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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Bııdap•ıte ' (a.a.) reamen bildirillyorı 
Macar l'•nol lo.urmay başkanı 11bhl 

variyeti dolayeıiylo vazifesinden affını ta • 
lop •tmi4tir. Macar Kral Naibi bu talebi 
kabul ederek g-enol k11rmay başkanlıtına 
Tuğbay Zomboıteli tayin edilmittir. 

1 
Milli Şefin Bur
sada Tetkikleri 

Bu,.a 6 (a. L) - Roisicümbur ismet loönü dün Merinos fabrik~silo 
kız enstitüsü,nü sanat okulunu ırezerek tetkiklerde bulunmuşlardır. Merınoı 
fabrikasını ıreziş ı eri esnasında , fabrikanın muhtelif tesisatıuı ayrı ay~ı 
ıözdon ıeçiren ve muhtelif işler üzerinde izahat alan Milli Şef, fa~rı· 
itadan ayrıhşları esuasında kendilerini coşkun ve içten tezahüratta uırur· 
layan işcilere bitap ederek: «Teşekkür ederim, çocuklar. Memleketin bu 
ırüzel eserleri size emanet edilmiştir. Gördüm, iyi çalıııyorsuouz. Müdür 
ve amirleriniz sizden memnuniyet ırösteriyorlar. Memleketin bu ırüzel 
emanetine layık olm•ğa çalışıoız.» demişlerdir. 

lnö .. ü kız enstitüsüo ı ü müteakip ziyaret eyledikleri sanat okulunda 
bilhassa modeller üzerinde durmuşlar ve talebenin kabiliyet ve çalışma 
faaliyetleri hakkında sualler tevcih buyurmuşlardır. Mılli Şef her iki mü· 
esseae hakkında memnunivotlerini ifade etmişlerôir. 

Bursa 6 (a. a.) - Miİli şef lnönü şnreline dün akşam C. H. P. ta
rafından belediyede bir ziyafet verilmi , tir. 

1 Fin Baş1cam,,11Janı 

Leningratta 
yangınlar 
çıkarıldı . 

Voroşilof yeni bir 
plan tatbikediyor 

Fin kuvvetleri K•· 
reli'deeskl hududu 
geçtiler ve Lenlng
reda taarruza bat· 
ladalar 

Ankara: 6 [Radyo gazetesi) -
Lonioırrad'ın vozıyeti ırittikço cid· 
di bir safhaya g-eçmoktedir. Mare
şal Voroşilol'un, Alman kuvvotlo
riPi ıreri atmak i,in yeni bır plin 
tatbik etmekte olduğu bıldiri o iyor. 

Şehir yüzlerce Alman tayyare· 
ıinin bücum•ına utramış. birçok 
yerinde yaoırınlar çıkmıştır. 

Helsin~ı ' ( a. a. ) - Lenin· 
ırad cepheıinde lıııler daha müsa· 
it mevziler ıural ttmek veya mü· 
dalaa hattını lr.ısaltmak üzere hu
dudu ıroçmişlordır. muharebe hatla
rı ıehırden 30 - 40 kilometre 
moıafedodir. 

Stokkolm 6 ( a. a. ) - Stok
kolm Tedinıren razetesinin aldığı 
habere ıröre, Fın kuvvetleri kare
li berzahına ••ki hududu bütün 
noktalarda ıreçmiılerdir. Ve Lenin
rrada taarruza baılam.şlardır. 

Moskova 6 ( a. a. ) Tas ajan
s( bildiriyor : 

Tallın'in müdafileri movalfa· 
kıyetlo tabliye edilmiıtir. Bunlar 
şimdi başka yerde harp etmekte· 
dir. 

Moskova 6 ( a, a. ) - Sov
yet istihbarat bürosu tarafından 
dün akşam neşredilen tebliğ : 

5 eylulda kıt'alarımız bütün 
cobhe üzerinde düımanla muhare
beye devam etmişltrdir. Henuz ta· 
mamlanmıyan haberlere göre, 3 
oylulda 33 Alman tayyaresi tahrip 
odilmiıtir, Bizim t yarelerimiz 27 
tayyareden ibarettir. 

Moıkova 6 ( a. a. ) - Bu 1&· 

hah noıredilen Sovyot tabliği : 
Dün rece kıtalarımız bütün 

cebbe boyunca düşmanla dövüt· 

Mannerlıagm 

Iran parlamen
tosu bugün top-

1 anacak 
Kabine, lnglllz 
Sovyet notasını 

tetkik etti. 
Tahran 6 ( a. a. ) - lran ka· 

binesi buırün lnıriliz - Sovyet no
tasını tetkik etm;ştir. Nota dün 
lran hükOmetine tevdi edılmiştir. 
Yarın lran parlameotosunda hükO· 
met namına beyanatta bulunulacak 

tır. lran hükOmeti her ne kadar 
lnıriliz - Sovyet taleplerinin baş
lıcalarrnı kabul otmişsedo son no
tadan sonra halli lizım relen daha 
bir kaç nokta vardır. 

Londura 6 ( a. a. ) - Ofi 
ıjansının şarkta bulunan muhabiri 
bildiriyor: 

lngilizlerle Rnslarıo lrana ririş 
loriodonberi Alranistanda tecrid 
edilmiş bir halde kalan Alman ve 
ltalyanların düştügü sıkıntılı va· 
ziyet evelce bildirilmişdi. Zanedi· 
ldığino ıröro büyük Britanya ve 

Sovyet bükOmetleri, bu turistlerin 
fazla mıktarda bulunan elçilik monsu 
plarıylo konsolosların memleketi terk 
etmelerini talep etmit bulunuyor. 
lar, bu suretle kendilerine Alra
nistandan çıkmak için mükemmel 
bir fır1at verilmiş oluyor. 

Bolivya pllotlar1 Ame
rikan eubaylar1 tarafın

dan yetl9tlrllecek J 
Vaşing-ton: 6 (a.a) - D. N. 

B. bildiriyor: 

Assosiyetod Prea'in verdiği 

bir habere ıröro, hariciye nazırı 

Hil, Bolivya elçisiyle, bir Amori· 
kan askeri heyetinin Lapaza rön
dorilerok 4 sone müdd<0tlo Bolivya 
ordusuna mensup pilotları yetiştir

mesi için bir anlatma imza etmiş· 
(erdir. 

Amerika kıtaeının mUt· 
tereken mUdafaaeı 

Boenos Ayres: 6 (a.a)- Kos. 
tarika Cumhuriyeti, Amerika kıta• 

11nın müıtoreken müdafaası te&ioi 

ANTALYA OVASI 
Bataklıktan kurtarılacak 

Türkiye 
Galibin payı 
olarak Sovyet. 

lere vadedilmiş 
Amiral Sterlln9'e bir 

Alman cevabı 

" Bof a:ılar meselesi· 
nin Çörçil-Ra:ıflelt dekli 
rasgona ile münasehettar 
olarak gösterilmesi bir 
tesadüf eseri defil,galibin 
pagı ü:ıerindeki gi:ıli malc 
flelenamelerin mantıki bi 
neticesidir.,, 

Berlin 6 ( a.a ) - Berli· 
ner Börson Zeitunır ırazetesindo 
Kari Meırerle, Türkiyedon Bo· 
ğazların açılmasını isteyen Amo· 
rikan bahriyesi sabık ıonelkur
may başkanı amiral Sterling-'in 
beyanatını ve Boi~zlar1P dababir 
asır evvel açılmasının çok iyi 
olacağını ıöyliyen V aıinırton 
Star l'azetesinin müta)ealarını 
bahi• mevzuu etmektedir. 

Kari Meg-erlo diyor ki: 
« Türk milleıi, bu telmihle 

re sarih ve açık bir cevap vor
mit ve bıı derece · ıııani•ız fikir 
ler ileri ıüreııleriıı salahiyettar 
ıahsiyetler deiil, fakat yeniden 
parlamak isteyen -bir kaç mün· 
!erit kimse olduğunu ümit et
mek lizımg-elJiiioi kaydeylo
ıniştir. 

Türkiyeni bu tarzdaki dü. 
ıüncosindo hayal inkisarına uğ

ramamasını ümit edelim. Z•ra 

eier •on seneltr J~rfı?~a ~D~· 
lo Sakson emperyalızmınıo ınkı · 
ıafı hatırlanırsa, buna .daha ~l
yade lng-iltore ve Amorıka Bır· 
(eşik devletlerinin aldıkları t~d: 
birlerin her birini ıözdo mılh 
müdafaa lüzumu ile haklı çıkart· 

b . bu 
mağa çalı4malarından erı, 
iki memleketin harici ıiyasetlo
rinin bariz vaolını teşkil eden 
yeni havanın bir ifadoıi demek 
daha doğru olur. 

Boğazlar meselesinin Çörçil 
Ruzvelt deklarasyonu ile müna
sebettar olarak rösterilmeai, bir 
teaadüf eıori değil, fakat l'ali· 
bin payı üzerindell.İ rizli muka· 
veleoamelerin mantıki bir nefr 
ceıiair.» 

Kari Merorle, lran üzerine 
hücumun mühim Türk menfaat· 
leri bulunan bir bölg-edo vukua 
g-elmi4 olduiunu hatırlatmakta 

ve makaleıino ŞÖ)le devam et· 
moktedir: 

« Eğer Türkiye, ralibin pa 
yı olarak Sovyetlere Orıaıarıı.ta 
videdilmit bir nüfuzun ber tür 
lii ilk emarelerine enerjik ıuret 
to kartı koyana, balr.lı bir da 
vayı müdafaa edecektir. Ve bu 
bahiste, hiç kimsenin timdi· 
ye kadar üzerinde şiipbo etme· 
diği harici siyasetindeki diirüıt
lüğü işhat eyliyebilecoktir. 

Maamalih Türkiyonin bu dil 
rüıtlüğü nazarı itibara alınma· 

maktadır. Çünkü bir Amerikan 
radyosu spikeri Türk toprakla
rından, bir Türk verici radyo 
merkezinden , yaptığı bir emiı· 

yanda: « yabancı müıabitler, 

Tiirk efkarı umumiyoainin bütün 
bu inlialinin yok yere bir çok 
rürültü olduğu likrindedirlor.•di· 
yorek Türkiyo'de efkirı umumi· 
yenin infiali ~ile alay etmekte• 
dir. 

Nafia vekilinin heganatı 
Ant•lya ovası ta9kın suların z•rarlar1nd•n ko- --

run•cak, akar sular l&llh edilecek 
Alanya 6 (a a.) Nafa vekili General 

Ali Fuat C~besoy, Serik, manavırat 
ve Alanya yoluuu tetkik e•lerek 
dün buraya l'elmittir 

Antalyı; (a.a.) iki ründenbori 
Antalya,da bulunan Nafia Vekili 

General Ali Fuat Cebesoy, Antal· 

ya'd•n ayrılırken, Anadolu Ajansı 
muhabirine ışa;ıdeki beyanatta bu 
lunmuıtur: 

c-Antalya'ya ille defa geliyo
rum. Evolco duyduklarımdan çok 
fazlaıını ırörmoklo bahtiyarım. 

Antalya'oın istikbali çok parlaktır, 

ıerok ikdisadi ırerok idari ve r•· 

rekıo refah ve huzur bakımındaa 

ea müste8na üstünlükleri vardır. 

Buııu nazari dikk~te alan Cümhu

riyet idaremiz, memleketin imarına 
bir plin d•hilnde hız v~rmokle 

1 General Ce6esog 1 
beraber, çok münb;t olan Antalya 
OVHının sulanmasını, bataklıktan 
kutarılmas1n1 ve t"'kın su1a•ın 

fenalıklarından vikayesini düınerek 
bu ova dahilinde bildiğiniz ribi 

birkaç suyun iılahını tetkik etme• 
i• b14lamıı ve bir an evel ha 
tetkikatın ve kıymetli Valiniziıı 

mesai arkadaılariyle beraber, bu 
işleri pek yakında başaraca;ına ve 

çok canlı, zeki, çalışkan ve 1ami
mi olan Antalyalı yurttaşlarımızın 

da azami muavenet ve müzahorette 

bulunacaklarına biç tüpbom yoktur. 

iki ırüolük kısa bir müddet zarfın• 
da muhterem Antalyalılardan Vilayet 

teşkilitından ve bilhassa Valinizdon 

rördüırüm 1amimi ve candan teza• 

hüratıo hatıratını ilelebet kalbimde 
taşıyacağıma emin olabilirsiniz, 

Bu münasebetle Antalyalılara to • 
ıekkürlorimin va1ıtanızla ibliğını 
rica ed~rİ•·· 

._I Amer!k~ d t~r~ı Yuğoslavya ve Yunanis-
Meçhul " 
denizalb tanda alacagı olanlar 
aranacak 

Ve, bulunduğu 
takdirde derhal 
İmha olunacak 

Tlcareet Veklletl bu glbllerln 15 eylQla k•dar 

Merkez bankasına mUracaatlar1nı bildirdi 

Vaıinıtonda, 6a de
nizaltının Almangaga 
ait oldaja zannedi
ligor. 

Novyork, (a. ı) - " Greor ., 
Amerikan torpıdoıuna yapılan ta· 
ar ruz, M. Ruzvelt' e dün derhal 
bildırilmiftir. 

M. Ruzvelt. hücuma uirıyan 
Amerikan torpido muhribi hakkın· 
da demiştir ki: 

" - Greer'e bir kaç defa 
hücum edilmıştir. Mütaarrızı? a· 
ranması ve bulunduğa takdırd• 

Ankara 6 ( a.a ) 1 icaret ve• 
kilotindon bildirilmiıtir: 

Yuğoslavya ve Y 11naaiıtanın 
Almanya tarafından işıali tarihine 
kadar bu memleketlere honuz be• 
dellorini tahıil eylemem~ tacirle· 
rimiz.in matlubatmın teıbiti makıa 
d;le bu memleketlerde alacafı 
bulunanların •ı•iıda yazılı ıuallor 
daholindo iıtenen malOmatı 15 ey• 
lül 1941 tarihine kadar Ankarada 
Türkiye Cumhuriyet Merkez ban• 
kasına veya bu bankanın şubelo· 
rino bildirmeleri ve tasoilın Ko
laylaıtırılmaıı için bu momle • 
kotlorden her birine ait malOmatı 
ayrı birer veıikaya yazmak ıu· 
re tile vermeleri roca olunur. 

A - ihracattan mütevellit a· 
lacakları. 

1 - Alaca;ın miktarı. 

2 - ihraç tarihi. ihraç edilen 
malın cioıi. 

3 - Mal bedeli bir memleket• 
ten bir bankaya yatırılmış İll ban. 
kanın adı. 

4 - Mal bedeli bu meınloke· 
tin klirinr müeuesesino yatırılmıı~ 
1a T. C. Merkez Banka11 ihbarna• 
meıinia ahnıp alınm.adıiı. 

5 - Alacağın timdiye kadar 
niçin tahsil edilmediği. 

6 - ihraç edilmiş olan mal 
a~ikadar memleket g-ümrükleriao çe· 
kılmemekto ise bunun sebebi. 

7 - ihraç edilen mal alika
dar memlekete vasıl olmamlf iH 

nereda bulunduğuna dair verilmesi 
mümkün olan mallmat. 

imha edilmesi için lizım relen levlçre, Avrupadakl 
tertıbat alınmııtır.,, Yallmlzln Oamanlrede 

Novyork Tımes'in Vaşinrton bazı konsolosluklarını tetkikleri 
muhabıri şöyle yazıyor: kapattı Osmaniye (Husuıi ) - iki ıün 

" Vaşinrton'da, taarruı eden Born: 6 (a.a)-D. N. B.: rosmt denberi kazamızda bulunan vali. 
ld · zanne- b' b denizaltının Alman o uru ır men adan bildirildiğine röre miz B. Faik Üstün, bilhasaa bole· 

dilmeır.tedir. Bordo, Naat, Havr, Lil, Anvora'. diye iılorile alikadar olmuş, hal· 
Düşman denizaltısının Gr~er Rotterdam ve Oslo'daki lsviçro kın ekmek ibtiyncı üzerinde alın· 

Amerikan torpidoıunu llzlaoda ya konsoloslukları ı Eylülden itibaren ması roreken tedbirler etrafında 
fiderkou batırmağa teşebbü~ et· kapatılmıştır. direktifler vermiştir. 
mesi, bizi açık denizlercıo ırıde_n p · 

arıs, Brüksel, Amıtordam'dalo.i lı-/ V•limiz, Osmaniyede portakal 
Amerikan ıremi ve emtia~ılnın m:~~ viçro konaolnılukları ve Berlı'ndo'- 'ı cılığın inkifalı moıelolİ etrafında dafaa11 içıo harp remı 0~1 • I " 
toplarını kullanmak mocburıyetın- •viçre elçiliği muvakkaten bu kon- ziraat memurundan izahat almıf, 
de bırakmaktadır. soloaluklarıo İflorini de tedvir ede. hastahaneyi, bütün mektepleri 

Asıl mühim olan timdi bütün ceklerdir. l'••miftir. 

kavvotlorimizi Britanya _ ıi!ihlaHıi~~ ltalran tayyarelerlnln Hava seferleri Te9rlnde 
takviye için mi, yokla ılerıde 
lor'in istoditi ıorait altında ~ faaliyet! tatll edilecek 
kullanmamız ıizım ıreldiğinin tayı· Roma: 6 (a.a)-Stolani ajansı: Bir müddettonbori lstanbulda 
· 1 'd' G 'o yapılan bil· ı E 1 1 bulunan münakalat vekili B. Cov-nı meıe 011 ır. reor " y üldenbori talyın tayyareleri 

cıım, kllrarımızı vermekte bize yar- ve bava dili bataryaları Akdeniz det Kerim lncedayı Ankaraya döıı· 
dım etmelidir.,, [A .,_ ve Şimali Alrikada 53 dütm•D müt buh•nuyor. Vekil, lıtanbul-

Nevyork. 6 a.a. - Gmen"a,.n ab . . 1 d' T • dan ayrılmazdan evvel g-azotecilore tayyaresi t rıp etmıı er ır. "'"" 
torpiJo mubrıplerindon • reer ın ben buna yakın bir mikdarda beyanatta bulıınmuş ve demiıtir klı 
maruz kaldıa.ı denizaltı bııcumun. 0• d 'dd. b «Avrupa batlariyle mavuala • düşman tayyaresi e cı ı asara 
bahis mevzuu eden iyan moclı1t 1 d temini i~io faaliyet sarlodilmekte-. l 1 rı d M aE:ratılmıştır. Aynı devre zar ın a • 
hariciye encüııı•n.• •.a a n an • dir. Yapılacak tamirat ve diğer ılk nazard ltalyan bava kuvvetleri 6 tayyare 
Coorro, hidisenın • a, •ebakeler hakkında son vaziretleri Amerika'yı harbe ıüreklıyecek ma kaybotmiıtir. • d bi 

· ö ı · rörüşmok lizoro Almanya an ·r hiyette •örülmediiinı ı Y em11tir. 
• V d d yapılmııtır. Groer, denizaltı dal· heyet l'•lmiştir. Bıı heyetle yapı-

Ayandan M. annuııı a e- b' 'l •- '- Jacak müzakerelerin neticeaine mittir iti: madan evvel ır torpı ataca.. •a· 
" _ Bu hadisenin ba lı baıı· dar vakıt bulmuştur. Torpido muh- ıöre, faaliyete devam edilecektir. 

b. · • · k k b'ld'" · lıtanbul • Ankara • Adana ara• na Amerika'yı harbe sürükliyebilo· ri ınıu ısmı açı ça o una ı ırı 
• · .,_. b · t a ıca Amerikan aında yapılmakta olan hava aeler· 

Ra'lt AH idama mah- cel'ini zannetmırorum. g-ı·•ı mu rıp o yr 
Fakat hücumlara maruz kal- donanmasına mahsus işaretler ve lori teşrinde tatil edilecek ve 6 8 " 

kOm edlldl makta devam edersek mutlaka bir Amerikan bayrağı bulunmaktaydı.• lecok sene muayyen vaktinde tok· 
Berlin: 6 a.a) - Bağdat'da ıey olacaktır. Vaşirton 6 ( a. a. ) _ Ame• rar başlıyacaktır. Hava yolculu~· 

teıokkül eden lovkalide mahkoll!o, Vııi•g-ton, 6 [a. a) - Ruz- rikan torpido muhriplorindon Geer- ları memleketimizde fevkallda ral'• 
oıki Irak Başvekili Raşit Ali ılo volt, ırazetecilor toplantı11oda Gre· İn ıubay ve erleri kendilerine hü- bot g-örmektedir. Benim de bava 
ticdret ve ıanayi nazırını 4 ve al• er torpido mubribine bir denizaltı cum eden denizaltının hasara uğ- yolculapna tercih etme"1 tim• en 
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bayı r•yabon ölüm cezasına mab'<Om tarafından taarruz odilmiı olma11 radığınt vıtya battıiını zannettik· birinci oebep, hem vakitten ta1ar-
otıaiıtir. Raşit Ali kabinesinin di· hldiseıi hakkı11da izahat vererek !erini aöylemiılerdir. Geor, deniz- raf, bam de; iki aaat olıon, tama· z;y•do ıla 
ier azaları 24 ıenoden ebet ki· demi,tir ki : •••ı•• .. • ı •• ı...... •• .-ı-.1r ._._...-•_.. ıt•k .,. ~• a°'ııdan çevirmiş oJacaı 
re e kadar li:~~~ .. ::~~:n~r:n:"':.:,.ıı::~::::·11.~~:::~r~91'ıı~a:•:..!6~•~m~•Ek~te~o:~~a:._~be~r~O~k!,_~S~~!::o/ü....,ZSJ!ı.aı.ıı1,.,;.'""'"'-W.......ı ..... ~..:.:.~.ı....._~~~~~~~~~~ 
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3Büyük Devlet Donan- Giyim Eşyasının 
1 1 POLiTIKA j 

Kanada ve harp 
y a z a n . Harp başla-

A et dıırı zaman, in. 

ESMER ıri~tere impa~ator

masının Mukayesesi / iyatları luırunu teşkıl e-
den geniş memleketlerin mücade 
leye karşı nasıl bir vaziyat ala
cakları belli değıldi. Gerçi lngi[. -

lnglltere. Amerika müt
tefik donanması 

Japongagı dünyanın di· 
ier bütün deniz aşırı kı· 
tatarından tecrit ederek 
abluka çemberi içine so· 
kabilir fle Japonya yalnız 
Şarki Çin ile de11izden ;,. 
tibatıni idame edebtlir, 

U•ak Şarkta Japonya ile ln
giltere ve Amerika arasında 

basıl olan gerginlik nazarları Pasi• 
fik ve Hind Okyanusuna çevirme

k• sebep olmuş ve bu itibarla bu üç 
büyilk devlete ait donanmaların 

yekdiieriyle mukayeseıine yol aç· 
mıştır. Filhakika halihazırda dün• 
yanın en heybetli donanmaları ln

ıriltere ve Amerika ile Japonyanın 

elinde bulanmaktadır. Her ne ka
dar lngiliz donanması ana vatanla 

Mısırın müdafaası ve Amerikadan 
malzeme taşıyan vapurların hima
yesi gibi lngiltere İmparatorlutu 

için bayati addedilen vazifelerle 

meşrul bulunmakta iıe de Asya· 
da bilba~sa Singapur ve Hiodista· 

nın müdafaası mevzuu babıol • 
duğo zaman lngiliz donanmasından 
kuvvetli bir filo tefrik edilerek o 

sulara gönderileceği şüphesizdir. 
Çünkü; Uzak Doiudaki lngiliz me· 
oafiini tehdid ed•n deniz kuvveti 
dünya Oçüncülüğüoü 

Japon donanmaaıdır. 

ibraz eden 

Ancak lngiitere Jopon donan· 
ma11na karşı banıri dritnotlarını U· 
ıak Şarka ırönderebilır? 

lojiliz donaomaı101n dritnot 

s nılı~dan büyük harp ıremileri ha· 
lıhazırda 16 tanedir. Bunlardan en 
az üçü lskeoderiyede, ikisi Cebe-

lüttarıkta. ikui Singapurda ve •Ü· 

tef.akiıi de lnırilterede ve Atlan· 

tikteki nakliyatın himayesinde bu
lur.makta.dır. Bu 16 dritnottan üç
te birinİD tamirde olduğu tahmin 

edilirse lnırilterenin bugün. faal ola
rak il dıriototu bulunduğ-u kabul 

ed•lebılir. 

ş., halde lnıiltere Avrupa cep· 
b .. i~de Alman ve lıalyan donan· 
m a l a r 1 n 1 0 ıekir diritootuna 

k a r ş 1 ayni miktarda ( bel • 
ki de iİı.i noksaoile) dritnot ayır· 

dık.tan ıonra ıreriye kalan beş drit· 
notu Uzak Şukta bulundurabile· 

cektir. 

Japon dritnotları 
------ - - -

A caba bu dritnotlar hangileri 
olabilir ? Bu bittabi b .. ım 

J ıpon dononmasının kuvvetine ırö· 

re tayin edilecektir. Japonya 9 
driınottan ibaret donanmasına aon 
zamanda 42000 tonluk iki modern 

dritoot illve etmek soretile büyilk 
harp gemiıi adedini 11 e iblai et• 
mi4tir. 

Bunların ekserisi lnıriliz dritnot
larile yaşıt ve hemayadır. Süratleri 
22 mil ile '26 mil arasında müte
bavvildir. lnırilterenin Uzak Şarkta 
ve Pasifikteki müstemlekeleri bir· 

birinden binlerce mil ozak ve bu 

sebeple hareki! sabaaı geniş oldn· 
ğ o n d a n Japon donanmasının 

takibinden çabuk kurtulmak ve ya· 
but icabında Japon dritnotlarını 
yakalıyarak harbe icbar etmek İm· 

kdoını temin maluadile bo sulara 

e n seri dritnotlarıoı göndermeei 
muhtemeldir. Binaenaleyh ba fılo· 

nun 35000 tonluk King George ile 
Prıoce ol V ales, Reoovn, Repulse 

dritnot krovazörlerini ve Rodoey'I• 

Nelson dritnotlarıodau birisini ve 
aıgart iki modern tayyare ıemisi· 

ni ve lüzumu kadar atır ve hafif 
krovaıörlerle mubripleri ihtiva ede· 
ceii zannolunur. 

Gerçi bu filo Japon donan'lla· 
aının heyeti umumiyesine nisbetle 

zayıf kalırsa da bir Amerikan fılo
ıiyle takviye edildiii takdirde müt

tefik donanma Japon donanmasile 
bor z•man boy ölçüşecek bir kud· 

ret iktisap eder. Pasifikte Japonya. 

yı serbes bırakmamak ve tecavvüz· 
[erine mini olmak prenıibine d ... 
yuıaıı bir Aıaw - la ""'-

----•Ticaret veklleti, yakında tere 1914 harbıne hütün impara· 

-------bunların da fiyatlarını -------' torluğiyle bir arada i~tir.ik etmiş 

laımasından babsadildiğıne göre 
ana üssü Singapor olmak üzere 
lüzumu halinde bir müttefik donan 
ma teşkil edilecek demektir. 

1 
bu sadece tabiye ve eıliha bakı
mından bir hükümdür. Kara harp 

ı !erinde olduğu gibi deniz harple-

tayin edecek ve yirmi beş sene evvelki müca

Ankara 6 

Ticaret vekaleti ırıda maddelerinden en mühimlerinio fiyatlarını tes 

pit ettikten sonra şimdide zeytinyağı, sabun, bulırur ve daha bunun 
ıribi diğer bazı gıda maddelerinin fiyatlarının tayin ve tesblti işi ile 
meşgul bulunmaktadır. 

delede dünyanın her tarafına yayıl· 
m , ş olan bu memleketlerin büyük 
ölçüde yardımına mazhar olmuş 
tu. 

Amerika ne kuvvet 
-

ayırabilir 

A caba Amerikanın Uzak 
Şarkta lngiliz filosunu 

takviye için ayıracağı kuvvet ne 
olabilır? 

Halihazırda Amerikan donan· 
ması 17 dritnota maliktir. Bunlar· 
dan 35000 tonluk iki tan .. i donan· 

maya ıon zamanda iltihak eden mo

dern dritnotlardır. Amerikan drit· 
notlarından üçte birinin tamirde 
olacaiını kabul edersek elde faal 

olarak 12 dritoot bulunacaktır ki: 
Singapurdaki lnıriliz donanmasını 

takviye için bu~lardan laakal yarı
sının gönderilebileceğine hükmet. 
mek hata olmaz. Ayni zamanda 
bu Amerikan filosuna l-4 tayya· 
re gemisi de ilave edilebilir. Bu 
hesapça Japon donanmasının kar

şısına bılhassa yeni ve modern dri 
tnot mikdarı bakımından üstün 1-ir 
müttefik donanma çıkacaltır. 

Bu donanmanın Uzak şarkta 
harp başlar başlamaz ana vatanda 

kalan cüzitamlardan bir kısmile 

takviye edileceği de nazarı itibara 
alınmalıdır. Hatta bu harp bütün 
Amerikan do~anmasının Pasifikte 

ki ileri üdere ve Filipin adalarına 
kaydırılmasını intaç edecektir. Her 
biri ayrı ayrı Japon donanmasına 
faik donanmalar& malik bulunan 
log-iltere ile Amerik.aınn Japonyayı 
abloka etmek maksadile Pasilıti 

ve Hint O~yanusonu kontrolleri al 
tında tutacak çok kuvveılı bir do

nanmayı faaliyete sevkedebilecek' 

feri ve hatta Japon donanmasının 
iki misli kuvvette bir donanma ile 
ona meydan olr.umuak istiyecekleri 
muhakkaktır. 

Gerçi donanmalar arasındaki 
bu niıbete bakılarak vukubulacak bir 
muharebede adetçe faik tarafın galip 
ırelec•ğıne hükmediltbilir. Fakat 

Cadde ve sokak 
isimleri 

Şthir meclisi, ana caddelerin 
ve sokakların adlarını degiştiren 
bir karar vermişti. Beledi~ece ve

rilen bu karar öğrendiğimize iÖre 
vilayat "makamının da lastik ve 
kabulünden geçmiştir. 

Belediye lazım gelen formali· 
teyi ikmal ettikten sonra caddele
ve sokaklara yeniden levhalar ta· 
lik edilece~ tir. 

rinde de zaferi hazırlıyan amiller· 
den biride hasmı istenilen en ~ ü
ıaid yerde ve zamanda savaşa ic
bar etme le, yani sevkulcey~i tefev
vuk temin etmek olduğundan bu 
hususta Japon donanmasının vazi· 

yeti daha elverişli bulunmaktadır. 
Zira Amerikanın müdafaaya mec
bur olduğu Uzak Şarktaki ana 
vatana ve Pasifikteki deniz üsleri
ne çok uzak olduğu halde bu 
topraklar Japonyanın burnunun di
binde bulunmaktadır. 

Singapuruo vaziyeti 

Diğ-er tarafta müttefik donan· 
manın ana üssü olan Sin~a

pur Hindiçini arazisinin imtidadıo 
teşkil eden \1alaka yarımadasın· 

da bulunduğundan Ja on orduları 

tarfındao zapdedilmek tehlikesine 

maruzdur. Singapurun sukutu müt· 
lelik donanmayı çok musgül bir vaziy 

te •oktuktao başka Felemenk Hindis 
tanı iştirakiyle Avusturalya ve yeni 
zelandanıo emniyetinide selbeder. 

Maamafih bütün bu ihtimalle· 
re raimen müttefik donanma Ja· 

ponyayı dünyanın diier büıün de
nizaşırı kıtalarından tecrid edrrek 
abloka çemberi içine sokabilir ve 
japnya yalnız Şarki Çin ile de· 
nizderı irtibatını idame edebilir. 

Japon donanmasının hareket 
tarzına gelince; müttefik donhn· 
ma karşısında zayıf olmakla bera· 
ber kati neticeli bir muharebeden 
içtinap ederek baskınlarla düşma· 
nt J ıpratmak siyasetini ~üdecekve 
Japon ordu<ıunun k•tada ıleri hare· 
keti için denizden yepılması z.•rurt 

nakliyatı himaye etmekle bera• 
ber bir t. raftanda düşman ticaret 

ve malzeme nakliyatına mini o· 

lacak tedbirleri ittihaz edecektir. 
Bu sırada kendisine muadil bir 
düşman filoıuna tesadüf ettiği 

takdirde muharebeye tutuşmaktan. 

içtinap etmesi Japon donanması 

mürettebatının harp kifayetinden 
ve milli seciyeıindrn beklenemez. 

A • B. 

DOGUM 
Gazetemiz tertip heyetinden 

B, Ali Fidan 'ın cum~rtesi günü 
bir erkek çocuğu dünyaya gelınif, 
küçüğe « Yalçın » ismi verilmiş · 

tir. Mini miniye uzun Ömür diler 
ana ve babasını tebrik ederiz. ' 

Resmi dairelerde kış 
mesaı saati 

1 
Yar1ndan itibı1ren r~saıi daire· 

Yrd~ kış me•ai•ine b•şlanacaktır. 
enı ç •l•şma saatleri şöyledir: 

9-12, 1330-17. 

Fiyatı tayin olunacak gıda maddesinin iştihsal edildiği mıntakalar 
dahilndeki fiyat murakabe komisyonları bn fiyatları Ticaret vekaletine 
bildirmekte, bundan sonra bu fiyat üzerine nakliye, toptan ve peraken 
deci ücretleri de ilive olunarak tesbit olunan miktar halka ilin olunan 
miktar halka ilin olunmaktadır. 

Vekalet bilOmum gıda maddelerinin 
tikten sonra ay•kkabı, kumaş, giyilecek 
nın tayinine başlıyacak tır. 

fiyatlarının tesbiti işini ikmal et 
diğer eşya vesairenin fiyatları-

Maiyet memurlannın 
k aymakamllk stajı 
Ankara ( Hususi ) - Dahili

ye Vekaleti maiyet m•murlarının 
kaymakamlık stajları için yeniden 
bazı esaslar tesbıt etmişfir. Bu esa 
slara göre Siyasal Bilgiler Okulu 
ve Hukuk Fakültrsi mezunlarından 
maiyet memuru olmazdan evvel 
V ekiletin merkez veya viliiyttler 
teşkılitında tayin olunacakları bir 
memuriyette 6 aylık bir nameztlik 

devresi ıreçireceklerdir. Bu namzet· 
lik devresinde ehliyetleri tasdik 
edilmiyenler !-aşka bir daire veya 
vilayette 6 ay daha namzet olarak 
çalışacaklardır. 

Namzetlik devresi sonunda eh· 
liyetl.ri sabit olsa da olmasa da 
alakalı makamlarca verilecek rapor
larda bunların zati hal ve hareket
leri ve vazifelerindeki mesai ve mu .. 
vaffak.iyet derecelerine göre mai .. 
yet memuru. olup olmıyac11 kları tea 
pit olunacak ve bundan sonra ma-
İy~t memurlarına tayinleri yapıla· 
caktır. 

Maiyet memurlarının kaymakam 
lık stajı, vilayetlerin muhtelıf şuh· 
elerinde, kaza kaymakamlıkları re· 
fakatinde, kdymakamlık vekaletinde 
nahiye mOdürlüderıode ve burdaki 
b"lediyelerde olıoak ve bilfııl ça· 
lı~mak ÜZeM iki seneden az olmı· 
yacaktır. Vıliyet merkeılerinde staj 
müddeti asıaıi 6 ay, kaymakamlık 
refakatinde, kaymakamlık vekale
tinde. nahiye müdürlüklerinde staj 
müdd•tleri de her birisi için aza
mi altı aydır. 

Maiyet memurlarının her veril· 
dikleri yerde ırörecekleri işler ay• 
rı ayrt izah, bu hususta. nasıl rapor 
verecekleri gösterılmektedir. 

Valiler, mektupçuluk kaleminde 
başlamak üzere her maiyet memu• 
ru içiu ilk önce iki senelik bir 
ınesai proiramı yapacaklardır. 

Mucbir sebep olmadıkça bu 
proırram deiiştirilmiyecektır, Mai

münhasıran Valiler mesul olacak
lardır. Valiler, maiyet memurları· 
nın harekit ve icraatını ya.kından 
takip edecekler, her fırsatta bizzat 
v~ _bilvasıta teftiş ve murakabeya 
tabı tutacaklardır. Mülkiye müfet· 
tiş eri de teftiş ve tahkik için git. 
tikleri yerlerde maiyet memurlerının 
yaptıkları hleri tetkik ve bu işle
rde muvaffak olup olmadıklarını 

bir raporla vekalete bildirecekler
dir. 

Maiyet memurluğuna veya na
hiye müdürlüA"üne tayin edilmiş bu 
lunan s;yasal Bilgiler Okulu ve 
Hukuk Fakültesi mezunları bu me
muriyetlerini muhafaza edecekler 
ve fakat tam teşekkülü devlet h•s· 
tahanelerinde muayene edılerek 

yurdun her yerinde vazifd görmeğe 
ve her vasıta ile seyahat etmeğe 
k.abiıiyetli bulundukli".rına dair ra
por alacaklardır. Bu raporu almı

yanlara valiltr derhal izin verecek 

!erdi r. F iil bizmeıini y;ıpmakta olan 
!arla talim ve terbiye maksadiyle 
hilen askerde buluyanlar da terfi· 
[erinde bu raporu almağa mecbur 
olacakıardır. Tam teşekküllü has
tahanelerden fotoğraflı ve müsbet 
rapor alanlar maiyet mt!lmurluğu 
ıtajl11rına devam edeceklerdır. 

Dahiliye Vekaleti ile '1iliyetler 
teşkilatında, Büyük Millet Meclisin· 
de ve Başvekiletl .. devlet şOrası 

dairelerinde müstahdem olan Siya
sal Bilır • l•r Okulu ile Hukuk Fa
kültesi m<ıunlarının bu dairelerde 
yapmıf oldukları hizmetler maiyet 
memurluğunda ır•çmiş sayılacaktır. 
Bu gibi memurlarından kaymakam 
olmak isteyenler tam teşekküllü 

hastah•nelerden rapor alacaklar ve 
biliihıre nahive müdürlüğü veya 
maiyet memurlniuna nakil ve tayin 
olunarak kaymakamlık stajina tibi 
tutulacik.lardır. Bunlardan 14 tem-

( De.,amı üçüncüde) 

Fakat bir çeyrek asırdan beri 
impa alo ! Jğun siyasi bünyesi çok 
değişmiştir. 1914 senesinde impa
ratorluğun cüzü olan bir memle
ket birbirinden az çok farklı o
larak Londra'dao tayin edilen 
valiler tarafından idare edilmek· 
te il en,geçen harpten beri, bilhas
sa bugün, dominyon adı verilen 
memleketler, tamamiyle müstakil· 
dirler. 

Avurturalya, Yeni Zelaoda 
' Cenu'>i Afrika ve Kanada da-

hili ve harici politikalarında tam 
istiklal sahibi ve logiltere'ye an· 
cak kralın şahsı ile bağlanmış 
birer memleketlirler. 

Bu dö,t dominyondan Avus· 
turalya ve Yeni Zelanda tama· 
miyle Aoglo Saksonlaı la meskQo. 
dür. Binaenaleyh bunların anava· 
tana olan bağ-Jarının minası anJaşı· 
lır. Fakat Cenubi Afrıka dominyo· 
nunun nüfusu ekseriyet itıbarile 
Hollandalıdır. 

Ve bu asrın başlanırıçlarında 
lngiltere ile uzun ve çetin bir 
muharebeye de ıririşmişlerdı. Ka
nada'nın nüfusu ise, ekseriyet iti
bariyle fransızdır. Binaenaleyh 
Cenubi afrika ile Kanada'nın in. 
giltere'ye aid lıir dava gibi gö· 
rüoen .~vrL1pa mücadelesine kar
şı IS.kayıt kalabilecekleri zanne· 
dilmişti. 

Halbuki bilhassa Kanada, ilk 
günündenberi mücadeleyi benim
semiş ve lngiltere'ye yardım için 
büyül< fedakii<lıklara katlanmıştır. 
Bu defa Kanada Başvekilınin 
Londra'yı ziyareti, dominyon ile 
lngiltere arasındaki hatların sağ
lamlığını tebarüz ettirmesi bakı· 
mıodan dikkate layık olmuştur. 
Başvekil M .. ter Mackemzie King, 
şerefine vtrilen bir ziyafette söz 
alarak demiştir ki: 

-Kanada harbe hür milletle· 
)erin şuurlu bir kararile girmiştir. 
Biz serbest bir tarzda lngiltere' 
nin yanıbaşında yer aldık. 

Kanada Başvekilinin bu ıöz .. 
lerl, siyasi edebiyat değil, baki • 
katin ifadesidir. Eğer kanada har· 
be iştirak etmek istemeseydi, do· 
minyonu buna icbar etmek için 
lngiltere'nin el nde hiç bir vasıta 
yoktu. Nasıl ki her halde resmen 
aynı münasebetle bağlı bulunan 
[dandı, lngilte'ye d•ha yakın ve 
stratej;k bakımdan da büyük 

ehemiyeti haiz olduğu halde bug;;. 

f Devamı üçüncüde) 
yet ınemurlarının yetiştirilmesinde 
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Odasına girerek bir divana oturdu. 
Biraz ev~elki neşesi, yerini büyük bir hü 
zün ve kedere bırakmıştı. 

- Vicdanile bu kadar mücadele 
ten sonra demek tekrar casusluğa 
ması . lazımdı? hayır( 

ettik· 
başla-

.Artık bu müm .. ün değildi. Şimdi çir
kin ve iğrenç gördüiü eski rolünü oyna· 
mak istemiyordu. 

Falı.at eski suç ortakları onu rahat 
bırakırlar mıydı? ihanetle itham edecek
ler, onu merhametsizce canlandıracak· 
lardı. 

Ne ehemmiyeti vardı, 
na cezadan korkmuyordu. 

kendi hesabı· 

Ancak onlar kendisinin ,imdi gerek 
babasına olan muhabbeti ve gerekse 
Stefaoa olan aşkı dolayısile başarmaiı 
djşündüğü iş;n tahakkukuna mani olabi. 
lirlerdi; Militu bundan korkuyordu. 

Genç kadının gayesi, Stefan Taldeki 
Silvaniya için korkulan bir diktatör ol
maktan çıkararak sevilen bir Şef, bir mil· 
let rehberi yapmaktı. 

Bu gaye uğrunda çalışacak, elinden 
geleni yapacaktı. 

içtima& gitmrği, şimdi kendisine la· 
yık bulmadığı eski arkadaşlarını hiçbir 
izahata liizum görmeksizin terketmeği dü 
tündü. 

Likin ırünün birinde nasıl olsa iza· 
bal verm•i• mecbur kalacaj'ını buapla• 

d B daha ha· ı. u işin biran evvel olıııaıı 
yırlıydı. 

Hem •evg·ı· . k r•ı suikast teşeb. • ı ısıne a ~ . . .. . 
hüsünde muvaffak olamayınca ıhtılalcıle· 
rin yeniden b' "k t hazırlanıp hazır· 

ır suı as a •. 
1 

• 
lanmadıklarını öğrenmesi lazım degı mıy 
di ? 

Kararını yüksek sesle söyfiyerek ken. 
disi de şaşırdı: 

- Gideceğimi 
« Palas ,. sinemasında Charles Bo. 

yer ile lrene Dunne'n « O kadın ve o 
erkek ,. filmi mevzuu yalnız a şktao 

ibaret bir filmi gösteriliyordu. 

Ahi Stefanla Militza da bu filmin 
kahramanları gibi bayatta yegane mesele 
[erini aşk toşkil eden lialettayin bir er• 
kek ve bir kadın olsaydılar! .• 

Militza karanlık salonda, biribirlerini 
seven, fakat bunu farketmeleri için kilo
mt'trelerce film boyu macera reçiren iki 
sinema kahramanını kendi bayatını düşü
nerek seyrediyordu. 

Stelanla Militza hayatlarını sadeleşti· 
rip otrada yalnız kendi aşklarını bırakmak 
isterlerken bu sinema işıkları ne diye 
hayatlarını böyle muğliklaştırıyorlarlar? 

Ah zavall , aşıklar( vakit kaybetme
yin, boş üzüntülerle biribirinize a~ap ve
receğinize sevişini 

Filmin kendisini beyecanlandırdıiını 

hitNtli. Halbııki içtmaa l1&bına taıııamile 

bakim bir vaziyette gitmek isitiyordu. Aya· 
ğa kalktı ve salondan çıktı. 

Bir dakika sonra ise malOm kapıdan 
rirmiıs, merdivenlerden bodruma iniyor· 
du . 

Vakit daha ~rken olduğu halde ihti

lalcilerin içtimalara iştirak eden hepsi gel· 
mişti. 

Ronald, onu görür görmez, her za· 
manki gibi karşılamağa davrandı, fakat 
prensin bir işaretile olduiu yerde kaldı. 

Başını önüne iğdi. 
Kontes Mariya dö Bolsberg içtimaının 

fırtınalı ıreçecetini derhal· anlamıştı. La
kin sakin ıröründü, eldivenlerini çıkarır
ken selam verdi: 

- Bon5uvar. 
Mukabele eden olmadı. Altı çift ıröz 

onu tepeden tırn•i• kadar ıüzüyorda. 
Oturacak bir yer gösteren de bulun • 
madı. 

Mariya, bu karşılayıştaki 
farketmemiş görünerek bir 
tüne oturdu. 

soğukluğa 

ıandık: üs• 

lhtıliilciler onun etrafında ayakta dur

dular. 
Genç kadın sakin görünmek ve isa· 

hına hakim olabilmek için müthiş bir kuv
vet sarfediyordu. Nazikiint: 

- içinizden bana bir cıırara verebi· 
lir mi? dedi. 

Saraya kiti!>. olarak rirdij'iodeııberi 

cıgara içtiği pek yoktu, 
de değıldi. 

esasen tiryaki 

Fak.at şimdi elinde bir cıgara olursa 
heyecanını belli etmemeğe daba fazla mu
v .. llak olacağını sanıyordu. 

Cıgaradan bir nefes çekinceye kadar 
suallere cevap vermiyecek, böyf~ce dü
şünmeğe zaman da kazanmış olacaktı. 

Kimse cıgara vermeie davranmayınca 
ırüldü: 

- Sanıyorum ki biraz ileri gidiyor

sonoz. Bir cıgara İdam mahkOmlarına bi· 
le teredeüt edilmeden verilen bir şey
dir. 

Ronald sarardı. Hiç bir şey söyle· 
mekıizio cıırara tabakasını, sonra çakma• 
iını uzattı. 

- Teşekkür ederim Ronald. 

Cıgarasını içmeğe koyuldu. Bir çay 

selonunda kadınlar arasında modadan ko 
ouşurmuş gibi sakindi. 

Bekliy.,du hücuma geçmek ona de
til, karşısındakiltre düşüyordu. 

N.bayet prens Matyas Çeroi söze baş· 
ladı: 

- Kontes Balsberır, bize bazı izahat 
vermek mecburiyetinde olduğunuzu sanı· 

yorum. 

( Dnamı "°' ) 
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BUGON 

Han 

ı Kanada ve harp 
1 (Baştarafı ikincide) 

no kadar bitaraflığını mub.f.za 
etmiştir. 

•sınt 

ıabab i 
sı olmuı 

Biraz bundan, biraz ondan 
Frugi 

Rus·lngillz teklif. 
lerine lranın ce• 
"ahını verdikten 
sonra kalb hasta
lığından yattl 

Leningrad ı 

dayanıyor 
Bulgaristan 

Tam bir milli bir
liğe, tarihin hiç 
bir devresinde bu 
gUnkü kadar muh- 1 

taç olmamıştır 

Kanıda'nın coğrarya vaziyeti .. 
ne ve nüfusunun aslen fransız ol
dugun• b•klldrgı zaman, bu do
mıııyvnun ya coğrafya yakın'ığı 

dolayısiyle Amerıka'ya, yahut da 
ırkan otan münaseb~ti dolayısiyle 
Fran~a'ya bagh bulunması li.nnı-

• 

1 • Kendi cebimde 
YAZAN paketim varken b•ş· 

Refik 
Halit 

kuının ikram ettiği 
sigorayı almak (Ü• 

cüme gitmiyor. 
9 Ne zaman karpuz yesem, 

çekirdek! rini kavununkiler gibi 
ortasına toplamamış olan tabiate 
ckarş1 surat a.maktan kendimi ala
mam. Kolaya alışmak, insandaki 
nınkörlült" lıuyunıı arttırıyor. 

9 " Gemiyi duvarda, suyu 
bardakda gör,. derldr; kaynacayı 

da yalnız fotoğrafta l 

• Kır çiçekleri gibi beğenip 
topladıgımız kadınlar vardır; beş 

dakika soara solacaklarını ve lüzum 
•Uz olacaklarını bi:e bile .. Bir ta- 1 
kım yeni ahbıplar da vardır ki tra· 
mvay biletine benzerler; sımsıkı 

tuttuğumuza bakmayınız; kısa bir 
yolculuk sonunda atar, geçeriz. 

• Bir eşeğin mütefekkir göz· 
!erinde okudum : •• - Ben olmasa 
idim Nasr.,ddın Hoca yaln ı z Ak
ıehir ile Sıvrihi•ar arasında değil, 
şöhret y •lunda da yayan kalırdı l,. 

e insan aiacının yapragı söz 

çiçeğ'ı fiı-..ir, meyvesi iştir, Bazı in

sanlar sade yapraktan bazısı çiçek 
ten' bir kısmı da yemişten ibaret· 
tir. Üçünü birleştirene rastlamak 

ne güç l 
• Etrafta kargalar sürü süril 

gezip hürriyetle " gak,. dedikçe 
şöyle söyleniyorum; " Şükıedın ha· 
lınize ı Avrupada bulunsaydınız 
çoktan yanmış kebap olmuştunuz)., 

• Buhar makinesi ile motör 
icat edildikten sonra rüzgar bana 
daha lüzumsuz görünüyor. 

9 Bir takım insanlara rasge· 
liyorum ki şatafatsız elbiselerin 
mevkilerile mütenasip göı medik· 
)eri his~ini veriyorJar ve" hani ba· 
ıımda kavuğ"um, sırtımda samur 
kürküm, belımde pıştovum ?,. der 

ıibi yeniçeri agası kıyafetine has
ret çektiklerini belli ediyorlar. 

• Paraşütün faydasını kediye 
ıorma)ınız; anlamaz. 

• Havalar biraz serinledi mi 
radyoyu •çınca Avrupa merkezle
rinin, kendilerini bekliyen açlığı ve 
ıoğuğu düşünerek hep bir ağızdan 
" kış geldi !ırak açmadadır sineme 
yare., şarkısını söylemediklerine 
şaşıyorum. 

• Allah darda kalanları Ye· 
nicami gibi feraha çıkarsın 

[ Tan'dan ) 

• Amirala mektup 

1 
Yazan 

ULUNAY 

Amiral cenap· 

ları, 

Boğazlar mü· 

nasebetiyle Ünıted Press'de çıkan 
makalenızin bülisasını herkes gibi 
biz de ajansta ve gazetelerde oku
duk ve adı Sterling yani lnı•liz 
lirası mi.na.sına relen bir adamın 
böyle mağşuş akçe gibi kalp söz
ler söylemesıne bayret ettik. Bu 

ıibi münasebetsiz sözlere karşı 
Türk dilinde hatırda kalması kolay 
bazı kuvvetli d•rbı meseller var· 
dır. Bunlar cÇoban nrmağanı, çam 
sakızı> kabilinden size hediyem 

olsun: 

cHayır dile eşine, bayır ıel
ıin başınu, «Söylemesini bılmiyen, 
ıusmaıın1 Öğrenmeli», «bam söz, 
\tem akçe sabibinindir.« insanın 
ıermay°'i lal, dellilı yalan ol· 
mamalı.> «bağırmasını bilmiyen ÇO· 

ban, •ürüye kurt getirir.> "Lakır

dı kıtlığonda asmalar budayım.> 
«Sözüne töz, arşınına yüz.> «Cartı 
mc>lla din bozar kodalak araba • 
yol bozar.> «Lif bulamazsan kes 
baltaya bir ıap.« cVerdin mi do· 
yur, söyledin mi? duyur.> «Ufla 
peynir &'•misi yürUmez.> «Kös din· 
lcmişe davul vız gelir.» c Yel ka· 
yadan ı.e alır?> «Sözünü bilmiyen 
çavnşlar, döner ardını avuçlar)> 
«Sırçadan evde oturan, başkasına 
taş atmaz.> Ve uuutmayınız ki: 
cLiifın iyisi şaka ile söylenir.> 

Bu darbı mesellere iki de Irk· 

ra ilave ediyorum: 
Daima münasebetsiz lakırdı 

ıöyliyen bir kadın kocasına sor· 

muş: 

- Yahu; bizim komşu tahsil· 
dar Ali efendinin adı ne idi? 

- Ali efendi diyorsun, bir de 

adını ıoruyoraun. 

- Y anlıı ıöyledlıa.. n• it ya• 

- Tahsildar diyen sen değil 
misin, canım? 

- Ay, şaşırdım •. Nerede otu
rur diyecektim ayol.. 

- Fesül>hanallabl Komşu di
yorsunuz yal... 

- Amanl Allah canımı alsın 
da kurtulayım.. Seninle zaten lif 
edilmez ki. .. 

* 
ikinci Mahmuda, «münasebet· 

siz Mehıned efendi> isminde birin· 
den bahsetmişler.. Merak etmiş, 

huzuruna getirmiş. Biraz konuşmuş, 
rabıtalı bir adam bulmuş" 

- Sizin için mün.ısebetsiz di
yorlardı .. H•lbuki pek makili ko
nuşuyorsunuz.. Bir münasebetsizlik 
yapsanız a ••• 

Mehmet efendi, dereden tepe· 
den bahsettikten sonra birdenbire 
Padişaha sormuşı 

- Efendimizi Siz zurna çal-
ma!ını bılir miniz? 

Sultan Mahmut gayet tabii bir 

surette cevap yermiş: 
- H"yır, bilmem ... 
- Bendeniz de bilmem .. 

- Ya? 
- Evet ... Benim burada hala· 

mın damadının ihtiyar bir teyzeza· 
<lesi vardı •.• 

Evet •.• 

- O da zurna çalmasını bil· 
mezdl. 

Sultan Mahmul mabeyinciye 
işaret etmiş •.• 

- Herifi çıkarın •• Şimdi bayı
lacağım(. 

- Yenlaabah 'tan -• 
Bizde söyliyebi-

biliriz 
y a z a n 1 Harp dışında kal· 

dığımızdan mıdır? 

A K A 1 Yoksa kimsenin 
'GUndUz gözünü çıkarıp 

sırtına çullanmak 

istemediğimizden midir, nedir? Son 
zamanlarda ortalıkta bize karşı 

belli belirsiz bir kıskançlık sezili

yor. Vesileli vesilesiz bizden acı 
acı babsolunuyor. Hep de tarihten 
misallar ıetiriliyor. Bari yalan yan• 
lış olmasa, hepside saçma sapan 
şeyler. 

Mülhiş lvanı unutnyorlar da 
Moğol istilasından konuşuyorlar. 
Din, mezhep, derebeyi kavgalarını 
bırakıyorlar da Atilidan hali titri· 

yorlar. Gun•şlen gel•n Atilla Am· 
sterdam • Bordo sahillerinde yer. 
leşmiş olsaydı Avrupa sanki bu. 

günden daha kötü mü durdu? 

M<rkezi, orta Avrupa ol•n bir 

Hünler kıt'ası muhakkak ki daha 
insani şortlar içinde yaşardı 

Napolyonun on beş senesini 
unutuyorlar da Kara Mustafa Pa· 
şanın ·sırf kendi şahsi ıbtiraslarr , 

Tahran 6 (a.a) - Bir ecne· 
bi ajansı, lngiliz - Rus teklifle· 
rinin kabulü mümkün olmadığ•n· 
dan b•şvekil Frugi hanın i.ıila 
etliğini bildirmişti. Aj ns, başve· 
kilın hasla olduğunu, !.kat bu 
hastalığın siyasi mahiyette bulun· 
duğunu ilave etmişti. Pars ajansı 
e•assız olan bu haberi tekzibe 

mezunrlur. 
Frugi han, Rus-lngiliz tek

liflerine lranın cevabını verdilr.ten 
sonra, kalb hastalığından yatma· 
ğa m•cbur olmuştur. 

Hd•inki 6 ( a.a ) - Sovyet 

1 
radyosunun bildirdiğine göre. Bri· 
tanya kıtaları lran topraklarını 
Hemedan şehrine kadar, Sovyet. 
ler ise Kazvin şehrine kadar İşgal 
etmişlerdir. Sovvetler ve lngiliz· 
ler Kazvinde birleşmişlerdir. Bu
rada Sovyet teşekkülleri şefi, in 
giliz kumandanı şerefine bir ziya 
fet v~rmiştir. 

Bern 6 ( a.a ) - Bir lsviçre 
gazetesinin Londradakl muhabirin 
den öğrendiğine göre, lngiliz
Sovyet-lran müzakerelerınin 24 
saate kadar intaç edilmiş olması 
na intiZdr edilmektedir. lran hü
kümranlığının bir delili olarak 
Tahrandaki Alman, ltalyan ve 
Mihvere yakın bazı diplomatik 
mümessilliklerin bırakılacağı hak
kındaki haberler iyi malQmat alan 
mcıhfillerce asılsız addedilmekte 
ve lran sefirinin sureti mahsusa
da lrandaki Mihver propaianda 
merkeı!erinin ortadan kaldırılma
sı için y11pıldığı hususunda israr 
olunmaktadır. 

yüzünden • kaybettiği harbi Avrn· l 
pa medeniyetinin kurtuluşu sayıyor. 

Allah için bakılsm, ne medeniyP.t1 

ne medeniyeti Bayılmak içini Kara 
Mustafa Paşa birkaç bin Habsb· 

org luoun kafa,101 kesecekti. Bu
l'ÜO dört, be~ yüz milyon boğazla
şıyor. Balkanları ve orta Avrupa
nın bir kısmını beı asır üzengimi.z 
le kılıcımızın altında idare ottik. 

Hangi din, hangi mezhep, hanıri 
millet, hangi zümre ortadan kalktı. 

Bugün tastamam buldukları, bizim 
namusluca bıraktığımı7. mir8'ımız· 

dır . 
Kara Mustafa Paşaya şunun 

için darıl malıdır: Neye hırsına 

mağlup oldu da Viyanayı zaptet· 
medi. O gün Viyana elımize geç· 

miş olsaydı, bugünkü Avrup 1 böy· 
le olmazdı. Kimseyi yerinden kıpır· 
datamazdık; isterlerse tecrübe et

s'nler. 

Eğer şu kanlı, medeniyetsiz 

badire içinde böyle mevzulardan 

konuşacaklarsa bizim de söyliye· 

ceğimiz çok sözler vardır. 

( Yeni Sabhtan ) 

Mukavemeti bizzat 
Mareşal VoroJilo/ 
idare etmektedir. 

Londra: 6 [a. a.] ....:. Rus ve 
Alman neşriyatına göre, Leningrad 
üzerine Alınanların yaptığı ileri 
barelr.eti dün pek az teraklr.i etmiş 
veya hiç terakki edememiştir. Bu 
mıntakadalr.i mulr.avemeti bizzat 
Voroşilof idare etmekte ve bu mu. 
kavemet emsali görülmedik dere. 
cede şiddetli ve sebatlı olmaktadır. 

Bir Sovyet piyade tümeni 
imha edildi 

Berlin: 6 [a. a.] - D. N. B 
nin askeri bir menbadan haber al
dığın• göre, üç günlük bir muba. 
rebeden sonra bir Sovyet piyade 
tümeni bir Alman tümeni tarafın. 
dan lr.amilen imha edilm;ştir. 1000 
Sovyet askeri •sir alınmıştır. 46 
top, 6 tank, çok miktarda mitral
yöz ve mezkOr tümenin bütün ağır
lıkları iğtinam edilmiştir, 

Macar kıtaları mühim bir 
noktayı zaptettiler 
Budaeşte: 6 [a. a.] - Mütte· 

fik lr.uvvatler harekata muvalfald. 
yelle devam etmişler ve düşmana 
kanlı zayiat verdirmişlerdir. 

Macar kıtaları mühim bir sev
kalceyş noktasını zaaptettıkten 

sonra, düşmanın bu noktayı geri 
almak için yaptığı teşebbüsü püs
kürtmüşlerdir. Yeni esirler alınmış
tır. Bir Macar müfrezesi sivil elbi. 
se ıiyen ve teslim olacak gibi ha
reket eden bir düşman grubunun 
taarruzuna uğramış ve bu grubu te
mamen imha ctmİ-!ltİr. Macar tay
yare dili topçusu bir Sovyet bom
ba toyyaresini düşürmüştür. 

Leningradın techizatı 

çok iyi 
Londrn: 6 [a. a.} - Rus cep

hesindeki vaziyet hakkında gaze· 
teler, Almanların Leningrad'a karşı 
büyük kuvvetler tahşit etmekte 
olduklarını yazıyorlar. Mamafıh Al· 
man Hariciye nezaretinde bildiril· 
diiine irÖre, Sovyet mukavemeti 
o kadar çetindir ki şehir henüz 
çevrilmiş degildir. 

Timoşenko'nun mu ab,i hücum
ları yiizünden Almanlar gayretleri. 
ni cepbnin merkez bölgesi üzerine 
tek•ife mecbur kalmışlardır. Odesa 
şehri Romenlere karşı olan muka
vemette devam etmektedir. 

Times gazete~iain siyasi ınuhar· 

riri şöyle yazıyor: 
cÇetin bir mücadeleye girişmek 

üzere Leningrad'ın çok iyı techi

zatı vardır. 

Leningrat halkınm maneviyatı 
da mükemmeldir.» 

T . ,. . l • barrı·rı' bun· 
ımes 1eı sıy sı mu , 

dan baıka Sovyetlerin tank .v~ 
tayydre olarak muazzam zayıa 
verdiklerini tebarüz ettirerek Mos. 
kova'da toplancak olan lngiliz· 

Sofya: 6 (a a) - S>branyada 
milli koruma mevzuu üzerin 'e 
yap1lan müzakereler esnasında 

adliye nazırı Mitakof, Bulgaris
tanın mukadJer b ;r dovre geçir
mekte olduğuna işaretle şöyle 
demiştir: 

«Bulgaristan tam milli bir. 
liğe, belki tarihin hiç bir devre· 

sinde bu güııkü kadar muhtaç 
olmam1şhr. Yeni kanun proiesine 
göre mi1li koruma kanununa ay 
gırı bütün hareketler bundan 
böyle nizaml mahkemeler tarafın
dan değil, teşkil edilecek bir 

divanıharp tarafından muhakeme ' 
edilecektir.> -Rus Amerikan konferansının birin 

evvel çalışmalarına haşlayıp Sov
yd Rusya'ya gönd rilecek olan 
harp malzemesi mıntakalarını tayin 
edeceği ümidini izhar etmektedir. 

Amerika' da Fransız elçi
liği aleyhinde neşriyat 

Vişi: 6 [a. a.l - Fransanrn 
Vaşingtondaki Büyük elçisi Heyi, 
Amerika hülr.ilmeli nezdinde teşeb· 
büste bulunararak, gerek kendi 
şahsı, gerekse Fransız Büyük elçi· 
liği aleyhinde Amerikan gazetele
rinden bir kısmı tarafından yapılan 
hücumlar dolayısiyle hükilmetin 
keyfiyeti protesto etmek mecbııri
yetinde kaldıiıını bildirmiştir. 

Finlilındiyadaki Rus 
elçilik memurları 
Erzuruon, 6 [a. a ]- Ru•yanın 

Finlindiyadaki elçilik memurJarın
dan ve tebaa!l1ndan 110 kişilik bir 
kafile Erzuruma gelmiş, bir müd
det istirahattan sonra Sarıkamışa 
hareket etmiştir. Misafirler Sarıka

mıştan itibaren yollarına trenle de· 

vam edeceklerdir. 

Orta tark lnglliz Baş. 
kumandanının teftitleri 

Kahire:6 (a.a} - Orta şark· 
taki lngıliz kuvvetlerinin Başku· 
mandanı Sör Plot Ofıllek, tayyare 
ile dolaıarak Suriye, Filist;n ve 
Kıbrısı teftiş etmiştir, iyi haber 
alan mahfiller, mühim Kıbrıı sev· 
k ı'ceyş ü11süoe son haftalar için
de fovkala :e takviye edildiğini 

bildiriyorlar. 
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Bu 
f!ece Nöbetci eczane J 
Fuat Eczanesi 
(Y enipostahaneyanında ) 

~ Filmin binlerce seneUk tarihi var! 
Isviçrede çıkan bir film mecmuası, lılimci

ıİK sanatının kısa bir tarihini neşretmiştir. 

Bu malilmata göre bu sanat büsbütün yeni bir 

şey olmayıp binlerce senelik tarihi vardır. Mo· 
dern !ilimcilik ve sinemacılık kırk senelik bir 
şey ise de bunun meydana ırelıaesine binlerce 
senelerin mahsulü keşifler ve bilıriler yardım 

etmiştir. 

Miliiddan on bir sene evvel gelen bir ma· 
bir hayvanat res•amı kayalara herhangi bir vah· 
ti hayvanın muhtelif barekitını ıöıteren re· 
simleri sıralıyarak resme bir hareket canlılık 
ve hissi vermiştir. 

Gene miliddan altı bin •ene ovvel Çinli, 
Hindli ve Cavalı hokkabazlar c Canlı gölge
ler > ismi verilen perde sanatı ile halka şu 
veya bu hikayeyi canlı olarak göstermiş. 

!erdir. 

Gene mill'ddan 130 nene evvel Yunan 
hükQmdarrndan Batlemos (optik) yani objektif 
ile alakadar işlerle uğraşmış ve renkli adese
lerle resimleri terkip etmeğe muvaffak olmuş

tur. 
1887 senesinde Hanibal Goodvin ismin• 

deki bir Amerikan pap•sı « S.Jluloid filim şe

rid » ini keşfecerek bunun ihtira beratını al· 
mıştır. 

1889 senesinde lngilterede Vıliam green 
ıelluloid filim şeritlerıni kullşnmağa müsait 
müke..,mel bir resim usulünü keşfetmiştir. 

1892 senesinde muhtelif sinema ihtiraları 
meydana ırelıııiştir. Pariste P. Bouly isminde 
biri bi projeksiyon ileti ihtira etmiş ve buna 
Cinetograph adıın vermiştir. 

Edison da Cinetoskop adı verdiği bir alet 
bulmuştur. Bu alet saniyede 48 resmi projek· 
ıiyon gostermekte ve 35 milimetrelik filim şe· 

ridini yürütmekte idi. 
1893 senesinde filim makinesinin mükim 

kısmı olan tabrik manivelası keşfedilmiştir. 
1894 senesiı.de Pari•te saniyede 700 re· 

ıim alan fotoğraf keşlolunmuştur. 
1895 de Berlinde insanları tabii ce;amet· 

!erinde gösteren projeksiyon aleti teşhir edil· 

miştir, 

Ayni senelerde ( Liyon ) da Lumiere bi
raderler Cinem>lograph iletinin ihtira beratını 
almışlarJrr. Bu alet bugün de kullanılmakta 
olan Grayfertransport tertibatına haizdir. 

1897 •ensinde Amerikada V. latbam bug• 
iln de kullaoılmakta olan diyafram tablasıoı 
keşfetmiştir. 

1920 de ilk sinem~ meşheri Lavpzıg'de 
açılm•ştır. Bu suretle seslım fili tecrübeleri yapıl
mıştır. 

1922 de Amerikada doktor Calmus tekni· 
kolor beratını alm•ştır. 

. 1~:4 se~esi ~8 ağnstoıunda Triergon'da 
sesh fıhm gostermıştir. 

1925 de hu sesli filim beratını l•viçre sa
tın almış ve berat buradan da ( Ho!lyvood ) 
a geçmiştir. 

1931 de bütün dünyada sesli filim taam· 
müm etmiştir. 

Uykusuzluk 
müsabakası 

bombardımanlar dolayısile 

kırılmaktadır, 

Son iki sene 
zarfında h a r p 
sahnesi olan mem. 
leketlerde devamlı 

balkın uykusu sık sık 

!sveçli bir mütehassıs, bir innnm kaç sa
at uykusuz kalmıya tahammül edebileceğini 

merak etmiş ve bunu anlıyabilmek ıçın en gü
vendıği on talebesi arasında bir uykusuzluk 

müsabakası tertip etmiştir. 
Stonkholm Tıp Fakültesi profesör Soder

land'ın bu acaip müsabakasını 121 saat 41 da
kikalık bir rekorla Kari Sveston kazanmış· 

tır. 

geUıiğino ina .. mak lazımdır. Hal
buki Kana.;a Birleş · k Amerika ile 
en yakın münasebet İdame etmek-
le beraber, lagılterd'ye bailıdır. 

Ve hele hıç bir Kanadalı fır•n· 
sızın F ıaesa'ya dön ınek istiyebıle· 
ceğ'ıne ibtimi.l verıiemeı. K na
da, vaktiyle Fransa'dan a-ıden 
mubacırlerie is kin edılınışlİ. "Ya
nı Fransa,. adiyle maruf olan ka
nada, 1776 senesınde yeni dun• 
ya üzerındeki Anglo .. sakson 
mü!ltemJekeleri V 4Ş ngton,un li· 
d~rliğı altındaisyan ettikleri zaman 
lnırılıere taıalındon henüz !et· 
b'dılınişti. Bınaenaleyh Kanada fı 
r a-.ısrıların.n lngıltere aleyhıne a
çılan isyana işlırak etmeler! bek· 
lenmisti. H.tıa Fıladtllıyada 

tlllapanan kongre' Kanadada 'daki 
fransızlarının logıltere aleybıoe 
açılan ısyana iştirak etmeleti 
boıdenmışti. Hatta Filildelfıyada' 
toplanan kongre, Kanada,daki fra. 
nsıları krala karıı harekete da-
ver etmişti. Fakat gar ptir ki Ang
Jo Sak:torılar, üçünçti Cvrc'a karşı 
ayaklandıkları h•lde fransızlar 
Anglo · Sakson kralına karşı 
sadılt kaldılar. Bunun sebehi, ka
tölil< me•hebıne mensup olupta 
Kanada'nın lngiltere'ye ilhakını 
lemin eden 1876 Paris muahede· 
sindenberi ayıolerınin icrasında 
hür ve serbe,jt olun fr.ınsızlarıo 
siyasi mukadderatlarını prote .. tan 
olan asi mü•temlekelere bağla· 
mak istememeleriydi. Bunun ne-
ticesinde lngıltere, on selıliıioci 
asrın sonund. yeni düoyddakİ 
Anglo Saks.>n mü•temlekelerini 
kaybettiği ha~de fra"tsız mü:ıtern· 
lekerini muhafaza etmiştir. 

O zamandan beri, Kanadalı· 
ların bır taraftan lngiltere'ye, 
diğer tar>ltan da Amerika'y kar
şı vaziyetleri' esas itıbariyJe ayni 
~larak. .. kalmıştır. lngiltere de on 
uç mustem·ekenio elinden çık· 

maundan aldığı acı derstan istıfa· 
de e.:ierek Kanada '1 anavata-
na bağlı tutacak bin zihniyetle 
idare etaıiştlr. 

llirleşik Amerikaom Kanadaya 
karşı aldııi'ı vazıyet de yenı dünya 
devletleri arasındaki münasebetle
rin mahiyetini tebarüz ettirmesl 
b.akımından dikkate layıktır. Birle· 
şıl< Amerıu dünyanın en büyük 
ve en kuvvetli devletidir. Kanada 
ise, on mılyon kilometre murabbaı 
mesahasıyle ve on milyonu geçme
yen nutu~iyle Amerıkanın komıu· 

sudur. Kanada ile Birleşik Amerika 
ar.asındaki hudut, hiç şüphem: 
dunyanın en uzan hududu olduğ'n 
halde üzerinde tek bır istihkam 
yoktur. Es .. e~ bua,. lüzum da yok• 
tur. Amerıka ıstedigi zaman Ka· 

d • . 1 • 
na a Y.•k ıstı n edebilecek bir vazi· 
yetıe ı en, bu memlek t .. d 
en ufak . . e u2erın e 

k bık sıyası emel be.leme· 
me tedır' Bılakıs kanada.'oıo ıstıkıa.. 
lıni her h · f 
1 

angı tara lan gelecek o• 
an t~ ·· k cavuze arşı korumdya hazır· 
dık. Kanadanın bir taraftan Ame
rııc.:' ile olan bu yakın münasebet .. 
lerının, dıger tarltan inırııtcre He 
olan sıkı bağlarının sırrı nedir ? 
Bu suale Kanada Bışvekilın n şe. 
refine verilen ziyaft"tte lııgiltere 
lla,vekıh M•>ter Çörçil en iyi cevabı 
vermıştır. tlaşvekıl dem·ştir ki: 

- Kanadu lngiliz dili konuşan 
iile;ııin bir burcudur. Kanada bir 
taraftan Birleşik Devletlerle idame 
ettifi dostane ve müşfik "amimi .. 
yetle, dıger laraltan da Br tanya 
mıl1etleri camiasına ve anaVdtaoa 
karşı b•slediıi'i sarsılmu sadakatle 
beşedyetin bu iki büyük aile k'>· 
lunu b,rle.ştiren bağdır. 

Maiyet memurla
rının kaymakam

hk stajı 
f Baştarafı ikincide J 

muz 941 tarihine lr.adar geçirdikle
ri müddetler, namzetlik. ve kayma· 
kamlık staj müddetini de doldur· 
muş veya geçmiş olursa kaymakam 
lık kursuna kabul olunabilecekler· 
dir. Bunların 12 temmuz 941 ta
rihinde maiyet memurluğuna veya 
nahiye müdürJügı.ioe tayınlerine ka• 
dar geçen müddet stajlarına mah
sup edılmiyecektir. 

Kaymakamlık statı sonunda va· 
liler maiyet memurlariyle nahiye 
müdürleri için merkeze raporlarını 
dosya program ve tezkiye vara
kalarıoı göndereceklerdır. Bunlar 
müdürler encümenince kabul ve 
tasdilca iktran ettıkten sonra kat
iyet kesbedecektir. 

1886 da Edison şimdiki sinemacılığı inki· 
şal ettiren mesaiye başlamıştır. 

1912 de Pariste toplanan beynelminel 
sinema konırresinde Gaumount llç renkli film 

ıöstermiştir. 
1918 de Gaomotelektrikle akıi ıeda !(toz) 

Koymakamlık shjıoda muvaf· 
fak olmıyanlar Vekaletin merkez 
vilayetler teşki1atında dereceleriyle 
m .itena ip bir memuriyete nakJo
lunacaklardır. Ka>m•~•mlık st.j,nı 
muvaffakiyetle bıtirenler kayma• 

122 incı saatte Kari artık tahammülünü kamlık ku,.uoa davet edilinceye 
kaybetmiş ve nyuya kalmıştır. müsabakayı üç kadar maiyet memurluğu veya na· 

1887 ıenesinda Edisonun batmühendist 
Oickaon foıo;rafa DflfUD ••İm rötterm•k UID· 

!arını ıöstermiştir. 

1919 da Berlind• fiaik 

kitilik üç ıarup idaro etmi1tir. 24 aaatin her biye müdürlüiii unvaniyle memur 
Glema11ndan doktor altı aaatiodo bir ırup mllsabıklarrn batında e•iil•c e !erde çalıp~ 
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............ ._ ......... -·---------------·------------... -
ÇAKICI EFE 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrike ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallna konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu va mUtterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •ifahi mUracaet Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifedelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerlnl yaz. 
dırmalarını, tafrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz· 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
( imtihanla memur alınacaktır ) 

1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2- Bu imtihan 30-9-941 tarihinde Adana inhisarlar baş 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

ASXI SINrEt4!\ı.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

3- Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir fo
toğrafla birlikte mahalli başmüdürlüklerine müracaat etmeleri. 

4- imtihana girmek istiyenler aşağıda yazılı vasıf ve şart-
ları haiz olmaları lazımdır. 

A- E naz orta tahsilini bitirmiş olmak 
B - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak 
C- Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D- Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı ol

mak. 
E- Akrabasından olmıyan iki zatıda referans olarak gös

termek. 
F - Askerliğini yapmış olamak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki haldede son yoklamasını nüfus cüzdanına kay· 
dettirmif olmak. 

C - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 
H. Mektebe devam eden talebeden olmamak. 
S - lmtıhan mevzuu şunlardır. 
A - Hesap ve hendese 
B· Yazı 
C- Umumi malumat, bayat bilgisi, coğrafya. 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 
Türkçe sözlü - Şark musikiii 

E O O 1 E 
Gantörü'n 

Ali Baba Hindistanda 

Suvara --9,15 

ilaveten : Renkli Miki Mavus 

Pek yakında Pek yakında 

(Ay Dogarken) 
Nelson Edi - Janette Macdonald 

7 EylQ 1 1941 

Vakıflar müdürlüöüneen : 
Ramazanoğlu Vakfından hükümet caddesinde 281 numa

ralı eczahanenin ( 181 ) lira ( 82 ) kuruşla tamiratı 26-8-941 
gününden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 15°9 941 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
isteklilerin teminat akçeleriyle birlikte Vakıflar Müdürlilğilne 
milracaatları ilan olunur. 7-14 1187 

Daima güzel filmle programını süsleyen 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Yine güzel bir Film takdim eder 
_ ~afer ine son... ~•metine hudut olmıyan... lhtişamiyle başları 

donduren ... Heıecanıyle 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 bügük 
Artistleri ... 

~Barbara Stenwyck ~ 
Joel Mg Crea Akim Tamiroff'un 

Kud~etleri... Film şirketinin en zengini olan PARAMONT'un sayı· 
sız mılyonları bu şaheserde toplandı. 

Filme ilaveten Çocuk Sanatorgomıı 

Hat~_Y Elektrik isletmeleri Müdürlüöündin;-
1 Munahal bulunan İskenderun şebekesi Baş Montörlüğü 

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

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

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HASTALARINI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1 1163 1·15 
6 • imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vazi· 

yetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 
edilerek ıırasiyle tespit eJilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

7 • Tayin edildıği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 
itibaren l.S gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiyenle
rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

Müsabaka ile me
mur allnacak 

Türkiye ış bankası 
anonim şirketinden: 

İLAN 
Zayi mühUr 

CıH.Pı seyhan vilayeti ı 
f S~ghan vilage- idare heyeti reisliğin-j 
tınden : den : 

Rarti ve Halkevi binası· Kozan kazasına bağlı U-8 • imtihan mahalline gelenlere hiçbir suretle yol masrafı 
verilmez. 7-14-21-28 l lll 

Hatay Defterdarlığından : 
1 - Kırıkhan kazasına bağlı Gölbaşı ve Karasu nehirleriyle 

Hırsız pınarı gölü ( Karsu nehrinin Reyhaniye şösesi üzerinde
ki demirköprünün alt kısmı ) nın üç senelik balık avlamak ve 
saydiye resmi iltizama verılecektir. 

2 - Senelık muhammen kiymct 8COO sekiz bin üç seneliği 
24000 yirmi dört bin liradır. 

3 . Şartname Kırıkhan malmüdürlüğündedir. Arzu edenler 
oradan öğnnirler. 

4 - İltizam açık artırma ile 24·9-841 çarşamba günü saat 
10.30 da Kırıkhan malmüdürlüğü odasında müteşekkil komis· 
yonda yapılacaktır. 

5 • Muvakkat teminat yüzde 7.5 hesabiyle lbOO bin sekiz 
yllz liradır. 

6 • Yukarıda yazılı artırma günü ihale saatından bir saat 
evvel taliplerin depozit akçalarını Malsandığına yatırarak 
muayyen saatta makbuzlarını komisyon; ibraz etmeleri ilin 
olunur. 7-11-14-18 1210 

Bankamızın muhtelif şube· 
!erinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire· 
sinde maaş verilmek üzere 
aşag ıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alına· 
caktır. 

1- Müsabaka imtihanla
rı 15 eylü 1941 pazartesi 
günü Ankara, ıstanbul, İzmir, 
Samsun ve Adanada yapıla
caktır. 

2-ımtihana girebilmek için: 

A) Laakal orta mektep 
mezunu olmak 

B) 18 yaşından aşağı ve 
30 yaşından yukarı bulun
mamak 
C ) Askerliğini yapmış olmak 

( Askerlığini henüz yap-

Hususi muhasebe tahsil 
ınemuru Ahmet Özaltan'ın 
mezuniyeti 1-9-941 tarihinde 
bittiği halde vazifesi başına 
dönmemiştir. 

En çok Oç gün içinde 
işine başlamazsa hakkında 
kanuni muamele yapılacaktır. 

1215 

ınaınış olanlar muvakkat 
ıneınur alınacaktır. 

3 imtihanda muvaffak 
olanlar arasında ecnebi lisanı 

bilenler tercih olunur. 
4- Taliplerin an geç 13 

Eylül 1941 cumartesi gününe 
kadar yukarıda yazılı şube
Jenıniz müdürlüklerine vesa
ikleriyle birlikte müracaatta 
bulunmaları ilin olunur. 

2-4·6-8 1190 

nın konferans salonunda yaptı· facık Ören köyü ihtiyar mec-
rılacak (6635) lira (28) ku- lisi mühürü zayi olduğundan 
ruşluk sahne tesisatiyle nok- ve yenisi yaptırılacağından 
san inşaatın ihalesi için ilin 
edilen 4/9/941 gününde mat- eskisinin kıymeti olmadığı 
lup şartları haiz talip çıkma- ilin ulunur. 1216 
dığı için bu işlerin pazarlık- 1 
la ihalesine karar verilmiştir. ki mürettip alacağız 

İhalesi 8-9-94 l tarihi- Gazetemiz mürettiphaneıin· 
ne müsadif Pazartesi günü de çalışmak üzere iki mürettip 

alacağız. 
saat 18 de, talip çıkmadığı 1 

d 1919 h dare müdürlüöümüze müra· 
taktir e 11 41 tari inde caat olunmalıdır. • 
yapılacagını, taliplerin ( 497 ) --....;.;==;.;:.:. ____ __: 
lira 67 kuruş muvakkat te· 
minat parası yatırmaları ve 
sahne tesisatı yaptıklarına 
dair vesika ibraz eylemeleri, 
keşif ve şartnameyi görmek 
istiyenlerin her gün Parti 
kalemine müracaat eylemele· 
ri ilin olunur. 

1201 
imtiyaz sabibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat Y AVEROCl.U 
Baoıldıiı yer ı ( BUGON J 

Matbaa11- Adana 
6-7 1212 ---------

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çahşır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

lşden Anla'!}an Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
0, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır • Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

"1nadolunun En Güzel Gazetesidil' • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

El işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. !il 
kısın lnda Resmi ve ticari defterler, faturalar, 

: ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

arıı ıuu."' • .. ,, • 

te al-calarını 

n güıel düğün ve nişdn davetiyeleri, el 
Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k_•ğıt ve zarf başlıkları,her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. C'tlf kısmında• Her boyda li:itap ve mecmua en temiz 
ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

IBUGUN - Adana 

• 


