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Londra 13 (a. a.) - ileri ırelen Sov
yot şahılyetlerindon bazısının yakında Lon· 
draya ıriderek. Lord Bverburk ve Mister 
Harriman'la ırörilşmelere devam etmf'leri 
muhtemeldir. Heyete, Molotof veya Lit· 
v!nol'un reislik edeceii haber verilmek· 
tedir. 

Blrlnclte,r n ı •Ylıl• 7, aylıl• 125 K<. 

lı&n tartları ld&r• il• 
Yıl 1 2 No. 346 kuulattırııır. 

F 1yat:1 (8) K u O' u • t u il' .1 SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAi,GÜNDELIK GAZETE "·----------' 

Tobruk 
önünde 

Berlio 13 ( a. a. ) - Al 

mao tebliği : Alman - ltalyan 

kıtal.ırı 10 ilk.teşrin gecesi Tob 

ruk önünde mııvaffakiyetle neti· 

celenen mevzii bir taarruzda 

bulunmuşlardır. Tobrulc şehri ve 

limanı 12 ilkteşrin gecesi bom· 

bardıman edilmiştir. 

.. 

Hava muharebelerinde 
lngiliz avcısı düşürülmüştür. 

5 

1 
Tobru"kta çıkarılan bir _ı!,__..:...,.: _ _;_ _ __;_ _________ _ yangın 

Pamuk standart tipleri
tesbitine başlanıyor • 

nın 

Yanlış çıkan 
tahminler 

Yazan : CA YiT ORAL 
A ıiuslos 1939 da Alman • 

Sovyet muahedesi aktedil· 
diği zaman Staline bikim olan 
fikirlerin şu olduiu anlaşılıyordu: 
Almanlar Majino hattına çarpa• 
caklar, muharebe Fraosa'da uzun 

müddet sürecek, harbin bu uzamasın· 
dan iki taraf da yıpranacak, ezilecek 
ve belki de yıkılacak ve Sovyet 
Rusyanın her bakımdan ihtirasını tat· 
min edecek bir vaziyet basıl olacak. 
O zaman Bo1şevilclik güçlük çeldl
meden, kolaylıkla Avrupanın her 
tarafında yer bulacak, kök aalacak. 
Çünkü bn iki düşman arasında mü· 
cadele ve muharebe Bolşevizmin 
istediii açlık. ve •efalot •e-h••m• 
yaratacaktı. 

Halbuki hadiseler bu tahmin 
edilen şekilde cereyan etmedi. 

Almanlar Majino'nun demirden ve 
çelikten duvarları önünde durup 
kalmadı. Hareket harbi, Tank ve 
tayrare Avrupa muvazenesinde 
büyük bir kuvvıot faktörü olarak 
ırörülen ve öyle bilinen Fransız 
ordusunu yirmi ırün içinde perişan 
etti. lngiliz lcıtaları Dünkerk ten 
Adalara çekilmek mecburiyetile 
karşılaştı. 

Şu halde muharebe uzun sür· 
memiş, Fransızlar maıi'IOp olmuşlar· 
sa da Almanlar büyüle telefat ver· 
meden ve çolc. yorulmadan zaferi 
kazanmışlardı. Tabiatile bu netice 
Stalin'in tahminlerinin çok hatalı 
olduiunu gösterdi. 

ihtimal ki Stalin'in tahminleri 
doğru çıksaydı Sovyet Rusya için 
Avrupa' da ve Asya' da avantajlarıo 
her çeşidi temin edilmiş olacaktı. 

Fakat böyle olmadı. Ve bilikis bu 
batalı tabmin günün birinde Sov· 
yet Rusya'nıo çekindiği bir devleti 
bütün siddeti ve dahşetiyle kendi 
karşısına çıkardı. 

Führer de ayni hatalı bir tah· 
minde bulundu. F alcat Stalin 
Sovyetlerin bugün başına gelen 
bu miithiş vaziyetin kendi hatasın· 
dan ileri ;ıeldiiini itiraf edemedi 
ve edemezdi. Hitlerin geçen güo 
Berlinde ıöy !ediği nutukta Şark cop• 
besinde harekitm tahmin edilen ve 
planlaştırılan bir şekilde devam etti· 
iini söylerken bir şeyde yanlış 
tahminde bulunduğunu ve Sovyet 
hazırhiının bokadar muazzam oldu· 
&-unu tahmin edemediğini itiraf etti. 

Şimdi bu iki hatalı tahminin 
bir de tarih bakımından tesirlerini 
nazarı dikkate alalım. Eger Sov
yetler Alman ordularının gittikçe 

artan tatoyiki karşısında •e bu mu· 
harebe n~ticesinde mağlup olur· 

lana bir Şefin yanlış bir ııörüşü· 
nüo batalı bir tahmininin bir mil· 
!etin mukadderatı üzerinde ne va
him tesirler yaptığını bundan da
ha açık bir •uretde gösterecek 
bir miıal bulunamaz. 

ihtimal ki Stalin bu batalı tah· 
minde bulunmamış ve Demokrat 
devletlerin murahhaslarını oyala• 
mıyarak onların ittifak tekliflerini 
kabul etmiş olsaydı Almanya Şark· 
ta ve Carpta karıılaşacaiı bilyilk 
devletleri heoaboderek bir mn· 

Ticaret Vekaletinin 
mühim bir kararı 
Bir heyet Jzmirde pamuk 
cinsleri üzerinde tetkikler 
yapacak 

mektedir. 

iktisat vekaleti, Sanayi tetkik 
heyeti azasından Kemal Sayııon 
ile Nazilli buma faprikası müdürü 

Hikmet Atasagun ve Ziraat Vekl· 
!eti Adana pamuk islih istasyonu 
müdürü Cevad Sezen temsil et· 

mektedir. 

Ankara 13 (Hususi muhabiri
miz teltfonla bildiriyor)·-Günün ik· 
tisadi şartlarının pamuk mah•ulüne 
verdiği ehemmiyet ticaret vekale· 

tinin nazarı dikk.atını celbetmiş ve 
bu maksatla pamuğun azami liat· 
!arı tesbit edilmişti. Ticaret Veka • 
leti bu liatların hangi pamuk cins 

!erine tekabül ettiğini nümnneler 
üzerinde tetkike karar \•ermiş ve 
pamuk 11taodard işlerine eıas ol .. 
mak Ozere bu yıl E,iedo ilk tec~ 

rübenin yapılması kararlaıtırılmıı· 

tır. 

Bu zatlardan başka, heyete iz· 
mir pamuk ihracatçıları birliği mü• 1 

lzmirde Mıntaka t caret müdür• 
lüğü reisliğinde toplanacak olan 
heyet 15 birinciteşrin çarşamba 
ırüoü çalışmalarına başlayacaktır. 
Heyete Ticaret vekaleti standardi· 
zasyon müdürlüğü baş kontrolü 
teknik müşavir olarak iştirak et· 

mea.ili ile Pamuk !tahş Kooperatif 
)eri birlifi vo Ticaret BorMaı mO
müssiUeri de dahil bulunmaktadır. 

Toplantıların mi\şbot şekilde 

neticeleneceği ve Egenin akala ve 
yerli pamuk standard tiplerinin 
meydana konnlacağı şimdiye kadar 

zaman zaman ileri sürülen pamuk 
cinsine müteallik ihtilafların sona 
ereceği bildirilmektedir. 

=== 

/ 
1 
1 

su 5 yıllık 
programımız 

--
Ceyhan nehri - gUzergihında 

77914 lira sertiyle sedde in•• 
edilecek 

--
Ankara 13 ( Hususi muhabi

rimizden telefonla bildiriyor. ) 
Nafia vekaleti 5 yıllık su 

proğramının tadbiki için büyük bir 

faaliyet göstermektedir. Memleke. 
1 

tin muhtelif yerlerinde yapılacak 

sn barajları, Regullitör inşası, sed. 
!er kurulması ve bataklıkların ku· 

ruthıması etrafındaki Hazırlıklar bit· 

mek üzeredir. 
Bunlardan bir kısmının zemin üze· 1 -
harebıye cesaret edemiyecolc v~ 
Sovyetlerde kendileri için feliketlı 
olan bu vaziyetle karşılaşmiya· 

calclardı. 
Hitlerin hatalı tahminine gelin· 

co· muhakkak ki Almanya da bu 
b.'rbio uzamasile ve fazla miktarda 
inaao ve malzeme ledakirlığile bu 
yanlış tahminini acısını çekmiştir 
ve çekmektedir. 

Fakat Hitler için harbin cere
yanına bakarak bu yanlış hatayı 
düzeltecek veya da unutturaoak 

bir netice beklemek mümkündür. 
Eier Führer Sovyet Rusyayı tama· 
mile mail<lp etmeğe muvaffak olur· 
sa tarih onun bn batalı tahminini 

affedebilir. 
Lakin Stalinin ırörüşil harbin 

başlangıcıoda Sovyct Rusya hesa
bıoa doğru ve makul bir görüş ve· 
tahmin olmasıoa ra&-men bu ııünkü 
vaziyet oou tarih nazarıoda tenkit· 
siz bırakmıyacak vo tenkitten kur· 
tarmıyacaktır. 

rindeki etüdleri bitmiş bir kıamınıo 
da ihalesi yapılarak inşasına ba~· 
lanmıştır. Bu işler etrafında Nalı~ 
vekaletinden aldığım malumata go· 
re koordinasyon beyetinden karar 
almak suretiyle buyıl içinde ihalele 

ri yapılan işler şunlardır. 

1 - Menemen ovasındaki es· 
ki seddelerin tamir ve islihiyle 
sulama şebekesinden noksan kalan 
imalat ve inşaatın ikmali. 

2 - Hataydalci Amuk gölü 
bataklıklarıoın kurutulması ve Asi 
nehrinin islahı işlerlinden bir kıs· 
mı. ( Bu iş için 241347 lira sarf 
edilecektir.) 

3 - Nazilli ovası sn sahil su· 
lama kanalının noksanlarının ile· 
mali ve bu kanal üzerinde yeniden 

yaptırılacak priz ve sanal imalatının 

inşası. 
Koordinasyon heyetinden ka· 

rar almak suretiyle eksiltmeye ko· 

nan işler şunlardır: 
1 - Apolyon'daki seddelerin 8 

metre rakımına kadar yükseltil. 
mesi ve dalgalara karşı muka ve . 
metin temini için taşla kaplanması 

ileri. 
2 - Kocaçay üzerinde bir re

gülatörle sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı, Mürüvvetler 
deresinin ıslahı işleri. 

3 - Kayseri bataklıklarınıo ku· 
rutulmaıı ve Sarmııaklı suyu ve 
tabilerinin 11lahı işleri. 

Koordinasyon heyetinden kararı 
alınmış olup ta eksiltmeye konnl· 

Çukurova ihracatçıları birliği tarafından 

Enteresan bir 
rapor hazırlandı 

1940 da TUrklyede mevcut bUtUn fabrika 
lar 9610 ton lpllk, 7730 ton bez lmil ettiler 

Çukurova ihracatçıları birliği, Türkiye pamuk rekoltesi etrafında 
yaptıir bir etüde istinaden bir rapor hazırlamıştır . 

Bu rapora ırröe, 941-942 Türkiye pamuk rekoltesi şu 
bit edilmiştir: 

Bölgesi 

Çukurova 
Ego 
lidır 
Antep 
Elazıg 0 Malatya 
Hatay 
Sakarya vadisi 

Akala 

B•lya 

1958 
77000 

2000 

80958 

Klevland 

Balya 

98000 

3500 
850 
300 
650 

103300 

Yerli 

Balya 

50000 
3000 

700 

53700 

snretlo t••· 

YekOn 

Balya 

149958 
80000 
3500 

850 
1000 

650 
2000 

237958 

Bundan başka, Mensucat fabrikalarile Ziraat Bankasının elinde ııe· 
çen seneden müdevver ve 10,000 balyası Klevlant olmak üzere 90 . 95 
bin balyalık bir stok vardır. 

Türkiye dahilinde, resmi, hususi bilumum fabrikaların pamuk ihtiyacı 
175 bin balyadır. Küçük el sanayii 10,000 balyaya muhtaçtır. 

Türkiye'de, 1940 senesinde bütün fabri~alar tarafından 9610 ton 
iplik, 17,730 ton bez imal edilmiştir. Bu imalitta kullanılan pamniun 
cinı itibarile daj'ıtma şekli şudur: 

Yüzde 32,5 Akala, yüzde 32,5 Klevlant, yüzde 33 Adana yerlisi, 
yüzde iki lzmir yerli•İ. •• 

Z PAMUKLU 
MENSUCAT GOHDERiLDi 

Lord Bverbruk 
Sovyet can çekiş· 
mesinin lngilizlerin 
yüreğini sızlattığını 
söglemişl 

Berlin 13 (a.a.) - Yarı res 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Yakında gelecek olan ilk parti 
flat murakabe komisyonunun 

kontrolU altında satılacak 
Adanada, vakit vakit çekilen 

pamuklu me!lsucat sıkıntm alilka· 
darlarca bir iştigal mevzuu olmuş 
ve ilgili yüksek makamlar nezdinde 
teşebbüsler yapılarak Seyhan vili.· 
yetinin ihtiyacına tekabül edecek 
miktarda kumaş getirtilmesi imkan· 
!arına baş vurulmuştur. 

Ôğrendiiimile göre, iktisat 
Vekaleti bu ihtiyacı ehemmiyetle 
nazarı itibare almış ve Adana ihti
yacını karşılıyacak pamuklu men· 
sucatı temin ederek Ticaret Ofisi 
umum m"dü l"" ·· u r ugu emrine vermiştir 

Yola çıkarılmış olan ilk parti pamuk!~ 

Bir Kadınımızın Hayır 
Severllğl 

Adananın Tanınmış ailelerinden 
yar bay Haydarın zevcesi Bayan Sai-

mensucatıo yarın gelme•i beklen· 
mcktedir. Gelecek olan mal 11 
sandıktır. 

Bu il sandık mal, Vilayet ta· 
rafından gösterilecek mntemet 3 
tüccara verilecek ve satışa arzo· 
lunacaktır. 

Pamuklu men•ucat şehrimiz 
fiyat murakabe komisyonunun mu· 
rakabosi altında ve yine komisyon 
tarafından tayin edilecek kir nis• 
betleri dahilinde satılacaktır. 

. ihtiyaca tekabül etmediii tak· 
1 

dırdo Ofis yeniden pamulcln men· 
sucat gönderecektir. 

l
de ismet lııönü mektebini birincilik 
e bitiren ve f k' b' .1 a ır 1r aı eye men· ı 

sup olan lclalin okutma ve her 
türlülhtiyactnı - • 1 uzerıne a mıştır. 

Mebusumuz Naci El· 
deniz ••hrimlzde 
Seyhan mebusa Korgeneral 

Naci eldeniz, müntebiplerile temas 
etmek üzere şehrimize gelmiştir. 

Kıymetli mebusumuza hoş ıreldin 
deriz. 

Cumhuriyet balosu· 
ne hazırlık Hayırsever Bayanın bu Hareketi 

takdirle karşılanmıştır. 

m~k üzere olan işler arasında 7 
mılyon 200 bin lira sarfiyle Anka. 
ra laıim tesisatının inşası da vardır. 

Koordinaoyon heyetinden karar 
almak üzere Başvekalete arzedilen 
işler şunlardır: 

1 - Ceyhan nehri güzergahın· 
da yaptırılacak sedde inşaatı. (Bu 
iş için 77,914 lira sarlolunacalctır,) 

2 - Erzincandaki Mazgird de. 
reıinin ıslahı işi. 

Bundan başka, E,kişehir ovası 
nın sulanması için baraj ve kanal· 
lar inşasiyle Erbaa, Malatya, Silif. 
ke, Alanya ovalarının sulanması, 

Sıkarya'nın ve Mudurnu çayının 
ıslahı, Adapazarı civarındaki batak
lıkların knrutnlmaaı, Akhisar ova. 
siyle O•mancık civarının ıulaoma· 
sına ait faaliyet ıreloıektedir. Bun
ların zemin üzerindeki etüdleri bit· 
mlştlr. Bir kısmının keşifleri yapıl· 
maktadır. 

Cumhuriyet btyramı şerefine 

verilecek balonun hazırlıklarına 

başlanmıştır. Komite toplanarak 
balonun ıreçen ••nelerden üıtün 
bir şekilde tertibi için bazı karar· 
lar vermiştir. 

Ziraat mUdUrU vazl· 
fesine bafladı 

Mezun bulunan Vilayet ziraat 
müdürü Bay Nuri avcı gelmiş ve 

\ 

dün vazifesine başlamıştır. 

BugUn Mersinden 400 
çuval kahve gellyor 

Seyhan vilayeti emrine verilen 
kahve bitmiş ve kahve sıkıntısı 
bq göstermişti. 

Aldıiımız malOmata göre , ba 
ırüo Merainden yeniden 400 çoval 
kabve ııelecektir. Bo kahveler, Fi· 
at murakabe komisyonunun lesbit 
edece(! fiat dahilinde satı~• ırz 

olunacak ve müıtehlikin müıava• 

tan istifadeoi için tetblrler alıar 
1 calıtır. 

Sovyetler Birliiinin can çe· 
kişmesi hakkında Lort Bverbrn· 
kuo söylediıii soo uutkna ecnebi 
gazetecilerinde en ııöze çarpan 
kmmları okuomtştur. 

En bqta, Sovyetlerin can 
çekişmesinin lnırilizl6rin yüreiini 
11zlattıiı, fakat bn can çekiş· 
menin devam etmesi Jiiıımgel· 

dik! hakkındaki sözler gelmek
tedır. 

Londra 13 ( a. a. ) - Mos· 
kova konferansından dönen Lord 
Bverburk radyo ilo neşredilen 
nutkunda, Stalinin istedıii bü 
tün tayyare ve tankları, top ve 
ham maddeleri vermeğe söz 
v.erdiiini ve bu ay için söz ve· 
rılen herşeyin tamamile ırönde· 
rildiiini, Rusyanın ayak altına 

alınamıyacağını, Rusyayı ilkbahar 
için gerelr.eo bütün cephanelerin 
verilmesine başlanacağıoı söyle· ı 
miş, logiltere ve <\merika işçilerine 
hitabederelc Stalinin müttefiklerin 
vaitlerine itimadı bnlunduionu 
ve bunun yerine getirileceğini 

ancak işçilerinio azami gayreti sar 
!etmeleri lizım geldiğini, derpiş 
edilen yeni proıirama göre otuz 
bin kadar tank yapılabilmesini 
ve bu suretle müdafaadan taar· 
ruza ııeçilmesinin mümkün olaca 
iını ilive eylemiştir. 

L ondra Bele diye reisi· 
nln Ankara halkın• 

mesaJı 
Loodra, 13 (a.a.)- Düo gece 

Türkiye saatiyle 20,15 te Londr•· 
dan yapılan Türkçe neşriy~tt•: 
Ankaranın Türkiye cam~o_rıyetı 
hü&Omet merkezi seçilmesıoın yıl 
dönilmil münasebetiyle, Loadra 
Belediye reisi Ankara valisi ve 
halkına hitabe~ bir mesaj ııönder· 
miştir. 

özOR 
• • DiLERiZ 

Makinemizde ıni bir arız• 
oldaiundaa ııazeteraiz g-eç çıkmıf • 
tır. Sayın okayucalarımısdaa ö.Or 
clllerfz. 
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BUGÜN 14 Birincitewrln 1941 

1 T©ıır~lYlstalfl1 Rö!PoırtaJ .,.,. _. 

T rsus baklavaslnın \:i/lçi nıalları-
50 yıllık tarihi var nın korunması 

, __ F_I _K_R_A_-11 '· 

Dedikodu 
laboratvctrında 

Bay X 

Baklavalı kahve 

Tarsus baklavası, Suri
yeden Tarsusa gelen bir 
baklavacının marifetiymiş. 
ilk zamanlar baklavayı 
kimseye yidiremigormuş. 

• b' Nihayet aklına ır çare 
gelmiş ve baklavacı dük· 
kanını kapatıp bir kahf!e
hane açmış ... 

Çıplak bir sahne.. Beş lcişi
ik bir saz heyeti • teren

nü· az!• önde üç hanende: efla
tun; toruncu, yeşil, renk, renle.; ar· 
uda ayakta, başları kasketli iki 
adam: Cırlayan bir keman ve bir 
dümbelek: 

- Dümtek de dümtok, içil· 

mez mi birer tek .. 
Akşamın saat yedisi.. Bele· 

diye parkıtda, Tarsus eğleniyor. 
E.lektriğin fe,.iz kilise ışığında, 

serin masaların boş intizarı ve ak .. 
şam ayazında çırpınan örtülerin 
vakitsiz alkışı .. 

Sıralar bom, boş.. Omuzları 

kalkık ve titrek birkaç kişi gelip 
sahnenin tam kaşısında oturuyor. 
Saz heyeti, dümelek yeni bir fasla 
g<ç!yor: 

«Omidlerim hep kırıldı, yarim 
aıtı~ gelmiyek » 

Kemanla dümbelek sesini telif 
eden bir «kudreti senatkiirane» 
boş ve karanlık parkın içinde 
«ıcrayıahenk• odiyor. Derken elek
tıikler «püf» diye •Önüverdi. f.traf j 
bü.bütün karanlığa gömüldü. Fa· 
\tat cereyanın kesilmesinden saza 
neki, hemen dekora uygun yeni 
bir şarkı: 

«Karanlık butı ber yeri, kal· 
dır şu perdelerıl.» .. 

Ve elektrik'.er açılıyor. Dort, 
beş metre yer aydınlandı. A_r· 
tık, saz heyetini seçebilmek kabı!.. 
Fakat ne o .. yine söndü ve tekrar 

açıldı. 
Peri masallarını katırlatan bir 

manzara,. 
:t.ıhnimde ibtiyarsız bir tarih 

aabifesı açılıyor: 
Jül Şezarın ığilmiyen başını 

dizlerine kapandıran Mısır Melikesi 
Kteopatra, Tauusta... • 

Gümüş kakmalı ve ergovaoı 
yelkenleriyle renk ve şaşaa pırıl· 

dıyan altın yaidızlı kayığın~an atla· 
Y'P ıamanın bu ünlü ülıtesıne ayak 
buıyor. Bu selM de Şarkın büyük 
diktatörü Mark Antuvan'ı kendi
sine bendedecek, Roma !mparato· 
runun debdebe ve ihtişamını şeh
vetin çukuruna gömecek. 

Kralıçenin şerefine o akşam 
bir şölen veriliyor. ince bir tül 
içinde Kleopatra,kumaşı yumrukla· 
yan ııöksünün dik ve oynak me
meleriyle seyyal bir i'ölge halinde 
gelip sofrada yer alıyor. 

Biraz sonra, Büyük. Serdar, 
seva-ilisinin derin ve uzak &özlerinin 
şehvet denizinde kendinden ve tah· 

tından geçecek .. 
O akşam Tarsusta bayram 

var: Şehir, bağlar, bahçeler nura 
ğark edilmiştir. Büyük Roma im
paratorluğunun •ervet ve debdebe 
ışığı g e c e y i gündüze çe· 

virmi~tir. 
E.rtr1i akşam Kleopatra'nm 

ziyafeti var. Altın yaldızlı, sırma 
püsküllü kayık, Tarsus Çayında 
bu ziyafete sahne oluyor. 

Mısır hükümdarlığının göz ka0 

maştıran serveti, en çok Antuvanı 
hayrete düşürüyor. 

K l e o p a t r a ile Antu-
vao 'ın düğünü de, Tarsu9ta 
yapılmıştı. Bu, yalnız dişiyle erke· 
ğin birleşmesi değil, iki büyük ser· 
velin çiltltşaıesiydi. 

O gece Antuvan'ın sarayı 
ourdao bir kal'a manzarası arze· 
diyordu. 

A•yanın, şarkın ve garbın bu 
en büyük düğUnünde, Kleopatra, 
bir efsane; dolaşan gülen ve söy 
liyeo bir rüya idi. Şutır ve muha· 
kemeyi iptal eden, iradeyi eriten 
serdarı 1<öleleştiren bir rüya . Bu 
rüyanın cennetinde Antuv:ın, sev· 
gilisinin aşk ve ihtiras yanan iÖ•· 
lerinio cehenneminde, Roma impa
ratorluğunu ateşe vermişti. ... 

sus deyip geçmiyelim •. Buıün Tümbe
leğinde eğlenen Tarsusu Tarih 
re.alitenin teline koyup ~almakta: 
mılyonlarca insanın mukadderatını 
şehvet ve ihtirasın sahnesinde oy· 
natmaktadır. 

insanlar gibi topraklarda ihtiyar
lıyor. 

Tarihin, bu çile keş belde
si, bana, bu karanlık manzarasile 
artık hatıralarına çekilmiş bir ma· 
cera düşkünü hissini verdi. 

Tarihi bir tarafa bırakalım, fa 
kat galba Türkiyede ilk elektrik 
ışığına kavuşan Tarsus neden bu 
kadar karanlık! 

• * • 
Bugün Tarsusun dile geçen bin 

bir derdi arasında ağıza tat
la alınacak &'aliba yalnız baklavası 
var. 

Cenup vilayetlerimizin pek 
sevdiği bu şurnplu hamur işi, ne
den T~r•ustan dolayı meşhurdur 

Yerden biten bir mata değil. 

ki, şöhreti ancak yetiştiği toprağa 
münhasır kalsın. Bir ihtiramıdır ki 
beraetine yalnız Tarsus sabip ol· 
sun. 

Öyle ise neden Mersinde, Ada 
nada ayni baklava yapılmıyor da 
yalnız ve Ancak Tarsosta imal 
ediliyor. .... ~..;..~~~~~~~~~~-~ 

YAZAN 

Nejat Böğürtlen 
Merak edilecek bir mevzu .. 

Tarsusta bak.lava yapan 5 6 
dükkan var. E.n eskisinin sahibi 
ile temas ettim. Öğrendim ki, bu
nun imal tarzı bir sır değildir. 
Sadece bir ihtisas işidir; ölçü ve 
karar meaeleaidir. Yaiını, ıekerini 
iyisinden alacak ve kararında kul· 

\anacaksın .. Hepsi bu kadar 

Tarsus baklavasının elli sene· 
lik bir tarihi var. ' 

Bu, Suriyeden Tarsusa gelen 
bir baklavacının marifetidir. Sana-

« el » vererek öğret 

miş ve daha •onra oğuldan toru. 
na intikal edip gitmiş .. 

Bana hikayesini torunu şöyle 
anlattı: 

- Bundan 50 sene evvel Su
riyeden gelen dedem, burada bir 

dükkin açıyor ve başlıyor Bakla

va yapmağa. Fakat yaptığı bakla

vayı bir türlü satamıyor, Ekşitip 
atmak mecburiyetinde kalıyor. 

Dedem inatçı bir adammış .. 
Meramı, Tarausluya yaptığı bai.la· 
vayı yedirmek. Medhediyor, olmı
yor , ucuza , zararına veriyor, 
yine olınıyor ve oturnp" düşünmeğe 
varıyor.I Baklavayı Tarsuılvya na 
11 I yedirmeli ? 

Bir çok şeyler düşüoüyor. ve 

ROMAN:l2 

nihayet aklına bir çare geliyor. 
Tutuyor, bir kahve hane açıyor. 

Kahvehaneye kiğıt, tavla ve do· 
mino alıyor. Gelen müşteriler bit· 
tabii oyun oynayor. Kahvelerde bili
yorsunuz, oyunculara lokum, şeker 
getirmek adettir. Dedem, lokum, 
yerine evde yaptığı ve birer, iki· 
şer gağıtlara sardığı baklava!Rrı 
sunuyor. 

Yiyenin tadı damağında kalı

yor. Derken, yarım ve bir kilo 
baklavasına bahisler başlıyor ve 
bu suretle Tarsuslular baklava ye· 
meğe başlıyor. Herkes baklavalı 
kahveye geliyor ve batta müşle· 
rilerden çoğu çay, kahve yerine 
baklavayı tercih ediyor. 

Simdi, bu tatlı nesne, Tarsu•· 
tan Ankaraya ve la lzmire kadar 
gönderilmektedir. 

• • • 
Evet, Tarsusuo, baklavasından 

başka dadı, damağında ka· 
lacak hiç bir şeyi yok.. derdin 
başka .. 

Hele bir ekmek derdi var ki, 
yürekler acısı .. Halktan, Belediye 
reisine kadar herkes ayni şeyi şi· 
kiye! eder görürsünüz. 

Trende, Tarsusa giderken, bir 
çok kimselerin elinde Adanadan 
aldıkları beyaz ekmeklerden gör• 
düm. Sordum, meğer bu ekmekler 
Tarsustaki tanıdıklara hediye ola· 
rak götürülüyormuş.E.kmeğin de he· 
diye oluşunu yeni duyuyor ve &'Örü· 
yorum. Fkat şaşmamalı, ekmeksiz 
Taransa bundan münasip hediye 
olmaz. 

Belediye rei•İ B. Refet Tarsuıl 
diyor ki: 

- Bel~diye emrine verilen 7 
ton no bu kazaya hiç bir zaman 
kili deirildir. Kasabayı layıkiyle 
doyurabilmek için 15 ton un 11.zım· 
dır. 

Bunun için alakadar makam· 

!ara yazılmış, çizilmiş, fakat henilz 

bir çare bulunamamış;. ... 
Tarsusun yalnız ekmek derdi 

yok. Yol derdi, elektrik 
derdi, mektep derdi, eğlence der· 
di. Saymakla bitmeyecek kadar 

derdi var. 
Vurdukça tozuyacak, dokun· 

dukça bin ah işidilecek bir kasaba. 

Bu dertlerden kurtulmak için 
nelere ihtiyaç var, onu bilmiyo. 
ram. Bildiğimiz bir şea varsa, bu 
bakımsız kasabayı ihmalden kur• 
tırmık lüzumu olsa gerek .. 

============~==~~~===~ 

Mesut bir doğum 
Gazetemiz Baş Mürettibi Bay 

Hüsnü Dizen'in bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Miniıniniye uıun 
ve 11adetli bir ömür diler, arkada
şımızı ve refikasını samimiyetle 
tebrik ederiz. 

Ziraat MUdUrlUAU faaliyete 
geçti; ,ehrimlzde koruma mec· 
llsl ve heyetleri te,kll olunacak 

Geçen gün kahvelerd~n bi
rine girmiştim. Yanında 

oturacak ve bir az da &'elmişten 

geçmişten, şuradan, buradan ko· ----•il nuşacak, sohbet edecek bir ar· -
8 ili~diği ~ib'.•. Çiftçi mallarının korunması, Ziraat Vekaletinin ye. 

nıden ıştıgal mevzuu olmuştnr. Ankarada Ziraat müdürleri 
kongresinde müzakere edilen bu mevzu üzerinde verilen kararların tat· 

bikine başlanılmış ve Seyhan vilayeti Ziraat müdürlüğü de bu hususta 
kendisine ait vazifenin tedviri için dünden itibaren harekete geçmiştir. 

Memleketin her ta;alında icabeden zirai asayişin muhafazası ıçın 
köy ihtiyar hevetlerinin selilbiyetleri genişletilmekte beraber, Belediye 
hududu dahil ve haricindeki köylerde yapılan hasaralı tesbit ve faille• 
rinin takibi için işbirliği yapıla~aktır. 

Bunun için, azaları beşer kişiden mürekkep olmak üzere ayrı ayrı 
bir koruma meclisi ve bir koruma heveti seçilecektir 

Bu seçim, Ziraat ve Ticaret odaları azalariyle şehir meclisi azaları 
arasından yapılacaktır· 

Dün viliiyet Ziraat müdürlüğünden Belediyeye gelen bir yazıda 
icabeden seçim hazırlığıo1n ikmali ve toplantı gününüo tesbiti iıtenrnişti,'. 

Aldığımız malumata göre, seçim Şehir Meclİ•İnin bu devredeki ilk 
içtimaına tesadüf ettirilecek ve Ziraat, Ticaret odası ve Şehir Meclisi 
vzaları arasından ayrılacak komisyonlar hemen işe başlıyacaklardır. 

iki muhtekir yakalandı 
Bir manifaturacı 45 kuru,a satılması lazım 
gelen basmayı 100 kuru,a; bır bakkal da 
2 lira fiat konan baharatı 5 liraya satmı,ı - -- - ~ 

kadaş arıyordum. Bu maksatla 
ı.ağıma, soluma, bakınırken köşenin 

birine çekilmiş iki arkadaş &'Ör
düm. Başbaşa vermişler, hararetli 
hararetli konuşuyorlardı. Bunlara 
doğru bir iki adım• attım; fakat 
zihnimi kurcalıyan bir fikirle der
hal durakladım, belki aralarında 
mühim bir para işi veya da her 
hangi bir menfaat meselesi görü· 
şüyorlardır, kendi hallerine bı· 
rakmak daha doğru olur diyerek 
geri dönerken içlerinden birisi 
işaret etti. 

«Gel canım senden saklıyacak, 
gizleyecek neyimiz olacak killş yok, 
güç yok. Ne yapacaksın yine işi 

dedikoduya döktük. Yine BayXI 
ortaya attık çekiştirip, kesip du
ruyoruz» dedi. 

insanlık hissi bu •. Aceba kimi 
diye merak ederek saodalyeye 
iliştim, Arkadaşın birisi yine he. 
yecanla devam ediyordu. « E.fen
dim adamı bir görsen artık ya· 
omdan da geçilmez oldu. Bu ne 
azamet, bu ne gurur be biraderi 
Tabii herifin hakkı da yok değil 
yal Herkes ona hürmet ediyor, 
herkes onu görünce nasıl hare
ket edeceğini şaşırıyor! E.trafına 
koşanların, ona boşbeşlik, dalka-

Şehrimizde, alikadarlarca ihti

kirla mücadeleye devam olunmak· 

tadır. 

Nnilli basmasını 100 kuruşa sat· vukluk edenlerin haddi he1abı 

ihtikar yaptığı şikayet edi· 

len mağaza ve dükkan sahipleri, 

polisle işbirliği yapılmak •uretiyle 
takip edilmekte ve bunların teczi. 
yeti cihetine gidilmektedir. 

Dün iki ihtikar vak'ası tespit 

edilmiş ve failler derhal adliyeye 
verilmiştir. 

Bunlardan biri Manifaturacı 

mıştır. Tahkikat netice•inde suçu yok! insanlar bn kadar da para· 
sabit görüldüğünden hakkında ka· nın zebunu olurmuymuş? 
nuni muameleye tevessül olunmuş Arkadaşım tenkitlerini bir 
tur. az da acı ve iğneli bir şekilde 

ikincisi, bakkal Süleyman oğlu muasır insanların para ve menfaat 
Salim Oktaydır. Bir kilosu 2 lira· ihtirasları üzerinde şiddetlendirir• 
ya satılması lazımgelen baharatı ken gayri ihtiyari ayağa kalktı. 
beş liraya satmıştır. ğını gördüm. Birdenbire hali et. 

Alakadarlar, yapılan şikayetle· varı değişti. Asabiyetten takallus 
ri ehemmiyetle karşılamaktadır. eden adeleleri &'evşedi. Bir haki· 
Dün bundan başka daha bazı dük· katı ifade etmeğe çalışan sarar· 
kô.n sahipleri hakkında da şikayet- 1 mış dudaklarında hafif bir tebes-

Ha•an otlu Mahmud tur. Metrosu lerde bulunulmuş, bunların tetkikine aUm belirdi. Merak ettim. Ba~ımı 
\rarkbeş kuruşa aatılmaıı icabedeo ba~lanmıştır. 1 çevirirken onun ağzından biraz 

!=================================================== evvel sert sert çıkan sözler yeri· 

Pazar günkü maçlar 
, ne şimdi şu kelımeler dökülüyor

du; «Buyurun, efendim buyur çok 
rica ederim şu sandalyeye boyu· 
run beyeldndi. » 

Baktım. Buyur ettiği sandal-
Pazar gunu şehrimiz Stayo· 

munda, yardımsevenler cemiyeti 
çıkarına olmak üzere iki fudbol 
maçı yapılmıştır. 

Vali B. Faik Üstün ve Beden 

terbiyesi istişare heyeti ile kala

balık bir seyirci karşısında yapılan 
bu iki maç çok ı.eyecanlı olmuş. 

tur. 
Birinci maç, Adana gençlik 

kulübü ve Malatya bez ve iplik 
fabrikası Gençlik kulübü arasında 
yapılmıştır. 

Birinci haftayımı 0-2 Adana 
Gençlik kulübü galip vaziyette 
bitirmiştir. ikinci haftayımda Ada
na Gençlik kulübü bir gola muka
bil 3 &'ol daha atarak hasmını0-5 
mağlup etmiştir. 

ikinci maç Milli Mensucat 

ve Adana Demirapor Gençlik ku
lüpleri arasında yapılmıştır. 

Çok heyecanlı olan bu karşı· 
!aşmada her iki tarafı da çalıştık
ları halde gol çıkaramamışlar ve 
oyun 0-0 beraberlikle neticelen· 
mişlir. 

Demiupor Gençlik kulübü ka
lecisioden mahrumdu. Milli mensu4 
cat Gençlik kulübü de askere gi· 
den yedi mühim ovuncusu yerine, 
takımını genç elemanlarla takviye ı 
etmişti. 

• Dün şehrimiz Yüzme havu· 
zund•, hususi müsabakalar yapıl- 1 
mıştır. E.ğlenceli ve neş'eli bir 1 
spor günü yaşanmıştır. 

• Adana Gençlik kulübü mü
kellefleri dün, yeni elbiseleriyle j 

şehirde bir göıt.ri geçidi yapmış· 
(ardır. 

ye kendi sandalyesi idi. Buyur 
edilen adam biraz önce maaanın 
üzerine yatırılan, bıçak, uıtra, 

iilet ve balta ile kesilen adamdı. 
Bay X bu hürmet ve taıimat 
karşısında kendisine mabıus vaka· 
riyle takdim edilen sandalyeye 
oturdu. Tabiatiyle arkadaşların 

hali, etvarı, ifadeleri bam başka 
olmuş, hiddetleri silktlnete, atıp 

tutmaları mürai ve mütabassisane 
bir nezakete inkilap etmişti. San· 
ki bu insanlar biraz evvel konu· 
şanlar değ-ildi? Sanki biraz evvel 
bu adama karşı ifadeler arasında 
galiz kelimeler karıştıranlar baş· 
kalan &'ibiydi? Ben bu vaziyet 
karşısında hayret ettim, Dondum 

/Devamı Dördüncüdt,/_ 
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ettıler. Yalnız bir müşkülle karşılaştılar: 
İngiliz amirallik dairesi Tristan Da Kunha 
ya her sene gönderdiği harb gemisini, 
mukarrer zamanı geçtiği halde, ilin gön
dermemişti. Düşünüp taşınarak buna kar· 
şı da bir teJbir buldular. 

mekti. 
Bayrak tekrar Üç defa çekilirse 

"harb ilan edildi .,demekti. Fakat kumaş 
parçası artık görünmüyordu. Şn halde 
harb henüz ilin edilmemiş olmakla bera· 
ber birkaç ıaat veya birkaç gün içinde 
ilanı muhakkaktı. 

yaktım, dedi. 
Kendisine verilen eve döndfiğü za

man sandıktan bir muhtıra takvim çı· 

kardı ve 27 Ağustos 1939 gününün hizası
na bir X işareti yaptı. 

yerleştirmek için iki 
lerdi. He!laplarından 
dı . 

ay mühlet istemiş
emin görünüyorlar· 

"Yanık orman., yaylasında Han• Sti
man beş on dakika daha hatıralarını ta
zeledikten •onra karar verdi: iki ateş 
yakacaktı, biri fazla duman neşredecek, 
öbürü alev yakacaktı. Topladığı çoğu 
yaş çalı çırpıya bir kibrit çakarak ateş 
verdi. Otlar çatırdadı, alev yOkseldi, 
ıonra kayboldu ve kesif bir duman etra· 
fa yayıldı. 

Han• Stiman gözünde dürbOn "Ya
naşıtmaz,. ı &'Özlemeğe koyuldu. Orada· 
ki nöbetçiler vazifeleri başından ayrılma
mışlardı, üç dakika geçmeden beyaz bay
rak beş defa indirip tekrar çekildi, ver· 
diği işaret görülmüş ve manası anlaııl

mıştı: 

"Yanaşılmaz., dakiler Tristanlılarıo 
adaya &'elmek üzere olduklarını biliyorlar. 
dı ve depo tesis faaliyetine ait izleri sü · 
ratle ortadan kaybedeceklerdi. 

Üç - iki işaretin bir manası daha 
vardır. Artık o kendi başına bırakılmış· 
tı. imkan bulup Graf - Şpee'ye gidebi
lirse memnuniyetle kabul edilecekti, fa· 
kat adada aylarca m~hpos kalma11 ihti
mali de vardı. 

Bn esnada bir lngiliz harb gemisi 
adaya uğradıtı takdirde eıir edilmesi 
pek muhtemeldi. Sinirleri bozulduğu ci
hedletebdil hava için adaya çıkarılan Bel
çikalı masalı saf Tristanlıları kandırmağ-a 
kifiydi ama, bamil bulunduğu Hhte ev• 

raka ra&'men, lngiliz bahriye zabitlerinin 
elinden kurtulacağına pek aklı kesmiyor
du. 

Bununla beraber ateşi söndürürken 
biç de sinirli değildi. Ateş ve duman 
Koloniden görünmüşse elbet bir iıah şek· 
li bulabilirdi. 

Bundan sonra geri dönmeğ-e başlodı. 

Onun için harb bu tarihte başlıyor-

du. 

-Vll-

Sabahın saat dört buçnğuoda, Kari 
Listen, elinde fener, sahile inmiş bulunu· 
yordu. Oou "Yanaşılmaz., a yapılacak 
keşif seferine davet eden olmamıştı, fa. 
kat davet beklemiyordu. 

Rimetto canı sıkıldığını belli eden 
bir tavırla sordu: 

- Siı de bizimle beraber mi geli
yorsnnuz? 

"Yans~ılmaz,. ı görmek için bundan 
münasip fırsatı ne zaman bulurum ? 

Artık işin meydana çıkmasından en· 
dişesi yoktu. Adada çalışan adamların 

ne kıratta kimseler olduğunu biliyordu. 
Kendilerine haber verilince tedbir almak· 
ta kusur etmedikleri muhakkaktı. 

Buradan dört ay geçtiğine göre ar• 
tık her iş bitmiş olmalıydı. Eğer bu müd· 
det zarfında iş tamamlanamadıysa vaz· 
geçmek müreccabtı. Maamafih muvaffa· 
kiye! hasıl olduğuna inanmak lazımdı. 
N ö b e t ç i 1 e r i n daima h a z ı r bu
lunmaları buna delildi. Üç haftadanberi 
"Yanaşılmaz., daki faaliyat adada petrol 
depoları tesiı edildiğini ve çalışıldığını 
belli edecek bütün izleri ortadan kaldır
mak işine münhasır kalmış olmak gerek
ti. 

Müsait rüzrirla çabuk ve az yorucu 
olan bir seyahati müteakip "Yanaşılmaı., 
a çıkdığı zaman Kari Listen bu düşünce
lerinde haklı olduğunu anladı. Kayıktan 
ilk atlıyan o oldu. Gülerek: 

- Belki keçilerinizi bulursunuz, de· 
di. 

Tristanlılar alayın farkında olmadı• 

lar • 
Rimetto kemali ciddiyetle cevab ver• 

di: 
- Buna imkin yok. Bulursak mucİ· 

ze olur. 
Bahriyeli alaya devam etti: 
- Belki de ıize şaka yapmışlardır! 
Peter Kommon, milıtakbel kaynatall 

Sauıı yeni bir fula geçen 
ıllimteii ile kendime &'eliyorum. Tar. , . 

Kari Listen memnuniyetle iülümsedi, 
fakat birdeo sarardı, tebessümü dudakla. 
rında donup kaldı: Beyaz bayrak üç de
fa daha çekilip indirilmiş, bir fasıladan 

tekrar iki defa çekilip indirilmişti. 
Bu, "harb ilin edilmek nzere,, de-

Evlerden iki mil meıafede Peter Kom
mon, Villi Rocers, ve genç Sten ile kar· 
şılaştr; "Yanık orman., da görülen ateş 
Koloniyi beyecana vermişti. Kari Listen: 

- Tepede nıilmllttüm, 111ıımak için 

On Martta Almanyadan ayrılmazdan 
önce on iki milimetre kalınlığındaki saç 
levhaları görmüştü. Mühendisler bir şeyi 
hazırlamıolar, saçlara perçin deliklerini 
deldirmişler, parçaları numaramışlardı. Ki . 
el teraaueai mühendiıler depoları yerine 

kadar ciddiyetle: 

f Dnamı ""' J 
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ikinci Abdülhamit ve 
ramazan 

Y a z a R ı• i<inci Abdülhamit zamanında, ramazanın on b~i mil· 
!etle padişah arasında bir nevi c saklambaç oyunu• 

Ulunay demekti. Padişah o gün Yıldız sarayı « buınayünu• 
undan, « Gerdune ·i hümayun• una rakiben Topkapı c Saray · ı · huma• 
yon ,. una gelecek ve Hırkai Şerifi ziyaretten sonra yine Yıldız Kasrı 
c huınayun ,. una muavedet buyuracak! 

Bu u2un (!) seyahati yapmak için aceba hangi tarik ihtiyar edile
cek? işte " saklambaç oyunu,. burada başlar. 

Bir balta evvel şehrin her tarafındn bir mizansen tertibatı yapılır; 

Arnavut kaldırımları tamir edilir, paket kaldırımlarının altı üotüne çev· 
rilir. Bu, halkı hükümdarın o sokaklardan geçeceğine inandırmak 
içindir. 

Bir taraftan mukadderatını idare eden adamın )ÜZÜnÜ görmeyi me
rak eden millet, diğer tarafta bütün milleti kendine düşman zanneden 
hastal 

Senede bir defa, Yıldız sara· 
yındın kalkıp Topkapı sarayına 

gitmek hünkar için kerhen yapılan 
bir «angariya:. dır. O , camisini , 
tekkesini, bahçesini, bendeganını 

etrafına toplamak, ne olur ne ol· 
maz diye,oradan ayrılmak istemez
di. Bir gün evvel Yıldızdan köp· 
rüye kadar giden yollara kum ser· 
pilir. iki sıra aılcer dizilir. Köprü · 
nün üzerine de kum dökülür. Bu 
hazırlıii'a göre, padişah Topkapı 

sarayından çıktıktan sonra, Aya· 
ıofyadan Divanyolu, Beyazıt, Şeh· 
zadebaşı, Vela, Uokapaoı Köprü· 
sü, Meyit yokuşu, Beyoıilu, Nişan· 
taşı tarikile Yıldıza gidecek. Bü. 
tün bu yollara bol bol kum dökül· 
ınüştür. 

Onbeşinci ııün mektepler ta· 
tildir. S . kaklar ahali ile dolmuş, 
Ayasofyadan Beyazıta kadar iki 
geçeli asker dizilmiştir. Bütün 
mektep çocukları ünüformalarının 
üzerine «padişahım çok yaşa» ya· 
zılı kordelilar takmışlar, ellerinde 
beyaz tire eldivt.nlerle yol kenarı· 
na dizilmişlerdir. Reşıni mekteple
rin arasında hususi mekteplerin 
levbalarıoda (Tedabu u izafat) lı 
isimler iÖZe çarpar: cNümunei-irfan 
·ı · Haınidiıo cRehber-i.Ma'rifet·i·Ha
midiıo «Şemsi-il· Maarif-i Haınidi » 
ve bu (Hamidi) kelimesini terkibi 
izafi zincirinin üçüncü halkasına 
ilive için ne etekler öpülmüş, ne 

tekapular edilmiştir. 

hazılann yemeklere katiyen elini sürme 
digi ma!Omdor. iftariye yine Yıld ız 
sarayında olduğu gibi, baş kilerci 
O•man Bey tarafından hazırlanır 
ve saban kapakları mühürlenerek 
gönderilir, Yine Osman beyin vü 
cudlyle mühürler açılır ve evveli 
kilercibaşı birer lokma almak şar· 
tiyle padişah iftar eder. 

Halk yine. sokaklardadır;şimdi de; 
. - Denızden gelmiş amma, bel

kı karadan döner~ 

Ümid iyle beklerler. Yollarda 
lüzumsuz yere nöbet hekliyen as· 
kerlere peynir ,zeytin ve ekmek da
ğ~tıl~r. Ve birdenbire top sesleri 
bukumdarın yine vapurla avdet 
ettiğini herkese ilan eder. 

Saklambaç oyununda ikinci 
Abdülhamit partiyi kazanmış 

ve ne yapıp yapıp kendini halka 
gösterıneıniye muvaffak olmuştur. 

Ondan sonra artık «Didar· buma· 
yun» u görmek için sabahtan ak
şama kadar bekliyenlere, çöp bat· 
masın diye sokaklara serpilen kum· 
larda oynamaktan başka yapacak 
bir şey kalmaz. 

ikinci Abdülhamit - muhab. 
betten ziyade milletin teveccühünü 
celbetıniş olması itibariyle - Pi
levne müdafii Gazi Osman Paşayı 
daima yanında ve gözünün önünde 
bulundurordn, Bu gibi merasimde 
arabasına yalnız onu alırdı. Osman 
Paşanın vefatından sonra, o mev
kii aeraaker işgal etmiştir. lkicci 
AbdüJhamit ulak.tefek ve zayıf bir 
adamdı ve saatlerce iki dizüstü 
oturmayı itiyat edinmişti. Bir gün 
huzurunda, son derece şişman olan 

BUGÜN 

Moskova 13 
(a.a) - Royter: 

1 
Moskova, bir cephe 

Şehri oldu 
~~~ ~~~~ 

Viyazma 
müdafa8sı 

Almanların şid • 
detli taarruzları in· 
talarım ı zın çetin 
mukavemetile kar· 
şılaşınaktadır. 

Henüz tamam • 
!anmamış 0 ı a n 
malumata göre, 12 
ilkteşrinde c e • 

Soyyetler Birli 
ğinin merkezi ar 
tık bir geri üssü 
değildir. Mosko· 
va bir cephe şeh· 
ri olmuştur. Dün 
öğleden sonra so• 
kaklarda iyi gi-
yinmiş ihtiyatlar yarı 1d1 reyan eden şid· 
&'ezmekte ve cep- detli muharebeler· 
heye sevkedilmek • de takriben 90 
üzere bazı nok- RUS/ B • Alman tankile 85• 

talara gitmektey · ar rıgans ker ve cephane 

diler . H e p k b yüklü 270 kam· 
yeni olmak üzere l oşa/ ttıl ar yon, muhtelif çap· 
top ve kamyon· M ta 62 top , çok 
ların da ıreçtiği oskovahlere, teh- miktarda mitral. 
görülmekteydi. ilke saatında bu· yöz tahrip edil· 

Moskovalıla· lunulduğu açıkça mi'.~ir. _ _ 
ra milletin tehli· Stiylenlldi Dun gunduz Al. 

b 1 ld 
• manlar ölü ya·· 

ke saatında u una Uiu açıkça I b ) k ' _ . . • • ra ı er ve su ay o ara 12000 ki· 
ıoylenmıştır. Duşmanın Vıyuına . k b 1 · 1 d" 

b
. k . . şı ay e mış er ır. 

cephesinde ır eıının ınüdafaala· 
rını yarmış olduğa ve cMıo reınzi Viyazma istikametindeki Keıin· 
ile anılan nehir geçidinin ınuhafa. de Sovyet tayyareleri düşmanın 
zası için günlerdenberi ümitsiz ınu. müteaddit tankını ve 80 kamyonu 
harebeler cereyan ettiti Moskova nu tahrip etmiş ve büyük bir Al-
h•lkından gizlenmemiştir. Son 48 ınan piyade topluluğunu bozguna 
saatte Alınanların Briyansk çevre. uğratmışlardır. 
si istikametinde şimale doğru bir Rusların itirafı: "Düşman 
hamle yaptıkları ve Viyazma çev- henüz durdurulamadı/ 
resinde Sovyet müdafaalarının ar. n 
kasına varmağa teşebbü• ettikleri Moskova 13 a.a. - Krasnaya 

1 Zvezda gazetesi vaziyeti açık bir 
bugün ordunun ma umodur. 

şekilde tetkik ve mütalaa etmekte 
Orel cephesi de Viyazma cep d" G 1 Al 1 ır. aze e, ınan arın ınoanaın 

beıi kadar ehemmiyetlidir. Alınan- zayiat vermiş elmakla beraber hü· 
lar Orel ile Tula arasındaki çev- "ki ~um ettı eri bölğelerde gerek, 
reyi müdafaa eden büyük orman. ınun gerekse malzeme itibarile 
lora varmak için Orel'in şimalinde üstünlüğü muhafaza ettiklerini iti. 
şimdi karlarla örtülü bulunan bir raf ederek diyor ki: 

çevreden geçıneğe muvaffak 0 1· «Bu üstünlükten istifade eden 
muşlardır. Almanlar Vi yazma ve Briyansk böl 

Tula ve Orel'den gelen mü!. g ı · d k • e erın e i birliklerimizi geri ktma 
teciler, Alınonların harabe halinde ga muvaffak olmuştur. Bazı nok-
bulunan bu şehirlerde her evde talarda düşman henüz durdurula-
araştırma yaptıklarını ve halktan mamıştır. Düşman, Moskovaya 
kışlık elbiseleri insafsızca ve zor- karşı daha iyi kıtalarını sürmüş!" 
la aldıklarını söylemişlerdir. Alman Cenup batı cephesinde düşma:r. 
!ar cenahtan yaptıkları bir taar· fasılasız hücumlarla müdafaaları· 
ruzla Orel'in şimalinde bir şehre mızın gerisine nüfuz etmeğe movaf 
girıneğe muvaffak olmuşlar, fakat lak olmuştur. 
ileri hareketlerine devam etmekle 

beraber, bu şehrin işgalinden hiç 

bir avantaj elde edememişlerdir. 

Brigansk tahliye edildi 
Moakova 13 ( a.a. ) - Sav· 

yol haberler bilro•unun dün ak· 
şamki tebliıii: 

12 ilkteşrinde kıtalarımız bü· 
tün cephe boyunca düşmanla çar· 
pışmışlardır. Muharebe Bilhassa 
Viyazına ve Briyansk istikametle· 
rinde şiddetli olmuştur. Günlerce 
devam eden çetin muharebelerden 
sonra kıtalarıınız Briyansk şeb 

Azak denizi boyunca uzanan 
endüstri merkezlerinde hakiki leh· 

like baş göstermiştir. Düşman Don 

hav%aaına varmak gayretindedir. 
Yani Alman taarruzunun doğurdu 
ğu tehlike kan dökmemizi icap 

ettirmektedir. Ve ki.fi kuvvetimiz. 

de vardır. Şimdi lazım ola 
mutlak d n şey. 

ayanına ve uıun t 'h" , arı t· 

ımız boyunca bütün hayat düıman• 
arımızı ma ·ta . 

1 k 
g P etmış olan kahra-

man ı tır. 

rini boşaltmışlardır. 1 

Bulgaristan 
Boı,evlzme kar,ı 
mUc•delede Al · 
manyaya yardım 
edecek ı 

Sofya 13 (a. a.) _ D. N. B. 
Bulgar dahiliye nazırı Gab· 

rovski, Makedonyanın Merkezi O· 

lan Üsküpde söylediği bir nutukta 
Bolgariıtanın açıktan açığa yeni 
Avrupanın ve bu Avrupayı yara· 
t~nl~rı~ yanıbaşında yer aldığını 
bıldırdıkden sonra şöyle demiş· 
tir: 

«- Yeni Avrupanın, doğru· 
luk ve adaletin düşmanı olan 
Bolşevizıne karşı muzaffer olaca· 
iına kanaatım vardır. Bulgar mil 
leli buna yardım için fedakarlık· 
larda bulunmağa hazırdır. Bunun 
la beraber bu Buliirİstanın düş
manlarına Bulgar milletini bulan· 
dırmek ve Bulgar devletine bu· 
z~r vermek imkinını vermemeli. 
dır. 

Bulıraristanın düşmanları ay· 
lardanberi basın, Radyo. şayıa 
hülasa her türlü propağanda va. 
sıtalarına kaş vurarak Bulgari•· 
tanda ikilik yaratınağa çalışıyor. 
lar. Bu düşmanlar yalan ve iftira 
yapıyorlar. Bunlar Bolgaristnna 
Sabatajcılar iÖndermişlerdir. Bun· 
!ar araaında birkaç Buliar da 
vardır. Bununla beraber bütün 
bu teşebbüsler Bulgar milletinin 
milli hiuiyatı önünde akim kal
mıştır.> 

Akdenlzde bir ltalyan 
gemi kafilesine hUcum 

edlldl 
Kahire 13 (a.a.)- Orta şark· 

taki logiliz hava kuvvetlerinin teb· 
ıiri: 

Akdenizde bir ftalyan gemi 
kafilesine yapılan hücumda lniilİZ 
tayyareleri düşmanın iki l'emİ•İni 
batırmış ve dij'er bir gemiyi hasa· 
ra uğratmışlardır. Başka gemilere 
de tam isabetler elde edilmiştir, 

Şimal Afri"asında Bingazi li. 
manı 9-10 birinciteşrin gecesi 
bonbardıınan edilmiştir. Hücumla· 
lara utrayan Berka ve Bonlna tay 
yare meydanlarında yangınlar çı
karılmıştır. 

lnglltere Uzerlnde 
hava faallyetl 

Londra 13 (a.a.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaratlerinin bu sa· 
babki tebliği: 

Dün gece düşmanın 
Britanya üzerindeki bava 
ti küçük ölçüde olmuştur. 

Büyük 
fa aliye· 

Bir düşman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. 

1 

Kara tarafında bu hazırlıklar 
yapılırken, zaptiye nazırının, Üs· 
küdar, Beyoğlu ınutasarrıflaıının, 

Beşiktaş muhafızlığının memurları 

köprü dubalarının altlarını Boğaz
içi, Üsküdar, Kadıköy iskelele
rindeki delik deşiğı kılı kırık ya· 
rarcasına muayene ederler, yol üs• 
tündeki düklı.i.nlarda çanta, paket, 
bohça gibi şeyler bulunmamasına 
dikkat ederler. Bir taraftan da li
mandaki vapurlar uzaklaştırılır. Za· 
ten bıitün donanma Halice tıkılmış 
içinde cephane değil, kestane fi . 
şeii'i bile bırakılmamıştır. 

serasker Rıza Paşa da bulunur. Pa
dişah di2üstü oturduru için onun 
iskemlede oturması, yahut bagdaş 
kurması münasip olamıyacağından 

o da bilınecburiye diz çöl<er; ders 
biter, herkesle beraber serasker 
Paşa da kalkar, fakat uyuşup ke· 
çe kesilen ayağının üstüne basa
maz, yıkılırken yanındaki kocaman 
bir vazoya sarılır; müthiş bir iÜID· 
bürtü ile vazo devrilir; koşarJar. 
tek ayağıoıo üstünde 0 seke !eke 
ben re&dim,, oynıyan paşanın kolu .. 
na ırirerler. Abdülha~it kendini 
tutam ı. z, ğ'üJerek seraskere: 

10 ilkteşrinde 27 Alınan tay· 1TaK""".,.1 ıt.,w-, ,· 
yaresi tahrip edilmiştir. 14 Sovyet . .ı.: .. .ı_ 

tayyaresi kayıptır. Dün de 12 tay 74 Birincite.,rin 1941 ==:'.~=:'==========! 
yare düşürülmüştür. Cephenın ba· " Bir hırsız yakalandı 

• • * B eşiktaştan lstanbul tarikiyle 

ti Yıldıza kadar uzanan bu 
ıneıafede atını dörtnala süren bır 
yaver görenler: 

- Ha çıktı, ha geliyor! 

Diye beklerken, padişah saray· 
arabasına biner, Yıldız bahçesinin 
bir kapısından çıkar; Şimdiki De· 
niz Ticaret mektebinin bulunduıiu 
yerde hazırlanan iskeleye iner, o· 
radan alelacele c Söğütlü ,. vapu· 
ru huınayunona atlar, bomboş li· 
mandan bin helecan ile geçerek, 
Sarayburnuna yanaşır, sadrazam ve 

nazırlar tarafından istikbal edildik· 

~en ıonra,. derhal .arabaya binip 
doiro Hırkaişerif dairesine gider; 
orada biraz istirahat eder; ondan 
sonra mukaddes emanetlerin bu· 
lundoğo mahalle gelir. Ziyaret me
rasimi başlar. Padişah eliyle ziya
retçilere birer Deııtiınal verir. Bu 
tülbendin kenarında firdolayı siyah 

mürekkeple basma olarak Üçüncü 
Selimin şu kıtası vardır: 

tı istikametinde muharebeler git· SAL! .Emniyet müdürlüğü, evelki gün 
tik~e artan bir şiddetle devam YIL:. ' 941 - AY:tO Guo• 287 Hmr 162 ta1 kıp etmekte olduö-u bir hırsızı 

k d 1 d 1 · R ı ı•s7 e e ge · · · • etme te ir. A man kuman an ııı ~m.. " .. Birlnclteorin 1 • . çırmıştır. Bu hırsız Süleyma 
muharebeye durmadan yeni birlik· Hıorı 1360 • Ram•••• 22 nıyelı lıban oğlu Abdülkadirdir. - Anlaşıldı der, paşa namazı 

seyrek kıldığı için diz çökmıye id ler göndermektedir. Yakıt ~akıt, vakıt Milli men•ucat labri · 
Düşman, cephenin bir kaç kı•· Saat Dakika asından iplik ve bez parçaları 

[ Tan'dan ] ınında sayı üstünlüğü elde tderek gan•t 
1
5
1 

49 çalmakla kalmayup amelenin pa. 
ile 43 ralarıoı da aşırınakta ve bir türlü 

man etmemiş 1 

Bu 1 insan ve techizat itibarile çok bil· lklııdl 14 50 ele geçmemekte idi. 
gece Nöbetci eczane yük kayıplar bahaJJna, kıtalarıını· ~!::' 17 20 S~ç üıtünde yakalanan hırsı· 

- zı tazyik ve müdafaa mevzilerimiz lmuk 18 47 21~ evınde yapılan araştırmada çal. 
Toros eczanesi den birine nüfuz etıneğe ınuvalfak 4 o7 cıgı eşyalar ve 85 lira para bolun 

( yenicami yanında) olınu•tor. muştur. Hırsız adliyeye teılim edil· 

~====~==================~====;·::::::::::::::::::::=::::=====:~==::::::::=:=:=:::::::~==ın~iş~ti~r.~::::::::::::::::::::::::~ı.. 

Çöllerin Sinıendif eri: Deve 
' A frikadaki Büyük sahra ve Avustralyad~~i 

çölleri develer ile gezmiş olan fngıliz 
alimlderinden Handrefor Dijon yeryüzünün en 
kıymetli hayvanının deve olduğuna kanidir. 
Deve çölde kızırın güneş ışıkları altında iÜn· 
de y~z kilometre mesafe kadeder ve iki üç 
hafta hiç dinlenmeden ve yorulmadan yürür. 

Başka hiç bir hayvanın bu derece ınuka· 
vemet kuvveti yoktur. Buna binaendir ki de
veye çöllerin şimendiferi ünvanı verilmiştir. 
Deve, günlerce aç ve susuz kalsa bile muka· 

veıneti hiç azalmaz. 

!erini çiftleştirme suretile siyah renkli bir tavşan 
cinsi yetiştirmeye muvaffak olmuştur. Bu siyah 
renkli tavşanların tüyleri hem çok sık hem 
de çok yumuşaktır. . 

Bu cins tavşanlar !ula ınıktarda üretilir· 
ıe küçüklük bakımından bunların derilerinden 
edilecek istifade pek büyüktür. Siyah renkli 
tavşonların tüyleri, diğerlerinden pek farklı 
olup bunun tavşan derisi olduğunu farketmek 
için mütehassıs bir kürkçü olmak lazımdır 

dan emin bulunuyordu. 

B~r gün Kilsen kırda uyuyakalmış, bu sır· 
rını bı~en açık göz bir hırs z tahta ayağı, ka
yış baglarını keıerek içindeki paralar ile bera· 
ber alıp götürmüştür. 

, Kilsen uyandırı zaman tahta ayaıiının ye· 
rınde yeller estiıiini görünce zabıtaya başvur
muş ise de meçbul hırsızı yakalatmağa muvaf· 
fak olamamıştır. 

Takma ayak ile beraber çalınan para 560 
fngiliz lirası imiş. 

• 
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ASKERLOK 1 
Tayyarelerde 
buz tutma 
tehlikesi 

Alınan-Sov· 

yet harbi bü· 

Nurullah J tün şiddeti· 
y a y e r le devam 

ediyor. Bu 
muharebede hava kuvvetleri başlı· 
ca rolü oynamaktadır. iki tarafın 
tayyareleri mütemadi akınlar yapı• 
yor. Fakat kışın yaklaşması hava 
kuvvetlerini, halli güç bir mesele 
ile karşılaştıracaktır. Bu güçlük ba· 
ılt bir tabiat bidiıesinden, tayya· 
relerin buz tutmasından ileri geli
yor. 

YAZAN 

Boz tutmak tayyareler için 
çok mühim ve düşündürücü bir 
meseledir. ( Givraa-e ) denilen buz 
tutma hadisesine karşı kim evvel· 
ceden hazırlanmış ve tedbir almış· 
sa bava hakimiyetini o muhafaza 
edecektir. Geçen Rus - Fin har
binde havaların müsait olmadığı 

zamanlarda bava barekitı hemen 
hemen durmuştu. Buna başlıca se· 
bep buz tutma yüzünden boınbar· 

dıman tayyarelerinin çok hırplooma 
sı ve avcıların elinde ezilmeseydi. 
Finler, esasen ağır olan, Sovyet 
bombardıman tayyarelerine karşı 

kat'i müdahalede bolunınaınışlarsa 

bunu av tayyarelerinin pek az ol
masında aramak lazımdır. 

Soğuk bir ınıntakada tayyare· 
nin buzdan korunması için hususi 
tertibatı olmıyan bir tayyareyi dü· 
şünelim. Tayyare yükseldikçe bava 
daha ziyade rütubetii olur ve ıo· 
ğur. Kanadın en üç kısmında ya· 
vaş yavaş boz kütleleri toplanma· 
ğa başlar. Bir kaç dakika içinde 
bu kütleler bir kaç santimetre ka· 
lınlaşır. Bu •kırlık tayyarenin sü· 
ratini azaltır ve tedricen bir düş· 
me başlar. 

Pervanenin palalarına da ayni 
bal arız olur. Karbüratörlerde ve 
nihayet pilotun Önündelı.i camda 
bile boz tabakaları topla'lır. Bunun 
devamı tayyarenin gittikçe ağırlai· 
masına ve nihayet düşmesine sebep 
olabilir. 

Havacılık sahasında pek büyük 
hizmetleri görülen Amerikalılar buz 
tutma bidioeıin i kauçuk kullanmak 
suretile önlemişlerdir. Bu uıul ra· 
yet basittir. Kanatların en üç kıs, 
mına kauçuktan mamul ve üç hava 
keaeainden ibaret bir nevi kılıf ge. 
çilir. 

Buz tutma başladığını sezen 
pilot derhal tazyik altında bulunan 
havayı bava keselerine sevkeder, 
şişen bava keseleri kabarık bir 
satıh arzeder ve binnetice buzları 
çatlatır. Ve şiddetle esen rüzgir 
buz parçalarını ıürükler. 

Pervanelere i'eUnce onun da 
kolayı bulnnmuştur. Pervanenin or
tasına teıpit edilen bir hazneye 
buzları eritme hassaoına malik bir 
mahlOl konnlur, jivraj başladığı 
esnada pilot derhal bir musluro 
çevirir ve gayet ince bir boru mer 
kezden itibaren palaların dibine 
damla damla bu mab!Olü ( anilmer
kez kuvvetinin yardımiyla ) götü
rür ve bu ıuretle de palalar buz
lanmazlar. 

Karbüratörler zaten esaıında 

buz tutmaya ınüteınayildirler, ban· 
lara pek küçük boz dolaplarıdır 

dıyebiliriz. Havanın dahile nüfuz 
etmesi; tebahhur eden benzinin ha· 
sıl ettiii cereyan bu cıhazı daima 
ıoğuk tutar. Havada ıu buharı bu. 
lunduğu takdirde tekasüf eden su 
buharı motörü boğar ve gazı kes· 
tiğiıniz andaki hicfüeler tekerrür 
eder. Hispano Suiza, Soleks ınotör 
!erinde karbüratörlerin alt kısmına 
verleştirilmiş bir kompresör vası· 

taJiyle zahmetsizce bir 11caklık el· 
de edilir, bu suretle karbüratörde 
dooınanın önüne geçilir. c Chand· 
ler·Groveslerin• en yeni Amerikan 
karbüratörlerindendir, jivraj badi· 
seıine karşı bir takım gizli terli· 
hatları oldoii'u söylenilmektedir. Pi· 
!otun ön camını kaplayan buzların Hirka·i Hazret·İ· Fahr·İ· Rü

sııle, 

Atlas·t Çarh olamz pay endez, 
Yüz sürüb zeyline takbil e

derek, 
Kıl ıefi·i- ümeme arz·ı·nigaz 

Tam ortuında da: 

Kıllarından urgan, elbise ve derisinden 
ayakkabı yapılır. Devenin eti ve sütü nefistir. 
Devenin diğer bir meziyeti de ne kadar uzak· 
!ara götürülürse götürülsün mandıraıını kolay · 

lıkla bulmasıdır. 

Şimdiye kadar birçok kürkçüler, tav;an 
derilerilerini tilki ve yahut berınin deriıi diye 
göstermek için derileri boyatıyorlar ve birçok 
hilelere baş vuruyorlar. Siyah tavşanlar kürk
çüleri bu zahmetten kurtaracaktır. 800 kilometre 

uçuşlar 

defi için otomobillerde gördüıiü· 
ınüz, peryodik hareketler yapın u· 

Yeni Zelandada cu kauçuklu kol kili değildir. Çün· 
yetiştirilen posta kü o da buzdan müteessir olur. 

Nflrül Hüda tekrima 
Salla aleyh ve sellimü tes

lima 
Salavatı vardır. Bu destimalleri 

alanlar, Öpüp başlarına koyarlar 
ve koyunlarına sokarlar. 

Padişahın iftarı Topkapı sara
yında yapması bir ananedir. O iÜn 
için Enderunda yemekler hazırla· 
uır. Fakat ikinçi Abdülbamidln bu 

Avustralya çöllerinde develer, t1fendileri
nin evini, kendi ahırlarını 750 mil uzaktan keşf· 
ederler. • 

J 
Bizim bildiii'imiz 

Siyah renkli tavşanların çotu 
1 koyu bej rengin· 

tavşan ar _ dedir. Maaınalih 
lngilterede Gal memleketinde tavıan Oretınek• 
le maıgul bir mll11eeee, muhtelif tavşan clnı· 

• -Tahta ayakta Kanadada Mont
real şehrinde Steu 

Saklanan p a Kilsen namında 
r a 1 a r bir lokaııtacı var· 

dır. Kilsen'in &'& 

çen umumi harpte aldığı yara neticesinde, 
sağ ayağı kesilmiş ve yerine tahta bir ayak 
konmuştur. 

Kitsen'in bankalara katiyen itimadı olma· 
dığı cihetle, biriktirdiki paraları takma ayak· 
da içeriden oyduğu mahfaza içinde saklamak· 
ta ve bu suretle paralarını çaldırmıyacajın· 

güvercinlerinden Buna karşı ne yapmalı? Ca· 
yüz elliıi fasılasız nım ırayet kalın tripleks cinsinden 

olduö-unu biliyoruz: ( Pilot tuba ) 
uzun bir uçuş yapmıştır, Bu güvercinler, Sid· • • 1 denen ve sıcaklık nakleden tup er 
ney limanına &'İtmekte olan bir vapura tecrn- bu kalın c 8 m 1 katederler. 

be maksadile bindirilmişlerdir. Vapur, Trara Bu tObler fevk•lade incedir. Bu 
adası açıklarına vardığ'ı zaman, i'Üvercinler sa· ş:erait tahtında daima ıhlc durao 
hverilm~lerdir. camın buzun yerleşmeıine ıneydan 

Bunlar, srecenin üstünde üç daire çizdik- vermiyocej'i aşikirdır. Bu son nıah· 
ten sonra yuvalarına dönmek için uzaklaşıp zor da ortadan kalktıktan ıonra 

ıritmişler ve aradan 10 ıaat i•çtiUen ıonrahepıi pilot berrak bir cam arkası."dan 
de 800 kilometrelik bir meaafayi luıla11z kat• dışardaki mllthit ıoıtuıia rarmeıı 
der•k yuvalarına dllnmllf)_.. raluıtca ~· 

( D•V11•1 u,uncUde ) 
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ASRI SiNEMA 
KIŞLIKTA 

Bugün Gündüz İki Otuz Matinasından itibaren 

Norma Şhearer -Tyrone Pover'in 
Şaheseri Türkçe Sözlü 

ı Maria Antuvanet ı 
!. .................................... ., 
~· ilaveten : MIKI MAVZ ..... 

BUGÜN 14 Bircite~ıin 1941 

l Dedikodu libora- \ """ ·" .. ., .. " .. " .. 

BUGU•• N M tuvarında .~a~ X l Satılık ~ atbaası 1 (Baştara/ı ıkıncıde) ~ ~ 
1---~-:-='~~~-i ~~:~~·~r:,~~:~ğ~~;ı:!1;:ii~o~:~:: Çiftlik ~ 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa- de ceryan eden bu hadise hiç de ~ 

l ı• 1.; ~r _.,.. •;~ 

f t" . . ehemmiyetsiz bir şey değildi. Çün· Yenice İstasyonuna ya f 
sına yaptırmanız men aa ınız ıcabıdır. kü bu hadise. ~ize b~gü.nkü içti".'~; rım saat mesafede Topçu 

S O n S 1• ste m l h•yatımızın _ıkı muzm'.n der~ını, köyünde Çiftlik binasiyle 
~a~a. hastalı~ını ve dedı kodu :ile- birlikte 2500 d.. .. k· i 
tını ızah edıyordu. onum mı 

M a k I• n e 1 er 1 e Fakat ne yapabilirdim ki? Ş•hit darında bir Çiftlik satılıktır. 
oldu~um hiidıse belkide en dar Taliplerin idare evimize müt 
muhitte bile günde kim bilir kaç racaatları ilan olunur. 

Basılan gu 
.. zel defa teir.crrür ed•n hadiselerden, ......................... . 

birisi idi. Y avaşca ayağa kalktım. -
ı Bay iksin elini sıkarken arkadaş· dogunu sezdim 

1 ( G O ) f !arımın gözlerine baktım. Bu zo. Yolda yürürken zihnim h•p 

Ş B U N raki gülümsemeye çalışan gözlerde onlarla meşgul olayordu. O zaman 
Bay iksle yoluna konacak bir İŞ· aklıma şu ata sözü geldi. ( Zen· 
leri veya da onun himmetr, mua· ginin parası, zügürdün çenesi.) De-

M t b a a S 1 n da veneti ve atıfetiyle helledilecek mek bu söz n~ kadar doğru ve a bir borç, bir istikraz meselesi ol- ne kadar haklı söylenmişi! 

İLAN 
Seyhan P.t.t. Müdürlüğünden : 

'I Yapılabilir 
Bir Defa iş Yaptı -

1 rırsanızanlarsınız ı- idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlere 

ücretli stajiyerliklere Orta mektep mezunları müsabaka ile 

alınacaktır. 

2- Müsabakada 10, 9, 8, 7 numara almak suretiyle pek· 

iyi, iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira üc· 

retli memuriyetlere 6,5 numara almak suretiyle orta derece· 

de muvaffak olanlar da takdir hakkı idareye ait olmak üzere 

20,75,30 lira aylık ücretli stajiyuliklere tayin edileceklerdir. 

3- Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücret· 

li memurluklara geçirilirler. 
4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede· 

ceği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5- Taliplerin 7~8 sayılı memurin kanununun 4 üncü 

ıradd<"sindeki ~artları haiz olmakla beraber Devlet memuri· 

yetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmemiş olması li· 

zımdır. 

6- Müsabakaya girmek istiyenler 18/10/941 Cumarte

si saat 13 çe kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle bera

ber Seyhan Vilayet P.T.T. Müdürlüğüne müracaat etmeli· 

dirler. 
7- Müsabaka 20 Birinci Teşrin 941 Pazartesi günü sa· 

at ( 10 ) da yapılacaktır. 28.4.14 1277 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
İlk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Adana askerlik dairesi satlnalma 
komisyonundan : 

1. Buğday ciheti askeriyece verilmek diğer bilumum 

masarifi müteahhidine ait olmak şartile 80 ton buğday bul

gur yaptırılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon· 

muştur. 

2. Tutarı 5600 iira ilk teminatı 420 liradır. 
3. ihalesi 5. 11. 941 Çarşamba günü saat 11 de Adana 

As. dairesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4. fstekliler zarflarını muayyen günde ihale saatından bir 

saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilin olnnur. 

14. 18. 21. 26 1325 

Adana askerlik dairesi satınalma 
komisyonundan : 

Adanadaki askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda müfredatile 
gösterilen iaşe maddeleri açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

İsteklilerin muayyen zamanda teminatları ile komisyonu
muzda haz.r bulunmaları ilin olunur. 

Miktarı Tutarı 

Cinsi kilo Li kr. 
Beyaz ıabun 5000 2750 00 
Kuru ıoğan 6000 720 00 

ı ,.. ıufnfııa1ııf ııalf;..?.sl... • •••• 

ilk teminatı ihale tarihi 
Lira Kr. 
206 50 1·11·941 cumartesi 
54 00 " " " 

--· 13.24 .. 

saat 
10 

10130 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Magıs,1 Aiustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

J 
" 

1000 .. - 3000. " 
? .. 750 .. - ısoo. " 
4 .. soo .. - 2000. .. 
8 " 

250 " - 2000. .. 
s~ .. ıoo " - 3500. .. 
80 .. so .. - 4000. " 

300 " 
20 

" - 6000. 
" 

TUrklye it Bankasına par• yat1rmakla yal
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
aamand• t•lllnlzl d• d•neml• olursunuz. 377 

İL N 
Vilayet daimi eocU
meninden : 

Adana As. D. 
Satınalma ko
misyonundan: 

1- Maraştaki Askeri bir· 

likler ihtiyacı için 1146 soba 
borusu 191 soba dirseği 380 

boru direği açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2. Tutarı 2747 lira olup 

ilk teminatı 206 liradır. 

BUtr.:ON 2,30 Matinasından itibaren 
}kinci ve SiNEMA pırlantası gala f'l .. ı mını sunuyor 
Aşkın bir muamma fedakarlığın bir zevk 
hayatın bir esrar olduğunu anlatan 9aheser 

PARA BERABER GİTMEZ 
BAŞ ROLD : JEAN ARTUR - JAMES STEVIK 
Gayet neşeli son derece modren ve en 

güzel danslar mevsimin süper filmi 

FİLME İLAVETEN : MIKI MAVS 

~PEK YAKINDA:~ 

:····················· : KALP SIZILARI ! 
···~················· COROLE LOMBART - GARE GRANT 

:······················································ 
E .. : TAN SİNEMASI 1 1 . . : 
j Yeni tabii sesli makinesile i 
: ~8PEK YAKINDA:·~ : • i 1941 - 1942 SiNEMA mevsimine başlıyor 1 
! TAN Sineması Müdüriyeti her zaman olduğu gibi i 
i bu Sinema mevsim~ için de hiç bir fedakarlıktan çe- i 
i kinmiyerek sayın müşterilerine büyük sürprizler ve ! 
i fevkalade zengin bir film serisi hazırlamıştır .. ! 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1- Adana·Ceyhan yolu· 

nun 42 + 750 • 43+ 000 kilo· 

metreleri arasındaki SirkeH 

köprllsü tamiri ile şosaya taş 
nakli blokaj yapılması işi 

( 970 ) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 16-10-941 

tarihine müsadif Perşembe 

günil saat onda vilayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 

3. ihalesi 27.10.941 Pazar·:!""'-----·----------------. 

3- isteyenler bu işe ait 

keşifname ve şartnamelerini 

görmek için Nafia müdürlü• 

ğüne müracaat edebilirler. 

4 • isteklilerin (72) lira 

(75) kuruşluk muvakkat temi· 

nat ita etmeleri lazımdır. 

1-5-9-14 1287 

Seyhan Kültür direk
törlüğünden : 

İlkmektepler için açık 

ekıi.tme ile 5000 kilo man· 

gal kömürü alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedeıi 

(6) kuruş (25) santimdır. Ek

siltme 16-/ lıkteşrin/941 Per· 

şembe günü saat 10 da vila
yet daimi t.ncümen bürosun· 
da yapılacaktır. lsteklilerin 
% 7.5 tan 31 lira 25 kuruş• 

luk teminat makbuzu ile bir

likte Encümende hazır bu

lunması ve şartnamesini gör· 

mek için de hergün Maarif 

dairesine müracaat etmeleri 

ilin olunur. 
1-5-9-14 1288 

tesi günü saat 10 da Adanada 

Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

4. isteklilerin muayyen 
zamanda teminatlariyle birlik 
te komisyona muracaatları 

ilin olunur. 

10.14.19.24 1313 

Demir spor kulübü 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

müdürlüğünden= 1.--111!1. --------..-... 
20.10. 941 tarihine mü· imren Lokantası 

sadif pazartesi günü saat 16. 

30 da Adana Gar salonunda 

hey' eti umumiye içtimai ya· 
pılacaktır. Bil'umum azanın 

teşrifleri rica olunur. 
- Ruzname -

ı. Bir senelik idare heye 

ti faaliyet raporu 

2. Yeni idare heyeti se· 
çımı 

3. Esas nizamnamenin 1. 

ci maddesinin tadili. 

1320 12- 14 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat Y AVERO(';LU 

Baaıldığı yer : ( BUGÜN ) 

Matbaaaı - Adana 

Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

11.10.941 Cumartesi gününden 
ilibaren bütün Konforiyle öğle imren Lokantası 

ve ılkşam 

arzeder. 

1309 

yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 

Adana Belediye caddesinde Telefon : 113 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış-
tır. 1271 1-15 

.......................................... 


