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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Hariciye, Milli Müdafaa Vekilleri askeri, 
siyasi hidiseler hakkında iza·hat verdiler 
/ngilizler nasıl 
galip gelecek? 
YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 

Hatay Mebuıu 

1939 harbinin zuhurundanbe~i 
Almanlar sayısız muvaffakı-

yetler kazandılar. Bir hamlede Po
lonya, Danimvka, Hollan~a, Bel
çika ve f ransa yıkılıverdı. Maca· 
rista~, Romanya, Bulgaristan sulhen 
İfial olundu. Nihayet Yugoslavya 
ve Yunanistan, taarruzun, şimdilik, 
IOn kurbanı olarak yere serildi. 
Almanlar şarki Akdenize indiler. 
Mısırın kapıları ciddi surette zor
lanmaktadır. Yarın belki ispanya 
Mihver tarafına geçip garbi Akde· 
niz sıkıştırılacak veya Almanya, 
ıarkda yeni muvaffakiyetler araya· 
cak, belki yeni menbalar, yeni ~~t
rol kuyuları elde edecek? lngıhz
ler, bütün bu hareketler ve muvaf· 
fakıyetler karşısında, şimdiye kadar 
m\itemadiyen gerilediler. Polonya· 
ya, Hollanda ve Selçikaya verdik· 
leri rarantileri yerine getiremedi· 
ler. Franıa gibi, kuvvetli bir müt
tefiki kaybettiler. En sonra da Y11· 
naniıtanda Almanlarla kqılqma~·: 
kabul ettikleri halde, burada d :ı 
muvaffak olamadılar. lngiltere, bi ' 
çok mazlum milletlerin müttefik; 
olarak, mücadelede tek başını
kaldı Buna rar· ıııen, lngilizler, nihai . -
galebenin kendilerinde olacagını 
iddia ediyorlar. hiç bir muvaffaki
yetaizlik onları yıldıramıyor. Bat· 
vekil Miater Çörçilden tutunuıda, 
en basit lngiliz neferine ve halkına 
kadar, herkes bu kanaattadır. Hatta 

'-Pider, fimdiye kadar olup bit
IDİf olanları deiil, olacaklan, en 
bedbin neticeleri bile, ayni aovuk 
kan l ılıkla mütalaa ediyorlar. 
Mister Çörçil ncıtuklarının birinde, 
Alınanlar bıtti Hind kapılarına 
kadar gitt.sler bile, lnrilizlerin 
nihai zaferden emin olduğunu söy· 
leıniftir. lnriliz bqvekili, son nut
kunda dahi, ayni kuvvetli imanla 
konutmuıtur. Bunun sebebi nedir 
ve lnrilizler, bu şartlar altında, 
nasıl ralip gelebilirler? 

Gerçi lngilizler, bir çok 
ıeyler kaybetmişlerdir ve 

dahada bir çok şeyler. kaybetmeğe 
hazırlanmıılardır. Fakat buna mu
kabil Amerikanın yardımını kazan· 
IDtşlardır. işte nihıti zafer üzerinde 
•ınil olacak olan budur. 

Almanlar, bütün Avrupayı 
iıtili etmiş veya nüfuzları altına 
alınış olmakla beraber: 

1 - lnriliz adalarını işğal 
edememitler. 

2 - Amerikanın ödünç ve 
kiralama kanununun kabulüne mani 
olaınamışlardır. 

3 - Atlantik yolunu, yani 
Yardım yolunu kesememiılerdi. 

Sıraladığımız noktalardan ikin
ciıi artık halledilmiş olduğundan, 
harbin neticesi, birinci ve ikinci 
noktalar bakımından tetkik edelim: 

lnıriHz adalarına geçen senenin 
~hıtoıunda müdhit hava akınları 
•le birlikte ihraç teşebbüsü yapıl
IDif • O ıse de,mavaffak olunamamıştır. 

Z&ınanlar lnrilizler çok daha 
~zırhkaız bulunuyorlardı ve bu 

\icumlar karıt11nda ciddi tehlike 
IDevcuttu. Buna ra.\-en adalar 
mok .... ' 
Al avemet etti ve gamalı haçıl 
;~n bayrağı, üzere ufuklarına 

~e 1 eınedi. lngiliz aralarının işiali, 
u f\in artık, bahıı geçmeyen bir 

~ezu olmuştur. 

d Büyük Britanya adaları, Avru
:: ~ demokrasinin son kalesi ad. 
t dilm.ektedir. Bu adalar, işgal al
•ndakı Avrupayı daima kontrol 
~debilecek bir saevkidedir D h 
d - · a a 

e>grusu, bu adalar, bir takım k 
vetli üıler addedilmelidir· Al uv. 

• manya 
Ye Alman itrali altındak. 
lere bava hllcumları irin ~- lyer
l<at•• t" • ... us er_ 

ı ne ıcenın istihsal' . • b 
üst • ld b 1 ı açın u 

enBn e ,_ •8 ~ unması zaruridir. 
ilyG"' ntanya •dala 1 ~•ıaaaiyeti buradadır Burıunınl absı 

'•her · n n a e· 
l • bu adalar, yalnı:ı Us ol k a da '- ma • 

"almıyarak, sanayi aaerke:ı • 

• Geçen 
pazar günü lngi· 
liz Başvekili Çör· 
çil t a r a f ı n dan 
söylenen nutkun 
lngiltere, Ameri. 
ka ve Dominyon
larda iyi tesir ha
sule getirdiği bu 
memleket gaze
telerinin neşriya
tından anlaşılmak
tadır. 

.Almanya-
1 A~kerf ve siyasi 1 nın yakın iıtikbal
L.= Vaziyet _ __,_ deki hedefleri ha 

kında tahminler
de balunan lo1riliz 
gazeteleri ispan
ya ve Cebelüttarıl 
üzerinde israrla 

Amerikan ve 
lngiliz gazetele· 
rinde yazılan ya
zıların hulisasına 
göre: 

l - f nyiltere
nin Yunanistan& 
yardımda bulun· 
ması bir borçtu. 
İngiltere bu bor
cu ödemiştir. 

2 - İngiltere, 
mevcut şart 1 ar 
altında elinden 

• 
ıspanya 

310 pakta 
girecek 

duruyorlar. Ta
ymis razetesinin 
siyasi muharririne 
g ö r e , ispanya 
devlet reisi re
neral Franko, bu Ve, derhal Cebelüt- senenin ziraat 

farika kar~ı hare- mahsulünü topla· 
y mak için Hitler· 

den mühlet iste-

kete geçecek . m;·:·;· •• yanın, 
Almanya prensip itibariyle 

AJmanya ile bir
likte yürümete 

Bizert limanını ve :~:;ı'ı::::. e~~ 
rilen haberlere 

Fransız donanma- göre, ispanya ev-
vel• üçlü pakta 

ordumuzun topcuları b i r geçit resminde gelen yardım l Si nı ·ısted'ı girecek.tir Bunu 
yapmıştır. müteakip derhal 

o.. S araçoğl!J 1 

son defa lnglltereye 
gelen 

1 

1 

Parti Meclis grupunun 
dünkü toplantısı 

Ankara 29 [a. a.] - Cümhuriyet Halk Partisi Meclis grupu umumi 
heyeti bugün saat 15 te toplandı. ilk defa Hariciye Vekili Şükrü Saraç• 
oğlu söz alaraksoniki haf tanın askeri ve siy as\ hareket ve hadisah hakkın 
da mufassal izahat verdi. Bu mevzua dair söz. alan hatiplerin mütalaatı 
ve sorulan suallere Hariciye Vekilinin cevapları dinlendikten sonra ruz
nameye geçildi. 

ikinci mesele olarak Diyarbakır Meb'usu Kizım Sevüktekin'in tay
yarecilij'e alt askeri mevzuatımıza dair Mili( Müdafaa Vekaletine tevcih 
edilmiş ıuil takriri okundu. Milli Müdafaa Vekilinin ve diier ha· 
tiplerinin aynı mevzua müteallik beyanat ve izahatı dinlendikten ve 
sorulan ıuallere Milli Müdafaa Vekili tarafından icabeden cevaplar ve
rildikten sonra saat 18,10 da celseye nihayet verildi. 

Şekere 
zam yok 

Ankara 29 ( A. A.) -
Şeker f iatlarına zam ga· 
pılacağına dair dolaş~n 
şayiaların esassız oldugu 
yaptığımız tahkikat neti· 

1 • Atlanlik'te 
Muazzam 
Amerikan 
kontrol O 

3 - Bu yar- _ R A D y O _ lngiltere aleyhine 
dım yapılırken · t 1 ı. Gazetesi - vazıye ı aca"', 
rerçi lngilizler - • Cebelüttarık'ı in. 
zayiat vermişlerdir. Fakat Al· gilizlerden istiyecektir. Muvafakat 
manların zayiatı çok ağır ol· etmediği takdirde Cebelüttar1k'a 
muştur. Bildirildiğine göre, Ro- karşı harekete reçecektir. Bunun 
manyaya Balkanlardan nakledilen üzerine Almanya da, Mihver or-
Alman yaralılarının mikdarı 30 tajı ispanyanın yardımına koşa. 
bini bulmuştur. caktır. 

4 - Almanya, Yugoslavya Almanya, bu plina Vişi bük 
metininde ittiri· 
kini temine çalış· 
maktadır. Alman· 

ve Yunanistanı 

is t ili etmiştir. 

Fakat harp do· 
layııile bu iki 

milletin husume
tini kazanmıştır. 

Binaenaleyh Al-

manlar bu mem
leketten iktisadi 
sahada iatifade 
edemiyeceklerdir. 

lar Vifideo bazı 
mutalebatta bu· 
lunmuştur. Alman· 
lar Biaerte liman-
ından iatifade et
ı irilm elerini, Fran 
sız donanmasının 

kendilerine ;tesli· 
mını istemekte-
dirler. Mareşal 
Peten bunların 

5 - Balkan
larda kazandıiı 

zafer Almanyayı 

hedefine yaklaş-
tırmamıştır. 

Hitler ve Franko müla
katından bir enstantane 

kabulünü Fransa! 
nan şerefile telif 
edilmez telikki 

• Balkanların hududunu çiz

mek için Viyanada tir konferans 
toplanacağı bildirilmişti. Halbuki, 

bugün Berlin, böyle bir konferansın 
toplanmasına lüzum olmadığını 

haber vermektedir. 

etmektedir. Ami 
ral Darlan ise, Almanya ile en sa 

kı bir işbirliğine taraftardır. 
• lngiliz radyosunlt' göre Mısır 

hududunda çok şiddetli bir kum 

Kanada 
Kıtal arı 

Ka/ilelerin en kalaba
lığını w en iyi techiz olu 
nanını teşkil ediyor 

cesinde anlaşılmıştır. Böy· 
~ bir ıam muozu bahis 

eğildir. 

Sud Kostik 

200 harp gemisi, 
mihvere alt g em i 
a ra' tir mak Uzere 
denize açıldı 

ANADOLU AJANSI 1 
L_ondr~ 29 ( A. A ) _ Çörçil 

hayatı mucadelenin Atlantikde 
cereyan eden mücadele oldu -

Anlaşılıyor ki Almanya bu me· 
seleleri kendi bildiği gibi hallede-

cek, hatta ltalyayı dahi karıştırmı
yacaktır. 

fırtınası hüküm sürmektedir. Fır
tına Mısır topraklarında ilerlemek 

te olan mihver kuvvetlerini hare 
katta müşkilata uğ-ratmaktadır. 

Sollum Almanlar tarafından 

Londra 29 (a.a.) - lngiltere· 
ye son günlerde gelen ~ana~a ~a
taları şimdiye kadar ronderılmış 
olan kafilelerin en kalabalığın! ve 
iyi techiz edilmiş. olanın_ı teşkil et 
mektedir. Bu kafılede pıyade, top 
çu zırhlı ve istihkam kıtaları bulun 
doğu gibi diş doktorları, papaslar 
da vardır. 

Zırhlı cüzütamlar İngiliz tank 
teşekküllerile birlikte talimler ya· 
pacaklardır. Amele b~lükl~r~ için 
yol yapıcılar bulundugu ~ı~ı bun· 
tarın silindirleri ve her turlu leva
zımı da tam olarak mevcut bulun· 
maktadır. 

- -

lerini ihtiva etmek dolayısiyle, bar· ı 
bin lngilizler tarafından kazanılma· 
sanda büyük bir amil teşkil ede· 

cektir. İngilizler, bir çok kayıpla
ra rağmen, bu mühim kozu muha
faza etmektedirler. 

Amerika yardımına ve Atlan
tik yoluna gelinci: Amerik~n .Y~f· 
damının, yardım olabilmesı ıçın, 

İngilizlerin eline varması lazımdır· 
Amerikadan lngiltereye giden 

yol, Atlantikten geçer, işte bu yo
lan kat'i emniyet altına alınması 
hayati bir zarurettir. Almanlar bu 
yolu kesmek için ellerinden geleni 
yapmaktadırlar • . Epey bir zaman
dan beri, Alman denizaltıları Atlan
tikte faaliyettedir. Burada İngiliz· 
lerle Almanlar müthiş surette mü-

istiyenler 
Ankara, 29 (A.A.' - Ticaret 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: . 
Memlekette ihtiyaç sahıplerı 

arasında tevzi ve taksim edilmek 
üzere Vekiletimizce Ziraat Bankası 
vasıtasile hariçten Sud Kostik cel· 
bedilmiştir. Bu malların ~ayıs ~ya 
zarfmda ihtiyaç sahiplerıne dagı· 
tılması kararlaştırılmış olduğundan 
ihtiyacı bulunanların 20 Mayıs 94~ 
tarihine kadar Ticaret Vekiletı 
iaşe Umum Müdürlüğüne müraca· 
atla istedikleri miktarı ve ne mak: 
sat için istediklerini bildirmelerı 
lazımdır. --
cadelededir. Geçende İngiliz bah
riye nazırının beyanatında bu de
niz savaşının sırrını kısmen öğren· 
miştik. . 

Bu mücadele netıcelenmiş de-
ğil.iir. Ancak lngilizlerin lehinde 
inkişaf etınekte olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Nihayet, Balkan faciasının A· 
merikadaki akisleri, Amerikan bah
riyesinin garp yarım kürresinin 
kontrolüne başlaması gibi, İngiliz
lerin yükünü hafifletecek bir n"ti· 
ce doğurmuştur. Amı:rikan yardı
mının ziyansız olarak lngiltereye 
varması için, Amerikalıların, daha 
müe11ir tedbirler alması beklene
bilir. Bu hususta Amerikada kov· 
vetli bir cereyanın şimdiden baş-

/Devamı ikincide} 

~ 1 d"·· gunu 
ııoy e ıgı sırada, Amerikadan 
Londraya çok mh h" h b 1 . u ım a er er 
gelıy~rdu. Bıı haberlere göre 200 
Amerıkan harp . . "h "t gemısı, mı vere 
a~ 

1 
gemileri araştırmak üzere de-

nız lere açılmış bulunuyor, destro
yer er den· 1 ' ıza tı avcıları, mayo 
tarama gem ·ı . 

l . 1 1 erı ve deniz tayya-
re elrı ngiltereye mal götüren va
pur arın m t d 1 d . u a o arak tuttakları 
enız yolunda devriye geziyorlar. 

Bu gemilere d'· h ·ı . 
d "lt"h ıger ap gemı erı-

e 1 1 ak edecektir. 

~"' &- « ....... ~ 

•• 
Mihver .:~ ~~~ • 

işgal edilmiştir. 

..... -

kuvvetleri ~·~~ ~ 
Mısır topraklar d 1 Şarki Afrikadaki küçük Fransız somalisi General 
-~.._.;.;..:;~;.;.;.;.;:.:..:;1 ":.:.:::.8 dö Gol'ün eline geçmek üzeredir. Bu müstemlekeniİı 

ilerliyemiyorlar ehemmiyeti, Cibutigi Addis-Abeba'ya Bağlayan ıiimen· 
- _ dif er hattındadır. Resimde ba hattı göriigorsanaz. Bana 

~ahire 29 ( A.A) - lngifü. dair telgraf haberlerimizi diğer sütunlarımızda balacalc.sınıs 
orta Şark tebliği: 

Yunanistanda: Geri çekilmemiz 
devaı:n etmektedir. Libyada: Tob
rukta kayda değer hiç bir mühim 
değişiklik yoktur. Sollumda düşman 
müfrezeleri hududu geçtiklerinden· 
beri yerlerinde sabit kalmışlardır. 
ve keşif kollarımız tarafmdau hır
palanmaktadır. 

Habeşistanda: Dessie'nin zaptı 
ile neticelenen harekat esnasında 
kıtalarımız 2000 ltalyan ve 400 
müstemleke askeri esir almışlar ve 
bir miktar top, kamyon, büyük mik
tarda harp malzemeai ijtiaam et
miflerdir. 

Dessie'ye varan ve boradan 
çıkan yollardaki basar ıDratle ta· 
mir edilmektedir. Dij'er mıatakala· 

h kit muvalfakiyetl• 
rımızın are 1 lerfn 
iakiıaf ederken, -~==v";ayıl• 
faallptf batan •-
maktadır. 
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TARİH 

Sanatkar çocuklar 
ve dehaları 
lspanyol Krah 13 üncü Alfons, ana
sının karnında hükümdar olmuştu! 

Büyük Alman musikişinası gün de Yugoslavya kralı iMajeste 
Handel, hiç bir hoca gör- ikinci Peter, sevimli güzel bir genç 

meden, sırf kendi doğuş kabiliyetiyle tir ki, babasının ölümünde henüz 
dört beş yaşlarında piyano çalmağa 10 yaşlarında bir çocukken hüküm-
başlamıştı. dar ilin edilmişti. 

Büyük ltalyan heykeltraşı Mi· Bizim tarihimizde de birinci 
kelanj on altı yaşında bir çocuk· Ahmet, ikinci Osman, dördüncü 
ken yaptıg" ı bir "Eros heykelini Murat, ve 4üncü Mehmet çocukken 

" . ' li. dil . 1 
• yeraltı kazılarında bulunmuş eski ımparator ı n e mış erdı . 

bir Yunan heykeli diye satabilecek Meşhur Fransız krallarından 
kadar usta bir artistti. on üçüncü, on dördüncü, on be. 

Büyük ressam Rafael, on ya· şinci Luiler de çocukken tahta 
şın da İken , bütün ltalyanın tanıdı- oturmuşlardı. 
ğı bir şöhret idi. Geçenlerde ölen ispanya kralı 

Genç yaşında ölen büyük bes- ~n üçüncü Allons ise, babası do-
tekar Mozart, on beş yaşlarında gumundan az evvel öldüğünden 
i k e n konserler V AZAN ötürü daha anası 

vermi~ , ve hayran- ı Rı EKREM KOCU 1 nın karnında iken 
!ıkla dinlenmiş da· k r a l olmuş· 
hi bir çocuktu. . 1 tu. 

lngiliz edebiyatının parlak yıl- Kahraman çocuklar .. 
dızlarından biri olan çocuk şair H ·ıı t' t 'h" d k h er mı e ın arı ın e a raman 
Chatterton, içinde yaşadığı sefalete çocukların destanları yazılmıs· 
tahammül edemiyerek intihar ettiği 
zaman henüz 18 yaşında idi. 

Büyük Türk şairi Şeyh Galibin 
henüz çocukken yozdığı mısraları 

kendisine divan edebiyatındaki gü· 
zide yerini temin etmeğe kili idi. 

Meşhur Romalı coğrafya ilimi 
Plin, miladın 79 uncu yılında ltal· 
yadaki Vezüv indifaı hakkındaki 

müşahedoyi kaydettiği zaman he· 
nüz 13 yaşında bir çocuktu. 

Aristo da, on iki on üç yaşla· 
rında iken arkadaşları arasında 
( Filozof! ) diye çağırılırdı. • 

Bahtsız çocuklar ... 

T arib bir çok bahtsız çocuk· 
farın hazin hayat hikaye· 

!erile dofu.Jur: 
Zamanımızdan 700 yıl evveldi. 
lngiltere tarihinin bir yaprağı, 

Prens Artur adında bir çocuğun 
masum kanı ile lekelendi: 

Ana tarafından Fransadaki Brö
tanji dukalığının varisi olan kü
çük Artur, lngiltere kralı olan de-~ 
desinin ölümü ile lngiltere tacın1n 
meşru varisi oluyordu. Fakat am· 
cası Yurtsuz Jan bu küçük prensi 
yakalattı ve bir kaleye haps~ttirdi. 

lngUiz ananesine göre, kör ya
hut dilsiz bir prens tahta oturamaz. 
dı. Kral Jan, bir cellat göndere· 
rek Arturun gözlerini oymasını 

emretti. Çocuk gözlerini oymağa 

gelen celliida: " Gözlerime dokun· 
ma .. dilimi kesi.,. diye yalvardı. 

Bu acıklı sahne karşısında cel· 
!adın kalbi bile yumuşadı. Arturun 
ne gözlerini ve ne de dilini kesti. 
Fakat, bir gece zindana gelen am· 
ca, henüz on beş yaşında çok gü· 
zel bir ,çoculr olan prens Arturu 
kendi eliyle hançerliyerek öldürdü. 

İngiltere tarihinde, veraset yü· 
zünden öldürülen çocuk, yalnız 

prens Artur değildir. 

tır .. 
Fransız büyük ihtilaliude, kra 

liyet taraftarı bir çetenin eline dü· 

şen küçük bir gönüllü "Bara., 
adında on üç yaşında bir çocuk 

"yaşasın krall., diye bağırmağa 

mecbur edildiği zaman. hiç düşün· 
meden "yaşasın cumhuriyeti..,, diye 
bağırmış ve hemen o anda süngü. 
lenerek öldürülmüştü. 

Cumhuriyet hükOmeti Baranın 
sevimli ölüsüne şövalya un"avınını 
vermiş; en büyük ressamları topla 
mış onlara muhayyel birer "şöval· 
ye Ba~aln portresi yaptırmış, ve 
bu tabloların birer kopyelerini 
Fransanın bütün ilk okullarındaki 
sınıflara astırmıştı. 

Yüzyıl harplerinden 

f ransanın en kara günlerinde va· 
tanını dü,man ayağı altında 

çiğnenmekten kurtarmak için Fran· 
sızlara vatan aş k ı aşılıyan halk 
kahramanı henüz on altı yaşında 
bulunan bir köylü kızı, Jan Dark 
olmuştu. 

Tarihimizin felaketli çağların· 

da Budin kalesi düşmanın müthiş 

lıücumlarına karşı kahramanca da· 
yanırken adı meçhul kalmış kah~ 

raman bir türk çocuğu geceyleyin 
kendisini iple kaleden aşağı salıve 

rerek düşman toplarına kadar yak 

!aşmış, toplara palamar b•ğlıyarak 
yukarıya çektirmiş. Cihan tarihinin 
eşsiz kahramanlıklarından birini 
göstermişti. 

Milli mücadele (tarihimizde 
Anadolunun yüzlerce, binlerce köy
lü çocukları, siperlerde büyükleri 
nin yanında dövüşmüşler, "Gazi,, 
ve "Şehit,. olmuşlardı. Bu çocuk
lardan "Antepli ~küçük Mehmet., 
in kahramanlık destanı güzide mu 
barrirlerimizden Falih Rıfkı Atay 
tarafından yazılmıştır. 

'' 
1ROMAN :17 

BUGÜN 

f I .. ~-~ ·~· ~; ·~· ~. j ·1 
Akademi 

a 

O
stanbul gazetelerinde "öy· 
le dememeli,böyle demeli., 

modası hüküm sürüyor.Hemen her 
gazetenin bir köşesinde haşmet· 
fQ bir üstad'a rast gelmemek 
imkanı kalmadı. Kimisi "muhar· 
rir dememeli, yazıcı demeli,, 
buyuruyor; kimisi "mükrim de· 
memeli. "ikram eden demeli,, 
fetvasını veriyor. Bir kısmı is
mihiis'ların asılları gibi yazıl· 

ması taraftarı; diğer bir kısmı 
ise telaffuza göre yazılış me
raklısı. Hııliisa bir hiiyühuy'dur 
gidiyor ki Allah encamını ha· 
yreyliye; imin ... 

Mamafih imla tezebzübü 
içinde bulunduğumuz, maalesef, 
doğrudur. Ben maden yazıyo· 
rum, siz uzatma işaretsiz a kul· 
lanarak maden yazıyorsunuz; 

öteki de mağden yazıyor. imla 
lUgatı, tam minisiyle, - aman 
bay mürettip ve bay musahhih 
dikkat; yine geçen günkü gibi 
ihtiyaca diye düzeltilmesin -
ihticaca salih değil; onda da 
bir çok yazılış yanlışları var. 

Bir akademi ihtiyacı karşı· 
sında feryad edenler çok hak
lıd•rlar. Bize imlayı o verecek 
ve onun verdiği örnek - daha 
evvelden münakaşası yapıldığı 

için - herkesçe aynen kabul 
edilecek. 

Kelime icadı da böyledir. 
Öyle adamlar gördüm ki De· 
kolte kelimesinin "Kol,, dan 
geldiğini ve kalın "lam,, kulla· 
namıyan Fransızın (lam) ı (lam) 
yaparak başına bir de nefiy 
edatı getirmek suretiyle "Kol· 
suz., manasına gelen Dekolte 
kilimesini icad ettiğini, bütün 
ciddiyetiyle, iddia ediyor ve 
Fransızca su mini.sına gelen 
şey'in Türkce olduğunu isbat 
için oluk tabirini, israr ile, ileri 
sürüyordu. Umumi hayatta tu· 
tunamıyan Evren, genel gibi 
tabirlere benzer yeni, yeni ke· 
limeler icadı için hepimiz ken
dimizde sali.hiyet görüyoruz; 

çünkü başımızda bizi bu g arib 
yolda durduracak bir akademi 
yoktur. 

Yeryüzü şu harp iifet~nden 
kurtulur kurtulmaz, ilme hürmet 
ederek, tabire dikkat rica ede
rim: ilme hürmet ederek, bir 

akademi kurmalıyız. 

••• 
• • .. • • .. • 'W •• ................ 
Halkevinde dun akşamki 

konferans 
Erkek öğretmen okulu öğret

menlerinden bay Ahmet Fazıl De 
mircioğlu tarafından dün ak~am 
halkevinde çocuk terbiyesi mevzu· 
lu bir kconferans verilmiştir. 

Ceyhanda çeltik ekimine 
müsaade geldi 

Ceybanda çeltik ekimine dair 
vekaletten izin gelmiş ve mahal· 
line tebliğ edilmiştir. Ceyhanda 
bu yıl çeltik ziraati •yapılacak sa· 
baların geni7Jigi 5,148 dekardır. 

2GENÇiDAM 
OLUNDU 

Balı kesir (Hususi) - Bigadiç nalıiyesinden öğretmen Ahmet oğlu 
Nazif Aksumun üç buçuk yaşındaki kızı llteri: birlikte ve taammü· 

den öldürmekten şuçlu Bigadiçin Servi mahallesinden Cellat Halil oğlu 
330 doğumlu kasım Alacan ve arkadaşı ayni nahiyenin kuyu mahallesin 
den 332 doğumlu Kara Mustafa Özkulanın ölüm cezasına mahkOmiyet· 
leri hakkında şehrimiz ağır ceza mahkemesince verilen ve temyiz mah· 
kemesinin 13-6-1939 tarih ve 992 esas 1802 karar sayılı ilamı ile lastik 
edilen ölüm cezasının hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini müstelzim 
bir sebep görülmediğinden teşkilatı esasiye kanununun 26 ıocı maddesi 
mucibince bu cezaların infazına büyük Millet Meclisi tarafından karar 
verilmiştir. 

Bu iki katil, şehrimizde idam edilmişlerdir. 

Romanyadaki petrol 
heyetimiz 
Temaslarım 6 it (r d i, 
Romenlerle, istenilen 
şekilde bir anlaşmaya 
varıldı 

Ticaret ofisi tarafından mem· 
leketimize 600 ton kahve getiril· 
mek üzeredir. Ofis, yeni kahve 
teklifleri üzerinde de temas halin· 
dedir. 

Romanyadaki petrol heyetimiz 

temaslarını ikmal etmiştir. Romen. 

!erle istenilen şekilde bir anlaşmaya 
varılmıştır. Mukavele bu günlerde 
imzalanacaktır. 

Ayrıca Hayfa yolıyle 310 ton 
petrol gelmektedir. 

Ticaret Vekaletinin delaleti ve 

Hariciye Vekaletinin tavassutu ile 

getirilecek bazı maddelerle halk 

tipi ayakkabılarını imaline yakında 
başlana~aktır. Bu halk tipi ayakka· 
bıların 660 kuruşa satılacağı tesbit 

edilmiştir. imalata önümüzdeki ay 
içinde başlanacaktır. Halk tipi el· 
biseler için de tek tip kumaş bul· 

mak maksadile tetkikler yapılmak
tadır. ilk tetkiklerimiz, halk tipi 
elbiselerin yirmi yirmi beş liraya 

mal olacağı neticesini vermiştir.,. 

Ticaret Odası yıllık bir 
broşür çıkaracak 

Ticaret odası mutat içtimaını 

dün saat 16 da yapmıştır. Toplan· 
tıda tahmin bürosunun talimatname 
sile istidalar üzerinde görüşülmüş· 
tür. Ticaret odası Çukurovanın ik 
tisadi durumu hakkında yıllık bir 
broşür ç1karmağa karar vermiştir. 

iki kız çocnğu diri diri 
yandı 

Ağın - Ağına bağlı Vahşin 
köyünde lsmail oğlu lbrahimin 
evinde gece yarısı bir yangın çık· 
mış ve derhal -büyüyerek her ta· 
rafı sarmıştır. Yangın tüyler ür· 
pertici bir faciaya sebebiyet ver
miş, lbrahimin biri beş, diğeri sekiz 
yaşında iki kızı diri biri yanmış· 
!ardır. 

Milli Piyango 
idaresi 

Yeni bir pl,jn[a milli 
müdafaaya yılda 5 
milyon 1 i r a temin 
edecek 

Milli piyango idaresi yeni bir 
plan hazırlamıştır. Bu planda, bi· 
rinci•i 7 Mayısta, ikincisi 7 Hazi. 
randa, üçüncüsü 7 Temmuzda ol
mak üzere üç keşide üzerine ter
tip edilmiştir. 

Birinci keşidenin tam biletleri 
iki, yarım biletleri bir, ikinci ke
şidenin tam biletleri üç, yarım bi
letleri bir buçuk, üçüncü keşide
nin tam biletleri dört, yarım bilet· 
leri iki liraya satılacaktır. 

Üç keşidenin umumi huilitı 
2,700,000 liraya baliğ olacaktır. 
Bu yekOnun yüzde altmışı olan 
1.620.000 lirası ikramiye olarak 
tevzi edilecek, 229.500 lirası ko
misyrın olarak bayilere ve Ziraat 
bankasına verilecektir. 

Ayrıca bilet, ikramiye kazanan 
numaraların listeleri ve el planla. 
rının tabı ücreti ile keşide masraf. 
larına 51.300 lira harcanacaktır. 
Bütün bunlar çıktıktan sonra safi 
kir olarak kalan 799.500 lira da 
Türk hava kurumu emrine tevdi 
edilecektir. 

Her keşidenin üç ay devam 
ettiğine ve senede dört defa tek· 
rar edildiğine göre, Milli piyango
nun memleket müd&faasına temin 
ettiği para miktrı 3.196.800 lirayı 
bulacaktır. Bu yekOn yılbaşı, 23 
Nisan ve 19 Mayısta çekilen ve 
çekilecek olan fevkalade keşidele· 
rin kazançları da ilave edilirse ha· 
va kurumunun bir senede yalnız 
piyangodan temin ettiği para mik· 
tarı 5.000.000 lira gibi mühim bir 
yekOna baliğ olacağı anlaşılmakta· 
dir. 

Diş tabibi B. Celal 
Çalapöver 

Gazetemizde değerli yazılarını 
okuduğunuz askeri hastahanemiz 
diş tabibi B. Celal Çalapöver'in, 
diş tabibi lsmail Hakkı Somay'ın 
muayene hane.<inde çalışmağa baş. 
ladığını memnuniyetle hal.er aldık. 
Değerli arkadaşımıza muvaffaki· 
yeller temenni ederiz. 

30 Nisan 1941 

İNGILIZLER NASIL 
GALİP GELECEK? 

(Başmakaleden artan) 
lamış olduğu görülmektedir. 

Amerika, sanayi kudreti ba· 

kımından, Almanya'ya kat 
kat faiktir. Çelik istihsali ve işçi· 
liği Amerikada, Almanyadakinden 
çok daha fazladır. Teknik Ameri· 
kada çok daha ıyüksektir. Alıııaa 
harp sanayii !istihsalinin üç veya 
beş mislini Amerikanın imal etme· 
si mümkündür. 

Burada şu sual alla gelebilir: 
Peki, Amerikanın sanayi kudreti 
yüksektir. Fakat · neden lngilizlere 
bili müessir bir yardımda buluna
mıyor? 

Bunun cevabı gayet basittir. 
Her şeyden evvel Atlantik yolunun 
düşmandan temizlenmesi liizımdır. 
Nihayet FAmerika, harp malzemesi 
istihsiiline yeni başlamıştır. 1942 
yazından evvel, Amerikadan, tam 
bir yardım gelmesi şüphelidir. 

Bununla beraber, lngilizler bi· 
len Amerikadan mümkün olan yar· 
dımı görmektedir. 
Hava hakimiyetinde kefe'nin tedricen 
fngilizler lehine dönmekte olması, 
hiç değilse, Almanların eskisi gibi 
havada tam ağır basamamağa doğ
ru gitmekte bulunması bu yüzden
dir. 
Harbi bilhass4 hava kuvvetlerinin ka· 
zanacağı muhakkak görülmektedir. 
lngilizler Amerikadan alacakları son 
sistem tayyarelerle kuvvet bulduk· 
ça ve bu kuvvet Almanları geçtikçe, 
harp talii lngilizlere doğru dönme· 
ye başlıyacaktır, Almanlar, Mi•ter 
Çörçil'in dediği gibi, batta Hind 
kapılarına kadar gitseler bile, bu 
hal onların harp sanayii kabiliyet• 
terini, Amerikalıların üstüne çıkara· 
maz. Evet, birçok yeni menbilar 
ele geçirebilirler. Aç kalmıyabilir· 
ler. Birçok ham maddeler elde ede
bilirler. Fakat bütün bunlar, nihayet 
harbin uzamasına sebep olurlar. Ka· 
zanılmasına değili. 

• J ngilizler hava hakimiyetini kat'i 
olarak ele aldıktan sonra, bu· 

gün Alman sanayi merkezlerine 
tevcih eylemiş olan tahripkar taar· 
ruzlar, aklühayalin alamıyacağı niıı
bette artacaktır. Bu da, Alman harp 
sanayiinin işlemesine mini olmak· 
tan başlıyarak. binnetice, felce ui· 
ramasına kadar ileri götürülebile· 
cektir. Bunu, Almanya için daha 
birçok müşkülitın takip etmesi ta· 
biidir. işte lngilizlere harbi kazan· 
dıracak olan budur... Bunun da 
1942 yazından evvel başlıyacağı 
zannedilmemektedir. Nasıl ki, lngil· 
tere ancak adalarında yıkılabiline, 

Almanya da kendi topraklarında 

yıkılabilir. Zira Almanyanın İşgal 
ettiği yerlerde, harp sanayii imali· 
tını dilediği ve halin icap ettirdiği 
derecede kurmasına ve arttırması• 
na ihtimal verilemez. Buna mukabil 
Amrika'nın istihsalatı hudud•uzdur 
denilebilir. logiltere'nin muvallaki· 
yeti, bu devreye ulaşbilmektir. Bu 
devreye ulaşmanın esbabını da İJ· 

tikmiil etmiş addedilebilir. Arada 
geçecek zaman, Alma11ya'nın daha 
bazı mahalli muvallakiyetler ka· 
zanmasıoa yardım edeceHir. Al· 
manya, Büyük Britanya adalarını 
işgal etmedikçe ve Atlantik lyolo· 
nu kesmedikçe, lngilterenin gale· 
besine mani olamaz .•. 

KA L DIRIMLA RI N KOKUSU 

"iki Gül., muharebeleri içinde 
kral Edvardm iki küçük ve güzel 
oğlu da amcaları Rişard tarafın· 
dan Londra kulesine hapsedilmiş 
ve bir gün oradan yok olmuşlar. 
dı. Asırlarca sonra bu iki bahtsız 
prensin iskeletleri Lon~ra ku.lesi 
denilen bu zindanda bır merdıve· 
nin taşları altında bulunmuştu. 

--ı 

~====::=.====:=::============================ YAZAN : Reşat Enis 
Fransa tarihindeki bahtsız ço· 

cuklar arasında da il~ hatıra ge
len Lui ile ikinci Napolyondur. Bi· 
rincisi ömrünü Templ zindanında 
diğeri de Şömbörn sarayında ge· 

çirmiş, h;r ikisi de ömülerinin ba· 
harında veremden ölmürlerdi. 

On altıncı Luinin oğlu, Siman 
adında bir kunduracının nezareti 
altında çok ağır hareketlere maruz 
kalmıştı. Babasının ikbal devrinde 
u Roma krah,, diye meşhur olan 
Napolyon zadeye gelince, Avusturya 
imparatoru olan dedesinin sarayın• 
da (Tehlikeli bir haydut oğlu) gi· 
bi, tahsil vo terbiyesi ihmal edile
rek büyütülmek istenmişti. 

Osmanlı tarihinin bahtsız prens· 
!eri arasında da babası tarafından 
gözlerine mil çektirilen ikinci Mu· 
radın küçük oğlu şehzade Musta. 
fayı Yedi~rnle zindanında feci bir 
şekilde idam olunan on ıekiz ya
şındaki genç Osmanı hatırlarız. 
Osmanlı hanedanının tahta oturan 
kardeşleri tarafından kafile kafile 
idam olunan prensleri ise sayılmı
yacak kadar çoktur. 

Hükümdar çocuklar 

Hemen her memleketin ·tarihinde 
çocuk hükümdarlar vardır. Bu 

- Yalaann 1 
karsın? 

Nerede yatıp kal-

- Rastgeldiğim yerde, ağabey ... 
- Yürü karakola öyleyse ... 
Karakolda bir de bakarım bir enai· 

si ... Avelin çarığını araklamışlar meğer· 
leyim ... Suratıma bir bakar, iki bakar ... 

- Tanıyamadın mı bey peder? 
diye, şakacıktan takılacak olurum. 

Birden gırtlağıma sarılır : 
- Nah, işte budar çalan 1 
Haydi bedavadan mapusaneye ... Der· 

dini anlatamazsın... Mapusane balim ra· 
• hat bir yer olsa 1 

Gece yarısından sonraydı. Oğnlto 

durmuştu, Şimdi garip bir horultu orkes· 
trası başlamıştı. Gardiyan Recep, akşam. 
danberi kokladığı eroinle harmanlaşmıştı. 
Başını yerlere kadar iğerek, bacaklarının 
arasına sokmuştu. Uzun saçları sürünü· 
yordu. En dipteki masada uyanık dört 
kişi vardı. Hikmet, onbirinci koğuş adam· 
!arından üçile başbaşa vermiş konuşu· 
yordu. Bunların hepsi de iyi, hem çok iyi 
insanlardı. Dost oluvermişlerdi. Hele bu 
Efe Çakır 1... Hikmet, Recep'ten sonra 
en çok onu sevdi. Yirmi yaşında kadar
d~. Eni'. omuzları, şişkin göğsile yakışıklı 
bır delıkanlıydı. Yalnız bir kusuru vıudı: 
Gözünün biri camdı . Sinabarın muavi· 
niydi o •• Hafiften devirir aoyuydu. Gilçlil 

kuvvetli olduiu beUiydi. Recep'le ikiıi, 

tayfayı sabaha kadar beklerl~rdi, Arka· 
daşının cebini yoklıyanı dışarı çıkarır, 
seyrisefain kazanları dibine götürürlerdi. 
Ele kıskıvrak tutardı. Recep pataklardı. 
Bu hizmetlerine karşılık tayfa efradı, gar· 
diyanlara, gecede birer kuruş verirdi. 

Ele Çakır için de, bir hiç uğruna, 
hapishaneye girip çıktıktan ve künyesine 
sabıkalı kaydı düştükten sonra, namuslu 
bir işde çalışmak müınkiln olaıaamıştı. 

Arap Mehmet nefes kırıyordu. Çakır 
lafını kesince, durdu. Geniş bir iç çeki· 
şinden sonra, konuştu ' 

- Sabıkalı çok ... Serseri çok ... Hır
sızlık çok ... Sabıkalı oldıysak, serseri o(. 
dıysak bunda biziın kabahatimiz ne 1 
Ha ? Sorarım size ... 

Ffe Çakır'a - Senin bir kabahatin 

var mı? 
Hasso'ya 

var mı? 
Hikmet'e 

var mı? 

Senin bir kabahatin 

Senin bir kabahatin 

Namusunla, alın terile iş yapmak is• 
tersin, amma .. istemek para etmiyor, iş 
yok ... Yok iş vesseUl.m. 

" Sinyal n a çıkaıııam ben... Çıksam 
da ne olacak ki ? Üç adım git, beş 
dilenci... ( Hikmet'e döndil ) Nah, par· 
mağımın doğrusuna bak, Hikmet... Şu 
masa başında cimdallıya oturan sakallı· 

ları rördün mü ? itte Ömer baba... lıte 

Hayrı baba .• işte Nazım baba •. işte Mu· 
bittin baba... Torba sakallarına bakıpta 
altmışında sanma onları... Hepsi ben 
yaşta değilse anamla zina edeyim. Amma, 
köprü üzerinde sinyal için böyle torba 
sakala lüzum vardır. Mdrhametli insanlar 
bu lstanbullular doğrusu... Cami kapısın
da, köprü başında " yeni çıktım hasta· 
haneden 1 ,. diye avuç açar, gece geHr 
kumara oturur, puştlar... Nah az ötede 
daha usturupluları... Frengili Ali, Kopuk 
Mustafa liliin- Bunlarınki de ömürdür 
ha... Koltuk altlarında değneklerile ya· 
lancıktan topallamak bunlarda... Surat· 
tarını bağlamak bunlarda... Kollarını dir
seklerine kadar köskütük sarıp sarma· 
!ayıp üzerine de ciğerciden birer parça 
kan bulaştırmak bunlarda ... 

Sözün kısası dilenemem 1 
Hasso, Arabıo lafını kesti : 
- ipin belinde olsa ya be Arap! ... 

Hamallık yapsana ya ? 
Dik dik baktı. Dişleri arasından tü· 

kürdü. Kirli elinin pis ve tırnakları uzun 
iki parmağile kemikli burnunu kıskaçladı. 
Kalasını silkeliyerek, lastik gibi uzayan 
sümüğünü yere düşürdü. Çıplak ayakla. 
rına sıçrayan pisliği pantalonunun paça• 
larında temizledi: 

- ipim belimde mi olsun? Hamallık 
ını yapayım? .. iyi dedin Hasso ... Amma, 
marka lazım ... Markan vana iş var, ek. 

mek var ... Marka siibi olmakta meseledir 
hani ... 

Sonra, gene bıraktığı yerden devam 
etti : 

- Sabıkalı diye namuslu işe almaz• 
far. Hamallık etmek ıçın markam yok. 
Kendi başıma ufak tefek alıp satmak 
sermayeye bakar. Sinyala da çıkaman. 
işim gücüm " arpacı ,, lık olacak elbet ... 

Efe Çakır'a - Sen "ıöjilşcillük ,, 
edersin. Gülhane parkında uyuyanın 
cebinden çarığını çekersin. Kabahatin 
var mı? 

Hasso'ya - Sen " mantarcı n 110, 

suçun ne ? Aç mı kalacaktın ? Öteki 

" aıkı ., işliyorsa, beriki " tufa 0 y .. 
bunu isteyerek mi yapıyorlar ? 

Geniş salonu dolduran kalabalı&'• 
baktı: 

- Al topla hepsini- Doldur tabak• 
haneye .• Ver günde altmı~ar kuruş ... Ne 
hırsızlık vaaaarr, ne sabıkalı vaaaarr 
ne de serseri ... 

Hasso'ya - Doğru mu ? 
Hikmet'e - Doğru mu ? 
Efe Çakır'a - Doğru mu ? 
Sustu. Düşündiller. Sonra, ıöyleştiler: 
Arap Mehmet - Sürünüyoruz 1 
Efe Çakır - Sürünüyoruz 1 
Hauo - Sürilnilyoruz 1 

[ Devamı var ] 
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Değirmen de değirmen miydi 
ya? Cennet gibi bir y~rdi. Harıl, 
harıl akan suyun güzelliğine. piiyin 
yoktu. Değirmenin Ön tarafında 
söğüt ağaçları biribirlerine girmiş· 
lerdi. Suda beyaz, beyaz ördekler 
yüzüyor, latif bir serinlik temmua 
sıcağının varlığını gideriyordu. 

Değirmeci Yuna; kabadayı ge: 
çinir Rumlardandı. Pazar günlerı 
çuha şalvarını giyip, Trablus kuşa· 
ğını beline, kadife kalpağını başı· 

. d' · köyde koltuklarını · na geçır ı mı; 

kabarta, kabarta dolaşır ve ahba~
larına rakı ikram ederdi. Fena bır 
adam değildi, iyliği sever, bu s~
beple de köylü tarafından sevı-

lirdi. b'ld" 
Sözü uzatmadan hemen ı ı· 

relim ki değirmenci Yuna; bu ka
badayılık rüzgarını Çakıcı efede_n 
alıyordu. Zira o; Çakıcının en m~
ruf, en emniyetli yataklarından bı
riydi. 

Zaten efe ıie maiyetiyle bera· 
her bir saattenberi değirmende 
oturuyor ve Yuna ile alay edi

yordu: 
_ E .. Söyle bakalım gavur 

oğlu! Sonra ne olumuş?. 
_ Gavur diye dinsiıe derler. 

Ben gavur değilim .. 
- Pekili canım, gavur de

ğil de müslüman mısın sanki? 
- Müslüman değilim amma 

kitap ehliyim efe.. Müslümanlıkta 
kitap ehline gavur demek var 
mı? 

- Doğru ulen Yuna .. Ne ise; 
anlat bakalım. sonra ne ne oldu? 

_ sonra müfreze kumandanı 

Çerkes Eşref bey tutundu: Çakıcı 
efenin nerede olduğunu ille sen 
bilirsin diye .. Ben dedim ki: Be
yimi Ben nereden bileceğim? Şu
nun şurasında bir değirmenci par

çasıyım. Efe kim, ben kim? Bana 
cevap verdi: Demek efe bu kadar 
büyük adam ha dedi. Ben de el
bette büyük adam, büyük olmasa 
arkasından sizin gibi beyleri koş· 
turtur mu dedim. Güldü. 

_ Ulen aferin Yuna.. Paran 

var mı?. 
_ Sayende buluonr efe .. 
_ Peki .. Sonra ne dedi?. 
- Sonra baktılar ki bende 

lif yok. Yediler, içtiler burada bir 
gece eğlendiler. Ertesi günu de 

kalkıp gittiler. 
- Acaba nereye?. 
_ Vallahi efe; ben adamları· 

nın önünde şöyle bir yuvarlandım, 
zannedersem seni Milas tarafların· 
da takibe gittiler. 

Çakıcı efe bu izahat karşı· 
sında keyfli, keyfli gülüyordu. 

işte tam 0 sırada lzoel Jak 
efendiyle üç arkadaşı 

- Yuna .. Neredesin Yuna .. 
Diye bağırarak değirmenden 

içeri girdiler ve pürsilih efelerin 
karşısında donakaldılar ... 

Vazıyet o kadar biçimsizdi ki 
ne ileri, de de geri gitmenin im
kanı vardı. Bu gençler buraya ya· 
7.ln boğucu sıcaklarından kurtula
rak hoş ve serin bir gün geçirmek 
için gelmişler, fakat eşkıyanın ku
cağına düşmüşlerdi. 

Çakıcı efe; gençlerin sapsarı 
kesilen çehrelerine bakarak kork· 
tuklarını anladı ve sesine mümkün 
olduğu kadar halavet vermeğe ça· 
lışarak kendilerine hitap etti: 

- Neye öyle ayakta kaldınız 
çocuklar?. Buyurun, şöyle oturun. 
Yuna!. Efendilere ikram etsene .. 

lzoel jak efendi bu tesadüften 
kısaca kurtulmak yoluna dökülmek 
istedı. 

- Geçiyorduk ta efe, şöyle 
uğrıyalım dedik. Bize müsaade .. 

- Y ooo .. Gelmek sizin eliniz
de, gitmek te bizim elimizde. Hele 
telaş ~tmeyin, hiç korkmayın, şöy
le geçıp oturun bakalım. 

Bu emre benziyen ihtara itaat· 
tan baş.k~ çare var mıydı? Yahudi 
gençlerı ıster, istemez d • . d 
. . . d'l egırmen en 
~~erı gıfr ı er ve efenin buyur etti
rı tara a oturdular. 

.~•kıc~ efe bunların birer, bi· 
rer ısımlerıni sordu K' Jd ki • ım o u arı· 
m, buraya ne diye ld"kl . . . . . ge ı erını, ıs· 

tızah w ettı. l/ az~eti ve tehlike ol· 
madıgını anladıktan sonra içlerin· 
d~ temayüz eden lzoel Jak efen· 
dıyle konuımağ'a başladı: 

- Demek ki sen Avrupadan 

yeni geldin öyle mi? 
_ Evet efe .. 
_ Benim ismimi oralarda da 

işittin mi~ f 
l · · baö-ışlamadın · e e. - smını b 

Sen kimsin?. h 
_ Ben mi? Bana Çakıcı Me • 

met derler.. _ 
~ Çakıcı efe mi? Çok şükur 

yarabbi .. 
_ Çok şükür mü? O da ne 

demek? 
_ Demek şu ki efe; çok kor· 

kuyorduk. Her adam ~ir olmaz. 
Canımız, ırzımız, hepsı var. Ma· 
demki sen Çakıcı efesin; korkumuz 

kalmadı. 
- Neden olen? Biz eşkıya de-

ğil miyiz? , . 
- O başka, namus mes elesı 

başka .. Biz seni işittik •. 
- Sorduğum suale cevap ver· 

medin amma.. , 
_ Şu bir genç Osma~ mes ~-

lesi var efe.. Hani sen dort bın 
kişilik bir muhasara hattını yar.ıp 
çıkmışsın. Sonra genç .~sman ıs· 
minde birisi muhasara ıçınde kal· 
mış. Muhasara hattını tekrar yarıp 
içeri girmişsin. Osmanı kurtarıp 
yine dışarıya çıkmışsın. işte bu 
mes'eleyi Avrupa gazeteleri yazdı
lar ve senin için ( Dağlar kralı ) 
dediler. O zaman okvdum. 

_ Ya .. Dağlar kralı ha? Dağ-

lar kralı .. 
Filhakika genç Osman mes' e

lesinde _ ki tefrikamızda tafsilatı 
• geçmiştir - Çakıcı efeye Avrupa 
matbuatından bir kısmı bu unvanı 
vermişlerdi. 

- Bu senin lsviçre dediğin 
yer Avrupanın neresindedir? 

Bu yer; efe; Almanya ile Fran

sa ve ltalya arasında. Amma çok 

okumuş, çok ilerlemiş bir mem
leket .. 

- Büyük mü?. 
- Hayır .. Küçük amma çok 

ilerlemiş .. Cennet gibi yerler. in
sanların hepsi okumuş. Hapsaneler 
bomboş .. 

- Allah, allah .. Oralarda eş
kıyalık filin yok mu?. 

- Yok efe.. Hiç kimse eşkı

yalık yapmaz. Bütün caddeler as
falt .. 

- O da ne demek?. 
_ Ziftli, Katranlı dümdüz bir 

yol. lsviçrede hep yollar böyle. 
Her taraf mektep. Ahali okumuş. 
Sokakta hiç çocuk yok. Fabrikn
lnr cayır, cayır işliyor, çikulata, 
saat fabrikalarının en mükemmel

leri orada. 
- Pekala .. Hapsineler ne di· 

ye bomboş .. 
(Devamı var) 
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B irleşik Ame· Bir devlet ne za 
rika'nın harp mnn bitaraflıktan 1 

y an aşve 

linin nutku 

• 
ı 

karşısındaki vazi· ayrılarak fili ola 
yeti şöyle tarif rak harpte sayı· 
edilmişti : . lır? 

_ Harbe girme· Mihver ölçüleri 
mek şartiyle lngil· ne göre bunu 

tere'ye her türlü Avrupa Harbi tayin etmek kolay 
yardımda bulun- değildir. Alman· 

mak. ve Amerı·ka ya Yunanistanın 
Fakat Ame- lngiltereden ganın 

rikanın harp kar- y ~~ffe\INJ ti kabul etmesini 
şısındaki progra· ı bile harp vesilesi 

mı yavaş yavaş A ş Esmer telakki ettiğini üç 
değişerek yeni bir:-.---'---'---------= hafta evvel Ati
istihaleye girmiştir. Bu yeni istiha
le içindeki vaziyet şöyle tarif edi
lebilir 

- MağlOp olmasına mani ola· 
cak derecede lngiltereye yardımda 
bulunmak.l. 

Aradaki fark vazıhtır: Ameri. 
ka, yakın zamanlara kadar harbe 
girmemeği esas prensip olarak ka· 
bul etmişti. lngiltere'ye her türlü 
yardımda oulunacaktı. 

Fakat lngiltereyi CmağlObiyet
ten kurtarmak için harbi göze al
mayı asla düşünmüyordu. Harbe 
girmekle lngiltere'yi kurtarmak 
şıklarından birini tercih etmek 
mecburiyeti karşısında kalacak 0 • 

lursa, Amerika harbewgirmektense, 
lngiltere'yi mağlup görmeği tercih 
edecekti. 

Amerika'nın harp karşısındaki 
bu vaziyeti bir takım amillerin taz
yıkı altında yavaş yavaş değişmiş
tir. O kadar yavaş ki Amerikalılar 
bile bunun farkında olmamışlardır. 
Bugün artık harp dışında kalmak 
ikinci plana atılmış ve lngiltereyi 
mağlubiyetten kurtarmak ön plana 
geçmiş bulunuyor. 

Bu değişikliğe hususi bir sebep 
aramak beyhudedir. Amerika, bir 
defa lngiltere'nin davasını benim. 

na hükOmetine verdiği bir notada 
bildirmişti. Diğer taraftan Japonya 
dört senedenberi Çin'le dövüşür· 
ken hala bu memleketle arasında 

harp vaziyetinin mevcut olduğunu 
kabul etmecıektedir. 

Amerika da anlaşılıyor ki ken
disine mahsus bir ölçü kabul etmiş 
tir: bu da lngilterenin mağlubiye· 
tine mani olacak miktarda yardım 
Bu şimdiye kadar yedi milyar do
larlık harp malzemesinin lngiltere 
için Amerikada imali haddine var
mıştır. 

Bundan sonra bu malzemenin 
lngiltereye nakli gelecektir. Belki 
de onu "gönüllü,, Amerika kıtala· 
rının lngiltereye yardımları takip 
edecektir. lcabettikçe bu yol üze· 
rinde başka adımlar da atılabi· 

lir. 
Fakat bunları yapı.rken Amc· 

rikanın kendisini mihver devletle· 
riyle harp vaziyetinde telfıkki et· 
mesi için ortada sebep yoktur. 
Mihver devletlerinin hangi merha
lede Amerikayı kendileriyle harp 
vaziyetinde telfıkki edecekleri de 
kendi bilecekleri bir meseledir. iş 
te harp karşısında Amerika böyle 
bir yol üzerinde yürümektedir. 

siyen bir siyaset takip etmeğe baş- ALMANYA 
J:ıdıktan sonra, Almanya'nın zafer 

iman k taları tara
f ndan işgal edild1 

imanlar yelpaze 
eklinde yayılarak 

ingiliz sol cenahını 
çevirme-e uğra
ıyor 

Londra '19 [a. a.) - Cumar
tesi günü iki kol halinde Mısır 

hudu~unu aşan Almanların ileri 
hareketi şimdi tavazzuh etmekte
dir. Kahiredeki salahiyetli kaynak
lardan dün Londraya bildirildiği· 
ne göre Sollum düşmanın elinde. 
dir. Bu haber lngilizlerin doğu 
Afrikasındaki İtalyan bakiyesini 
muharebe harici kılmı:ık için yap· 
tıkları hnraretli faaliyet ve Fran
sız Somalisini müttefi ·ler davası· 
na iltihak ettirmek üzere müza
kereler cereyan ettiği hakkındaki 
şayialarln birleştirildiği takdirde 
Çörçil'in dediği gibi Alman stra
teiisinin şhndi şarKa dönmekte 
olduğu ve lngilizlerin bütün mu· 
kavemet kuvvetlerini düşmanın 

yolunu kesmek için daha büyük 
imkanlara malik olmak üzere Sü· 
veyş kanalına en az uzak bölgede 
tahşid edecekleri anlaşılır. 

Londra 29 [n. a.] - Garp 
çölündeki royter muhabiri bildi-
riyor: 

Sollum civarından hareket 
eden düşman k u v v e t 1 e r i 
kıtalnrımızın mühim kısımlarını 

ordudan ayırmak ümidiyle yelpaze 
şeklinde yayılmağa ve sol cena· 
hım1zı çevirmeğe çalışmaktadır. 

Almanya 
em leke 

a 
nez 

mü s
eti kazanmasına mani olmak için har- lsviçreyi tehdide başladı 

ki · · b Berlin 29 (a.a) - Yarı resmi be kadar sürü enme3ını ta ii gör- Berlin 29 ( A. A ) - Yarı res· 
k 1• d bir kaynaktan bildiriliyor: me azım ır. mi bir membadan bildiriliyor: 

Alman siyasi mahfillerinde bir 
Amerikalılar şimdiye kadar har· lsviçre gazeteleri, Almanya ile 

Alman müstemleke nezaretinin ih-be girmelerine mahal kalma· ltalyanın izzeti nefsini kırmayı 
t b \ das edilip edilmiyeceğine dair ga"Zete dan ngilterenin zafer kazana i e- kendilerine gaye edinmiş gibi gö· 

cilerin sordukları suale 'evet,,cevabı ceg" ini ümit ediyorlardı. 1941 sene- rünüyorlı:ır. Alman hariciye neza· d d 1 • · 
ve verilmiş şu cihet kny e i mıştır· si ilkbaharının birinci ayı, bunun reli mahfillerinde, Almanyanın bir 

h k · d \~i Almanya hiç bir vakit müstem-şiipheli oldug" unu anlatmıştır. Bu gün lsviçrenin hattı ara ·etın en . . 
l 1 1 1 1 leke emellerinden vazgeçmemıştir. vaziyette Amerika lngiliz mağlubi· mütevellit mese e er e meşgu 0 • 

yetinin neticelerine katlanmakla mnk fırsatını bulacağı ve lsviçre Cibuff de General dö Gol 
harbe fili olarak müdahale etmek gııztelerini derin düşünmeğe mec·l k f 

bur edcek bazı noktnlnrı tebarüz taraftarı hara et er 
şıklarından birini tercih etmek va ettireceği ilfive olunmuştur. 
ziyetinde kalmıştır. Halbuki aylnr J Londra 29 ( A. A) - Hür 
danberi Amerika devlet adamları Alman ve talyan hariciye Fanrnnsız kuvvetleri umumi karar· 
lngilterenin mağlubiyeti, Amerika· nazırları neler gahindan tdbliğ edilmiştir: 
nın da mağlubiyeti demek olaca· Vişi hükOmeti hür Fransız 
ğını tebarüz ettirmektedirler. konuşmuşlar? kuvvetlerinin, lngiliz kıtalarınında 

Bu sözler o kadar çok tekrar Berlin 29 (a.a) - y .ırı resmi müzaharetile Cibuti Fansız müs-
edilmiştir ki, lngiltere mücadele bir kaynaktan bildiriliyor: temlekesine karşı hücumlarını bil 
ederken, Amerikanın harp dışında Bugün Alman hariciye nezare- diren şayialar yaymıştır. Hür Fran· 

b 1 tinde bir kere daha tebarüz etti· 
kalması aykırı görünmeğe aşa· sız kuvetlerinin Londradaki umumı 

J • l rilmiştir ki, bazı ecnebi gazeteler· mıştır. Mademki ogilterenm var ı· karnrgfıhın<la bu husuta hiç bir 
l • d k de çıkan iddialar hilafına olarak 

ğı Amerikanın da var ıgı • eme • malumat mevcut değildir. Umumi 
t .. 0 halde müşterek varlıgın ko· Fon Ribbentroplp kont Ciyano ara-
ır, 1 ·1 • sında Viynnada yapılan son muin- karargah, Vişi hukumeti tarafın· 
runması için yalnız ngı t.::re~ın katta munhasıran cenubuşarki Av. dan ortaya atılan haberlerin bü-
kan dökmesini beklemek Amerıka rupasının yeni şekline dair hazır· yük bir ihtiyatla karşılanacağı ka-
lılar için egoizm olur. Amerika e!· lıklar bnhis mevzuu olmuştur. Bir naatindedir. Hi siyah halkın hissi· 
karıumumiyesi tedricen böyle hır konferabns kkonufşulmamıştır; e:;asen yatı gibi uzun zamandanberi hür 

k . böy e ir ·on erans olması için 
istihaleye girme tır. sebep de yoktur. Fransııya çok müsait olan Cibuti 

Bu istihaleye grinceye kadar com~ur ı-------------""! Fransız garnizonunda kendiliğin-
' · · Ruzveltin yapmıya çalıştıgı, Bu den vukubulan bazı haraketler 

ha:~:· fili olarak girmekle b~rabetr gece Nöbetçi eczane mevzu bahis olsa gerektir. Hatır-
'b' " " ekten ıbare l d d k' " k · kd' girmemiş gı ı gorunnı . . ar a ır ı mutare enın a ı es· 

· F 'lh k'ka mihver devletlerının alk ecza esı· nasında Cibuti mukavemet için tır. ı a ı d na ge 
harp hukuku etrafında mey a . . müracaat eden ilk f ransız toprak· 

'' Medeniyetin ka
lesi o 1 a n G i r i t 
dü mana çiğnetil
miyecektir. ,, 

Hanya : 29 ( A.A.] - Yunan 
Başvekili, Hanya halk teşkilatı 
mümessillerinin önünde söylediği 
bir nutukta, Yunan hükQmetinin 
harbe devam azmini ve hürriyet 
kuvvetlerinin zaferine olan itima· 
dını beyan etmiştir. Başvekil, 
Girit halkının inzibat ve ahenk 
duygularına müracaat ettikten ve 
bizzat kendisinin de iştirak ettiği 
Girit hürriyeti savaşlarını ve fe· 
dakarlıklarnı hatırlattıktan sonra 
sözlerini şöyle bitirmiştir : 

" - Medeniyetin kalesi olan 
ve beşer hürriyetinin tekrar men· 
şei olacak Girit, d~şmana çiğne
tilmiyecektir. Yaşasın millet, yaşa
sın Girit, yaşası kral. ,, 

ingiltereye yapılan Al-
man hava hücumlan 

Londra 29 ( A.A ) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği : 

Dün gece düşman tayyareleri 
lngılterenin cenubu garbisinde bir 
şehır üzerine 2 saat kadar devam 
eden bir hücum yapmışlardır. Bir 
kaç yangın çıkmışsa da insan 
zn} iatının çok olmadığı zannedil
mektedir. 

lngilterenin cenubu garbisinde 
bazı yerlerle Gal eyaleti, cenup 
sahilleri üzerinde de bir az faaliyet 
olmuştur. Bazı hasar olmuşsa· 

da insanca zayiat azdır. Cece 
avcı tayyarelerimiz bir düşman 

bombardman tayyaresi düşürmüş· 
lerdir. 

Londra 29 ( A.A ) - Bu gece 
10 lngiliz bombardmam tayyaresi
nin Brest'e hücum ettikleri öğre· 
nilmiştir. 

Londra 29 ( A.A ) - Hava 
nezaretinin tebliği : 

Tanarelerimiz Holanda sahilleari 
açıklarında iaşe gemilerine refakat 
eden iki duşman muhribine hücum 
etmişlerdir. Biraz sonra düşman ge· 
milerinin kalın bir duman tabaka· 
sına büründükleri görülmüştür. Bu 
hücumdan 4 tayyaremiz dönmemiş
tir. 

Fransa ve Holanda sahili açık
larında görülen diğer iki düşman 
gemisine de hücum edilmiş ve isa
bet kaydolunmuştur. Bu gemilerin 
battıkları zannedilmektedir. 

usu i muhasebe 
mü ü lü"·· • • 

1 · Harunıyede idarei hu
susiy yı; ait kaplıca açık ar

tırmasına muayyen vakıtta is
tekli çıkmadığından müddet 

5- 5- 941 pazartesi günü sa
at (11) e kadar uzatılmıştır. 

2- İsteklilerin ihale vak
tında vilayet daimi encüme
ninde bulunmaları 

698 

tirdikleri anarşi de buna ınüsnıttır [ Tarsus Kapısında ] tarından biri olmuştur. 
,~~~~~;;;;;;~~================;;;;~;;;;===~ Bir Tashih 

25 4 941 tarihinde zayı 
vergi makbuzu ilanında nu. 

mara 355263 yerine 565263 
olarak yazılmışt~r. Düzeltiriz. 

~1:::::::::::::::::::~::~::::~::::::::~M;o:n~t~~R:e~v:er~:en~s~t~it~üs~ü~~d~o~k~t~o~rl~a;rı~n~d~a:n~E~r~i~k::~l~a~n~la~r~ı,~p~a~rs~l~a~rı~,~g~e~rg~e=d~a~n~la~r~ı~d~ir~i~d~ir~i~n~as~ı~ 
B l·r gu"nde paraşütle en çok atlayış re- F 'b r oıikrobiyoloı'i l~b d' 

Paraşüt 
Ferye, rı pu . a oratuvarı ı· yakakaladıklarını duydukca bu hikayeleri ma-ı oru kıran bunun bir kaç nafta ev ve- d kt Artıs ve bı' h b 

.. V l rektörü o or r asta akıcı ka· l dd d b 
k l J · V l 'ddi e çe sa a e er. Amerika ordusu ihtiyat yüz aşı· l. k d r Ameri a ı orı e çe aı • d d 

ıne a a l k retile 10 ır. l d J 'd A 'k k t 
b, " de para1iütle 38 at ayış yapma su . . b 'ki t arın an ak Aberdin e merı anın ur var-
ır gun ş· d' A · tınlı lsviçrede ~ ı nnınnıış doktorun, ağır 

b'r dünya rekuru kurmuştu. ım ı rıaln k ceza mahkeınes.ıne. sevk.edilmelerine sebeb'ıyet makta ve yakalamakta en mahir avcısı telak· ~ so bir ünde tayyareden 39 defa at .a~a A 
Pıkat'l enf bir dünya rekoru teşkil etmıştıd veren suç, on ı k~ emzıkli çocuğun ölümüne ki edilmektedir. Bir gün berdin, yabani do· 
sure Pika~o Buenus Aires tayyare meydanın a sebebiyet vermektı.r. Bu on iki çocuğun ölümü, muz avlarken, köpekleri tarafından takip edi-

b hleyin 'saat yedide tayyareden atlayışlarına difteri seromu yerme yanlışlıkla toksin tüplerı' len ve üzerine doğru koşan büyük bir kurt 
sa a 1 d 39 d f atla· k 
başlamış ve akşam saat a h a e a zerkedilmiştir. Do tor F erye bu öldürücü mik- görmüştür. kurlun ağzı açıkh. Keskin dişleri 
yaşla tamamlamıştır. . a ropları çocuklara zerketnıekle müttehimdir. görünüyordu. 

Binlerce halk yürt'lklerı heyecandan prp. h 
• 1 yır Doktor Fe:ye atanın kendisine değil, Aberdin canavarı gördüğü zaman silahını 

çarpa bu cessur tayyarecınin atlayış arını se mikrobiyoloı'i laboratuvarı d'ırekto"rü do tor k d d k b 1 d 
ve takip etmişlerdir. Bir çok kadınlar heye· kullanamıyaca erece e ya ın u onuyor u. 

d P'k sene Artis'e ait olduğunu, tüplerin o liıboratuvardan Amerikalı, kurdun üzerine saldırdığını ve candan bayılmışlar ır. ı aso, geçen . ld . . " 1 d 1 
k • t bbü etmış gönderi iğını ve uzer ~rinde difteri aşısı eti· gırlag· 101 koparmak iste iğini görünce ko unu, Amerikalının rekorunu ırmaga eşe s • 'dd' 

fakat 21 inci atlayışta yaralandığı cihetle, keti bulunduğunu 1 ıa eylemektedir. kurtun açık ağzı içine sokmuştur. Kurt, ağzı· 
1 t Bu dava, lsviçre efkarı umumiyesi tarafın. k bı'r ı'kı' anlık fırsatta ı'stı'fade teşebbüsü akim ka mış ı. nı apayamamış, n 

• dan derin bir heyecanla takip ediliyor. eden Aberdio, av bıçağını, canavarın kalbine 

1 d h lsviçrede Bern sviçre e eyecan şehrinde son gün· 

uyandıran bir dava terde halk arasın· 
ve alaka uyandıran bir 
baılanmıştır. Suçlular, 

2 000 k U r t 1 Vahşi hııyvanları av-
' an lamakta o derece ma· 
akah avcı haret ve ihtisas sahibi 

avcılar vardır ki, insan bunların kaplanları as-

saplıyarak öldürmüştür. Bu hadiseden sonra 

Ab~rdin kurt avına merak sarmış, bu işte 
ihtisas sahibi olmuş, iki senede tliriri diri, 
yııknlndığı 2,000 kurdu, bcherini 15 er Jiradıın 
sııtarıık zengin olmuştur. 

Ceyhan Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 
Ceyhanın Rif adiye köyün

de mukim iken 940 yılı için
de vefat eden Hüseyin oğlu 
Hüseyinin varisleri tarafından 
vuku bulan müracaat üzerine 
muteveffanın terokesine mah
kemc.ce el konularak defteri 
tanzim edilmiş olduğundan 
müteveffadan alacaklı ve mil· 

tevetf aya borçlu bulunanların 
tarigi ilandan itibaren Bir ay 
içinde borç ve alacaklarını 

lfı h k. 1. w. e müracaatla su a ım ıgın . k 
deftere kayit ettirmelerı h;69 

d edeni kanunun 
larm a m . ~jkun mu-
uncu nıaddesıne te . 

1 n ıltıcıığı Winen ıhtar 
amc e Y P 

697 olunur. 
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Tan Sinemasında 
Bu akşamdan itibaren en müthiş maceralar ve en 
heyecanh vakalar şaheseri emsalsiz ve ateşin yıldız 

MUSTER GRABBE 
Tarafından Harkulade Bir Kabiliyetle Yaratılan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
25 kısımlık bügük sergüzeşt ve dehşet /ilmini sunuyor 

Binlerce figüran, korkunç ve dehşetli sahneler her sahnesi 
binbir hareket ve heyecanla seyredilecek olan bu fevkalade 

Sergüzeşt Filmini Meraklılara Tavsiye Eder . . · 

Filme ilaveten: GUlıEL SISll ~<OVıDOt/ 

GENEAUTRY 
Tarafindan Temsil edilen Heyecan ve macera filmi 

DA& $ARlKISI 
BUGÜN 2,30 DA /Ki FiLM 

1· BAY TEKiN MEÇHUL DÜNY A'larda 
Hepsi Birden 

2· DAG ŞARKISli 
. .. ! . l j • - ... ~ 

BUGON 

ASRI SiNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 BU AKŞAM 8,30 
Sinema aleminde bugüne kadar yapılan en komik ve en gülünçlü 

JUR.t<ÇI SOllU 
ZORLA TAYYARECİ 

Görülmemiş Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 
İLAVETEN : 

Sergüzeşt Fi/imlerinin Bügük Kahramanı 

TOM TYLERIN 

Esrarengiz Çiftlik 
Son derece merakh heyecanh sergUzett fllml 

BugUn Gündüz Matinada: ZORLA TAYYARECi 
ESRARENGiZ ÇiFTLiK 

PEK YAKINDA: 
VIVIANE ROMANCE 

YARI GİCEDEN SONRA 
Filminde 

Avrupalıların Hergün Kolipostal İle Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

Türk Mamulitı 

ç:APA MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduj'unu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

1. 

Belediye Riyasetinden: İLAN 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 kiraya 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 ilan olunur. 

Muvakkat Muhammen bedel 

Mevkii Cinsi No: Teminatı İ c a r ı 
-- -
Kolordu caddesi zahireci dükkanı 28 11 25 150 

65 
65 
65 
46 
65 
65 
65 
65 

.. .. 

.. .. 

.. .. .. .. 
Buğdaypazarı 

.. .. 
.. .. 

.. ,. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. .. 

.. . . 

' :: .. .. .. .. 

3o 4 9o 
32 4 9o 
34 4 9o 
36 3 45 
38 4 9o 
4o 4 ~o 
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 9(J 
76 18 75 
78-80 22 5o 
30- 4- 9- 14 

150 
65 
65 
65 
65 
65 
80 

250 
150 
1So 
lSo 
1So 
lSo 
lo5 
250 
300 

700 

• ALSARAY SINEMASI : 
• 

BU AKŞAM ! 

Belediye 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 3 l 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 de Belediye bina 
sındaki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 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 

HükOmet civarı 

" " 
" .. 
" .. 
•• .. .. 
" .. .. .. 
" " 
" " 
" " 

Belediye önü 
Yağcami civarı 
Hayvan pazarı 

" ;, 
Atatürk parkı 
HükOmet civarı 

Saathane civarı 

" 
,, 
,, 

" 
,, 

" " ,. .. 

Cinsi 

Yazıhane 

" 
" 
•t 

,, 

" .. .. 
,, 
,, 

Eski temizlik 
ah uru 
Kulu be 

" Saban yeri 
Kahve 
Büvet 

Eski Adliye 
binası 

Dük kin 
,, 
,, 
.. 
., 
,, .. .. .. ,. ,, u 

Eski Buğday pazarı Arsa 
Belt'!diye altı Berber dükkanı 

,. ;; Kunduracı ;, 
;; ;; Lokanta :; 

Eski buğday pazarı Gülen bar 
Yeni otel civarı Eczane 

No. 

59 
61 
63 
65 

67/ 1 
67/ 2 
67/ 3 
67/ 4 
67/ 5 
55157 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

28 
30 

6, 4, 2 

30- 4- 9- 14 

Muvakkat 
teminatı 

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

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 

Muhammen 
icar bedeli 

120 00 
100 00 
67 00 
70 00 
30 00 
30 00 
35 00 
20 · 00 
30 00 

too oo 
123 43 

75 00 
75 00 
25 00 

600 00 
109 00 

1750 ()() 

200 00 
160 00 
150 
150 
150 
160 
160 
100 
151 

00 
00 ' 
00 
00 
00 
00 
00 

S02 00 
340 00 
500 00 
400 00 

iki güzel film birden takdim ediyor • 
I : -----

Çapa marka çorbahk hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuıluk ve sOr,atle 

hazırlımabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi· 
zin yegane müsta~zar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü• 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiftlr. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızw 

2 + Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABlLlRSlNlZ . . 
Beşiktaş Çapamarka ~ Kurulut Tarihi: 1915. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,1 Apsto•,3//cinciteırin tarilılerilllle gapılır • 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. 

3000. 
1500. 
2000. 
2000. 
3500. 

Ura 
3 " 
2 

4 
8 

35 
80 

300 

.. 
,, 

.. 
" 

1000 
750 
500 
250 
100 
50 
20 

" .. 
" .. .. 
.. 
" 

4000. 

6000. 

,, 

" ,, 
.. 
,, 
,, 

TUrklye ı, Banka•ına para yat1rmakla pi· 
nız P•r• blrlktlrmı, ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda t•lllnlzl de denemı, olur•unuz. 377 

Halkavi Reisliğin· 
den: 

(Konser - Temsil) 
Evimiz sosyal yardım şubesi 

çıkarına 30. 4. 941 çarşamba 

günü akşamı Alsaray sinema 
smda zengin bir müsamere 
verilecektir. 

iLAN 
( Satllk Hlzar ) 

. Bileme kaynak ve şeritle
rıle beraber 20 beyfir kuv
vetinde maaşalter aliktirik mö· 

1 
törü satılmaktadır. Arz11 edenler 
Mersinde F ort acentesine ve 
yahut Bay Alanyalı Mustafa. 
ya müracaatları. 

30• l• 2w 3 •4 694 

Dünyanm en güzel çifti sanatın en eşsiz yıldızları • Adana Asliye 2. 
• sinemamn en sönmez ateşleri : Hukuk 
•Hergünyeni bir dansgaratanheradımlarınagönüllertakan• Hakimliğinden : 

1 

Adana Asliye 2. 
Hukuk 
Hi kimliğinden : 

Numarah yerler 30 duhu
liye 15 kuruştur. Biletler 
Halkavi bürosunda satıl
maktadır. 

- Adana iflas M• 
murluğundan: 

t 1 Adananın Camili köyün-

•. F red· Astaire - Ginger Rogers •• den Hüseyin oğlu Mustafanın 
Reşat bey mahallesinden 

1 Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel filmi 1 Mustafa karısı ve Ahmet kı-
l 
1 BDYDK DANS zı Yadigiraleyhineaçtığıbo-

ıanma davasının yapılmakta 
il olan duruşmasında : müdde• 

ŞARKICI KOVBOY aleyha Yadigire ilanen dive-

BOB BAKER tiye tebliğ edildiği halde 
mahkemeye gelmediğinden 

Tarafından oynanan heyecan ı ilanen gıyap kararı tebliğine 
1 ve duruşmanının 5 / 6 1941 

ve macera filmi 1 Perşembe saat 9 talikine ka-

: rar verilmiş olmakla o gün ~<URJlAR~ 
BUGÜN 2,30 DA 

BOYOK DANS 
HUDUD KURTLARI 

1 ve saatte mahkemeye gelme-
1 diği veya bir vekil f gönder-
1 mesi lüzumu aksi takdirde 

muhakemeye gıyaben devam 
1 edilerek birdaha mahkemeye 
1 kabul edilmeyeceği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

696 

Adananın Sirkenli köyün

den lsnıail oğlu Ahmet ve

kili avukat Ihsan Çakın tara

fından 'ayni köyden Cumali 

kızı ve Ahmet eşi Şadiye 

aleyhine açılan ihtar dava- • 

1- Halktürküleri 
2- Konser 
3 ~ • Büyük şair Himidin 
nestereninden bir tablo 
4- (Kavga sonu) Vodvil 
2 perde 

681 27- 29- 30 

sından dolayı yapılmakta - - --------

Müflis Mehmet Ata Zade 
talibin iflas idare heyeti iıtif a 
etmiş olduklarından yeni ida· 
re heyeti seçilmek llzere bu 
masada alacakları kayıtlı olan· 
ların 12-5-941 tarihine rut· 
layan pazartesi günü saat 
on dörtte Adana icra daire· 
sine gelmeleri illn olunur. 

702 

Bir Tashih 
olan duruımada müddealeyha Adana Ticaret ve 
Şadiye adına çıkarılan dave- Sanayi Odasından: 

G b · Dünlcü mushamızda ukeri tiye gösterilen adreste bulu- az, enzın, mazot ve 
l · Satınalma komisyonuna ait namadığı ve mahalli ikameti makine yağ arı lıcaretile işti· 

h gal etmek üzere 27. !- 1939 200 kilo domates salçasının 
meç ul ld .. ·ı b"l'" muhammen bedeli 49- lira o ugu şernı e ı a tarihinde r teşekkül eden ve 
teblig" iade k 1 d ğ dan ı'li olması lazım gelirken 73.So 1 ın ı ın • odamızda 809 sicil numarasi-

d ve teminatı 7 .35 olması lizım 
nen avetiye tebliğine ve du- le ı'kı'nci sınıfta kayıtlı bulu-

gelirken 49- liruı olarak ya· 
ruşmanın 24 / 5/941 cumarte- nan Yako Benyeı ve şeriki zılmıştır. Düzeltiriz. 703 
si saat 9 talikine karar veril- Abdo'nun odamıza tevdi et· 
miş olmakla o gün ve saatte tikleri 17- 4- 941 tarihli tez- imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
müddeialeyhin hazır bulunma- kerede tic11rethanelerinin fes- U. Neşriyat Mn~:~ ~.;ii 
Si lüzumu tebliğ makamına hedildiğini bildirmeleri üzeri- Basddıi'ı yer : [ eUGON 1 
kaim olmak üzere ilan olunur. ne keyfiyet ilin olunur. j Matbauı - Adana 

695 701 -iiiiiiiilliiiiiiiiiıiilli.;~----iiiilii-


