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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Alman cep krnvazörü Graf Fon Şpe

nin son günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman.. Pek yakında « Bugün • sü· 

tunlarında 

-
Rus yada 

"" mecburı 
talim 

Moskova 18 ( a. a. ) - 16 

yaşından 50 yaş·na kadar bütün 

sovyet vatandaşlarının 1 ilk teş· 

rinden itibaren mecburi talim 

devresine tabi tutulacakları ilan 

edilmiştir. Talim devresi 110 ,.. 

atlik bir müddetten ibaret olup, 

mitralyöz, tüfek, bomba kullan

mak, mao~eleme, gazlardan ko · 

runma ve kara torpilleri dökül

mesi işleri görülecektir. 

1 

Ana katili 1 
ihtiyar Kadını öldüren 

meğer oğlu imiş 
Anasını limba fltlll ile boğan katll bu cin•· 
yeti bir altun bileziğe temaan ltlemlt 

Ali dede mahalle•inde Sıdıka yen, ihtiyar kadının öz oğlu Hiı · 
admda 70 yaşlarında bir kadının ıeyindir ve yakalanmıştır. Müddi 
boğulmak suretile öldürüldüğünü umumi muavini B. Zeki tahkikata 

devam etmektedir. yazmıştık . 
HadiJe etrafında dün aldığı- Dün bir çok şahid dinlenmiş 

1 R U S a S k e r l e r i, b i r h a r P t e b l i g" ,· n ı' d i n l i y 0 r l a r 
1
• ve cinayetin Hü•eyin tarafından 
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işlendiii meydana çıkarılmıştır. _ __ ____ _____ _____________ Hidioeyi zabıtaya ilk haber 

Ta Sar r Uf 8O OO1ar1 19 41 S e n e Si. O de n~:r~~;~:~:~.i::~ko~=:ıu:b:iu~d:ı~ 
Artırma, eksiltme mukavelelerinde teminat 
olarak kabul edilecekler 

Ankara, 18 (Hususi muhabiri.nizden) - Milli Müdafaa ihtiyaçlarını 
k rşılamak üzere satışa çıkarılan 25 milyon liralık Tasarruf Bonosu 
h:kkındaki kanunun 50 milyon liraya çıkarılmasına dair kanun layiha
sının meclisin bu tatil devresine girmeden evvel umumi heyette müza· 
keresine başlanacaktır. Yeni layihanın bir maddesine nazaran bu tasar· 
ruf bonoları umumi ve mülhak bütcelerle idare edilen daire ve mües~e
•elerle Vilayet Hususi idareleri ve Belediyelerce yapılan artırma, eksılt I 
me mukavelelerinde satış kıymetleri üzerinden teminat olarak kabu 
edileceklerdir. 

Halbuki, yapılan tahkikat neti
cesinde hakikat t• ıuretle meyda-

/.,ngı• 1t eren ı·n nu··rkı·:yeden na ç~:~!::~:·~~lenditi gece, Ha-t~ seyin, annesi Sıdıka ve daha bir 
kaç kadın l.endi evlerinde otur· 
muşlar, muhabbet etmişler ve içki 

m Ü haya atı 35 mı· tyo n lira :~~i!~:~~r~tıe~lı~~~~;;arı::aa~~: 
Bir kaç saat sonra da Hü· 

sey~in ~el~şla evden çıkıp 'gittiii 
gorulmuştur. -b B 1 önümüzdeki Layihamın müzakere ve ka ulünden sonra, ono arın 

Türk · lngiliz mübadeleleri 
senede 17 misli 

üç 
arttı 

ayın ilk günlerinde satoşa çıkarılaca&"ı tahmin olunmaktadır. lzmir 18 (a. a.) - Şehrimizde bulunmakta olan 
logiltere büyük elçisi Sir Hughe Knacbbull Hughe•· 
sen fuar dolayısile Vali, Belediye Reisi ve diğer 
memlekt büyükleri Şerefine bir akşam ziyafeti ver· 
miş ve bu münuebetle uzun bir nutuk söylemiştir. 

duiu tehlikeli vaziyetle bugünkü çok kuvvetli vazİ· 
yeti arasında dikkate şayan bir mukayese yapmış ve 
Türkiyenin istikbaline emniyetle bakmakta olduiu· 
nu ıöylemişıtir. 

Tahrandan bir görünüş 

Sefir, lzmiri bu sene de ziyaretinden dolayı bil· 

hassa bahtiyar olduğunu, lngilterenin lzmir fuarına 
ıreçen seneki iştirakile bu seneki !ştiraki arasında 
bu sene lehine açık bir fark mevcut bulunduğunu 
söyliyerek söıüoü, lngiltere ile- Tiirlı.iye arasındaki 
ticari,.münasebata intikal ettirmiş ve Türk - lngiliz 
mübadelelerin'n üç senede on yedi miıli arttığını 
. öylemiştir. 

Sefir, Jngilterenin son üç ay zarfındaki gemi 
zayiatının harbin bidayetindenberi her ay verdiği 
gemi zayiatından çok az olduğunu, buna mukabil 3 
ay zarfında Mihver devletlerinin, lngiltere ve mütte 

liklerinin gemi zayiatının üç misli gemi kaybettikle

rini bildirmiştir. 

Sefir, logilterenin geçirmekte olduğu buhranlı 
günlere ratmen Türkiyeyi düşünmeie vakit bulmuş 
olduiunu, bu güzel memleket için huzur ve .suk1loa 

lngilterenin Türkiyeden mubayaatı 1938 deki 2 dan başka bir şey temenni etmediiini tebarüz ettir-
milyon liraya mukabil 1941 de 35 milyona yüksel· ciikteo soora vazifesini kolaylaştırmış olan Türk dev• 

Amerlkadan harp mal·ı miştir. let adamlarından hürmetle bahsile sözlerine şöyle 

R 1 zemesi alması için Sefir, Türkiyenin mubayaatının da ayni oi•bette devam etmiştir: 

U S a r çoğaldığına işaret ederek Büyük Britanya impara· « - Karşılıklı münasebetlerimizi ilham eden mü· • k torluğunun Türkiye ile ticari münasebetlerini inkişaf k b I - Am e rı a ettirmekteki kararının harp zamanlarına mahsus mu- te a i dostluğnmuzu müdrik bulunuyoruz. Biliyoruz Ta h ra na vakkat bir siyaset olmadığını, bilaki5 devamlı ve her ki Türklerle lngilizler uasında emniyetle, açık kalp-
- 1 k ı !ilikle serbestçe konuşmak mümkündür ve tekrar e • - R sene mütezayid nisbetler e uvve.t e. necek bir siyaset - u syaya b t deriz ki Türkiyeye karşı olaa siyasetimizin esası Türk • d • ı olduğunu Türkiyenin mu ayaa ı ıçın ınuhtaç olduğu l g 1 r 1 e!:. . l · t kc ·akntgıril.iz ittifakıdır ve bundan sonra da böyle ola-lngiliz lirasını kendisine temın e me ve ayni zaman-

ı 
da Türkiyeyi müstacelen muhdaç bulun~uğu bam ve 

R • ş: h l f 100 m 1 yon mamul maddelerin ithalatına lüzkum~u. mıkkt~rhdan faz- Sefir, Türkiyede bulunmaktan duyd • mem-
lZ Q a S a- 1 I .1., döviz öle doldurmama ıçın ı ı ükomet nuniyeti kaydetmiş. her tarafta harb auteg~,· 

a ngı ı 1 • ili k'b '- b d b • yanar-

h "ff • - d t t'b t alındıg" ını söy emış, m ea ı en ~en u erece üyük muvaff•k' ti 1 . F 
gl l d 1 d • arasın a er ı a . f l n ıye e zmır uarı· ana o ar ver 1 .. !erini harp vaziyetine intikal ettırerek uarı geçen nı dame ve tekamül ettirmege muvaffak olanları 

Londra18(a.a.)
- Mos~n -~~~~~~--~~~~~ ~~w~z~~!!!·~~~~!~:T~~·~k~i~e~n~in~i~ç~~~d~e~b~u~lu~n~-~~~~b~r~i~k=e~y~l~e~m~i!~~ir~.=;~=~;===;==~;=~ •• seneki zi areta zamanın a ur 

l<adyoıu Sovyet kuvvetlerinin dün A "k f"} 
Tahrana girdiklerini bildirmiştir. merı an 1 osu ) o· N B. M o 1 otof 

8 ( tıhbarat Bürosunun bu s a b a h k i Tahran 18 (a.a.)- Eski hüküm- Berlin, 1 a.a. - ··· rendi- tebliö-i: 
ık. .. Gönderilen malzemenin ki d n og 6 

dar Rıza Şah Pehlevi eve ı gun nin askeri kayna. ar ka bulunan M k 16 ---.. 17 Eylül gecesi kıtala-
Tahrandan ısfahana hareket etmiş· /ngı'lterege varmasını ö-ine o-öre çevrılme te os ova müzakereleinde b-ı h 

o 6 ' t yare- rımız u un cep e boyunca muha-
tir. t · ·çı'n Odesa limanı dün uva~ tlaeybom· Sovget heyetine riyaset rebe d 

Tahran 18 {a a.)- Pars Ajan· emın ı leri tarafından muvaffakıye • ye ovam etmişlerdir. Hava 
Si bildiriyor: Yüzlerce Alman, Tür- Bu·· tu·· n usullerı· "h' levaı•m va edecek kuvvetlerimiz düşman kuvvetlerine 

ı k 1 · h k halanmış ve mu ım od darbeler indirmi• ve tayyare mey· kiye yoluyle meme et erme are et purları yakılmı•tır. ··ıea~dı'I esa d 1 • 
etmiştir. o· . • k da mu " an arındaki tayyerelere taarruz-

T h 18 ( ) Rıza Şah tatbı·k edı"yor ınyeperın şar ın d hü· B lar yapmıştır. 
a ran a.a. - Sovyet motörlü kollarına a b 1 d 

Pehlevi, feraaatnamesinde, son se- ;ı- . . d .. şaıana Om a an I Bir günde 78 Alman 6 k Yazısı uçüncü say ıada cum eden tayyarelerımız u d' • 
elerde bütün Enerjisini memle et J• • t ver ır tayyaresi düşürüldü 

hizmetinde kuUanılğını, daha insan ve malzeme ıayıa 1 Leningrad Önünde 71 O Rus Moskova 18 ( a.a ) - Gece 

genç ve daha ~~y?k, ~ayretle~ Y ıkıJan köprüler miş~~g~~; bir tayyare kolu Kar•· İstihkamı Almanların yarısı neşredilen Sovyet tebliği: 
sarf edebilecek bırının ıktıdar~ elı· d . .1 · e taarıuz eline geçtı" 17 Eylülde kıtalarımız bütün 
ne alınasının bir zaruret oldugunu inşaata ait mukavele- en~zde Sovye.ı gemlı ekrınb. gemiyi cephe boyunca düşmanla muanni· 

etaıış ve 10 bın ton u ır h meld' B , d b h b 
ve Veliahdın yerine geçmesini İS· ler Türk • Alman mü· batırmış ve diğerini de ağır •· 

1 
.•r. undan başka Sovyetlerin ane ir surette mu are e etmiş· 

tediğini yazmakta, bugünden itiba- f d sara uğratmıştır. 4°?-~to muhribi, 2 denizaltısı ve lerdir. 15 Eylüldeki hava muhare-
ren Millet ve Ordunun iki şaha da messilleri tara ın an Odesa önünde bazı tepeler ucumbotu batırılmıştır. beterinde ve tayyare meydanların· 
itaat etmeleri lazım geldiği lavsi· imzalandı liz A.l~an hücum botları, lngi- da 78 düşman tayyaresi tahrip 
yesinde bulunmaktadır. Ankara 18 [ Husu•İ muhabiri- elden ele geçti sahılı açıklarında torpido muh- edilmiştir. 25 tayyaremiz kayıptır, 

Lnndra 18 [a. a.] - Şah'ın mizden ]- Sivilingrad ile Pityon Moskova, 18 (a. a.) - Tas a· rıı,ıle~in.in ve sahil muhafaza ge. Sovget heyetine Molotof 
tahttan feragat etmesinin petrol 1 • • jansının bildirdiğine göre, Odesa- m.ılerının kuvvetli himayesi alında rı'gaset edecek 

· · d'I üzerinde yıkılan köprü erın ınşası- d k ı 1 k kuyuları içın tesvıye e ı en mun· na aid mukaveleler dün Ankarada ya taarruz e en düşman ıta ar g~.tme te olan bir gemi kafilesine Moskova 18 ( a.a ) - Radyo, 
tazam vergiler hakkındaki hüküm } Sovyet hatlarına girerek bazı te- hucum ede k 

25 
b' · 

Türk-Alman mümessilleri tarafın· re ceman ın tanı· bu sabahki neşriyatında, Moskova-
ler de hiç bir değişikliğe sebep dan imza edilmiştir. Teknik bazı peleri ele geçirmişlersede harp ge· latoluk dört ticaret gemisini ba- ya gelecek lngiliz ve Amerikan 
olmıyacağı kaydedilmektedir. milerimizin müzaheretine dayanan lırmışlardır. hey'etleriyle müzakere edecek Sov-

Bu vergilerin tesviyeaine in- hazırlıkların ikmalinden sonra inşa· ti .. b' u 1 
ı ata başlanacaktır. inşaatın ne za· piyademiz 5aa erce suren ır . m • . ~giliı muhripleriyle muvalfa- yet heyetine Molotof'un riyaset giliı • Sovvyet kıtaları rana girer- harebeden sonra düşmanı gerı at- kıyetlı bir savaştan sonra bütün edeceğini bildirmiştir. 

1 k 'I n temı'n•t daı'resı'nde man başlayacaö-ı ve ne vakit ikmal · k · l 1 
er en verı e • 

6 mış ve tepelerı te rar ışga ey e- Alman aemileri hasara uğramaksı- Ruslar Mun adasından d d ·ı cektı'r edileceg· i malOm deö-ildir. 6 

evam e ı e · 
6 miştir. Düşman bir çok ölü ve zın dönmüşlerdir. Savaş tayyarele· çıkarılmışlar 

yaralı bırakmıilır. ri dün gece lngilterenin cenubi Stokholm 18 (a.a) _ Almanlar 
Alman tebliji şarkisinde liman tesisatını bomba· Mun adasından Rusları çıkarmış-

Berlin 18 ( a. a. } - Alman lamışlardır. !ardır. Bu ada Rusların Baltıktaki 

ihtiyar kadının bileğindeki çok 
kıymetli altın bilezik de ortadan 
kaybolmuştur. 

Hüseynin her akşam, saat 23, 
24 sularında yatmak adeti iken 
sokakta görülmesi, kadının evdeki 
başka kıymetli eşyaları bırakılarak 
hal~ı:ı ~Hez!finin çalınması, füp· 
eyı Huseyın üzerinde toplamıştır. 
• Sü~kü,. hariçten yapılacak bu 

turlu bır cınayet yalnız bileziiin 
değil, daha bazı eşyaların da or· 
tadan kaldırılmas nı icabettirece
iinden, katilin Hüseyin olduiu 

j kanaati kuvvetlenmiştir. 
Bununla beraber, Hüseyin ,,.. 

çunu itiraf etmemektedir. Bir Lam
ba fitili ile ve boğazı sıkılmak 
ıuretile öldürülen kadının ceıedi 
kaldırıl mıştır. 

Bulgaristan 
harbe girmek , 

• Üzeredir 
Almanya, Karade
nlzdeki Bulgar li· 
manlarının kapatıl
masını emretmit 

Zürih 18 a.a. - Röyter ajan• 
!nndan: 

Romadan alınmış olan bir telg
rafa göre lıalya hükılmeti Alman 
Hariciye Nezareti tarafından Bul
garislamn Rusya aleyhindeki har
be girmesi anının hulOI etmiş ol· 
duğundaıı haberdar edilmiştir. 

Söylendi&"ine göre ltalya hü· 
kOmeti, Bulgaristanın en ulak bir 
fedakarlık yapmaksızın arazi itiba· 
rile bir çok kazanclar temin et
miş nlduiunu nazarı dikkate alarak 
Alman Hariciye Nezaretinin bu 
mütaleasını tasvip etmiştir. 

Malı.edonyadaki nüfuz mınta· 
kaları meselesi hakkında ltalya ile 
Bulgaristan arasında mevcud olan 
gerginlik zail olmuş değildir. 

Kırıma karşı taarruza bqlanıl· 
mak üzere karadenizdeki bütün 
limanları kapaması huıu•unun Al • 
manya tarafından Bulgariıtana em· 
redilmiş olduğu soylenilmektedir. 

ltalya, Bulgaristana Moskova ile 
diploması münasebetlerini kesmesi· 
ni tavsiye etmektedır. 

Bulgar cevabı Rıısgagı 
tatmin etmedi 

Londra 18 ( a.a )- Moıkova 
radyosunun bildirdiğine göre, Mo· 
tolnf, Bulgaristan'ın verdi&-i-.:evabın 
tatmin edici olmadı&-ını Bulırar el
çisine bildirmiştir. 

950 gram beyaz 
ekmek 17 kuruş 

Bugünden itibaren fırınlarda, 
iyi cins undan yapılmış rengi be
yaz ekmek satılacaktır. 

ve muvakkaten ekmek fiatlerine 
zam yapmak macburiyeti hasıl ol
muş, fial ı 7 kuruş olarak lesbit 

lngiliz hava kuvvetleri düngün- • yeaine istinatai.bları olan Hanaü'-tebliği: d" .. M h'll . d 6 o 6 

Sovyetler Birliği Bulgaristanı 
Odesa'ya, Krıma, Kafkasyaya kar· 
şı mihverin taarruz pli.olarına Y".'" 
dım etmekle iddiham evlemektedır. 

Ukraynada Dinyeperin şarkın- uzun anş şa 1 erın e işgal al- nun zaptına ait umumi plana da- 1 
da taarruz hareketlerimiz fasılasız tındald mıntakalara taarruz teşeb- bildi. Önlenen hayvan 
devam etmektedir. Leningrad is- büslerinde 18 tayyare kaybetmiş- ha&telıkl•rı .. 

1 k lerdir. bunlardan 15 i ha va muha- Kıtın hayvanların yemsiz 1 Sur:r,· eden çıkıp cen•J? vbıla-

Aldığımız malOmata göre, Vi
llyet için Çumru merkezinden te
min edilen buğday, evvelce Akçe 
kaleden verilen buğdaydan daha 
iyi evsafta olduğundan, bundan 
aonra temiz ve beyaz ekmekler 
1&tışa arzedilecektir. 

y alnıı bugi)ndon itiboron 

edilmiştir, _. 
Alakadarlardan ogrendiğimize 

göre bir kaç gün sonra bu liat 
bor, bir buçukkuruş kadar düşecek· 
tir. 

Yeni unun randıman ll'Zhğı, 
bugünkü fiatın yUkHltilmesini icap 
ottirmiflir, 

1 ~ıu. 

tihkiimlarının zaptı için yapı ma ta k zıoe u· 
olan muharebelerde büyük muvaf· rebelerinde ve 3 ü de tayyare de- kalmaması için tedbiri er 

1

. yellerin en Ceyhan mer • .
1 fi topçusu tarafından düşürülmüş- a 1 1 n • c a k laşan ve şap, tabak ad~. ıverı ·~ 

fakiyetler elde edilmiştir. Tek bir B . . k . . h h 
1 

ı klarının on enmesı 
piyade tümenine ait müfrezeler tür. izım üç tayyaremız aıptır. Ziraat Veklletinden şehrimiz ayvan as a ı Ş f'k 

Mahdut lngiliz bomba tayyareleri , Ziraat müdürlüğüne gelen bir ya· ı için Baytar müdürü B. . •
1 

1 

1
ta-

hücumla il O İ!libkiim ele geçir- Al C b" l rafı~dan mahallinde tedbır er a ın· mişler. Alman hava kuvvetleri 3000 dün gece manyanın enu 1 B'•r· zıda kış mevsiminde hayvan arın H 
bi.tinde izaç taarruzlarında bulun- 1 yemsiz. kalmaması için şimdiden mış ve hastalık z

1
ail ol?1uştu1r. &9"' 

tonilatoluk 3 vapuru batırmışlar , 1 b k er ere ııraye etme 
d h muşlardır. liizımaelen tedbirlerin alınması ve ta ııi'ın aş a y ve 16 vapuruda o ka ar asara • k'kl ti · d 

'b d b k Ru5 ieblili l>u huıu•I• ıotkiklor y•p•lmuı bil· diıi'i yapılan tel ı er ne CMın • uğratmışlardır ki unlar an üyü S I Ji .
1 

. 
1
. • anlatılmıttır, 

bir kıomının batmış olması muhto- Moıkova 18 •·•· - ovy•t •- " ıaıt ır. 

-- •• reı1>1t adi/- -• • ""•etrrndea. 
...ımelcte ol•n Nvalr 



BUGON 19 Ey!OI 1941 

1 M~ırsün<dle büır keıç Sc§lc§lit 1 
\ .......... ...... , ..... . 

1 REALITEI 

Halk şairi Karacaoğlanı 
hatırlatan Mersin kızları 

Alaturka Müzik 
- 2-

Yüksek vasıflı 
bir pirinç çeşidi 

Şehirden yarım saat mesafede plaj; lokantası, soyunnıa yerleri 
ve yıkanma serbestisiyle medeni icaplara uydurulmuş: kadın, 
erkek, çoluk, çocuk sularda şıpıl şıpıl, kumlarda haşır neşir ... 

Ceyhanda tecrübeleri 
iyi neticeler veren bu ---
ce,it pirincin genı, mlk- ------
yasta ekilmesi için ___ _ 

Mersin gUzel 
belde ••• 

bir 

-----
Şelırin elektriksiz, ha

zan ekmeksiz ııe lıele mek 
tepsiz kalması gibi dertle
rine pek kulak ııermek 
tabiatınız yoksa, güzel ga· 
pılı sinemasında ııaklinizi 
geçirir, sazlı gazinosunda, 
yazlık barında eğlenir, 
lıaııadu parklarında, renk 
ııe ragilıa içinde dinle
nirsiniz. 

Ne~e~ nefese, çarpıntılar 
ıçınde tren, Mersine giri· 

Yor. Şehri, uzaktan görmeğe ça· 
lışıyorum: 

Som gümüşten işlemeli suları· 
nın mai atlas döşeğine uzanmış 
Merain denizi, öğle uykusu!lda .. 

Ağarmış, köpükten saçlarını kum
lardan yastığına bıraka, dağıta 
mışıl, mışıl oyuyor. 

Muz, portakal ve sebıe bah
ç elerile şehir, yeşilliğin bin bir 

renk nüansını yayıp genişliyor ve 
sahilde denizle kucaklaşıyor. 

Bahçelerden küçük, küçük de 
relerin, suların gümüşi parıltısının 
akup ıeçtiği görülüyor. 

Yeşillikle deniz, hiç bir yer

de bu kadar ülfet etmemiştir, ku-

cak kucağa gelmemiştir, 
rım. 

sanı• 

Burada aiaçlar, gür bir inki
şafla topraktan biraz evvel fış
kırmış hiısini veriyor: yaprakları 

o kadar taze, yeşili o kadar açıl. 

Hele yeşil maşlahtan yapraklarile 

giyinmiş muz ağaçları, bu meyve 

çiçek ve ağaç beldesini şarkkiri 

bir uılOp rüzelliği içinde süslüyor. 

Şehre girerken 
~----

Mersin istasyonundan ıehre ıi· 
rerken, eteklerini dolu ruz

fi.rla şişirip, bisikletleri üstünde 
havalanmış Mersin kızları, gönnl of· 

kuaa açılmış birer yelkenli hıziyle 
önilmden geçip uzaklaşıyor ve 

ben fıyri ihtiyari «Karacaoğlan» ı 

hatırla yorum. 

Bu beldede doğma, büyüme 
ve hatta Karacaoğlan tepesinde 
gömillü halk şairi, tevekkeli lçel

de, bütün ömrü boyunca, gönül 

sızt11 duymuş ve bu sızıyı sazında 
terennüm ederek halka duyurmuş: 

c T arauıış zülfünü dökmüş yüzüne, 
Yüzünü yüz~me süresim geldi. 

Başına takmış gillü, nerkisi 
Sunup bir dalını alasım geldi. 

Gerçi o vakit bisilı:letliler 
yokmnf, fakat bunun yerine çesme 

başlarında kızlar ellerinde testiler, 
bakraçlar gönül doldururmuş .. 

Plaj 
Bu bakımdan şehir, daha ilk 

bakışta, cenup vilayetleri
uıiz içinde oldukça asri bir man
zara arzediyor. Galiba deniz ve 

tabiat rüzelliği bunda büyük bir 

rol oynamaktadır. Şehirden yarım 
saatlik mesafede Plij; lokantası, 

eoyunma yerleri ve yıkanma ser

beıtlıiyle medeni icablara uydu· 

rıılmuş: Kadın, erkek, çolak, çocnk 

ı•larda fıpıl, ııpıl, kumlarda HA· 

tırneılr .. Y ılnız bu modern man· 

uranın bir farip tarafı varki, in. 

san ıülmekten kendini alamıyor: 
Lokantanın önünde, eaki, kısa, 

çerden, çöpten bir iıkele, denize 

dojru uzatılmış. e., tarafa kır 
bekcisine benzer bir adam otnrtuı: 

muş.. Elinde bir düdük, ikide bir 

çalıyor, belediye zabıta memuru 

işaretleri yapıyor. Evvela deli ol

duğa na hükmettim. Sonra dikkat 

edince anladım ki, bu adamın ha

kikaten mühim bir vazifesi var: 
Sahildtn dört, bet metre ötede, 

deniz içinde çekilmiş ipleri, yüzme 
bilsin, bilmesin kimse geçmeye 

mezun degildir. 

Sordum: 

- ipleri geçince, deniz birden 
bire derinleşiyor veya tehlikeli bir 
veziyetmi hasıl oluyor? 

izah ettiler: 
- Hayır, böyle bir tehlike 

uıevcut değildir. Yalnız, geçen 

sene yüzme bilmeyen biri burada 
boğulmuş da onun için bu tedbiri 
alıyorlar. 

insanın bu garip tedbir kar
şısında: 

«Çelebi böyle olur bizde de 
Plaj dediğin» diyeceği geliyor. 

Tozlu, bozuk kaldırımlı 

yollar bir tarafa 

Eğer, yolların tozu, toprağına 

bozuk kaldırımlarına ve ih
mal edilmesi yazık olan taraflarına 

müsamahalı bir gözle bakılırsa, 

YAZAN l 
NejatBöğürtlenı 

Mersin, parkları, bahçeleri, d= 1 
boyunca sıralı evlerin ruh okşayan 

yapılariyle güzel bir belde .. 

Hususiyle, şehrin elektriksiz 

ve bazan ~kmekıiz ve hele mek

tepsiz kalması gibi dertlerine pek 
\c.u\ak vermek tabiatınız yoksa, 

rüzel yapılı ıinemasında va\c.:.tın121 

l'eçirir, sazlı gazinosunda, yazlık ba

rında eğlenir 1 güler, oynar ve ter

temiz, şıkır, şıkır havuzlu parkla· 

rında, renk ve rayiha içinde din
lnirsiniz •. 

Mersinde lise yok mu? 

doğru imiş, hakikaten içe! vilaye· 
tinde bir, tek lise yokmuş.. Üç 

orta mektep te ihtiyaca kafi gel
miyormuş . Orta mektebi bitiren 

talebe, tahsiline devam ıçın, 

eğer ebeveyni masrafa ve bazı 

güçlüklere, mahzurlara katlanırsa, 

her gün Adanaya, liselere gelmek 
mecburiyetinde kalıyormuş. 

Maarif bakımından içeli göste 
recek notlar alıyorum : 

- lçelde 143 ilk okul var. Bu 
ilk okullarda muallim kadrosu 72 
kadın, 188 erkek olmak üzere 260 

tır. 

ilk okullarda talebe mevcudu 
5480 kız, ı2704 erkek olmak üze· 
re ı8184 dU bulmuştur. 

ilk okul vaziyetinde, diğerleri · 
ne nisbet edilirse, pek okadar 
darlık yoktur. 

Beldenin 20 kadar Eğitmenli 
okulu vardır. Mersin, Tarsus ve Si· 

!ilkede olmak üzere de 3 Orta O· 

kolu bulunmaktadır. Bu Orta Okul· 

!arda 369 kız ve 1179 erkek ol· 
mak üzere 1546 talebe okutulmak· 
tadır. 

Tarsusta bulunan bir Ameri· 
kan Kollejinde 101 çocuk tahsil 
görmektedir. 

Hesabı ve hazin neticeyi çı· 

karalım: 

Vilayetin tahsil çağındaki ço· 
cukları 19731 kız ve 21673 erkek 
olmak üzere 41416 ya varmıştır . 

Halbuki, bunların içinde tah• 
sil görenler, 5398 kız, 11466 er· 
\c.ek o\mak \izere 16864. dir. Bu 
hesaba röre, demek.ki, lçel vilii.ye· 

tinde 2455?. çocuk mektepsizdir. 

Evet bu, 24552 çocuğun okuuıayı

şı sırf mektepsizlik yüzündendir. 

Dahası var: Vilayet dahilinde 
umumi olarak, okuma bilenler 9071 

kadın, 48325 erkek olmak üzere 
Mersine giderken trende, dört, 57396 kişidir. Okuma bilmeyenle. 

bet talebe gördüm. Adana· rin adedi ise 114322 kadın, 72518 
ya gelmişler, ikmal imtihanlarını erkek olmak üzere 186840 dır. 
vermişler ve dönüyorlarmış. Daha iyi bir fikir verebilmek 

Hayretle sordum: V 1 · f için i ayetın nu usunu da kaydede· 
- Mersinde ljse yok mu? llm: 123323 kadın, 120843 erkek 
- Liseden vız geçtik • dedi- olmak üzere 244236. 

ler- Orta mektepler de kafi gelmiyor Modern ve ı sri görünüşlü , 

lçel vilayetinde bir tek lise olmadığı parklı , bahçeli, sazlı, gazinolu, 

için biz, her gün trenle Adanaya barlı, danslı, lzmirden sonra Tür· 
gelip giderek okumak mecburiye- kiyenin üçüncü derecede bir ihraç 

tinde kalıyoruz. ve ticaret merkezi, tarihin her dev· 
Mersine iner inmez ilk işim rinde Şairleri, Edipleriy[e Münev-

alikadarları görmek oldu: ver yetiştirmiş koskoca !çelin Lise-
Trendeki çocukların dedikleri siz oluşu garip değilmi. 

..,.. 4 • ••••• ·-· ••• " ...... 

faaliyete geçlldl 
"7JJiraat Vekaletine bağlı Antalya sıcak iklim nebatları islih istas• 
~yonu tarafından islah edilmek suretiyle yetiştirilen Çeltik to• 

bomları meyanında yüksek vasıflı bir pirinç çeşidi geçen sene Seyhan 
vilayetine de verilmiş ve Ceyhan kazasında tecrübeleri yapıl· 
mıştı. Aldığımız malOmata göre, bu pirinç çeşidi, fenni bakımdan çok 
makbul görülmüştür. Hususiyle yüzde 60 randımanı nazarı dikkatı celb
etmiştir. 

Bundan dolayı, geçen yıl 65 dekar üzerinden yapılan zeriyat bu 
sene 1500 dekara çıkarılmıştır. 

(Mavi gül) adını taşıyan bu pirinç çeşidinin cenup bölgesinde daha 
geniş mikyHta ekilmesi için alakadarlarca faaliyete girişilmiştir. 

Adana Lisesinde okuyan 
Mersinliler için pansiyon 

Mersinde ilk Okullarda kayıd 
muamelesine dün başlanmıştır. Or
ta mekteplerde yapılmakta olan 
kayıd muamelesi 25 Eylulde sona 
erecek ve derslere başlanacaktır . 

Alakadarlardan aldığımız mı· 

lilmata göre, lçel vilayetinde bu 
yıl Orta mekteplere fazla tehacüm 
vardır. Vilayetin üç orta mektebi 
ihtiyac ı karşılayamamakta ve bu 
yıl birçok talehenin mektepsiz ka
lacağ ı anlaşılmaktadır. 

Keyfiyet vilayetçe Maarif Ve
kiletine bildirilmiş ve bu halin, 
önlenmesi çareleri etrafında Veka· 
letten direktifler istenmiştir. 

Pamuk ihracatçıları 
Birliğinin tazım telğ

raflarına gelen 
cevaplar 

Çukurova Pamuk ihracatçıları 1 
Birliğinin yıllk toplantısı münsebe· 
tiyle kendilerine çekilen ti.zim tel
graflarına büyüklerimiz aşağıdaki 

cevapları vermek [ Ot fıı ada bulun
muşlardır. 

Ziya Alaçam 
Pamuk ihracatçıları Birliği U

mumi Heyet Başkanı 
ADANA 

Kongrenin izhar ettiği necip 
d uy g u l a r a Reisicumhurumuzun 
teşekkürlerini arzederim. 

Umumi Katip Kemal Gedelec 
Ziya Alaçam 
Çukurova Pamuk ihrcatçıla

rı Birliği Umumi heyet başkanı 

ADANA 

Çukurova Pamuk ihracatçıları 
Birliğinin senelik toplantısı müna
sebetiyle izhar edilen hissiyata te· 
şekkür ederim. 

T. B. M. M. R. A. Renda 

Ziya Alaçam 
Çukurova Pamuk ihracatçıları 

Birliği Kongre reiıi 
ADANA 

Mersin Vilayetinde bir Lisenin 
bulunmayışı da büyük zorluklar do· 
ğurmaktadır. 

Liseye devam edeeek talebe 
Adanaya kadar gelmek mecburiye· 
tindedir. Nehariler için bu vaziyet 
müşkilatı mucibdir. 

Mersinden Adanaya gidip gel· 
me müşkilatını önlemek için, Ada· 
nada Liseye devam edecek Mersin 
talebelerinin yatıp kalkmasını te· 
min edecek bir pansiyon tesisi dil· 
şünülmektedir. Hatta bu düşünceyi 
kuvveden filo çıkaracak teşeb· 
büslere girişilmiştir. 

Kongrenin hakkıuıdaki duygu. 
!arına teşekkür eder, başarılar di· 
!erim. 

Başvekil • Dr. Refik Saydam 

Ziya Alaçam 
Çukurova Pamuk ihracatçı!•· 

rı Birliği Umumi Heyet başkanı 

ADANA 

Birliğinizin senelik umumi he· 
yet toplantısı münasebetiyle çekmiş 

olduğunuz telgrafa teşekkürler e· 

der, aza arkadaşlara selam ve mu• 

vaffakiyet temennilerimin iblağını 
rica ederim. 

Ticaret Vekili-Mümtaz Ökmen 

Bir doktor vatandat
lığımızdıln çıkarıldı 

Aakara ( Hususi muhabirimiz

den ) - Aslen Kıbrıs doğumlu. 

[arından ve vatandaşlarımızdan o· 

lop elyövm yabancı bir devlet hiz

metinde bulunduğu ve bu hizmeti 

terk etmesi teklif olunduğu halde 
kaba) etmediği anlaşılan doktor 

Ata Refik'in Türk vatandaşlığın

dan çıkarılması hakkındaki karar

name Vekiller Heyetince lastik e· 
diloli. 
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ti 
Kısa bir sükOtu müteakip ilave et-

- Seni sıhhatte ve sağlam görmek 
isterim. 

Yanımda eserine devam edebilmen 
için zekana muhtacım. 

Genç kadın sevinç ve heyecanla ona 
baktı: 

- Bu ıöylediklerin aşkımızın hakiki 
manasını ve büyüklüğünü ifade ediyor. 
Sen erkeksin, ben kadınım; kalblerimizi 
zekilarımızı birleştirerek dünyanın en bü 
yük hakikatine erişmiş bulunuyoruz. 

Stefan onu kollarında sıktı: 

- Kalblerimizi ve zekilarımızı birleş
tirdik sevgilim, yakında biitUn bir hayat 
ıçın vücutlarımızı da birleştireçeğizl 

Genç kadın sarardı: 

- Ne demek iıtiyorsun St•fan? 
Stefan gülümsedi: 

- Anladın sanırım. 

Onun titrediğini hissederek: 

- Evet sevıilim, diye ilive ettti. At· 
kımızdan utanıyormuyuz ki saklıya • 
lım. 

Niçin aşkımızı sarayın dedikodularile 
kirletelim? Seçtiğim kadınla evlenuıekto 
serbest değil miyim? Seçişimi tenkide kim 
ceaaret edebilir? Karım ol Militzal 

Geqç kadın, batını kaldıruıayınca hay 

retle sordu: 
- Neden cevap vermiyorsun 

z a ? 
Gözlerini görmek için 

hakimane , müşfik bir 
dırdı . 

Militza ağlıyordu. 

onun 
tavırla 

Milit· 

başını 
kal • 

Sessizce ağlayan bir kadının karşı. 
sında müteessir olmıyan erkek var mıdır? 
Stefan ıstırahla içi burkularak yal -
vardı: 

Nen var Militza? Nen var, bana 

söyle ... 
Militza onunla gözgöze gelmekten 

çekinerek kekeledi: 
- Mesuduuı, çok mesudum da on· 

dan ... 

Ve bir sebeh göstereblidiği için müs 
terib, başını Stefanın omuzuna dayıyarak 

ağladı, atladı ... 

-xıx-

- Profesör Kurili gördün değil mi 
Militza? ne dedi? 

Stefan, kabine içtimaını müteakip 
hemen hususi dairesine koşmuştu. Militza 
orada profesör Kuril tarafından muayene 
edilecekti. 

Genç kadın bir koltuğa oturmuş, elin• 
de herhalde okumadıj'ı bir uıecmua ile 

buldu. Yanına giderek 
tekrarladı: 

öptü ve 

- Doktor ne dedi sevgilim? 
Militza gülümsedi: 

sualini 

- Merak etme, mühim bir şey değil. 
Çabuk geçer, dedi. 

Stefan bariz bir meuınuniyetle: 
- Çok şükür, dedi. Zaten şimdi has

talığın sırası değildı Militza... Yakında 
evleneceğimizi ilin etmeğ'e karar ver. 
dim. 

- Evleneceğimizi mi? 

Genç kadın bunu öyle rarip bir ses
le kekelemiş, öyle beyecanlamıştı ki Tal. 
dek ıstırablı bir hayretle ona baktı. Mi
litza gene sapsarı olmuştu, gene Stefanla 
gözgöze gelmekten çekiniyordu. 

- Anlamıyorum, anlamıyorum Milit
za ... Dün bu fikrimi ilk defa açtığım za
man da böyle garip bir tavır almıştın. 
Sonra ağlamış ve sebebini sorduğum za
man « mesudum da ondanl » demiştin. 
bunu ben bir kadın hassasiyetine bamlet
miştim. 

Fakat dündenberi bu fikir üzerinde 
kafi derecede düşünmüş olmalısınız. 

Stefan sesine garip bir boğukluk ge
lerek sustu. Militzanın cevap vermediğini 
görünce devam ettir 

- Bu fikir, eğer samimi iseniz be
inm gibi sizi de Hvindirmelidir. Yal varı· 

rım sana sevgilim, aklım korkunç ihtimal
ler ve faraziyeler getirme ... 

Mililza mırıldandı: 

- Aklına gelebilecek ihtimaller hiç. 
bir zaman h a k i k a t kadar müthiş 
olamaz( 

- Ne demek istiyoraun? 

- Stefan, Söylemek zama~ı reldi .. 
Artık saklıyamam ve saklamamalıyım ... 
Bununla beraber elin tereddüd ediyorum; 
soyliyeceklerimlo sana öyle ıstırab vere
ceğim ki.. .. 

Ayağa kalkmı4tı. Titriyen ellerle Sto 
fanın saçlarını ve yüzünü okşadı. Sonra 
birden, çılgın gibi Stefanın göğsüne ka· 
pandı: 

- Söyleuıezden önce beni öp Ste· 
fan beni kollarının arasında bir dofa tut. 
Çünkü, söyledikten sonra her şey bituıiş 
olacak. 

Genç kadının uzattığı dudakları uzun 
uzun öptü ve bu öpücüğün adeta vahşi. 
ce ihtirasından ürktü. Militzanın sinirleri 
müthiş gergin olduğu anlaşılıyordu. Onu 
teskin için kollarında bir çcıcok gibi sal· 
lamak istedi. 

Fakat Militza geti çekildi, dıvara yas• 
landı ve nefes nefese bojuk bir sesle ko· 
nuştu. 

f D.ıJamı fJar I 
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Gayri mesru karı koca 
hayatı yaşayan ar 

Rus notasına 
Bul gar cevabı 

Notadan, Rusyanın 
Bulgaristan hakkında
ki hattıhareketlnin tah 
rlkAmiz o:duğu anla
şılıyormuş 

1 
Amerikadan harp mal

zemesi alması için 

·Amerika 
~--İİİııııİİİıoııııİİİİİİİııııİ ... :.:..:,,;::. 

Rus yaya 

Alman ihraç 
teşebbüsü 

Össel ve Mun ada
larındaki Sovyet 
kıtaları tarafından 
nasıl akamete uğ· 
ratıldı? 

Amerikadaki Nazi casus· 
alrının muhakemesi 

Nevyork 18 (a.a.) - Amerika 
hesabına haber toplamağa memur 
Alman lrkından Amerikalı Sebol 

dün Federal mahkemede, Naziler 

hesabına casuslukla zan altında bu
lunanların muhakemesi icra kılınır· 
ken şahit sıfatile dinlenmiştir. Şa· 
hidin ifadesine nazaran bir Alman 
Ajansı bundan 5 ay evvel kendi

sine 4000 subayla 30000 Amerikan 
askerinden mürekkep bir kuvvetin 

Groenland ve lzlandaya göJderile

ceğini söylemiştir. 

Adliye Vekilliği, gay-

YAZAN rimeşru karı koca 

Peyami 
SAFA 

h a y a t ı yaşiyanlarla 

bunlardan doğan ve 
hukuk dilinde « nesli 

gayri sahih» adını alan çocuklar 

için bir karar vermek arifesinde 

imiş. 

Dava çetindir. 
Gayri meşru karı koca hayatı 

yaşıyanlar ikiye ayrılır: Birinciler 
şehirliler ve münevverlerdir , ki 
bunlar arasında pek tanınmış hu· 
kukçular, öğretmenler gazeteciler, 
doktorlar, devlet ve bilhassa hari
ciye memurları olduğunu yakından 
biliyoruz. Kanunla ve sıkı idare 
tedbirleriyle, amme hizmetinde bu

lunan insanların metres hayatı ya 
şamalarının önüne g çmek müm

kündür. 
Gayri meşru karı koca hayatı 

yaşıyanların ikinci bölümü köylü
lerdir. Bunlar gizli imam nikabı 
kıydırdıkları için , evlenmelerini 
gayri meşru telakki etmezler; bila
kis bunların göıünde medeni nı
kih gayri şer'i ve gayri meşrudur. 
Burada medeni ve dini inançların 
çatışması hadisesi önündeyiz. Dava 

evvela içtimaidir. 
Sonra bir kaç kadın a 1 a n 

k ö y 1 ü n ü n bunları tarlada 

birer istihsal unsuru olarak ça

lıştırdığını görüyoruz. Öyle ki ba
zı köylerde birkaç karılı bir aile 
adeta geri biçimde bir kollektil 
5irkettir. Burada köylüyü bir kaç 
kadın almıya sevkeden şey, poli
gami {taddlldü zevcat) ananesinin 
devamından ziyade istihsale ait 
zaruretler olduğuna göre, dava bir 

yandan da ikti•adidir. 
Nihayet bir köylünün birkaç 

karı labilmesi için köyünde kadın 
sa7ısının erkeklerinkinden fazla ol

ması lazım gelir. Eğer böyle ise , 
dava, ayni zamanda demografik 

(nüfusa ait)tir. 
Bu üç sebebi ortadan ka_ldı-

ran içtimai, iktisadi ve demogra

fik müdahalel~rin dışında, yalnız 
hukuki ve zecri tedbirlerden hiç

bir fayda beklemeyiniz. 
Amme hizmetinde bulunan şe

hirleri ve münevverleri metres ha
y atından ayrılmağa mecbur edebi· 
lecek olan kanun, gayri meşru karı 
koca hayatı yaşıyan ve gayri meşru 
çocuk yapan köylü üstünde tesir
siz kalır. Çünkü şehirliler ve mü
nevverler, köylüyü bu yola sürük· 
!iyen içtimai, iktisadi ve nüfusa ait 
sebeplerin dışınciadırlar - Onları 
metres hayatına •evkeden tered
di amilleri de içtimai, batta bazı 
hallerde iktisadi olmakla beraber 

büsbütün başka so7dandır. 
Bütün fikir adamlarımızı ve 

mubarrirlerimizi bizim de tekrar 
tahlil etmek istedigimiz bu mev
:ıuun üstüne kapanmaya davet ede-

rim. 
Taıfiri Efklr'dan J 

• 
Taksi derdi 

YAZ N 
NA C 1 

Taksi ş9för-
üne sorarsa

nız, haklıdır. 

SADULLAH Taksi müş· 
terisine sorarsanız, o da haklıdır. 
Fakat iki tarafın da kendi•ini hak
lı sanması, taksi şoförüyle toksi 

müşterisi arasında geçen çeşitli ve 
malam ihtilafları tabii görmemiz 

için kifi sebep değildir. 
Ben bu ihtilafların nakline gi

rişecek, değilim : Çünkü böyle yap· 
manın zengin, fakir, hemen her va· 
tandaş tarafından kahvelerde, tram

vaylarda, vapurlarda, evlerde, ra· 
zinalarda babire anlatılan bir yığın 
vakıayı boşu boşuna .tekrarlamak

tan farkı olmıyacaktır. Bütün bu 
vakıaların ishal ettiği hakikat şu
Jur ki, bir çok şoförler mahdut 
olduğunu ileri sürdükleri benzinle

rini azami mikdarda istismar gay
retini düpedüz ihtikar hududuna 

vardırmışlardır. 
Harbiyede çevirdiğ'iıniz bir şo· 

töre sord11k : 
" - Bizi Aksaraya götürür 

müsün ? 
Kemali çiddiyetle cevap verdi: 
u - Götürürüm, efendim. Fa .. 

kat şu anda taksi, 160 kuruş yaz
mış bulunuyor. Ve ben, o parayı 
ödeyecek olan mütl•riıııi almaya 

gidiyorum. Eğer sizi yerinize götür
mek yüzünden on• yetişemezsem 
bithbi 160 kuruşu alamıyacağım. 

Bu itibari.o, sizi alabilmem için ev
vela 160 kuruşu vermeniz lazım. 

lstanbula gidiş parasını da verece
ğiniz tabidir. Fakat, bıı saatte ora
dan geriye müşteri bulamıyacağım 
ve avdet benzinini <ie boşuna har
cıyamıyacağım için, o parayı da 
sizin ödemoniz lazımdır. Bittabi, 
gece zamanı ve yüzde on pahalı
lık zammını da istemek hakkımdır. 
Eğer bunlardan başka bir de bah
şiş lıltlederseniz, buyurun gidelim.,, 

Evet buyurun gidelim. Ve bu
yurup giderken unutmayın ki, şo 

löre bütün istediklerinden gayri, 
bir de teşekkür borçlusunuzdur. 

Çünk Ü o, üstelik minnetinizi de 
İ>leyen şu cümleyi ilave etmeyi de 
unutmıyacaktır : 

u - Unutmayın ki, bu işi de 
sırf sizi tet.nıdığım için, sevdiğim. 
saydığım ıçin yapıyorum 1 " 

Ayrıca unutmayın ki, bu şoför 
vatandaş, karşılaşabileceğiniz Mes

lekdaşlarının en insafsızı da değil 
dir. Uzatmadan ve bir kulak veren 
olur ümidiyle, bu garip vaziyetin 
devamından kurtarılmamızın çare
sini de söyliyeyim : Son aylarda, 

tıpkı lngilterede olduğu gibi, her 
şoförü, boş yeri bulunduğu takdir
de, kendisine işaret veren her va 
tandaşı arabasına - muayyen -
bir ücret mukabilinde - kabul et
meye - y.:ıni arabasını mini mini 
bir otobüs şeklinde çalıştırmaya -
mecbur etmek 1 

Tatbikahnın teferrüatına dair 
izahat vermeyi lüzumsüz gördüğüm 
bu basit tedbir de alırmazsa ya. 
kında içlerine bindiğimiz taksilerin 

Altlarında kalmıştan beter olaca
ğız demektir 1. 

• 
Satıcılık 

Yazan 1 
Hikmet 

Feridun 

[ Tan'dan ) 

sanatı 
Dünyanın her 
tarafını dolaş· 

mış bir ahba
bım bona şun-

Salya, 18 (a.a.) - D. N. B: 
Hükılmel organı olan Dnes ga
zetesi, Bulgar hükamelioin Sov

yet sefirine verdiği cevap hak
kında tefsiratta bulunmaktad 

ır. 

Mak>lede ezcümle şöyle deniliyor: 

« Bulgar cevabı, Bulgarista
nrn esaslı surette değiştirmeksi 
zin ve ~akarl.~ . u_zun zamandan 
beri takıp ettıgı sıyaset hakkında 

zerre kadar şüphe bırakmamak
tadır. Bulgarıstan görüş tarzını 
bu cevapta uzun u_zadıya ve açık 
ça izah etmektedır. 

Moskova hükümetinin v k a ı-

aları tasvir tarzında ve bun! 
h 

. ara 
atfettiği e emmıyetten mezko 
hükumetin Bulgaristan bakkındak~ 
hattıhareketinin ne kadar tahrik; 
amiz olduğu ve yine mezkur h .. 
kümetin hakikati ne kadar tah~I 
ettiği anlaşılıyor. 

Sovyet tebligatı başından ni
hayatine kadar tam ve doğru 
olmıyan malamata dayanmakta

dır. 

Dudağ'ını büktü, omuzunu kal
dırdı ve : 

- Bilmem ki 1.. cevabını ver-
di. 

100milyon 
Londra 18 (a.a.) - Royter 

dolar Verd-1• aiansının Moskova muhabiri bil-
diriyor: 

Sahil müdafaa'1na memur 

Amerikan filosu tuğgeneral Aleks, Almanların Riga 
körfezinin ınedhalinde bulunan 

Göndef"ilen malzemenin Ôssel ve Mun adalarına asker 

l ngiltet"ege vat"masını çıkarma teşebbüslerini akim bı-
temin için raktığından dolayı tümgeneralli-

8 •• .. ğe terfi edilmiştir. 

UtUn USUiieri Aleks, Baltık donizinde bulu 

Sebol, Alınan casusları için 

Amerikaya gönderilen paraların 
büyük bir kısmına Federal istintak 
dairesi tarafından el konulduğunu 

ve bu sebeble casusların az para 
aldıklarından şikayet ettiklerini .. 
ıöylemiştir. 

b•k d nan Sovyet donanmasının muhte- Hava harekAtı tat ) e İyOr lif kısımlarına kumand• etmektey- Londra 18 {a.a.)- iki lngiliz Hava 
di. Ôssel adası ve Riga körfezi Filosu dün Betün cıvarında E.lek· 

Vaşinflon 18 [a. a.] - Ame- methalinde bulunan ayni grupa trik santralına hücum etmişlerdir. 
rika~ın, Amerikadan harp malze- dahil adalar Rusların elinde bu- Yangınlar çıktığı görülmüştür. 6 
mesı mubayaa etrue•i için Sovyet lundukça Finlandiya körfezinde Alman tayyaresi düşürülmüştür. 8 
RusyayablOO milyon dolar verdiği Alman gemilerinin seyrüseferi lngiliz tayyaresi kaybolmuştur. 
reıımen ildirilmiştir. 

müşkilleşecek ve Riga körfezi- Diğer büyük bir lnriliz tayyaresi 
Vaşington 18 [a. a.] _ Bah-

A 
nin Almanlar eline geçmesinin teşkkülüde Fransız sahiliniaşmııtır. 

riye oazm lbay Knoks, Amerikan 
hiç bir kıymeti kalmıyacaktır. Söylenildiğine göre, Fransız sabil· 

donanmasının, kiralama ve ödünç !erinden •iddetli infilik sesleri du-
verme kanunu mucibince sevkedi- Alman ihraç teşebbüsü şöy- • 

1 1 1 t Yulmuştur. len malzemenin ngiltereye varma- e 0 muş ur: 
sını temin için - konvoy sistemi Cumarte•i sabahı ilk taarru- . Surlyedekl Fransız men-
de dahil olduğu halde - blltün zu yapan kıtalar yalnız 4 saat dasına nihayet verlldl 
usulleri tatbik ettiğini beyan ey- devam eden bir muharebeden Londra 18 (a.a.)- Suriye is· 
!emiştir. sonra püskürtülmuştür. Fakat düş- tik lalinin iadesi hiç şüphesiz Arap 

Avustralya Başflekilinin manın pazar günü adetçe daha aleminde mükemmel bir intiba ha-

b e y a n a t 1 çok gemilerle yapmış olduğ'u sıl eden hadisedir. Suriyedeki Fran• 
Onu söyletmek ma\;sadiyle : K ikinci taarruz da evvelki güne M d 

1 b h 
ambera 18 [a. a.] - Avus- sız an asına evelki gün nihayet 

- htimal u pa alısının '-ıl- 1 kadar devam etmı"•tı"r 1 • V b " tra ya Başvekili Parlamentoda de- • • veri mış, işinin la7in ettiği ka ine 
!arı daha iyidir ... dedim. - t" k" B" 1 k Al mış ır ı : ır ara ı man kuvvetleri istila etmiştir. 

Bu sefer omuzlarını kaldırdı. R 1 
« - usyanın ogiltereye te- toprağa ayak basmağa muvaffak Müttefiklerin vadi tatbikatın· 

Sakızını çıkarttı ve ağzından b"ır 1 • 1 • ld • 1 b 
kt O d ının e mış o ugu metot alma dev- o muşsa da aka inde denize dö- dan olarak Şeyh Tacettin Elhaıanl tek kelime çı ı. a yanlış : 

_ Belkim!., resi çAabucak sona ereceğe benzi- külmöştür. Cumartesi günü faali Suriye Gumhurreisi tayin edilmiş 

d yor. vustralya bu devrede vakit yette bulunan ve dördü b.atırı- hükılmetin te•kilini deruhte eyle• 
Bu esna a mağazanın bir kn•e- k b t - d • "ld" F ı • 

-v ay e mış egı ır. akat mühim an gemileric içinde 2500 k.adar miştir. Bu suretle, bizzat Tacettı"-
sindoki telefon çaldı. Şimdi satıcı ıı. - • Al b 1 
bütün dikkatini telefon tarafına o n azamı gayret de henüz yapıl- man u unmaktaydı. Bu gemi- nin de söylediği gibi, Sariye müt-

- . B . d mamıştır.» ler 8 destroyer ve 11 hücum bo tefik büyu""k demokrası"ler çerçeve-
çevirınıştı. enım sor uium şeylere 

Liberal Nasgonall ' tu tarafından muhala•a ed"ılme'-- · d h"l l ki d cevap bile vermiyor, telefonu açan erın • "' sıne a ı oma a ır. 
arkadaşına gülerek uzaktan sesle- yıllık toplantısı teydi. Destroyerlerden biri, hu: Berllnde 5 Avustralyalı 

· d L d 8 [ cum botlarından da on'u batı· ld d nıyor u : on ra 1 a. a.] - Liberal am e Udi 
- Selam söyle... Benden de Nasyonallerin dün Londra'da top· rılmıştır. Stokholm 18 (a.a.)- lsveç ra· 

selam •Öyle hınzıra ... Benin için: !anan yıllık kongresinde ittifakla ikinci hücum civar limanlara zeteıi Doflu Nyhcter'in Beılin mu· 
« Hain l .. Nerelerde o ? .. » diye kabul edilen karar sureti hülr.Ome- yapılmıştır. Almanlar bir büyük habiri bildiriyor: 
suruyor de .. oinirlendim. Dükkandan te tam itimat beyan, Atlis dekla- ve BO küçük nakliye femisi kay· 5 Avustralyalı dün idam edil-
çıktım. O benim uzakl~tıjımın far- rasyonunu taıvip, Sovyet müda- betmişlerdir. Bir kaç Alman as miştir. Bunlardan Edvard Yarola-
kında bile olmadı... f k · k k aasını hayranlıkla takdir ve Sov- erı araya çı mağa muvaffak viski isminde birinin senelerdenbe· 

Satıcılılr. denilen şey muhakkak Jl d ld • d kı mühim bir hüner, bir sanattır. yet mi etine seri yar ımda bulu o ugun an toprak karış karış ri devlet deyhinde temayüller iz-

ları anlattı : Ve Avrupada. Amerikada bazı şe- nulmasını tasvip etmektedir. müdafaa edilmiş ve muharebe har etmiş olduıi'u söylenmektedir. 
- Geçen gün bir traş fırçası ltirlerin suyu, havası, ım.ai iıtih .. - Maarif Veklletinin çok çetin olmuştur. Bu ikinci ha Diğerleri İle yabancı bir devlet 

almak niyeti ile büyük mağ'azalar !atı gibi mağaza satıcıları meşhur- hazırladığı kanun rekette de binlerce Almon aske- lhetabına casusluk etmişlerdir. 
dan birine girdim- Diş macunu, traş dur, llyihaları mecliste ri ölmüş ve bu teşebbüsler Al- sveç Almanya'ya demir 

t Böyle yerlerde bir tek düıi'me h · Ö d 1 
Sabunu ve bu tarzda eşya sa an A k 

8 
[ manlara çok bahalıya 1 1 cev erı g n erm yor 

dairelerdeki te2 .. ahın arkasında iki almak için bir mağazaya girseniz r"f V ,n ara 1 Hususi] - Maa- tur. ma o muş· Londra 18 (a.a.)- iktisadi harp 
6 satıcı size bütün bir kostüm satar. 1 t1K.fileti tarafından memleketin 

genç kız bir taraftan sakız çiyni- muhtaç oldu. 1 1 . . nezKrelinde yüksek bir memurun 
h 1 h 1 Ve sattığı mal hakkında biraz ma- gu e eman arı yetıştır- Ç 

yarlar, bir taraftan da iZ 1 iZ ı !Oma! isterseniz size alacağınız şey 1 mek üzere hazırlanan kanun liiyi- an - Kay - Şek'in dün işaret ettiğine göre Sovyet 
gülüyorlardı. Yanlarına yaklaşınca- k k haları bugu··n meclı"s• .. d "ld" Ru it h b" · Al .. - t -etrafında bir rapor hazırlıyaca a· L· .h gon erı '· zve e mesaJı ar ının manya uzerıne yap ıgı 
ya kadar hir harekette bulunmadı dar malamat veıir. ayı alarm bir kısmı kad ol Tok 18 ( menli tesirlerden biri de Alman 
l N h 1 d 1 

. r arını yo a.a. ) - aşahi Şim I 
ar. i ayet ses enerek enları a - Ben kendi hesabıma buralard~ tesbıt etmekte, bir kllmı ise sarf. b - ~~•ç. ticareti münasebetlerinin 
dıkları muhabbetten ayırdım. iste- k ş l k 1 un gazetesinin bildirdiğine göre, def•şmış olmasıdır. 

O .. le rahatsız edici, can sı ıcı mu - o unaca para ar hakkında mecl"ıs- Ma l Ç K Ş 
d.•. . 1 y raşa an ay· •k Amerika T" c • dd 1 
ıgım şeyı söy edim. Biri yerinden terilere rasgelmişimdir ki satıcı kız ~en hükOmete salahiyet verilmesini ile . d 1 kt 

1 arı ma e er mubadeleıindo 
kalktı, Sakızını ağzında çevire çe- bunların karşısında dakikalarca kan- ıcap ettirmektedir. Layihalar, mu··. I ıapony~ a~as'.n a I yapı ma a ilk defa olarak lsveç Almanya-
vire önüme iki traş fırçasını adeta H - ka k 

0 
an müza ere erın a mış olduğu dan alacaklı bulunmaktadır. lsveç 

t k d F
. 

1 
. . d ter içinde dil döker... atta ar. · za ere edilmek üzere d b ı şekil hakkında ma!Omat alabilmek 

a arcasına oy u. ıat erını sor um: sında sıra beklerken siz müşterıye ali.k d .. l er a . şimdiye kadar Alamanyadan ihraç 
Ş .. 11· .. k" a ar encumen ere se k d'I . ı~io büyük gayretler sarfetmekte 

- u yuz e ı, ole ı yüz yet sinirlenirsiniz. Fakat satıcı ~ai~ı:n bulunmaktadır. Kısa b" v e ı mış dır. ettiği mal nisbetinde ithalat yap-
miş beşi.. dedi. hu"rmetl<a·rdır. Ve o kadar ezıye • h ır zamanda Ş K Ş makta idi. Fakat Alman Sovyet 

d umumı eyete sevkolunacaktır. an a k'" A 
Tuhaf şeyi.. Fırçaların ikisi de sonra ayni güler yü~le karşısın a- • y· e ın merika Cum- harbi üzerine Almanya lsveç'o 

Ayni boyda, ayni renkte, kılları da kine sorar : 1 hurreisine gönderdiği bir mesaida kömür göndermeği taahhüt ede· 
ayni yumşaklıkta idi. Aralarında en _ Madam başka bir şey daha T 1l_ .l{_ "'\' İ .1\-j I Çung-King Hükılmetinin rızası memektedir. Almanya lıveçten 
küçük bir fark yoktu. Ben fırçala- d 1 · ? olmadan yapılacak her hanai bir mütemadiyen demir cevherı" ı"•te-
1 d k arzu e er er mı .. "k • • 

r mu•yeoe e er en satıcı, yanıo Bizde ise bütün bir kostuııılu 19 Eglill 194-1 - anlaşmanın neticesiz kalacağına i- mekteysede lsveçlilerin Alman 
daki arkadaşiyle tekrar sohbete d · rden k d dalmıştı. Nihayet sordum : Klmak niyetiyle gir iıi'inız ye C şaret etme te ir. talepler.ni yerine fetirip getiraıe-

B l "k" . bir düirme bile satın almadan ~ 1~~~- Y! U M A Bu l yecekleri malam deıi'ildir. 
- un arın ı ısı de birbirinin 6 d b-yu~ L 1941 AY 9 Nöb t • 

tamlmiylo ayni ... Niçin biri 150 sınız. Tevekkeli Amarika ame~tep Romi 1357 -- EylQIGun 262 Hım 137 gece e CI eczane Şark cephesine gidecek 
1 mağazalar satıcılar için HieT· ı•.cn 6 -

de öteki 175 ? Ara arındaki fark açmıyorlar... 1 
--- Şaban 27 Tahsin Eczanesi Fra_n•ız gönUllUleri. 

ne~?====================~(~A~k~ı~a~m~'d~a~n~=========;;;;;;~===~~~:~:~~b=~ ~ısl8(aA)- &~e~k-,_ ( Y eniotel yanında ) lere karşı mücadele edecek olan 

Fransız gönüllülerinin ikinci kafi-

' 
OV ı ar dotJ ı maz konuşan çocuk ! lesi şark cephesinde faaliyete feÇ meden evvel bir talim kampına 

gitmek üzere Versaydan hareket 
\ etmiştir. Merkez komitesinin ver· 

~~;:=;;::::=:=:~;:::=:=:==:=::;=::;:;=s=::::::~5=.;;~;==========~·===========;:;;=:;:===::===========ı diği bir habere fÖre, üçüncü bir ~ d • bir • , kafile daha teşkil olunacaktır. 

Hindistanın Yansi eyaletinde yeni ogan !arak Heminglor şehrine göıürülmüş ve eski 

çocuk, annesinin karnından çıkar çıkmaz lk"ı defa yer Birleşik Ame. yerine oturtulmuştur: 
(( kimi yiyeyim Annemi mi, yoksa babamı mı?)) r"k d N 1 a a ebraska • diye bağırmıştır. Bugune kadar annesinin kar- değiştiren bina eyaletinde kiin 

nından çıkar çıkmaz söz söyliyen yegane ço- Heminglor şehrin. 
cuk budur. de adliye binası, bundan kırk 90ne evvel nakle-

Bu çocuğun doğar doğ'maz söylediği söz- dilmiş olduğu yerdenkaldırılarak eski yerine 

!eri göz önünde tutan Hint rahipleri, kendisine götürülüp oturtulmuştur. Bu haberi okuyanlar, 

(habis ruh) Unvanını vermişlerdir, Bütün Yan- hayrete düşecekler ve ((Bir Binanın birdenbire 

si eyaleti halkı, büyük bir dehşeve korku için kaldırılıp başka yeM götürülmesi nasıl müm-

de titreşiyorlar. Nevzadın annesi, doğumdan kün olur? )) sualini soracaklardır, Halbuki Bir

iki gün sonra ölmüştür. 
leşik Amerikada bir binayı bir yerden kaldırıp 
başka yere götürmek hergün olagan işlerden
dir. 

Vucut ateşi 
nedir? 

Fransız dok
torlarından b i r i 

' soğuk alırınlığın-
dan behsederken 

diyor ki: ,.Tebabetin soğuk alğınlıiı ve grip 
tedavi etmek için müsbet bir vasıtası yoktur. 

Zira vücut ateşinin mahiyetini henüz bilmiyo • 

ruz. 

Vücudümüzün normal hareretini 36- 6,5 
derece tutan ve yahut daha yüksek bir derece 
ye fırlatan mekanizmanın mahiyetib izce meçhul· 

dür; Bugünkü tıbbi malOıaatımız, bu husuıta 

müsbet bir tahminde bulunmamıza müsait de· 
ğildir H arereti ilaçla düşürmekmi lizım, yoksa 
uzviyetin ask•ülameliltS dilımeıine intiz.ar •tmek 
mi daha faydalıdır? Bu 1ki suaı. da kati bir 

Alaturka Müzik 
( Başta,.a/ı ikincide ) 

manlarına Romanyanın ve dü.ny•· 
nın en seçkin sanatkarlarını dinle• 
lirlerdi, Ankara iıtasyonu neden 
(Camlı Köşk) .len bize Tanburi 
Selahaddini, (inci) gazinosundan 
Muallayı ve Sadiyi, şuradan vo 
buradan Sdiyeyi, Hamiyeti, Münir 
Nurcddin'i, Aleko'yu, Yorgi'yi, So· 
niri'yi Müzeyyea Senar'ı ve .Wen 
kaçırdığı Nevzat Akay'ı di~let
miyor da karşımızda aıüte01adıyt.ın 
bunlardan daha aı kabiliyetlileri 

çıkarıyor?. Radyo makinel~~miz~ 
avuç dolusu parayı bunun ıçın mı 

verdık ve yıllık abonman ücretle
rini bunun için mi ödemekte ber• 
devamu?. 

bu bahH davam acle· 

Hint rahiplerine göre bu zavallı kadın ha

bis ruhu dünyaya getirdiği cihetle, Buda tara
fından öldürülmüştür. Bir kısım halkta Nevza

dın yukarıda kaydettiğimiz s ö z 1 e r i söy
lediıi'ine inanmıyorlar. Halbuki iki Buda rahibi, 

bi nevzadın o korkunç cümleyi söylediğini, 
keııdi kulaklarile i9ittiklerine şehadet ediyor. 
!ar. Herhalde bu m••ele erar perdhile Örtülü-

Hemingfor şehrinin adliye binası 1900 se
nesi haziranında ,temellerinden bir metre yu· 
karıya kaldırılarak büyük kızaklara otartat
muş, ve Hemingfror ıehrinden otuz kilometre 
uzakta kain Al;anka şehrine götürülmüştür. 

Şimdi Aliaoka'da yeni bir adliye sarayı inşa 
edildiğ'i cihetla, e1ki adliye binası, tekrar ye-

ritnhtı • ı;,ı....ı;ı.Jeallı!l~~=-:=::::~~ı:ı:;;;;;~~~~tf.~~~;::-:;,.a;ı.;:;;:;~-;; ~ 9•vlraai1 
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İLAN 
Münakalat Vekaletinden ; 

Tarsusta yaptırılacak istasyon binası inşaatı kapalı zarf 
usulile ve vahidi hat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu 
inşaatta döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece 

verilecektir. 
1· Bu işin muhammen bedeli (60000) liradır. 
2· istekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı O.O. 

yolları Ankara ve Adana veznesinden (300) kuruş mukabi
linde alabilirler. 

3. Eksiltme 3.10.941 tarihinde cuma günü saat (16) da 
Ankarada O. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 
birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4- Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup
ları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 
saat (15) e kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

a) (4250) liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile Bu 

işe mahsus oımak üzere münakalat vekaletinden alınmış eh· 
liyet vesikası, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 
sekiz gün evvel bir istid'a ile Münakalat vekaletine müra· 
caat olunması. (6642) 17.19.22.24 1239 

.................................. 
Senenin Güzel iki büyük filiminden hazırlanan Şahane programı 

BU AKŞAM 

fva.ziık ............ sine.rTia<t·a·~ 
• •••••••••••••• o 

Görünüz 
Sarsılmaz bir azmin Zafer SEMBÔLÜ . .. Yılmaz bir cesaretin 
kudretin bir nümünesi TÜRK Sinemacılığının büyült sahesri olan 

• 
iti YILMAZ ALI iti •••• • ••• •••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

ŞAHESERiNDE 

Kigmetli Sanatkarımız SÜAVI TEDÜ 

Senorya VALA NÜRETTIN Rejisör Faruk Kenç 
Şimdiye kadar bizde hiç lilme çe kilmtmiş bir mevzua sahip olan 
bu büyük ve kiymetli Türk filmi sizi cezbedecektir. 

il 
Dillerde destan olmuş meşhur ( ÇARDAŞ ) )arın aşkını gölgede 
bırakan dünyanın bütün şehirlerinde aylarca gösterilerek şöhreti 
bütün dünyayı sarmıı olan misilsiz. 

Aşk, Müsiki, Dans oe Heyecan alemi ... 

fit Sarajevo Ol~ 
Mevsimin bir Müsiki Şaheseridir. 

Pek yakında ..• 

BUGON 19 EylOI 1941 

ÇAKICI EFE 
B u G o N Gazetesinde YUksek Muharrir B . Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

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

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDESLER .. 
İLAN ................................ 

T. iŞ BANKASI 
Adana Doğumevi Baştabibi 

Dr. Süleyman 
Kunta ip 

Küçük tasarruf hesapları 

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

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

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 " = 3000. .. .. 
2 .. 750 .. ı5oo. .. 
4 .. 500 " 2000. .. 
8 

" 
250 .. 2000. " 

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

300 .. 20 .. 6000. .. 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blriktlrmlt ve faiz almı' olmaz ,aynı 

zamanda tallinizl de denemı, olursunuz. 377 

Saatçı Vehbi Çömel ek 
Saat Kulesi Karşısında 

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

1 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 

ASRI SINIMA ı.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Suvara 
9,15 

i"""""""""" """"""""t 
ı~: Constance Bennet'in l~i 
----------- """""""..ı Şaheseri 

LMadam Ve şöförül 
Fransızca Sözlü feokalô.de eğlenceli 

KOMEDi 

~ Opera Balosu ..., ~-------------·'-,-------............................................... Maraş Belediye reis
liğinden : Adana Askerlik dairesi Satın alma komsi

yonundan : 
1 - Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı dört kalem er• 

zak bizalarındaki günlerde kapalı zarf usuliyle eksiltmeleri 
yapılacaktır. 

2 - f steklilerin muayyen gün ve saatte Askerlik dairesi 
Satın alma komsiyonuna müracaatları ile teklif zarflarını iha· 
le saatindeu bir saat evveline kadar komsiyonda bulundurma
lan ilin olunur. 

Cinsi Miktarı Toplu tutarı lık teminatı İhalesi Saati 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. 
~--~~----~--:-::-:-:-:--:-~~~-

9500 00 713 00 2-10-941 11 Şeker 19 
Bulğur 40 
kurt fasulya 40 
Mercimek 25 

8800 00 660 00 2.10.941 16 
9200 00 680 00 3.10.941 10 
5000 00 225 00 3.10.941 16 

17.19.23,27 1227 

Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17 -17,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABOLE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1·15 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
1 

Yeni sene Talebe kay

dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur· 
dundan öğrenilir. 

1-15 1206 

• imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Ne~riyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VERO<'iLU 

Ba11ldı(1 yer ı [ BUGON l 
Matbu11 - ~dana 

Belediyeye ait şehir Sine• 
ma ve tiyatrosu 12-9-941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

ihale 27/9/941 Cumarte· 
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün yazı 
işlerinde görülebilir? 

isteklilerin teminat mek
tupları ile beraber ihale gü· 
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü saat 10 da Belediye 
encümenine muracaatları lu· 
zumu ilan olunur. 

19.20.21.23.24.25.26 1250 

~IA\ TIBA\A\~11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe· 
şitlidir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki,(BUGÜN) 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh 

lılerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi oe Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Gazetesi 
(BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

E! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. ~ 
Cetvel kısın lndaı ~esmi ve ticari defi.erle~, faturalar, 

ı tıcaret makbuz ve fışlen hazırlanır. 

güzel düğün ve nişan davetiyeleri, el 

Tabi kısmında 1 ilanları,kartvizitler,k!ğıt ve zari bıışlıkları,her 
1 boyda mecmua,broşur basılır • Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

... -· -.- .. 
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