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Milli Şefle, Hitler 
arasında telgraflar 

11 Aiııerika Bahriye Nazırı 1 

Knoks 

Ankara 8 (a. a.) - Japon imparatorunun . tebrik ve teşekkürü mutazammın telgraflar 
29 Nisan tarihine müsadif doğum günü mü- teati edilmiştir. 

" Amerikan donan
ması, Himaye ı,inl 
deruhteye haz1rd1r,, 
dedi 

nasebetiyle Reisicumhur ismet İnönü ile ma- Ankara 8 [a. a.] - Irak Kralının 2 Mayıs 
jeste Hiro Hito arasında tebrik ve teşekkürü 
mutazammın telgraflar teati etmiştir. tarihine müsadif doğum günü münasebetile 

Ankara 8 l a. a. ] - Almanyanın f Mayıs Reisicumhur ismet İnönü ile Majeste İkinci 
milli bayramı münasebetiyle Reisicumhur İs- Faysal arasında tebrik ve teşekkürü mutcızam-
met lnönü ile ekselans Adolf Hitler arasında mm telgratlar teati etmiştlr. 

L..:::.:.:..:=:::.:::..:::.:..;::.:::;;.:.;:::::..;;..:.;;;~~~.;..;.;;~.;..;.;..;.;.;..;.-----------------~-----------------------------

Führerin nutku 
Yazan: Cavit Oral 

Aolcara 7 -
A Alman devlet reiıi yeni 

bir nutuk söyledi. Führer l 
bu nutkunda son Balkan hadisele· . 
rinin bir blinçosunu yaptı. Bu mii- ı 
nasebetle sözlerini daha çok Bal· 
kan vukuatı ve Balkanlı milletler 
üyerinde teksif etti. Balkanlarda 
ne arazi arzusu ve ne de siyasi 
ihtirasları olmadığını söyliyen Her 
Hitler isteğinin yalnız iptidai mad-
d' yetiştiren bu mıntıkadaki mil· 
letlerle, sanayi maddeleri istihsal 
eden Almanya arasında normal ik
tisadi münasebetler tesisinden iba· 
ret olduğunu ve bundan başka\ bir 
4•y dü4ünmedij'İni de tebarüz ettir
di. Bu arada bize de temas ederek 
dedi ki; " Türkiye buyük harpte 
bizim müttefikimizdi. Harbin feci 
neticesinden bu memlekette bizim 
kadar müteessir olmuştur. Yeni 
Tllrkiyanın bilyük ve dahi yaratı· 
cıııdır ki, taliinin terkettiği ve ka-
derinin milthi~ inhizama uğrattığı 
o vakıtki milttefikleriae kalkınmak 
için ilk mubtetem miaali verdi. 
Şimdi de zimamdarlarının realist 
hat ve hareketi sayesinde, Türki
yeoin kendi kararlarında istiklalini 
muhafaza etmesine muhabil Yugos· 
lavya lngiliz entrikalarının kurbanı 
oldu • ., JJir haoa akınında harap olan 

Londranın tarihi kalesi -

LAtbag Knoks 
1 "'.'a.şington 8 ( A. A) - Dün 

gazetıcıler toplantısında Bahriye 
Nazm Knoks şöyle demiştir: 

" - Amerika donanması in· 
giltere.ye harp malzemesi sevkiya. 
tını hımaye ve temin etmek işi 
verildiği taktirde, bu işi deruhte 
etmeğe her zamandan ziyade ha
zırdır.,. 

Vilki de diyor ki 
Vaşington 8 ( A. A) - Dün 

akşam yapılan bir taplantıya 18 
bin kişi iştirak etmiştir. Vilki de
miştirki: 

" - Gittikce artan Amerikan 
islihsalatınm lngiliz adalarına var· 
masım temin bakımından Amerika 
lazımgele~ tedbirleri alırsa İngil
tere zaferı kazanacaktır. Sevk edi· 
len hamulelerin himaye edilmesini, 
fakat daha az söz, daha çok fili
yatla ve derhal himaye edilmesini 
istiyoruz. Amerika, harp malzeme
sinin emniyet altında teslimini te· 
min için himayeli vapur kafileleri· 
ne, de!1izlerde devriyelerine, tay· 
yara hımaye kuvvetlerine ve saire· 
ye müracaat etmek mecburiyetin
dedir.,, 

- . Şüphe yok ki hem bir nezaket 
eseri olan ve hem de bir hakikab 
tekrardan ibaret bulanan bu cemi
leklr sözler hepimizin boşana arit· 
ti. Zaten bu reaUtenin aksini iddia 
etmek ve aleyhinde konuşmak im-
kinİ da yoktur. Bütün dünya bu 
Türk istiklal divasının ve milli 
mQcadelesinin bir harıka ve bir 
mucize olduğunda müttefiktir. Şu 
lıalde Führer bu yesile ile o za-
manki müttefiklerine bir misal ol· 
durunu söylediii bir millete 
ve onan büyük kurtarıcısına karşı 

lngiltere Uzerinde 
Bir gecede 
23tayyare 
dDşDrDldD 

takdir ve hayranlığını izhar etmi4 
ve şimdiki zimamdarlarımızın da 
realist politikaıından ıtayişle babs· 
etmiş oluyor. 

Demek oluyor ki Alman şansö 
yesi istildiline karşı son derece 
ha11as ve titiz hareket eden ve 
bu uiıırda hiç bir fedakarlıktan 
çekinmediii ve biç bir zamanda 
çekinmiyece;i muhakkak olan türk 
milletinin bu hareketini ve bu ka· 
rarını iyi ve sempatik bir surette 
karıılamaktadır •. Tabii hudutları· 
mıza kadar a-elmiş olan bir ordu
nun başının ve şefinin bu rtarzda· 
ki if adeıi bizi memnun edecek bir 
mahiyettedir. 

Yalnız Führerin bütün bu tat 
h ve bizi mütehassis eden sözle 
rine rağmen fikrimizi ve ·diişünce· 
ınizi şu nokta üzerinde durmaktan 
ve takılmaktan da kurtaramıyo. 
ruz. Çünkü harplerde öyle strate· 
ii sebepler ve mecburiyetler ola· 
bilir ki o zaman Führer kendi 
~enfaatleri karşısında bizim için 
ıoyl~mit olduiu kıymetli sözleri 
dabı kolaylıkla unutabilir. Bu se· 
bebten bizim bir taraf tan Alman 
şefinin nutkunda bize ait sözlerini 
~okb!yi karşılarken, diğer taraf tan 
.a. ızzat kendiıinin de takdir et

t~i~ !ekilde realist kalacak, istikla 

1
1~mızı ve mülki tamamiyetimizi ha 
:ldar etmek isteyen mutaarrızlara 
m~l'fı d M

1 
illi Şefimizin idaresinde 

b·ı ca e e e t m e k t e n bir an 
ı e ç k' · . e ınmıyecek ve teredd ~ d 

etmıyece;iz. Bu husustaki kara~ı-
mkızdada İft~ bu kadar açık ve bu 

a r katidir. 

Loyd Corç, HUkOmete 
itimad reyi vermemiş 1 

Londra : 8 [ A.A.] _ ô_-
nildijine l'Öre, Avam gre· 
lllilzakereleri sırasınd Kh~kmaras! 
'd a u Ometı fı detle tenkit eden L d C 

cıan bOkGmete it' d oy • or· 
ıma reyı ver· 

lllekten istinkif eyledi.X.: a 1 1 lalftır. s• n aşı • 

lnglltereye son Al· 
man hUcumlar1 ge
nlt mikyasta hasa
ra ve insan .zayla- ı 
tlna sebep oldu \ T o b r u k' d a ç ı k a r ı l a n b i r y a n ğ ı n 

Londra: 8 [a. a.] - Ôgrenil· '---------..;;.. __________ .;;..._..;;.,__....; 

k B · Kahire 8 Al ı bombalar Binaa-diğine göre bu gece Büyü rı- m an ar 6 

( A. A) - Garp zide gemiler ci-tanya üzerinde 23 düşman tayyare· 
22 · çölünde son sa- ö 1 d -varına ve Beni. si düşürülmüştür. Bunlrrın Si ç e 
f b atlerde pek az nada yerde bulu-avcılar tarafından ,biri de da i a-
l " değişik olmuştur. 1 D k nan ' tayyarelerin taryaları tarafından düşüru muş g u·· ç 

B Pazartesi fÜ· yanlarına dü<ı· ve bir rekor sayılmıştır u ayın .., 
ılk 7 günü zarfında Alman bom· nü yapılan kuv· • müştür. 
b d l . . t 73 vetli akınlar ha· ek 1 yor HabPcıı'standa ar ıman tayyare era zayıa ı e ç ...., 
balii olmuştur. Halbuki bütün reket teşebbüsü· Anbalagi° civarın· 
nisan zarfında düşürülen düşman nün lngilizlerin k t b da İtalyan kuv-
tayyaresi saym 87 idi. elinde olduğunu Hare et eşe • · tevleri ve 1taıyan 

Londra 8 [a. a.] - lngiliz ha- gösteriyor. Esa- mevzileri bombar-
ve dahili emniyet nezaetlerinin sen mihver rad- • eı• ) d 
tebliği: yola~ı d~ .bu nok- büsÜ Jngı iZ erde c~:~ar ed~ı:~!:~ 

Düşmanın lngiltere üzerinde tayıoa ıtıraf et·-------------- inme meydanına 
dün geceki faaliyeti büyük mikyasta mektedir. Şiddetli lnglllz tayyareleri Bin hür FranSJz tay-

ı M h'll · 1 ·ı sıcaklar, boğucu o muştur. ersey sa ı erı, ngı te· gazide a•kerl hedef. yareleri tarafın· 
kum fırtınaları 

re'nin şimali garbi mıntakası, Ham· lerl bombaladı dan hücum yapıl-
ber nehri mıntakası, şimali şarki taarruz hareketi- I mıştır. 
şehirleri ve Bristol kanalı mınta· ni gündüzleri felce uğramakta ve . ngiliz hava kuvvetleri Akde-

h.. 1 Almanlara çöl hareketinin r.ok nızde bir · . . " kası Alman hava ucum arının T t . . I gemı kafılesıne hucum 
k·ı t • ı güç olduğunu anlataıaktadır, e mıştır k" . bacılıca hedeflerini teş ı e mış er- k • b • ı tıcaret aemisine tam 7 ı Kahire 8 (A. A) - Orta şar ısa eti k 6 

dir. Geniş mikyaşta hasar 0 muş· .
1 

• er aydolunmuştur. Bu ge. 
1 h b ı İngiliz hava kuvvetleri umumi ka· mı erın ·k· . d 

tur. Şimdiye kadar a ınan a er er rarkihının tebliği: h ld ı ısı e yana yatmış bir 
insan zayiat miktarının da fazla ol- Libyada: lnıiliz tayyareleri b~. e bırakılmıştır. Vapurların 
duiFnnu aöstermektedir. ıkrınden ayrıca bir duman su- tunu 

·- o Bingazide askeri hedeflere ve çı k 
B B · D t ına ta idi. Den'ızde bı'r du-şman 

Vekiller 
heyeti 
toplandı 
Ankara : 8 [ A.A. ] - icra 

Vekilleri heyeti bugün saat 16 
da Başvekil Doktor Refik Say· 

damın başkanlığında mutad içti
maını yaparak ruznamesinde bu· 

lunan meseleleri müzakere ey• 
lemiştir. 

erka, enına, erne ayyare mey· 
danlarına muvaffakiyetle ağır hü· tayyaresi düşürülmüştür. 
cumlar yapmışlardır. Berka'da bir Salı gecesi Maltaya bir hücum 
hangara isabet olmuş ve yerde olınuş, binalarda bazı hasarlar vu-
iki tayyare tahrip edilmiştir. k~a gelmiştir. iki 88 YuQkers ve 
Bingaıide esasmendereke bombalar bırde Yunkers düşürülmüştür. 
düşmüş ve yanğınlar, infiliklar ve .. Bütün harekattan tayyareleri· 
başka hasarlar vukua getirilmiştir. rnızın hepsi salimen dönmüşlerdir. 

Brest'e yeni hücumlar 
Londra 8 (a.a) - lngiliz ha· 

va kuvvetlerinin dün gece Brest'e 

ve düşman işgali altında bulunan 
sair hedeflere hücum ettikleri öğ· 
renilmiştir. 

Ruzveltin sıhhi durumu 
Vaşing-ton 8 (a.a) - Ruzvel· 

tin sıhhi vaziyeti dün düzelmişse 
de doktor iki gün daha dışarı çık· 
mamasını reisicümhura tavıiye et· 
miftir. 

sokaklarında bir nümayiş \ 

~. IRAKJ 
-Ra-i"biyi 
Nazırı 

An karada 
Bağdat tayya-
re meydanı 
bombalandı 

Ra,ıt All'nln yar
dım talebi M 1 h • 
verce cevapsız 

b1raklldı 
Ankara: 8 [ a.a. ] - Irak 

Harbiye Naz1rı Naci Şevket bu 
sabah saat 10,50 de Toros eks. 
presiyle şehrimize muvasalat et· 
miştir. 

Kahire : 8 [A. A.] - Orta 
şark lngiliz hava kuvvetleri 
umumi karargahının tebliği : 

lngiliz h a v a kuvvetleri 
Çarşamba günü Baidat Tay
yare meydanını bombardıman 

etmiş ve binaları, tayyare mey· 
danına giden yolu hasara uğ
ratmıştır. Bağdat civarında 

V aşaş Barut hanesine \am İsa· 
betler kayt edilmiş ve bunun 
neticeıinde tiddeUi infilaklar 
olmuftur. Askeri binalara iu
betler olmuı ve Hanaidi de 
yerde duran tayyareler üzerine 
bombalar atılmııtır. Habbaniye 
mıntakasındaki tepeleri işğal 
eden lngiliz kıtaları münferit 
askerlerin bazı bazı açtığı ateş 
haricinde pek az mukavemet 
görmüılerdir. lna-iliz mevzile· 
rioin şarkındaki muhasım kuv· 
vetlere lngiliz tayyareleri ağır 
hücumlar yapmışlardır. 

Kahire 8 (a.a) - Raşit Ali-
nin askeri bir yardım taleLi 

hakkındaki müracaatı mihverce 
cevapsız bırakılmıştır. Son hadi 
seler, Irak hadiselerinin hakiki 
mahiyetim daha ziyade aydınlat 
maktadır. Anlaşıldığına göre, 
Irak hareketi ... vakitsiz yapılmış 
bir askeri darbeden ibarettir. 
Askerlerin kanaatine göre, Irak 
da geniş mikyasta bir hareket 
olmamıştır. Cereyan eden aske· 
ri hareketler tali derecede· ebem· 
miyeti haizdir "e Irak ordusunu 
ancak bir kısmı Raşit Aliye mü· 
zaharet etmektedir. Raşit Ali'nin 
tahmin ettiği yardımı görmediti 
anlaşılıyor. Bununla beraber mih 
veriıı propai'andası o kadar iş ·le 
miş ki tasfiyesi için epice zama 
na ihtiyaç vardır. 

Berut 8 ( A.A ) - Irak 
tebliği: 

Dıişman Senneldabbane hava 
meydanını muhasara eden kıta• 
larımıza baskın suretile bir ta· 
arruz yapmıştır. Şiddetle muaba
rebe eden tayyarelerimiz maka· 
vemetin faydasız oldutunu anla· 
yarak yeni mevzilere çekilmişler
dir. Derhal mukabil hücuma ge· 
çen kıtalarımız topçu ateşile 
düşmana ağır zayiat verdirmiş· 
lerdir. Asker zayiatımız azdır. 

6 mayıs gecesi . Irak tayya· 
releri Senneldabbane hava mey· 
danına bombalar atmıılardır. 
depolar ve binalar ciddi hasara 
uğratılmıştır. 

6 mayis öğleden sonra tay
yarelerimiz Habbaniye ve Sen· 
neldabbane hava meydanlarına 
hücumlar yapmışlar ve bir düt· 
man tayyaresi dilfürmilllerdir. 
Dilıman bombardman tayyareJeri 

- Devamı d6rdDacUd• -.. ................. .. 

j 

Irak Kral Naibi 
Abdüliltila 

Boğazlar 

meselesi 
Alman h•rlclyeslnde 
" TUrklye ,ımdlye 
kadar taahhUdlerlne 
aadık ka I mı tt ı r • ., 
denlllyor 
Bcrlin 8 ( A. A) - Yarı res· 

mi bir membadan bildiriliyor : 
Bu l'Ün Alman hariciye neza· 

retinde bir ecnebi gazeteci tara· 
fından sorulan suale cevaben, 
Montrö mukaveleıine nazaran bo
i•zlar meselesinde hiç bir dej'i
tiklik olmadığı beyan edilmiftir. 
Şu cihette ilave olunmUftar ki 
Türkiye şimdiye kadar taabhndle
rine katiyen sadık kalmıt ve bo
ğazlardan &'eçi4e müsaade etme
diği &'İbi boğazların bir deniz il11il 
olarak kullanılma,.ına da müsaade 
eylemeır.iştir. Binaenaleyh boğazlar 
meselesi şimdiye kadar ibtilitlara 
yol açmamıştır. 

Rutba zapt 
olundu 

lnglllzler Habbanlye 
meydanına tayyarelerle 

toplar naklettiler 
Kahire 8 (a.a) - Dün neşre

dilen resmi tebliide bildirildijine 
göre; Habbaniyede harekata i.ştirik 
eden lngiliz zırhlı cüzütamları ve 
Irak kuvetleri Salı günü Irak asila· 
rini tayyare meydanına bikim mev
zilerinden tardetmiflerdir. 

lnriliıler 300 den fazla esir 
almıılardır. Tayyare ile muharebe 
meydanına nakledilen toplar Irak 
asilerinin hezimete uğramasına yar
dım etmiştir. lnıiHz hava kuvvet
leri Elraşit tayyare meydanını tek· 
rar bombardıman etmi4lerdir. Çıkan 
bir yangın bir hagarı t"mamiyle 
tahrip etmittir. iki motörlü bir tay· 
yare berhava olm04, bir çok tay-
yare aj'ır haaara ağramıthr. lngi
liz tayyareleri hiç bir mukavemetle 
karşılaşmamışlardır. 

Libyada lnıiliz kıtalan dün 
gece Tobruk etrafındaki düıman 
ileri müfrezelerine hOcum ederek 
düşmana ağır zayiat verdirmifler. 
ve bir mikdar esir alm14Jardır. 

Sollum mıntakasında lnriliz 
motörlü kuvvetleri keşif iaaliyotle· 
rine şiddetle devam etmqlerdir. 

İngiliz hava kuvvetleri Benin•, 
D-,rne, Gazala, Bardiya ve Derk• 
tayyare meydanlarına hücum etmit· 
ler ve yangınlar çıkmasına sebebi· 
yet vermişlerdir. Bir ,.ece evvel de 
Rodosta Galato tayyare meydanı· 
na muv11ffakiyetJi bir hilcam yapıl
mııtır. Biiyülı: b...,. oı.111tar· 

1 Roma 8 (a.a) - Iraktan I'• .,. 
h L- 1 ..;ı.- .Amman laadadunan 
au.r ere •--• k J •• • da L-•aaan Rutba a eıını 

)'&•lnlD DUi , • 

la.,W. kıtaJan ifi•l etauflerdır, 
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RÖPORTA.J----

ftUZVeltle gazetecilerin 
hasbihali eğlenceli uecer 

· Beyaz saraydaki bekleme odasının divar
lar1nda içleri samanla doldu~ulmuş bir ta
kım iri bahklar vardır; Ruzveltin kapusunun 
UstUnde de bir bahk durmaktadır. 

Roosevelt matbuat konferansında şeyler arandığını farkederse: 
Lindberge şiddetle hücum et -Kaleminiz mi yok? Buyurun ... 

ti. Roosevelt matbuat konferansın- diyerek önündeki sayısız kurşun 
da dedi ki... "Vaşingtondaki son kalemlerinden birini uzatır· 
toplanan matbuat konferansı.,, tar Gazetecilerin bir kısmı da ha-
zmdal<.i cümlelere son zamanlarda tıra olsun diye ondan kalem alıp 
sık sık rasgeliyoruz. Hemen hemen saklamağı pek severler. 
her gün bütün dünya gazeteleri Bu odanın önünde çok geniş 
Amerikadaki bu matbuat konferaos · ı bir salon vardır. Saat beşe kadar 
larından bahsedip duruyorlar. bu salon gazetecilerll"' tıklım tıklım 
Amerikanın meş· Razvelt, matbuat kon- dolar. Sağ tarafta 

bur matbuat kon b h d ki güçük bir kapı 
faranslı.rı nasıl f eranslarından a se er- ile ayrılmış odada 
toplanır? Buralar· ken derki: 11 Amerika diin Roosevelt 150 
da neler konuşu- yanın en demokrat mem· milyona yakın in 
lur? lekelidir. Dünyanın en de sanın mukadderatı 

Matbuat konfe· mokrat ve en etiketsiz ;in ve en mühim dün 
ransmda bir ga· sanları da gazetecilerdir. ya mesleleri etra-

zeteci neler gö- Ben matbuat kon/erans fında düşün~ekte 
rür? •. Bu yazımız · d d ta ve çalışmakta· 
ıla bunları anla· ların a a e o günün yor dır. Halbuki gaze 

ta('ağız,. 
gunlağunu çıkarırım.,, =--------------- teciler bu küçük 

Her haf ta salı günleri saat 4 
le dört buçuk arasında Amerikan 
cuınlıurreisiniıı oturduğu Vaşing· • 
tondaki "Beyaz ev.,in - kış bahçe· 
si önünde büyük bir faaliyet gö-
ze çarpar. Amerika gazetelerinin 
muharrirlerinin Beyaz evden içeri 
girdikleri görülür. Gazetecilerin 
bir kısmı da hariciye nezareti bah· 
çe<ıinden hiç sokağa çıkmadan 
doğrudan doğruya Beyaz sarayın 
kış bahçesine geçerler. 

Hariciye vekaletinin bahçesile 
Beyaz sarayı birleştiren bir ikinci 
bahçe vardır. Burası yalnız cum· 
hurreisinin geçmesine tahsis edil-

miştir. Roosevelt icabında hiç soka· 
ğa çıkmadan Hariciye nezaretine 

geçebilir. 
Matbuat konferansının topla· 

nacağı salı günlerinde gazeteciler 
cumhurreisine mahsus olan bu yol 
dan hiç kimseye sormadan istifade 

edebilirler. 
. Çünkü matbuat konferansı~a 

giden ğazetecileri~ b~~en ?o.gu 
bütün ; diğer vakıtlerını harıcıye 
nezaretinde geçirirler: Bütün siya
si haberler, önünde Amerikanın 
i~tiklali zamanına ait bir top duran 
Hariciye vekaleti binasının kalın 
duvarları a:;asındadır. Ve Amerika
lı gazeteciler de mühim havadis 
avlamasını çok iyi .bilirler. 

Matbuat konferansları saat 
tam beşte Beyaz evin kış bahçe· 
sinin üı.erindeki Roosevelt'in çalış
ma odasında toplanır. 

Rooseveltin insana hayret ve· 
recek bir hafızası vardır. Zaten 
matbuat konferanslarında birşey 
pek ziyade nazarı dikkate çarpar. 
Roosevelt muhavereyi neş'eli bir 
safhaya, gazetecilerin hususiy_etle
rine dökmek ister. Gayet güzel 
nükteler yapar. Ahbapça bahset
mek arzusunda olduğu bellidir. 

kapının önünde öyle gürültü eder· 
ler, öyle hızlı komışurlar, kahka· 
halar savururlar ki onları görenler 
dersten heniiz teneffüse çıkmış 

yaramaz bir sınıf talebe zanneder
ler. 

Seklem salonunun eşyası or· 
tada gayet geniş bir masa ve et· 
rafında marüken koltuklardır. Lakin 
bu koltuıdar o kadar eskimiştir ki, 
üzerine oturduğunuz zaman içle· 
rindeki yaylar kalın sesli birer 
kitara gibi ötmeğe başlarlar. Bek· 
leme salonunun en dikkati çeken 
yerleri duvarlar ve buraya açılan 
kapıların üstferidir. Çünkü bura· 
larda içleri samanla doldurulmuş 
bir takım iri balıklar vardır.Bunlar 
bizim bilmediğimiz şekilde bazı iri 
Atlantik balıklarıdır. Rooseveltin 
mesai odasının kapısınm üstünde 
de bir balık durmaktadır. 

Roosevelt'in çalışma odası 

Nihayet saat tam beşte cüm-
hur reisinin çalışma odası-

nın kapısı açılır. Herkes içeriye 
g~rer. Roosevelt uzun bir masanın 
başında oturmuştur. Matbuat kon· 
feransına senelerdenberi ayni ga· 
zete muharrirleri gittikleri için 
cürnhurreisi ile gazeteciler arasın· 
da deh~etli bir samimiyet, bir ah- . 
haplık teessüs etmiştir. 

Roosevelt aşağı yukarı onların 
hepsini isimlerile tanır, ve ayrı ayrı 
"Hellol., larla onlara iltifat eder. 
aralarında her zaman gelenlerden 
birini görmezse Roosevelt sorar, 
mesela: 

- Cim nerede? aranızda onu
göremiyoruml ... 

O zaman orada bulunmıyan Cim 
hakkında izahat verilir: 

- O bu gün nişanlanıyor ... 
onun için gelmedi. 

/Devamı Üçüncüde J 

BUGÜN 

j RE· ALiTE 1 

~~fl:.;~~:;d ı~O fis ,·Müstahsili beklet-
~:::::.~:=!~ ~u.ı~:::~c:;~= ·meden hububatı . alacak 
kocasının, babasının oldugu ıçın 

:;~:~~~~~·~:~::::~::,:::;:~~ ou··n yapılan toplantıd. a 
om blrı; şıddetlıce bır poyraı; 

ı ~~~S:l~~~~t~::.::: tedbirler tespit edildi 
ı 

adı iffet Utangaç. Dün Vali B. Faik Üstün'ün reisliği · altında bir toplantı yapılmış, iç· 
Yankesici; s11yadı Temizel.. timada toprak mabsulleri ofisi umum müdür muavini Hamid, 
Yalancı, şarlatan, cıvık, soy· alım şubesi müdürü Vasıf, Ziraat müdürü Nuri, Parti reisi Rifat Gülek 

~ 
suz, küstah, mendebur bir herif; ticaret odası reisi Abidin Ramazanoğlu, Ziraat odaaı reisi Halil Savat· 
Doğruöz soyyadı almış. lı, Çiftci birliği reisi Fazlı Meto. Tevik Kadri Ramazanoğlu ve lbrahim 

- Nerelisin hemşehri?. Burduroğlu hazır bulunmuşlardır. 
ı k d 'l Bu yıl döküm zamanından itibaren hububatın ofis tarafından ne - ş o ra ı ... 
Kega mı, Toska mı?. şekilde alınması lazımgeldiği mevzuu üzerinde konuşulmuş, tedbirler 

More Kegal.. tespit edilmiştir. 
Adın, soyadın?. Bu tedbirlerin esası, müstahsili bekletmeden hububatın alınmasıdır. 
Bayram Ôztürkl.. Ofis, arpa, buğday, ve yulafın azami fiyatlarınıda teshil etmiştir. Buna 

Anladık amma her işde bi- göre arpanın azami fiyati 5,75 buğdayın 7,75 yulafın 6,5 kuruştur. 

raz yakışık gerek d eğ i 1 mi? .. 
Hele Arslan, Kaplan, Yıkılmaz, 

ı 
Keser, Biçer, Yakar, Yıkar gibi I 
soy~dlarına sinirlerim tahammül 
etmıyor. 

ı 
lki sene evvel başka bir 

memlekette çipil gözlü,. ustura 
kayışı suratlı, müstekreh bir 
Arab' a rastladım; "ayın,, ları 
çatlatarak, "C,, leri "G,. telaf
fuz ederek Yemen kırması bir 
Türkçe ile konuşuyordu; marOf 
tabiriyle Zebella gibi bir herifti; 
soyadı Kuştürk müş. Bari bu mü
rekkep kelimeyi terkibeden iki 
nesneden birisine olsun benzese!. 
Adam, hatta Devekuşıına bile 
benzemediği gibi yarım milimet· 
recik Türk de değildi. 

Soyadı kanunu çıktığı za-

ı 
zaman her yerde birer komisyon 
teşkil ettirerek herkese, haline 
göre, bir lağap takmak lazımmış. 

1 * * * .................. ~·~~.,.,,,,. 

lstanbul belediyesi mahlut 
kahve satışma müsaade etti 

lstaııbul - Belediye mahlut 
kahvenin satılabileceği kararını 

verdi. Bu karara ğöre kahveye 
karıştırılacak maddenin nevi ve 
miktarı etikete yazılaçak ve satış 
öyle yapılacaktır. Murakabe bürosu 

memurları bu gün kavrulmuş fındık 
kabuğunu kahve diye satan birisini 

yakalıyarak adliyeye vermişlerdir. 
Gene murakabe memurları bazı 

mağazalarda satılan kadın ayakka
bılarının çürük malzeme ile yapıl
dıklarını tesbit etmiştir. 

Düğün 
Tüccarlarım1zdan B. Sa b r i 

Berkman kızı Bayan Leman Berk
man ile, Türk hava kurumu lnönü 
kmpı ögretmenlerinden B. Şevket 
Aydoğanın evlenmeleri, dün akşam 
halkevi salonlarında kutlulanmıştır. 
gençlere saadetler dileriz. 

B. Koçyas, ailesile 
birlikte Mersinde 

Mersin, 8 ( Hususi muhabirimizden) - Yunanista~ın Trakya Umu· 
mi valisi olup bir aralık hükumet teşkiline <le mfmur edi:en Bay Koç
yas bugün ailesiyle birlikte şehrimize gelmiştir. Bay Koçyas bir müddet 
burada kaldıktan sonra Amerikaya gidecektir. • 

Yeniden yazdınl~cak alfabe ve yurt 
bilgisi için müsabaka açı l ı yor 

üç sene müddetle ilk mekteplerde 
okutulacaktır. 

Maarif vekaletinin ilk okulların 
yeni kitaplarnı hazırlatmak kara-

rım verdiğini ve bir alfabe ile ilk 
mekteplerin son iki sınıfı için bir 
yurt bilgisi kitabı hazırlanmasinın 

müsabakaya kanulacağını yazmıştık. 
Yeni alfabe müsabakası ile yurt 
bilgisi kitapları müsabakası hazir~
nın başından itibaren başlayacaktır, 
Alfabenin altı ay ve yurt bilgisi 
kitaplarının da sekiz ay zarfında 

hazırlanmış olması lazımgelmekte· 

dir. Bu kitaplar 1942-1943 ders 
senesinde tabedilmiş ve talebeye 
verilmiş olacaktır. Her iki kitap da 

Hava kurumuna yardımda 
bulunan vatandaşlarımız 

Türk hava kurumu Adana şu
besine teberrüler devam etmekte

dir. Yeniden yardımda bulunan 
vatandaşlarımız şunlardır:-

Zekeriya·Bakır 112, Muharrem 

Hilmi Remo 260, lsa Candan 74, 
Abdullah DYrdu37 ,HilroiŞimeliSO,Ziya 

Aksovan 37, Ahmet Hidayet 60, 
E.tem Bakkal oğlu 24, Hüseyin 

Topçulu 20, Aziz Büyüle küse 50, 

Yıısuf Sarraf 25, Sarraf Mehmet 

Aladağ 37, Tahir Temel 12 lira. 

Musabakayı kazananlara, alfa· 
be için sene~e beşer yüz ve yurt 
bilgisi kitapları için biner lira ve- ' 

. rilecektir. ikinci çıkanlara, bir de· 
fay~ mahsus olmak üzere alfabe 
için be~ yüz ve yurt bilgisi için 
1000 ve beşinciye kadar Ôlanlara 
da kitap başına ikişer .yüz lira ve
rilecektir. 

Maarif vekaleti, bu kitaplarda 
bulunması Iazımgelen pedegoiik ve ~· 
teknik şartları tayin etmiş bulun 
maktadır. Bunlar vekaletten müsa
bakaya gireceklere verilecektir. 

erkek lisesini 72 genç bitirdi 
Öğrendiğimize göre Adana 

erkek lisesi bitirme imtihanları ni· 

hayete irmiştir. Talebe mevcudu 

113 olan edebiyat kolundan 26, 
talebe mevcudu 36 olan ftın kulun· 
dan ise 16 kişi bitirme imtihanını 

kazanmıştır. 

Geçen seneden kalan ve bu 
yıl mezun olan 30 kişi ile birlikte. 
mezunların sayısı 72 ye çıkmıştır. 

Bunlar, bu gün başlayacak olan 
olğunluk imtihanına gireceklerdir. 
Devlet imtibanını muaaffakiyetle 
verenler yüksek tahsile devam ede
bileceklerdir. 

19 Mayıs 
bayramı 

Kutlulama komi
tesi dUn taplana· 
rak hazırhklarla 

me9ğul oldu 
19 Mayıs Spor ve gençlik 

bayramı kutlulama talimatnamesi 
Başvekalet Beden Terbiyesi ge
nel direktörlüğü tarafından vili· 
yetimiz alakadar makamlarına 
tebliğ edilmiştir. 

Maarif Vekilliği ve Beden Ter
biyesi genel direktörlüğünce 
müştereken hazırlanan, beden 
terbiyesi mükelleflerinin yapa· 
cakları Jimnastik baretlerini re· 
simlerle izahlı olarak gösteren 
bu talimatname esas tutularak 
Maarif müdürlüğünce b~r proğ
ram hazırlanmıştı. 

Öğrendiğimize göre, 19 
Mayıs gençlik ve spor bayramı 

kutlulama komitesi dün saat 10 
da toplanmış, yapılacak şenlik· 
lerin hazırlanması işi maarif tek· 
nik komitesine tevdi edilmiştir. 

Stadyomun hazırlanması ve 
Bandonun temini için hazırlık· 

lara başlanmıştır. Bayram günü 
stadyoma gelecek halkın intizam 
içinde yer bulmasını temin mak· 
sadiyle Beden Terbiyesi, Polis 
ve Maariften birer mümessil sa· 
hada vazife alacaktır. 

Diğer taraftan, 19 May11 
günü ve gecesi şehrin bayrak
lar ve ışıklarla süslenmesi için 
belediyece hazırlıklara girişilmiş

tir. 

_ Vali Ceyhana gitti 
Vali B. Faik Üstün, Ziraat 

Müdürü Nuri Avcı ile birlikte. 
Maarif, Yol ve Ziraat işlerini tet
kik etmek üzere dün Ceyhana 
gitmiştir. 

iş bulamıyan Çapa amele
sinin vaziyeti 

Çitfçi amele komisyonu dün 
saat 15 de toplanmış, geçen haf· 
tanın Çapa ücretlerini 3 lira, 
Kızak haftalığını 3,5 lira olarak 
tesbit etmiştir. 

Bu hafta amele ihtiyacının az 
olması dolayısile iş bulamıyan dört 
yüz amelenin, köylere dağıtılmak 
suretile açıkta kalmamaları temin 
edilmiştir. 

Merkez HükOmet Doktoru 
bir kaza geçirdi 

Osmaniye Çeltik sahalarında 
tetkikler yapmak üzere Osmaniye
ye giden heyet arasında Merkez 
HükO.met Doktoru Mecit Altıok 
da bulu~ıuyordu. Öğrendiğimize 
göre, bir kaza neticesi kolu kırı· 
lan doktor dün şehrimize dön
müştür. 

Gazeteciler de ona mühim, a. 
ğır siyasi mevzular etrafında sual. 

ler yağdırırlar. 
Bu konferanslarda ekseriya Ro 

oseveltin mensup olduğu demokrat 
partisinin umumi katibi Mister Kio
Sl)n da bulunur. Ve cumhurreisinin 

arkasında oturur. 

il 1 .. ROMAN:25 I KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

Hükumet erkanı arasında mat
buat k<•nleransında bulunmak zevk
li, eğlenceli ve dinlendirici birşey 
olarak addedilir. Bazen hemen bü
tün nazırların, bir kabine içtimaın· 
dan sonra matbuat konferansında 

bulundukları görülür. 

Rooseveltin çalışma odası ve 
Önündeki uzun masada pek dikka
te deger. E.trafta şöminenin üzerin· 
de küçi!ık ,yelkenli gemi modelleri 
göze çarpar. Bu modeller bir yel
kenli geminin en küçük teferrUah· 
na kadar gayet sanatkarane bir 
tarzda yapılmııtır. 

Masanan üzerindeki eşyada bir 
geminin belli başlı aletlerinin kü
çük nümuneleridir. 

Mesela Rooseveltin taın karşı
ınnda bir gemi dümeni göze çarp
maktadır. Sanki güler yüzlü hükQ. 
met adamı buradan bu dümenle 
bütün bir Amerikayı idare etmek· 

tedir. 
Masanın üzerinde hepsi de ye· 

şil renkte-toparlak değil, köşeli 
köşeli şekilde bir sürü kurşun ka· 
lem durur. · 

Cumhurreisi sözlerini söylerken 
bir gazetecinin m 8Hl51 cnür.ce bir 

Ta Aynalı kahvenin kapısına gelinceye 
kadar hep Fatma anlattı. Bu kadın, yö
ründüğünden çok hatka bir kadındı. O 
da, Hikmet gibi, ne ana, ne baba, ne 
kardeş sevgisi tanımıştı. Hepsine basretti. 
Serseri diline kaçan konuşnşile hasret· 
!erini, acılarını sayıp dökerken, Hikmet 
anlıyordu ki, Fatma'ya karşı duyduğu 
merhametle karışık sevgide hakkı vardır: 
O, sadece, sokak serserilerinin keyiflerini 
yerine getirmeğ'e yarar bir dişi hayvan 
değildir. Şu, soluk başörtülü kafanın ta
sı içinde, herkesin iyiliğini düşünen, zeki 
bir beyin vardır. Şu eski yeldirmenin 
gizlediği göğüs dertli, duygulu bir yürek 
taşıyor. 

Kahvenin kapısı önünde Hikmet ken· 
dine geldi : 

- Ben bu akşam borada kalmıya• 

cağım, Fatuş 1 
Fatma: 

- Neden? 
diye, sormadı. 
- " Altı ,. n mı yok ? 

dedi. Hikmet cevap vermedi. Genç 
kadı?, sırtındaki küfesini çıkartıp ema
netçıye teslim ettirdikten sonra, onu 
zorla içeri sürükledi : 

- fş kumara benzer, Hikmet... Bu· 
gUn kazanmadıysan, yarın kazanırsın ... 

O zamlln da sen bana 
Ödeşiriz; olur biter ... 

* * * ' 

ısmarlarsın ... 

Tam bir hafta, hiç iş yapamadı Hik
met ... Üstüste üç gün ağzına bir lokına 
ekmek sokmadığı ~ldu. Hayret 1 insan 
açlıktan ölmüyordu. Recep hanidir uğra
mıyordu. Zaten, uğrasada ondan bir şey 
isteyemezdi. Efe Çakır'ın hastalığı gün 
günden artıyordu. Kendine bakmaktan·· 

acizdi. 
Kahvede içtiği çayların parasını 

Fatuş veriyordu. Bir gece, açlığa daha 
fazla dayanamadı. Sırtından ceketini çı
kardı. " Beleşçi Ziya ,, denen orta yaşlı 
bir serseri vardı. Eskiciydi, Eski elbise· 
ler ahmsatımile uğraşırdı. 

Onbeş kuruşta uyuştular. 
Fatma nafile yere vaz geçirmeğe ça

lıştı. Hikmet, aldığı paranın beş kuruşile 
fasulya, yüz para!lile ekaıek ısmarladı. 
Altısını çaya verdi. Geri kalanla Fatuş'a, 
takma kollu Ali çavuştan tanesi yirmi 
paraya iki cıgara, bir de portakal aldı. 
Gülüyordu: 

- lş kumara benzer, Bugün hiç ka. 
zanmadıysak, yarın çok kazanırız elbet 1 

* * * 

Sabiden, iş kumara benziyor. Hikmet, 

YAZAN: 
ceketini çıkarıp sattığı gecenin ertesin
de, elli kuruş birden kazandı. Bu, onun 
için bir servetti. 

Akşam Aynalıya giderken yürümü· 
yor, koşuyordu. Kazandığı bu para ile 
neler yapacağını bir bir zihninde tasar· 
lıyordu : Evvela ~ırtına bir ceket ala
caktı. Soğuk içine işliyordu; donuyordu. 

Şiş bacaklarının tutuk mafsalları, 
çalışmasına ve dolaş'llasına imkan ver· 
miyeo zavallı Efe Çakır•a yardımı bir 
borç sayıyordu. •Ü koskoca vücut htır· 
gün biraz daha göçüyordu. Hastaydı ; 
adamakıllı hastaydı Çakır ... Yatacak has
taydı. Yatacak I Amma, nerede ? Gece· 
leri, Aynalı kahvenin taş döşemelerine 
Arap Mehmet ceketini yayıyor ve o, bu 
bir karış bez parçasmın üzerine kıvrılı
yordu. Merhametli birkaç arkadaşının, 
sırtlarından çıkarıp örttükleri eski fanila, 
gömlek ve yelekten bir örtü altında, 
sabahlara kadar titriyordu. Nöbete koy
muşlardı : · Hergün biri, bir tek aspirin 
getiriyordu; çayını ısmarlıyordu. Günlük 
kazancı en fazla olan, fasulya suyu ikram 
ediyordu. Bazıları portakalla hatır soru

yordular. 

Hikmet, bu kimi sabıkalı, kimi sabı
kasız ve hepsi de yan tok, yarı aç ser
serilerin dostluklarma, merha~etlerine 
şaşıyordu; evvelkinden bir ket daha fazla 

yakmlık duyuyordu onlara ... 
Fatuş'a da, akşam, lokantaların 

birinde kıymalı sıcak yemek yedirecekti. 
Bu kadını abla gibi seviyordu. · 

Yolda bir manava uğradı. Çakır için 
yarım kilo elma tarttırdı. Bir eczahaneye 
daldı. iki aspirin aldı. 

Gözlerinin önünde bir değil, beş 

değil, yüz değil, bir yıiın surat vardı : 
Fatuş'un suratları... İpe tutturulmuı kuk
lalar gibi hopluyor, zıplıyorlardı. Kulak
larında da garip bir çınlayış : Fatuı'un 
sesi. .. 

- iş, kumara benzer 1 
- lı, kumara benzer ! 

İş, kumara benzer t 

* * "' 

iş kumara benzer • diye giilü· 
yordu • bir gün hiç kazanamazsak, bir 
gün çok kazanırız. işte ben buglln tam 
elli kuruş çıkardım. yaşasın para r 

Arap Mehmed'in çatlak sesi - Ya· 
şasm mangiz 1 

Ekspres' in boğuk sesi - Y aşaııın 
mangiz 1 

Tatarın kalın sesi - Yaşasın man· 
giz 1 

Fatuş'un gevrek sesi - Yataııın 

mangiz 1 
[ Devamı var ] 



ÇAKICI 
EFE 

YAZAN 
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Vaizyet bulunanlara yardım 
adeta bir insanlık, bir kabadayı
lık, bir mertlik vazifesi sayılırdı. 

Durmuş bey; işte bu sebeple 
Çakıcı efeye fevkalade hürmet ve 
riayet göstermiş, onun misafere
tinden büyük bir sevinç duymuş
tu. Çeteye her gün kuzular kesti-

• riyor, ayranlar hazırlatıyor, Höş· 
merim helvaları yaptırarak elinden 
gelen ikramda bulunuyordu. 

Durmuş bey tamamile Çakıcı 
efenin emrine girmişti. Efe ne söy· 
lene yapıyordu. Bu cümleden ol· 
mak üzere Arpazlı Osman beyin 
ve Hacı lsmailin tarasutları işini 

de üzerine almış ve bu keyfiyeti 
kendi adamlarına gördürmeğe baş· 
lamıştı. 

Diğer taraftan Çerkes Hacı 
lsmail de Çakıcı çetesinin Yörük 

Durmuş beyde misafir olduğunu 
haber alm1ştı. Fakat aldığı heber 
ni.tamamdı, yanlış ta olabilirdi. 

Hacı lsmail bakikatı öğrenm•k 
ve bu sur.,tle büyük bir sadakatla 
merbut bJl_unduğu efendisi Osman 
beyin hayatını sıyanet etmek is
tedi. 

Kalktı, kırlara çıktı. Yörük 
Durmuş beyin çadırlariyle köy ara
sındaki irtibat yolunun bir tarafına 
oturdu. 

O sırada çadırlardan ayrılan 
bir çoban köye doğru ilerliyordu. 

Çoban yaklaştı. Hacı lsmuil de 
gOya ansızın tesadüf etmiş gibi 
bir vaziyet alarak çobana 

- Uğurola ağa 
Dedi. Hayatında şimdiye ka

dar "ata" hitabını işitmemiş olan 
çobanın bütün kanı yüzüne hücum 
etmiş, tatlı bir çarpıntı içinde yü
reği meıt olmuştu. 

- Eyvallah hacı ağa •. Köye 
varıyorum .. 

- Köyde işin ne ağa? 
zamanda köyde ne yapılır? 

ledi. 
Birini göreceğim, efe 

Efe mi? Hangi efe? 
Bizdeki misafir be .. 

Bu 

söy-

Vay sizde misafir efe mi 
var? Kimmis bu efe? 

Yörük çobanda tatlı bir ıru
rur uyandı. Şimdi "Var ya .. Hem 
de Çakıcı efe" deyince hacı lsma· 
il kim bilir ne kadar şaşıracak ve 
kendi•ine •Ağa,, deyişine hiç te 
pişman olmıyacaktı. Yörük çoban 
bu mülahaza ile başını kaldırdı, 
derin bir azamet içinde söyleyi
verdi: 

- Çakıcı efe ••. 
Hacı lsmail; ötreneceğini öğ

renmişti. Fakat daha fazla izahat 
almak arzusuna kapıldı. 

- Ya .. Demek ki Çakıcı ele 
siıin beyin hatırını sayıyor? 

- Olmasa bize gelir miydi 
ya? 

acaba? 

Çok oldu mu geleli?. 
Bir hafta var. 

Daha çok kalacak 

- Bilmiyorum. 
bilir •.. 

Bizim 

mı 

bey 

Çoban uzaklaştı. Hacı lsmail 
de derhal Osman beye koştu:: 

- Beyimi Çakıcı denilen ki· 
rata burada, Yörük Durmuş be
yin çadırındadır. Bir haftadır; Al· 
lah bilir bizi gözetliyor galiba ... 
Çabuk ol, hayvana atla, Nazilliye, 
yahut lımire ıreç ... 

Oıman bey bu sadık adamı
nın sözüne kıymet verdi ve der
hal hayvanına atlıyarak köyden 
uzaklaıtı. 

O akşam efeye giden taras· 
•utçu yörükler; Osman beyin köy
den kaçtığını kendisine haber ver
d"kl • 1 erı zaman Çakıcı efe: 

- Anlaşılw hacı; demişti; bu 
~erkes Hacı lsmail onun yanında 
ıken kendisini gece baskınlarile 
yakalamak hayli zor olacaktır. Bu 
sebeple Arpazı gündüz b I 

asına ı 
ve ne yapılacaksa yapmalı ••. 

Osman beyin firarı hah . H 
1 .1• k" erı a-

cı smaı ın ta ıp kuvveti . d 
le f. . b"ld" erıne e ey ıyetı ı ıreceğine bük 
Ç k h 

meden 
a ıcı emen 0 akşa D 

b . m urmuş 
eyıo çadırından çıkmış 

ı ı. ve o mın· 
a~adan uuklaıınııtı. 

işte şimdi tekrar Ar . . lr. • • paz ıstı-

pazı güpe gündüz basmak kararı· 
nı çoktan vermiş bulunuyordu. 

Artık Arpaz civarında idiler. 
- Günlerden ne bacı? 
_ Bugün cuma efe •. 
_ Güzel.. Bugün Arpaıın pa· 

zarı galiba .. 
_ Münasip gününde gelmişiz. 

Haydi bakalım ileriye .. 
Çete tertibatını aldı Tam Ar

paza girmek üzere iken karşıdan 
dört nala gelen bir atlının efeye 
mendil sallıyarak işaret verdiği 
görüldü. 

Durdular. 
Atlı geldi, yüksek sesle selam 

verip hayvandan atladıktan sonra 

efeye yaklaştı: 
- Efe!. Sökenin Burun kö

yünde eşraftan Kocagöz oğlu Ah
met ağa var ya? 

- Evet .. 
- işte o sana selam söyledi. 

Bir Rum çetesi kendisini sıkıştırıp 

para istiyormuş. "Çabuk yollamaz· 
san seni dağa kaldırırız., diyor
muş. Aman artık ele bilir dedi. 

- Rum çetesi mi dedin? 
- Evet ..• 
- Hacı Mustafa! .. 
- Buyur efe .. 
- Kızanları geri al. Arpazı 

basmaktan vazgeçtim. Bu işi sonra 
görürür. 

- Sen bilirsin efe ... 
Çakıcı hiç durmadı. Arpaz 

köyünün methaline kadar sokul
muşken derhal geri döndü. 

O dolaştığı zaman dağlarda 
hiç bir çete dolaşamazdı. Çakıcı 

efe Müslüman çetelerine bile mü. 
saade etmezken bir Rum çetesi 
nasıl olurdu da dağlarda dolaşır 

ve Müslümanlardan para isterdi?. 
Seni anasını bellediğim ki.liri se
ni dedi. 

Bu haber; efeyi hakikaten 

burnundan solutmuştu. Gelen at
lıya: 

- Pekala; sen git; dedi; Ah
met ağaya selim söyle, merek et· 
mesin .. 

Gelen adam tekrar atıra at· 
ladı ve tuttuğu istikamette kaybo
lup ıritti. 

O zaman Çakıcı efe yeniden 
dağlara sardı. 

Tirenin Üzümcüler köyüne 
geçti. Oradan Sökenin Bağarası 

nahiyesine merbut Çavuşlar köyün
de göründü. Köyde kalmaı.Jı, So
fular köyüne geçerek orada bir 
akşam yattı. Sabah şafakla bera· 
her hareket etti. Çavdar köyi;ne 
vardı ve Çavdar köyünde konak· 

!adı. 
- Hacı Mustafa!. Burada bir 

halta, on gün kadar kalalım. Et
rafa adam çıkararak bu Rum çe· 
tesi hakkında malnmat toplıya

lım. 
- Başüstüne efe .. 
Çavdar köyünde derhal icap 

eden tertipat alınmış ve çete el· 
radı köye yerleşmişti. 

(Devamı flar) 

• 
Ingiltere ile Irak bir senedenberl 

arasındaki ihti- ,-de-iki memleket 
lif, bir harp hali- arasındaki müna 
ni alm~B1;ka°Ç sebetlerin nazımı 
gündenberi gelen olmuştur. Bihak· 
haberler, Irak ha- kın şunu söylemek 
va kuvvetleriyle • lazımdır ki eğer 

ıngiliz hava kuv- lngı·ıı·z _ Irak iki devlet arasın 
vetleri arasında da 1930 muahe 

kanlı müsademele· h a r b ı· desi mevcut olma-
rin vukubulmakta saydı, bugünkü 
olduğunu bildiri- vaziyet ve şartlar 

yor. Gerçi bugü- ' V AZAN 

1 

içinde böyle bir 
ne kadar muha- A s E anlaşmanın akti 
rebe, hava kuv- ı ı smer hem Irak liem 
vetleri arasında ----------------...! de lngiltere için 
müsademeye inhisar etmiştir. Ve zaruri olacaktı. iki memleketin 
bu müsademe neticesinde Irak ha- menfaatları bu derece bir birine 
va kuvvetlerinin mühim bir kısmı uygun olduğundan muahedenio tef· 
imha edilmiştir. Fakat bu müsade- siri ve tatbikı meseleleri yüzünden 
menin, daha geniş ve gerek Irak, çıkan ihtilafın, silahlı çarpışmıya 
gerek lngiltere için vahim ihtilat· müncer olması en hafif. tabirle 
!ara sebeb teşkil edeceğinden kor- aykırıdır. 
kulmaktadır. 

lnilizlere göre, Raşit Ali Gey- L ondra.~~n Re~ter ajansının haber 

A verdıgıne gore Türkiye lngi· 
liıni hükQmeti, lmanya'nın yardı. 
mını istemiştir. lngiliz gazeteleri liz ve Irak hükOmetleri arasında 
bu yardımın hangi yoldan yetişti'. tavassutta bulunmayı teklif etmiş· 

1 b·ı •· f d t h · 1 tir. Böyle bir teşebbüste bulunma· ri e ı ecegı etra ın a a mm er yü. 
rütmektedir. mızı ilham eden düşüncenin her 

iki tarafça takdir edileceğine şüp 
Almanya'nın süratle Akden"ız- h k T I e yo tur. ürkiye ngiltereye bir 

deki Yunan adalarını işgal ederek ittifakla bağlıdır. 
oniki adaya yol açması, buradan 

1 , Diğer taraftan Irak da yakın 
Suriye yoluyle rak a sıçramak k 

·omşumuzdur. Binaenaleyh ittifak 
maksadına atfediliyor. 

ve dostluk ve komşuluk bağlariyle 
Bunun mümkün olup olmadıgı bağlı bulunduğu iki devlet arasın-

malOm olmamakla beraber, her 
daki anlaşmazlığın halli için elimiz· 

halde mihver devletlerinin, bu fır. 
den gelen hizmette bulunmayı en 

satı kaçırmak istemiyecekleri tah. 
tabii bir vazife addederiz. 

min edilebilir. 

1 Fakat bundan ayrı olarak Tür-

Diğer taraftan ngiltere de 
kiye'nin, Cenup hudutlarında 

Irak kuvvetlerini ezmek için 
sulhun asayışın devamında husu· 

tertibat almıştır. Bir taraftan Hin-
distandan Basra'ya kıtalar sev keder- si bir alakası vardır. Harp Balkan· 
ken, diğer taraftan da Maverayi lara ve Şarki Akdeniz'e gelmiştir. 
Erdün'de Emir Abdullahın kuman- Avrupa ·yolu muvakkat bir zaman 
dası altında tahşit edile~ kuvvet· için olsa da şimdilik kapanmıştır. 
ıerl·n lrak'a geçmelerı"nı· k I 1 Şarki Akdeniz'de seyrisefer ticaret o ay aş. 
!ırmaktadır. gemileri için tehlikeli olmuştur. 

Anlaşılan her iki taraf da mu- Bu şartlar altında hariçle mü· 
h b · · h 1 nakale ve muvasalamız ancak Irak are e ıçın azır anıyor. Ve birkaç 
günden beri şahit olduğumuz man- vasıtasiyfe temin edile! ilmektedir. 
zara hakiki Irak • lngiliz harbinin Binaenaleyh bu bakımdan da ce-
bir başlanğıcından ibarettir. nup hudutlarımızda ansızın ba,lı

yan harbin nihayetlenmesi samimi 
Irak ile lngiltere arasındaki bir dileğimizi teşkil etmektedir. 

münasebetlerin böyle bir çığıra • 
girmesi, Yakın şark'ı harp ateşin· }ki tarafın bir anlaşmıya varma· 
den masun tutmak istiyenler için !arı düne kadar mümkün görün-
büyük bir hayal sukutu of muştur. mü yordu, ·çünkü lngilizler darbe 

Harbin Balkanlara sirayetine ile iktidara geçen zümreyi ıayri 
mani olmak mümkün olmadığı gö meşru telikki etmekte ısrar ediyor 
rüldükten sonra, hiç olmazsa bu ve bu dc~letin adamlariyle temasa 
mıntakanın harp dışında kalabile· geçmeii bile kabul etmiyorlardı. 

ceği zannedilmişti.Ve bir kaçhafta ev Dün Londra radyosu, bazı 
velisine kadar bunu şüpheye düşü· şartlar tahakkuk ettiği takdirde 
recek her hangi bir vaziyetin mev- lngiltere hükümetinin Irak hüküme· 
cut olduğu bilinmiyordu. tini tanımıya ve bu hükümetle iyi 

münasebetler idame etmeğe hazır 
Irak istiklalini lngilterenin yar olduğunu bildirmiştir. 

dımıha borçludur. Umumi harpte 
Irak hükümetini ıe,kil eden 

lngilizler Irak için çok kan dök-
devlet adamlarının bunu bir za f 

müşler. Ve harp nihayetlendikten delili telakki etmiyeceklerini ve in. 
sonra da Musul'un bu memleket 
h d ti · · 1 t · giltere'nin Irak ile samimi o1arak u u arı ıçıne a ınmasını emın 

için büyük gayretler sarfetmişler- anlaşmak arzusundan mülhem iyi 

dir. Bu da temin edildikten sonra niyetin tezahürü olduğunu takdir 
Irak bir müddet manda altında edeceklerini umarız. 
idare edilmiş ve nihayet 1930 se
nesinde ittifak muahedesi imzalan 
dıktan sonradır ki istiklaline ka· 

vuşmuştur. 

Gerçi 1930 muahedesi bir çok 
Iraklıları tatmin etmemişti. Fakat 
bu Iraklıların istiklal arzulariyle . . . 
lngilterenin strateiik zaruretlerını 
telif eden bir anlanşma idi. Ve on 

ltalyanlar Sira adasını 
işgal ettiler 

Roma 8 (a.a.) - Stelani ajan 
sının Rodostan öğrendiğine göre 
!talyan kıtaları Siklad d 1 pundan e .. h. . S a a ar gru 

n mu ımı irayı da 'çar
şamba günü isgal t . 1 d" . " mış er ır. 

Kırmızı Balıkl ar 

Darlan 
Alman askeri ma
kamlarile bir anlas

maya vardı 
ltğaı masrafları
nın gUnde 15 - 20 
milyon R a y ı t • 
mark tenzili dU
tUnUlüyor. 

Vişi : 8 [ A. A. ] - Amiral 
Darlan ile Alman askeri makam
ları arasında aşağıdaki anlaşma 
tahakkuk ettirilmiştir : • 

1 - fşğal altında bulunan 
Fransa ile işğal altında bulunma· 
yan Fransa arasındaki hudut, 

emtia ve kıymetlere açık bulun· 
durulacaktır. Şahıslar da bir mm· 
!akadan diğerine vahim hastalık· 
lara veya yakın bir akrabanın 

vefatı münasebetile geçebilecek
lerdir, iki mıntaka arasında re
simsiz kartpostallarla muhabere 
serbesttir. Kara va hava ordu
larına mensup askerler de mezu

niyet halinde şimdiye kadar bun· 
dan istifade etmiş olan deniz 
askerleri gibi sersebestçe bir mın .. 
takarlan diğerine geçebilecek· 
terdir. 

2 - lşğal masraflarının azal
ması için müzakereler başlamış

tır. Bidayette masrafların günde 

ıS - 20 milyon Rayışmark ten
zili düşünülmektedir. Bu tenzilat 

senede 3 ila 4 milyar Rayışmark· 
lık bir fark gösterecektir. Müza· 
kerelere devam edilmektedir. 

RUSYADAKI 
DEGİŞiKLiK 

Berlln siyasi mah· 
fillerinde çok bü· 
yUk alika uyandırdı 

Londra 8 [ a. a.] - Stalin'in 
Sovyetler Birliği Komiserler heyeti 
reisliğine tayini, Londra'da Rusya· 
nın dahili bir işi olarak teli.kki 
edilmektedir: lngiliz basını bu de
ğişikliği bahis mevzuu etmemektedir. 

Berlin 8 ( A. A) - Yarı res
mi bir membaden bildiriliyor: 

Stalinin halk komiserler hey
eti reisliğine tayin edildiği hakkın
da Moskovadan verilen haber Ber• 
lin siyasi mahfillerinde çok büyük 
bir alaka uyandırmıştır. Alman 
hariciye nezaretinde, yabancı ga
zeticiler tarafından sorulan sualle
re cevap olarak Sovyet kaynak
larına nazaran bu değişiklik sebe
binin, Molotofun halk komiserler 
heyeti reisliğinden çekilerek bütün 
faaliyetini hariciye komiserliğine 
hasretmek arzusundan doğduğunu 
söylenmiştir. 

Berlinin ne resmi, ne de yarı 
resmi mah~illerinde bu Sovyet be
yanatına hıç üir şey ilav~ edilme
mektedir. 

Bu 
Nöbetci eczane gece 

Yeni Eczane 
( Belediye Yanında ) 

Kralı 
B ir çok Amerikan milyonerleri, servet

lerini oyuncakcılıkla kazanmışlardır. 

Küçk çir pul kolleksiyoncusu, 1856 sene· 
sinde basılan Yeni Gine pu~unda bir yanlışlık 
keşfetmiş beş para .kıym:t.ınd.e olan bir pulu 
bir pul m"raklısına bır lngılız lırasına satmıştır. 

ederler. Senelerden beri işliyen bu cemiyet
lerin bir çok aboneleri vardır. 

Mesla milyoner Şimt Milland, ç~cuklar için ba~çe 
içinde bir şimendifer yaparak ışletmek suretıle 
para kazanmağa başlamıştır. Bahçe içindeki bu 
şimendifer her noktai . nazardan ınükemmel~i. 
Milland, şimendifere bınen çocuklardan aldıgı 
ücretle 5,000 dolarlık bir servet yapmış. Sonra 
işlerini genişleterek milyoner olmuştur. 

Bu gün Am~rikada kırmızı balıklar kralı 
sayılan Artur Ditram, daha genç yaşında ike~ 
cam kavanozlar içinde kırmızı ve beyaz renklı 
balık satarak ticarete başlamış ve yava., yavaş 
bu ticareti adeta inhisar~ almıştır. Bu gün 
Ditram, Birleşik Amerikada cam kavanozlar 
içinde senede 2 milyon kırmızı balık satmakta, 
bunları üretmek için muazzam havuzlar inşa 
etmiş bulunmaktadır. • .-ır'l""":"'"~--...----ı Pul tabının yüzüncü 

Bir eşi daha mevcut 0 lmiyan bu hatalı 
pul, 1934 senesine Lonrada 7500 lngiliz lira

sına satılmıştır. Bu da pulda mevcut olan hata 
üzerinde kıymetini gö•teren bir rakamı havi 
olmamasıdır. 

• 
lsviçreda kasa
larını açık bı
rakanlar var! 

maktadır. Bir koruma 
buna delildir. 

lsviçreliler dünyanın 
en muntazam adamla· 
rıdır. Fakat buna rağ
men en unutkan insan
lar oldukları anlaşıl· 
cemiyetinin istatistiği 

Bu müesseselerd~n birinin yaptığı istatis
tiğe göre 1940 senesi zarfında 79,277 evin 
kapısı açık bulunmuştur. Bunlardan 8,495 ta· 
nesinin anahtarı üzerinde bırakılmıştı!... 21,902 
vitrin veya stor açık kalmıştır. 438 benzin sa· 
tış yerindeki makine, içindeki bütün benzin 
alınabilecek şekilde duruyordu. 

En garibi, yapılan teftişlerde, içinde çok 
para saklanan 405 kasanın açık bulunmasıdır! .. • .-ı -o_ö_v_m_e_m_e_ra_k_ı ... I Bu g~n Londr.ada en 

aıııetıne ılerlerken hep bu 
ın· geç-

ış ıııaceraları dllşünQyor ve Ar· 

pul tabında yapılan 
kolleksiyoncularını 
çıkarmııtır. 

yıldönümü münasebe· 
tile yapılan merasim, 

bazı hataların bir çok pul 
zenırin ettiğini meydana 

lsviçrede bekçi teşkilatı yoktur. Buna mu· 
kabil muhtelif yerleri hırsıza karşı korumak 
için hususi cemiyetler mevcuddur. Bu cemi· 
yellere abone olanlar, korunmasını istedikleri 
evin, yahut mağazanın bir anahtarını verirler. 
Cemiyetin adamları geceleyin bu anahtarla ka· 
pıyı açarak içeri ırirerler ve her tarafı t•ftit 

çok ış yapan adam 
Jorj Basettir. Bu adam, insanın cesedi üzerin
de hiç bir zaman silinmeyen dövmeler yapıyor. 
Basetin atelyesi, Londranın rlenizciler mahalle· 
sindedir. Silah altına davet edilen lngiliz bah
riyelileri, ebedi bir sadakat nişanesi olmak 
üzere sevgililerinin, nişanlılarının ve zevceleri· 
nin resimlerini, ya göğüslerine ve yahut kolla. 
rına hakkeıtiriyorlar. Otedenberi denizciler ara
sında moda olan dövmeler, harpten •onra daha 
ziyade taammüm etmiıtir. Dövme eailtebuaısı 
olan BaHt, avuç doJwıu paralar kazanıyor. 

-
ANfiULOPEDi 

SAK 1 Z 
ADASI 

Almanların Sakız'ı aldıkları 

haber veriliyor. Diğer isim
leri Chio ve Kahios olan bu ada 
Anadolunun Garp sahilinde, lzmir 
hizasında, Çeşme ve Karaburun'un 
karşısındadır. Topraklarımızla ara
sında 18 kilometre mesafe vardır. 

Sakız, Anadoluya Kanburunu 
çevirmiş, garbe doğru bir koy aç· 
mış vaziyettedir. Şimaldan Cenuba 
boyu 55 ve eni aşağı yukarı 20 
kilometredir. Mesahası826 kilomet· 
re mürabbaıdır. Nüfusu bizim %&· 

manızda 70,000 kadardı. 

Şark sahilindeki Sakız şehrinin 
limanından başka diğer üç beş li
manı mevcuttur. Arazisi umumi
yetle dağlıktır. En yüksek nokta 
1267 metredir. Cenup taraiı daha 
düzlüktür. Akar suları cok, ekile· 
cek toprakları azdır. 

Nüfusu daha ziyade cenupta. 
dır. Portakal, limon, turunç, man· 
dalina, nar, badem, incir istihsal 
olunur. Bağları da çoktur. Zeytin
leri ancak mahalli ihtiyaca ki.fi ge
lir. Bir mikdar pamuk ve ipek is· 
tihsal olunur. 

Lisanımızda buraya Sakız ada· 
11 denmesine sebep, sakız ağaçla
rının çok olmasından ileri gelir. 

Toprak altında demir, antimu· 
an. mermer ve kil bulunur. Yaba
ni hayvanları azdır. Bilhassa tilki 
ve tavşan mevcuttur. Keklik ve 
sair av hayvanları pek çoktur. 

Ehalisi Rumdur. Buradaki Mns
lümanlar da Rumca konuşurlar. 

Sakızın eski ehalisi lonya Yu
nanlılarındandı. Bazı F enikelilerle 
Musevilerin bu adada yerleştikleri
de rivayet olunur. Cenovalıların 
ahfadından da bazı ebalisi vardır. 

Fakat bunlar da zamanla Rumlaş· 
mışlardır; buna mukabil Katolik 
mezhebini muhafaza etmişlerdir. 

Son zamanlarda merke1 Sakız
dan başka kasabası yoktur. Fakat 
şimdiki köylerin bir çoğu eıkiden 

kasaba halindeydi. 

Ruzveltle gazete
cilerin hasbihali 
eğlenceli geçer 

(Baştarafı ikincide) 
Böyle bir söz biik"tlmet reisini, 

en mühim meseleler içinde bile 
alakadar eder. Neşeli neşeli: 

- Yaaa... der. Bak baber·c 
sizce neler de yapıyormuş, Gele· 
cek hafta ona biraz takılalım ... 

Gazetecilerin ziyafeti 
Matbuat konferansına gelen ıraze-

teciler hazan aralarında topla
nıp Cümhurreisine ziyafet çektikleri 
de olur. Roosevelt bu ziyafetlere 
gelir ve her defasında da yemeğin 
sonunda gazetecileri memnun ede
cek havadislerle dolu Mtuklar 
söyler. 

Nitekim bundan evvelki Mih· 
ver devletlerine dehşetli surette 
çatan nutkunu ve Amc!rikanın in· 
giltereye yapacağı yardımı anlatan 
mühim sözlerini Beyaz eve gelen 
gazetecilerin kendisine çektikleri 
ziyafette söylemiştir. 

Buna mukabil Cümhurreisi de 
bazan matbuat konferanslarını Poto· 
mak nehri üzerindeki kendi yatın· 
da yapar. Bu suretle gazeteciler 
yatta pek ırüzel vakıt geçirirler, 
hem de Rooseveltle görüşürler. 

Mister Roosevelt gazetecilerle 
yaptığı bu matbuat konferansların
dan dostuna bahsederken: 

- Amerika dünyanın en de
mokrat memleketidir. Dünyanın en 
demokrat ve en etiketsiz insan· 
ları da gazetecilerdir. Ben matbn• 
at konferanslarında ideta o gllnnn 

yorgunluklarını çıkarırım ve a-•ze. 
tecilerle konuşmatı pek severim ... 
Dediğini herkes bilir. 

Matbuat konferansına gelen 
gazeteciler arasında Rooseveltin 
mensup olduğu demokrat partinin 
rakibi Cümburiyet fırkasının taraf· 
tarları da var. Roosevelt icraatın
dan bahsederken hazan onlardan 
birine ismiyle hitap ederek: 

- Sözlerim seni memnun etmi· 
yor değil mi? içinden kim bilir ne· 
ler söylüyorsun ... 

Trazında takazalar da edermiş. 
Matbuat -konferansı tabii zaman· 
larda kırk beş dakika sürer. Bu 
müddet bitince gazeteciler odadan 

1 ların arka .. 
çıkarken Rooseve t on 
ıından seılenir: haf· 

- Güle ırüle ... Haftaya .. 

taya... ıb at konfe. 
lıto mefhur ına u 

ran•lan böyle ıreçer. 
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Irak Harbiye 
Nazırı Ankarada 

- Baştaralı Birincide 

6 mayl9 öğle vakti Batdat tay
yare meydanına, gara bir buçuk 
saat süren hücumlarda bulun
muşlar ve garda hafif hasar 
yapmışlardır. Hava meydanında 
bir bina yanmış ve !~kat sirayeti 
menedilmiştir. 

Çarşam'1a günü 3 Velingtan 
tayyaresi Bağdat garbinde bir 
garı bombardman etmiş, bazı 
hasarlar vukua getirmiştir. 4 kişi 

TAN 
sinemasında 

Bu Akşam 
iki heyecan filmi birden 

1 

Heyecan ve macera ar • 
tisti BUSTER GRABBE 

tarafından yaratılan 

Bay Tekin 
Mechul Dünyalarda 

' 
il 

GENE ARTRY 
Tarafından 

temsil edilen 

Dağ Şarkıcısı 

ölmüş, iki asker yaralanmıştır. 

Düşman tayyareleri Rabadi ya
kininde Irak mıntakalarını bom
bardman etmişse de çok büyük 
hasar vukua getirmemiştir. 

bir düşman nakliye tayyaresin
den Haddisa tayyare meydanına 
inenler esir edilmiş, bir mitral
yöz ile bir miktar mühimmat ele 
geçirilmiştir. 

Irak polisi Almatisi yakının
da yare inmeğe mecbur kalan 
bir düşman tayyaresinin mürette
batını esir almıştır. 

Alsa ray 
sineması 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 

TAKTIM EDiYOR 
1 

Aşk güzellik heyecan 
s a h n e le r i g le dolu 
senenin en güzel filmi 

DENİZ 
KIZI 

OYNAYANLAR: 

Movito ve Warren Hull 
il 

BOB ALLEN 
Tarafından temsil edilen 
mevsimin en güzel 

KOVBOY Filmi 

Yabani Atlar Kralı 
Heyecan ve macera şaheseri 

BUGON 

- . ASRI SiNEMADA 
Suvara Suvara 
8,30 B U A K Ş A M 8,30 

İKi EMSALSiZ FiLM BiRDEN SUNAR 
I . 

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

DIRAKllMIŞ KlllAR. 
il 

Meşhur Çalgıcı Kovboy 

FİRED SKOTUN 

Öldüren Bıçak 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük Sergüzeş filmi 

ı .:t ~ :, . - -. ' ; : . l • 

İLAN 
Belediy.e ·riyasetinden: 
1 · Belediye emlakinden muhtelif semtlerdeki akarattan 

olup aşağıda cins ve numaralarile mevkileri, muhammen icar 
bedelleriler muvakkat teminatları yazılı muhtelif akarat 1 Hazi 
ran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene müd 
detle açık arttırma suretile ve şartnamesine göre kiraya verile 
cektir. 

2 - İhaleleri 23.5.941 Cuma günü saat 14 dt' Belediye bina 
sındaki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır 
mak ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye encüme 
nine müracaatları ilan olunur. 

Mevkii 

Hükumet civarı 

.. " .. ., 

.. .. 

Cinsi 

Yazıhane 

" .. 
•• 

No. 

59 
61 
63 
65 

Muvakkat 
teminatı 

Muhammen 
tcar bedeli 

100 
67 

9 Mayıs 1941 

DOKTOR 
•• 

Yalçın Mustafa Ozel 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

Kızılay ulucami caddesi İstiklal lık Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergiin hastalarını kabul eder. 

680 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 

3 
2000 

1000 
750 
500 
250 
100 

Liralık 2000. 
3000 . 
1500. 

2000. 
2000. 
3500. 
4000. 
6000. 

Lira 

2 

4 

8 
35 
80 

300 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

50 
20 

.. .. 
" " 
" " 
" .. 

" 
" " .. 

" 
TUrklye iş Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktirmit ve faiz alm19 olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemlt olursunuz. 377 

-- ---- ------

İLAN 
Devlet Oemiryolları 6 ıncı 
işletme Arttırma ve Ek
siltme Komisyonu Reisli • 
ğinden : 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöve 
Hastalarını her gUn 

öğleden sonra Dltta • 
bibi lsmall Hakkı Su· 
may'ın muayene hane
sinde kabul eder. 

.. .. .. .. .. .. Belediye Riyasetinden: 67/ 1 
67/ 2 
67/ 3 
67/ 4 
671 5 
55/57 

90 00 
7 50 
5 00 
5 25 
2 25 
2 25 
2 60 
1 50 
2 25 
7 50 
9 25 

120 00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
43 

70 
30 
30 
35 
20 
30 

100 

Muhammen bedeli 4320 

lira olan ve 941 mali yılı için· 

de Fevzipaşa deposuna ge· 

lecek 12.000 ton maden kö· 

mürünün tahmil ve tahliye işi 

26-5-941 pazartesi günü sa

at 11 de açık eksiltme sureti· 

le Adanada fşletme Müdür
lüğü binasında ihale edilecek· 
tir. 

iLAN 
Bürücek Köy 
Heyeti 
İhtiyariyesinden 

• • • • 
• • • • • 
• • • • 

1-Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile mev
kileri ve muhammen icar bedellerile muvakkat te'minatları 
yazılı buğday pazarı mevkiindeki zahireci dükkanları 1 Ha
ziran 941 tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık arttırma s u r e t i 1 e ve şartnamesine gÖ· 
re kira ya verilecektir. 

2- İhaleleri 20· 5· 941 salı günü saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3· isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya
tırmak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe ka
lemine ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilin olunur. 

Muvakkat Muhammen bedel 
Mevkii Cinsi No: Teminatı 1 c a r ı 

Kolordu caddesi zahireci dükkanı 28 11 25 
4 9o 
4 9o 
4 9o 
3 45 
4 9o 

150 
65 
65 
65 
46 
65 
65 
65 
65 

.. .. 

.. 
Buğdaypazarı 

,. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

:: 
:: 

3o 
32 
34 
36 
38 
4o 4 9o 
42 4 9o 
44 4 9o 
46-66 11 25 
48 4 9o 
So 4 9o 
52 4 9o 
54 4 9o 
62 4 9o 
64 6 .. 
54 18 75 
62 11 25 
64 11 25 
68 11 25 
7o 11 25 
72 11 25 
74 7 9o 
76 18 75 
78-80 22 5o 
30· 4. 9. 14 

150 
65 
65 
65 
65 
65 
80 

250 
150 
150 
150 
150 
150 
lo5 
250 
300 

700 

.. .. 
" " .. .. .. .. 
" .. 

Belediye önQ 

Yağcami civarı 

Hayvan pazarı 
u ,, 

Atatürk parkı 
Hükumet civarı 

Saiı.thane civarı 

" " .. .. .. .. .. .. .. , . .. .. 

.. .. 

.. .. 
Eski temizlik 
ah uru 
Kulube 

" Saban yeri 
Kl\lıve 
Büvet 

Eski Adliye 
binası 

Dükkan 
.. .. .. ... 
" ,. ,, '' 

Eski Buğday pazarı Arsa 
Bel~diye altı Berber dükkanı 

;; ;; Kunduracı ;, 
;; ;; Lok~nta :; 

Eski buğday pazarı Gülen bar 
Yeni otel civarı Eczane 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

28 
30 

6, 4, 2 

30- 4. 9· 14 
= 

5 60 
5 60 
1 90 

45 00 
8 15 

131 25 

15 00 
12 00 
11 25 
11 25 
11 25 
12 00 
12 00 
7 50 

11 30 
37 65 
25 50 
37 50 
30 00 
699 

123 

75 00 
75 00 
25 00 

600 00 
109 00 

1750 00 

200 00 
160 00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

150 
150 
150 
160 
160 
100 
151 

502 
340 
500 
400 00 

Seyhan Defter· ••••••••••••••••••••••••••• 

Bu işe girmek istiyenlerin 
324 liralık muvakkat teminat 

akçaları ile kanunun tayin 

ettiği vesikaları hamilen tam 

vaktinde eksiltmede bulun· 

malan lazımdır. 

Şartname ve mukavele pro· 
jeleri F evzipaşa Deposuna ve 

komisyonuna müracaatla be· 
delsiz olarak görülür. 

9. 14- 18- 23 729 

İLAN 
Seyhan Defter· 
darhğından: 

Adet -66 

1 

Cinsi 

Muhtelif ebadda çin
ko ile maa teferruat 
değirmen barakası 
Toms markalı çift ma
kinesi darhğından: i DOKTOR ! • K • ı 

928-934 seneleri sınai mu· : emal Satır i 
amele vergisinden hazineye· • • 1 

Su tulumbası 
Vuland 
Değirmen taşı 
Hurda demir. 

3935 lira borçlu fabrikatör : Hasta 1 arını hergün : 1 
Arif oğlu Asım Öz bilenin işbu : Kızılay caddesindeki mua· : 30 

• . d d • 
borcundan dolayı yılanlı mev· : yene evın e kabule er (9) : 100 

••••••••••••••••••••••••••• kiinde vaki tapunun haziran Kınıçlı köyünden Salih oğ· 
335 tarih ve 166 numarasında imtiyaz- sahibi : Cavit ORAL lu Nazife ait olup yukarıda 
kayıtlı 17 dönüm tarlanın ya- U. Neşriyat Müdürü : Doktor b cins ve e 'adı ve adedi yazılı 
rım hissesile haziran 335 ta- Kemal SATIR 
rih ve 167 numarasında ka· Basıldığı yer : [ BUGÜN ] loo parça enva! ve maa te· 
yıtlı 9 dönüm tarlanın 32 his· Matbaası - Adana ferruat değirmenin muamele 

sede 8 hissesi ve haziran 334 den itibaren 21 gün müddet• vergisi borcundan dolayı tah· 
tarih ve 66 numarasında ka· le satışa çıkarılmış olduğun· sili emval kanunu hükümlerine 

Dünyanın En iyi Radyosu 
AGA radyosu olduğunu unutmayınız. 

yıtlı 13 dönüm tarlanın yarım dan alıcıların yüzde 7 ,5 pey tevfikan satılacağından alıcı-
• hissesi ve haziran 335 tarih akçasıle birlikte vilayet idarıı • !arın 15· 5- 941 tarihine mü-
I ve 165 numarasında kayıtlı heyetine veya defterd~rlık sadif perşembe günii belediye 

Köylere Mahsus Bataryalı 
Şehir için Elektriklileri Vardır. 

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

HOROZ OGLU KARDEŞLER 

: 8 dönüm iki evlek tarladaki ınakan:ıına müracaat etmeleri müzade salonuna müracaatları 
:ı....:y~a~rı~m~h;is;s;es;i;ni;n.;ila;"n;_;ta;r~ih;i;n~· ... il•a•n•o•l•unmumrm ........ 7.2m7 ...... i;li;n~o·lumnmumr ... llli9•-1•1•··131aım7~2;61 I 

! IUGUN Matbaası 
! En temiz ve ucuz iş (BUGÜN) 
• :, matbaasında basılmaktadır. 
• • • 

mem-

--
lşleriniııi (BUGÜN) matbaasına yaptırırsanız çok 

nun kalaca ı"ıza üphe etme iniz . 

Sayın BürUcek 
Yaylacılarına: 

Köyümüzün mtlhim ihti• 
yaçlarından olan nakil işini 

düşünen ihtiyar heyetimiz sa· 

yın yaylacılarımızın gerek ken· 

dilerinin ve garekse iaşeleri· 
nin nakli hususunda Seyhan 

suhulet nakliye şirketiyle ak· 
tedilen mukaveleyi aşağıya 

arzeyliyoruz. 

1 - Seyhan s u h u 1 e t 
nakliye şirketi ile mutabık 
kaldığımız üzere 15 mayıs 
941 tarilıinden itibaren Bozan
tı - Bürücek arasında otobüs 

servisine muntazaman başla· 
nacaktır. Mezkür şirket tara· 

fından bu hata biri otobiis 
diğeri kamyon olmak üzere 

iki nakil vasıtası tahsis oluna
caktır . 

2 - Bozanlı· Bürücek ser· 
visinde her şahıs için 7 5 ku
ruş nakil ücreti alınacaktır. 

3 - Yatak [Mafraç] ın be
her kilosundan bir kuruş nak· 
liye ücreti alınacaktır. 

4 - Sebze ve sair gıdui 
maddelerle çimento ve çin· 

konun beher kilosundan 75 
santim nakliye ücreti alınacak 

ve bundan baıka haftada iki 
gün ( Salı - Cuma günleri ) 

suhalet şirketi yazıhanesinde 
Üzerleri açık adresli toplana
cak sebze ve saireyi sabah· 
leyin alıp Adanadan Bürüce· 

ğe kadar naklederek, Bürü· 

cekteki garajlarında yukarıda 
gösterilen ücretleri mukabi

linde müracaat eden sahiple· 
rine verecektir. Yalnız mal 
sahiplerinin müracaatları li· 
zımdır . 

5 - Bürücekteki tekmil 
dükkanlar, furun ve kasap· 

ların !o Mayıs 941 tarihinden 
itibaren açılacağını sayın BU· 
riicek yaylacılarına malnmat 

olmak üzere ilan eyleriz. 
728 


