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SIYASf, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Alman cep kruvazörü Graf Fon Şpe· 
nin son günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman.. Pek yakında « Bugiln » ıü• 

tunlarında 

• 

Bir geçit resminde /ran suflarileri 

Londra 20 (a. a.) Cenup aşiretleri bu elmaslardan 
bazılarını harice - Tahran rad- ş h 

yosunun verdiği R i za a ı 
bir habere göre o·· ıdu·· rmek 

göndermiş olma· r 
sından korkulmak· 

yeni Şah, Frugi 
Hanı Başvekil ola· 

rak alikoymak· ı·stı·yor! . 
t a d ı r . Ye n,i 

tadır, lttıl.iat ga· 
zetesi «Adli isla· 

hat yapılmalıdır. 

Eski halin den· 
kabine teşekkül etmek üzeredir. mına müsaade etmemeliyiz. ~ de

m~ktedir. Şah umumi af ilan ettiği için bazı 

siyasi mevkuflar cuma günü serbest 
bırakılmıştır. 

Tahta ait elmasları görmek 
üzere mebuslardan mürekkep bir 
hey'et teşkil edilmiştir. Eski Şahın 

Tahran 20 ( a.a. ) - Yeni 
Şahenşah eıki Şahına ait bütün 
malların hükOmete terkine karar 
vermiştir. 

( Diğer telgraflar üçüncü sa. 
hifemizdedir. ) 

Ankara yüzücü
leri şehrimizde 

BugUn yüzme havuzunda, Ankara- Mersin• 
Adana yüzUcUleri arasında gösteri mUsa· 
bakaları yapılacak. 

Ankara bölgesi yüzücüleri, Beden Terbiyesi umum müdürlüğü lede 
rasyonu mümessili Bay Necdet Ulutan'ın riyaseti altında dün toros 
ekspresile şehrimize gelmiştir. (çel bölgesi yüzücüleri de bugün Adana· 
ya gelmiş olacaklardır. 

Yüzme sporuna fevkalade ehemmiyet veren Seyhan bölgesinin ye· 
ni ve Modern havuzunda bugün üç bölge arasında gösteri müsabaka· 
kaları yapılacaktır. Bütün bölgelerde su sporlarına nihayet verilmiş ol· 
masına ragmen Adananın gerek iklim vaziyetini gerek havuzunun gü· 
zelliğini ve yüzücülerinin az zamanda göstermiş olduğu muvaffakiyetle· 
ri göz önünde tutan Beden Terbiyesi Umum müdürl~ğüniln, ~bugün ya~ 
pılacak yüzme müsabakalarını organize etmesi Adana için büyük bir 
kazanç olmuştur. .. .. .. .. ô ğrendiğimize göre, müsabakaları but un Adana halkının gormesını 
temine n havuzda duhuliye alınmıyacaktır. 

Müsabakalara saat 15 te başlanacak ve şu sıra takip edilecektir. 
100 serbest 100 mt üstü 200 kurbağalama, 400 serbest; 

küçükler arasında yarıılar, Türk bayrak yarıtı ( 100 sırt üstü, 200 
kurbağal.ama, 100 serbest) taramplen ve kule atlamaları, su topu oyunu 

Fin iddialarına 
Ruslarıu cevabı 

Sovyetler B ı r ı i ğl 
F 1 n lstiklAlinl 
mahvetmek ı & t e · 
memittir. 

Moskova 20 (a. a.J - Finlan
diyanın Amerikadaki elçiliği tara· 
fından neşredilen Mı vi • Beyaı 
kitaba cevap veren istihbarat Bü
rosu Reis Muavini Lozofski demiş
tir ki: 

" - Sovyet R u s y a y a 
Alman tecavüzü başlar başlamaz 

Leningrad'ın deniz üssü olan 
Kronştad'a kartı yapılan ilk hava 
akınları Fin topraklarından hava· 
!anan tayyareler tarafından yapıl· 
mıştır. 

Alman kıtaları ve malzemesi 
Mayısta Finlandiya, Alman harbi 
başlamadan evvel ıeferberlik ilan 
etmiştir. Sovyetler Birliğinin mü· 
tecaviz olduğu hakkındaki iddia 
bu itibarla gülünçtür. • 

Lozofski, geçen Sovyet • Fin 
harbi esnasında İngiltere ve Ame· 
rika'da Finlere karşı sempati hisse
dildiğini kabul etmekle beraber, 
sözlerine şöyle devam etmiştir: 

«- Fakat lngiltere ve Ame· 
rika Sovyetler Birliğinin Finlandi· 
ya tarafındaki hudutlarını vaktinde 
emniyet altına almak ta ne kadar 
haklı olduğunu anlamışlardır. Sov
yet Rusya şayet o zaman tedbir al· 
mamış obaydı Almanya ile harbin 
ilk &ünü Alman ve Fin kıtaları 
Leningrad'ın 30 kilometre yakının
da bulunacaklardı. 

Sovyetler Birliği Fin istiklalini 
nıahve~mek istememittir. Bunu ya· 
pan Hıtler ve Fin hükQmetidir. 

Ziraat mektebinde ve 
Uretme çiftliQinde 

tetkikler 
iki gündenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Zıraat vekaleti Zi
raat makinaları mütehassıs müşaviri 

Bay Reşat Ragıp dün Zıraat mek
teb· de tetkikler yapmıştır. 

Mütehassıs müşavir, bugün 
üretme çiftliğine a-iderek tetkik atına 
devam edecektir. 

Japonya 
VIUldivostok'a harp 
malzemesi nakline 
göz yumamaz . 
Tokyo 20 ( a.a ) - Dahiliye 

nezareti namına beyanatta hulun· 
mağa mezun bir şahsiyet, yabancı 
razetecilere demiştir ki: 

« - Japonya, Viliidivistok'a 
petrol ve harp malzemesi nakliya· 
tı yapan gemilerin tabiiyeti ne 
olursa olsun bigane kalamaz.» 

Japonya sularında dolaşan ser 
seri mayinler hakkında Japon h~
kQmeti tarafından Moskovaya ya• 
pılan protestoyu bahis mevzuu 
eden sözcü, Tokyodaki Sovyet 
büyük elçisine verilen cotaya Mos
kovanın henüz cevap vermediğini 

j Çi::~to fiyatları 
Ankara 20 [a. a.] - iktisat 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 
Koordinasyon heyetinin 198 

sayılı karariyle çimento fiyatları, 
kağıt torbalar içinde veya çuvalları 
bilahare iade edilmek şartiyle, pa
muk veya Jüt çuvallar içinde ol
'mak üzere Portland çimentosu 
ıçm :.!0.70 ve çabuk sertleşen 
Portland çimentosu için 23·70 lira 
olarak teshil edilmiştir. Bu fiyat
lar 22 9/941 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

Belediyeler kanununun 
bir maddesi 

defilttlrllecek 
Ankara 20 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Dahiliye Vekaleti, 
Belediyeler kanununun bir madde· 
sini değiştiren bir kanun layıhası 
hazırlamıştır. Bu layıha ile Beledi· 
yelerin Belediyeler Bankasına ver
mek mecburiyetinde oldukları se
nelik iştirak hisselerinin daha kolay 
bir usul ile tahsili derpiş edilmekte 
sene sonuna kadar iştirdk hissesini 
Bankaya göndermeyen Belediy•le· 
rin bu borçlarının Dahiliye Veka
leti emriyle gümrük hisselerinden 
ayrılarak Bankay• tevdi e•ası kabul 
edilmektedir. 

Layiha, fikir ve mütalaalan ol· 
mak üzere alakadar Vekiiletlere 
gönderilmiştir. 

Önümüzdeki ay içinde Mecli
H Hvk olun•caktır. 

' ~lir. 

Klodyus 
Boğazlar 
işile mi 

uğraşıyor 
Berlinin tekzibi 

Ankara müzakerel~ri 
Boğazların Mihflere 
açılması meselesile 
alakadar değildir 

Londra 20 (a.a.) - Cenubi 
Ukrayna'da yakın bir Alman ile 
lemesini bahis mevzuu eden bu 
sabahki Londra gazetelerinin 

çoğu, Türkiye'nin tavır ve hare
keti hakkında da mütalealar yü
rütüyorlar. 

Nevs Chronicl1>'ın siyasi 
muharriri şunu yazıyor: 

"Söylendiğine göre, mihver 
devletleri tarafından hazırlanan 
bir projede Bulgaristan'ıo !tal· 
yadan harp gemileri satınalması 
ve bu gemilerin Karadenizdeki 

Bulgar limanlarına kadar Bulgar 
bayrağı altında sefer etmeleri 
derpiş edilmektedir. 

Londra'da şu cihet iyice bi. 
!iniyor ki, Türkiye bu gibi hiy-

j Amerika silah fabrikala•ında imal edilen tanklardan bir grup 

,... ... ~.!"'-.................................................................................. ..... 

Erzincanın imarı 
~~~~~~ ______ ____, 

hı.Zlandırılacakııın;..c,..,....~ 
lelerle aldatılamaz. Erzincan beledlyealne 2 milyon, Erzurum be-

Türkiye Montrö mucibince lediyeslne 1 milyon 300 bin llra hazineden 
malik olduğu haklar üzerinde 
fevkalade hassas bulunduğnnu b o r ç v e r i 1 e c e k 

Ankara 20(Hususi muhabirimizden)· Dahiliye Vekaleti olunacaktır. her zaman iıbat etmiştir. Erzincan belediyesine iki milyon, Erzurum beJed,ye· 
Times şöyle yazıyor: sine de bir milyon 300 bin lira hazineden borç ve- Erzurumun muhtaç olduğu yol, mesken, mektep 
"Boğazların muhafızı bulun· rilmesine dair bir kanun liyıha11 hazırlamış, Dahi- park, elektrik, su, lağım işlerine ait intıatı bu su· 

duğu müddetçe Türkiye, mihver liye ve bütçe encümeninde müzakere edilerek ay- retle tasrih edilmektedir. Layiha kununiyet keıb ettik· 
planlarının tahakkukuna bir nen kabul edilmiştir. Bu Pazartesi günü Meclis en· ten sonra her türlü kanuni formalitelerin derhal ik-

hail olacaktır, cümeni heyetine sevkedilmesi kuvvetle muhtemeldir . maline çalışılacak, önümüzdeki ay içinde bu para· 
Türkiye timdiye kadar Mont- '1 Bu paralar her iki vilayetin İınu ve İnşası için sari ların belediyelere tevdiine gayret edilecektir. 

rö=bv~~am~nin =~~ ~==;======~=====~=~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==! 
devletlere ait harp gemilerini Rumen 
boğazlardan geçirtmemek hak
kındaki hükümlerine büyük bir 
itina ile riayet etmiştir. k t 1 

Berlinde öyle zannediliyor ki ._ 1 a arı 
Türkiye'ye tavır ve hareketini 

değiştirtmek maksadını güden Kırıma , 
Alman gayretlerine Türkiye mu-

kavemet etmiyecektir. g • • 1 
Mihverin Kafkasya ist'kame- 1 r m 1 Ş er 

tinde icrasını tasavvur ettiği ha· 

rekat tahakkuk etmiyecektir... Budiyeni ordusu 
Berlin 20 (a.a.)- Yarı resmi 

bir menbadan bildiriliyor: nazik vaziyette 
Birkaç gündenberi ecnebi 

b Hltıer, petrol kuyu· memleketlerde dolaşan ve o• 
d larını ele geçirmek 

ğazlar meselesine temas e en 
şayıalar gittikçe fazlalaşmakta- için bUyUk fedakAr-
dır. lıkları göze aldı 

Dr. Klodyus'un Ankara,da Roma, 20 ( a.a.) - Bükreşten 
güya boğazların açılması için bildirildiğine göre, Rumen kıtaları 
müzakerelerde bulunduğu riva· Kırıma girmişler Simteropol, Me-
yetleri de çıkarıldı. litopol demiryolu üzerinde mühim 

Bu rivayetler hakkında Al· bi~ me~kez olan Cankoya yerlet· 
aıışlerdır. 

man hariciye nezaretinde Dr. 
Kiye/ nasıl zabtedı"ldı" Klodyus'un münhasıran Alman· 

1 
.• . Bertin, 20 (a.a.) - Alman teb-ya ile Türkiye arasındaki ticari ıgı: 

mübadele işlerini müzakereye Hava kuvvetlerinin yardımiyle 
memur edildiği bildirilmiştir. E· hareke~ e~en Alman piyade tü· 
sasen Bogazlar meselesinin kat· aıenlerı Kıyefin, dinyeper nehrinin 
iyyen bahis mevzuu olmadığı da garp. kıyı~ında kuvvetli surette 
ili.ve edilmektedir. tahkım edılmiş çenberini yarmağa 

Almanların Bulgar hududuna nıuvaff~k olmuştur. Bu Alman tü-
asker tahşit ettikleri ve Bulga· menlerı dün geri çekilen düşman· 

d la beraber şehre girmi• ve kaleye 
ri~tan'ın a askeri hazırlıklarda Al b • 
bulunduğu hakkındaki haberleri da~aSov~~~·t~~la~::,~işt!~ b~~rük 
de bir hayal mahsulü olarak ta· kumandanının ka•masınd 

. Y an sonra 
vsif edilmektedir. Kiyefi ışgal eden kıtalar mukavemete 

devamdan vaz geçerek silahlarını Alman salahiyetli mahlille· 
rinde beyan edildiğine göre, 

doloşftn bu şayialardan bir ne
tice çıkarılabilir. Bunun için de 
bu gibi hBberlerin kimler tara· 

fından çıkarıldığını nazarı dik· 
kate almak yeter. Iran hidisele· 

rinden sonra Türkiye'de ha•ıl 
olan dikkat ve endişeleri başka 
cihetler~ çevirmek hedefini gü
denlerin bu haberleri çıkarmak. 
ta tabiidir ki büyük menfaatleri 
vardır. 

Bütün bu şayialar, yakın 
şarkta her halde lngilizlerin is

tedikleri kadar çabuk unutulmı
yan hassas bazı noktalardan na· 

zarı dikkati başka cihetlere çe
virmek hedefini güden ba1it bir 
hileye dayanmaktadır. 

-........... re,bıt ed;J .. 

bırakmışlardır. 

işbirliği yapan kuvvetlerimiz 
!5 eylOlda Riga koyu ağzındaki 
Vorus ve Mon adalarını işgal et· 
miştir. Tayyarelerimiz dün gece de 
Odesa ve Moskovayı bomdardıman 
etmişlerdir. 

Savaş tayyarelerimiz dün ge. 
ce 17000 ton hacminde iki lngiliz 
gemisini batırmış ve bir şilebi tah. 
rip etmiştir. 

Tayyarelerimiz 19 ey!OI ırecesi 
Süveyş petrol depolarına, Portsa· 
it ve lskenderiye liman tesisatına 
çok müessir hücumlar yapmıştır. 

Düşman zail kuvvetlerle dün gece 
şimali Almanya üzerine akın yap
mış ve Berline kadar da gelebil
miştir. Az mikdarda ölü vardır. 

Kigef'in zaptı haberi henüz 
teyit edilmemiş 

Londra ~O ( a. a. ) - Alınan 

ı •Almanlar tarafından işgal edilen Rns şehirlerinden biri 

!arın K. iyeie girdiklerini tey'ıd ede- h 
k b müşa itlerin fikrine göre Budiyeni 

ce ır haber henüz Lond 1 d 'k b . . raya ge. or usu nazı ir vaziyettedir. Rus-
memıdştır. bKeyfiyet, Rusların manav- ların merkezdeki mukabil taarruz. 
rasın an ilistilade Almanlar ta· ları bu ordunun vaziyetini islih e. 
rafından ilan edilmiş olabilir. demez. 

Bir lngiliz Askeri mulıar· Finlandiyalılar da timalden te· 
ririne göre rakkiler kaydetmektedir. 

Londra 20 ( a. a. ) - Taymis / Leningradın vaziyeti ğittikçe 
gazetesinin askeri muloarriri Al· güçleşmektedir. Şehir viraneye dön 
manların Kiyef'teki çevirme 

1

hare- müştür. Mühim binalar birer kale 
ketlerini mübalagalı bulmakta ve haline sokulmuştur. Şehirdeki rad· 
Ağustosta da Alamanların Kiyef'e yolar mütemadiyen imdat istemek-
kııdar ilerlediklerini ve neticede tedir. 
perişan olduklarını hatırlatmaktadır. Hitler petrol kuyularını 

Muharrire göre Ruslar burada- I 
k_i vaziyetin isliihı için kuvvetli ih- e e geçirmek için bUyUk 
tıyatlara maliktir. fedaklrlıklara 

45 Alman taggaresi katlanacak 
d Üş Ü r ü l d ü Londra 20 (a.a.). - Gelen ha· 

Moskova 2>) ( a.a. ) _ 18 ey- berlere göre Leningrattaki Rus 
illide bütün cephelerde muharebe· makabil taarruzu bu cephede va· 
lere devam edilmiş ve en şiddet· ziyeti iyice islih etmiştir. F akıt 
lisi Kiye! istikametinde oimuştur. cenuptaki Almanların ileri hare-
Sababki . tebliğlere nazaran çarpış- ketleri bilhassa Rusların sanayi 
malar gece de devam etmiştir. Cep· ve maadin istihsalatı bakımından 
henin şimali garbi bölgesinde eline endişe vericidir. Mamafi memleke· 
mühim ganaim geçmi•tir. 

• tin pek genit olan .gerideki sana· 
Dün 45 Alman tayyaresi düşü- yi ve maden istihsalatile kaybedi· 

rülmüştür. Buna mukabil 23 tayya- !enleri nisbeten telifi mümkündür. 
remiz kayıptır. 

Petrol kuyularını ele geçirmek için 
Kigef muharebelerinde Hitler büyük fedakarlıklara k•tlan· 

Alman zayiatı mayı göze almıttır. 
Moskova 20 ( a. a.) - Praz· Moskova 20 (a.a.) - Finlerin 

daya Svezoda gazetesine göre Al- iki alayı Karelide 1bir nehri geç· 
manlar Kiyef'e yaptıkları hücumda meğe teşebbüs etmişsedo ağır U• 

100 tayyare ve yüzlerce tank kay· yıatla püıkürtülmüşlerdir. 
betmişlerdir, Kiyef civarında ıid- Baltıkiaki Sougttt filosu 
detli muharebeler olmaktadır. Stokholm 20 (a.a.) - Ruıların 

Budigeni ordusu Baltık filoaunun l•vec lim•nına il-
na%ik uazig•tl• tica ettijtine dair verilen haborl•r 

Stokbolm 20 (a.ı) - Aıkerl yalandır, 



1 Mersin BalhçeDeırDnclle F.aeonwet: 1 

Anamurda yılda 
9 milyon kilo 
Muz yetişiyor 

-Mersin, meyve ve seb
zecilikte ön safa geç· 

mek Uzeredlr 
~~~- -~~--. 

Köylü . memur, tücc.ar, 
münet:Jfler kadın, erkek, 
çoluk, çocuk tarlalarda iki 

Gelecek senelerdeki verımın, 
bu ekilen fidanlarla dört beş mis
line çıkacağı şüphe götürmez bir 
hakikat olarak kabul olunmak 
icap eder. 

büklüm, çapalara sarılmış •*• 
harıl harıl çalışıyor; alın Menin meyve ve sebzecili· 
terini altın gapmağa sa· ğinde en büyük ehemmi· 
vaşı_qor. 1

' yetin turfandacılığa verildiği gö-
1-,;.,;;=~---------...J, rülmektedir. 

Mersin bahçelerinde hummalı Bu belde de hususile sebze, 
bir faaliyet var. diğer mıntakalardan iki ay evvel 

Arıklar açılıyor, topraklar bel- yetiştij'i için turfandacılık ön pli· 
leniynr, ağaçlar budanıyor ve mey- na alınmıştır. 
valar toplanıyor .. Kadınlı, erkekli, Mevsiminde yalnız domatesten 
çoluklu, çocuklu, içe( müstahsili, şehrin istifadesi bir günde 20 bin 
tarlalarda iki büklüm, ağaçlara lira raddeaindedir. Bu miktarın da· 
abanmış, çapalara sarılmış - harıl ha bir kaç misline çıkarılacağına 
harıl çalışıyor, alın terini altın yap· şüphe yoktur. 
mıj'a savaşıyor. Turfanda olarak yetiştirilen 

Yalnız tarlalarda, büyük bah- meyve ve sebzeler, Tarsus, Adana 
çelerde mi? Şehrin içinde, evlerin lstanbul ve Ankaraya kadar gön-
bahçelerinde de ayni faaliyet göze derilmektedir. 
çarpıyor. Biz müıtahsili, «Köylü, Mersinde temas ettiğim alaka 
rençber» biliriz. Hayır, gelinde darlardan öğrendiğim ve 
Mersinde görün; köylü de, memur henüz aktüalitesini muhafaza eden 
da, tüccar da, münevver de müı· hayırlı bir haber vereyim: 
tahıildir. Bilha.sa bu haberin, Adana 

Her evin bahçui, lçelin Eko• lstanbul, Ankaralıları memnun ed~-
nomik bünyesinde bir rol sahibidir. ceğini s~nıyorum: 

Evet, Mersin belki elektriksiz Mersinde geniş mikyasta tur. 
muhakkak ki mektepsizdir, yolları fandacılık yapan firmalar, vaktın-
toılu topraklıdır, kaldırımları bo- dan iki ay evel yetişen turfanda 
zuktur amma, biç şüphe edilemez ki meyve ve sebleleri doğrudan doğ-
iktııadidir. Türkiye ekonomisinde ruya ( müstahsilden müstehlike ) 
lstanbul, lzmirden sonraki ehem· göndermek için esaslı teşebbüsle-
miyetini zerrece kaybetmemiştir. re girişmişlerdir. 

Hatta lstambulda aeni• mik· Hatta denilebilir ki, bu yoldaki 6 • 

kıymetini, son yıllarda göze çarpa- yasta bir teşkilat vücude getiril-
cak derecede artırmıştır. miştir. Meyve ve sebzeler Mersin

de muntazam bir şek.ilde ve fenni 
Gerçe, senelerdenberi düşü.. bir surette ambalailanıp. doğrudan-

nülüp projeleri de bazırlandığ"ı bal· doğruya lstanbuldaki teşkilita ıı:ön-
de, bir limana kavuşamamıştır. Fa- derilecek ve orada ikinci, üçüncü, 
~at, bunu da gayri müsait şartların dördüncü gibi ellere lüzum kalma· 
ve vaziyetlerin icabına bağışlamak dan satışa arz olunacaktır. 
lizımıdır. Mersinle lstanbul arasındaki 

• * * fiat farkı, azami iki üç kuruş ara• M erain yeniden iktııadi bir sında tahavvül edecektir. lttambul 
hamle yapıyor: Mevye ve dan başka Adana, Ankara ve di· 

sebzecilikte, Türkiyede en ön safa ğer vilayetlerde de bu suretle sar· 
geçmek üzeredir. fiyat yapılabilmesi için enslı te· 

Portakal, Limon, Mandalin, şebbüslere girişilmiş bulunulmak. 
her türlü ıebze ve hususiyle Muz taJır. 
iJtibıalitında, ziraat fennini şaşır- Şaı et bu güzel ve hayırlı ta· 
tacak bir hızla ilerlemektedir. savvur bu yıl kuvveden file çı· 

Hep biliriz ki, toprakta beta- kana, hem Mersin meyve ve seb-
at vardır. Her memlekette zırai zeciliği şimdiki kıymet ve ehem· 
kalkınmalar senelerce sürmüştür. miyetinin en az beş misli üstüne 
Bir fidanın büyüyüp meyve vere. çıkacak ve hem de m6yve ve seb· 
bilmesi için yıllarca beklemek icap ze yetiştirmeyen vilayetlerimizin 
eder. Bu mukadder ve zaruri bir bütün kazancı büyük olacaktır. 
intizardır. Yazımı bitirirken bilhassa kay· 

Ukin Merıindeki meyve ve dedeyim ki Mersinden yapılacak 
sebzecilik çalışmaları bu tabii ıaa· muz sevkiyatı Mersin için çok mü· 
mülü aöküp atmıştır. Son üç sene bim ve karlı bir iş teşkil edecektir. 

içinde, meyve istihsalinde o kadar Nejat Bögürtlen 
ileri gidilmiştir ki, dört beş sene 
evveline kadar « muz » u yaban

cı memleketlerde yetişir bilen Mer
sin, bugün binlerce ağacında, mil
yonlarca meyve fışkıran bir belde 
haline gelmiştir. 
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1 REALiTE~ 

İki Papas 
O O IC" !inde asi.-yi Şeytani-

~sırtında libas·• katra· 
ni» taş1yan eski zaman ruhani
lerinden size bugün iki tip tak· 
dim ediyorum: 

1- lngiliz papaslarından Ro. 
ger Barkon; 

2- Alman p a p as I a r ınd an 
Scbvvortz ... 

Güherçile ile mangal kömürü· 
nü ve kükürdü karıştırarak A· 
zotlu harp !devrinin açılmasına 
sebep olanlar, işte bu iki papas
tır ve - tesadüfe bakınız -
~irisi lngiliz, diğeri Almandır. 
lsa namına insanlara merhamet, 
şefkat, uhuvvet telkinine çalışan 
bu iki papazı; geçen umumi har• 
bin de, şimdiki muazzam fela· 
ketin de müsebbibi sayıp say
mamak hususunda lehte, aleyte 
münakaşaya girişilebilir ... 

Evet; barut, daha evvel, Çin· 
de keşfedilmiş miş; Araplar gü
herçeleyi bulmuşlarmış; bu iddi
aların 11hbıti derecesi ne olursa 
olsun, katiyet kesbeden hakikat, 
bu iki pıpa11n yakasına yapışır. 
Ayni zamandı felsefe ile de 
meşgul bulunan Roger Barkon 
ve Schvvortz; incili bir tarafa, 
felsefe kitaplarını öte tarafa 
bırakarak, yekdiğerlerinden l>i
haber bir halde, çalışmışlar ve 
o devrin «Adam öldürme" vası
talarını hiçe indirme gayelerine 
ulaşmışlardır. Şimdi, başta kçn
di milletleri olduğu halde, bü· 
tün beşeriyetin başına bela ke· 
silmiş ve her gün yüz binlerle 
insanın ölümüne sebep olan dün
ya harbiyle, ikisinin de, menhus 
ruhları şadolsa gerektir. 

Cennetmekan Aristide Briand, 
bir vakitler, Milletler Cemiyeti
ne «Birleşik Avrupa devletleri» 
projesini tevdi etmiş ve derhal 
ırülünç olmuştu. Sonradan cid
diyeti anlaşılan ve takdir edilen 
bu projeyi bugün imha mnhare• 
beleriyle, herkes kendi hesabına 
ve kendi efendiliği lehine, tab
kika çalışıyor. Kan gövdeyi 
cötürüyor ve kişi( papas 
efendiler Azotlu harp devrinin 

(Ultra • feci) tecelliyatını, ce• 
hennemin yedinci katından, mem
nun ve münşerih temaşa buyu· 
ruyor. 

Zavallı lsa Peygamber; «sağ 
yanağınıza tokat vurana sol yana· 
ğınızı da çevirin» desin dursun 
bakalım ... 

.. • * ............. .. . .. . . . . . . . 
Hayvan hastalıklarına 

kar,ı tedbirler 
Kadirli, Kozan, ve Osmaniye 

kazalarının bazı köylerinde bilhas· 
sa mandalarda zuhur eden Barbon 
hastalığına karşı Baytar Müdürlü
ğünce tedbirler alınmış ve mahal· 
iline veteriner gönderilmiştir. 

Adana merkezinde camuscu 
köyünde de hayvanlarda ruam 
hastalığı çıktığı haber verildiğin
den tedbirler alınmıştır. 

Bez Çuvallar ihtiyacı 
karsılanıvor 

Sanayi tetkik heyeti reisinin - -ve Sanayi Umum MüdürUnUn 
_ iştirakiyle Ticaret Odasında _ 

mühim bir toplantı yapıldı 
IO)ün öğleden sonra Ticaret Odasında mühim bir toplantı yapıl

mıştır. 

Şehrimizde bulıınmakta olan iktisat Vekiıleti Sanayi Tetkik Heyeti 
Reisi Bay Şevket Süreyya Aydemir ve Sanayi Umum Müdürü Bay R~
şat Bener'in huzuriyle ve Çırçır Fabrikalariyle Prese Faprika sahipleri· 
nin istirakiyle yapılan bu toplantıda mühim kararlar verilmiştir. 

Yapılan uzun müzakerelerden sonra, ihtiyacı olan faprikalara veril
mek üzere 150 santim eninde yüz bin metre çuvallık bez'in teminine 
dair söz alınmıştır. 

Bu bezler iktisat Vekaletince Ticaret Odasına verilecek ve Oda 
tarafından fabrikalara tevzi olunacaktır. 

Bundan başka çeltik müsahsillerinin ihtiyacı olan bP.z çuvallar işi de 
uzun boyla konuşularak bir karara bağlanmıştır. 

. Malnm olduğu üzere, piyasada bez sıkıntısı mevcuttur. Sanayi tet
kık heyeti reisi ile Sanayi umum müdürünün yapmakta oldukları tetkik
ler daha çok bu sıkıntıyı izale maksadına matuf bulunuyordu. 

Prese ve çırçır fabrika sahipleri, bez ve bez çuvallara olan büyük 
ihtiyacı izhar ettiklerinden bu toplantıya lüzum hasıl olmuştu. 

Dünkü toplantıda verilen karara göre fabrikaların bu maddelere 
olan ihtiyacı karşılanmış ve sıkıntı nisbeten zail olmuştur. 

Ticaret odası, ihtiyacı belirten bir rapor hazırlayacak ve bu rapora 
İstinaden ihtiyaç karşılanacak, bez çuvallar temin olunacaktır. 

Prese fabrikalarının gerek kanaviçeye ve gerekse bez çuvallara olan 
ihtiyaçlar bu suretle karşılanmış olması büyük bir memnuniyet uyandır
mıştır. 

B B. Şevket Süreyya ve 
Resai Bener'in tetkikleri 

Şehrimizde bulunmakta olan ik
tisat Yek.ileti Sanayi tetkik heyeti 
Reisi Bay Şevket Süreyya Aydemir 
ve Sanayi Umum Müdürü Bay Re
şat Bener tetkiklerine devam et
mektedirler. 

Bay Şevket Süreyya ve Bay 

Ziraat mUdUrlerl top
lantısı sona erdi 
Ankara (Hususi) - Pazartesi 

günündenberi şehrimizde toplana
rak ziraat mevzuu dahiline giren 
bütün meseleleri görüşmüş bulunan 
ziraat müdürlerinin toplantısı sona 
ermiştir• 

Ziraat Vekilimiz B . Muhlis 
Erkmen toplantının sona ermesi do
layııiyle orman çiftliğinde ziraat 
müdürlerine bir çay ziyafeti ver
miştir. Çayda Ziraat Vekilimiz Muh
lis Erkmen, Ziraat Vekaleti müste
şarı Abidin Ege, Ziraat Vekaleti 
ileri gelenleri ve ziraat müdürleri 
bulunmuştur. 

Çırçır flatıarı 
tesblt edlldl 

iktisat Müdüriyetinde alakadar 
komisyon, çırçır liatlarınıa tes
biti üzerindeki çalışmalarını sona 

erdirmiştir. Komisyonun tesbit et
tiği fiatlar Vekalete bildirilmiştir. 
Vekalet lastik ettiği takdirde, ilan 
olunacaktır. 

Reşat Bener, evvelki gün Mersine 
gitmişler ve orada bazı fabrikalar

da tetkikler yaparak Adanaya dön
müşlerdir. Bugün tetkiklerini sona 

erdirecekler ve yarın Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Almanlar Kahireyl bom· 
bardıman etmemi9ler 

Berlin 20 (a.a.)- Yarı resmi 
bir menhadan bildiriliyor: 

lnıriliz istihbarat dairesi, Al
man tayyarelerinin güya Kahireyi 
bombardıman ettiğini iddia ediyor. 

Görünüşe göre bu şayıa, Almanla
rın bu şehir hakkındaki mevhum 
tedbirlerine karşı islim aleminde 
bir nefret uyandırmak maksadile 
çıkarılmıştır. Alman resmi menba . 
(arından bildirildiğine göre, bu kas

den uydurulmuş bir yalandır. Hü
cum Kahireye değil Helyopolis 

tayyare meydanına yapılmıştır. Ve 
bu hücum mühim bir muvaffakiyet· 
le başarılmıştır. 

Bir ayda 160 ton tohum
luk hububat temizlendi 

Ziraat Müdürlüğünden aldığı
mız malumata iÖre, geçen ay 
içinde Zürraa verile;.t beş selektör 
makinesi bir ay zarfında 160 ton 
tohumluk hububat temizlemiştir. 

j POLITiKA 1 

İşgal altındaki 
memleketlerde 
Yazan 
A. Ş. 

Esmer 

Harbi doğuran 
zahiri sebep 
Danzig ihtilafı· 
dır. Almanlar 

iddia ediyorlar ki, eğer Danzig 
1939 senesi sonbaharında kendi
lerine verilmiş olsaydı, harp çık· 
mıyacaktı. Diğer taraftan lngiliz
ler Danzig ihtilafının bir bahane
den ibaret olduğunu ve hakikatte 
Almanya'nın bütün Avrupa'yı he
gemonyası altına almak maksadı· 
nı istihdaf ettitini iddia efmişler· 
dir. Ve sebebi her ne olursa ol
sun, bir defa muharebe başladık
tan sonra Alman harp hedefleri
nin genişlediği muhakkaktır. Al
manya, lngilizlerin iddia etlikle
ri gibi, böyle geniş hedefleri ta
hakkuk ettirmek için mi 1939 se
nesi sonbaharında Danzig ihtilaf 
ını çıkardı ? Yoksa bir defa bu 
ihtilaf yüzünden harp çıktıktan 
sonra mı hedefler genişledi ? Bu 
suallere kati cevap verebilmek 
için harbin sonunu beklemek la· 
zım gelecektir. Şimdilik bildikle
rimiz şundan ibarettir ki Alman• 
ya, Danzig ihtil.ilını çıkardıktan 
sonra harbe girişir girişmez' he
defleri tedricen genişlemiştir. Ön· 
ce Almanlar, bir hayat sahası na
zariyesini ileri sürdüler. 

Kendilerine yakın olan bazı 
memleketlerin kendi hayat saha
sı içinde bulunduğunu iddia etti
ler. Bundan sonra da Avrupa'nın 
yeni baştan tanzimi meselesini ele 
aldılar. Almanya, işgali altına al
dığı Avrupa memleketlerinde 
yeni nizamlar kurmuştur. Bu • ni
zamlar " her memleketin şartları· 
n_•. göre değişmekle beraber, hep
sının de birleştiği şu noktalar kal
dırılmıştır. Milli sosyalist temayül
lerini taşıyan şahıslar iş başına 
getirilmiş, fakat bunlar da Berli
n'in tayin ettiği bir Gaunleiter'in 
mürakabesi altına konulmuştur. 
Her memleketin iktisadi faaliyeti 
Almanyanın iktisadi faaliyetine 
bağlanmıştır. 

Burada dikkat edilecek en 
mühim no~ta şud.ur ki, Almanya· 
nın kurdugu bu ıdare işgal müd
deti için dev4m edecek olan bir 
vaziyet değildir, Alman iddiasına 
göre, daimi bir nizamdır. Filhaki
ka devletler hukukuna göre, as
keri işgal altına alınan bir mem
leketin toprakları harp sonuna 
kadar ilhak edilemez, Fakat Al-
manya, kendisinde Avrupa'uın na
zımı olmak sıfat ve salahiyetini 
görme~tedir. ~atta bugünden 
« tanzım » ettağ'i Avrupa namına 
söz söylemiye salahiyet sahibi dev· 
lelin yalnız kendisi oldurunu id· 
dia etmektedir. Bir müddettenbe
ri, Alman devlet ac:iamları, Al
manya namına değil, Avrupa na. 
mına hareket ettiklerini söylüyor
lar. Avrupa'dan lngiltere'nin Rli
kasını kesmek, Avrupa'yı Bolşe
viklik tehlikesinden kurtarmak. iş. 
te bir müddettenberi kullanılan 
ağız budur. 

{Deoamı üçüncüde/ 

DİKTATÖR • N $Ki ] 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş ====• 

Muz istihsalAtı 
Bu m~ahede de, doğru ol· 

doruna kanaat retirilme· 
si lizı m relen rakamları konuştu. 
ralım: 

Bununla beraberbir noktayı anlaya
madım: 

B. k it • .. k 'b'ı oturıııu•. Ste· ır o ura ço er ır• • 
fanın yüzüne bakmaj'a cesaret edemediği 

dim? 

Çocukluğumdanberi hana Silvaniya
nın yeni hakimlerinden, siz iktidar mevki 
İne geçtiğinizdenberi de sizden nefret 
etmeği öğretmişlerdi. 

- O kadar mahir ki, sevdiğine beni 
inandırmağa muvaffak olmuştun. 

Merain'in yalnız Anamur böl
reainde 1364 muz bahçesi vardır. 
Bundan başka ıon yıl içinde ye..;i. 

den 648 muz bahçesi vücude re
tirilmiştir. Bu 1364 muz bahçesin
de 11 bin muz ağacı daha bu H· 

ne dikilmittir. B•ı bahçelerden se• 
nede 9 milyon kilo muz alınmak· 

tadır. Bu rakamlara Mersinin di· 
{rer mıntakalırı dahil değildir. 

Şehrin civarında küçük, büyili.. 
bahçelerdeki istihS&lit da ayrıdır. 
Şimdi hemen, hemen her evin bah· 
çesi mu.z yetiştiren bir sabadır. 

Portakalcılık ve sebzecilik 

Bundan başka, Mersinde, 40 
kilometr•lilr. bir saba iize 

rinde portakalcılık ve sebzecilik 
yapılmaktadır. 

Son senenin, portakal istilısa
litı 55 milyon adedtir. Limon 30 . 

mandalin 80 milyonu bulmuştur. 
Son ilr.i 1ene zarfında Menin bah· 
telerlnı 600 lıln lidaıı ekllaiftir. 

Kovidzarda sana babanın mektubunu 
gösterip « kontun kızını beyhude yere 
bekledim » deJiğim zaman hakikati ne
den söylemedin? 

Hüsnüniyetle ve samimiyetle sual so• 
ruy<>r, izahatını kabule hazır bulunuyor• 
du. Mariya, işkence için de son bir irade 
rıyretile; itiraflarını tamamladı. 

- Söyliyemezdim ekselans, çünkü 
ben beklediiiniz şahsiyet değildim( Siz, 
babamın mektuba üzerine bir arkadaş 
sadık bir dost bekliyordunuz. ' 

Halbuki ben Sen Veslasa Militza Yal• 
noriı ismi altında gelmiştim! 

Kendisini Hvrilisi nazırında•zelil dü· 
şilrecek sözler_i nihıy~t ıöyliyebilmişti, 
Stefın Taldekın kalbıne görünmez bir 
kurşun yemiş ıribi sanıldıiını ve sendele. 
dij'ini gördü. 

- Cuusl Sen Mariya dö Bolsberır 
bir casussun hal .. Demek baban bana ya· 
lan yazmıştı ? Anlqma teklifi sade • 
ce •.. 

Mariya, babaaından şüphelenmesine 
tahammül edemiyerek haykırdı: 

- Hayır( Babamdan şüphe etmeyi. 
niz. Sizinle mücadele ettiğine pişman ol· 
duğunu yazdırı zaman samimiydi. Ancak .. , 
Bın bunu bilmiyordum! 

Y niistasyon cacJöesı • 

için başını önüne iğmişti, . . . . . 
Onun hiddetten titriyen ıesını ışıttı: 
- Bilmiyor muydu? 
- Evet, bilmiyordum· Ben .. 0 zaman 

Mariste idim ı Akdeniz sabılıne git • 
mi4ti. 

- Babanın yanında değil miy • 
din ? 

- Hayır, Mariste tabsildeydim. Ba• 
bam hava tebdilinde, yani Silvaniya hak
kında kendisine yanlış mal<lmat vermekte 
menfaatleri olanlardan uzak bulundağu 
bir 11radadır ki doğru mal6mat edinmiş, 
düşünmüş ve sizinle anlaşmanın mücade· 
etmeğe müraccah olduğu neticesine var· 
mıştı. 

Vardığı kararı hiç ıüpheıiz bana bil· 
direcekti. 

Fakat beni ancak ölümünden biraz 
evvel görebildi, o zaman da hemen he· 
men konuşamaz bir hale ıı-elmişti. 

Bu feci dakikalar· hatırlayış genç ka
dının omuzlarını daha fazla çökertmifti. 
Fak at Stefanda hiddet merhamete ralebe 
çalmaktaydı. 

lstihfafkir bir istihza ile: 
- Vah vahi dedi. Demek bu yüzden 

diltmanım kaldınız? 

- Bqka türlü hareket edebilir miy· 

Stefan Taldek yumruklarını sıkarak 
tekrarladı. 

- Benden nefret ediyordun öyle mi? 
Benden nefret ediyordun. 

- Evet. Sizden nefret etmeseydim 
bana verilen vazifeyi nasıl kabul eder• 
dim? 

Taldek acı acı ~üldü: • 
- Vazife mi? Ne vazifui? Hatırla· 

dım, casııslukl Güzl vazife doj'ruıu Kon
tes Mariya dö Bolsberg 1... Ah l alçak, 

sefili 
Stefanın hiddeti bir fırtına gibi baş. 

lamıştı. Mariya, çelik gibi bir bilekle, 
oturduğu koltuktan kaldırıldı, genç ka
dın kemiklerinin çıtırdadığını hissetti. 
Taldek onu biran mt1allikta tuttu, sonra 
yere bıraktı, bileklerinden tutarak Önün· 
de halıya diz çökmeğe mecbur etti. Ma. 
riya mukavemet etmiyor, ağzından bir şi. 

k.ivet iniltisi bile çıkmıyordu. 

- Daha muvaffakiyetle ihanet ede
bilmek için benim kalbimi çalmak istedin 
değil mi? Tebrik ederim kontes, sen fev
kalade mahir bir oyuncum•şsunl 

SHini daha yavaşlatorak bariz bir 
hüzOnle illve •ttiı 

Şefin ayakları dibinde, hakaretleri 
itirazsız dinliyen kadını bu söz isy t-
i . d' an e 
ır 1: 

- Stefan, ben seni seviyorum! aşkım· 
dan şüphe etme! 

- Kafi ... oyun bitti artık! 
Mariya tekrarladı: 

- Seni seviyorum Stefan. 
- Yalan söyleme! 

. Yalan söylemiyorum Stefan, seni 
sevıyorum. evet, evvelce senden nefret 
ediyordum, aşkım nefretle başladı. 

Uzun zaman seni merhamet hissi hi
le olmıyan insan şeklinde bir canavar di
ye tanıdım. 

Fakat aldatıcı görünüşünün maskesi 
altında kıskançlıkla sakladığın kalbini an 
dığım gündenberi, fikirlerime, kanaatime, 
hatta yeminime rağmen seni sevmeğe baş
ladım. 

O günü bilmem hatırlar mısın? lhti· 
yar gazete satıcısı kadın Marfa Kernova· 
sın afhna razı olduğun gün. O kadın 
partimin azasındandı. 

- Partinin mi? ... Zabıta raporlarında 
son suikaslerin mürettibi olmakla suçlan· 
dırılan parti senin partin mi? 

/ D•vamı var J 
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"Asabi olanlarokumasın,, 
Yaz an 
Y ü r U k 
Çeleb ı 

Gülümsedi : 

-Ömrümüzün 
uzun olacağına 
delalet eder l 

dedim . 

- Avrupadaki bombardıman• 
!arda ölüp kaldığımı işitmiştiniz, 

degil mi ? ... Halbuki dikiş yerle
rini gösterdi : 

- işte izleri ..• Şu kaburgala
rım da kırılmıştı... Maamalih, bir 
bakıma tesellisini buluyorum. Ken
di kendime diyorum ki : 

«1939· 1941 yıllarında yaşayıp da 
bir hava bombudımanına maruz 
kalmaksızın ölmek, asrımızın erçi pek 
melilnane, fakat en tipik bir tecellisi· 
ni görmeksizin dünyadan çekilmek· 
tir. Yarın ahrette, Münkirle Nekir \ 
bana hayret ederlerbi yoksa ... Ma- j 
dem mukaddermiş, bu faciaya ken· 
di vatanımdan hariç bir yerde şa
hid olduğuma da şükrediyorum, .. • 

Gözlerini kapıyarak : 
- Müthiş şey ... Hala gözü· 

mün önünde ... 
Birkaç lavhasını anlatırmı· 

sınız ? - dedim. 
- Bombaların, hava torpille· 

rinin müdııfaa vasıtalarının sesi 
' nasıl taklid edilir ? - dedi. -

Size ancak hazin lav balar naklede· 
bilirim. O kıyamet günlerinde, Bel· 
grad sokaklarında, kollektif cinnet 
lavhaları gördüm. iyi aile kadın ve 
kızları, kolkola girmiş; yarı giyinik 
yarı çıplak bir halde, yollarda şar
kılar söyliye söyliye, kahkahalar 
atarak grçiyorlardı. Rasgeldiklerine 
de, 

« Haydi gel 1 Ne duruyorsun? 
Sen de bize katıl, eğlen 1 gün bu· 
gün 1 » diyorlardı. Ortalıkta ce· 
sedler, cesedler ... Birkaç yüz ta· 
nesini ben kendi gözlerimle gör· 
düm. Kaçılacak yer yoktu. Yara· 
lıları nereye götürmeli ? Kimse bi· 
!emiyordu. Her felaketzede yüzüs
tü, yerli yerinde ve kendi haline 
bırakılmıştı. 

Bir an durdu : 
- Sinirleriniz kuvvetli midir ? 
- Oldukça, 
- Öyleyse, dinleyin ... Amma" 

ladığınız intıbaları cebinizden çı· 
karınız ve düşününüz: Gezdiğiniz 
memleketler, hep garp medeniyet 
zümresine mensubdurlar. Hepsi, bu 
medeniyetin ilmile mücehhezdir ve 
her y~rde bu medeniyetin ic•p et· 
tirdiği bir yaşayış tarzı küküm sü· 
rer. Fakat intıbalarınızı şöyle bir 
gözden geçiriniz, onların birbirin
den çok farklı olduğunu derhal 
göreceksiniz. Her yerde münevver 
tabakadan ailelerle temas ettiğiniz 
halde, intıbalarınız başka başkadır. 
Fransız evindeki hava, mobilyala
rın şeklinden tutunuz da yemekle· 
rin nevine ve insanların zihniyetine 
varıncaya kadar Alman evindeki 
havadan ayrıdır. Macar evi lsveç 
evine, lsveç evi de lngiliz evine 
benzemez. 

Münevver tabakadan halka dog· 
ru gidildikçe bu farklar eksilmez , 
bilakis çoğalır. Ayni medeniyet 
zümresi birer uzvu olan bu mil
letlerde hars tamamile millidir. 

Gelgelelim bize. lstanbula var
dınız. Maçkada taoıdık bir münev
ver aileye misafir oldunuz. Burada 
üç gün değil, üç sene kalsanız bir 
Türk havası bulamıyacağınızı size 
temin ederim. Bir defa mobilya ta
mamile renksiz ve hususiyetsizdir. 
Evin hanımı, konuşurken Fransız
ca cümleler kullanır. Küçük bey 
bir (Bob - Stil) dir. Arkadaşlarını 
çağırırken ikide bir: 

- Hellol 
Der. Ağzında bir pipo taşır. 

Küçük haoım, yalnız lngilizce kitab· 
lar okur. Türk edebiyatı hakkın· 
daki malOmatı sıfıra yakındır. 

Acaba bu intıba karşısında 
hayrete düşer ve: 

- Böyle şey olmaz. Bu her
halde bir istisnadır/ 

Diyebilir misiniz? 
Öyleyse Şişlide, Ayazpaşada 

ve taksimde elli ailenin kapısını 

daha çalınız. Ufaktefek farklarla 
ayni renksizlikle, ayni hususiyetsiz. 
Jikle karşılaşacaksınız. Gene mi 
inanmadınız? Kalkınız, Ankarada 
Y enişebirde ve lzmirde Karşıya. 
kada tetkiklerinize devam ediniz. 
Si..ze şimdiden haber vereyim. biz
de, münevver aile yuvalarında mil
li bir havaya rastlamak için bir 
hayli yorulmanız İcab edecektir. 
O halde hep beraber bağıralım: 

_ Milli kültürümüzün istikba· 

li tehlikede! 
[ Cumhuriyetten ) 

• Laubali 
memurlar 

I 

BUGON 

Bulgar nazırlar 
heyeti toplandı 

Bulgar topragına 
inen Rus paraşUt
cUlerl imha edildi 

Sofya, 20 (a.a.) - Nazırlar 
heyeti dün akşam bir toplantı 
yapmıştır. içtima saat 18 den 23 
e kadar sürmüştür, 

Sof ya, 20 (a.a.) - Sof ya rad· 
yosuna göre, Bulgaristan büko. 
meli Dobricede Dobrik mıntaka. 
sına inen paraşütcüler hakkındaki 
notada, paraşütcülerin 15 eylOlda 
Bulgar topraklarına indikleri ve 
üzerlorindo mükerrer ateşli taban· 
calar, Radyo verici cihazlar ve 
Bulgar parası bulunduğu tasrih 
edilmektedir. Bir Bulgar müfre. 
siyle paraşütçüler arasında mü
sademe olmuştur. Bir bulgar su. 
bayıle bir çok asker ölmüştür. 
Paraşütcülorin bir kısmı öldürül
müş, bir kısmı esir edilmiştir. 

hareketler karşısında bir hayli si· 
nir israhna uğruyorsunuz. 

Dairede iş takip ediyorsunuz. 
Vaktiniz dar, vapura yetişeceksiniz 
veya vazifeniz başına bir in önce 
dönmek mecburiyetindesiniz. ya

hu! da yorgunsunuz, hastaoınız 

ayakta bekliyecek haliniz yoktur'. 
Tam bu sırada, evrakını.ııo havale 
edildiği Bay memur keyifle kahve· 

sini içmekte, gazetesini okumakta 
veya bir arkadaşile çene çalmak. 
tadır. Bir dakika beklersiniz, beş 
dakika beklersiniz, içinizden «ya 
saburl» çekersiniz. Nihayet dayan. 

mayıp mevcudiyetinizi sayın meınu· 
ra halırlatmak mecburiyetinde ka· 
lırsınız. Sizi sert bir bakışla süzer 

ya cevap vermez, yahud da ters 
bir şey söyler. Daha ileri gidecek 
olsanız karşılık hazırdır: «Vazife

me müdabele etmeyiniz» sanki bu 
adamın vaıifesi kahve içmek, gazo· 
te okumak ya arkadaşlarilo geve· 
zelik etmekmiş gibi .• 

Bankalarda böyle bir bale şa
hit olamazsınız. Müşteri olunca me· 
morlar fasılasız, ideta nefes alma· 
dan çalışırlar. O yüzden en 
lc.arı-1ık işinizi bile bir çeyrekte bi· 
tirip dışarı çıkabiliraioiz. Halbuki 

bazan, bir devlet dairesinde, tek 
bir kayıt veya imza için sizi saat
lerce beklettikleri olur. 

'---c_e_nup aşiret~ 

Rıza Şah'ı 
öldürmek 
istiyormuş 

Eski Şah, İran ha
ricine çıkarılacak 

Tahran; Sovyet ve 
lnglllz kıtalarl tara
fından tamamiyle 
kuşatıldı 

Londra 20 [a. a.] - Royter 
ajansının lrandaki muharriri bildi
riyor: 

Eski Şahın Isfahan civarında 
bulunduğu zaunedilmektedir. 

Polis, eski Şahtan intikam al
mak işiyle pusuda bekliyen cenup 
aşiretlerine karşı tedbirler almak· 
tadır. Söylendiğine göre, eski Şa
hın yakında lranın !ışında şarkta 
bir yere gönderilerek orada ser
best bırakılması muhtemeldir, 

Britanya kuvvetleri umumi ka· 
rargihı, Britanya elçiliğinin Tah· 
ranın 8 kilometre şimalinde bulu
nan yazlık ikametgahında yerleş· 

miştir. Tahran şimdi Britanya ve 
Sovyet kıtaları tarafından hemen 
hemen tamamiyle kuşatılmıştır. 

Tahran 20 [a. a.] - Roytorin 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Bugün 130 Almanın daha 
memleketten çıkarılmasiyle lran 
en tehlikeli sabotajcılardan ve be
şinci kol mensuplarından kurtarıl

mış oluyor. Şimdi • çoğu tehlikesiz 
olan 320 kadar Almanın toplan
ması işi kalmıştır. 

Alman tabiiyetinde bulunan 
birkaç Yahudi ile birkaç Avustur· 
yalının Tahranda kalmalarına mü· 
saade edilmiştir. Bundan maada 
Sovyetlor Birliğine yapılack sev

kiyatta hizmetlerinden istifade edi· 

lecek olan 200 kadar Çek de !ran
da kalacaktır. 

SUvey, k•n•lı mıntaka· 
sına hava hUcumu 

Kahire 20 (a.a.)- Mısır Dahi· 
liye nezaretinin tebliği: 

Cuma sabahı erkenden Süveyş 
kanalı mıntıkasıoa bir hava hücu· 
mu yapılmış ve bombalar atılmış· 
tır. 3 kişi yaralanmıştır. Hasar e· 
hommiyetsizdir. Kabirede ve bir
çok vilayetlerde alarm işareti veril
miştir. 

lngııterenln ispanya el
çisi hUkOmetine rapor 

verecek 

Odesaya ilerle
yen bir Alman 

kolu 
Sovyet tayyarele· 
rinin hücumuna 
uğradı ve ağır za
yiat verdi 

Moskova 20 (a.a.)- Odosaya 
doğru ilerleyen ve refakatında 
70 tank ve piyade teşekkülü bu
lunan bir Alman ve Romen zırhlı 
kolu, Karadeniz Sovyet donan
masına mensup tayyarelerin hü· 

cumnna uğramıştır. Sovyet tay
yareleri düşmanı bombalamış ve 
çaktan uçarak mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. Bombardıman tay
yareleri 60 dan fazla tank ve 
zırhlı otomobil tahrip etmiş, iki 
günde 300 den fazla asker öldür 
müş, iki avcı tayyaresini düşür
müştür. 

Bükreş, 20 (a.a) - Rador 
ajansının siyasi muahrriri yazıyor: 

Rumanyanın harp gayeleri 
şunlardır: 

1 - Sovyetlor birliğinin 940 
haziranında Rumanyadan cebirle 
aldığı Rumen arazisini ıilab kuv· 
votile ve Almanyaoın müsellab 
yardımiyle geri almak. 

2 - Bolşevik rejiminin teş· 
kil ettiii mühlik tehlikeyi ortadan 
kaldırmak işine iştirak etmek, 

Paris sokaklarında 
cinayetler r 

Londra 20 (a.a.} - Vişi rad 
yosuna göre, Alman ordusu tara· 
lından dün Pariste neşredilen bir· 
beyannamede, Paris civarında Ar· 
gentenilde komünist propaganda
!lt yapmak ıoretile düşmana yar
dım ettiğinden doJayı 2 Fransı:ıın 
kurşuna dizildiği bildirilmektedir. 

Vişi radyosunun spikeri, Al· 
manya ile işbirliği yapmıyanlara 

karşı tedbir alınmasını Mareşal 
Peten'den istemiş ve bazı halk 
kütleleri arasında, Fransanın yeni

den İmar ve ihyasına çalışan bir 
kişiye karşı aski istikamette çalı
şan on kişi bulunduğunu söyle
miştir. 

Spiker şunları ili ve etmiştir. 

« Her sokak köşesinde bir 
cinayet olmaktadır. Yeraltı tren· 
leri bir tuzak ;eri olmuştur.» 
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işgal altındaki 
memleketlerde 
( Baştaraşfı ikincide) 
Buna lngilizlerin mini olmıya 

çalıştıkları meydandadır. E•asen 
lngilizlerin harp hedefleri de Av
rupada böyle bir nizamın kurul· 
muma mani olmak noktuında top· 

l lanmıştır. Fakat acaba bu «nizam» 
ile daha yakından alakadar olan 
Avrupa halkı ne diyor ? Bu •uale 
Almanlar ve lngilizler aynı cevabı 
vermiyorlar. Almanlara göre, Av· 
ıupa halkının büyük ekseriyeti ye· 

· ni nizamı kabul etmiştir. Yalnız 
bolşevikler ve lngiltereye satılmış 
kimseler bir ideale bağlılık dola
yısiyle degil, şahsi menfaat kayırı· 
siyle mukavemette devam ediyor· 
lar. lııgilizler ise bunun tam tersini 
söylüyorlar: Bunlara göre de yeni 
nizamı kabul edenler, Almanlara 
satılmış olan bir avuç menfaatpe· 
rest ve seciyesiz insanlardan iba· 
rettir. Acaba bu iddiaların hangi· 
si doğrudur? 

Bu suale cevap vermek için 
lngilizlerin ve Almanların iddialı· 
rını bir tarafa bırakarak Avrupa 
halkının dün bağlı bulunduğu mel· 
kOreleri ve işgal karşısındaki re
aksiyonn nazarı itibar• almak go· 
roktir. Filhaki~a bunların birincisi, 
yani Avrupanın dün bağlı bulun· 
duğu ideallerin, hislerin mahiyeti 
daha iyi biliniyor. Avrupa Fransız 
ihtilalinden beri, milli istiklal mef
kOresini yeni bir din gibi benim· 
semiştir. Koministlik bunun yerine 
başka bir ideali ikame etmek i•to· 
miş ise do muvaffak olmamıştır. 

En büyük delili de komünist hü· 
kametin, harp tazyiki karşısında 
islavlıktan yardım ummasıdır. Bu 
milli istiklal aşkının ve imanının 
ansızın söndüğüne inanmak kolay 
değildir. 

Bugünkü vaziyete gelince; in. 
g-ilizler ve Ruslar tarafından ileri 
sürülen iddiaların mübalağalı oldu
ğu kabul edilse bile, işgal altın· 
daki memleketler hakkında Alman 
kaynakları tarafından verilen ha
berler de halkın büyük huzursuz· 
luk içinde bulunduğunu anlatmak
tadır. 

Mesela Norveç 'te Oslo şeh
rinde şiddetli tedbirler alındıgını 
alman ajansı haber vermiştir. F ran • 
sa' da sık sık alman askerleri öldü· 
rülmektedir. Alman makamları, 
mukabele bilmisil olmak üzere, öl
dürülen her alman askeri için üç 
suçsuı fransız vatandaşını kurşuna 
dizmektedirler. Bir müddetten be· 
ri böyle bir vaziyet devam edip 
riderken, dün Almanlar,I Paris'te 
saat dokuzdan sonra halkın so
kaklara çıkmasını menetmişlerdir. 
Herkes saat dokuzda evinde bulu
nacaktır . 

Sırbistan' da da çete hareket· 
!erinden sık sık bahsedilmektedir. 
Binaenaleyh Alman haberleri do iş 
gal altındaki memleketlerin, yeni 
nizamı kabul etmekten uzak ol· 
duklarını anlatmaktadır. 

rica ederim, hani bazı cinai roman· 
!arın reklamları vardır: « Gece 0 • 

kumamlıl Asabiler ellerine almama
lı 1 » tarzınd" ... Bu anlatacakları· 
mın başına da öyle bir kayıd ko
yunuz, Arzu etmiyenler, arka tara
fına göz atmasınlar ... Bacakları kop 
muş bir kadın gördüm «Başkaları 
geçip gitti ... Sen imdadıma gell» 
diye beni çağırdı .. , Yerlerde SÜ· 

rüklenen bir telolon teliyle kana· 
yan uzuv bakiyesini bağlamak iste· 
dim ..• « Hayır ... - diye inledi. 
- Daha evvel başka bir ricam 
var ... Şurada, ötede, ayaklarım rlu
ruyor •.• Onları bhna verin... Sonu 
ncu defa elimi değdireyim ... » Bu 
arzusunu nasıl bir ürpermeyle ye
rine getirdiğimi anlatamam .:. Ve 
nasıl, iki ölü çocuğun kundağı gi· 
bi, onları bağrına bastığını gözle· 
rimin önünden asla kaybedemiyo· 
rum. Ve şu anda dünyanın birçok 
yerlerinde şehirlerin bombalandığı
nı duydukça bu tablolardan daha 
nice nicelerinin tekerrür ettiğini 

YAZAN 
YAŞAR 

NABi 

Onlarla, aziz o
kuyucularım, mu
hakkak ki hepi· 
niz arasıra kar. 

Binaenaleyh bunlar az da olsa 
bankalarla bazı daireler arasında 

göze çarpan bu bariz memur zib· 

niyeti !arkını ortadan kaldırmak 
için ne lizım•a yapmalıyız. Halkla 

temas eden memurların iş saatlarıo· 
da biraz daha nazik olmalarıoı te· 
min için amirlerinin, tıpkı banka· 

!arda olduğu gibi onları daima g~z 
önünde bulundurmaları ve en ku· 

çük Jaübali hareketlerini ke~~ileri: 
ne ihtar etmeleri kili gelebılır, sa 

Madrid 20 (a.a.) - lngiliz 
büyük elçisi, hiıkilmetine rapor 
vernıek ve talimat almak üzere 
Londaraya gidecektir. Elçinin bu 
seyahati şahsi sebeplere istinat 
etmektedir. 

Bıı. 
rece Nöbetci eczane J l.şte Almanya için ea zor vazi. 

yet de budur. Anlaşıyor ki Alman• 
ya Avrupa memleketlerini fethet. 
miş, fakat Avrupa balkının kalbi· 

düşünüyorum. 
( Akşam'dan ] 

• Farazi bir tetkik 
seyahatının 
neticeleri 

YAZAN 
Nadir 
NADi 

Pariste, münevver bir 
Fransız ailesini ziya
ret ediniz. Sizi evle
rinde üç gün misafir 
etsinler. Bu müddet 

zarfında orada birtakım intibalar 
edineceksiniz; li.ıım olacaktır, ce
binize koyunuz. Sonra Berline doğ· 
ru yola çıkınız. Muharip milletler· 
den birine mensup olmadığımız 

için, bu farazi seyahati hakikatte 
bile başarmak neden mümkün sa
yılmasın? 

Borlinde, gene münevver sınıf 
tan bir Alman ailesinin kapısını ça
lınız. Sizi evlerinde üç gün alı· 
koysunlar. Orada da birtakım inli· 
balar edineceksiniz; sakın kaybet· 
miyesiniz, ileride lazım olacaktır. Ber· 
linden Peşteye, Peşteden Belgra
da, oradan da istediğiniz memle· 
ket~.- gidiniz ve her gittiğiniz yer·: 
de ılori tabakadan ailelere misafir 
olarak intıba biriktiriniz. 

Ve nihayet seyahatinizi bitirip 
lıt•nbula yaklaıırken, dikkatle eak· 

şılaşıyorsunuz ve gene hepiniz mu· 
hakkak ki, şahit olduğunuz liübali 

nıyorum. 

[ Yeniıabah'tan l 
Halk eczanesi 

( Tarsus kapısında ) 

Bombardımana yakalanan hırsız ! 
L ondrada, hemen hergün birkaç saat bomba-

lanan Londrada, ya açlık ya meslek aşkı 

damarlarına işlemiş olsa gerek, bırsızm biri 
bir gece, zifiri karanlıkta bir eve girer. Yarım 
saat içinde 200 liraya yakın mücevheri, bir gü· 
zel cebine sokar. 

Vaziyetten memnun, yan kapıdan sokağa 
çıkmak üzeredir. 

işte tam bu ıırada birdenbire semadan 
düşman tayyareleri belirir ve onun bulunduğu 
semt üzerine miıtbiş bir bombardıman başlar. 
Etrafa kulak veren hırsız ev halkıoın aşağıda
ki 11ğınaga koştuklarını duyar. Şimdi oııun için 
yapılacak iki şey vardır. Ya başını koltuğunun 
altına alıp ıokağa boınbardımının altına çık
mak; böylece mücevherler resmen emniyete erişir, 

fakat hayatı tehlikeye girer. 

Yahut ta çaldığı bütün eşyadan vaz g~çe· 
rek ve hatta kötü vaziyetin tevlid edeceği kı
zarmayı göze alarak diğerlerile beraber haya
tını kurtarmak için evin mahzenine koşmak: 
Bizim serserinin canı çok tatlı olsa gerek, bu 
ikinci şıkkı kabul ediyor, ve paldır küldür evin 
sığınağına iniyor. 

Karşısına çıkan ov sahibine, kendi külhan 
beyi şivesilo: 

-Aman bayım, ocağına düştüm diyor. işte 
biraz evel evioden çaldığım mücevherler; hep
sini geri veriyorum. Kuzum benim hayatıun 
bağışla, bombardıman müddetince burada kal
mama müsaade et; sonra ne isterıen yap. 

Başı üzerindeki uğultular, her saniye civa
rına dilıın bombaların patlaması ev sabibinin 

de sinirlerini harap etmiştir. Boş dakika sonra 
sağ olup olmıyacaklarından kendisi de emin de • 

ğildir. 
işte bu sebepten olacak ki 0 da kendisi-

ne yalvaran hırsıza: 

- Pekili, diyor, şuraya çök ve sesini çı· 

karma, 
Eğ-er Allah beoim ve yavrularımın bayatı· 

nı bağışlarşa ben de sana do~unmıyacağım. 
Böylece ev sahibi, ailesi ve hırsız tam iki 

saat hep birlikte sığınakta k~rşı karşıya otur. 
muşlar hatta birlikte şarkı soylemişlerdir. Son· 
ra d: "tehlike yok., işareti verilince hırsız 
kollarını sallaya sallaya çıkıp gitmiştir. 

• 
Bir hava 
kahramanı 

Yllıbaşı Ni. 
kolai G a ı t e 1 o 
tanınmış ve sevil
miş Sovyet bava. 

cılarından biriydi. O tayyare harbine yabancı 
değildir. 

939 Rus-Fin harbin Fin mühimmat fabrikalarını, 
köprülerini bombalamış, geçen sene Besarabya· 

nın işgali esnasında Romanyalıların torkedece· 
ği araziyi harap etmemeleri için buralara pa· 
raşütle asker indirmişti. 

Sözün kısası yüzbaşı Gaıtelo bu işin ace
misi dej-ildi. 

Vataoının müdafaası uiruoda devam eden büyük 
harpte de o daha ilk ıününden varile almış, 

Jil9ıııau tanklarını, atkeri hedeflerini uçurmıya 

başlamıştır. 

3 Haziran günü Gostelo yine kendi bölü
ğiyle birlikte havada döğüşüyordu. Aşağıda 
Sovyet arazisine girmek istiyen düşman motörizo 
kıtalariyle Sovyetler arasında şiddetli çarpış· 
malar oluyordu. 

Havaya nçurulan tanklar, yere düşürülen 
tayyareler patlayan yollar, düten bombalar .. 
Müthiş bir şeydi bu döğüşme ... 

Yüzbaşı Gastelo da büyük bir bava har
binin tam ortasındaydı. işte bu anda hava 
dafi toplarından birinden gelen bir mermi tay· 
yarenin petrol deposuna isabet etti. Şimdi yüz
başının vaziyeti kötü idi. Tayyare alevler için· 
deydi ve düşüyordu. Eğer hemen paraşütüne 
sarılıp atlarsa Gastelo hayatını kurtarabilirdi. 
Fakat düşman arazisinde bulunduğuna göre 
doğrudan doğruya düşmanın eline esir düş. 
mek muhakkaktı. 

Bu ise yüzbaşı Gastolonun hiç işine gel-
• miyordu. Bu sebepten dolayıdır ki, o, paraşü· 

tü çıkarmadı, ve hayatını kurtarmak için tay· 
yireden atlamadı. 

Ateşler içinde olan tayyarenin direksiyo
nuna geçti ve vücudünlin bir çok yerlerinden 
yanmasına rağmen görülmemiş bir izimle yüz· 
başı Gastelo yaralı kuşu aşağıdaki büyük ben· 
zin deposunun tam üstüne getirdi ve sonra 
makineyi durdurdu. Birkaç saniye •oora müthiş 
bir infilak duyuldu. Yüzbaşı Gastelo vücudu 
düşmanın aşağıdaki meydan muharebesini ba• 
şarabilmesi için icabeden benzini havi depoyla 
beraber ortadan kalkmıttı. 

ni kazanamamıştır. Avrupa ordula· 
rını mağlılp etmiş, fakat Avrupa 
balkının ekseriya pasif kalan, fa. 
kat hazan da aktif şekil alan mu· 
kavemotini kıramamıştır. Bu mu
kavemet, yeni nizamın kurulup yı
kılmasında hatta lngiltere'nin mu. 
kavemotinden de daha müessir bir 
rol oynıyacahır. 

Avustralyada gemi in,a· 
atı hızlandırıldı 

Melborn 20 ( a.a. } - Avus• 
tralyada gemi inşa proğramınm ti 
ciline çalışılmaktadır. proğramın 
tatbiki tahminlerin fevkinde ilerle· 
mektedir. Bu proğrama göre, desi 
royerler de dahil olmak üzere 50 J 
harp gemisi 1942 senesinin bitme• 
sinden evvel inşa edilecektir., 

Akdenlzde bir holl•nde 
denizaltısının muvatfa• 

kiye ti 
Londra 20 ( a.a ) • - Akde· 

nizdeki lngiliz lilosilo birlikte ha• 
rekata iştirak eden bir Hollanda 
denizaltısının top ateşile 1200 to· 
nil3.toluk bir ltalyan yelkenlisini 
batırdığı resmen bildirilmektedir. 
Ayni denizaltı, 6 bin tonluk bir 
iaşe g-emisini de torpillemiştir. 

Boenos-Ayrestekl A l· 
man elçlllğl t•t,.ndı 

Boenoı-Ayres 20 ( a.a ) -

Halk dan Alman büyük elçiliği 
• R . 

binasını t~a tutmuştur. eımı ma-
kamlar araştırma esnaııada büyük 
elçilikte yanııın bombaları ve ya· 
kıcı mayilerlo dolu tişeler bııl• 
mutlardır. 



ÇAKICI EFE 
JMaraş Belediye reis-ı 
liğinden : 

Belediyeye ait şehir Sine· 1 
ma ve tiyatrosu 12- 9- 941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş güı1 müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

• iLAN 
Zayi çiğit pusulası 

B U G O N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını t frika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektiği malOmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarllması husu-

•unda sayın okuyucu ve mU terllerimden aldıflım yUzlerce mektup ve 
y pılan Hahi müracaat Uz rlne ÇAKICI EFE kitabını ba t1rıp halkımı· 
zın i tifadelenm ini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
y kında piyasaya çıkarllacakt1r. ÇAKICI EFE romanı baskısının azhğı 
yUzUnden okuyucular1mızın hemen adresimize mUracaatla lsimlerinl yaz· 
dırmalar1nı, tafr da bulunan sayın okuyucular1mız da adresimize (100) 
kuru göndererek bu farsa 1 kaç1rmamalar1nı tav iye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOAOZOGLU KARDEŞLER 

Hatay OefterdarhQından: 
Muhammen kıymeti 
Lr. Kr. Nev'i Miktarı Köyü Mülahazat 

1788 25 Portakal 257650 adet Zeytuniye,levşiye 4767 ağaçtan 
145 55 Limon 14555 « « « 122 « 

174 40 Mandalina23240 « « « 177 « 

87 50 zeytindanesi 875 kilo « « 620 « 

2 50 Muz 5 « Levşiyede 2 « ----2198 20 Yekun 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı mahsuller açık artırma 

ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7 ,5 teminatiyle 
birlikte 27-9-941 gilnü saat 10 da Defterdarlığa müracaat· 
ları. 16-18-21-24 1235 

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

BU AKŞAM 

sine·~a~a·ı 
V• :r~Y • • .... w •• • 

fY8iiık 
+••••t.wı••• .. 

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

• 
iti YILMAZ ALI i~i •••• • ••• •••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

ŞAHESERiNDE 

Kigmetli Sanatkarımız SÜAVI TEDÜ 

Senorya VALA NÜ RETTiN Reji ör Faruk Kenç 
Şi mdi)e kndnr lıia e l "ç fi ' n t ~d ıl rrt mi~ l r n: oH n ud,·p olon 
bu büyük ve kiymetli Türk filmi sizi cezbedecektir. 

il 
Dillerde destan olmuş meşhur ( ÇARDAŞ ) ların a~kını ıölgede 
bırakan dilnynnm bütün şehirlerinde aylarca gö terilerek ş&hreli 
bütün dilnyayı sarmı' olan misilsiz. 

Aşk, Müsiki, Dans ue Heyecan alemi .•. 

t\Ş Sarajevo O\~ 
Mevsimin bir Müsiki Şaheseridir. 

Pek yakında ... 
~ Opera Balosu ~ 

r Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

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

Maraş Askerlik şubesi Satınalma komis
yonundan : 
Cinsi Miktarı 

Kilo 

Muhammen 
bedeli 

Lr. Kr. 

muvakkat 
teminatı ihalesi 
Lr. Kr. 

Saman 937000 23425 00 1757 00 5.9.941 den 5.10.941 
re kadar 

Sığır eti 360000 97200 00 7280 00 « « 

Kuru ot 1125000 56250 00 4218 00 « « 

1- Yukarıda cins ve miktarları yazılı iaşe ve yem mad
deleri pazarlıkla satın alınacaktir. 

2 • istekliler 5.9.941 tarihinden 5.10.941 tarihine kadar 
her gün mesai saatlerinde Maraş Askerlik şubesi Satınalma 
komisyonuna muracantları ilan olunur. 1261 -Adana Doğumevi Baştabibi 

Dr. Süleyman 
Kuntalp 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında 8. Müslim 

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

iLAN 
• 
iLAN 1 

Zayi şahadetname Kayıp hayvan 
28.4.941 Tarihinde 50 18.9.941 Perşemb ·· .. . 

1 
e gunu 

numaralı Gerdan köyü oku- kendı ma ım olan beygirim 
lundan aldığım ilk okul şe· boşanara_k ka~bolınuştur. Bu-
badetnamemi zayi ettim. Ye- }anların ınsanıyet namına aşa· 

nisini alacağımdan eskisinin ğıdaki adrese bildirmeleri 
hükmü yoktur. reca olunur. 

Baltalı köyünden Karalar bucağı kö-
Mehmet oğlu Mu- yünden Aptullah o. 

ABÜLE zaffer Bozkurt Kadir ..ı. Bağrıyanık 
AST ALARINI K BAŞLAMIŞTIR ----"."""~--..::.;:12:.:.:55:..._....:_--~~- 1260 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
1163 1 -15 ~-·-----------------ıııiı..ila.I C • Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak İ H • Mektebe devam eden talebeden olmamak. 

İLAN 5 • imtihan mevzuu şunlardır. 
A • Hesap ve hendese 

inhisarlar Umum. Müdürlüğünden : · · ~~~:~mi malümat, hayat bilgisi, coğrafya. 
( imtihanla memur alınacaktır ) . 6 • imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vazi· 

T k d k 
yetlerinc göre haremdeki dereceler üzerinden ücretlerı' tesb'ıt 

1- eş ilitımız a i münhal memuriyetler için müsabaka d'l le tihanı yapılacaktır. e ı ere sırasiyle tespit eJilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

30 9 941 
'h d 1 · Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebclluğ tarihinden 

2- Bu imtihan • • tarı in e Adana İnhisarlar ba§ b 15 
· dürlüğü binasında yapılacaktır. iti aren gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiycnle· 

3- Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbı't b" f rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 
e ve ır o- 8 f f h h 11' h. b · 

rafla birlikte mahalli ba41müdürlüklerine müracaat et l · • m 1 an ma a ıne gelenlere ıç ır suretle yol masrafı 
ı 

,. me erı. .1 2 4- mtihana girmek istiyenler aşağıda yazılı vasıf ve şarf· _;:rı mez. 7-14· 1·28 1211 

haiz olmalan lazımdır. Refika Recep 
A- Enaz orta tahsilini bitirmiş olmak Tümerkan 
B • 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhath ol-
. 
E- Akrabasından olmıyan iki zatıda referans olarak gös-
ek. 
• Askerliğini yapmış olamak veya müeccel bulunmak ve 

saa her iki haldede son yoklamasını nüfus cüzdanına kay• 
irmif olmak. 

Adana Biçki Yurdu 
Yeni sene Talebe kay

dına başlamışbr. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Y ur
d undan öğrenilir. 

1-15 1206 

lmtiyıız snhibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rlfat YA VEROCLU 

Baııldıiı yor ı [ BUGON ) 

M tb ası -Ad na 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

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

Şartname her gün yazı 

işlerinde görülebilir? 
İsteklilerin teminat mek

tupları ile beraber ihale gü
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü sa::ı.t 1 O da Belediye 
encümenine muracaatları !u
zumu Han olunur. 

19.20.21 .23.24.25.26 1250 

lskenderun Liman işletm-; 
müdürlüğünden : 

O rta \'e lise mezunlarından 
şubemize memur alınacatındarı ta· 
!iplerin. 

A- Nüfus cüzdBnı 
B- Mektep şahadetnamesi 
C- Askerlik vesikası 
D- Sağlık raporu 

Hüsnühal vesikalnriyle idare
mize 26-9-941 (dahil) tarihine 
kadar tahriren muracaatları ilan 
olunur. ı256 

20 - 21-23-24-23 

Adana Milli mensucat 
fabrikasından Zeynel Bilici 
namına çıkarılmış olan 17.9. 
941 tarih ve 1/9 sayılı otuz 
bin kilo Klevland çiğit pusu
lamı kazaen zayi eyledim. 
Bugüne kadar ı 0733 kilo çi
ğıdi fabrikadan kaldırdım. 
Mütebaki kalan 19267 kilo
luk çiğit pusulasmın hükmü 
olmadığını ve pusulayı tec· 
dit edeceğimi ilin ederim. 

· Adana çiftçilerinden 
Yasin ve Zeynel Bilici 

1262 

Adana ismet lnönU kız ens
titusü müdürlüğünden : 

Enstitü mütedavil serma
ye sipariş atölyeleri 25.9.941 
tarihinden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Bu atölyelerde dikiş kıs
mında her türlü rop, manto 
ve tayyurlar. 

Moda kısmında şapka ve 
her nevi çiçek. 

Çamaşır kısmında : Her 
türlü kadın ve erkek çama· 
şırı, Frenk gömlekleri 

Tababat kısmında ise pas
ta siparişleri kabul edilir. 

Telefon - 285 
21.23.24.25 1263 

Lokman Hekim 1 
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 

S ~ lt4A ~NIN 
AZ IK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvara 
9,15 

Şaheserler serisinden 

Tyrone Pover - Sonia Hennie 
Yarattıkları 

r .................. .. 
ı ~• Karlar 
ı ~· .. .................. .. 

.. .............. ı 

Altı~~~ .. !~ .. J 
Aşk, Müzik - Lüks şaheseri 

llAveten - Dünya havadisleri 

Mersin Liman işleri 1 komple projektör satın alı-
• • • • , nacaktır· Hangi tarihde yapı-

ı n h 188 rl Turk Anonım lacağı bilahare ilin edilecek 

Şii rket ,. . . il d eksiltmeye iştirak etmek isu mum mu ur- teyen taliplerin 17.10.941 

IU"g .. u''nden tarihine kadar bu husustaki 
: teklif mektuplarını şirket 

Şirketimiz cer vasıtaları Umum müdürlüğüne gönder· 
için mazotla çalışır motörlü meleri rica olunur. 1254 
Dinamo, tevzi tablosu ile 21.23.24 

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) kurut mukabi· 
linde alabilirler. 

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

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup. 
lan 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 olmak 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 

·-


