N 1 
-- ;; " .. .. ., " lol 37 .. .. " ,. 

60 
00 
75 
50 
75 
00 
10 
00 
00 
00 
50 
40 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
60. 
15 
00 
25 
50 
00 
75 
25 
5o 
25 
75 
So 

" " 103 3o oo 

1500 
1200 
450 
550 
700 
550 
450 
500 
400 

AGA radyosu olduğunu unutmayınız. : K E ş ı o E L E R: 
t 4Şubat, 2Mayıs,1Ağustos,3lkirıciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Köylere Mahsus Bataryalı : ..---- 1e41 iKRAMiYELERi 

Şehir için Elektriklileri Vardır. : 

~u Radyolarımızı Görmeden : 
Başka RADYO Almayınız • 
ADRES: Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZ OtiLU KARDEŞLER ··-- iri - -·- - - -·-·- *'+:<--. 

• 
• • • 
' • -

l Adet 
3 
2 

4 
8 

35 

80 
300 

.. 

.. 

.. .. .. 

.. 

.. 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

50 
20 

Liralık .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. 

2000. 
3000. 
1500. 

2000. 
2000. 
3500. 

4000. 

6000. 

Lira 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal
nız para blriktlrmlt ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda tallinlzl de denemlt olursunuz. 377 

;; ;; 
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Ceyhan Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Ceyhanın Küçük Mankıt 
köyünde mukim iken 941 -yılı
içinde ölen Hüseyin kızı Ay
şenin ölümü hakkında köy ih

tiyar heyetinden vuku bulan 
ihbar üzerine müteveffiyenin 
terek€.sine mahkemece el ko· 
nulmuş ve medeni kanunun 
- 560 - ıncı maddesine göre 
defteri tanzim kılınmış oldu· 
ğundan Mezure Ayşede ala-

cak ve borçlu bulunanların 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
içinde aynı kanunun -561- iaci 
maddesine tevfikan sulh ha
kimliğine müracaatla alacak 
ve borçlarını deftere kayıt et· 
tirmeleri muktazayı kanun bu· 
!unmuş olduğundan işbu müd· 
det içinde müracaat etmeyen• 
ler hakkında -569- uncu mad
denin tatbik olunacağı ve mü
teveffaya varis olanların da 
a y r ı c a müracaat etmeleri 
ihtaren ilin ~olunur. 726 


