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Muğla 31 ( a. a. ) - Dün Muğlada 
üç yer sarsıntısı olmuştur. Saat 9,2 de 
duyulan yer sarsıntısı çok şiddetli idi. 
Hiç bi~ h~sar >:oktur. Muğlada üç gün· 
denberı şıddetli sıcaklar hükOm sürmek· 
tedir. Hararet derecesi gölırede 34 tür. 

• • A 

ISTIHSALATI 
arttırmak ıazımdır 

Bu gün Türkiyede 
ekilecek bir kilo Buğ
dayın, bir kilo fasulye
nin, bir dönüm Tütünün 
ve bir dönüm pamuğun 
kıymeti ve ehemmiyeti 
düne nazaran pek bü
yüktür. Bu ehemmiyet 
Türkigenin Maddi refahı 
için büyük olduğu ka
dar, beşeriyete yapacağı 
gardım bakımından da 
o derecede büyüktür. 

Yazan: CAViD ORAL 

Dünya harbi devam ediyor. 
Daha ne zamana kadar de· 

vam edeceği de henüz kesdirile· 
miyor. Fakat demokratların hazır
lıklarına ve harp 'eneriilerine ba
kılacak olursa bu harbin daha 
uzun müddet süreceğine hükmet
mek lazımgelir. Bu vaziyeti karşı· 

sında harp dışında kalan millet· 
lere hem insani bakımdan ve hem 
de kendi menfaatleri bakımından 
düşen bir vazife iştihsalatı artır
maktır. Çünki harp içinde bulu
nan milletlerin normal bir surette 
İstihsal yapmalarına imlı:in yoktur. 
Bir çok müstahsil elemanların cep
heye sevkedilmeleri, harp malze
mesi yanında istih•al malzemeleri· 
nin zaruri ihmali bu milletleri ta· 
bii olarak sınai olduğu kadar 
zirai istihsalittan da mahrum ede
cektir. Avrupadan, Balkanlardan 
akseden haberlere bakılırsa dün· 
Yanın bu semtinde yiyecek hn
•usunda büyük bir sıkıntı ve iztı

rab hissedilmekte olduğu anlaşıl
maktadır. Avrupanın ve Balkan· 
larıo bu durumunu tabii görmek 
icabeder. Zira buradaki milletlerin 
bir kısmı harp içinde bulunmakta, 
bir kısmı da ziraat memleketi ol· 
madığı için hariçten ithalat ya
pamadığından açlık teblikesiyl~ 
karşılaşmaktadır. Esasen Avrupa 
kıt'ası biç bir zaman kendi hubu
bat istihsalitiyle kendisini doyur· 
llluş değildir. Avrupa daima Ame
rikadan, Rusyadan vesair memle· 
İ<etlerden yiyecek getirmiştir. Hal· 
bu iti flngiltere tarafından gayet 
sıkı bir surette tatbik edilen ablo· 
ka Avrupanın hariç piyasalardan 
bilhusa Amerikadan hububat ge· 
lirınesine imkan vermemektedir. 
Avrupa lı:ıtasında yaşayan insan
lar ve milletlerin bu açlık tehlike· 
•ine karşı ne kadar müddetle ta
hammül edebilecekleri hakikaten 
111ühim bir mesele teşkil etmek
~~d_ir. Ancak bu vaziyete rağmen 
ızıın gibi harbin dışında kalan 

?'illetlerin yapacağı bir iş varsa 
••tibsaliitımızı mümkün olabildiği 
kadar tezyid etmeğe çalısmak ola
caktır. 

Türkiye Cumhuriyeti reıım1n
den önce hariçten •buğday ithal 
•den bir memleketti. Bir ziraat 
ıııeınleketi olduğu halde kendi 
~~ndisine kafi gelecek buğdayı 
~le yetiştiremiyordu. 

Çunkü z· t · t t k · • · · ıraa ımıı . zıraa e nıgımız 

l>ek geri idi. 

ha Cumhuriyet devrinde her sa
d da olduğu gibi ziraat sahasın-

a da ilerlemeler kaydettiğimiz 
Ve y • . 
I enı zıraat metodlarını, usul· 
•tini b · 1 b . tık enıoısemek e azı r:ıraat mın-

• •nıızda iptidailikten kurtuldu· 
:~llluz muhakkaktır. Fakat bugün· 
iç~ dünya yürüyüşü ve bu yürüyüş 
nıın~e başka memleketlerdeki len· 
h · •imi, teşkilatlı. vesaitli ziraat 
~~'•ketleri karşısında bizim umu· 
... 1\ :ı' 
•d·ı lr~i durumumuzun mukayese 
ıt-' emıyecek bir vaziyeti açıkça 

020 Çarpmaktadır. 
Ol Şüphe yok ki bu vaziyete amil 

an b" y ırçok sebepler mevcuttur. 
b_° bunlar arasında bu harbinde 
~~Yilk tesirleri olmuştur. Ancak 
•İri Y~lnız ve temamiyle harbin te
til e_rı al.tında görmek de doğru de-
ı':"· Bıraz da bu meselede teşki-

~ ızlığımızı ve yerine göre bati 
areketlerimiıi nazarı dikkate al· 
lllak lazımdır. 
r Her ne ise bu mevzuu teler· 
Uatiandırmaya ıririşmek iotemiyo-

Silolarımızdan Biri 

Ceza kanununda genis 
mikyasla ıadilöt -- Adliye 

kanun 
Vekaleti 
liyıhası 

yeni bir .--· 
hazırhyor -Ankara 31 (Hususi Muhabirimizden) - Adliye Vekaleti, Turk Ceza 

kanununda geniş mikyasta tadilat yapan yeni bir kanun layıhası h~zırla· 
maktadır. Son zamanlarda sık sık değiştirilmekte olan Ceza kanunu 
bu tadilatla bu günkü ihtiyac ve zaruretleri karşılamış olacak ve her 
fırsatta bir maddesini daha değiştirmeife lüzum kalm1yacaktır. Veki
let de bu maksatla teşekkül eden komisyon, yapılacak ladiJitın nelerden 
ibaret olacağını tayinle meşgul buluomaktadır. 

Yeni fiyat kontrolörleri 
va zil eye baslıyorlar 

Ankara 31 (Hususi muhabiri· 
mizden) - lstanbul ve ankara fi. 
yat murakabe kurslarını bitiren 
kontrolörlerin peyderpey tayinle· 
rine başlanmıştır. Bu gençler bi
lOmum istihsal mıntakalarına ve 
35 kadar vilayet merkezlerine 

gönderilmektedir. 
Kontrolörler, kendilerine ve· 

rilen talimat mucibince, derhal 
vazifelerine başlayacaklardır. 

Fiyat murakabe teşkilatının 

ruz. Yalnız şu noktayı sarahatle 
tebarüz ettirmek istiyoruz ki, bu· 
a-ün Türkiyede ekilecek bir kilo 
buğdayın, bir kilo fasulyanın, bir 
dönüm tütüniln ve bir dönüm pa
muğun kıymeti ve ehemmiyeti dü
ne nazaran pek büyüktür. Bu e· 
hemmiyet Türkiyenin maddi refa
hı için büyük olduğu kadar beşe
riyete yapacağı manevi yardım 
bakımından da o derecede büyük-

tür. Bu ehemmiyeti göz önünde tuta
rak ona göre teşkilatımızı yap
malıyız. Henüz istihsal mevsimin· 
deyiz. Fakat bu mevsim içinde ve 
şimdiden ekim mevsimi için lüzum

lu olan hazırlığa başlamalıyız. 

Bu hususta her mıntakanın ih· 
tiyaçları başka başkadır. Şu hal
de bu ihtiyaçları da ayrı ayrı ted· 
kik ve tesbit etDıek icabeder. Her 
şeyde olduğu gibi ziraatta da za· 
man mefhumunun büyü< kıymeti 
kabili inkar değildir. Geç ekile
cek bir tohum, zamanında yapıla· 

miyacak bir nadas, vaktinde ha· 
sad edilemiyecek bir mahıul ves;ı

ire ziraate tamiri ve telifisi güç 
zararlar ika edebilir. 

Onun içindir ki köylünün de 
ziraat teşkilatlarımızın istihsal e
deceğimize her maddenin bu 
memlekete temin edeceği maddi 
ve manevi kazançları nazarı dikka
te alarak ahenkli ve anlayışlı bir 
surette bütün yeterleriyle istihsa
lat1m1xı artırmaj'a çahşmaları mil
li bir borçtur kanaatindeyiz. 

kurulduğu günden beri takib edil· 
mekte olan usul ve kaideler bun· 

dan böyle daha esaslı bir şekilde 

ve daha fazla hassasiyetle icra 
olunacaktır. 

Bu cümleden olarak perakendeci, 

toptancı ve yarı toptancı tacirler 

nezdine gitmek suretile münhasıran 

fatura bakımından kontrol yapıla· 

caktır. 
Bu faturalar sadece bir taraf· 

lı tetkik olunmıyacak, bir mahal

. deki tacirin malı aldığı veya sattı· 

ğı diğer mahaldeki tacirlere suçu 
isnad etmesi beklenebileceğinden 

mürakabe büroları arasında daha 

sıkı bir iş birliği yapılacaktır. Sa· 

tıcının fatura vermesi ve alıcının 

da bunu muhafaza etmesi mükel· 

lefiyete riayet edip etmedikleri 

bilhassa araştırma mevzuunu teşkil 
edecektir. 

Bir tren uçuruma 
yuvarlandı 

• Bern 31 a.a - St, Gothard 
hattının cenup rampasında büyük 
bir şimendifer kazası olmuştur. 

Bir marşandiz treni Pianotondo 
tünelinin methalinde hızlanmış ve 
yoldan çıkmıştır. 

Bir kaç vagon tünelin metha· 
lini tıkamış, altı tanesi vadiye yu· 
varlanmış, yol bekçisinin kulübe· 
sinde ve askeri karakollar da yan 
gın çıkmıştır. Tünelin metbalini 
bekliyen üç asker, tren şefi ve 
bir İşçi ölmüş, diğer bir işçi kay
bolmuştur. insanca zayiat hakkın· 
da kati malOmat yoktur. 

Katardan ayrılan lokomotif, 
yoluna devam etmiş:, « Giorniso » 

istasyonunda diğer bir mar,andiz 
trenine çarpıp onu da yoldan çı
karmıştır. Makinist, bir mucize e
seri olarak kurtulmuştur. 

Hattın 48 saat kapalı kalaca· 
iı tahmin edilmektedir, 

Ruslar 
gizli bir 
si ı ah 

kullanıyor 
Alman halkı ha
berleri eındişe 
ile beklemek-

tedir 
Rus tayyareler! 
Ploeştl ve Sulina· 
yı bombardıman 
ederek yangınlar 
çıkardılar 

Londra 31 (a. a. ) - Ras 
cephesinden gelen haberlere göre, 
yıldırım harbi, muharebe hattının 
büyük bir kısmı boyunca yerını 

siper harbine terketmektedir. 
Deyli Ekspres'in Moskovadaki 

huusi muhabirine göre, Smolensk 
mıntakası bir istisna teşkil etmek· 
tedir. Bu mıntakada münferit tank 
birlikleri bazı yerlerde ilerleyebil
ıııekte, fakat derhal bunların İtti
baturı kesilmekte ve bu birlik
ler mahvedilmektedir. 

Rus ordusunda gizli bir 
silah 

Moskova 31 ( a.a) - Pravda 
gazete•i Rus ordusunda çok mü· 
es5ir bir gizli silahın kullanılmak· 
ta olduğunu ifşa etmi,tir. Gazete· 
ye göre Stalin bu silihın mucidi 
olan mühendis Kostikol'u kabul 
ederek tebrik etmiş ve kendisine 
bazı tavsiyelerde bulunmuştur. 

Baltıkta bir Alman gemi 
kafilesine hücum 

Moskova: 31 [a. a.] - Tas 
ajansıoa göre, Baltık muhrip ve 
torpito a-emilerinin himayesi altın
da seyrüsefer eden bir düşman 
gemi kaliJeıi dört Sovyet muhribi 
tarahndau boı:l'una uğratılmıştır. 
Tank ve piyade askerleriyle yüklü 
büyük bir mavuna batırılmıştır. 
Müsademe esnKSında bir Sovyet 
gemısı hasara uğramışsa da üssüne 
avdet edebilmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova: 31 [a: a.) - Sov

yet İstihbarat dairesinin tebliği : 
30 temmuzda Sovyet kuvvet

leri Novojev, Nevel, ve bilhassa 
Sınolensk ve Jitomir istikametle
riode muannidane bir surette dö· 
vüşmeğe devam etmişlerdir. Cep
henin diğer istikamet ve bölgele
rinde mühim harekat vukubulma· 
ınıştır. 

Sovyet tayyareleri düşmanın 
tank cüzütamları, piyade kuvvet
leri ve yerde duran tayyarelerine 
hücum etmişlerdir. 

Ploeşti ve Sulinayı bombardı
pıan ederek yangınlar çıkarmışlar· 
dır. 9 Alman tayyaresi du·· .... 1 _ • 

5 
S şuru. 

aıuştur. ovyet t~yyaresi zayi 
olmuştur. 

Smolensk istikametinde hare· 
katta bulunan Alman kuvvetleri 
in•~nt ve malzemece çok büyük 
zayıa . vermektedirler. 

Bırkaç ·· 
1 gun evvel Kızılordu 

kıta arı düşmanın b- .. k Al . . uyu manya 
isaıını taşıyan motörlü piyade ala
yını tamamen ezmişlerdir. 

Kızılorduya karşı yapılan mü
cadele esnasıoda Alman hücum 
kıtalarına ınensup bir alay ölü ve 
yaralı olarak 2000 den fazla asker 
ve. su~ay kaybetmiştir. Yüzlerce 
esır a. ınmış ve 30 hafif mitralyöz, 
12 mıtralyöı, muhtelif çapta 11 
to~ v.e _14 tank dafi topu iğtinam 
edılmıştır. 

Ruzveltten 
Staline 
Mektup 

Moskova 31 (A.A) - 30 Tem
muzda Bay Stalin Moskovadaki 
Amerika büyük elçisi Stayn Hard'ın 
relt.katında bulunan Reisi Cumhur 
Ruzveltin hususi mümessili bay 
Hanri Hopkins'i kabul etmiştir. 
Sovyet Hariciye komiseri bay Mo ... 
lotof bu mülakatta haıır bulun
muştur. 

• Öğrenildiğine göre, Hanri Hop· 
kins Staline Reisi Cumhur Ruz· 
velt'in bir mesajını tevdi etmittir, 

Bir lngiliz tayyare gemisi ı 
hareket halinde -
Sovyetlere 
ingiliz 
yardımı 

lngiliz ;tayyareleri 
tlmal denizinde Al 
man ifgalindeki 
iki mUhim limana 
taarruz ettiler 

Ankara 31 ( radyo gazetesi ) 
Londra radyosunun verdiği bir 

habere göre, lngiliz tayyare gemi
lerinden uçan lngiliz tayyareleri 
şimal buz denizinde Petsamo ve 
Kirkines limanlarıoa taarruz etmiş 
lerdir. Almanlara göre Kirkines 
limanına yapılan bava taarruzun· 
da 28 tayyare düşürülmüştür. 

Görülüyor ki lna-ilizler Sovyet
lere yardım için bava taarruzları
nı Alman işgali altında bulunan 
diğer mühim sahalara da teşmil et
mektedirler. 

Anlaşıldığına göre insiyatil 
şimdi lngilizlerin elindedir. Ve ln
gilizler muhtemel Alman taarruzla· 
rını karşılamak ~aygusıından kur· 
tıılmuş bulunuyorlar. 

.Japonya 
Rusya ile de 

harbi göze 
·-almadı 
Rusya, Japonya: 
ya karşı 40 tümen, 

bulunduruyor 
Japon askerlerinin 
Saygon fle cif!arına 
çıkarılmasına başlandı 

Ankara 31 [ Radyo gazetesi ] 
Vaşingtondan gelen bir habere 

göre, Japony anın ha va ve deniı 
kuvvetleri mahduddur ve bu se· 
beple Japonya bir intizar siyaseti 
takip etmekıenir. Rusya, Almanya 
ile harbe başladığındanberi Uzak 

şarkta Japonlara karşı tutduğu 

kuvvetlerden pek azını şark cep· 
hesine çekmiştir. Bugün Rusyanın 

Japonyaya karşı 40 tümeni vardır. 

Japonların ise Ruslara karşı 14 
tümenleri bulunmaktadır. Vakia 
Japon bava kuvvetleri Rus hava 
kuvvetlerinden fazla ise de tayya
relerin ekserisi eski tipdir. 

Amerikan mahfillerine ıröre, 

Bugünkü askeri durumu Japonya
ya, Hindiçiniyi işgal etmesine rai· 
men, Rusya ile harp etmek imka
nını vermemektedir. 

Tokyo 31 ( A. A) - impara
torluk umumi karargahı aşağıdaki 

tebliği neşretmiştir: 

Fransız Hindiçinisinin müşterek 

müdafaasına mütedair Fransız • Ja· 

pon anlaşmasının ahkamı mucibin
ce Hindiçini kuvvetlerile işbirliği 

yapan yeni Japon teşekkülleri 29 
Temmuzdan itibaren Saygoo'a ve 
civarına çıkarılmağa başlamışlardır. 

Bu mıntakadaki Japon kuvvetleri· 
ne Şoyiva lda kumanda etmektedir. 

Tokyo 31 ( A. A) - Domei 
ajansının haber verdij'ioe &'Öre, 
cenubi Hinçinideki Japon kuvvet· 
leri baş kumandanı ıreneral İda 
dün sabah Saygon'a muvasalat 
etmiştir. Hindiçinideki Frana1.z or· 
d ... u 'enel kurmay oubaylarıadaa 

.......................... 
Almanlara göre 

molensk 
te Rusla
rın muha
sarası da-
ralıyor 

Ruslara göre 

Almanlar 160 
kilometre geri 

atıldılar 
Radyo 

gazetesi 
Bugünkü Alman Resmi tebli

ğine gör~, Ukraynada mağlup 

edilen Sovyet ordularının taki· 
bine devam edilmiştir. Smolensk· 
te ihata edilen Sovyet kuvvet
lerinin ihata çenberi biraı daha 
darlaşdırılmıştır. 

Estonyada Sovyetler şimale 
atılmışlardır. 

Alman radyosu da harekat 
hakkında şu malOmatı vermiştir: 

Şark cepheıinin merkez kısmın· 
da muhtemel olarak Smolensk'in 
batısında yedi Sovyet tümenin· 
den artta kalan kuvvetlerden te
şekkül etmiş Sovyet birlikleri imha 
edilerek birçok esir alınmış ve 
mal:zeme iğtinam olunmuştur. 

Şarkda Sovyetlerin mukave· 
metlerini kırma ve temizleme a

meliyesin11 devam edilmektedir. 
Bu bölgede 230 Sovyet tan· 
gı tahrip edilmiştir. 

Sovyet askeri telefatı havsa 
lanın almayıcağı kadar fazladır. 
Sovyet tebliğinde ise, isimleri 
her zaman zikredilen malnm 
mevkilerde muharebelerin devam 
etmekte bulunduğu, Simolensk 
bölgesinde Almanların insan ve 
malzemece büyük zayiat verdik
leri, bir günde bir Alman hücum 
alayı imha edilerek 2000 er vo 
subayı telef olduğu bildirilmek
tedir. 

Soyyet istihbarat daiNsİ 
reis muavini bu gün beya

natta bulunarak cephenin bazı 

noktalarında Almanların 160 
kilometre geri atıldıklarını söy
lemiştir. Ancak bu noktaların 
nereleri oldukları zikredilmediği 
cihetle ehemmiyetleri hakkında 
bir şey söylenemez. Şüphesiz 
eğer bu çekilme, kat'i neticeler 
verecek olan büyük muharebe
lerin cereyan ettiği bölgalerde 
vuku bulmuş ise Almanlar fena 
vaziyete düşüyor demektır. La
kin tahminlerimizde yanılmıyor

sak bu çekilmeler daha ziyade 
tali noktalarda vuku bulmakta· 
dır. Zira meydan muharebeleri· 
nin cereyan ettiği bölııelerde 
çekilmeler kaydedilmiş olsaydı 
Sovyetler meydan muharebele
rini hzandıklarını ilan ederledi. ............................ 

Kll'de Alman gemllerl 
bombalandı 

Londra 31 [ a. a. ] - lngili~ 
donanmasına mensup tayyareler 

dün Kil limanında bulunan düş· 
man gemilerini bombardıman et· 

mişlerdir. 

Albay Aleksandr Hindiçinideki 
Fransız kuvvetlerinin başkumanda .. 

nı namına general lda'yı ziyar•r 
eyl•miftir. 
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1 ~U~ÜNÜN MlE~lEILEILERÜ j 1 R Ö P O R T A .. ] 

Gülmek mi, 
güldürmek mi 
·zevklidir? 

Kooperatifciliğimiz Faremücadelesi 
<~~ <*> devam ediyor 

Kooperatifciliği 

Tlirkl.,ştirmek -
j.. K ooperatifciliği yurdu- , 
1 '!'uzda tatbik etmeğe baş· 

larken, mutlaka lngiltere'de 
tatbik edildiği gibi yapmak 
istersek muvaffak olama
yız. Cumhuriyet anlamın· 
da olduğu gibi kooperatif
ciliği de türkleştireceğiz.,, 

Suphl Nuri heri -

Kooperatif işi bir zihniyet, 
bir iman işidir. Bu işde 

samimiyet esastır. Girişilen i .şde 
muvaffak olmamız ıçın karşılıklı 
emniyet ve itimndın mevcudiyeti 
aslolduğu g ı bi, cemiyet içerisinde 
varlığı nı arzu etmediğimiz ve büw 
tün ahli.k kıymetlerini sarsan riya, 
egoizm, irtica ve müdahene gibi 
gayri ahlaki hallerin temamen yok 
edilmezse bile en tesirsiz şekJe in. 
dirilmesi şarttır. 

Kooperatifin faydalarını izah 
hususunda hocam doktor Suphi 
Nuri lleri'nin büyük ekonomi bilgi· 
ni Cb. Gide'den tercüme ettiği 

bir parçayı aynen alıyorum . 

«Faydalar: Bir asırdanberi mev· 
cut olan kooperatifler en ziyade 
umumi harpte kendile-rini göster· 
diler. Müthiş yolsuzluklar, suiisti
maller, bile ve fesatlara rağmen 
kooperatifler ahaliye, belediyelere, 
hükOmetlere yardım ettiler. Buna 
mükafaten dd son zamalarda yeni 
yeni kanunlara, koruma ve para 
yardımlarına kondular.» 

«Kooperatifciliğin faydaları pek 
çok ise de Cb. Gide en mühim
lerini on iki noktada şöylece hüla
sa ediyor: 

1- Daha iyi yaşamak. Çün· 
kü bir azlık olan sermayeciler hal
kı ve ezcümle işci\eri maddi ve 
m3oevi bir sefalet içinde bıraktı. 

2- Peşin para ile satış. Çün· 
kü veresiye veren mutlaka malının 
fiyatını arttırır ve alanı da israfa 
ve esarete alıştırır . 

3- Kolay tasarruf. Çünkü 
alışverişle hasıl olan karın bir kıs· 
mı mecburi olarak sermayeye ek
lenir ve tabiatiyle ortağın olur. 

4 - Tufeylilerden kurtulmak. 
Bazan ticaretin mutavassıtlara ih· 
tiyacı vardır. Kooper.tifin ortadan 
kaldıramadığı insanlar, araya giren-: 

ler, mutavassıtlıri 
tufeylidir. 

kaldırabildikleri 

5 - Alkoll.:: mücadele. Sar-
hoşluğun sağlığa ve zenğinliğe ne 
kadar ziyan verdiğini bilen ko
aperatif, izasına bir ahlik ve ter
biye dersi verir. 

6 - Kadınları kazanmak. 
tJnkii kadınlar dükkiocıların şar

" tanlıklarına, il3.nlarına, ikramları .. 
kapılarak kooperatif . mağazala

'ddi muamelelerınden ka. 
rını rıı cı 

ç '' ~;· _ iktisadi terbiye. Çünkü 

t·ı l • verişte ne aldatır ko ) per. ı a ı, 
ve 0 ., de aldanır. . 

8 _ Herkesi mülkiyete sahıp 
etmek. Çünkü kooperatif inkişaf 
ettikçe hem sermayeye, h.em de 
binalara, mağazalara, fabrıkalara 
malik olacaktır. 

9 - Müşterek mülkiyet. Çün· 
kü bu saydığımız şeyler ortakların 
müşterek mal ve mülküdür. 

10 - Doğru fiyat. Ayni za
manda hem satıcı, hem de alıcı 
olan ortağın kendi kendini aldat
masında hiç bir mana yoktur. 

11 - Ticari kirı kaldırmak. 
Müstehlikle müstahsili biribirlerine 
yaklaştıran kooperatif mutavassıtı, 

tufeyliyi, tüccarı mümkün mertebe 
ortadan kaldırmış ve bunların ka
rını kendisi ka:ı.aoınış oluyor. 

12 - Rekabeti, mücadeleyi 
kaldırmak. Rekabet, mücadele faz· 
la kar temin etmek, başkasının 
işini ele geçirmek için tüccar, 
patron ve sermayecinin kullandığı 
silahlardır. Bunların ziyanı rakip. 
!erden halka, işciye, yani umuma 

aittir. 
Kooperatif ise sınıf mücadele· 

sini bilmediği gibi tüccar rekabe· 
tine de karşılıktır. Maksadı İn•~n
ları, muamelelerini ve hayatlarını 
daha iyi bir hale getirmektir. Bu
nun için fenalıkların düşmanı, iyi· 
tiklerin taraftarıdır. 

C harles Gide'in 
iu bu eı;.•lar 

saymış oldu. 
muvıffıkiye-

' ' tin karakteristik şartları olabilir. 
Asıl muvaffakiyet kooperatif esasa 
dayanan bir iktisadi rejim hakim 
olmağa başladığı zaman meyvesini 
verecektir. Şöle ki, kazancının bir 
kısmını sermayesinin üzerine ko .. 
yan ve bir kısmını risturn olarak 
[ Önceleri risturn yoktu J azaları· 
na dağıtan kooperatifin gördüğü 
en yüksek, en insani vazife şüp .. 
hesiz ki, yukarıdanberi sayı;lığımız 
ve ısrarla işaret ettiğimiz muhas
sanattan başkadır. 

Bu kadar yüksek, bu kadar 
insani olarak görülen iş yalnız ik
tisadi değildir. ln•anlar birleşmeğe 
sosyal yanaşma şarları altında ce
miyet içerisindeki fenalıkları yok 
etmege ve beşerin refah ve sela
metini temine mecburdurlar. Bu 
ise, ancak cemiyetde maşerileşmiş 

bir zihniyetin ve yüksek bir sevi· 
ye idrakinin mevcudiyetile kaimdir. 

Cemiyette kültür ve ablak se· 
viyesini yükseltecek reiim iktisadi 
esasa dayanan kooperatif rejim ol
malıdır. Nasıl mı? Bunu nasıl mı 

temim edeceğiz? Biraz önce ko· 
operatifin kazancından iki kısmın 
nereye ayrıldığını gördük. Üçüncü 
ve en önemli kısmın ise hangi işe 

sarfedileceğini söylemeğe uğraşı

yoruz: Bu iş yarının millici Türk 

• 
YAZAN 

•• 
IM.OZMET§, 
gençliğini kooperatif imana yüksel· 
tecek iştir. Bu iş ahlak ve maarif 
sahasında süratle erişilmesi İcab 
eden gayedir. 

Bu iş ancak müşterek çalış
manın semeresi olabilir; kazancının 
bir kısmile mektep, kütüphane, 
dispanser, oyun yeri temin eden 
kooperatifci yarınki neslin son 

ferdine kadar nasıl bilgili, nasıl 

gürbüz ve dinç, nas ıl azim ve ira

de sahibi olduğunu iftiharla görür. 
Ve bir gün ona Ömrün sonunda 

mekin değiştirmek, aslına rücu 
etmek yolu göründüğü zaman bi· 

lir ki, beşer birşey kaybetmemiş
tir, herşey yine artan bir süratle 

refaha gidiyor. Son vazifesi bir iç 

rahatlığı ile gözlerini kapamaktır. 

G Kessler kooperatiflerin ga· 
• yesinin yalnız iktisadi ola

cağını söylüyor. Ona göre koope· 
ratif iktisadidir. Binaenaleyh ikti

sadi olmayan müşterek çalışmalar 

bu mevzuıın haricinde kalmalıdır. 
Serbesti lazımdır, devletin müda
helesine lüzum yoktur. G. Kessler 
kooperatifin yalnız iktisadi olma
sını istediği zaman belki içtimai 
meselesini halletmiş ve yalnız eko
nomik fonksiyonunun koope ratil 
sistemle temin edilmesi. arzu e di· 
len bir memleketi düşünüyordu. 

Halbuki biz, saltanat baykuş· 

!arının asırlarını günü doğmıyan 

zulmeti içerisinde geçirdiğimiz ki· 
busun ağırlığı ile herşeyimizi ön
ce zevkimizi, sonra dilimizi, ilim 
ve sanatımızı kaybedecektik. Biz
ce parlayan tek ışık Türklüğümü· 
zün, Türk adının ebediliği idi. Bu 
gün içtimai islahatını ekonomik 
sahada kurduğu çatının altında 
yapan memleketimizin bünyesine 
ekonomik faaliyetimize uygun ola· 
rak kurulacak kot>peratiller bu ça 
tıyı daha genişletecek daha sağ· 
lamlaştıracaktır. Biz işte bu saye
de içtimai meseleyi halledece
ğiz. 

Bugün ticaret kanunumuzun 

hükümleri arasına sıkış 

mış kooperatif hukukumuz memle 
ketin her tarafını kooperatifler 
kaplayacağı gün asla kafi gelmi
yecektir. 

Zira biz memleketimizin ahva· 
)ine adetlerine, san'atına ve vatan· 
daşlar arasındaki bağ ve münase· 
betlere uygun bir iktisadi nizam 
kooperatif •İstem kuracağız. Bina· 
enaleyh vezii kanundan yurdumu· 
za yaraşır, ~ekor.omik ve sosyal 
bünyemize uygun ve inkişafı temi 
ne matuf, hususi hukuk sahasın

dan çıkartılarak amme hukukuna 
dahil edilmiş bir kooperatif huku· 
ku yapmasını temenni ediylJ· 
ruz. 

Montesquieu'nün « Hür millet 
layik ve müstehak olduğu hükCıme· 
le maliktir.» sözünü hatırlamak 

yerindedir. Hocam Doktor Suphi 
Nuri ileri de « Binae.1aleyh koo· 
peratifçiliği de biz yurdumuzda 
tatbik etmeğe başlarken mutlaka 
lngilterede tatbik edildiği gibi 
yapmak İ•tersek muvaffak olama
yız. 

Biz cümhuriyet anlamında ol
duğu gibi kooperatifçiliği de Türk· 
leştireceğiz. Bu iki mukaddes an
lam bizim yurdumuzda mutlak bi· 
ze g öre (adapte) ed ilmelidir. Çün· 
kü eşyanın tabiatı böyle emredi. 
yor demektedir. 

!er 

- Son • 
( * ) Birinci ve ikinci makale 

30 ve 31 temmuz tarihli sayı-

larımızda çıkmıştır. 

Tetkik seyahatine çıkan 
ziraat enstitüsli 

talebeleri 
Ankara - Yüksek Ziraat Ens

titüsü Ziraat Fakültesi stajiyer ta
lebelerinden 52 kişilik bir grup 
başlarında profesörleri Dr. Kazım 
Köylü, Dr. Lütfi Ülkümen, Dr. 
Nail Oraman, Dr. Sati Ekinci ol· 
duğu halde Aydın, lzmir, Manisa, 
Balıkesir, ve Bursa vilayetlerinde 
hayvacılık, sütçülük, tütüncülük, 
pamukçuluk ve diğer tarla nebat· 
lariyle bağcılık, meyvecilik, sebze
cilik sahalarında ve ziraat zarar· 
lariyle mücadele mevzuları üzerin· 
de tatbikat yapmak üzere şehri-

mizden ayrılmışlardır. 

100 
ekip, 

ameleden mürekkep bir 
29 köy 6 çiflikte müca
deleyi tamamladı 

Seyhan nehrinin sağ ve sol kıyılarındaki köylerde zuhur eden fareye 
karşı şiddetle mücadele edilmekteJir. Şimdiye kadar 4 memur ve 

100 ameleden mürekkep bir ekip 29 köy ve 6 çiflikte görülen fareleri 
imha etmişlerdir. Mücadeleye diğer kısımlarda devam olunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, her sene ovamız pamuklarına çok zarar ika 
eden Yeşilkurt bu sene hemen hemen yok denecek mikdardadır. Yalnız 
Ceyhanda 200 dekar arazi de Y eşilkurt görülmüş ve imha edilmiştir. 

Tenis Turnuvamızda dün 
alınan neticeler 
Atatürk Tenis Kortunda ( bu 1 

gün ) Turnuvası çift erkekler mu· 
sabakaları devam ·etmektedir. Seç
kin bir seyirci grupu tarafından 
zevkle seyredilmiş olan bu masa· 

bakalar arasında dün en heyecan
lısı: ( Rıza Salih Saray - Recep 
Tümerkan ) ile ( Hüseyin - Bo· 
ris Gilodu ) maçı yapılmıştır. 

ilk seti Hüseyin, Boris Gilodo 
çifti 6-2 aldı. ikinci sette Rıza 
Salih Saray, Recep Tümerkan çifti 
çok çalıştı ve bu enerji sayesinde 
4-6 kazandı. Üçiincü ve son sel· 
te iki taraf tehlikeli anlar geçirdi. ---
Valimiz, müşahedelerini 

bitirmek üzere 
Kozana gitti 

Çekişme başladı. Seyirciler iki ta· 
rafı da teşci ediyordu. Genç ve 
enerjik bir takım olan ( Hüseyin 
- Boris Gilodu ) çifti bu son 
seti d• 4-6 alarak galip geldi 
ve çok alkışlandı. 

Turnuvanın sonlarına geldiği
mizden çok zevkli ve güzel oyun· 
!ar görmeğe başladık. Teniscileri
miz galibiyet almak için bütün 
enerjilerini sarfediyorlar. 

( Bugün ) Tenis kup~sı maçla
rına bu akşam saat on yedide Ata
türk parkı tenis sahasında devam 
olunacaktır. 

Ankara ilk okullarında 
22 eylülde derslere 
başlanacak 
Ankara - Ankara vilayeti 

dahilindeki ilk okullarında yeni se· 
ne tedrisatına başlangıç tarihi les· 
pil edilmiştir, Ankara vilayeti da
linde ki bütün k>ıa 1 köy nahiye 
ve vilayet merkezindeki bütün ilk 

Valimiz Bay Faik Üstün, Ko
zan kazasile köylerinin Belediye, 
Maarif ve idari işlerini teftiş et
mek üzere dün şehrimizden ayrıl· 
mıştır. Öğrendiğimize göre, Vali· 
miz, müşahedelerini ikmal etmek 
için Kozan da bir kaç gün kala
caktır. 

iki Pehlivanımız lzmir 
Fuarı Glireş birincilik· 

lerine çağrıldı 
Şehrimizde yapılan serbest 

güreş birinciliklerinde iyi netice 

• okullard" 1941-1942 ders yılı tedri 
salına 22 eylül 941 pazartesi günü 
başlanacaktır. Bu okullar başöğret

menleri 8 eylül p•zartesi ve öğret. 
menlerin de 15 eylül pazartesi gü 

nü vazifeleri başında bulunacak
l ardır. 

alan ve Federasyonca teknik du
rumları takdir edilen Balcı Mehmet 
ile Bekir Taş, İzmir Fuarında ter· 
tib edilen güreş birinciliklerine 
Federasyonca davet olunmuşlardır. 

Ziraat VekAleti 250 kilo 
Yonca tohumu gönderdi 

Ziraat Vekaleti tarafından Kay· 
seriden şehrimize 250 kilo Yonca 
tohumu gönderilmiştir. Bu tohum
lar Kadirli, Kozan ve Osmaniye 
kazalarında erazileri su baskınına 
maruz bulunan çiftçilerimize mecca
nen verilecektir. 

Arazileri her sene su baskınına 
uğrayarak pamuk ekiminden zarar 
gören çiftçilerimiz Yonca zei-'iya· 
tına teşvik edilecek, bu suretle 
zararın kısmen önüne geçilmiş 
olacaktır. 

ilk okullara talebe kayıt ve 

kabulüne 8 eylül 1941 pazartesi 
gününden itibaren başlanacak ve 
bu yıl ilk okulların birinci sınıfları· 
na 1934 doğumlu çocu~lar kayde· 
dileceklerclir. 

Dr. Bahsettin Yengin 
şehrimize döndü 

Bir müddetenberi lstanbulda 
bulunan Adana Doğum hastahane• 
si Çocuk mütehassısı Doktor Baha· 
ettin Yengin şehrimize avdet et
miş ve hastalarinı kabule başla · 
mıştır. 

Bu pazar yüzme havu· 
zunda müsabakalar 

yapılacak 
Atatürk Parkındaki yüzme 

havuzunda yüzden fazla yuzucu 
antremanlarına devam etmektedir. 
Öğrendiğimize göre, bu pazar ha· 
vuzda federasyon teşvik müsaba
kaları yapılacaktır. 

Meşhur 
sanatkAr 
Hazımla 

enteresan 
mülAkat 

l•tanbul -
Yeryüzünün bu 
korkunç ırün· 
1 e r i n d e bile 
bütün dünya 
ilimleri insan

lara tavsiye 6diyorlar: Gülünüz!.. 
Mümkün olduğu kadar gülünüz ... 
Elinizden geldiği kadar gülünüz l.. 

Muhakkak ki yirminci a•ır, 
insanlar için içinde pek acıklı 

senelerin bulunmasına rağmen 

gülüşün, kahkahanın kıymetinin 

en iyi takdir edildiği devirdir. 
Bu günün telakkisine göre « gül
mek » insanlar için 3.deta bir 
ilaçtır. Hem lüzumlu bir ilaç ... 

Acaba nelere gülüyoruz? 
Nasıl gülüyoruz? Eskisine naza· 
ran az mı, çok mu gülüyoruz? 
Sanatkar Hazıma bakarak bun-

ları evveli kendi kendime, son· 
ra da ona soruyorum. Söze: 

- Şüphesiz gülmekten daha 

zevkli birşey yoktur ... Diye başla
dım. Hazım yüzüme bakarak ce
vap verdi: 

- Siz özle zannedersiniz ... 
Sordum: 
- Var mı? Gülmekten zevkli 

ne var? 
- Tabii var... Güldürmek 

gülmekten çok daha zevklidir. 

Ben karşımdakini, içten, kana 
kana, candan güldürdüğüm za. 

man adeta içime taze bir hava 
dolar. Katılıncaya kadar gülmüş 
olsam o kadar inşirah duymam. 
Ferahlarım. Karşımdakini güldüre. 
mediğ'im zaman ideta sinirlenirim. 

- Acaba nelere gülüyoruz? 
Bilhassa sahnede ... 

- Aklıma gelenleri birer 
birer sayayım: 

1 ) Aktörün müşkül vaziyete 
düşmesine kahkahalarla güleriz. 
Mesela içeriye birisini saklamış .. 
Kendisinden pek çekindiği bir 
İnsan, faraza karısı o sakladığı 
kimseyi, sevgilisini bulup çıkarı

yor. Bu tarzda sahneler büyük 
bahkaha fırtınaları koparır. 

2 ) Sarhoşa gülerler, fakat 
ıyı, temiz kalbli, babacan, etrafa 
fenalığı dokumayan sarhoşa ... 
Eğer sarhoş sempatik olmazsa 
kızarlar. 

3 ) Külhanbeyliğine gülerler. 
Eskiden bu tipi çok antipatik 
bulanlar ekseriyette idi. Şimdi 

külhanbeyi sempatik bulanlar 
çoktur. 

4 ) Komedide aktörün kar
şısındakinden tokat yemesine ba· 
yılanlar vardır. Hele, mesela ben 
Vasfıdan tokat yesem.. Çünkü 
bütün temsilde ben ekseriya 
rol icabı Va s fı y ı haki m 
bir vaziyette bulunurum. Onu 
hep korkuturum. O daima bana 
karşı pısırık, korkak, aptal dav· 
ranır... işte bu vaziyette iken 
Vasfı mesela dalıp da bana bir 

(Devamı üçüncüde) 
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Ronald susuyordu. Hazır bulunanlar· 
dan biri konuştu: 

- Zavallı arkadaşlarımızın Stelan 
Teldekin pençesine nasıl düştüklerini 
öğrenmeliyiz. Bize ihanet edenin kim ol· 
duğunu bilmemiz lazım ... 

ihtiyar cevap verdi: 

- Muhakkak öğreneceğiz. Fakat 
içimizden üçünün ziyaı, ne kadar acı 

olursa olsun bize esas vazifemizi 
yemizi unutturmamalıdır. 

Ronald haykırdı: 

- Hayır, asla! evvela ulvi maksat, 
sonra ... 

ihtiyar 
emretti: 

- Bu 

elinin bir hareketile sükQt 

kadar yüksek konuşmayın. 

Neredeyse sesiniz sinemanın gürültüsünü 
bastıracak. Zaten şimdi lüzumsuz konuş· 
malara ne lüzum var? kontes Mariya 
gelmeden bir karar veremiyeceğimize 
göre sessizce onu bekliyelim. 

Ronald dö Bolsberg gözleri yarı ka· 
palı, mırıldandı: 

Birden ayağa kalktı ve koştu. Mer· 
divenden biri iniyordu; ve o geliyordu. 

Ronald bodruma inen merdivenin alt 
başında, kuzinine elini uzattı. Kontes bu 
ele, eldivenli eliyle tutundu. Deliklı. Ma· 
riya dö Bolsberıri böylece bo<!rumda va 

kömür yığınları a r a s ı n d. a ' b_ İ r 
sarayda kraliçe gölürürmüşçesıne ~:g • 
rurane, taraflarının yanına kadar goturdü. 
Hepsi kemali hürmetle iğilerek genç ka
dını selamladılar. 

Tatlı bir sesle konuştu: 
- Sizi beklettiğim için affınızı dile

rim. işimden pek geç kurtuldum. 
Konuşurken mantosunu çıkarmış ve 

Ronalda vermişti. Sırtında, mantonun al
tında mavi üniforma vardı. Kontes Mari. 
ya dö Bolsberg diktatörün « mahremi 
esrar »ı katibesi Militza Valnoristil 

* * * 

Arada başka nezaket cümleleri teati 

edilmedi. ihtiyar derhal sordu: 

- Arkadaşlarımızdan haber var mı 
Mariya? 

Mariya diye çağrılan kadın elini ceb
lerinden birinin üzerine koyarak boğu~ 
bir sesle: 

- idam hükümleri cebimde, dedi. 
Müthiş bir sükOt oldu. Bodrumda 

bulunanların hepsi, ölümün çıkmasına 

mani olmak istermiş gibi cebin üzerine 
konulmuş olan güzel ele ipnotize edilmiş
çesine baktılar. 

Ronald kekeledi: 

- Şey... vo zaman 

- Yarın sabah! 
- O kadar çabuk mu? 
- Taldek beklemekten hoşlanmaz! 
ihtiyar yumruklarını hiddetle sıkarak 

söylendi: 
- Ah şu Taldekl Fenalık yapmama· 

sı bu in,an suratlı canavarın ruhuna İŞ· 
lamişl Onu ne zaman yok etmeğe muvaf. 
fak olacağız? 

Yedi ihtilalciden biri atıldı: 
- Yakında! Kin ve intikam karşı 

konulmaz kuvvetlerdir: Evet, pek yakında 
bütün dünyaya hakırabileceğiz ki .... 

- Yaşasın Taldekl 
Bu beklenilmiyen nida, yedi ihtilalci

yi hayret ve isyanla yerlerinde sıçrattı, 
bakıştılar. 

Ses yukardan, sinemanın 
den geliyor binlerce ağızdan 
yordu. 

- Yaşasın Taldekl 

oparlörün
tekrarlanı· 

Kendisini ilk toplayan Mariya oldu. 
Dudaklarında müstehzi bir tebessümle 
izahat verdi: 

- Havadis filminde Ptomir geçit 
resmi gösteriliyor. Orada Taldekin geçe
ceği yollara, adam başına on kuron üc· 
retle üç sıra « hararetli taraftar » dizil· 
mişti. Fakat bunların alkışları ve bağrış· 

maları kafi derecede « hararetli " görül· 
meyince filmi eski filmlerin kalabalık halk 

sahnelerine ait ses plaklarile takviye etti
ler. 

Yukarda bağrışmalar devam ediyor· 
du: 

- Yaşasın Taldekl Y aşasınl 
Ronald kulaklarını tıkadı: 
- Bari «Palas»ın direktörü bu şekil 

de havadis !ilimlerini göstermeır ... 
Mariya cevap verdi: 
Saçmalıyorsun Ronald. Propaganda 

nezareti tarafından verilen havadis filmle
rini reddetmek şüpheli telakki edilmek 
ıçın en kestirme bir çare olmaz mı? 

- Doğru Mariya, her zaman olduğu 
gibi haklısın! 

Yukardaki gürültü birden sükOnet 
buldu. Havadis filminde sahne değişmişti: 
Şimdi ilkbahar modaları hakkında izahat 
veren bir kadının tatlı sesi işitiliyordu. 

Ronald mırıldandı: 
- Oh! çok şükür. 

Müzakereler tekrar başladı. 
Can düşmanlarına karşı, ücretle de 

olsa gösterilen bu hayranlık ve takdir 
nişanesinden büsbütün sinirlenen ihtilalci· 
!er Mariyaya döndüler. ihtiyar: 

- Demek idam yarın sabah? 
- Evet, yarın sabah ... 
- Herhangi bir teşebbüs için vakit 

bile yok .. 

l Devamı var J 
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Alman şehirleri--ne gökten yağan 

Japonya 
Çin'in şimaline 
büyük askeri 

nakliyat yapıyor 

Sovyet-Leh 
onlaşması nasıl 

imzalandı? 
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et vesikaları Ağız, lağım ağzı gibi açık; 
salyalar cübbenin ön taraflarını aşa 
ğıya doğru mecra yapmışlar; göz
ler; o canım g özler artık şeşi beş 
değil, hep yeki yirmi beş defa dü

şeş görüyorlar. 
Havız Mıstıva memnun... UJ, 

tepsi , keman, def, dümbelek, ça· 
talla çalınan boş su bardağı, ter
lik ö kçesile tahtada tutulan tem
po, cırtlak bir alay ses ve kıvır
cık, kıvırcık Musa duhtercikleri 

Ali ağabeyle avane•ini gılman 
sayarsan bunlar da huri; al sana 
cennetiL Hocaya cennetin böyle· 
si bile bir milyar defa fazla ... Te
resi kütük diye cehennemin kül
hanına atmalı amma harlaması bir 
hafta süreceği jçin ~ehennemdeki- \ 
lere yazıktır. 

- Ey hocam!. Pedere gitme
den evvel bir, iki imam ıuyu pat· 

, latsak mı? 
- Aah ... 
- Neden?. 
- Dün akşam çarptı ... 
- Çarparya ... Gavur bile ga-

vurken diniaces besmele çeker 
Nah, şimdi bu yahudilere verece
ğim, bak nasıl dinlerinces bismil
lah diyecekler .. 

Kapıdan bakan birisine ba

ğırdı: 

- Bohorl.. V ernakil.. Al şu 
imam suyunu iç ... 

işi çakan yahurli içeriye girdi 
Kadehi aldıktan sonra duaya baş

ladı. Hafız Mustafa alık , alık ya
hudiye bakıyordu. 

- Mora, mora; ande vaze Bo
bora ; Salto, mazalto, sökük pan· 
tolon, yamalı palto; Allab , maşa!· 
la, maşalla .. kuverento çinko este
şaralop ... 

Ve kadehi dikti. 
- Gördün mü hocam? Elin 

oğlu çıfıtken bilem duasını yaptı 
Sende besmeleyle içeydin çarpıl
mazdın. ( Uzatarak ) haydi çeki., 

Hoca; bir akşam evvel tecrü

beye istinaden, bu mavale pek al
danmayacaktı; fakat kızlara daya
namıyordu: 

- Ayup degil; yunah değil. 

İmamın suyu .. için yitsin. 
Şeklindeki müennes temen~ı 

leri arttıkça bocada hoşafın yagı 
kesiliyordu. Öyle ya; bunlar mü
zekker olmadıklarına nazaran hep
si müennestiler, Zaten medrasede 
« Küllü cem'in müennesü » kaide
sini üğrenmemiş miydi? Madem ki 
bütün cemiler müennes ve madem 
ki burada da mülred değillerdi; 
müenneslerin emrine itaat gerek
ti. 

Fetva mı dedin; beğen de be

ğendiğini al .. 

Gibi cevaplar veriyordu ve 
gariptir ayının verdiği hükümler
de isabetsizlik de yoktu; yüzü gü
zel dediğinin yüzü, hakikaten, di
gerlerinden güzeldi. Demekki bi
zim Havız Mıstıva güzelden pek 

ala anlıyordu. 

Darbuka, dümbelek derken 
vakit epeyce ilerlemişti. Buraya 
gelişten maksad şöyle hafif tertip 
mide bastırmak, işin alt tarafını 
aşağıda, « Peder efendinin hane· 

sinde tamamlamaktı. 
Bu sebeple Ali ağabey Havız 

Mustafaya sordu: 
- Eh ne dersin hocam ? Pe 

derin yanına gitsek mi ? 
Yalak yobaz, bu sual üzerine 

yahudi kızlarının birer, birer ba
kıp bir bayii de içini çektikten 

sonra cevap verdi: 
- Burada iyidik be ... 
- Abayı harlattın galiba •.. 

- Buyur? .. 
- Gacolara abayı attın anla-

şılan ... 
- Anlamadım ... 
- Nasıl anlamazsın moruk? 

Şaka, maka diye saldırırsan gaco
lar feryadı bastı mı; aynasızlar ya 
pışıp kodese tıkarlar. 

- Sen neler diyon be ? 
- Latince edebiyat konuşu-

yorum. Bir defa benim de başı 

ma geldi. 

- Ne geldi?. 

- Aziziye kalıbı bir fes gel-

di; sus da anlatayım be ... 
- Sustum ... 
_ Aşağıda böyle gacolar top 

lanmıştı. Hep beraber keriz edi
yorduk. O zamanlar bolluktu bol

luk ... keseyi as,ldın mı; kopçalar 
oskiler gırla. Derken efendicağı
zıma söyleyim; gaconun birisi ay
nasızlık etti, mutrası budur diye 

bir başparmak ektim. Avel ferya

da başlamaz mı ? Baktım ki çaça 

düdük öttürecek, ben makineyi 
asıldım; rahmetlik bir süreyya var 

dı, oda kiiskiyi lora etti; açık 
pencereden cı:zlam1 çekip çalıyı 

dola~tık. 
- Hangi çalıyı? 
- Çırpı zade çalıyı ... Merhum 

çok meziyetli adamdı. 
• - Kim be? 

- Çırpızade ... 
Esasen enayilik komprimesi 

olarak yaratılan Hafız Mustafaya, 
bu hiç onlamadıgı laflar karşısın
da büsbütün sersemleşti. 

[Deflamı flar} 
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lngiliz tayyareleri 
tarafından atı I an 
vesikaları kullanan
lar idam edilecek 

Zürib: 31 [a. a.] - Didat ga
zetesinin Berlin muhabirinin bildir
diğine göre, lngiliz tayyareleri 
Münster şehri üzerine et vesikaları 
atmışlardır. Bu vesikaları o saatte 
sokakte bulunanlar toplamışlardır. 

Bundan evvel Almanyanın 
diğer bazı şehirlerine atılan benzin 
vesikalarını toplıyarak bunlarla 
benzin almağa muvaffak olan 
kimseseler tevkif edilmiştir. 

Muhabirin bildirdiğine göre, 
bu vesikalar çok güzel taklit edil

miştir. 

Hamburger Tremdenblatt ga
zetesine göre, lngiliz rayyareleri 
Almanya üzerine elbise vesikaları 
da atmışladır. 

Bu ırazetenin yazdığına göre 
bu sahte vesikaları kullananlar ağır 
hapis cezasına ve hatti. ölüm ce
zasına çarpılacaklardır. 

Japon tayyarelerinin 
Çung·King'e akının
da bir Amerikan top 
çekeri hasara uğradı 

Amerika, Japonya
yı protesto etti 

Şanghay 31 (a. a.) - Çin'in 
şimaline doğru büyük askeri nak
liyat yapılmakta olduğu görülmek
tedir. Şimdiye kadar Sibirya hudu
dunki müdafaa üslerinde çalışmak 
üzere Japonların 50000 den fazla 
Çin amelesini hizmete aldıkları 
bildirilmektedir. 

Vaşington 31 (a.a) - Harbi
ye nezareti, Tutila adındaki Ame
rikan top çekerinin, Çung· Kiog 
limanına Japonların yaptığı bir 
ha va akını esnasında Japon bom· 
balariyle hasara uğramış olduğu
bildirmiştir. 

Tutila gemisi Yang-çe nebri-

Hopı V' [ NS nin emniyet mıntakası diye ayrı· 
n. lan sahasında demirlemiş bulunu

Moskovada en za· yordu. Bombaların kaza eseri ola

ruri askeri levazım rak isabet ettiği zannolunmakta· 

hakkında tetkikler· dır. Bununla beraber Amerika 
hükümeti Japon hükümetine şid-

da bulunacak detli bir protesto notası tevdi 
Londra 31 (a.a) - Royterin etmiştir. 

zannettiğine göre, dün Moskovaya Tokyo 31 (a.a) - Dün Çung 
muvasalat eden reisicümhur Ruz. - king, bu sene 25 inci defa ola· 
velt'in lngilteredeki hususi mümes rak Japon donanmasına mensup 
sili Hopkinse Londradaki Birleşik tayyarelerin şiddetli bir bücumu-
Amerika elçiliği mensuplarından na uğramıştır. Şehrin garp banli,, 
tuğgeneral Muney ve tayyare teğ. yosunde Futug· Vang mıntakasın-
meni Alison refakat etmektedir. daki askeri bedellere bombalar 
Mumaileyhin Londrada olduğu gi- isabet etmiştir. 
bi Mrıskovada da en zaruri olan Fabrikaların ve askeri hedef-
askeri levazım hakk ında tetkikat- terin bombardımanı 7 saat sür-
ta bulunacağı tahmin edilebilir. müştür. Bu hedefler çok 'iddetle 

İngiliz hava nakliyatında müdafaa edilmiştir. Ayrı ca bir 

Amerikan pilotları benzin deposiyle bir barut depo
su da havaya uçurulmuştur. 

Londra 31 (a.a) - Tayyare 
imalatı nazırı, mebuslardan birinin lngiliz tayyareleri Bin
sorduğu bir suale cevap vererek 
lngHiz hava nakliyatında yardımcı gaziye yeni bir akın 
sıfatile çalışan Amerikalı pilotlar. Ya P t ı la r 
dan büyük bir sitayişJe bahset Kahire 31 ( a.a ) - Orta 
miştir. şark İngiliz hava kuvvetlerinin 

Hugün 162 Amerikalı tayya- tebliği: 
reci mezkOr serviste çalışmakta· lngiliz avcı tayyareleri bir 
dır. Bunların senelik maaşları 1938 düşman hava filosunu tardetmiş
sterling kadardır. Amerikan pilot- lerdir. Bu filo salı günü Sirenaik 

l 1 · ı · 1 • d ·ıg" ,· kazanç ver- açıklarında hava kuvvetlerı·mı·ze 
arı ngı ız erın ver 

1 hücuma teşebbüs etmiştir. 6 du·· ş . 
g isinden muaf tutu muştur. m t an ayyaresi düşürülmüştür. 
Suriyedeki Fransız as- Tayyarelerimiz Bingazi üzeri-

ne · b. kerleri fransaya R yenı ır akın yapmışlardır. 
gönderilecek ıhtımlara ve vapurlara on ton 

Vişi 31 ( a. a. ) - D. N. B. kadar bomba atılmış ve mütead· 

b
'ld. ·ı· dit yangınlar çıkarılmıştır. iki tay 

ajansı ı ırı ıyor: 
Fransız hükumetinin bir tebli· yaremiz dönmemiştir. 

ğ inde bildirildiğine nazaran, a ğus 1 !!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!"!~!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'~ I 
tos ortasında Suriye muhariplerin· Bir av köpeği 
den bir kısmı Fransaya gönderi· aranıyor 
lecektir. B l k k . k eş ayı , sarı ren te bir av 

Sovyet Rusya'da 
umumi aftan istifa
de edecek Polon
yalılar 600 bin kiti 

Londra: 31 [a. a.] - Sovyet. 

Leh anlaşması lngiliz Hariciye na-

zırıntn mesai odasında imzalanmıştır. 
Merasime B•şvekil Çörçil riyaset 
etmiştir. 

lngiliz başvekilinin sağında 
Eden, onun yanında da Polonya 

başvekili genral Sikorski bulunu
yordu. Sovyet büyük elçisi Maiski 

ile büyük elçilik müsteşarı Novikof 
Çörçilin solunda yer almışlardı. 

lmza merasiminden sonra Eden 
kısa bir nutuk irad ederek akitleri 
tebrik etmiştir. General Sikorski 
ile Maiski de söz alarak kısa birer 
hitabe irad etmişlerdir. En sonra 

söz alan Çörçil de küçük bir nu
tuk söylemiştir. 

Nutuklardan sonra Eden, ge
neral Sikorski'ye resmi bir nota 

vermiş, general de bunun cevabını 
Eden'e tevdi etmiştir. Eden avam 
kamarasına giderek ar..laşmanın 
İmzalandığıoı meb'uslara tebliğ et
mi.ştir. 

Londra: 31 [a. a.] - Royter 

ajansının diplomatik muhabiri, Po
lonya - Sovyet anlaşmasına müncer 

olan müzakerelerin çetin olduğunu 
yazmakta, fakat her iki hükumetin 

karşılıklı bir uzlaşma zihniyeti gÖs· 
!ermiş bulunduklarını ilave etmek
tedir. 

Sovyetler Birliğindeki Polon
yalılara umumi af bahş~den hü· 

kümlerden takriben 500 bin sivil 
ile 100 bin kadar asker istifade 

edecektir. Bunlardan büyük bir 
kısmının Almanlara karşı harbetmek 

için derhal gönüllü yazılacakları 
tahmin olunmaktadır. 

Anlaşma, Almanya ile Sovyet
ler Birliği arasındaki hududu 
başka bir bat üzerinden IP-sbit et

miş bulunan Alman • Sovyet mu· 
kavelesini feshetmektedir. 

Amerlkada askerlik 
müddeti 

Vaşington 31 ( a.a.) - Mebu
san meclisinin askeri encümeni 
milli muhafızlarla ihtiyat subayla'. 

rın ve mütehass1S askerlerin evvel 
ce bir sene olarak kabul edilmiş 
olan askerlik hizmetlerini temdit 
eden kanun prajesini 7 muhalif 
reye karşı 15 reyle kabul etmiş
tir. 

Harp sonrası meseleleri 
görUtülecek 

Sonra « Hurufi carre » den 
« Tiii Kasem » bile kelimenin kuy
ruğunu aşağıya çekiyordu, Acaba 
huruli carrede müennes mi dersin? 
Şüphesiz öyle olacaktı. aksi takdir 
de kelimenin kuyruğunu yukarıya 

çekmesi icabederdi. Nasıl ki« Ka-

le » aslında « Kavele » idi; « v » ı Bu b ı 
kuyruğünu kaldırdı, " • ,, korktu gece Nö etci eczane 
kaçtı; « Kale » oldu. .... ___________ _ 

Kısa fasılalarla diğer bazı 8 köpeğim kayboldu. Bulup getiren· 
fileler de sevkedilecektir. Yakın leri veyahut görüp de b b 
şarkta muhasamat bittiğindenberi renleri memnun edeceğim~ er ve-
lngiltereyle akdedilen muahede ın~ B 

Londra 31 ( a. a. ) - Avam 
kamarasında kendisine bir sual so 
rulan Eden, verdiği bir cevapta 
müttefik devletler · hükumetlerinin 
yakında umumi bir içtima akdede
ceklerini ve bu içtimada harp 
sonrası meselelerinin müzakeresi· 
ne başlanabileceğini ümit eyledi
diğini söylemiştir. 

Eh artık; bu kadar delile kar Mustafa Rifat F k 1 t 1 nınaıra ugün matbaasında mürettıp 
cibince ransız ıta arı op a 
başlamıtır. Derviş Üzgün şı durmak şer'an da caiz olamıya- (Kale Kapısında) 

ğı gibi l>elki de fena müstehaplar
dan bir günah teşkil edebilirdi. 
Nahha gözcağızı baksın; kagehide 
findık kurdu misali bir kızcağız 

uzatarak muttasıl : 

- Hoca, içi. 
Diyordu. Deyiverindi gayrik ; 

nasıl içmesindi? 
Hoca şöyle bir kıpırdandı. A

yaklarının kalpumbağa sırtı misali 
başparmak tırnaklariylariyle azı· 

cık oynadıktan sonra kızın elinden 
kadehi kaparak: 

- Ya Allah, Bismillah! 
La karışık yuvarladı ve der

hal iki elile birden mezelere sal
dırdı. Artık salata, peynir. leblebi 
sucuk.i önüne geleni supuruyor, or
talığı yangın yerine döndürüyor
du. 

Hüliisa, bermutad üçlediler. 
Artık dünyanın rengi değişmişti. 

Havız Mıstavaya kainat allı, pullu 
duvağı telli görünüyordu. Kızların 

iki de bir de: 
- Allahını sevenan hanyimiz 

daha yüzel? 
Deyişlerine: 
- Gaç hele gaç ..• 

Mukabelesinde bulunmuyor; bila
kis sırıta, sırıta : 

- Ahha şunun sıfatı ·· l goze ... 
Ahha şunun göbeği gözel 

- Ahha şunun goysü ırözel. .. 

Jlanı ır/dr/ Ç) 
' - jJ_ ,"T - "· ' ' • ~, ul'/ //il 'SIJ.. 

- - -tT r• ~ 3 o Dilde Nesriyat Yapan Radyo 
'=====.~=:=:==:=:=:===~=========:=~====================~ 

Radyolar içinde dünya haberlerini en çabuk suretle günde zaptedilen haberler bir milyon da saklanır. Bu nutuklar vesika mahiyetinde 

l(ullanılır. Çok defa resmi dairelerin radyo 
idaresine müracaatla bir siyasi nutuk hakkında 
malılmat istendiği vakidir. Bu malumat dakika
sında verilir. 

veren British Brodcasting Corporation kelime tutmaktadır. Bunların hepsini neşretme· 
Londra radyosudur. Bu radyo 30 muhtelif li- ı mü d ğe radyonun prograın •aa e etmediğinden 
sanda neşriyat yapar ve her hadiseyi dakikası alınan haberler ihtisar edilir ve kırk bin keli-
dakikasına bildirir. meye indirilir. 

Amerika cümburreisi bir nutuk söylerken, Bu iş için radyo idaresinde geniş teşkilat 
nutuk bitmeden Londra radyosu tarafından vardır. Stenogralla: zaptedilen her haber, her 

muhtelif lisanlarda ' neşrine başlandığı çok gö- nutuk derhal yazı kısmına gönderilir, burada 
rülmüştür. muntazam şekilde yazıldıktan sonra cevapları 

ltalya başvekili Musolini ltalyanın harbe hazırlanır ve dakikasında cevap verilir. 

girişiııi 10 Haziran 940 da saat on sekizi iki Bir tutuk bitıneden ona cevap verilmesine 

dakika geçe Romada Venedik sarayının balko· başlandığı çok defa görülmüştür. 
nundan halka haber vermişti. Bu haber iki Yazı heyetinde eski bir Avusturya sefiri, 

dakika sonra, yani on sekizi dört geçe Lond- me,bur bir Danımarkalı muharrir. Praglı bir 

ra radyosu tarafından derhal her tarafa bildi- Profesör, meşhur bir Rus alimi, Finlandıyalı 
rilmiştir. bir bahriyeli, bir Rus prensi gibi ecnebiler de 

Ekseriya British Brodcasting Corporation'· vardır. Fakat asıl muharrirler gazetecilik mes-
un '·ık barflerı· olan ( B.B.C. ) dı·ye ı·smı· geçen B !eğinden yetişmiştir. ir milyon kelimeyi kırk 
Londra radyosu bn kadar çabuk haber verme· bin kelimeye bunlar indirir. 
ğe nasıl muvaffak oluyor? ... Bunun sebebi ıra- Radyo dinl~me dairesi geniş salonlardan 
yet basittir: B d h mürekkeptir. ura a erkesin önünde bir rad-

( B.B.C. ) müessesesinde daimi surette yo vardır. Radyo kulağa tak•lan aletler vası-
kırk kişi kırk muhtelif memleketin radyo istas- tasiyle dinlenir; bu suretle muhtelif sesler i<a-

yonlarını dinler ve verilen her haberi, her mü- rışmaz. 
him nutku dakikası dakikasına kaydeder. Bu Zaptedilen nutuklar ve haberler dosyalar-

( B. B. C. ) , Gral Sipee zırhlısının kendi 
kendisini batırması hadisesi hakkında Montevi

deo radyosunda yapılan röportajı iki dakika 
fasıla ile muhtelif lisanlarda neşretmişti. 

r Elektrikli Eldivenler 1 ~merik~lı Fran-
cıs Atkınson na-

mında biri, polislerin kelepçe olarak kullanabi
lecekleri bir nevi eldiven icad etmiştir. 

Bu Eldivenle yapılan tecrübeler Parlak 
neticeler vermiştir. Sağlam bir deriden yapıl
mış olan bu kelepçe eldivenlerin içinde 1500 
volt kuvvetinde, bir cep elektriği bataryası 
bulunmaktadır. 

Bu eldivenleri giyen bir polis, en kuvvetli 
mücrimi, hileğinden kolaylıkla yakalıyabilmek· 

te ve bir kuzu itaatiyle karakola götürebil
mektedir. 

Eldiven içindeki elektrik cereyanı mücrı

min eline nakledilerek her türlü mukavemetini 
felce uğ'ratmakta ve kendisini teslim olmata 
mecbur etmektedir. 
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Gülmek mi, 
Güldürmek mi 

.ıt. &Vklidir ? 
(Baştarafı ikincide) 

tokat atacak olursa kahkahayı 
basarsınız ... 

5 ) Erkek aktörlerin kadın 
kıyafetine girmesinden çok hoşla· 

ı nırsınız. Seyirci beni benim hakiki 
haytımda olduğu gibi görmek is

! temez. 
Eğer ben böylece kendi elbi

semle ve olduğum gibi çıkarsam 
halk kendi kendine «galiba iyi ro
lü yok .. » diye şüpheye düşer. 

O komedi aktörünü normalın 

fevkiinde bir tip tılarak görmek 
ister. 

Mesela iki kocaman bıyık. 
Kafamda prok, gözler çarpık sah
neye fırlarsam ilk tesir çok daha 
başka olur. Daha bu gibi birçok 
şeyler sayabiliriz. 

Eskisine nazaran daha 
mi az, daha mı çok gülü

yoruz ? 
- Eskisine nazaran daha mı 

az yoksa daha mı çok gülüyo • 
ruz? 

- Muhakkak ki gülmenin fi
ziğimiz üzerinde yaptığı tesiri bu 
günkü İnsanlar ço k daha iyi anla
mışlardır. 

Artık gülmek bir zevk olduğu 
kadar büyük bir ihtiyaçtır da ... 
Gülmenin verdiği inşirah az şey 
midir? Zamane doktorları bile 
hastalarına gülmeği. bir «vitamin» 
ehemmiyetli ile tavsiye ediyorlar. 

Bunun için insanlar eıkisine 
nazaran daha fazla gülüyorlar. 
Hatta bazıları buna ihtiyaçları ol
duğu • için gülmeğe çalışıyorlar. 
Bir kısım vefasız dostlarımın beni 
babasının hayırına daima araların
da görmek istediklerini bilmiyor 
muyum ? Güldüren tuhaf bir in
san bir meclis için en iyi çeşnidir. 

Ôtedenberi garip bir tecellim 
vardır. Bir çok dostlarım hep boş
ca vakit geçirmek. için beni arar· 
lar. Eskiden ud çalardım. Haber 
gönderirlerdi: 

- Udunu alsın da gelsin .. 
Görüyorsunuz ya yapılan da

vete ud benden evvel geliyor. 
Cümleye dikkat ediniz. «Udunu al 
sında gelsin.,» Ud başta ... Bir ke
re de «udsuz gelsin .. » denildiğini 

bilmem... Eeee.. neşe insanların 

en büyük gıdasıdır. Bugünkü in
sanlar, çok gülmekle beraber bu 
işte biraz da müşkülpesend olmuş 
lardır. 

iyi, gU.el şeye ırülmek istiyor
Jar. Bilirsiniz ki « boğa.zlna düş· 

kün ,. İnsanlar iki kısma ayrılır
lar. 

1 - iyi, güzel şey yemek me
raklıları ... Bunlar boğazlarına bu 
şekilde düşkündürler. Nadide, gü
zel lezzetli yemekler yemek ister
ler. 

2 - Bu ikinci kısım ise çok 
yiyen kimselerden mürekkeptir. 
Mesela bir oturuşta 20 patlıcan 
dolması, iki tavuk, ... iki kavunu göv
deye indirenler gibi .. ikinci kı<ım
da abur cubur yiyenler de pek 
çoktur· 

işte gülme meraklıları da ay
n:n ~öyle iki kısma ayrılırlar. Bi· 
rıncı kısım iyi, nadide, hakikaten 
güzel şeylere güler. ikincisi de sa
dece güler .. 

Bunların haricinde bir üçüncü 
kısım vardır ki, gülünmiyecek yer 
de güler. Gülünecek yerde çehre
sini asar .. Lakin ekseriyet yerinde 
güler •• 

- Güldürmenin ağlatmaktan 

giiç olduğunu söylerler_ 
- Evet, söylerler ... Lakin et

rafınızdaki dekoru biraz orijinal 
bir zaviyeden görmeğe alışırsanız 
mesele kalmaz .. 

- Mesela büyük kütleleri gül
düren bir insan etrafını nasıl gö
rür?.. Mesela bir komedi sanat
karı? ... 

Bir komedi sanatkarı etrafı· 
nı nasıl görür ? Ve bir ho
roz bir insana nasıl benzer?. s Sanatkar bir •igara yaktı: 

- Bir hik aye anlatayım .• 
Geçen gün l,alıktan döndüm. Ço
cuğumla, adada bir gazinoda otu
ruyordum. Burası büyükçe bir bah
çe idi ve içinde - insanlar gibi 
- tavuklar da geziniyorlardı. Ar
tık müşterilerin attıkları öteberi, 
ekmek kırıntıları vesaire onları in
sancıl etmişti. Müşterilere alışmış

lardı ve onların ayakları dibinde 
dolaşıyorlardı. 

işte bu sırada bir tavukla göı 
göze geldim. Hiç kımıldamadan, 

resim çektirir gibi duruyor ve ba
na sadece profilini gösteriyordu. 
Birdenbire zihnimde bir şey çaktı. 
Akrabamdan biriniu dadısı, « Ca
nan kaJfa » İJminde bir kadın var• 
dı. Tavuiuo duruşu tıpkı Canan 
kalfayı hatırlatıyordu. Oğlunmu 

{ Deflamı Dördüncüde/ 
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Her halta daimi en güzel ve en büyük !ilimleri halkımıza sunan 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Yine müstesna bir program takdim ediyor. 
Halkımızın en çok seveiği cazip, şen 

ve nefis sesli güzel yıldız 
{ DEANNA DURBIN J in hatırası hiç bir zaman 
unutulmayan en mükemmel ve şahane temsili 

NiEi ŞiEiKiEiR ŞiEiY 
---- 't ı ı ı ı ·ı ı ı ---

Musiki, gençlik ve harkulade güzellikler filmi 

iLAVETEN: Heyecanlı ve büyük film 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Baş Döndürücü çardaşları ve nefis balalaykalariyle 
sizi hayran bırakacak binbir harikalar filmi 

liE3 TANGO Pj§T A E~il 

BUGÜN 1 Ağustos 1941 

<< ALSARAY >> Sinemasında 
Bu Akşam 

iki Film Birden 
I 

ÇÖL KANUNU 
il 

TÜRKÇE sözlü ve şarkıh 
Büyük Ş A R K Filmi 

ZEYNEBiM 

MARKA 

Umumi satış 

deposu : 
PAKET 

BOYALAR! 

lstanbul Çiçekpazarı 

sokağı Altıparmak 

han No. 3 - 4 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan şifahi mUracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

1080 
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== (Asri Sinema ) nın Yazlık Bahcesinde İLAN 
İKi BÜYÜK TÜRKÇE FİLM BtR'oEN = Bu G u·· N Matbaası Seyhan P. T. T. ı 1 Müdürlüğünden : 

iki kahkaha kralları Stan Lorel Oliver Hardi 11------------------- 1 _ idaremizde münhal 

-HOVARDALI K'ta .e;;.. Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa- :::ş~rt:e ~:~::'pi s:!~::~:~~ 
sına yaptırman~z menfaatiniz icabıdır. 

müsabaka ile alınacaktır. 

--- ( Kraıı·çenı·n/J Elmasları ) ı S o n Sistem 7 n~m-ara~~::~a~:re1t~ie 9~e~ 
M k 

• 1 1 iyi ve iyi derecede kazanan-

~llil/llllllllllllllllllllllllll\lllll\\111111111\llllllllllllllll ıllllllllllllıl/lllJllllllllllllllllllılllllllllllllJllllllllllllllJlllllllllllW 1 a 1 n e e f e ::a 
1:cr'!:~ m~~~~ıiye~~:;e,6~ 

T ·ış BANKASI Basılan gu·· zel ve s numara almak suretile 
• orta derecede muvaffak olan-

Küçük tasarruf hesapları 

i~41 iKRAMiYE PLA tw l 
K E Ş 1 D E L E R: 

4 Şubat, 2M agıs, 1 Ağustos,3/kirıciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 " 

1000 .. 3000. .. 
2 .. 750 1500. .. 
4 .. 500· .. 2000. .. 
13 .. 250 .. 2000. .. 

35 •• 100 .. 3500. 
" 

1;0 .. 50 .. 4000. .. 
30() .. 20 .. 6000. .. 
fUrkiye ı, BFnkasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktirmiş ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda taliinlzl de denemı, olursunuz. 377 

r. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan maada her gün saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asri Sinema kar,ısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat Y AVEROÖLU 

... 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbauı- Adana 

ı ( G U
• • N ) larda takdir hakkı idareye 

Ş B U ait olmak üzere 20, 25, ve 30 
lira aylık ücretli stajiyerlik-M at b a as 1 n da lere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde mu-

y 1 b I• ı • vaffak olanlar maaşlı veya a p 1 a 1 r ücretli memurluklara geçiri· 
lecektir. 

1• fak olanlar idarenin teklif 

'Uf.: 881 ,4 

Bugunkü lırsolfon ulılode ederek bu 

guzel makinoyı he..,en alınız . Ziro 

yann bu fiyatla böyle kıymetli b" rod· 

yo hulocağınızo emin olomoııınıı:I 

P .H .. l .L l:P .5 Bl•r Defa ı·ş Yapt 4 - Müsabakadamuvaf-

rırsanız anlarsınız ::;::~işa:~::.e vazife kabul Satış Yeri 
5 - ;r aliplerin 788 sayılı 

İLAN 
Seyhan VilAyeti Vakıflar 
MüdUrlUğUnden : 

Han kurbu mahallesinde 
( 464 ) lira on kuruş bedeli 
keşifli Mahmut Paşa hanı 
tamir edilmek üzere (20) gün 
müddetle münakasaya konul
muştur. ihalesi 20- Ağustos· 
941 çarşamba günü saat 10 
da vakıflar idaresinde yapı· 
lacaktır. isteklilerin teminat 
akçasile birlikte ihale günün
de, şartnameyi anlamak iste
yenle her gün vakıflar ida
resine müracaatları. 

1 - 8 1078 

Güırnek mi, güldür
mek mi zevklidir? 
[Baştarafı Üçüncüde / 

dürttüm: 
- Bak oğlum .•. dedim, Ca

nan kalfa .•. 
Çocağum tavuğa baktı. Hay

retle: 
- Evet . ., dedi, tıpkı .•• 
işte bu tarzda kendinizi etra· 

fınızdakileri hususi bir gözle gör· 
meğe alıştırmanız lazımdır. Bir ka
pı tokmağı ekseriya size bir çeh
reyi, bir arabanın tekerliği göbek
li bir dostunuzu hatırlatabilir. Ba
zen bir kiğıdın rüzgira kendisini 
vermiş uçuşunu seyretmek bile in
sana gülecek veya güldürecek bir 
şey verebilir. 

Hikmet Feridun Es 

memurin kanunu 4 üncü mad- Belediye caddesi 
dersindeki şartları haiz ol-

makla beraber devlet me· NO: 67 - P1 K1 20 
muriyetine ilk defa girecekler 
in otuz yaşını geçmemiş ol

ması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek 

istiyenler 19/8/941 Salı günü 
akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte 
Seyhan P,T,T, Müdürlüğüne 

müracaat etmelidirler, 
7 - Müsabaka 20/8/941 

Çarşamba günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

1- 5- 10- 15 1079 

ADANA 
••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : 
• • : Bir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : 
! natör buz dolabı acele sa- ! 
: tılıktır. : 
• • : Tahsin Salih Bosna : • • • • : Tel: TABO Abidin : 

1
: Paşa caddesi Tel: 274 : • • ••••••••••••••••••••••••••• 


