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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Berlio 21 a.a. - Bulırar Polisi Sof. 
yada büyük bir suikastçi yakalamıştır. 
Sovyetler lehine çalışan b u a da m 
planlarını tatbik mevkiine koyamamıştır. 

iRAN 
ordusu 
uyanık 
Şahenşah, ordu '1e 
subaylara, fedakar• 
lığa ha~ır bulunma 
/arını bildirdi 

İngiltere 
ve 

Rus ya 

Cotalar:lna 
ceuap 

arilmezse 

lrana karşı şid· 
detli tedbirler 
alacaklar 

Tahran 21 ( a.a ) - Dün 
yüksele harbi ye okulunun ders 
kesimi merasimi Şaheoşah ve 
viliahd hazretlerinin huzurile 
icra edilmiştir. Hali hazır vazi
yet dolayisile tatiller kaldırıl· 
mıştır. Okuldan 1073 subay me· 
zun olmuştur. Şahenşah hazret· 
leri bir nutuk irad ederek de· 
miştir ki: 

" - Bu sene talebeye se· 
nelik izinleri verilmemiştir. Se· 
beplerioi bilahare anlayacalclar
dır. • Bu [sebeplerin onlardaki 
fedakarlık hislerini takviye ede 
ceği fikrindeyi z. Vazifeniz ve 
yaşadığımız saatin hususiyeti 
üzerine dikkat nazarınızı çekme 
ie lüzum görmüyorum. Ordu 
ve subayl~r hali hazır vaziy~te 
pek büyük bir dikkat ve alaka 
göstermelidirler. ve •lüzumu tak 
diriode h&r fedakar lığa hazır 
bulunmalıdırlar,» 

Londra 21 ( a.a. ) • Deylö 
telgraf gazetesinin siyasi muhar 
riri şöyle yazıyor; 

« lngiliz • Sovyet teşebbüs 
!erine cevap vermesi için lraoa 
bir mühlet verildiği haberi doğ 
ru değildir. Maamalih mantıkın 
tespit ettiği mühlet bitmek üze
redir. 

lran ' ın cevabı gelmediği 
veya bu cevap memnuniyeti 
mucip olmadığı takdirde, alaka
dar Liki devletin vaziyetlerini 
korumak üzere daha şiddetli 

tedbirler almaları lizımgelecek
tir.» 

Tarhan, 21 a.a. - Pars a
jansı bildiriyor: 

" lran ,. gazetesi başmaka· 
lesini Delbi radyosunun neşriya
tına tahsis ediyor ve diyor ki: 

Delhi radyosu, lran ile Sov
yetler Birliği arasında dostane 
ınünasebetlerin idamesi, için 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Del
bi radyosu Sovyetler Birliği ile 
lran arasındaki dostane müna· 

sebetlerin ne kadar sağlam bir 
esasa dayandığını ve bunun şim
diye kadar hiç bir hadise yü
zünden sarsılmamış olduğunu 
her halde bilmiyor. 

Bu münasebetlerin esası, 

her iki memleket için daima 
sarih olmuş ve Delhi radyosu· 
un selahiyeti haricinde kalmış· 
tır. 

Bizi tehdit ederek kendi 
manta&'ına uygun bır hattıhare· 
ket kabul etmemiz için Delhi 
radyosu bizim bütçe ve kuvetle
rimizi başka milletlerin bütçe ve 
kuvvetleriyle mukayese ediyor. 

Her şeyi paraya ve kuvvete 
tabi zanneden Delhi radyosu bu ] 
suretle tehdit ve zecir usuller
inin propagandacısı oluyor. 

lran'nın ideali halk ve haki
kattır. 

lran bu prensibe dayanarak 
maddi ve manevi kuvvetlerini 
kendi hak ve şerefinin müdafa· 
ası uğ'runda kullanmaktadır. 

lran lhükOmeti memlekette 
emniyet ve sükOneti temin ve 
bütün devletlerle ve bilhassa 
komşulariyle bitaraflık esasına 
dayanan dostane münasebetler 
damesini istemektedir. 

Delhi radyosu lran hakkın 
da iyi hisler besliyorsa tahrik 
edici konuşmalardan ictinap et 
ıııeıi lbım ırelir. 

Kok kömürü' "" -- ------· -----k f iQtıartmıgaca 
KömUr mUessesesl, herkesin 
kolaylıkla kömur temin ede
bilmesi için tedbirler alıyor 

Ankara: 21 [Hususi muhabirimizden] - Kok kömürünün tek •iden 
ve tek liatla sajışından hasıl olan farkın Ziraat Bankası oezoinde hu
susi bir fon hesab a alındığına ve Etibank emrine tahsis olunan 2;250,000 
liralık mütedavil sermayenin ikraz şekline tahvil olunarak Türkiye kö
mür satış ve tevzi müessesesine tahsisine mütedair koordinasyon kararı 
Vekiller heyetince tasdik edildi. 

Diğer taraftan kömür fiatlarının arttırılacağı hakkında rivayetler 
dolaşmaktadır. Selahiyetli menbalardan v<ırilen ma!Omata nazaran bu 
gibi rivayetler asılsız~ır. . 

Kömür müessesesı, herkesın kolaylıkla kömür alabilmesi için yeni 
tedbirler almaktadır. Muhtelif istiblıilc mıntakalarında depo vasıtaları· 
nın arttırılacağı ve yeni depolar tesis olunacağı haber verilmektedir. L _ _:M:::.;a:;r.;e;.:ş:.;a:;l;_;;.P;,.e;,.t_e_n ___ _,11 Bu suretle kömür satışlarını bir disiplin içinde ve hiç bir buhran ema. 
resi ıröstermeden tanzim etmek mümkün olacaktır. 

Vltl ile Almanya arasında ~~~~~=====~;;;;;~;;;;;;;;;;;~====== 

SULH 
Konuşması 

Bu sulhun akdiyle , 
Almanya Fransız Af· 
rikasındaki üsleri kul
lanabilecek 

Londra 21 (a. a.) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Vişi, Almanya ile bir sulh mü· 
zakeresindedir. Almanya, bu sul
hün akdiyle, Fransız Afrikasındaki 

üsleri kullanabilecektir . Fransız 

üslerinin verilmesine nıukabil Al-
· .aaJ kıtalerı kısmen geri alı-

man •~ b" 
ki r bir kısmı da dost ır naca a , 

memleketteymiş gibi lcalacaklardır. 

Harpten sonra Fransa Alsas

Lorlen'i terkedecektir. Buna muka· 
bil Belçikanın bir kısmı Fraosaya 
verilecektir. 

Müstakil Fransız ajansına ırö
re görüşmeler hayli ilerlemiş bu
lunmaktadır. 

Almanya mağ -
lubiyete doğru 
yaklaşmaktadır 

Londra 21 (a. a.) - Bu akşam 
radyoda bir nutuk söyleyen Belçi· 
ka harbiye nazırı demiştir ki: 

» Sovyetler harbinde ilk 7 
halta içinde Almanya 1,5 milyon 

asker, 8000 tank ve 6000 tayyare 

kaybetmiştir. Almanya mağlubiyete 
doğru yaklaşmaktadır. 

lngiliz ve Sovyet bombardıman 

tayyareleri Almanyada felaket saç

makla kalmıyacaklardır. lngiltere 

tesbit edilen günde Avrupa kıta
sına asker, top ve tank çıkaracak 

ve dehşet içinde kalan Almanlar 

1918 de olduğu ıribi liderlerine 
ve kendilerine olan imanlarını da 
kaybedeceklerdir. 

Geçen eylüldeki lngiliz mey· 
dan muharebesi Almanya için mağ-

lubiyet olmuştur. Çünkü Hitler ln

giltereyi zaptetmedikçe harbi ka· 

zanamıyacaktır. Nitekim bizde tank· 

!arımız Unterdennin'de geçit resmi 

yapmadıkça harbi kazanamıyacağıı.» 

Ticaret Vekili Şerefine 
Ziyafet 

lzmir 21 (a.a.) - Ticaret Ve· 
kili şerefine dün akşam Ada gazi· 
nosunda bir ziyafet verilmiştir. Zi
yafette Vali, Komutan, Belediye 

reisi ve şehrimizdeki meb'uslarla 
Fuara iştirak eden devletler pavi
yııoları mümessilleri, gazeteciler 
davetli olarak hazır buluomuştıır. 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 
Ankara: 21 [Hususi muhabiri· 

mizden) - Asker ailelelrioden muh
taç olanlara yardım edilmesi hak· 
lcındaki kanuna istinaden gümrük 
resmine munzam belediye hissesine 
yüzde 50 ve şehir hududları hari
cindeki muayyen tarifeli bi!Oumum 
nakil vasıtalarının birinci ve ikinçi 
mevki bilet bedellerine yüzde 3 
zam yapılmatı hakkınd•ki karar· 
nam• Vektll•r heyetince tudlk 
edildi. 

I 
Bir /ngiliz Sqnderland taggaresi... Bu taggarenin / 

adı " Uçan k al e ,, dir , ____ __ 
lngiliz 

tayyareleri 
M a n ' ve tlmalt 
F r a'.n sa Uzer inde 
taarruzf k e 9If1 er 
yaptılar 

Londra 21 [a. a.] - Hava ne-

Ruzvelt'e göre 

Harp 1943 -
senesinde 
--------------------.--de sürecek -zaretinio dün akşamki tebliji : 

Lord Halifaks, Ruz
velt'le Çörillln ara 
sıra bulutacaklarını 
lyma ediyor 

Refakatlerinde avcı tayyareleri 
bulunan Bleyheym bombardıman 

1 • dün akşam üzeri Holao· taYJ&re erı d 
da'da Alkoearda bir bava mey a-
nına hücum etmişlerdir. . ~o~~ala· 
rın hedeflere isabetlerinı ınlılaklar 
taki etmiş ve bir hangar~ ~a 
tam p bir darbe isabet eylemı~~ır. 

. 1 · yan dıger Düşman gcmı crı ara . 
Blenheym bombardıman tayyareleri 
birkaç karakol gemisine hiicum 
etmişlerdir. 

lnğiliz avcı tayyareleri Maaş ve 
şimali Fransa üzerinde birkaç ta· 
arruzi keti! yapmışlardır. Bu ha: 
roketler esnasında lnıriliz avcı tay· 
yareleri üç Alman avcı tayaresioi 
imha etmişlerdir. iki lngiliz avcı 
tayyaresi kayıptır. Fakat bunlardan 
birinin pilotu lrnrtulmuştur. 

Salı günü yapılan harekiıt es· 
nasında, ilaveten alınan haberlere 
göre, imha edilen düıman avcı 

tayyarelerinin yekOnu 14 Ü bul· 
maktadır. 

• Londra: 21 [a. a.] - lnıriliz 
bava nezaretinin tebliği: 

Dün gece ceonbi Norveç sa· 
hilleri üzerinde yapılan bir devriye 
hareketi esnasında sahil muhafaza 
teşkilatına mensup Hudson tipinde 
bir tayyaremiz bir iaşe gemisinin 
ortasına bir tam isabet kaydet· 
miştir. Savaş tayyarelerimiz işgal 

Montreal 21 ( a. a. ) - Kısa 
bir müddet kalmak üzere dün 
Mootreal'a gelen Büyük Britanya· 
nın .Amerika ·Büyük elçisi Lord 
Halıfaks , demiştir ki; 

Harp devam ederse M. Ruz. 
volt ile M. Çörçil'in ara sıra bu· 
luşmaları çok faydalı olabilir. 

Lord Halilakı bu sö•leri, Çör
çil - Ruzvelt lconleransının ilci 
devlet adamı arasında yapılacak 
bir çok görüşmelerin ilki olup ol
madığı sualine cevaben söylemiş
tir. 

Kendisine « harp devam eder
se " cümlesinin manası sorulunca 
Lord Halifaks demiştir ki: 

- Harbin sonu başladığı za
ınankinden iki sene daha yakındır. 

( Devamı üçüncüde) 

altında bulunan Fransa üzerinde 
taarruzi bir keşif uçuşu yapmışlar 
ve müteaddit düşman tayyare mey· 
danlarına hücuuı etmışıerdir. 

Berlin: 21 [a. a.) - Düşmanın 
bu sabah Fran>1z Manş sahiline 
yaptığı bir bücnm teşebbüsünde 
8 loıriliz avcı tayyaresi düşürül· 
ınüştür. 

Mardinde üç ayda 
36274 akrep imha edildi 

Mardin ( Hususi )- Üç sene 
evvel 1'.urulmuş olan Mardin Akrep 
imha cemiyeti bu yıl 15 Mayıstan 

itibaren tekrar faaliyete geçmiş ve 
15 Ağustosa kadar üç ay zarfın• 

da ( 36274 ) Akrep imha etmiş· 

tir. 
Beberi iki kuruşa sağ olarak 

satın alınan bu Akreplerden 30102 
sinin kuyrukları kesilerek Akrep 
seromu yapılmak üzere Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Velciletine ırön
derilmiştir. 

Bu kuyruklardaki zehirlerden 
vek&letçe ihzar edilen yeril Akrep 
11romlar Mardin• ıröod•rilmit ve 

eczanelere dağıtılmıştır. Beheri 
125 kuruşa satılmakta olan Avrupa 
suomuolarınıo yerini tutacak olan bu 
yerli Akrep seromunun liayatı henüz 
tesbit edilmemişse de yalnız 25 
1'uruşa satılacağı tehmin edilmekte
dir. 

Viliyetimizin bir çolc yerlerin· 
de salğın bir surette zuhur eden 
Şap hastalığı Veteriner teşkilatı. 
mız tarafından alınan tedbir ve 
tiddetli mücadele sayesinde önlen· 
miş, milcadeleye iştirllc için Anka
ra, Eskiıehir ve Sivastan ırelmiı 
olan V eterintrler yerlerine ıritmiı
aıiılerdlr. 

1 

Alman kuuuetleri, istihkam kıtaları tarafından 

-=ku:..;ru:l::a::.:n~b:.:i:.:r_k _ _;oMp:.,r_ü_ü_z_e_r_in_d_e_n_b_i_r .. n_e_h_i_rı_· _ı_e_ç_er_k_e_n_ ... 

Leningrad ı 
tehlikede 
Voroşilofun heye 
---------------------canlı beyanna-
.......................... --

• 
mesı 

Mareşal, halkı, Le
ningradı sonuna ka
dar müdaf aaga da 
flet etti 

Bir Rus generali 
Ağır yaralı olarak 

esir alındı 
Moskova 21 ( a. a. ) - Bu 

sabah erken şimal Sovyet ordula· 
rı baıkumandanı mar~ıal Voro.şi

lof, Sovyet halkına hitaben drama 
tik bir beyanat neşrederek bütün 
vatandaşları Leoiogradı sonuna ka· 
dar müdafaaya davet eylemiştir. 
Bu beyannamede şöyle denilmek· 
tedir: 

« Yoldaşlar, l_işçiler; düşman 
L ••n i n_g r a: d'a girmeğe ça· 
!ışıyor. Düşman , evlerimizi, labri· 
kalarımızı, atölyelerimizi tahrip 
etmek, insanları soymak, ~- masum 
kurbanlarının kanını akıtmak, maz
lum balkı öldürmek ve memleke· 
timizin Lbürriyetini tahrip etmek 
istiyor. Fakat bu olmıyacaktır. 
Proleter inkilabında memleketimi· 
zin endüstri ve kültür merkezi va 
zifesini görmüş olan Leningrad 
hiç bir zaman düşman elinde bu· 
!onmaz ve bulunmıyacaktır . Düş· 
man hiç bir zaman güzel şehrini· 
ze ayak basmayacaktır. 

Leniogradın büyük fabrika ve 
atölyelerini mükemmel abidelerini 
ve bahçelerini kendi ellerimizle 
inşa ettik. Bunların hepsi Alman 
hırsızlarının :eline geçmiyecektir. 
Bu hiç bir zaman olmıyacaktır. 

lıerliyeo düşmanı Leningrad 
halkı ilk defa geri püskürtmiyor; 
bu seferde düşmanın alçakça pro
j•leri muvaffak olmıyacaktır. 

Kızılordu şehir civarını mu· 
vaffakiyetle müdafaa ediyor. Düş· 
man henüz kırılmamıştır. Tam be
deli Leninırradı ele· ıreçirmek olan 
menfur hırsız projelerini terk et· 
miyecektir. Gafil avlanmamamız 
lazımdır. Leoingradı, .hürriy6timizi 
çocuklarımızı müdafaa icabeder.ıt 

Beyannamede • halktan milis 
alayları teşkil edilmeıi istenmek· 
tedir. 

Dingeperdeki köprübaşları 
Sovyetlerin etinde 

Berlio 21 a.a. - D. N, B. 
ajan11nın bildirdiğine göre, cenubi 
ukraynada halli Sovyet kuvvetleri· 
nin elinde bulunan Dioyeper üze
rindeki adedi mahdut köprü baı· 
larına karşı lcıtalarımız hücuma 
devam etmektedir. Takip edilen 
Sovyet tanklarının adedi 65 iken 
bu 80 i bulmuştur. Bunların ara. 
ıında en ağır tanklarda vardır. 
Kaçmakta olan b~lşevikleri takip 
eden Alman teşekkülleri aşaiı 

Dioyeper üzerinde 16 top tahrip 
etmiılerdir. i.lir miktarı mQtema• 
diyen artmaktadır. 

' 

Odesa 
bir 

limanından 
görünüş 

şark cephesinin merkoz k11· 
ıııında Alman teşekkülleri 20 a• 
ırustosta Sovyet tankları ve piya

desi tarafından yapılan bir moka• 
bil hücumu tardedilmişler ve Sov· 

yellere kanlı zayiat verdirmişler• 
dir. Sovyet kuvvetleri muhare

be meydanında, tahrip edilen 29 
tank bırakmışlardır. 

18 agustos aabahı Dinyepe· 
rin ırarp sahilinde bir çok Sovyet 

subayı esir alınmıştır. Bunlar ara
sında Sovyet zırhlı kolordusunun 

kumandanı 5eneral Sokolof ağır 
yaralı olarak bulunmaktadır • 

S günde 529 Ru:ı tagga
resi tahrip edildi 

Berlin 21 aa. - Son 5 gün 
zarfında fOrk cephesinde 529 Sov-

yet ta yyaresi tahrip edilmiştir. bu 
müddet zarf ında Alman zayiatı 
14 tayyaredir. 

Bir Souget piyade alagı 
imha edildi 

Berlin 21 a.a. - Alman -
Fin harekatı dün de tam muvaf. 
fakiyetle inkişaf etmiştir. Sovyet

ler kıtala ımızın ilerlemesioi dur
durmaya çalışmaktaysalar da ma• 

vaffalc olamamışlardır. Sovyet mu· 
kabil hücumları her yerde püs
kürtülmüştür. 

Bu muharebeler de 426 nci 
Sovyet piyade alayı tamamiyle 

imha e d i 1 m i ş t i r. Bir çok mal
zeme, tank, sahra topu iğtinam 

olunmuştur. 

Ru:ı tayyarelerinin 
bir akını 

Berlin 21 a.a. - Perıembe 
ırecesi birkaç Sovyet bombardı
man tayyaresi Baltık aabili boyu• 

na bir akın yapmış ve şimal! Al· 
manyaya kadar ilerlemiştir. Bu tay

yareler uzun zaman ırelişi ırüzel 
uçmuşlardır. Bunların bedel ırö

zetmedeo attıkları bir kaç bom
ba kayde de~er basar yapmamıf· 
tır. 

Bir lngiliz askeri 
muharririnin görüşü 
Londra a.a. - Bir askeri mu· 

harrir şöyle yazıyor: 

Ruslar Odesa'yı lan ellerin· 
Od da Rosdo· de tutmaktadırlar. esa l 

oaomatının bu mıotakada yapı a-

lik 1 her taarruza karşı koya· 
cak a a ı • f "I • d 
bileceii aşikirdır. Kıye bo gesın e 
iı• mukabil Sovyet taarruzu lbti
mallerl çoktur, 
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Ve-----'-

Tekerlemeler, 
ninniler ve türküler 

Yağmur düşen 
mıntakalar 

Yağmu_r pamuk mıntakalara
mızda hafif ve f1rtınasız geç
tiğin den mahsullerimize pek 

Dış ticaretimizin 
ana hatları 

Ticaret Vekili 
MUmtaz 
Ökmen 

Ticaret Ve• 
kilimiz Mümtaz 
Ökmen, İzmir 
enternasyonal 

tarafından İz- fuarını açarken 
mirde söylenen söylediği mü-
mühim nutuk h i m nutukta, 

Ninni, Halk Edebiyatı
dikkate değer 

bir nevidir 

------------------------------------------------------------
az zarar yaptl -

Mıntakamızda evvelki günden itibaren mevsimsiz yağmurlar yağ
mağa başlamıştır. Yağmurlar Adana mıntakasına, Kara taşa ve 

Tuzlaya a:r. miktarda; Oymaklı mıntakasına fazlaca düşmüştiir. 

dış ticaretimiziıı ana hatlarını 

izah etmiş, ihtikarla mücadelede 
vatandaşa düşen vazifeyi anlat
mıştır. 

mızın 

J Ni?ni, evlat m~habbetine 
istınat eden Turk anala
rının yavrıılarını uyutur
ken söyledikleri bir na -
zım şeklidir. Her ana 
bunu hiç düşünmeden , 
doğmatik olarak ve aynı 

1 
zamanda kendisine has 
bir beste ile söyler, 

Keza, hem gülünç, hem de bir 

bekçinin başına gelenleri can
landıran şu destanın paça faslı da 

ne kadar güzeldir: 

Bak bekçirıin iznnına 

Açlık değmiş de- canına 

Paça yaptırmafa varmış 

Paçacının dükkanına ' 

Sahanı eline alır 
Kazanın dilıine~varır 

Ha bir iyice yap diye 

Paçacıya pek yalvarır. 

Paçacı kazanı açar 
Bekçi de yanına geçer 
Kazan içine bakarken 
Başından sarığı uçar. 

Sarığı gider bir yana 
Bak bekçinin seyranına 

Sarığı alayım derken 
Düşer paça kazanma. 

Tekerlemeler: 
Destan nevine yakın bir tar

zı vardır. Herhangi bir 

kimseyi iğnelemek için bilha~sa 

kn llanılır: 

Ormanda büyüyen adam az.ğın 
Çartıda pazarda insan beğinmez 
Medrese kaçkını !'Ofta bozgunu 

Selam vermeğe dervişan be-
ğenmez. 

Tekerlemelerin diğer bir hu

sujyeti de eğlence mahiyetinde 
bilmeceler oluşudur. Bir beyit ve 
bir kıta okunarak ondaki gizli ma
na karşısındakine sorulur, eğer 
bilmezse ondan bir memleket iste
mek suretiyle delalet ettiği mana 

söylenir. 

Bakın Kemalettin Kamı bunu 

şu üç mısraile ne güzel izah et

etmiştir. 

Bir çetin bilmece 

Söylemem memleket 

sorarsan 

paşadan 

bağışla-

madan 
Mutlka hmiri İ§terim anne. 

Şu bilmeceleri de ben !Iİz.e 

sorayım. 

Çarşıdan alınmaz 
Mendile konmaz. 

( Uyku ) 

Bir küçücük mil taşı 
Oolnşır dağı taşı 

( Göz) 

Yeşil iken al olur 
Zerre zerre bal olur. 

( Kara dut ) 

Bir küçücük kunbara 
Taşır döker ambara. 

( Kaşık ) . 

Dağdan gelir dağ gibi 

Kolları budak gibi 

Eğilir ııu içer · 
Bağırır oğlak gibi. 

( Öküz arabası ) 

Dört ayaklı bir ayı 
Üstünde kabadayı. 

( İskemle ) 
Eli var ayağı yok 
Karnı yırtık kanı yok. 

( Ceket ) 

Ne kanı var ne canı 
Be, tanedir parmağı. 

( Eldiven } 

Halk edebiyatımızın dikkate 

değer bir nevi de ninnilerdir: 

uymaz. Sözleri de çok defa başka 

başka olur. Şüphesiz ki bu hal 

Türk annelerinin musikiye olan ka· 

biliyetleriyle yüksek his ve şiiriyet 
derecelerini de göstermektedir. 

Anneye kundaklayıp beşiğe 
yatırdığı veya kolları arasında 
uyutmak istediği yavrusunun çıkar-

dığı ses bir diapason hizmetini 

görür. Çocuk yüksek sesle bağı
rıyorsa o da ninniye yüksek sesle 

başlar, ve bu ninni çocuğun tr.ma

men uyuduğuna kanaat gelinciye 

kadar devam eder. Ninni araların· 

da ekseriya şu nakrat kullanılır: 
e. . . e. • . e .•. e ... , hu ... 
hu ... hu ... , pış ... pı~ ... pış ... pış. 

Ninniler hakikaten uyutacak 
bir hususiyete maliktir. Öyle ki 

çok defa çocuğunun beşiğini sal-

larken 

kendi 

Halk 

ninni söyliyP.n annelerin 

ninnisi ile uyuduğu vakidir. 

edebiyatının nevileri içine 

girer, esasen halkın tamamen ken
di malı olan bu çığır üzerinde 

memleketimizde uzun seneler tet
kikat yapan Macaristan fen aka-

demisi azasından Müderris ve dok

tor « lgnates Konos » tarafından 

- YAZAN 

Hakkı Yücel 1 .................... mır 
toplanmış Türk ninnileri bir kitap 1 
halinde basılmıştır. Ninnilere ait 

işte size bir Örnek: 

Dandini dandini danadıın 

Eksilmesin aradan 

Bağışlasın yaradan 

Bir aydoğmuş anadan. 

Halk türküleri : 

H alk edebiyatı jnevileri içinde 

en çok şayi olanı her yerde, 

her evde, her zaman söyleneni 

« Türkü » dür. Türkülerin ekseri

si aşki mevzular üzerinde söylen

miştir. Fakat çeşitli mevzular üze· 

rinde de türküler yapılmıştır. Tür

küler dörder, üçer mısralı bentler

den meydana gelmiştir. Her dört 

ve üç mısradan sonra nakrat de

nilen ~özler de tekrar edilir. Bir 

kaç misal: 

Sabah oldu tan yerleri atıyor 
Cümle kuşlar destur almış 

ötüyor 

Şakı bülbül var uyandır 
yarimi 

Ben kıyamam, sen uyan
dır yarimi. 

Çıkabilsem .sarayının köşküne 
Bir harf olsun katabil!'em 

meşkine 

Seni beni yaradanın aşkına. 

Şakı bülbül var uyandır 
yarimi 

Ben kıyamam, sen uyan-
dır yarimi. 

Bir de meşhur 

kahramanlığa ait şu 

ne kadar güzel ve ne 

duyğu ile yazılmıştır: 

Benden selam 

Koroğlunun 

türküsü de 

kadar içten 

olsun Bolu 
beyine 

Çıkıp şn dağlara yaslan
malıdır 

Ok gıcırtısından , kalkan 
sesinden 

Dağlar seda verip seslen
raelidir. 

Şanlı müdafaası ile Türkün 

şerefini yücelten ve bütün bir mil· 

lelin kalbinde ihtiram mevkii bul

muş olan Plevne kahramanı Gazi 

Osman Paşayı şu türkü ile övme

sini bilen mill!!!tin duygusu ne ka

dar içtendir: 

Tuna nehri akman diyor 

Kenarını yıkman diyor 

Aciı büyük Osman Paşa 

Pilevneden çıkmam diyor. 

Türkün muhteşem tarihi, hayat 
ve iat\kHi.\i l.h.erine çeki\mek iate
nen kara perdeyi bir kılıç darbe-

siyle parçalıyan dahi kumandanı 

şu türkü ile halk ne güzel alkış

lamasını bilmiştir: 

Atımı bağladım delikli taşa 

On iki kaymakam bir Ke
mal Paşa 

Yaşa Kemal Paşa sen bin
ler yaşa 

Daiıttm düşmanı dağ ile 
taşa. 

Bunun gibi o günlerde halkın 

içinden doğan sayısız türküler, 

kahramanlık destanı vardır. 

Hülisa: Halk türküleri ve halk 

edebiyatı, bazan beşeri duyguların 

sadık bir aynası, bazan soıyal vic

da nm veciz bir ifadesi, bazan da 

mahalli renkleri içinde saklıyan 

zengin bir folklor hazinesidir. 

• 1Ceyhanın kaza merkezine bir saat miiddetle, Kurtkulağı. Ayas, Sa-

dıye ye daha fazla yağmıştır. 
• Osmaniyede merkez, Kaypak, Yarkus, nahiyelerinde; Kozan, Kadirli, 

Feke, Fekenin Değirmen dere, Göksu mmtakalarıda yağmur şiddetli 
olmuştur. Saiml.ıeyli ve Bahçe kazalarımıza yağmur hiç düşmemiştir. 

Ziraat müdürlüğünden öğrendiğimize göre, yağmur pamuk mıntaka
larımızda hafif ve fırtınasız geçtiğinden mahsullerimize pek az zarar 
yapmıştır. Havalar elan bulutludur; bir çok mıııtakalare hafif yağmur 
düşmektedir. 

• lııtanbul Fiyat Müarakabe 
Teşkilatı şehirde faaliyette bulu
nan bir pamuk tröstü hakkında e

hemmiyetle hakikata başlamıştır. 

Üç biiyük tacirin birleşerek 
meydana gatirdikleri bu tröst 
şehrimizde devlet tarafından mii
bayaa edilmemiş olan 500 kilodan 
aşağı perakende olarak satılmak
ta olan pamukları toplamakta v~ 
bu suretle yeni ınahsül gelinceye 

kadar fiyatları yükselterek fazla 

kazançlar teminine uğraşmakta -
dır. Geçen 1 erde vukua gelen 
bir yangında Y edikulede idrofil 
pamuk fabrikasında külliyetli mik

darda pamuk yanması üzerine 
tröst şehirdeki faaliyetini arttırmış 
ve bu suretle faaliyetleri mey· 

dana çıkmıştır. 

Bundan başka diğer muhte· 
kirler de idrofil pamuk fadrikası

nın yanmasını fırsat bilerek art
tırmak için piyasadan pamuk top

bımaktadır. 

Mürakabe teşkilatı bu husu!lta 
esaııh tcıdb;rler nlarnk tnh\dknt 
yapmaktadır. 

• _Maarif•. Vekaleti tercüme 

bürosu Sfoklise ait olan hitapla

rın tercüme işini bitirmiştir. Ve· 
kalet, büyük Filosof Eflatun'un 

yirmi cildi bulan bütün eserlerini 
de türkçeye tercüme etmeğe ka
rar vermiş ve tercüme bürosu fa· 
aliyete geçmiştir. 

• lstanbulda gala tayla Beyoğ
lunu biribirine bağlayan tunelin 
seferleri, mühendisler tarafından 
görülen lüzum . ü2erine lağve
dilmiştir· Buna ~ebep, vağonları 
çeken kayışın çok e!!kimiş olması
dır. yeni kayış gelinceye kadar 
tunel kapalı kalacaktır. 

• Ankaradan bildirildiğine 
göre Kanunlarımızdaki yabancı 
keliınelerin Türkçeleştirilmesi için 
Dil kuru.munJa komisyonlar teşek-
kül etmış ve çalışmalarına başla-

--~====-= 

Saimbeyli hUkOmet 
doktoru 

Saimbeyli hükOmet doktoru 
Vahdet Fazlı Ağaoğlu, Besni hü
kumet tabibliğine 35 lira maaşla 
naklen tayin edilmiştir. 

Dumlupınar töreninde 
,ehrimlzi klmler temsil 

edecek 
_ Dumlupınarda yapılacak 30 

Agustos zafer bayramına şehrimiz
den parti namına avukat Rif at ya. 
v eroğlu, vilayet meclisi namına en
cümen azası Zeki Akçal gidecek

lerdir. 

Akdeniz grupu yUzme 
birincilikleri 

Pazar giinü Atatürk parkında
ki yüzme havuzunda yapılacak « Ak

deniz grupu yüzme birincilikleri » 
n~ Hatay, Urfa ve Seyhan 

yüzücüleri iştirak edeceklerdir. 

Hatay yüzücüleri dün şehrimize 
gelmiştir. Urfalıların da bu gün 
gelmesi mnhtemeldir. 

Yabancı kelimelerin değiştiril
mesine başlanan ilk kanun, teşki
latı esasiyedir. 

• Ankara alakalı makamla

ra verilen malOmata göre tevzii 

arazi komisyonları faaliyetlerine 

devam etmektedirler. 

Mevcut komisyonlardan alınan 
müsbet neticeler üzerine Maliye 
Vekaleti bu komisyonların adedi
nı arttırmış ve bu arada lstaobul
da muhtelif komisyonlar teşkil et
miştir. 

Diğer taraftan Maliye Veka
leti tapu ve kadastro mektebinde 
75 memurunu kursa tabi tutmak
tadır. 

Bu memurlar bir buçuk ay 
sonr;ı İmtihanlarına başlıyacaklar 

v" mezun olduktan sonra tevzii 
arazi işleri daha verimli bir hale 
sokulmuş olacaktır. 

• Devlet demiryolları işlet
me idaresi bazı hatlarda yolcu 
nakliyatına ait vakti kareket cet
vellerinin değiştirilmesi etrafında 

Vekil demiştir ki : 
« Biliyorsunuz ki cümhuriyet 

Türkiyesi yurd-ia sulh ve cihan
da sulh prensibine sadık olmakla 
beraber milli şeref ve istiklalini 
korumak, toprak bütünlüğüne ha 
lel iras etmemek için çok ciddi 
ve çetin müdafaa tedbirleri al
mağa mecbur olmuştur. 

Bu hal birçok insan kuvvet
lerinin istihsal sahasından çekilip 
istihlak sahasına geçmesini intaç 
etmiştir. Bizim memleketimiz için 
de cihan piyasaları beynelmilel 
münakale yolları hemen hemen 
kapanmıştır. Memleketin muhtaç 

olduğu bir çok ithal maddeleri
nin temin ve tedarikinde büyük 

müşküller doğmuştur. lşte bu va 
ziyet karşısındadır ki devlet iktı

ııadi sahaya daha müessir bir su
rette müdahale etmek mecbriye

tinde kalmıştır. 

Dış' ticaretimizde tuttuğumuz 
yolu şöyle hulasa edebilirim: ih· 
raç maddelerimiz için esas itiba
riyle müşteri bulmak müşkilitı 

bugün için bahis mevzuu değildir 

Talep çoktur. Fiyatlar elverişli· 
dir. Ancak bir taraftan .. halk ve 

milli müdafaa ihtiyaçlarını ~karşı 
lamak ve bir taraftan memleke
tin çok muhtaç olduğu ithal mad· 
delerinin ithalini bu mallarımız· 

la temin mukabilinde veya gene 
ithalatı temin etmekzaruretidola-

yisile ihracatı sıkı bir murakabe v 

tahdide tabi tutmuş bulunuyo· 

ruz. 

Yurdumuzun himayeye muh
taç olan toprak mahsullerinin bir 
lır.1smı ile deniz mahsulleri istisna 
edilirse diğer ana maddeleri ibra 

cına ancak ya bir ithal eşyasıoın 
ithalini temin için lazım olan dö 
viz mukabilinde müsaade edi· 
yoruz. 

lhraç maddelerimizin harice sa 
tışmdan tevellüt eden fiyat fark
ları mümkün olduğu kadar müstah· 

sile aksettirmeğe çalışıyoruz. Ve 
tatbikatta bunun müsbet neticele
rini memnuniyetle görüyoruz. itha
lat mevzuunda yabancı memleket
lerin koydukları ihraç memnuiyet
lerini münııkale müşküllerini yen
mek mecburiyetındeyiz. Bunun için 
bir taraf tan devlet ofislerini faali
yete geçirmiş olmakla b~raber di

ğer taraftan ithalatçı tüccarlarımı
za akreditif açmak, nakil vasıtası 
temin ehnek, menşe memleketler
den mezuniyet almak gibi gereken 
yardımları yapıyoruz. Dahilde ye-

( Devamı Üçüncüde J 
1111ştır. hazırlıklar yapmaktadır. 

'ı~ı =======-========~=====~~~#==~~ 
" _ ROMAN: 25 D i K r A T Ö R O N AŞ K 1 j 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş====• 

Ayşeciğim odasında yatıyor. - Son -

Mariya gözlerini kapayınca bu feci 

sahneyi can landırıyor, pencereden mas

mavi denizi görüyor, bahçeden gelen mi
moza kokusunu duyar gibi oluyor ve ba
basının ancak işitilebilen sesi kulağında 
ötüyordu: 

- Mariya .. Taldekle lazım ki .. lazım ... 
Taldekle ... 

Babasının söz söyleyebilmek için i•yre 
tini, meramını anlatmaia muvaffak olama
yınca yüzünün aldığı meyus hali unutamı

yordu. 

- Taldekle lazım ki ... 

Ne yapmak lazımdı? 

Anlayordu, babası « Taldekle hesa
bımızın gorülmesi, ondan intikamının alın

ması lazım ... » demek istiyordu. 

Babasının üzerine iğilmiş, onun ter 
içinde kalan alnını öpererek vaadetmiş

ti : 

muvaffak olarak hizmet teklif etmişti: 
- Emrinize amedeyim. 

Üç ay sonra sahte hüviyet evrakile 

Sen Veslasa hareket etmişti. 
Bu feci sahneler birkaç saniye İçin· 

de genç kızın hafızasından süratle geçti 

ve kalbini gene kinle doldurdu. Baba!lı
nın ölüm döşeğinde kendisine düşman di 
ye göıterdiii adama bir aralık acıdığı 
ve hatta ona nefret duyo:ıadan baktığı 
için birdenbire "'endisinden utandı. 

Ronalda döndü. Kati bir azimle: 
- Babamın intikamı alınacaktır! de

di. Bunu prense ve diğerlerine tarafım· 
dan söyle ... 

Şimdi halinde yorgunluk görülmüyor 
du, gene eski Valnoris,olmuştu. 

Delikanlı heyecala ve c;evinçle hay

kırdı: 

Çünki.i onu 
dı : 

köşkün antresinde karşıla -

- Yağmura tutuldunuz değil mi '? 

dedi. 
Sesinde sezilen müşfikane endişe 

genç kızı biran mütehassıs ettiyse de 
karşısındakinin düşmanı olduğunu derhal 

hatırlıyarak kendisini topladı: 
- Evet fakat ıslanmadım, diye ce

vap verdi. Yolda bir karpyonote rastgel

dim ve çiftliğe kadar onunla gittim. 

- Himayemizdeki küçük ne oldu? 

« Himeyemizdeki » demekle onu da 

bu hayır işine karıştırmıştı. Genç kız ona 

baktı, çehre~inde merak ve endişe ifade

sini samimi buldu ve aynı zamanda ya

nağında ki taş yarasını gördii. 

~ Merak etmeyin şef. Lizımgelen 
şeyi yaptım. Çiftlik sahibi bu çocuğa 
dokunmağa artık cesaret edemez. Son 
Vesli.stan göndereceğiniz müffettişe ço

cuğu teslim edecek. 

Elini uzatmı~tı. Militza, Taldeke kar
şı ihtiyatlı davranmak düşüncesini unuta
rak elini uzatıp onun geniş avucu içine 
bıra~ tı. 

- Teşekkür ederim militza ... 

Bana yardım ettiğiniz için 
ederim. 

Ona yardım etmek mi? 

Ne hususta? 

Adil olmak , iyi olmak 
mı? 

teşekkür 

hususunda 

Bunu Taldeke soracaktı, Fakat ihti
mal bu yeni zaaf anını kısa kesmek için, 

uzaklaştı. 

Militza, Talrlekin 
elin muhafaza eden 

baktı. 

elinin hararetini 
eline gayriihtiyari 

Onun elini sıktığına pişman fıieiildi, 

bunu anlayınca hayret ve ..endişe etti. 
Buna rağmen bu ılıklığı daha fazla mu
hafaza edebilmek içinmiş gibi parmakları 

nı kapadı. 

Ninni, evlat muhabbetine isti

nat eden, Türk analarının yarının 
büyükleri olacak yavrularını uyu
turken söyledikleri bir nazım şek· 
lidir. Her ana bunu hiç düşünme
den, doğmatik olarak ve aynı za
manda kentlisine ha!! bir beste ile 
söyler, hem öyle ki bir saat evvel 
söy\edi.ği ninn'ı\erin bestesi bir sa
"' aonraki ninninin bestesine hiç 

- Anladım baba, müsterih ol, Ben
den istediğini yapacağıma yemin ede

rim. 

Fakat Kont dö Bolsberg kızının bu yemi 
nini işitmemiş olsa gerekti, yüzündeki ay 
nı aciı. ve yeis ifadesile ölmüştü. 

Odada prens Matiyas Çerni, Ronald 
dö Bolsberg ve parti erkanmdan diğer 
İKİ kişi vardı. '111\ariy• on\••" ~\<'.>nn•\\• .,, .. 

mlithiş bir irade lır.uvvet\le nfl'lamııma"n 

Bravo Mariyal evet babanın in
tikamını alacağız. Silvaniyayı kurtaraca

ğız 1 
Sonra ... sonra Mariya mesut 

da düşünebiliriz. 
olmağı 

Genç kız cevap vermedi. Biraz son
ra ıse: 

- Yağmur dindi, dedi. Otomobilden 
inip çiftliğe gideyim. Düşmanımı zın 
emirlerini yerine getirmekte ihmal ırö,. 
\•rlrl•ım. doiru o\ ma·ı. 

Ta\delır., klltibesini bekliyor olmalıydı . 

Zavallı Niki oradaydı, fakat çiftlik 

ııahibinin korkusundan ağzını açıp bir laf 

söyliyemiyordu. 

Hayatı ona 
lalle bir masal 

tü 

birdenbire 
macera,ma 

Taldek gülümsedi: 

hariku -
dönmüş -

Masaldaki peri kızıdıı sizsi 
ni.1. • 

Ahi Taldekten nefret etmek onun 
için ,imdi ne kadar güçleşiyordu! 

-ıx-

Evimdeyim, kendi evimdeyim! 

Bu düşünce, bir gün evvelindenberi 
Militzanın zihninden çıkmıyordu. 

( Devamı var ) 

makbu7. i\e müracaatları 
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Dış ticaretimizin 
ana hatları 

« BUGÜN » Muhterem okuyucularına yeni bir hizmette bulunu· 
yor. Bu sütunlarda, memleket gazetelerinde gördüğümüz yazıla· 

rın arasından en güzel ve en kuvvetlilerini seçerek iktibas edeceğiz. 
Bu suretle, bütün Türk matbuatını günü gününe takip etmek 

lngiliz hava nazırı 
nın ifşaatından 

çok memnun ol 
d u 1 a r 

Leningrad 
halkına 

JAPONYA 
ltalyanın bugünkü 
Aciz vaziyeti ka
dar Aciz bir vazi· 
yete sokulabilir! 

( Baştara/ı ikincide ) 
tişsin, hariçten ithal edihin halkın 
ve milli müdafaanın muhtaç olduğu 
ana ihtiyaç maddelerinin tevziine 

\ merkez veya mahalli idareler va· 
sıtasiyle devlet eliyle yapmaktayız. 
Toprak mahsullerimizin fiyatlarını 

bugünkü şartlara göre istihsal ma
liyetlerini de göz önünde bulundu
rarak müstahsile vefa gösteren ve 
müstehliki izrar etmiyen bir ölçiı 
ile tesbit ~imiş bulunuyoruz. Hubu· 
batta olduğu gibi fasulye, pirinç, 
nohut, yağ ve diğer gıdı. madde
lerimizin istihıal mı ota kalarımızda
ki fiyatlarını tesbit ve resmen ilin 
ettik. istihlak mıntakalarında bu 
maddelere ancak nakil ücretleriyle 
yüzde muayyen kar nisbetleri ilave 
edilebilecektir. Bu tedbir ile müs· 
tahsilden müstehlike giden nisbet
siz ve ölçüsüz fiyat temevvüç ve 
tezayütlerini önlemiş olacağımıza 
kailiz. 

imkanını bulamıyanlar bu sutünlarda tanınmış imzaların seçme 

yazılarını okuyabileceklerdir. 

Tevfik Fikret 

Yazan : 

ULUNAY 

Bu gün ölümü .. 
nün yirmi al· 
tıncı yıldönümü 

olan Tevfik Fik· 
ret bizim nes· 

limizin hocası ve mürşidi sayılır. 
Galatasarayın de müdürlükle ede· 
biyat hocalığını kabul etti zaman 
biz mektebin son sınıfında idik. 

Onun müstesna yaradılışından 
hemen o muhitte yarattığı «Hak» 
ve « Hürriyet » havası bizim genç 
yüreklerimizde öyle bir fırtına ko· 
parmıştı ki hepimiz onu kendimize 
bir « idol » yapmıştık. 

Halbuki Fikret çok nazlı , çok 
alıngandı; ufak bir şeyden güceni
yor ve çekiliyordu; o zamanki 
mektep arkadaşlarım da hatırlar· 
lar. Bir defa idari ihtilaftan dola· 
yı mektebi bırokmış gitmişti. On· 
dan ayrılmağa tahammül ed~medik. 
Son sınıf olduğumuz için yüzlerce 
arkadaşlarım beni temsil ederek 
evine koştuk, yalvardık, yakardık, 
ellerini öptük. o sırada Maarif Ne· 
zueti de Süleyman paşa zade mer· 
hum Sami beyi göndermi. ti. Fikre· 
tin bu muhterem ve eski arkadaşı 
da rica etti, o da nihayet dayana 
madı, kabul etti. 

« Aşiyan " dan çıktığımız 28· 

illan otbrduğu koltuktan ayağını 
bastığı keçeye kadar, her şey bi· 
ze bir bahis mevzuu oluyordu. iç. 
tikimiz kahvedeki kakulenin lezze. 
tinde bile bir başkalık vardı. 

O, irfan ocağının şimdi başın
da bulunan eski bir arkadaşımla 
geçenlerde bu bahsi ettiğimiz za· 
rnan ben büyük adamın bu ahn
ganlığını yarım asırlık hayatın ver· 
diği ağırbaşlılıkla tenkid ettim. 

Eski sınıf arkadatım: 
- Fikret! dedi, bizi o zaman 

deli etmişti. 
- Eveti dedim. Bunu iatiye· 

rek mi yapıyordu?. Hayır ... 
Fakat onun şahsiyetinden a· 

deta mistik bir hava saçılıyordu 
ve biz bu havayı pek yakından 
lenelliis ettiğimiz için öyle olmuş· 
tuk. 

• • • 
Fikret, i'<inci Abdülhamit ida· 

resini belki Namık Kdmal • den 
fazla hırpalayan bir şairdir. Lisa· 
nindaki kuvvetle edebiyatta yeni 
bir mektep tesis etmiş ve günden 
güne hüviyeti ( tutk·ı · ergavan ) 
!ardan sıyrılarak her sözünü ihti· 
va eylediği fikirlerle şimşek gibi 
çaktırmıştır. Fikret son zamanla
rında hasta denecek kadar bedbin· 
di. Her şeyden irkiliyor, her şeye 
isyan ediyordu. 

( Aveng - i • tesavir ) inde 
Nef'i ye karşı söylediği: 

Sana bir başka zemin, başka 
zeman lazımdı 

Mısraı sanki kendisine karşı sarfe· 

gün sünnet oldumdu. şimdi sokak
larda takkelerinde altınlar, göğüs• 

!erinde hamaylılarla gezen sünnet 
çocuklarını görünce yüreğim oy. 
nadı. Neydi o alem efendim. 

Ben, geçende ismini rahmet· 
le yadettiğim merhum Halil Rüş· 
ti Beyin idaresi altındaki Ravzai 
Terakki mektebinde sünnet olmuş· 

tum. 
Benimle beraber kırk çocuk 

sünnet olacaktı. llkönce beni kes
tiler. 

Bu, hayatta yegane a;dığım 

birinciliktir ve tadı hala damağım· 
dadır. bütün bu acıları unttur
mak için de ebeveyn imden tutun 
da bütün ahbaplar hediye getir· 
dilerdi. Hiç unutmam bu hediye· 
lerin içinde sinirime en çok doku· 
nanı porselen yazı takımları idi. 
Şimdiki genç nasıl onları bilmez; 
bu yazı takımları müstatil şekilde, 
köşeleri kesik uzun bir porselen 
tabakla içinde iki yuvarlak yassı 

ve armudi hokka bir de rıhdan· 
lıktan ibaretti. 

Bu rıhdanhk denilen şey tuz
luk gibi bir şey idi ki; içine ince 
kum konur ve yazının yaş mü· 
rekkebi bozulmasın diye üzerine 
dökülürdü. 

Berıim bir taraftan canım ya· 
narken bir tarltan da bıı antipa
a tik yazı takımlarile bana yazı, 

meşk, karalama hülOsa mektep işini 

hatırlatmalarına pek içerlerdim.En zi· 
yade hoşum agiden hediye atlas ke· 
seler içinde verdikleri çil gümüş 

kuruşlardı. 
Biz, neden bugün yani ı9 ağ

usto•la sünnet olmuştuk? ( Doğru· 
su bu eski 19 ağustos olduğuna 

nazaran şimdiki 2 eylOle mukabil

dir ya 1 Neyse) Çünkü 19 ağustos 
ciilOs donanma~ı idi' Tabii her ta

raf kapalı. Padişahın da tahta çık· 
tığı gün olduğu için sünnet düğü. 
nü ( 1) gibi sevincli şeyler bu ta. 
rihte yapıhrdı. 

Onun için biz de o tarihte sün 
net olduk. Bu sünnetten bende ka· 
lan birkaç hatıra var. 

Birincisi hala yiireğimden çık· 
m1yan acı; 

ikincisi; Sultan Hamidin o a-iln 
sünnet olan çocuklara gönderdiği 
bir altın çeyrek lira; 

Üçüncüsü, yatak arkadaşım 
olan çocuk maytab kibriti yakar· 

ken benim atlas yorganımı kuş gö
zü gibi yakmıştı; 

Dördüncüsü; hayatımda ilk 
defa olarak orta oyununu orada 
seyrettim: Merhum Şeyh Hakkı Ef
etıdi kavuklu idi. 

Beşincisi; bayıldımdı, limonla 

ayılttılar .. ilk bayılışım budur. 
O zamandanberi süregelen bir 

itiyad, sonbaharın da yaklaşmasile 
sünnete bir mevsim tesis etmiştir, 

Şu günlerde başı takkeli ve 
göğsü hamaylılı çocukları gördükçe 
bu acı tatlı hatıralarım canlandı. 

Londra 21 ( a.a ) - Lond. 
rada öğrenildiğine göre, lngiliz 
hava nazırının Almanyaya hücum· 
larda bulunan tayyarelerinin ha· 
kiki miktarını bildiren son ifşaatı 
Rusları çok memnun etmiştir. 

Ruslar şimdi logiliz hava kuvvet
lerinin kendilerine yaptığı yardı. 
mm derecesini daha kati olarak 
anlayabilmektedirler. 

H 8 va nezaretinin son tebliğ. 

]erinin bazı vakalarda Almanya 
üzerine yapılan harekatta kayde· 
dilen adetce yüksek tayyare ka. 
yıplarını ifşa etm~sine rağmen 
bu kayıpların kullanılan tayyare 
miktarların• nispetde stln iki ve· 
ya üç ay içinde fazlalaşmış de

ğildir. 

Londra 21 (a.a) - Radyo· 
n un bildirdiğine göre, bugün Ka 
nada kıtalarından mürekkep ye· 
ni bir kafile lngiltereye gelmiştir. 
yeni gelen kıtalar arasında muh 
rip cüzütamlar ve sıhhiye teşek
l;ülleri bulunmaktadır. 

Macar - Rumen 
münasebetleri 
Ceneve 21 ( a.a. ) - iyi ma

!Omat alan mahfillere göre, Macar 
• Rumen münasebetleri gittikçe 
vahimleşmektedir. Son günlerde 
Macar devriyeleri Koloşvar civa. 
rında Romen muhafızlarına ateş 
açmışlardır. Aynı hidi<e Sekkfeld 
civarında Baraolt kasabasında te· 
kerrür etmiştir. 

Romen arazisi tarafında Oltu! 
ırmağında iki Romen askerinin ce
sedleri · bulunmuştur. Romenlerin 

mukabil hareketlere geçmeleri üze· 

rine hudutta vukubulan müsade

meler çok vahim bir mahiyet al
maktadır. 

Macar zimamdarlarının mümcs· 
silleri, cenubi Transilvanyanın Ma 
carİ•tan'a iadesini açıkça istemek
tedir. 

Faşist me.bu.sları Macar parli
mentosunda şu sözleri söylemeğe 

alışmışlardır. 

Macarlar, parolamız şudur : 

her şey bize iade edilsin .. 

Bu parola, sade Transilvanya· 
değil, Slovakya ve Hırvatista· 
nın da iadesini tazammun etmek

tedir.• 
Romanyanın şimali Transilvan 

ya'ya ve Tiaa ırmağına kadar Ma 
car eyaletlerine kavuşmadıkça 
memnun olmıyacağı Budapeşte'de· 
ki Romen 'elçili&'inde bildirilmek· 
tedir. 

işaret edildiğine göre, Maca· 
-ristan ile Romanya arasındaki ik· 
tis adi münasebetler hemen hemen 

sıfıra dütmüştür. 

- -.I 

beyanname -
'' Sehri sonuna 
kadar müda-
faa edin,, 

Almanlar Gomeı
de 78000 esir al· 
dılar; 144 tank, 
200 top ele geçir· 
diler 

Moskova: 21 (a.a.) - Mareşal 
Voroşilof Leniograt hah ına hita 
ben neşrettiği bir beyannamede 
ezcümle demiştir ki: 
«Sizleri şehri sonuna kadar müda
faaya davet ediyorum. Kızıl ordu 
Leningrada varan yolları şiddetle 
müdafaa etmektedir. Sovyat deniz 
tayyareleri Alman kuvvetlerine 
karşı faaliyet halindeJir.» 

Fevkalade Alman tebliği 
Berlin: 21 (a.a.) - Alman or· 

duları Başkumandanlığının fevka· 
iade tebliği: 

Gomel'in şimalinde yapılan 

muharebe neticesinde Sovyetler 
ağır bir mağlObiyete uğramışlardır. 
17 piyade fırkası, 2 zırhlı fırka, 

5 suvari fırkası, 2 hava livası kısmen 
mağ!Op edilmi~, imha olunmuş veya 
esir alınmıştır. Elimize 78000 esir, 
144 tank, 200 top ve 2 zırhlı tre· 
ni geçmiştir. 

Sovget tebliği 
Moskova: 21 (a.a.) - Sovyet 

tebliği: 

20 Ağustoı günü bütün gün 

Sovyet kıtaları Kingiset, Nivizrad, 

Stara yarussa, Gamel ve Odesa is· 
tikametlerinde anudane çarpışmağa 
devam etmişlerdir. Pazartesi günü 
38 Alman tayyaresi düşürülmüştür. 

Alman hava kuvvetlerinin Sa
lı i'Ünkü zayiatı 27 tayyaredir. 
Kızıl hava kuvvetJerioin kayıpla..1 

ise yalnız 8 tayyaredir. 

Odesa limanında batırılan 
Rus vapurları 

Berlin; 21 ( a.a. ) - Alman 
bombardman tayyareleri 20 Ağus
tos rün ü bir kere daha Odesa li· 
manına hücum etmişlerdir. Bom· 
bardıman tayyareleri 6000 tonila-
toluk bir tic ' · · · b are .. gemısını atırmış~ 

lar, diğer 6000 tonluk bir vapurla 
l500 tonilatoluk üçüncü bir vapu · 
ru da hasara uğratmışlardır. Bir 
çok bomba Sovyet kıtalarının Ü· 
desadan hareket için üzererlerinde 
toplu olarak bulundukları rıhtımla· 
ra isabet etmiştir. Bu kıtalara kan· 
lı zayiat verdirilmiştir. Bir çok 
harp malzemesi tahrip edilmiştir. 

Nevyork 21 (a.a.) - Valter 
Lipman bir makalesinde şöyle 

demektedir: 

« Sibirya ne kadar büyük 
bir tehlikeye maruz bulunursa 
o derece geniş bir ehemmiyeti 
haizdir. Sibiryada Rusya ile bir
likte hueket ederek hasmın de· 
niz kuvvetini felce uğratabiliriz. 

Ruslar Japonyaya çok yakın bu· 
lunmaktadırlar. Ve şimdiki halde 
Çin'i, Büyük Britanya'yı, Hollan
da Hindistanını ve bizi ihtiva 
eden müttehit pa•ifik cephesine 
onlar da iltihak ederlerse kolay· 
!ıkla ümit edebiliriz ki 1 Japonya· 
yı da lıalyaaın bugünkü aciz va
Zİ)'eti kadar aciz bir vaziyete so 
kabiliriz: Fakat vaktında hareket 
etmek gerektir.» 

Harp 1943 sene· 
sinde de sürecek 

( Baştarafı Birincide) 
Görüşmeleri esnasında Lord 

Halifaks Çörçil • Ruzvelt mülakil· 

tı hususunda Amerikan aksülame
lini umumiyet itibariyle müsait ola· 

rak tavsif etmiştir. 

Vaşington 21 ( a.a. ) - Rei· 
sicumhur Ruzvelt, dün gazeteciler 

toplantısında harbin icabederse 

1943 senesinde de devam edeceği

ni ve lngiltere ile Birleşik Ame· 

rikanın 1943 senesinde tatbik edi

lecek imalat planlarını şimdiden 
tetkik ettiklerini söylemiştir. 

Reisicumhur, bu mesele hak
kında dün Lord Beaverbrook ile 
a-örüştüğünü ilave etmiştir. 

M. Ruzvelt, gazetecilere yap· 
tığı beyatta ezcümle şöyle demiş· 

tir: 
M. Çörçil ile benim aramızda 

vukubulan konuşma, dünyada ki 

demokrasilere yapıJan yardıma bir 
hız verecek mahiyettedir. 

Gazetecilerden biri, Reisicum
hura şu suali sormuştur: 

lngiliz başvekili, lngilterenin 
yardımımız olmaksızın harbi kaza· 

nabileceğinden emin olduğu hissi
ni size vermiş midir? 

M. Ruzvelt, cevap olarak, bu 

gibi bir sualin sorulmasında hiç 
bir fayda görmediğini söylemiştir. 

Reisicumhur, buncJan sonra 
kcndi•iyle M. Çörçil arasındaki ko 

nuşmıya yeniden temas ederek bu 

görüşmenin hanri gün ve ne,ede 

vukubulduğunun şimdi dahi ifşa 

edilemiyeceği ve bu~ların ifşası 

belki de anc, k hapten sonra müm· 
kün olacağını söylemiştir. 

Sovyetler ancak Alman ve Fin do· 
Ladoğa gölünde binlerce nanması tarafından karşılanacakları 

Rus boğuldu Finlandiya körfezine kaçabilirler. 

Berlin: 21 (a.a.) - Alman ku- Ladoıta gölü civarında Sov-

Tedbirler tesirini yeni mah•u· 
ilerimiz idrak edildikten ve piya· 
saya çıktıktan sonra gösterecek
tir. B;r mühim noktayı bilhassa 
tebarüz ettirmek isterim. Bv ted
birlerle bu maddelerin ticareti as· 
la menedilmiş değildir. Bu madde· 
Ierio istihsal mıntakalarında ilin 
edilmiş olan azami fiyatlarına nakil 
ücretile makul ve mutedil karı ili. 
ve etmek suretile meşru bir kazan 
ca rıza gösteren her tacir, hu 
mevzuda kendisi için daima azami 
bir faaliyet sahası bulabilecektir. 

Arkadaşlar, tecrübe göster
miştir ki içeride veya dışarıda 

harp havası estiği zamanlarda ek. 
seriya ticaret, birdenbire kazanç 
hırsının kaynaştığı avare sermaye .. 
!erin fırsat kollad•ğı bir saha te· 
lakki edilir. Bu hadise dolayisile 
ticaret birdenbire nazarların üze· 
rinde şüphe ile dolaştığı bir faa· 
liyet sah m olmak zannı altında 

kalır. Cemiyet hayatının, milli ha· 
yatın ahengini bozabilen böyle bir 
şüphe ve şayibenio ve hatta zan· 
nı altında bulunmak dahi hakiki 
bir taciri hiç şüphe yok ki müte• 
essir eder. Bılhassa ticareti 
sermayenin, bilginin, ve sayin me~ 

ru ve mutedil kar vasıtası telik· 
ki eden Türk tacirlerinin bundan 
çok müteellim olacaklarına şüphe 

yoktur. Ancak arkadaşlar buna rağ
men hükümetin aldığı tedbırlcre 

ratmen bizim azız yurdumuzda 
da ihtikir yapan ve bunda israr 
etmek isteyen bır zümre vardır. 

Arkadaşlar, bu gün bu zümre 
ile çetin, fakat devamlı bir müca
deleye girişmiş bulunuyoruz. Halk 
hükümet reisimizin divetıne sa mi· 
miyet ve tehalükle icabet ederek 
bu mücadeleye tam manasiyle iş
tirak etti. Matbuatımız mevzuu 

milli bir dava olarak ele aldı. Biz. 
zat asil ve vatanperver tüccarları
mız bu d~va da esaslı yardım yo· 
lundadırlar. Bu müşterek ceht biç 
şüphe yok ki tesirini a-ö.terecek· 
tir. 

Sevgili yurtddşlarım, bütün 
mılletçe inanıyor ve iman ediyo .. 

ruz ki bu büyük cihan badiresin· 
den Türk milletinin •ereli istik.la· 
1. • ' 
1• toprak bütünlüğü gibi mali ve 
iktisadi varlığı da sağlam ve dinç 

Cumhurlyet'ten -
dilen bir temenni mahiyetindedir. ,::~:.._--~::::::::::::::::::I 

Vaktiyle yazı arkadaşlığı etti· 1 Bu 
ğim Cenab Şahabeddinle bir gün Nöbetci eczane gece 
Fikretıen söz açmıştık: şair daima '-..&.;..;..;..;.. __________ ...JI 
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mandanlığı Sovyetleri üç yerde yeller şimal kıyısından cenup kı-
Dünkerk vaziyeti karşısında bırak· yısına kaçmağa teşebbüs etmişler 

olarak çıkacak ve aziz vatanın 
her köşes! bir gün fakat muhak
kak bir gün !.mirin bu güzel eser
leriyle süslenmiş olacaktır. Onbi. 
rinci lzmir Enternasyonal Fuarı 
büyük vatana ve güzel lzmire u
ğurlu olsun. 

mıştır: fakat küçük sandallarını o kadar 
Reval'de, L•doga gölünde ve yüklemişlerdirki binlerce asker bo· Erciyeş'in en yükft•" 

Odesa'da ğulmaştur. Gölün cenub kıyısında- tepesine çıkıı..-t..ye,· 
(Tevfik) diye bahseddiğimerhum Fuat Eczanesi 

Hicri 1360- Recep Reva! etrafındaki Alman çen· tren hattına doğru firar muvaffak Ankara - !'l•ıııı ":,1• . a;/ 
hakkında: 

- Siz, dedi, Tevfiki hasta za 
manında tanıdınız. Ben onun ne 
zevkli, ne neşeli zamanlarını bili
rim. 

Üstada gıpta etmedim. Çünkü 
Fikret, en kuvvetli eserlerini, be~ 

şeriyetin sefaletine eğilerek ruban 
hasta olduğu zamanlarda yazmış· 

tır. 

insanlar 
de yedikleri 
ederler. 

hayat örsünün üzerin· 
darbelerle tekamül 

Yeniıabah'tan 

• Sünnet mevsimi 

r YAZAN 
l B.FELEK 

1 - Ben, hun-

i 
dan çend sene 

mukaddem bugün 

hayatımı ilk kanlı vak'ası yüzün
den yatoğa düşmüş bulunuyordum. 
On yaşını hnüz bitirmiştim ki Üs
küdarın pek maruf belediye heki
mi Çopur Hüsnü Bey ismindeki za· 
tın tiğı gadrine uğrayık liraşı isti· 
••ba düşmüştüm. 

- Polis karışmadımı? 
- Hayır! Poliılik bir iş de-

tildi, Si•in anlayacaıiınız ben bu· 

beri gitgide daralmaktadır. Ôyleki olamamıştır. Umum MüdürJ".r!hin-1~ Ucıb;a. 
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( Y enipostahane yanında ) 
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tenha semtlerden birin• ge ıyor, ondan sonra - V.t .• ndaş Eriks : kazmaya. küreğe sa. resi aJtında olmak üzt.nubi Ukraynada A iman - lngiliz tayyareleri lngiltere ada· 
ları üzerinde birbirlerile çarpışmada her· 

devamdırlar. Ateş alanlar, taklak atarak yere 
düşenler; bir hengamedir gidiyor. işte reçen
lerde gene böyle bir karşılıklı döğüşme esna
• ında şöyle bir vaka olur: 

Tek başına ateş eden bir lngiliz tayyare
cisinin tayyaresi ateş alır ve toprağa düşmeye 
başlar. Bu çok feci bir vaziyet değildir, Zira 
genç Zabit hemen paraşütüne sarılıp kendini 
selamete atabilir. 

Fakat nerede olduğunu anlamak üzere ba· 
şını pencereden dışarı çıkarken lngiliz gorur 
ki şehrin çok kalabalık bir somti üzerindedir. 
Filvaki kendisi atlıyarak canını kurtaracak ama 
öbür tarafta tayyarenin düştüğü yerde yangın 
çıkacak ve bir çok evler, hatta insanlar ölecek. 

Bu düşünce ile ateşler içinde bulunan tay
yarenin makinesine her şeye rafmen sarılıyor 
vı tam 20 dakika kantor içinde hayatını teh 
Hkeye koyarak şehirden uzaklaşıyor. Nihayet 

paraşütünü açıp atlıyor. rıl, içine başını sokacak bir sığnak yap, demişti. ve ç.>ğrafya Fakült~siuJ<erson mev• 
Saatler sonra ortalığı dolaşan sıhhiye İm· Eriks bu işe ehemmiyet veraı•di ve elin '( o•~at bölgesinden bir Elazıgerin rar· 

dal otomobilleri fedakir tayyarecivi baygın yavaş tuttu. Bir senedenberi nih•Y•t geçen g"' 11.:ınden bir, Sivas bölgesind..,yiatla 
olarak buluyorlar. Muhtelif yerlerinden yaralı· bizim çiftçinin sığınağı bitti. ,&.ile efradına I" bir, Seyhan bölgesinden üç, ve Ka· •ı, 
dır. Hastahanede kendisile konuşan muhbirlere !erindeki işleri bıraktırıp onları beraberine ,ıdı yseri bölgesinden de kafıle reisi 

- Ben demiştir, gözüme ölümü almuay- ve hepsi çiftliğin ta öbür ucund~ki bu y,raltı olarak maarif müdürü Muvaffak 
dım bu sefer yüzlerle insan ölecekti. Böylece mahzenini görmek üzere yola çıktılar. Uyanık ve on sporcudan müteşe-
onlara da bir şey olmadı. tesadüfen ben de işte tam bu sırada üzerlerinde bir ıenedeG kkil 24 kişilik bir sporcu kafilesi 
kurtuldum diye sevinmektedir. beri ilk defa olmak üzere dilŞtnan J.oıııbalaQ çıkacak ve beden terbiyesi umum 

• 
vızlamaya başladı. Homen koşup ıipere girdilır mü~ürlüğünün hazırladığı deri kap• 

ı lı bır hatıra defterini demir bir 
Düşman burayı saatleri• bo.,b• adı v• •o~a " Keşke s(gınak Dünyanın üç çekildi gitti. . mahfaza içerisinde Erciyeş'in CD 

te ikisinin, Eriks Ailesind• nüfu•Ç• zayıat -oktu, Fakat yüksek noktasına koyacaklardır. 
yaptırmasaydım!,, lngilterenin il . yanları ·•rmakt Ve bu noktaya aynı zamanda şanlı 

ihtiyar çiftçi iki 0 erin• • na ' a: Türk bayrağı ile Partimizin bayra · 
hemen her tarafının kana boyandığı bu sırada 
bilhassa lngilterede halk arasında rayet büyük 
bir İman ve soğ-ukkanlıhğ'a tesadüf edilmekte
dir. Çiftçi Eriks'in hikiyesi bunlardan biridir. 

Çiftçi Eriks ufak hir köyde on beş kişilik 
aileıile beraber oturmaktadır. Harp başladıfı 
zam•n höktmıt kındiıin• haber röndtrıııiı: 

- Ah n• •iti., de aıgınak . Plım; Tam ğıoı da dikecekle•dir. 
bir senedir kda.,ızı altına • 0 ka" )'erııııiz yok Diğer spor faaliyetlerine naza· 
tu d ,..an bu taraflara uğraınw' Ben bizim ran oldukça çok çetı"n ve mücade· 1 u b"t" . d 1 yer ,Jtı yuvasını 1 •rır bitiraıeı a ıa saatine leJi olacağı anlaşılan bu dağ sporu 
varıııadan hemen bombalar üz 'lllize }'agmaya hareketlerinde a-ençlerimize ve mü-
b•şladı. Ah keşke ll~ınak ,Pmaıaydıml teşebbiılerine şimdiden başarılar 

p;y• döjünmekt•dir. dileriz. 
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~attanın en bUyUk, en mükemmel iki tilmlnl Harkulide Filimler Haftası 
,-- GAUTHIER vluAL __ , 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 
Takdim ediyor 

I 
Muhteşem bir mizansene sahip Vt! binlerce figüranın iştirak ile 

eydana getirileni göz. ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil eden 
bir şaheser 

Hollywood Resmi Geçidi 
Baş rolde: Güzel yıldız • NAN GRA y 

il 

EMSALSiZ ARTiST • ERROL FLA YNN 
Tarafından yaratılan harikalar filmi 

Vatan Kurtaran Arslan 
Türkçe Sözlii 

IKKAT: Program 8,30 da ba,ıar 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar1 

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

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 
Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 

H O R O Z Umumi satıs . 
MARKA 

PAKET 

BOVALARI 

deposu: 
lstanbul Çiçekpazarı 

ııokatı Altıparmak 

han No. 3 - 4 

1080 

i B A 
i B A 

İ B A 

1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

2 - Madeni eşyayı parlatır 

l B A - 3 · Tahta kurularını derhal öl
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 1 
Seyhan Tapu Sicil Mu haf ızhğından: 

Suvara 8 U A Suvare 
9,15 K Ş A M 9,15 

ASRI SINltJIA f.9NIN 

YAZLIK 1 AHÇ15SİI DE 
Bütün dünyayı tatılmadık heyecanlarlarla gözyaşlarına 
boğan ve şöhreti cihanın dört tarafma yayılmış olan .. 

ELVEDA GENÇLİK 
Meşhur aşk ve gençlik filmini göreceksiniz .. 

Beş Mümessili : ROBERT DONAT 
Pek Yakında Pek Yakında 

MADAM ve ŞOFÖRÜ 
. . - r : :· . . 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1 1163 1 -15 1 

'Şubat, 2Mayıs,1 Ağuslos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. · Cinsi Köyü Miktarı Hududu 
Tarla Gerdan (2) hektar Şarkan: Hacı Dursun, Garben: Yol, 

(2063) M2 Şimalen: Abdurrahman kızı Emine, Ce
nuben Yol. 

. .. :.. "• . • -- 1 . . . 
• ...... ,' ._,, •• ... .. 1 . . 

BUGÜN Matbaası 1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralı1' 2000. Lira 

3 1000 il - 3000. " 
2 750 " 

1500. 

4 .. 500 .. 2000. .. 
8 " 

250 " 
2000. .. 

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

300 .. '20 .. 6000 . .. 

Türkiye ,, Bankasına para yatlrmakla yal· 

ız para blrlktlrmi' ve faiz almı, olmaz, aynı 

Eamanda talllnizi de denemit olursunuz. 377 

iLAN 
amuk deneme is -
ah ve üretme cifttiği 

' 
üdü rlüğünden : 
1.- Teahhüt sendi ile 

müessesemizden bu yıl akala 
amuk tohumluğu almış bu· 

lunan çiftçiler elde ·ettikleri 
kala kütlülerini Adanada 

Sümerbank pamuk alım ve 
satım şubesi müdürlüğüne 
devredecekler ve kütlü be
dellerini meı.kür müesseseden 
alacaklardır. 

2.- Akala kütlüleri Sü
merbank emrinde bulunan 
Şinasi fabriksına devr ve tes· 

linı edilecektir. 
3.- Teahhüt senedi\e 

Akala tohumluğu almış olan 

Çiftçiler, herhangi bir suret

le akala kütlülerini başka 
Fabrikalara götürüp çırçırla-

tamazlar. 
4.- Elde edilen akala 

kiı 'leri hiç bir suretle çift· 

çi evin13. ve anbarında mu
hafaza ed\\~mez. 

Derhal s\irn~rbank Şinasi 
rabriksına devr ve teslim 
etmeleri iktiza ed r. 
5.- işbu ilan ve leahhüt 

senedi hükümlerine aykırı 
1 areket edenler hakk~~ 
2903 sayılı pamuk islih ~ 
nununun cezai hükümleri tal 

bik olunur. 
1164 

20/21/22/23/24/ 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphaneıin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 

alacağız. 
idare müdürlüğümüze müra· 

caat olunmalıdır. 

imtiyaz ııahibi : Cavit ORAL 

U. Ne~riyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN l 
Matba&1ı- Adana 

iLAN 
P. 1. 1. Müdü r\ü -
günden : 

1- 55 lira eski ve 200 li-

ra aylık muhammen bedelli 
Adana - İstasyon arası pos· 
ta nakliye müteahhitliğine 
teklif edilen 155 lira haddi 
layık görülmediğinden eksilt 
me 18/8/941 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pa
zarlığa konulmuştur. 

2- Taliplerin- mesai da· 
hilinde - hergün saat 11 de 
Seyhan P. T. T . Müdürlüğü 
binasındaki komisyona müra· 
caatları. 

1172 

Fransızca öğretmeni 
Aranıyor 

Ceyhan Hususi 
Ortaokul 
Müdürlüğünden : 

Okulumuzun (100) lira üc
retli fransızca öğretmenliği 

açıktır. Aşağıdaki şartları ha· 
iz taliplerin evrakı müsbitele· 
riyle okul müdürlüğüne mü
racaatları. 

1- Yüksek mektepten me· 
zun veya orta ol. ullarda li
.san öğretmenliği yapabilmek 
hakkını haiz olmak (lisan öğ
retmenliği ehliyetname imti
hanı geçirmiş olmak) 

z- Devlet hizmetine mani 
bir hali bulunmamak. 

Staji~er isteniyor 
ceyha" Hususi 
ortaok\al 
\1üdürliiijünden: 
.. Okulumuzda altmış lira 
u~etli ÜÇ stafü~rlik münhal · 
dır T aliplerln • 'ğıdaki şart 
lar•'-aı·z olmaları IA d " . azım ır. 

1 En aı lısc taha·ı· .. .. ı ı gor 
muş C\mak. 

2- A.skerlik!e bu yıl il\ 'ii 
olmaımk (resfll1 ortaokullarda. 
yardıDlC\ ö~retıntnlik yapmış 
olanlar \erc\h edilir) 

3.isteklilctit\ okul ınüdürlü· 
ğüne uıüracaa\\arı. 

1169 

"'""'·····" .. ~· 

Tarla « (6) hektar Şarkan: Ayşe Dudu veresesi garp 
(9866)Mm. kabristan ve kısmen yol, Şimalen: 

ve Cenuben: yol ile çevrili. Yukarı· 
da hudut ve evsafı sairesi yazıla iki parça tarla Mustafa oğlu 
Hacı Evliyanın senetsiz olarak uhdesinde iken vefatile vere 
sesi tarafından intikalen tescili istenilmiş ve tapu sicillerin
de kaydı bulunmayan bu tarlalar senetsiz hakkındaki ahka
ma tevkifan tahkikat yapmak üzere 31 /8/941 tarihinde yeri
ne memur gönderilecektir. Bu tarlalarla alakalı olanların bu 
müddet zarfında muhafızhğımıza veya keşif memuruna müara• 

caatları ilan olunur. 1171 

Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1. V crgı borcunun temini tahsili için satışa çıkarılan 
aşağıda sahibiyle cins, mevki ve muhammen bedeli yazılı 
gayri memkulün açık artırma müddeti 941 senesi eylülünün 

1 incı pazartesi günü saat 10 a kadar uzatılmıştır. 
2· İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım ge

len pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 
İsteklilerin muayyen vakıtta vilayet idare heyetinde ha-

zır bulunmaları ilin olunur. 
Muhammen 

Cinsi Kapu No: Mahallesi sahibi Lira 
Hane 30/32 Taşçıkan Cibara Ô- · 

B. Pey parası 
Lira 

mer veres•si 1500 112,50 

-- -~::::::::::::..===============..::= 

Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliüin

.......................... : 
1 J 22 Ağustos Cuma ı 
ı SEYHAN P ARKT Ai 
i O'GECE f 
ı .. '"k . [3) d ı 

Seyhan merkez ceza ve ı Boyu pıyes per eı 
tevkif evinde bulunan mahkum ı u "k H.. dd · ı 

d en: 
ve mevkuflar için 94 ı mali ı ~0m~ usame. ın ı 
yılına ait ekmek ihtiyacı (yet ı Geldı Sahnemızde ı 
miş beş bin) kilodan ibaret olup :... ...................... : 

14. 8. 9~1 ta~.ihinden itibaren Adana Belediye riya 
onbeş gun muddetl~ ve kapa 1 1 

lı zarf ~sulile aşağıdrki şartlar setınden 
mucibınce münakasaya konul O 000 k muştur. 5 • par e taşı 

1. Teklif edilecek fiyat 
muvafık görüldüğü takdirde 
29. 8. 941 cuma günü saat 
11 de Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliği makamın 

da toplanacak komisyon ma 

rifetile ihale edilecektir. 
2. Yüzde yedibuçuk nisbe 

tinde (829) l\ra (12) kuruşluk 
teminatı muvakkata alınacktır. 
Taahhüt müddeti 1. 9. 941 
tarihinden itibaren 31. 5. 942 
tarihine kadar dokuz aydır. 

3. Şartname parasız olarak 
ceza ve tevkif evi müdürlüğün 
den verilecektir. 

4. Tek lif mektupları ihale 

günü olan 29. 8. 941 cuma 

günü saat ona kadar komisyon 
reisi tarafından kabul edile
cektir. 

5. Fazla malUmat isteyen
lerin ceza ve tevkif evi mü
dür\üğüne müracaatları ilin 
olunur. 

14, 17, 22, 27 1142 

atınaca.i 

1 - Şehir dahilindeki yol 
ıar inşaatında kullanılmak ü 
zere toprakkale taş ocakla 
rından çıkarılmak şartile 50. 
bin adet bazalt parke taşının 
ınübayas1 açık olarak eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(6500) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

tı (487.50 ) liradar. 
4 - ihale 29 • 8 • 941 

tarihine rastlayan cuma günü 
saat 1 O da Adana belediye 
encümeninde yapılacaktır, 

5 .- istekliler bu işe 
ait keşıf ve şartnamesini A 
dana Belediyesi fen işleri mü 
dürlüğünden 16 kuruş muka 
bilinde alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında faz 
la malfimat almak ve şartna 
mesini görmek isteyenlerin 
Adana Belediyesi fen işleri 
müdürlüğüne ve munakasaya 
gireceklerin de ihale günü mu 
ayyen saatte Belediye encü 
menine müracatları ilin olu 
nur. 14-17·22·27 1141 

-- .,,/ . 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır. 

Son Sistem 
Makinelerle 
Basllan güzel 
lş(BUGÜ N) 
Matbaasında 

Yapılabilir 
Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

Belediye 
Riyasetinden : 

1- T oros fabrikasından 
mirzaçelebi yolunu takiben 
sebze pazarı şosasına kadar 
olan parke yol inşaatı kapa- . 
lı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 10401, 19 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
780 liradır. 

4- ihalesi eylülün 2 inci 

salı günü saat 1 O da beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5- Teklif mektupları ar· 
tlrma, eksiltme ve ihale ka
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yani saat dokuza ka· 
dar makbuz mukabilinde en
cümen reisliğine verilmiş ol· 
malıdır. 

6- Bu işe ait keşif, şart· 
name ve projeler 52 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş· 
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ıhaleye iştirak ede
ceklerin en az ihale tarihin
den bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra
caatla bu işin ehli oldukları
na dair bir kıt'a ehliyet ve-
sikası almaları ilan olunur. 

17· 22· 26· 30 1156 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 . İlerde parkelenecek 
olan sebze pazarı yolunun 
tesviyei turabiye ve imlası 
işi açık olarak eksiltmeye ko 

nulmuştur. 
2. Keşif bedeli 3250,71 

lirad1r. 

Belediye 
Riyasetinden: 

l · Sebze halı • taşkarako
lu arası parke yol inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ye konulmuştur. 
. 2- Keşit bedeli 41898,02 
lıradır. 

3- Muvakkat teminatı 
3142 lira 50 kuruştur. 

4- ihalesi ı eylülün 5 ıncı 
cuma günü saat onda bele • 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme, ve ihale ka
nununun 32 ~ci madde~ne 
uygun bir şekilde olmak şar 
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yanisaatdokuza kadar 
makbu'Z mukabilinde encümen 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

6- Bu işe ait keşif , şart 
name ~~ projeler 209 kuruş 
mu.ka~~lı~d~ belediye fen iş· 
lerı mudurluğünden alınabilir. 

7- İhaleye iştirak edecek 
olanların ihale tarihinden en 
az bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne milra 
caatla bu işin ehli oldukları 
na dair ehliye vesikası alma 
lan ilan olunur. 

17. 22. 26. 31 1155 

3. Muvakkat teminatı 243 ' 
80 liradır. 

4. İhalesi eylülün 2 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6. Şartname ve projeleri 
16,5 on alh buçuk kuruş mu 
kabinde belediye fen işleri 
müdürlüğünden satın alınabilir . 

6. İsteklilerin ihale günü 
muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte beledi 
ye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 17, 21 ,26,30 1154 
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