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Madrit 5 ( a.a ) - Nevyorktan bil
dirildiğine ~Öre, Ruzvelt Normandı iımia
deki büyük, Fransız trans atlantik 1remi
sinin musaderesini emretmiştir. 

~ ~ 

Milli ŞEF BURSAVI ŞEREFlENDiRDi 

{' 

Kıral Bo,.is bir geçit resmin~ 
.............................. ==:;;;:::::::;;;;::================== 

Bulgar 
kralı 

Alman donanma 
sı ba,kumanda
nınakabul etti 

Sofya 5 ( ıı.a ) - Dün 
neşredilen resmi bir tebliğde 

bildirildiğine göre, kral üçün cü 
Boris evvelki gün Alman donan 
ması başkumandanı amiral Re
der'i kabul etmtiştir. 

Saat 13.30 da kra l amira· 
lın şerefine bir öğle yem~ği ver 
miştir. Ziyafetle prens Kiri! ile 
Alman elçisi, amiral Şü ter, 
başvekil Filof, bar biye nazırı 
general Daskolof ve diğer rea 
mi şahıiyetler bulunmuştur. 

/randa vaziyet 
sa kin 
Her yerde lnglllz 
ve lran askerleri 
arasındaki mUna 
sebat dostanedir. 

Simli 5 (a.a) - Resmen bil· 
dirildij'ine göre, lranda vaziyet Sil· 

kindir, Kermensah mıntakasında 
isi subayların kuaıanda ettiği bir 
kaç çete dağıtılmıştır. Bir kaç mit· 
ralyöz alınmış ve başkıo silahlar da 
köyierden Ltoplanmıştır. 

Bunun baricinda lnııiliz kıta
ları faaliyette bulunmam ştır. Her 
yerde lnıiliz ive lran arasındaki 
milnascbet dostanedir. 

Benderşahpor de müsadere e 
dilen 7 vapur halen ıervise 1rire· 
cok vaziyete retirilmiştir. Hasara 
uj'ratılarak karaya oturtolan seki
zinci vapur ise kurtarılmak üzere
dir. Üe muhtemel olarak o da di

jerleri gibi servise girecektir. 

İran başvekili 
istifa mı etti? 

Ankara 5 ( Radyo gazetesi ) 
_ lngiltere ve Rusya ile lran ara· 

ıındaki müzakerelerin devam et
meldo olduğu bildiriliyor. Buııün 
lran başvekılinin istifa ettiği haber 
vorihoişsc do bu teeyyüt etmemış· 
tir. 

TUrk .. Bulgar tren hattı 
Sof ya, 5 la. ıı.] - Bulııaristanla 

Türkiye arasındaki demiryolu birin· 
ci teJrindeo itıbarcn münakaleye 
açılacaktır. __ 

Bulgaristaında 

.... A ......... I mİlliıııİiıılllla __ n 
asker 

tahşidatı 
Alman ha,.icigesine 
göre, bu haberler Al· 
man-Türk münasebet 
lerini zehirlemek mak 
~adile çıkarılmaktadır. 

FON 
PAPEN 
Alman yada 

tedavi altına 
alınacak! 

Bern 5 (a.a.) - Bund razete· 
ıinin Berlin • muhabiri, raıetesine 
şu malQmatı vermiştir. 

Bulrnristandaki Alman asker 
tabşidatı hakkında ecnebi menba
lardan gelen haberler, Alman ha
riciye nezaretine röre, Alman-Türk 
münasebetlerini zehirlemek maksa 
dile yapılan teşebbeslerden iba· 

rettir. 
Hariciye nezareti, adet~ veçhi 

le, meselenin ukeri veçbeııı hak· 
kında beyanatta bulunmamıştır. 

Berliode, Almanyaıiın Türklere 

karşı • tecavüz niyetleri besledi· 
iine biızııt Türkiyenin inanmadığı 
kanaati mevcuttur. Alman temioa· 
tıoda Türkiyenin itimatsızlığını tev· 
lid edecek mahiyette olmadığı da 

Fon Papen'ın Almanyaya yap
tığı seyahat münasebetile Alman 
haricıye nezareti bu seyahatin ma· 
hiyetıoi yeniden tebarüz · ettırmiş· 
tir. liöbrek.lerıodeo · hafif surette 
mustarip olan Fon Papen'in orta 
ve yakın şarktaki vazıyet halı.kın· 
da şıfabon mıılümat :vermesıne ve 
ıünün meaelelerıni müzakere et· 
mesine bıttabıi mani deiildir. 

Maamafıb • Alman· i<us harbi 

büyük muharip devletler ara!!ında 
ki kuvvet niipetlerindc yeni bir 
vaziyet doğurmadığı müddetçe bu 
i'İbi müzakerelerden buyük dej'i· 
şıklikler çıkllcaiına intızar edile· 
mez. 

lnııiltere ile olan ittifakının 
çerçivesi dahilinde Türkiyenin oy• 
oıyacatı rolü halı.kında zeçealer
de bir Amerikan . amiralı tarafın
dan yapılan beyanata Berlinde 
ehemmiyet verilmemektedir. 

Alman hiicuna kıta/arı istiralaaf halinde 

Akdeni~de 
Bir İtalyan 

kruvazörü 
torpillendi 
BUyUk bir ltalyan 
transatlantlğl de 
batıraldı 

Londra 5 ( a.a ) - Amirallık 
dairesinin teblıği: 

Mesina boğazının hemen civa- \ 
rıoda faaliyette bulunan bir lnıi
liz denizaltısı, bir düşman deniz 

kuvveti üzerine muvaffakiyetli bir 
hücum yapmıştır. 

- Düşman kruvazörlerinden biri
;(torpillenmiş ve ağır hasara uğ
ramıştır. Bu kruvazör;-8 - pusluk 
toplarla- müc~hhez 10000 tonilato · 

hacmindeki kruvaıörlar sı;.fındandı. 
Londra 5 (a.a) - 8Ahriye ne

zaretinin teblıği: 

Cenup istikametinde g-iden bü
yük bir transatlantik gemisi İtalya 
sahilleri açıklarında bir lnııiliz de-

1 Hava akınında tam isabeti 

nizaltısı tarafından torpillenmiş ve 
hemen muhakkak olarak batırıl
mıştır. Bu reminin 23636 tonilato· 
luk Dinliyo ıemisi olduj'u zanne
dilmektedir. 

Ayni dü,man kafileıine men· 
ıup 4971 tonilitoluk Akitamya 

iaşe i'emisine bir torpil isabet et· 
tirilmiş ve 1remi aiır hasara uj· 
ratılmıştır. Takriben 8 bia tonila

toluk di&"er bir iaıe gemi!Iİ de mor 

kezi Akdenizde Lir lnrı liz deniıal 
tısı tııraf ından torbilloomiı ve ba· 

tırılmıştır. 

Kahire 5 (a.a.) - Orta ıark 
hava tebliği: 

Donanma tayyareleri Sardoo· 
ya açıklarında düşmanın muhaf a
zalı 5 ticaret gemisine ~hücum et· 
mişler. büyük bir i'emiyi batırmtf· 
lar, diğer birinin ortasına büyük 
bir torpil isabet ettirmişlerdir. Ta
arruz baskın şeklinde olmuş, re
mUerde kargaşalı~ çıkmış, muha· 

fız destroyerler kendi gemilerine 
ateş açmıı, bazıları birbirilc çar 
pışmıştır. 

Diğer tayyare •teşekküllerimiz 
Sicilyada Jki .. tayyare meydanını 

bombalamış ve . mitralyöz ateşine 
tutmuştur, Deroe, Gazala ve Bar
diyaya da taarruz edilmiştir. Bura 
larda infiliklar olmuş, yanııınlar 
çıkmıştır. Bir düşman tayyaresi 
..düfürülmüştür. 

Parlste sabık komUnlst 
mebuslardan birine 

Csulkast 
Paris, 5 [a. a.] - Sabık ko

münist mebuslardan Marsel Dito 
dün bir sulkasda uğramıştır. Ta
bancasiyle birçok defa rateş eden 
adam, motosikletle kaçmağa mu· 
vaffak olmuştur. Oito'nun vaziyeti 
çok vahimdir. 

8. Zeynelbeslm ve 
lbrahim Burduroğlu 

Haber aldığımıza göre, Pa
muk ihracatçıları birliği umumi 
kitibi B. Zeynel Besim Sun ve 
ticaret odası reisi B. lbrabim Bur• 
duroj'la vekiletle toma1 etmek 
üzere pazar filnQ Ankaraya bar .. 
ket ~eceklercllr. 

Gelen bir habere göre Ru2velt, Kanadada talim gören Polonya 

kıtalarına b11rp malzemesi verilmesine müsaade etmişdir. Bu resimde, 

lngiltere Kral ve Kraliçesini General Sikorski ile beraber Polonya 
bayra(ını tetkik ederken görüyoruz. 

Amerikayı. 
tahrik mi? 

,========================== 

Bir Amerikan des-

troyeri bir Alman 

deniz altısının hu 

cumuna uğradı 
...-------~-~~~~~ 

.-- Radyo -
- gazetesi - j 

Almanlar Amerikayı tahrik ede 
cek yeni bir iş vapmışlardır: 

Bir Amerika destroyerine bir 

deniz altı hücumda bulunmuştur. 

ln2ilızler hücumdan sonra kaçan 

bu deniz altının Alman olduğu id
diasındadırlar. AmerİKa da bu id-
dia ı kabul etmiştir. 

Almanlar bu haberi tekzibmi 
edeceklerdir. Yoksa harp mıntaka· 

sını 1reçmek isteyen 1remileri batır· 
maia bnkları olduiunomo söyleye· 
ceklerdir ? Bu benuz belli <dei'il· 
dir. 

Londuranıo verdiii bir habere 
röre ; Ruslar Ural daj-larında ka
rdukları endüstüri mıntakaaının bir 
kısmını Urala çekmif bulunuyor. 

lar. 

!Yevgorkta heyecan 
Nevyork 5 (a.a.) ~iman old.u,- 1 

to zanne.lilen bir denızaltı remısı
nin Grir torpidosuna taaro7 eyledi 
j'i hakkındaki haberler üzerine bu· 

rada heyecan hasıl olmuştur. 

Bu gibi hareketlerin Amf'!rika

yı harbe süriikleyip ıürükleıniyece· 
gi meselesi ortaya çılcmıştır: 

Ağar Alman toplranın 
ateşi altında 

Leningrad 
şiddetle 

dövUIUyor - Bu cephede çok 
çetin muharebeler 
olmaktad.r. 

Yazısı Üçüncüde 

Mant denizi Uzerlnde 
hava muharebeleri 

Berlin 5 ( a. a. ) - O. ~· B. 
nin askeri bir kaynaktan aldır• ha-

• j'teden bere ııöre 4 eylQl rünü o b. 
ıonra Manş denizi ve Fransız ıa I• 

1. - . d d n ha va mu-ı uzerın e cereyan e e . 
hırebelerinde düımao aj'ır zayıata 
ojramışbr. 

Elde bulunan ınalOmata 1röre, 
Alman avcı tayyareleri 21 lngiliz 
av tayyaresi ve bir bomba tayya• 
resi düşürmüşlerdir. Diğer iki bom
bardıman tayyaresi hava dafi top
ları tarafından indirilmiş olnuğun

dan düşman tayyare zayiatı yekQ. 
nu şimdiye kadar malO.m olduğuna 
röre 25 i bulmuştur. Alman hava 
kuvvetinin zayiatı yoktur. 

Londra 5 (ıı. a. ) - Dün ge
ce büyük Britanya üzerinde Alman 
hava faaliyeti_;• hafif olıı u~. Şark 
1&hilinı bir kaç bomba düşmüş, 
inHD aayiab n buar kaydedilme· 

Rusyada harekat 1 

Almanya 
Yeni bir taarru-
za hazırlanıyor 

Ruslar Ural dağ
lar•ndakl endüs
tri mınbkasından 
istifadeye başla
dılar 

-RADYO-
- Gazetesi _ 

.Leningrad etraf md ki vazi

yet gittikçe daralm k.tadır. Şi
malden Finlandiyalılar, cenuptan 

Almanlar tarafından tehdit edi

len Leninrrad gittilcçe tehlikeli 
bir vaziyet arz etmektedir. 

Alaıanlar, Leningrad demir 
yolunun kesildiğini bildirmi} -

!erdir. Fakat Leninandın ne 

zaman İŞl'al edilecei'i bilinemiyor. 

Resmi mabfiJJerin bütün ali
kaıı Leniol'rad üzerinde toplan· 
mışdır. 

Leningrad harekitının b i r 
Dünkerk mi, yoksa Tobruk mu 

olacağı sorulmaktadır. lngilizler 
bu harekatın Tobruk olacatını 
bildiriyorlar. 

.Alman ajansı Leningradıo 
kuşatılmış olJağunu bundan baş. 

ka Ladoga ııölünün şimali Şar

kındaki mıntakanın da kuşatıl
dıj-ını bildirt11i4dir. 

Sovyetler de Dinyeper neh· 
rinin doıusunu geçmekte olan 

kuvvetlerin şiddetli muk t avernc 
gördüğünü bildirınişlerdir. Fin-

landiyalılar ise eski h d tl . . u u arı 
ueçJıklerıne, cenup ve b t . , • a ı ıstı-
kametlerinde ilerlediklerini ha. 
ber vermişlerdir. 

Almanlar yeni bir taarruza 
hazırlanmak üzere -evz' l . . ... ı erı nı 
takvıye etmektedirler. 

Almanlar, Leningradın mü
dafaasına çalışan sovyetleri adım 
adım takip etmekte olduklarını 
ve geriye püskürttüklerini 
söylüyarlar. 

Bursa 5 ( a.a ) - Re
isicü mlıur lsmet lnönü dün 

şehrimize gelmişlerdir. 

Milli şef, bu,.aga geliş• 
le,inde olduğa gibi, Susur
laktan itibaren otomobi/111 

devanı etmiş oldukla1'ı se· 
gahetleri esnasında geçtik
leri gol boyunca cfoar ka· 
za, nahig~ ve köyler hal

kının da en içlen tezahüra· 
tile karşılanmı,tır. 

Generaal 
Dentz 

Vitlde mUhim bir va· 
zlfe kabul etmlf. 
Beyrut 5 ( a.a .) 

gtnaril Dentz ile 47 Subay 
Fransaya gitmek üzere buraya ııel· 
mişlerdir. generalin vişido mü· 
him bir , vazife k;'bul cttiii zan e· 
dilmcktedir. 

Haber aldıiımiza göre Beyru
ta gelen vapurların mürettebatın-

f General Dentz 

yüzden fazla gemici hür Franıız 
kuvvetlerine iltihak etaıi~tir. Bu 
gemicilerden bırısi Beyrutuo tabii 
halini ıörünce Vişi progandası 
bu şehrın bir harabe olauğunu ve 
seyrı sefer için hiç benzin bulun· 
madığını söyemeıı.tedir,, demiş
tir. 

Amiral Llhi Mayron 
Teylor'a müliki olacak 

Bern 5(a.a ] - Vişiden isviç· 
re ajansına gelen bir tcl&raf babe
rioe göre, Amerikanın Vışıdeki 
büyük clçısi Amıral Lihi yarın Vi
şiden Barselona hareket 
edecek vo burada Amerikadan dön 
melde olan Amerikanın pııpa nez
dindeki bu yük elçisi Moyrun 1 ey
l1ır,a mülaki ..,ıacaktır. Teylar Ruz. 

velt ile yaptıiı koou~maları Ami· 
rala bildırc:celtdır. 

Tobrukta tlddetli toz 
fırtınalara 

Kahire 5 ( a.a ) - Ortaşark 
lngiliz kuvvetleri umumi kararsri· 
hının ~ tcbliğ"ı: 

Tobruk mıntakasında şiddetli 

bir toz fırtına ı devriye faalıyeti
mizi tehdit etmiştir. Duşman tayya· 
releri bir hücum yapmışsa da ha· 
1ar olmamıştır. Hudut mıntakasıo• 
da kaydedılecek bır şey yoktur. 
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Mülkiye kagmakam
l ığı n dan orta 
oyunculuğuna / 

J, ___ T_a_r_i_h __ -_.I 

Meryem, Pey
gamber İsa'yı 
nasıl doğurdu?. 

Yazan! 
ilhan 

Meryem, peygamber 
!sanın anasıdır. Hr
istiyanlar ve müs

ıSıvas Kongresi-! 
nin gıldönümü 

Slvasta bu mUnasebet-

Nafia 
Vekili 

Antalyada imar ve 
inşa itlerini tetkik 
etti -

Kavuklu Hamdiye alt 
bir kac; hatıra 

Meıluır orta oyuncusu 
son derece efllıamlıgdı. 
" Deflrilir, kazaga uğrar,, 

dige katigen arabaga bin· 
mezdi. Mecbur olursa mu
hacir arabasını tercih etler, 
onun da en arkasına otu· 
ı ur, agaklarını sarkıtırdı .. 

Batar, çöker fikrile köp· 
rüden geçmezdi. Vapura 
binerken gözlerini bağla· 
tırdı. 

Piıeki.rCAsım Baba kadar 
eski bir orta oyuncumuz· 

la konuştuk: Kemal Baba ... Esasen 
Asım Baba ile Kemal Baba orta 
oyunculuğumuzun en eski iki ya
dirarıdır. 

Küçük lsmailin, Hamdinin ve 
bilhassa K. Hasanın yanında yarım 
asır çalışan pişekar Kemal Baba 
hakiki bir hatıralar menbaıdır. 

Şimdi pek ihtiyar olan bu eski sa 
natkirı artistler kahvelerinden bi
rinde buldum. Bana yarım asırlık 
sahne hayatını şöyle anlatt:ı 

Sultanahmet parkındaki --- _.,,.. 

tiyatro -- -
- Sultanahmed ' parkını bilir

siniz deiil mi? Alman çeşmesinin 
bulunduiu yerde, daha dotTu•u 
onun tam yanında büyük bir gazi. 
DO vardı. Burası ra2inodao ziyade 
mükemmel bir tiyatro şeklinde idi. 
Oraya « Karamanlı Yorginin gazi 
n<ısn> derlerdi. Burayı biraderim 
meşhur Karaıöz Mehmd tutardı. 

işte ben ilk defa olarak ıabne 
hayatına atıldım. Bu Sultanabmet· 
teki tiyatro bir devrin en mühim 
eğlence yerlerinden biri idi. Son
raları l>urada Peruz filan da !oyna 
mai• başlamış ve çok parlamıştı. 
O zamanlar « imam hakkı » gibi 
üstad kavuklular vardı. Bu imam 
Hakkı ayni zamanda ,tarikat şeyhi 
idi. 

Ukin biraz ıonra beni karde· 
ıimin yanından kandırıp « Küç~k 
Çamlıca» ya götürdüler. O valı.ıt
ler lstanbulda iki büyük sanat ye
ri vardı: Küçük Çamlıca, Mama .. 
Bir artist için: «Onu Küçük Çam
hcaya aldılar> yahut « Mamaya 
gitti..• deJiler ıni? Bitti. 

Biz de i~te zamanın en mü· 
bim eileoce merkezlerindeıı biri 
olaıı cKüçük Çamlıca» ya Küçük 
lsmail efendinin yanına kapılandık. 
ArkadaJım cAbdal Rafet> i de 
ber&ber kaçırmışt ı k. Ouun ıibl 
cAbdalc ıimdiye kadar yetiıme

miştir. 

Dilinde hafif bir rekiketle or
ta oyununda abdala çılr.dı mı? Et· 
rafı krıp geçirirdi. O kadar mu• 
vallak olurduki evlidı veya karde
şi abdal olanları da hünrür hün
rür •ilatırdı. 

Biz burada oynarken busefer 
«Mimaoın~ nazarı dikkatini celbet· 
mişiz. Derhal bize mama' dan ca
ıip teklifler başladı. O zamanlar 
mama devrin HollyWoodu, ıibi 
idi. Dııarıda halkın en tuttuğu 
en b•(enılen artiıtleri. iyi teklif
lerle kendisi ne çekertli. Sonra 
Hamdi el ndiuin ismi de pek yük
aekti. Biz de gene arkadaıım Ab
dal Refetle «Mama 'ya kaçtık» o va
ktin tabirlerindendir, ilk defa 
Hamdinin karıısına çıktıiım za
man derin bir heyecan içinde 
idim. O Holyvvood' un şimdiki 
kralları, büyük rejisörleri gibi idi. 
lıtediiini parlatırdı. Merhumu 
meşhur oturişiyle gördüm. Hamdi 

ekseriya otururken ayak ayak üs
tüne atar ye fesini diz kapaiı
nın üzerine geçirirdi. işte ben 
karş11ına çıktığım •· - gene o 
vaziyeıte oturuyordu. 

Hamdinin kump• ··;· oda e
pey çalıştım. Bu kun nı-• a ha
rikulide kuvvetli IJ!eseli 
mülkiye kaymakamlıiından çekilp 
orta oyunculuiuna atılan bir to
ıun bey vardı ki böyle pifek&r 
Tir lııillri& 

t~ al-qJarını yatırı 

Başer lümanlar onun er. ============== ıı..----...J kek yüzü görme· 
Tahsili harikulade idi. Eger • m~ den gebe kalıp !sayı doğurduğu-

" 

na inanırlar. Lakin Müslümanlftr 
iye mesleğinde devam etseydi 

belk 
yalnız !sanın babasız doğduğuna 

İ Vali de olabilirdi, 1 İnandıkları halde Hristiyan ar, 

_!Jelki " B~ar _! __ ,, diye cAllab anası> adını verdikleri 
- Meryemin de ana rahminde 

köprüden g e ç m i y e n kudsi bir işaretle vücut bulduğu
na iman etmektedirler. 

San 8 t k Ar ... Bugünkü Hristiyan aleminde 
mnteber tanılan dört lncil kitabı, 
!sanın doğumu hakkında ayni ha· 
beri vermiş değillerdir. « Mathi. 
eu ,. nün yazdığı lncilde Merye· 
mio gebe kalışı ve !sanın doğu. 
şo için şu 1atırlar vardır: 

K emal Baba biraz nefes aldık
tan sonra sanat tarihimize 

geçecek olan şu malOmdı verdi: 
- Sonra Hamdi için : « Sah

nede uluorta hayasız söylenirdi ,. 
diyenlere rasgeldik. Hamdi son de
rece nezahet sahihi bir adamdı. 

Hiç bir zaman müstehcene kaçmış 
deiildir. Evv~li bunu işaret etmek 
isterim. Hamdi hatırası hürmetle 
anılacak bir sanatkardır. 

Yalnız ıon derecede evhamlı 
idi. « Devrilir, kazaya uğrar »diye 
katiyen arabaya binmezdi. Mecbur 
o1ursa muhacir arabasını tercih 
eder, onun da en arkasına oturur, 
ayaklarını sarkıtırdı. Bir kaza olun
ca yere atlasın diye ... Batar, çöker 
fikriyle Köprüden ıeçmezdi. mama· 
ya nasıl ıiderdik bilir misiniz ? 
Eyüpsultandan muhacir arabasiyle 
Kiiıthane üzerinden Beşiktaşa ge
çerdik, Oradan da vapura biner
dik. Karşıya,. Hamdi efendi vapura 
binerken gözlerini bağlatırdı. Etrafı 
görmemek için ... Lakin çok temiz 
insandı merhum. 

Hamdi efendinin yanından da 
K. Hasan efendi beni aldı. Onunla 
tamam 30 sene beraber çalıştık. 
P~ruz, Şamram. Küçük Amelya, 
Bayzar'la birlikte. l,te Peruz'un 
sedye ile, rahatsız. olmasın diye ti· 
yatroya reldiii devirler. Ne sükae 
idi o Peruz'unki ... Çok para kazan
tlı . Fakat kaliyen tutmadı. Derdi 
ıünü boğazı idi. Bir zaman binler
ce kalbi heyecanla titreten bu meş
hur aktris dünyanın en midesine 
düşkün İnsanlarından biri idi. 

Tavla oyunu yUzUnden 
Ölen bir san a t k a r : 
Komik Hasan efendi!::-

- Yarım asra yakın sahne 
hayatımda ne tatlı hitıralanm var. 
Bu~u. memlekete tiyatro sanatından 
en ıyı parayı kazanan merhum Ha• 
aan efendidir. Çok pişkin sanatkar
dı. 

Bir ıün Kuş dilinde oynıyacak
tık. Yağmur başladı. Artislerdeo 
biç biri ıelmedi, Hasan efendi sah· 
neye çıktı : 

- Affedersiniz velinimetlerim 
dedi, artistler gelmedi. Eğer arzıı 

ederseniz size birkaç kanto söyliye

«Meryem Yıısufa nişanlı iken 
içtimalarından evvel Ruhulkudüs· 
ten gebe kaldı. Yusuf iyi yürekli 
bir adamdı, nişanlısını rüsva et· 
mek istemedi, gizlice boşanmayı 

kurdu. Bunun için bir bahane a• 
rarken rüyasında bir Melek gö
ründü: «Ey Yusuf, Meryemi zev· 
celiie kabul etmekten çekinme. 
Onun rahmindeki çocuk Ruhulku
düsten ıfü. O, bir oğul doğuracak 
ve bu çocuk !sa (Haliskir) adını 
alacaktır.» dedi. Yusuf da bu 
emre imtisalle Meryemi boşamak. 
tan vazgeçti ve !sa doğuncaya 
kadar da ona tekarrüp etmedi,,. 

Y azdıiı lncil zamanımızda 
da pek muteber olan Marc, ne 
Meryemin ıebeliğini, ne !sanın 
doiumunu kaydeder. Demek ki 
o, üzerinde hayli münakaşalar 
cereyan eden bu ince bahsi kitabı 
na geçirmekten çekinmiştir. Yu· 
hanna da yazdığı lncilde Marc 
gibi davranmış, bu mevzuu sakit 
ır•çmiştir. Lakin Luc, Matbieu' 
den daha mufassal olarak. Mer
yemi.n ııebe\iti meselesini lnci\e 

1 
geçirmittir, onun biki.y i to ıo

kildedir.: 

« Yahudiye Meliki Herode'un 
(Herode Antipas) saltanat ıünle · 
rinde Kudilste Zekeriyya adlı bir 
kabin vardı, karısının adı Elizabet 
idi. ikisi de hayli yaşlı olup ço• 
cuları yoktu. Bir gün Zekeriyyaya 
bir Melek göründü, senin bir oi· 
lun ola .. ak ve adı Y abya konu
lacaktır, dedi. Filhakika Elizabet 
biraz sonra gebe kaldı. Karı ve 
koca yaşlı oldukları için bu ha· 
diseyi herkesten gizliyorlardı. 

Hamlin altıncı ayında o Me
lek, Nasıra şehrinde peygamber 
Davut hanedanından Yusufon ni · 
şanlısı Meryeme göründü. ~sen 
şimdi gebe kalacaksın> dedi. Ba
kir olan Meryem bu sözden ürk
tü.: «Bu, nasıl olur? Ben er bil
memb diye kekeledi. 

Melek: «Senin üzerine Ruhul· 
kudils gelecek, Allahın kudreti 

( Deoamı üçüncüde) 
{ Deoamı üçüüncüde J -

----le bUyUk tören yapıldl 
ve Ebedi Şef'in aziz 
hatırası tazimle anıldı ---

Swas, S s ıvas halkı dün tarihi Sıvas kongresinin 22 inci yıldöoümünü içten teza-
hüratla kutlamışlardır. Bu müna•ebetle Cümhuriyet alanında yapı

lan törende kalabalık bir halk kitlesi karşısında söz alan hatipler, ya
şanılan günün kutsal önem ve değerini tebarüz ettirmişlerdir. Bunu mü
tı:_akip Atatürk büstünün açılış mera•imi yapılmış ve büste bütün teşek
kuller ve müesseseler adına çelenkler konmuştur. 

Tarihi kongrenin toplanmış olduğu sıvas lisesi önünde yapılan geçit 
re~minden sonra, kongrenin toplandığı salon ile Atatürkün odası ziyaret 
edılmiş, Ebedi Şel'in aziz hatırası tazimle anılmıştır. 

Ziraat Müdürü Vekaletçe 
Ankara'ya Çağınldı 

Seyhan vilayetinde zirai hasta
lıklarla mücadeleye son günlerde 
hız verilmiştir. Muhtelif mıntaka
larda hastalıklarla mücadele edil
mekte, mahsulün kalitesi yüksek 
olarak yetişmeıi için büyük bir 
gayret sarfolunmaktadır. 

Ziraat Vekaleti, hastalıkla mü· 
cadeleye büyük bir ehemmiyet at
fetmekte ve bu hususta vilayetlere 
direktifler vermektedir. 

Bu sene Seyhan vilayetinde 
pamuklarda çıkan hastalıkların da 
önlenmesi için ıehrimiz ziraat mü· 
dürlüğünün aldığı tedbirler iyi ne
ticeler vermiştir. 

Bu neticelere Ziraat Vekaleti
nin nazarı dikkatını celhetmiş ve 

yapılan müc~delenin neticeleri hak
kında mufassal malOmat arzu.unu 
doğurmuştur. 

Haber aldığımıza göre, şehri
miz ziraat müdürü Bay Nuri Avcı. 
Vekaletin daveti üzerine yakında 

Ankaraya ıidecek, Seyhan vilaye· 
tinin yapmış olduğu mücadele et
rafında malOmat verecek ve yeni 
sene için direktiller alacaktır. 

Dün Ziraat Vekaletinden mü
düriyete gelen bir emirde, ziraat 
mücadele baş teknisiyeni Bay Sa
dettin Sarıkaya'nın Elazıg ve Di
yarbakır vilayetlerinde mahsul has
talıklariyle mücadele etmek üzere 
hareketini Liidirmiştir. Baş tekni
siyen yakında hareket edecektir. 

lk tahsil cağındaki cocuk 
ann yazımına hazırlık 

Vllilıyetimlzde, okula devam etmeyen çocuk
ların sayısı endite verecek mahlytte değildir. 

ilk tahsil çaiındaki çocul<la· makla beraber, oknmaiı meneden 
rın adedini tespit içio 8 ikinci teş sebeplerde mevcut değildir. 
rinde memlekette bir sayım ve ya Açılmış buluuan okullardan 
zım yapılacağını ve bundan mak· başka, bu sene mevcuda 34 okul 
sad okuyan ve okumıyan çocuk- ilave edilmiştir. Bundan başka mu 
lar adedinin bilinmesi olduğunu allim sıkıntısı da mevzubabs de-
dün bildirmiştik. &'ildir. 

Haber aldıiımıza göre mahal- Ders yılı yaklaştığından ha-
li ve umumi tedbirleri esaslı bir zırlıklar hızlandırılmıştır: okullar 
şekilde tespite ıyarayacak olan bu tamir edilmekte diğer taraftan 
sayım İçin şimdiden vilayetlerde kadrolar hazırlanmaktadır. 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Okulu bulunan köylerimizde 
çocukların yarısının okula devam 
etmeleri alikadarlarca tetkik 
aıevzuu olmuıtur. 

Seyhan vilayetinde, okula de· 
· vam etmiyen çocukların sayısı 
endişe verecek mahiyette olma· 

Belediye daimi encU
meni dUn toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
reis B. Kasım Ener·in riyaseti 
altında toplanmış ve ruznamede 
bulunan meseleleri karar altına 
almıştır. 

Antalya: 5 (a.a) - Şehri
mizde bulunmakta olan Nafia 
Vekili General Ali Fuad Cebesoy 
dün lnönü kız en•titüsü inşaatını, 
soğuk bava deposunu, kültür 
parkı ve beton yolları görmüş 

ve 200000 dekar araziyi sulaya· 
cak olan Aksu ve Köprüç•yı 

sahalarında tetkiklerde bulun
muştur. General Ali Fuad Cebe· 
soy bu gün Ferik ve Manavgat 
kazalarında yapılrnakta olan imar 
ve yol inşaatını yerlerinde gör· 
mek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Ankara - lzmlr 
bisiklet yarıtı 

Aokaradan başlayan Ankara 
- lzmir bisiklet yarışı 

Kütahya 5 a.a. takibe memur 
husQsi muhabirimiz bidiriyor: 

Ankara - lzmir bisiklet yarı· 
şının Kütahya ya kadar olan umumi 
tasnif neticesi şudur: 

1 - Osman Eskişehir şeref 
mayosunu taşımaktadır. 

Müddet 20 saat 48 dakka 45 
ıaniye. 

2 - Nizameddin ( Eskişehir ) 
20 sya 51 dakka 54 saniye. 

3 - Hikmet ( Bursa ) 22 sa· 
at 30 dakika 36 saniye. 

4 - Ahmet ( lzmir ) 22 saat 
44 dakka 1 saniye. 

5 - Halit ( lstanbul ) 23 1&• 

at 21 dakka 3 saniye. 
6 - Hamza ( lstaobul) 23 sa

at 33 dakka 10 saniye. 
7 - Sabri ( lıtanbu ) 24 sa

at 22 dakka 5 saniye. 
8 - Hasan ( Bursa ) 24 sa

at 28 dalck• 9 saniye, 
9 - Kemal ( Eskişehir ) 25 

saat 26 dakk• 12 saniye. 
10 - Ali ( E•kişehir ) 25 sa

at 33 dakka 33 saniye. 
11 - Mahmut ( Hatay ) 25 

saat 34 dakka. 
Koşuculardan milhim bir kıs

mı yanlış bir yol takip ettikleri 
için yarış harici edilmişlerdir. Fa· 
kal yarışa devam etmektedirler. 

Bn. Hadiye Yalvacerle 
Nihat TangUner dUn 

nl9anlandılar 
Şe~rimiz kız enatitüsü öiret

menlerınden bayan Hadiye Yalva• 
c~;le, .. muharrir. ar~adaşlarımızdan 
Turksozü yazı ışlerı müdür muavi 
ni Nihat Tangüoer dün nişaıılan· 
mışlardır. 

Arkadaşımız Tangünerle kıy
metli bayat arkadaşına güzel istik· 
baller, uzun saadetler dil~riz. 

Poliste: 
Sarhot kadını 

Umumi kadınlardan lbrahim 
kızı Ayşe sarhoş vaziyette sokak
larda dolaşarak bağırıp çağırdı· 

ğından yakalanmış, hakkında kanuni 
muameleye teveısü) olunmuştur. 

. d§ Me~~e.t oğlu Mehmet is
mın e bırısı de rezalet çık.arır 
~e~eced~ sarhoı olarak umumi 
ıstırabatı selbettiğinden yakalan
mıştır. 
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niz. 

- Henüz değiliz. 
Papaz emretti: 
- Diz çökünüz evlitlar. Başıoızı iği-

Bir takım dualar mırıldandı, istavroz 
çıkardı. Takdis merasimi bitmişti. Stefan, 
sadaka ile geçinen papazın avucuna bir· 
kaç para 11kıştırdı. 

Bu ihtiyar papazın yaşını tayin etmek 
imkansız ıibiydi, etrafındaki meşe aiaç
ları kadar yaşlı olduiu sanılabilirdi. Ste
fana sordu: 

- Siz bu civardan deiilsinlz rali· 
ba? 

Filhakih ziyaretçilerinin kılılt kıya• 
fetleri, konuşuşları civar köylülerinkine 
benzemiyordu. 

Stefan cevap verdi: 
- Hayır. Biz Sen Veslaıtan geldik 

ıene oraya dönüyoruz. 
Papaz: 
- Sen V esla•tan ha? diye hayret 

gösterdi ve ilave etti: 
- Güzel ıehirdir. Fakat faytonları 

pek çok, insan sokakta yürürken hayvan 
lann altında kalmaktan korkuyor. 

Kırk senedenberi oraya gitmedim. 
Son gelişimide kralın geçisini ıeyretmiş

tim. 
Kral Jüliyüı hali aat deiil mi? 
Stefan ve Militıa hayretle hakıtlılar. 

Oalar llıtiWla ve mllteakibea yel ,.. 

jimin bütün Silvaniyayı altüst etti&'ine ka mış, sılcı bir isticvaba hazırlanıyordu. 
nidiler. Tatiliniz nasıl geçti? Memnun mu-

Halbuki hükOmet merkezinden ancak sunuz? 
iki yüz kilometre mesafede Sen Veslaı Militza şamımiyetle cevap verdi: 
hila faytonlarla dolu bir şehir ve me'."le~eti - Fevkalide ge~ti, çok memnunm. 
ihtiyar bir kral idaresinde sanan bır kım- Neşe ile parlayan ıözleri, pembeleş-
se de bulunabiliyordu. miş yanakları, evvelce erkekçe olan hal 

Taldek gülümsiyerek cevap verdi: ve tavrında şimdi fark edilen değişiklik 
- Evet Sen Veslasta her ey eski- tatilin kısa sürmekle beraber faydalı ol-

den olduiu gibi.. doğunu kapıcı kadına anlatmıştı. Mem-
Siyasetten habersiz ihtiyarın ne diye nuniyetle söylendi. • 

rabatini kaçıracaktı? Söylediği yalan da - Çok şükürl Yüzünüzde sıhhat 
bir aadaka sayılabilirdi. eseri görüyorum. Ben hep söylerdim, si-

Papaza veda ederek orman içinden zin gibi bir genç kız kiiıt !omaları üze-
elele yürüdüler. Militzanıo eli artık titre- rinde sararıp solmaia layık deiildir. 0-
miyordu, endişesi geçmiş kararını ver. raya sık ıık gidiz bari. 
mişti. Militza gülümıiyerek: 

-Benimde niyetim öyle, merak etll\9-
Ne oloraa olsun şaşmaksızın takip yin, dedi: Ben yokken mektup geldıml? 

edeceii yolu şimdi bilmekteydi. _ Evet matmazel, buyurun. 
Yol görününce lı.endilarine çeki dil- k Genç kadına bir aç zarf verdi. 

zün verip Şef ve katibesi rollerine dön. Militza bunları alık teşekkür ederek mer-

düler. divenlerden çıktı . 
Üç otomobil onları beklemekteydi. Militza saraydan geliyordu. O gUnü 
Tatil bitmişti katiplerle geçirmif, işlerin Sen Veslista 

buluoımadığı ıırade aldıiı cerayana dair 
maJQmat toplamıştı. Taldeki. saray avlu
sunda otomobilden indikleri zaman.Jan be
ri görmemişti. Şef derhal işlerinin baıına 
geçmişti. 

-xıı-

- Matmazel Valnoriı ılı miıiniz? 
Döndünüz demek. 

- Evet. 
Kapı•ı lıaclıa merdlnı y•luıu 

iki Hvg"ili, dönQı yolund~, yavaf ya
vaf Hal• karralqtırmıtlardıı Decllkuduya 

mani olmak için, birbirlerini ertesi aabah· 
tan önce görmiyeceklerdi. 

Militza merdivenlerden çıkarken zarf. 
!ara göz atıyordu. Mühim bir mektup 
yokta ~~ esasen olmıyacağını da biliyor
du. lhtılal şebekeıi, mektuplarını, zabıte 
tarafından kontrol edilmekte bulunan pos 
ta vasıtasiyle ıöndermiyecek kadar ihti
yat~ardı. Fakat ... 

Aldanmıştı. Mühim bir mektup, daha 
doirusu davrtiye vardı. Bu sillede bir 
zarf içerisinde " Palas., sinemanın proi· 
ramını bildiren bir reklim kartıydı. 

Cenç kadın sarardı. 

Bu reklamın manuının ne oJduıfunu 
biliyordu. 

Sinema bodrumlarında içtima oldup 
vakii kendisine ıinemanın bir reklimını 

gönderirlerdi. 

Davatio günü reçmiş olduiunu ve 
içtimanın da yokken ve ibtililciler kedi· 
disiuin derede bulunduiunu henüz öirene 
medikleri bir sırada yapılmış olduğunu 

ümit etti. 

Likio bu ümidi boşa çıkt, reklam 
o akşam başlayacak olan haftalık proira
ma aitti, tereddüde mahal yolttuı içtüısa 

o rec• yabılacatı. 

( Dnaa..,) 
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AAır Alan toplarının 
ateşi altında 

Meryem peygam
ber lsayı 
nasll doğurdn 

(Baştarafı ikincide) 
aaoa gölge olacak> 

11liraya5 dondurma .. 
"Bir Göbels 

~~ ı·ı marı1 e ı.,, Leningrad 
şiddetle 

INGILIZ 
Başvekili 

Cevabını verdi. Filhakika Mer· 
yem de Elisabet gibi gebe kaldı, 
günü gelince lsayı doğurdu.> 

Tarih ise Meryem hakkında 
kısaca şu malQmatı verir: 

Yazan Cazeteci arka· 
daşlarım ı z da n 
biri anlattı: 

f 
VA· NO 

. . . . . . . . . 
Geçen akşam, yemekten sonra 

evde şöyle dediler: 
- Bizi biraz gezmeğe çıkar ••• 

Karnımız tok... Her halde fazla 
yıkım olmayız_. Azıcık bava ala
lım, .• Gözümüz ışık görsün, kala· 
iımız müzik işitsin ••• 

Kırk yılda bir karşılaştığım 

böyle bir teklifi reddedemezdim. 
Düşündüm ki bir aile babası hod
bin olmamalı; yalnız kendinin eğ• 
lencesini düşünmemeli .•. 

Çoluk çocuk, beş kişi, tram• 
vaya bindik. Taksim bahçeşiue git· 
tik. On biri geçmiş ••• 

Sandal yalara oturap birer don· 
durma ısmarladık amma, bu kısmın 
yakında kapanacağını öğrendik. 

Yukarısı bire kadardır! Oraya 
gidiniz •.. dediler. 

- Peki, dondurmalarımız da 
arkamızdan gelsin.• 

Artist, numara lalan yoktu. 
Yalnız danı havaları çalınıyordu. 

Bir saat kadar kaldıktan sonra 
hesap istedik. Bizden 11 lira 25 
kuruş alındı. (Kendimizin vermek 
mecburiyetinde olduğumuz bahşış 

hariç •.• ) 

Sebebi? ••. Listede «dondurma> 
diye kayıd yok; bir "konsomasyon» 
yani ister kahve, ister çay, ne 
istersen iç, adam başına iki lira 
imiş_. Amma, daha makbul şeylere 
kalkışırsan liat yükselecek ha .•• As
garisi, en ucuzu, «halkın kesesine 
uygun olanı» bu.-

Düşün, azizim: 
iyi bir aile erkeği olmak sıla· 

tiyle, kadınlarımızı, çocuklarımızı 
eve tıkarak, yalnız başımıza eğlen· 
meje gidemeyiz elbette ... 

- Kendinize göre, aile bah· 
çelerine teşrii buyvrunl.. Belediye 
bahçesi dejril mi?... Belediye ser. 
mayesiyle; yani bizim paralarımız· 
dan yüzbinlerce lir• sarledilerek 
yapılmadı mı? ... Üstelik: 

Ucuzluğu temin için... diye, 
ıi:zler de, fıkra muharriri arkadaş· 
\arım, buranın reklamından kaçın· 
madınız ••• 

Bu memlekette yemekten son. 
ra aileıine bir saat ışık seyrettirip, 
dans müziği dinletip birer dondur
ma yedirmek karşılığında 11-12 
lira oarfedecek ve sarsılmıyacak 
kaç babayiğit vardır? ..• Normal ve 
mantıki kazançlar meydanda •.. 

Sordum; 
- Dolu muydn? 

Tıklım tıklım ... 
- Demek ki iddian dojro 

değil •.• Bu parayı verebilecek va· 
ziyette çok adam varmış •.• 

- Bir şehirde ihtikar arttığı 
nisbette bo gibi sarfiyatı yapabi· 
leceklerin adedi de artar!... Aylık 

geliri iki üç yüz lira bile olanlara 
elvermiyecek bu tarz masrafları, 
onlar yapabilirler.- Acaba, beledi
ye, bizim yüz bin liralarımızı sar· 
lederekbu zümre boşça vakit ge
çirsin diye mi tesioat yaptı? .•• işin 
mantık11zlığı işte burada görünü· 
yor. .... 

1 

1 

Gazetelerde okuyoruz: Meseli 
Konya şehri de bir Belediye gazi
nosu yapacakmış. lstanbulunki ku· 
!aklarda küpe, gözönünde örnek 
olmalıdır. 

Bundan sonra Türkiyenin her 
banıri bir noktasında devlet yahut 
belediye yardımına dayanarak ku· 
rulacak teşekküllerde bir tek 
prensip hakim olmalıdır: 

Bet dondurmanın 11 lira ol· 
mamaııl 

Yani: 
Zengin zümre kendi için eğ

lence yeri açacakoa, onun para11 
vardır; açsın, eğlensin. Fakat im· 
menin bütçesiyle kurulacak mües· 
1eseler şehrin normal kazançlı hem
ıerilerini istihdaf eetsin. istifade 
balkın olsun ... 

- Ak9aaı:a'dan • 
imlamızın temeli 
__ Y_A_Z_A_N_-: işte mesel~ : «yay· 

layla• yazılmaoına 

PEYAMi mı taraftarsınız , 

'---A_F_A _ __, «yayla ile» mi? 

Birinci şekle taraftarsanız on 
lardan11oızı lml&mızın temelini ko
natatada, ı .. te, ılved• baluyortu· 
au 

ikinci şekle taraftarsanız biz
densiniz: lmlimızın temelini yazıda: 
iştil:akta, kaidede buluyorsunuz. 

Lisancılar bunlara « fonetik 
esas» , «etimolojik esas» diyorlar. 

Ben fonetik esasın yanlış ol• 
duğıına kaniim. Delil olarak elim
de koca bir kase var. içine bakı
nız: Bugünkü imli. çorbasını görür· 
ıünüz. 

Ruslara göre, Al
manlar Lenlngra
dın dış mahallele
rine g lrmem it
lerdir 

Moskova: 5 (a.a) - Dün 
Sovyet istihbarat bürosu reisi 
muavini Lozofski gazeteciler top. 
lantısında demiştir lı.i: 

c- Almanlar Leningrad'ın 

-
dövülüyor 

Bu cephede çok 
çetin muharebeler 
olmaktadır 

Avam kamarasın· 
da harp vaziyeti 
hakkında izahat 
verecek 

Bu kız, peygamber Davut nes· 
!inden Umran adlı birinin çocuğu 

idi. Anasının adı Hunnedir. Baba· 
sile annesinin uzun zaman çocuk
ları olmadı, Kudüste ki Beyti mu· 
kaddese yüz sürüp bir çocukları 
olursa o mabedin h•zmetine tahsiı 
edeceklerine ant içtiler. Bu nezir· 
den sonra Meryem dünyaya geldi. 
Karı koca, sözlerinde durdolar, 
kızı mabedin imamı olan Peygam 
Zekeriyaya verdiler. 

Meryem, on beş yaşına gelince 
genu Davut neslinden Neccar Ya· 
suf adlı bir gence nişanlandı. An· 

Dilcilerimiz n e buyururlarsa 
ltuyouunlar, dünyanın başlıca li
sanlarından hiçbirinde ıes ve ko· 
nuşma esas değildir. Çünkü bir 
lisan konuşulurken ameli zaruret· 
lerle bir çok harfler yutulur; bazıla
rı ezilir, bü2ülür; bazıları çarpıhri 

bazıları dik durur ve bazıları yaaa 
yatar. 

Yokarıki misal: « Yaylayla > 
diyenimiz pek azdır.Kimimiz «yay
layla» kimimiz «yaylıyle> kimimiz 

dış mahallelerine girdiklerini iddia 
etmişlerdir, Neticede bu haberin 
bir Göbels marifetinden ibaret 
olduğu anlaşılmıştır. ·Harplerin 
çok şiddetli olduğu Leningrad 
civarında ve Leningrad • Novog. 
rad arasında Almanlar muazzam 
zayiata uğramakta ve ilerileye. 

1 memektedir. 

Moskova,5 (a. a.] - Lening
ratdan gelen bir habere göre, Le
ningrat cephesinin bir çok bölge• 
!erinde çok çetin m u b a r e b e· 

ler cereyan etmektedir! Almanlar 

şehrin istikametinde yeni hücum
lar yapmak ümidiyle mevzilerini 

takviyeye teşebbüs etmişlerse de 
devamlı Sovyet taarruzları yüz Ün· 

den yeni mevzilere yerleşmeğe 
muvaffak olamamışlardır. 

Londra 5 • (a.a.) - Royter 
parlemento muhabirinin yazdığına 
göre, parlemento kısa süren yaz 
tatilini bitirince, Başvekil avam 
kamarasında harp vaziyeti hakkın
da izahat vermeği düşünmektedir. 
Başvekil e•cümle Ruzvelt'le deniz 
de yaptığı görüşmeden, Sovyet 
Rusyadaki vaziyett~n ve Sovyet 
Rosyaya yapılacak lngiliz - A. 
merikan yardımından, İran -
Ortaşark va•iyetinden bah•ede
cektir. 

Yardımın gizli celsede görü· 
şülmesi etrafında bir cereyan 
varsa da hükOmet buna taraftar 
gö. ükmemektedir. 

r
dak düğünleri yapılmadan gebe kal· 
dı. Bu yüzden Yahudiler arasında 
bir cok dedikodu vukoa geldi. 

Zekeriya töhmet altına konul-

«yayleyle> kimimiz •yaylayile» deriz. 
Sir şehrin, batta bir zümrenin şi· 

\..esi içinde 30 türlü söylenen keli· 

meler bulmıya hazırım. lngilizcede, 
Fransızcada, ltalyancada, Alman· 
cada, Arapçada velhasıl dünyanın 
başlıca lisanlarından hangi birinde, 

yalnız yazıdan o Jiıanın sesini ve te· 
filfoz şeklini anlayabilirsiniz? Ko· 
nuşanı mutlaka dinliyeceksiniz. 

Ya sesin sadık ve sabit bir 
ifadesi olamaz. Sabit bir ses yok· 
tor ki sadık bir ifadasi olsua. 

Dr. Tahsin Banguoğlu, c Dil 
bahisleri» adlı, Vakit matbaasında 
çıkan yeni küçük eserinde imli 
me-selemizin Özünü keskin ve par· 
lak bir tahlilin müdahalesile o ka· 
dar doğru ortaya koymuş ki, mev
zua karşı küçük bir merak besli· 
yenlerin bu kitabı okumakla büyük 
bir düşünce lerahlıiı duyacaklarını 
kendilerine temin ederim. Tahsin 
Bana-uoğlu, imlimızı yukarıda bab· 

oettiğim iki esastan biri içinde hap· 
solmak mahkOmiyetinden kurtaran 
bir terkip elestikiyetine de nlaştığı 

için, hangi şekle taraftar olursHız 
olunuz, fikir sebatını inada kadar 
vardırmamışsanız. onu haklı bulur
aunuz. Bu kitap, Türkiyede birbi
rile evlendifini pek az a-ördüğü· 

aüz şu iki mefhumnn ~ocuiodur. 

ilim ve insaf. 
[ T'"'6ri !fklr' .... ] 

1 :!:e Nöbetci eczane ] 
1 

Yeni eczane 1 
( Belediye yanında ) 

işgal ettikleri araziyi kaybet· 
memek için Almanlar ıııubarebeye 
yeni kl'vvetler ıokm•k mecburi. 
yetindedir. Almanlar Leningradla 
muvasalanın kesildiğini ve şehrin 
muhasara edildiğini iddia edi
yorlar. Leniagradla muvasala ke· 
silmed;ği gibi bu şehri Sovyetler 
Birliğinin ~iğer kısımlarına bağ. 
!ayan demıryorlları da işlemek
tedir. » 

Çinliler Fuklyen eyale
tinin merkezini ifgal 

ettiler 
Çung - King 5 ( a. a. ) Çin 

kuvvetleri, Fukiyen eyaletinin mer
kezi olan Fookov'u tamamiyle İş· 
gal etmişlerdir. Forinoze adasının 
karşısına isabet eden Fokoov elde 
edilen malOmata nazaran) seneler· 
denberi Japonlar tarafından askeri 
ve ticari bir merkez olarak lıculJa
nılmakta idi. Buraya gelen resmi 
haberlere göre, Çin kıtaları dün 
sabah şehre girmişlerdir. Bu kıta

lar şimdi mühim bir deniz ussu o

lan Şangmen ve Mamoy üzerine 
yürüyorlar. 

Bu şehirlerin ikisinde de Japon 
kuvvetlerinin işgal ettikleri mevzi· 
ler sahil bölgesindedir. Uzun za· 
mandanberi Fukiyen eyaletinde yer
leımiş olan Japonların buradaki 
mevzilerini müdafaa için daha bü· 
yük bir gayret warletmemiş olma• 
)arı burada alaka uyandırmış ve 
bir çok tahminlere yol açmışdır. 

Japonların bu eyaleti Nanking kuk
le HükOmetinin noloz ve itibarına 
büyük bir darbe indirmiş ve buna 
mukabil Şen- Kay- Şek Hü· 
kümetininkini artırmıştır. 

Berlin: S [a. a.] - Alman or· 
duları başkumandanlığı tebliki : 

Şark cephesinde tam muvaf. 

fakiyetle neticelenen harekat ol
muştur. Leningrat muhasarası de· 

vam etmektedir. Leningrat şehri 

ağır Alman toplarının ateşi altına 

alınmış bulunuyor; Estonya düş· 
mandan temizlenmiştir. 

Tayyarelerimiz dün gece lngil· 

tere sahillerinde 3000 tonluk Hr 
düsman devriye gemisile bir tica

ret ıremisini batırmışlar ve diğer 

bir ticaret remisini do ağır hasara 

ujratmışlardır. lngiltere hava kuv. 
vetleri dün Manş üzerinde ağır 
zayiat vermişlerdir. 

. Alman avcuları ve hava dafi 
topçuları düşmanın 25 tayyaresini 
düşürmüşdür. 

Sovyet tayyareleri dün gice 
şimali şarkı Almanyaya ve Berline 

taarruz etmek teşebbüsünde bulun. 

muşlarsa da bu taarruzlar akım 

kalmışdır. 
Alman bava dafi topları bir 

bombardıman tayyaresi tahrip et
mişdir. 

Moskova 5 ( a. a. ) Dün ak
şamla ki Sovyet tebliği: Bu gün bü· 

tün cephede şiddetli muharebeler 
devam etmişdir. 52 Alman tayya
resi. tahr;p olunmuşdur. 28 tayya
remız kayıptır. Baltık da b ava ve 
deniz kuvvetlerimiz bir nakliye ve 

bir devriye gemisi batırmu,, diğer 
iki gemiyi ağır hasara uğratmı.şdır. 

Karmakarısık b • ır 

Amerika, 
Polonya 

Kanada'dakl 
kıtalarına as-

kert malzeme verecek 
Vaşington : 5 (a.a) -Ruzvelt, 

şimdi Kanada'da denizaşırı milletler 

için talim görmekte olan Polonya • 

kıtalarıoa askeri malzeme rönde .. 

rilmesine ve bu suretle Polonya 
hükOmetine ödünç verme ve kira

lama kanunu mucibince ilk yar

dım yapılmasına müsaade etmiştir. 

Reisicumhurun müsaadesi mit· 

ralyöz, tüfek, top, kamyon, tec

bizat vesair iaşe maddeleri gön-

derilmesine şamildir. 

Japonyadakl Amerikan 
mlayonerlerl geri 

ç•A•rıldı 

Nevyork: 5 (a.a) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Yabancı memleketlerdeki Ameri· 

kan misyonerler birliği, beynelmi· 

!el vaziyet dolayl!iyle, Japonya. 

daki Amerikan misyonerlerine mem· 

le~ete dönmeleri için talimat var 

mittir. 
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Baba Dimitrol, geçen yıl trende rastgeldi· 
ğim bir ihtiyardır. Yüzlerle, binlerle in

san gibi o da bu harpten fena halde üzülmek· 

teydi: Fakat zavallı, Baba Dimitrolun hali pek 
perişandır. 

lngilterade av 
hayvanatı 

lngilterenin en 
büyük zevklerin· 
den biri de ava 

çıkmaktır. lngiltere 

adaları av hayvanları!• dolduğu gibi lnırili%lerde 
iyi avcı olmakla marofturlar. 

muvaffak olmuştur. 

Bir müddet lngilteredeki askeri hastane
lerde çalıştıktan sonra Bovn kendi al •1 b. 
ı•kt F ayı e ır-
ı a ransaya yollanmıştır. 

Kendisi daima cephe 
ıç•n bu seyahatte kendisine 
ııörülmemiştir. 

gerisinde kalacagı 
büyük tir tehlike Kendisi lngiliz tebanıydı. Karısı Alman· 

dı. Bu karı kocanın iki kızları vardı. Birincisi 

bir Fransız, ikincisi bir ltalyanla evliydi. Bu 
kocaların ikisi de orduya alınmışlardı. Kızlar 

ayni evde beraber oturmakta, kocalarını bek• 
lemekteydi. Kocalar birbirlerinin milletlerile 
dövüşmeğe gitmişlerdi. 

Yanımda oturan Baba Dimitrof'un elinde 

şöyle bir mektup vardı. 
Trablusgarp cephesinde olan ltalyan da. 

mattan gelmekte idi. 
"Baba. 

Bugün hayatımın en 
yaşadım. Allah hepimizin 
ıin, 

cehennem gilnünll 
günahlarını affet • 

tık. 

Buglln çölde bir Fransız alayile karşılaş. 
Her iki tarfta hazırlıksızdı. 
Bn beklenilmiyen bir karşılaşmaydı. Can 

havlile herkes süngüye ıarıldı. Göğüsğöğüse 
dövllşüyorduk Benimle dövüşen Fransızın yüzü· 

nü göremiyordum. Kasketi yüzünü kapalı· 

yordu. 

Fakat mubakkakki iyi bir askerdi. Beni 
iyice terletiyordu. Dövüşe dövüşe ötekilerden 

ayrılmış, tenha bir su kenarına gelmiştik. Düş

manın zayıf bir inmdan istifade ederek süngü. 
mü göğıüne soktum. Hemen oraya yıkıldı. 

Kaoketi başından düştü. Başı suyno içine sark· 
tı. 

O zaman yilzünü gördüm. Bu bizim Fran• 
sız damad Jean idi. Gözümün öuüne karım ve 

kardeşim geldi. Düşüp bayılmışım. Allah hepi· 
mızın günahını affetsin. Çok fena günlerde 

yaııyoruz. " 

• 

işte bu sene lngilterden gelen havadise röre 

buradaki av hayatının miktarı geçen seneye 
nisbet üç misli artmıştır. Meydanı boş bulan 
hayvanlar şimdi bayram yapmaktadırlar. 
lngilizlerin bn pek sevd.ikleri oporu terlcetmele• 
rine iki sebep vardır. Birincisi oulh zamanında 
hayvan vuran nişancıların şimdi orduya alın· 
masıdır. 

ikincisi de bunların kullandıldarı silihların 
lngilterede yeni kurulan paraşüt ordusuna ve· 
rilmesidir. 

Böylece ne av hayvanatı vuracak 
ne de bunları varmak için ıilib vardır. 

adam, 

Garip bir tesadüf eıeri olarak da Avrupa• 
nın diğer bazı memleketlerinde bllerinde tüfe
kleri günlerce av peşinde koşan ve fakat ne· 
ticede boş elle dönen avcılar vardır. Zira bu· 
rada av varacak hayvan yoktur. 

Hani meıbur bir darbimeıelvardır: 

"At olur meydan olmaz, meydan olur, at 
olmaz" derler. 

Bir Doktorun J lnga!:!~: F~!~~ 
1 k k sadan gelen as· 

m e s e a ş 1 iterler arasında 
doktor Bovn'un hikayesi anlatılmaktadır. 

Bu lngiliz doktorunun yaptığı fedaki.rlık hem 
askerlere, bem hekimlere büyük bir örnek ol· 
muştur. 

Kendisi 63 yaşındadır ve lngiltere kanun
larına göre istirahate çekilecek bir sindedir. 
Buna rağmen harp zuhurunda askere ıönüllü 
hekim olarak yazılmak iıtemiı va yilkHk ma• 
kamlardaıı ı•lan reci taleplerin• rapea ıo
aııada oıılarıı bu anuaH kabııl •lllnaey• 

Hakikaten eae ·hı· 
• r 1 ıyar doktor muntazaman 

kumandanının emirlerini d. 1 • 1 _ b. Al ın emış o saymış bu-
g~n. 1 ~ • man mahpushanesinde degil, fakat 
bır ıngılız hastanesinde .1 . b d b 

b·ı k . vazı esı aşın a ulu-
na ı ece mış. 

Fakat bir giln • 1 b. h •. • f<>y e ır adıse olmuş: O 
gun cepheye giden alay b·· - k b. b . ti _ uyu ır ezıme e 
donmüş. Kaçanlar arasındaki yaralı adedi 
doktoru 0 kadar müteessir etmiştir ki hemen 
aletlerine sarılıp tedav·ıye b 1 t 

H ıb . aş amış ır. 
a uk d .. 1 uşman arkadan gelmektedir. ve 

~umanda~ın emri, yaralıları olduğü gibi hıra· 
~ 1 ı> kendı C3 'I için son sür'atle ricattir. Fakat 
ihtiyardoktora kımse dert anlatamaz. O müte• 
madiyen: 

- Ben naııl kıça bilirim canım, ş:u neferin 
ayağına on dakikaya kadar ij-ne yapmazsam 
kangran olacak, morfin koklatalı üç dakika o
luyor. 

Daha on dakika beklemeliyim. Ya onu.ıı 
bacağı, ama buradakinin şakağında kurşun· 

kalmış yarayı muhakkak temizlemeliyim, yok•a 
beyinde iltihap yapar •• 

Gibilerden münemadiyan tıbbi izahat ver
mektedir. 

onun gözünde ne arkadan 
man, ne bayatını kurtarmak, hiç 
tor. 

gelen düş. 

bir şey yok· 

Bütün aklı ve enerjisi bi noktaya saplan
mıştır. Ônür.e yığılan bir sürü biçare.ye elin
den gelen tıbbi muaveneti yapmak •• 

Al'lyı oou mecburen bastalarile berabC"r 
bırakıp kaçmıştır. Gelan Almanlar bir oürO 
yaralının ara11oa dalmış, canla başla ve sükO· 
Hila çalışaa yqlı bir doktoru yapyalaıı: bul· 
•ılflar.ı.r. 

•• t.••Ott •dil. • •s .. ıooe, 2"'Hkte.şrindea. 

vukaa 6•1melr:te ol•n b8rOlr 

du. Likio Zusuf, metanet göştere
rek nişanlısını himaye etti. O sıra
da Melik Herohe' Yahudilerin yeni 
dünyaya gelen çocukları hrkkıoda 
katliam emri verilmişti. O ırkın 

kökünü kesmek gayesine bağlı olan 
bu emir Yahudileri telaşa düşür· 

düğü gibi Yıısufla Meryemi de 
korkuttugundan Ku.Jü•ü bırakıp ve 
henüz doğan lsayı alıp Mısıra kaç
mışlardı. 

Meryemin kocası< gebe kal· 
ması, Hristiyanlıktan daha çok ev
velki devirlerin efsanelerinden il
ham alınarak ortaya atılmış bir ef
sanedir. 

Meseli. eski Türklerde Alan· 
gona ve Kırk kız masallarında ay
ni hayal yaş 'r. Alanguna bir meli· 
keydi, çadırına göl<ten yeşil gözlü 
bir ilah indi, kadın bu ilahtan gebe 
kaldı. Kırk kızlar da Sağın Hon 
adlı bir Kazak hükümdarının cari
yeleri idi. Bir gün güneş doğmadan 
a-ezmiye ç.1karlar, bir ırmak keoa .. 
rıoa relirler. Kızlar, suyun 1rüzel
liğine meftun olarak parmaklarını 
ırmağa daldırdılar. Bu temas neti
cesinde hepsi gebe kalır. 

Bu itikat Çinlilerde ve Japon· 
!arda da vardır. Çinli Heya sülale· 
sinin ilk validesi olan prenseı bir 
gece dolaşırken yıldızın ışığından 

gelmışti. Japon sülalesinin de Gü
neş kıziylo bir kuştan vücuci bul· 
duır• rivayet olunur. 

Hakikat şudur: Moryem, Yo
ıuf Neccarın nişanlmydı, düğün• 

den incehamile kaldı ve !sayı do
ğurdu. Fakat zail olmadan ona O• 

luşu, mensup olduğu kavmin asa
!>ivetini tahrik etti, bir çok haka
retlere maruz kaldı, bu sebeble ka· 
rı ve koca hicret mecburiyetinde 
kaldı. Meryem efsanevi bir mah· 
!Qk olarak tasvir olunmaz. Yalnız 
Mısırdan avdet için Yusufa gökten 
ilham vukua geldiği söylenir. 

Meryem, oğlunun peygamber
lik iddiasiyle ortaya attığı zaman 
sakin kaldı, faal bir rol oynamadı. 

Oğlunun çarnıha gerildiğini görmek 
de ona mukadder idi, Bedbaht ana 
bu faciaya da şahit oldu ve biraz 
daha yaşadıkta sonra 27 ağustos 
tarihinde vefat elti. 

Mülkiye kayma
kamhğın dan ort~ 
oyunculuğuna 

[ Baştara/ı ikincide J 
yim. Ve kadın kıyafetiyle, kadın 

taklidi il., o kadar güzel kantolar 
söyledi ki herkes kırıldı. 

Libade'ye gittiğimiz zaman ora 
daki m~şhur Libade suyuna bayılır· 
dı. Bu ouyu bilir misiniz ? Yerin 
altından kaynar. Üzerinde delildi 
bir mermer taş vardır. Libade'ye 
gelenler çok uzun saplı bir maşra· 
payı taşın deliğinden içeri snkar· 
lar. Boz gibi soyu çıkarırlar. Bu 
halk arasında pek meşhurdu. Hatti 
« Libt.de suvu gibi soğuk 1. » der· 
lerdi. 

Perozun aksine Hasan efendi 
ağzına bir şey koymazdı. Onun 
hayatında en büyük zevki tavla 
oyunu idi. Ve bunun üstadı. şam• 
piyonu idi, lstanbulda onun karşı• 
11na çıkacak tek bir tavla dahisi 
vardı: Eczacı Kazım bey 1 •• Zaten 
o vakitler Kizım bey yalnız Tür· 
kiyede değil. Balkanlarda ve Mısır
da da yegane tavlacı i<li. Hasan 
elendi ile sık 11k maçlar yaparlar· 
dı. 

Hasan efendi oturdu mo tavla
nın başından kalkmak bilmezdi. Sa• 
bahlara kadar oynadığı olurdu. Za
ten ölfimü de o yüzden oldu. Bir 
a-ece ıabaha kadar tavla oynamışı, 
kemik kilreii yerini değiştirmiş. O 
ıecedan ıonra illih olmadı. Yattı, 
kalkmadı :zavallı 1 -

( Hllıae\ rartcl11a il J 
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numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
444 dosya nuınarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya İştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetiınize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç k~lırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
oartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edil~mezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 8/10/941 tarihinde Ada· 
na birinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 1213 

Hatay Elektrik isletmeleri Müdürlüğünden: 
Münahal bulunan lskenderun şebekesi Baş Montörlüğü 

için ( 120 ) lira ücretle bir memur alınacaktır. Taliplerin 
sanat mektebi mezunu, Nafika vekaleti ehlivctnamesini haiz 
ve hizmeti askeriyesini ifa eylemiş bulunmaları şarttır. 

Müracaatlar en geç 25 Eylul tarihine kadar idareye tah· 
riren ve şifahen yapılacak. Vesikalar bu taleblere rabtedile· 
cektir. 6-7-9 1214 

Daima güzel filmle programını süsleyen 

V AZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Yine tüzel bir Film takdim eder 
Zalerioe son... Azemetine hudut olmıyan... lhtişamiyle başları 

döndüren ... Heıecaniyle kalpleri durduran senenin en büyük Filmi 

1 ATLAS EKSPRESİ 1 
Türkçe 1 1 Sözlü 

Dünyanın en büyük Recisörü CEC/l B. DE MiLLE, 
nin harikalar yaratan dehası... Amerikanın en büyük 
Artistleri ... 

~ Barbara Stenwyck .... 
Joel Mg Crea Akim Tamiroff'un 

Kudretleri... Film ıirltetioin en zenrini olan PARAMONT'un uyı· 
sız milyonları bu şaheserde toplandı. 

Filme ildfleten Çocuk Sanatoryomu 

BUGON 6 EylOl 1941 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇA".'ICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektığl malOmdur, 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne. konarak piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mUtterilerimden aldıfiım yUzlerce mektu ve 
yapıla~ tlfahl mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp hal:.mı· 
zın lstıfadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 k 

d 
• uruttur ve pek 

yakın a pıyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı bask 1 u u d k ısının az ıfiı 
y z n en o uyucularımızın hemen adresimize mUracaatıa isi 1 • 1 dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da d m erın yaz· 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ed: ~esimlze <100> 

ADRES : Adana Merkez Oteliz. Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

Belediye Riyasetinden : 
1-Belediye şubeleriyle kanaranın 941 yılı ihtiyacı için yaptı· 

rılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen be

deli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı % 7,5 he· 
sabile 111 lira 64 kuruştur. 

3- İhalesi Eylulun 9 inci salı günü ıaat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4. isteklilerin ihale günü yatırmış oldukları teminat mak· 
bazlarile belediye encümenine ve şart namesile defter numu
nelerini görmek isteyenler her gün belediye muhasebesine 
müracaatları ilan olunur. 

24, 28, 2, 6 1179 

ASRI SINIMA~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Türkçe sözlü - Şark musikiii 

Suvara 
9,15 

E O O 1 E 
Gantörü'n 

Ali Baba Hindistanda 
ilaveten : Renkli Mikl Mavus 

Pek yakında Pek yakında 

(Ay Doğarken) 
Nelson Edi - Janette Macdonald 

Kömür alınacak ı c.H.P. seyhan vilayeti 
Belediye Riyasetinden 1 idare heyeti reisliğin

den: 1- Şehir halkı ihtiyacını 
temin ıçın belediyece satın 
alıınacak yüz bin kilo odun 
kömür kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Kömürün beher kilo
sunun muhamamen fiatı altı 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7 ,5 hesabile 450 li-

radır. 
3- ihalesi Eylulün 9 inci 

salı gün Ü saat onda belediye 
dairesinde belediye encüme• 
ninde yapılacaktır. 

Rarti ve Halkevi binası· 
nıD konferans salonunda yaptı· 
Jılacak (6635) lira (28) ku

ruşluk sahne tesisatiyle nok
san inşaatın ihalesi için ilin 
edilen 4/9/941 gününde mat
lup şartları haiz talip çıkma
dığı için bu işlerin pazarlık
la ihalesine karar verilmiştir. 

ihalesi 8-9-941 tarihi
ne müsadif Pazartesi günü 
saat 18 de, talip çıkmadığı 
taktirde 11/9/941 tarihinde 
yapılacağını, taliplerin ( 497 ) 

'.-----~----------......:~ - BA 1 
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1 B A 2 

IBA-3-

Mükemmel bir Leke ilacıdır 

Madeni eşyayı parlatır 

l;;ihta kurularını derhal öl· 
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 

1 
Satışyeri - Cumhuriyet 

No. 99 
oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

1167 .-.................................. ... 
Adana Doğumevi Baştabibi 

Dr. Süleyman 
Kuntalp 

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

apa~timanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmıye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-1.S 1199 

--
Sumerbank Adana 
Pamuk satınalma 

B r o s O 
Çukurova mıntakala· 
rında 941-942 pamuk 
mahsulünü mübayaa-

ya başlamıştır 
Sümerbank Adana Pamuk 

Satınalma bürosu bu sene 
Malatya çırçır (Sabık Şinasi) 
tabrikasını da idaresine alarak 
faaliyetini tevsi etmiştir. 
Çiftçi kütlü. koza ve pamu
ğunu fabrikaya getirmektedir. 

Ayni zamanda 940-941 
devresinde muhtelif mıntaka· 
larda teşkil ettiği mübayaa 
ekiplerinin de çalışma saha· 
larını genişleterek Tarsus 
ve Ceyhana ilaveten Osma
niye, Erzin ve Reyhaniye mm· 
takalarmda da şubeler tesis 
etmiştir. Bu mıntakalarda mü· 
bayaa başlandığı gibi çiftçiye 
harar bulma, imkan nisbetin• 
de kendi kamyonları ile mal· 
taşımak ve derhal bedellerini 
tediye etmek suretiyle her tür· 
lü kolaylıklar yapılmaktadır. 

DiKKAT 
Saf temiz Erzurum ve Ur

fa yağları Naci Kayadelen te· 
cım evinde bulunur. 

Yağ camii civarı Antal· 
ya ambarı bitişiğinde 
No: 71 1178 

İLAN 
Belediye 

Riyasetinden: 
1- Belediyenin temizli~. 

işleri hayvanatının 941 yılı 

ihtiyacı için 45-55 bin kilo 
soman alınmak üzere açık ek 
siltmeye konulmuştur, 

2- Samanın beher kilo· 
san un muhammen bedeli dört 
kuruş olup muvakkat temi· 

natı % 7,5 hesabiyle 165 li· 
radır. 

3- İhalesi Eylülün 9 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler kanunun 32 
inci maddesindeki tarifat dai
resinde hazırlayacakları tek· 

lira 67 kuruş muvakkat te- l.,,,=="""'"""',,...-----
Fab-

t lan 
_ ----------- lif mektuplarını ve teminat 
-·-----------, ı ~akbuzlarını ihale günü ek· 

minat parası yatırmaları ve 
sahne tesisatı yaptıklarına 
dair vesika ibraz eylemeleri, 
keşif ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin her gün Parti 
kalemine müracaat eylemele· 

Aziz Pamukçu 
rikasından : 

Sayın müşterilerimize 

4- istekliler ihale güntı 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine mil· 
racaatları ilin olunur. ASKerlik Şubesinden: REFİKA RECEP TÜRKMAN siltmeyi açma saatından bir 

Adana Biçki Yurdu saat evveline kadar makbuz 
karşılığı beledıye riyasetine 1-Ey!Ul-941 tarihinden 

itibaren 20-1. nci Teşrin· 
941 tarihine kadar harp oku· 
luna lise mezunu olan tale· 
beler alınacaktır. isteklilerin 
ıartnameyi okumaları için 
ıııbeye müracaatları ilan olu· 
nur. 
aru IUU\.IU ..,,----~-~-

Yeni sene Talebe kay• 
dına başlamıştır. Kayd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kilise 
sokağındaki Biçki yurdun· 
dan öğrenilir. 

1-12 1206 

vermeleri lazımdır. 
5- İstekliler bu baptaki 

şartnameyi görmek ve icabe
den izahatı almak üzere her 
gUn belediye muhasebesine 
müraacatları ilan olunur. 

24, 28, 2,6 1181 
····-- o-tc; a~ 'talarını yatırıldığını bil ırır makbuz ıle nıu••'-• .. ua .. 

-----llliıııliilllll 

ri ilin olunur. 

6-7 1212 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphaneıln• 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare mlldürlüiümllıe mllra. 
caat olonmalıdır. 

Fabrikamız sigortasız ol· 
doğundan müessesemizde e• 
manet bulunan kütlü, koza 
çiğit ve balyalı pamukları 
olanların sigortayı kendi nam. 
!arına yaptırmaları aksi tak
dirde her hangi bir zarar 
ve kazadan dolayı fabrikamız 
meıuliyet kabul etmiyeceA'i 
ilin olunur. 3-.f 1190 

24, 28, 2, 6 1180 

1201 
imtiyaz ıahibi ı Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü ı Avukat 

Rilat YA VEROÔLU 
Ba11ldıtı yer ı [ BUGON ) 

Matbauı- Adana 


