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Kral Boris'in ltalyada 
ziyaretleri 

Roma 14 ( a. a. ) - ltalya kralı ile 
Buliar Kralı büyük bir sun'i mayi mah· 
rukat fabrikasını ziyaret etmişlerdir. Bu 
fabrika makine yağı ve parafin istihsali 
için son zamanlarda genişletilmiştir. 

\... SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
1 9 4 1 ı ilan tartları lda,. il• 

Yll 1 1 No. 243 kararlattırılır. 

Plyat:ı 5 Kuru•t:ur 

Suriye 
meselesi 

•'""'" 
Yazan: CAViD ORAL 

H
ür Fransız kuvvetleriyle 

lngiliz kıtalarmın Suriyeyc 
karşı giriştikleri mücadele hôla 
devam ediyor. Aradan bir hafta 
geçtiği halde oldukça ilerlemeler 
kaydedilmesine rağmen hala müs
bet ve ka'i bir netice alınmış de
ğildir. . 

Buna sebep nedir? Ortada bır 
çok haberler, şayialar dolaşıp du
ruyor. Londra bir güna konuşuyor. 
Vişi temamiyle aksi iddialarda bu· 
lunuyor. Biz de bu vaziyetle han· 
gisine inanacağımızı kestiremiyoruz. 

Şüphesiz ki Londradan verilen 
havadislere daha çok inanmak is· 
iiyoruz. Fakat harekatın ağırlığı, 
ilerleyişin durğunlaşması biraz da 
Vişinin iddialarını haklı göstere· 
cek mahiyet ar:zediyor. 

lnsan bu har~te süratli ve kat'i 
neticelere ahşdığı için Suriye me· 
selesinin biran evvel, nihayet bir 
hafta içiude olup biteceğini zannedi· 
yordu. Halbuki müttefik kuvvetle· 
rin kan dökmemek, bir millet ço
cuklarının boğuşmasına mani olmak 
gibi insani ve politik mülahazalar· 
la hareket etmeleri Suriye hadise
lerini uzatmağa sebeb olmakta ve 
gün geçtikçe müzminleşmesine 
meydan vermektedir. 

Elbette bu vaziyette dünya 
efkarı umumiyesinde nahoş tesirler 
yapmaktan hali kalmaktadır. Tabi· 
atiyle müttefik kuvvetlerinin Suri· 
yede tikib ettikleri harp str~teji
sini bilmiyoruz. Suriyeyi işğal et· 
mek için getirdikleri kuvvetlerin 
mikdarı hakkında da esaslı bir ma
lllmata sahip değiliz. Yalnız bildi· 
ğimiz bir cihet varsa Suriye hadi· 
selerinin bu kadar sürüncemede 
kalması ve propağanda ile Vişi 
kuvvetlerini kazanmak arzu9u h3· 
rekfitı batileştirdiği için pek doğ
ru ve muhik görülemez. 

Çünkü harp bir realitedir. 
Ve bir harp içinde en esaslı mev 
zuda ancak muvaffakiyettir. Belki 
eski zamanlarda bu muvaff akiyeti 
temin için zaman mefhumu büyük 
rol oynamıyordu. Halbuki bugü~~ü 
modern harp tekniği ve vesaıtı 
içinde zaman unsurunun büyük 
ehemmiyeti vardır. Modern harpde 
günün hatta saatlerin kıymeti, gö· 
rülen tecrübeler ve misallerle anla· 
şılmıştır. 

Onuniçindir ki müttefik kuv· 
vetler bu insani ve politik düşün
celerle hareket etmemiş olsalardı 
Suriye meselesini şimdiye ka· 
dar halletmiş olmaları icabederdi. 
Çünkü müttefik kuvvetlerinin mo· 
törize kıtalardan müteşekkil oldu· 
ğuna şüphe yoktur. Ayni zamanda 
hava hakimiyeti de onların elinde 
dir. Böyle olduğu halde bu bata· 
ah başka türlü izah etmek im· 
kansızdır, 

Şüphe yok ki .bütün bu mese· 
leler müttefikleri alakadr eder 
şeylerdir. Suriyenin istilası, harbin 
kısa veya geç bitmesi yine onla· 
ra ait meselelerdir. Ancak Suriye· 
nin bize hudut olması dolayisiledir· 
ki burada cereyan eden hadiselerle 
yakından meşgul olmak mecburi· 
yetini duymaktayız. lira burası ne 
kadar erken huzur ve süküna: ka
vuşursa orta şarktan ihtilat ihti· 
malleri o kadar çabuk uzaklaşmış 
ve cenup hudutlarımızda emniyet· 
li bir duruma girmiş olacaktır. Li 
kin bu mücadele uzadıkça bizim 
de huzurumuz kaçacak ve her an 
cenup hudutlarımız da vuku bul· 
makta olan hadiselerle ilgilenmek 
mecburiyetinde kalacağız. 

Bu haklı mülahazalardır ki bu 
karışık vaziyetin süratle neticelen 
dirilmesini ve Suriyelilere vaad 
edilen istiklalin mevkii fiile kon· 
ınasını beklemek tve istemekte bu 
kadar istical gösteriyoruz. 

Kızılaya bir 
teberru 

A~kara 14 (a. a.) - Kızılay 
Umumı Merk · d 
ı . A ezın en: Sıhhat Vfl 
çtımaı muav t V • . ~ ene ekaletı propa· 

ganda ve n · 
eşrıyat mütebassısla· 

rından doktor Re . c- Ad 
mzı onen a· 

nada Bürücek mevkiindeki' 9190 
metr~ karelik arsa ü2erinJeki kir· 
gir bmasını, çocuk kam 1 pı yapı· 

mak üzere Kızılaya teberru et· 
nıiıtir, 

Vardımsevenler ce-
·miyeti Adana kolu 

Bayan Mevhibe lnönünün himayelerinde tesis 
olunan cemiyetin yann şehrimizde de bir 
şubesi Çalışmağa başlıyacak 

-
işevleri, kütüpha
neler, dershane
ler, dispanserler 
tesis etmek, tet· 

klkl;;de - bulun· 
mak, çocuklu an· 
nelerin işe yerleş· 
tirilmeleri, muhtaç 
annelerine doğum· 
larına muavenet 
ve ebe tedarik 
etmek suretile ça· 
lışılacaktır. 

Anneleri ha· 
yatını tehlikeye 
koyan, memleke· 
tin bünyesini sar· 

mesi resmi gaze· 
tede neşredilmiş· 
tir. Cemiyet Ba· 
yan Mevhibe ln
önünün himaye· 

leri altındadır. 1 
' san çocuk düşür-

Sagın Bayan Mevhibe lnönü, haıtl..bakıcıları me fenalıklarının 
Cemiyet Türk · t e f t i ş l e r i s ı r a s ı n d a önüne geçmeğe 

milletinin bir tek __ _ 
kuruluş ve ve yükseliş yolu olan ve milleti daima 
biraz daha yükselten Atatürk rejimine bağlı kalmayı 
ve kendi faaliyet şubelerinde Cumhuriyet Halk Par· 
tisi prensiplerini tahakkuk ettirmeği en esaslı bir 
gaye olar~ kabul etmiştir. 

. çalışmak, halka 
telkınlerde bulunmak; genç kızların ahlaki durum
ları ile alakalanmak cemiyetin esaslı vazifelerindendir. 

Nizamnamede cemiyetin bilcümle müetehap aza
sının fahri olarak çalışacakları da tasrih edilmektedir. 

Genel merkezi Ankara olan Yardım sevenler 
cemiyetinin gayesi annelerin sıhhi, içtimai, ruhi ihti 
yaçlarını tatmindir. Bu gayeye ermek için neşriyat, 

Öğrendiğimize göre, yarın şehrimizde de, yar
dım sevenler cemiyetinin bir şubesi açılacak ve. ça 
hşmağa başlıyacaktır. Yarın yapılacak ilk toplantıya 
şehrimizin tanınmış münevver kadınları çağ'rılmıştır. 

Fransız 
filosu 

Tul ondan 
açıldı 

/ n g i l iz donanması 
Sayda cenubunda, sa· 
hildeki /ngiliz kıta
larına gardım ediyor 

1 
Suriye harekô.tına denizden iştirak eden /ngilit 1 

donanmesına mensup bir tayyare gemisi 
lnglllzler, Berutu 

Sivillerin ölme .. 
• 

mesı 
• • 
ıçın 

ki de zikredilen hedefleri bombardı· 
bomballyaca arı- man et~işlerdir. Bu ihtar sayeı!n· 
nı önceden haber de siviller arasında fazla zayıat 
verdiler olmadığı zannedilmektedir, d 

Vl'ş'ı 14 ( A. A) _ D. N. B Bu Avustralyalı avcılar Suvey. a· 
. kl d k · 1 giliz fılo· 

a·ıansının bı.ldirdigw ine göre, Fransız nın 3 mıl açı arın a ı n ık· 
suna taarruz etmek istiyeo ve aç 

donanması Tulan'dan denize açıl· .. t an «Yun· 
ça ltalyan işaretlerını aşıy hü· 

mıştı~udüs 14 ( A. A) - lngiliz kers 88» .tilp indeD~ t:!y;~~~e hü· 
cam etmış er. uşm da ha· filosu namına bt1yanatta bulunma-

ğa memur şahsiyete göre, lngiliz cumiyle bombalard atm:s;ularıınız 
donanması Sayda'mn cenubunda sar yapamamışlar ır. ~ .. e 
sahil boyunca muharebe vermekte bunların dördünü düşurınuŞ tv 

diıYerlerini de hasara ujratınıŞ ır. olan kıtalara kıymetli yardımlarda o • anca 
bulunmaktad1r. Vişi hükOmetinin Avustralyalılar basar ve ıos 
emrindeki subay ve askerlerden zayiat vermemişlerdir. 

l f ı - Kisve tahliye edildi . ngilizlerin tara ına geçen er mu· e 
M k Londra : 14 ( a,a ) - Surıyk· him bir miktarı bulmuştur. er ez . K' 'yi ta • 

kısmında Merciayun'u zapteden deki Fransa kuvvetleri ısve k 
kuvvetler şimdi iki kola ayrılmış· viye et~işlerdir. Haleni Şaın:er1:z 
lardır. Birinci kol şimali garbi is· yakın hır yolu tutuyor ar, . Na· 
tikametinde Nabatiye köyüne doğ'- mıntakasında lngiliz kuvvet~erıunun 

batiye'yi tutmakda ve Mercıay 
ru, ikinci kol da şimali şarki istika· l . · kuv· 
metı'ode Hatva'ya doaru ilerle- şimalinde nıriliz tayyarelerkıııılln rıyla 

0 vetli müzaharetiyle Vişi 0 1 h' 
k d. d Sa ı· me te ır. temas halinde bulunmakta ır. d 

lkinci kolun ileri hareketi Bur· le yakın mıntakada İngilizler Sü\':Yr· a 
kuzda yıkılan bir köprü yüzünden yakınında bazı mukavemetle 
gecikmektedir.· şılaşmışlardır. ark 

Kahire : 3 ( a.a )- Ortaş 
Önceden haber flerilen lngiliz karargahının dün akşam 

bombardıman neşredilen fevkalade tebliği : 
Londra 14 ( A. A) - İngiliz Bugün öğleden sonra Avu~: 

tayyareleri 8 Haziranda Berut üze- tralya tayyareleri CSuriye sahılı 
rine meali aşağıda yazılı beyanna- civarında 3 tane « Yunkers 88 >~ 
meleri atmışlardır: düşüroıü,ler ve başka tayyarelerı 

« lhtar; İngiliz tayyareleri sa· de hasara uğratmışlardır. 
bah saat 3 de Berutu bombardı- ) , • 
oıan edeceklerdir. Kurmay karar· Yunamstanla Bulgarıstan 
gahı, petrol depoları ve diğer askeri 
hedefler bombardıman edilecektir. 
Aarapların buralarda bulunmama· 
ları için evvelden haber veriyoruz.» 

9 Haziran sabahı tam saat 
3 de lngiliz tayyareleri Berut üze· 
rinde ıözükmüfler ve beyanname· 

a rasmda harp hali 
Londra : 14 [A.A.] - Yunan 

hükömet reisi neşrettiği bir dak· 
larasyon ile Bulırar lutalara Yunan 
topraklarıni işgal ve istili eyledi

• 

.--------------------------
GAVUR 

iMAM 
VAZAINI 

ZEYNEL BESiM SUN 

Gavur imam ·•tefrikası eski 
bir hovardanın çapkın ve biç· 
kın hayatile başlar. ÜslObun 
fevkalide kıvraklığı ve mevzu· 

1 • un, zaman zaman insanı gaşye· 
den şakraklığı sizi de behem· 
hal sürükliyecektir. 

GAVUR iMAM 
Romanımız Sadist şaki l\li 

Mollanın hayat ve maceralarını 
ihtiva ediyor. Aynı zamanda 
eski umumhanelerin, yahudha· 
nelerin iç yüzünü « G AV U R 
1 M A M » tefrikasında bütün 
çıplaklığıyla göreceksiniz. Ga
vur imam romanının tipleri o 
kadar entresandır ki bu tefrika· 
mızı bazan gülerek, bazan ib
retle düşünerek, hazan tiksine
rek, bazan da ürpererek takip 
edeceksiniz. 

SAIL.U GDNCJ 
Baf llyoruz 

---~~~~~~~~~~~~--

ğinden ve halka şiddet ve bar

barlık gösterdiiindenberi Yuna· 

ni•tan ile Bulııariıtan 

harp halfnin mevcut 
ilin otmeketedlr 

araıı .. da 
ıdujunu 

Suriye 
harekatı 

duracak mı? 
lnglllzler memle· 
ket lslyasi te,eb
bUsle ele geçir· 
mek istiyorlar 

-RADYO-
- Gazetesi -

Bir Amerikan kruvazörü 
1 San Fransisko 

~ben Mor vapurun~ 
batırılıtı h6dlsesl 

Hitler· 
Amerikan 
bayrağına 

ateş açtı 
•tngilizlerSuriyede askeri harekatı 

durdurarak siyasi teşebbüsle bu ı Almanyaya karşı 
memleketi ellerine geçirmeğe 

karar vermiş gibi görünüyorlar. şı.ddetlı· tedbı·rıer 
Londradan gelen haberler hiç 
bir cephede ilerleme kaydedil· J k 
mediğini göstermektedir. lngiliz a ınaca 
lere göre bu şekilde harekete 
sebep şudur: 

Almanya Suriye meselesine 
müdahale etmiyeceğini bildir
miştir. Vişi hükQmeti, Suriyenin 
orada mevcud kuvvetlerle mü· 
daf aa edileceğini beyan etmiş· 
tiı:, 

Suriyeden verilen haberlere 
göre de; hür Fransız kıtalarına 
mensup askerler bir ellerinde 
Fransız bayrağı ve diğer ellerin· 
de beyaz bir. bayrak olduğu hal· 
de ilerlemeğe :-Çalışıyorlar. Şüp· 
hesiz bu şekilde ilerleyiştir ki 
bul kuvvetleri Şam kapılarına 
kadar getirmistir. Berlin dahi 
artık Suriyenin kaybedileceğini 
kabul .,tmektedir, Fakat yine 
Berline röre Suriyenin lngiJtere· 
tar.-fından işıali hı.rbin netice
si üzerinde müessir olmayacak
tir. 

• Suriyedeki askeri vaziye
ne gelince; 

Sahil boyunca ilerleyen müt 
tefik kuvvetler Beyruta 35 kilo 
metre mesafede Sayda şehrinin 
önlerine varmışlardır. Fakat 
Fransız kıtalarının yollar üzerin 
de yaptıkları tahribat dolayisile 
ileri har.,kit bir müddet durdu 
ralmuştur. 

Bir müttefik kolu Libbiya· 
Kef eryun önlerine varmışlar ·bu 
bölgedeki barekit kısmen ağır 
inkişaf etmektedir. 

Şam istikametinde ilerleyen 
kollar ise şehire hakim bütün 
mevzileri işgal etmekle beraber 
şehrin zaptını tehir etmişlerdir. 
Buna du sebep şehirdeki Suriye 
lilerle bir sulh müzakeresine gi• 
rişmiş olmalarıdır. Vakıa, eğer 
müzakere y<>lile Suriyenio işga· 

li mevzubahs olmasaydı · mütte· 
fiklerin Şama girmeleri için 2'İ· 
riştikleri askeri harekitm bugü 
ne kadar uzamasında hiç bir 
mani yoktu. 

Amerikadan harp ge· 
milerinin ticaret vapur· 
larına refakat etmesi 
isteniligor 

Vaşington: 14 (a. a.) - Roben 
Mor vapurunun bir Alman denizaltısı 
tarafından batırılmış olduğu haberi· 
nin tevlid ettiii aksülamel ifratla 
tefrit arasında temevvüç göster· 
mektedir. Bazıları harp remilerinin 
ticaret vapurlarına refakat etmesi
ni ve «topçu ateşine t>aşlanılmaıı· 
nı» istemektedirler. 

Bazıları ise hadisede Almanya· 
nın mesuliyeti olup olmadığı hn· 
susunda mütereddittirler. 

HükQmet merkezinde kak'i 
bir diplomatik teşebbüsde bu· 
Junulmasına veya Almanyaya karşı 
en şiddetli tetfbirlerin alınmasına 
intizar edilmektedir. Hük~met me· 
seleyi büyük bir ehemmiyetle ted· 
kik etmektedir. 

Gazeteler ise Amerikanın g-e· 
çen umumi harbe girmesini intaç 
eden Luzitanya'nın torpillenmesi 
hadisesini hatırlatmaktadırlar. 

• Meb'usan mecli,i ordu encüme
ni reisi Mey, şu beyanatta bulun· 
muştur: 

« - Harp gemilerimiz ticaret 
vapurlarına refakat etmelidir. "top
çu ateşi., başlamalıdır. lık atanın 
mı daha iyi attığını görelim.» 

Gazeteler ateş püskürüyor 
Nevyork: 24 [a. a.] - Nevyork 

Taymis gazetesi Roben Mor ismin· 
deki Amerikan vapurunun tor· 
pillenmesinden bahsederek diyor ki: 

«Amerikan hük.Ometini •ve mil· 
letini tatmin için Naziler acaba 
hadiseyi nasıl izah edebıleceklerdir? 
Bu hadise göstermiştir ki, deniz· 
altı muharebelerinde riayet edilmesi 
icap eden hususlar hllkkındaki mu
ahedeye hürmet edeceğine dair 
Alman hükumetinin ikinciteşrin 

1936 da yaptığı vaadin hiç bir 
kıymeti yoktur. 

Hitler Amerikan bayraiına ilk 
ateşi açmıştır. Ticaret vapurlan
mızı silahlandırmak ve donanmam•· 
zın himayesi altında işletmek za. 

B·ır Alman cep zırh- manıJ:!;~~~r. Herald Tribyun di-
yor ki: 

'isi torp'ılleDd'I "Bu hadise korsanlığın ve ci· 
nayetin bir cürDm meşbududur. 
Beynelmilel kanunların hiç biri bu 

Londra 14 ( A. A) - Resmen 
bildirildi(ine göre, Norveç sahil· hareketi haldı gösterecek surette 
leri açıklarında tayyaraden atılan tefsir edilemez. Bu hadise Ameri-
bir torpil Alman ceb zırhlısına kan akidelerine ve denizlerin ma· 
isabet etmiştir bilihere cep zırhlı· nevi hürriyetine karşı Naziler ta· 
sının Norveç'te Mandel açıklarında rafından meydan okundutunu ve 
hareketsiz bir halde durduğu ve bunların hiçe sayıldığını göster· 
sonradan çok azalmış bir yolla 

1
• mektedir. Maruz kaldıiJmız bu ha· 

çekildiğ'i görülmüştür. reketten sonra Amerikan gemile· 

Kıbrıs'ta müdafaa rinin yapmak mecburiyetinde 1ta· 

ğ lacakları muhariplik hareketi ne 
h a z 1 r l ı 1 olursa olsun bu hareketler boku· 1 

Londra 14 ( A. A.) - Royter kan ve manen şimdiden moşruiyet 
aiansmın Kıbrısta bulunan hususi iktisap etmiş olmaktadır. ,, 
muhabiri bildiriyor: d ~ · 'lk rapor 

Girid'in tahliyesinden sonra Ha isege uaır 1 

• 4 ( ) - Harl· Kıbrıs'ın müdafaası hazırlıklarına Vaşıngton: 1 a.a 
8 Veli.. 2'•zete· 

gece gündüz devam edilmiştir. ciye aıDıteşarı ' r bir eda 
eller konferan.ıınd• •fi Şehirlerdeki halk hükQmetinin yar.· . k 

d B ile deın••'" boı: uc'taki Birleşik Ame-dımile köylere dajıtılmakta ır. ır "Pern•m 
taraftan da lnJriliz. Avutralyalı rilca devleti lconıoloıluğundan ıe-
ve Kibrı•lı le.talar durmadan aıDda· /DftHunı üçiincüde/ 
faa tertıbatını ı•lab etmektedirler. 
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PORTRELER f i·~·~·~·~·;~·~i· 
Nevyork Belediye reisinin ı 

DAHİLİ HABERLER 

Zirai durum 
çok iyidir 

1 RASGELEI 

Pabuç ve şapka 
Artist --a 

hayatı bir romandır 
D

stipdat devrinde kalem 
erbabının mürur tezkere-

lerine ( Muharrir ırilruhOndan ) 
kaydı konulurmuş. Yaşımız iti
bariyle başımızdan bu hal geç
medi; fakat Cumhuriyet devrine 
kadar Avukata müzevir, aktöre 
maskara, artiste palyaço denil· 
di&'ini biliriz. 

Memlekette tetkikler yapan 
--- ziraat mUtehasa ıaları heyeti 

Ankaraya dündü 

Vaktiyle halk müesseselerin· 
den birinin başında bulun· 

muş bir zat, gençlere muaşeret 

kaidelerinin nasıl öğretilmesi la
zım geldiği düşünülen şu sırada 

şöyle bir müşahadesini anlattı: 
«Şapkayı kabol ettiğimiz ilk 

inkılap günlerinden birinde ma· 
karnımda otururken içeriye temiz 
yüzlü, ak sakallı, sevimli ve eı· 
raf tipli bir ihtiyar girdi. Fakat 
tıpkı bir camiye girer gibi, kas· 
keti başında, pabuçları elinde i· 
di. Döşeme üstünde temiz çorap· 
lariyle yürüyordu. 

r- Rooaevelt kadar 
1 seviliyor 

La Guardia «dünyanın en meş
gul adamı» tabiriyle anılmaktadır. 
Nevyork Belediye Reisi, seneler
denberi geceli gündüzlü çalışan, 

ne zaman uyuduğu, ne zaman İs· 
tirahat ettiği belli olmıyan bir in· 
sandır. 

le=>& ugünlerde Nevyork Bele· 
c::ı diye Reisi B. La Guardia

dan sık sık basedilmektedir. Ayni 
zamanda Amerika'da yeni teşkil edi
len ve içinde milyonlarca insanın 

dır. Genç Fiorello'nun hayatta en 
büyük arzularından biri de iyi 
bir gazeteci olmaktı. 

Netekiıri Arizooa'da yük•ek 
mektebi bitirdikten sonra epey za· 
man St. Louis şehrindeki gazetele
rin muhabirliğini yapmıştır. Fiorel
lo bu işte çok da muvaffak olmuş, 
rakiplerini ek•eriya - gazeteci ta
biri ile - atlatmıştır. 

Lakin Fiorello La Guardia'nın 
hayatındaki asıl mecaralı kmm 
bundan sonra başlar. 

Babanın ölümünden sonra aile· 

« Tiyatrocu » olmak haysi· 
yetsizlik; h a t ti namussuzluk 
damgasını yemek için kifiydi. o 
günün camiası için « Artist " in 
mübtezelliği muhakkaktı ve 
avukat, şerefiyle yaşıyan bir 
adam olamazdı. 

Ankara - Ziraat Vekaleti tarafından yaptırılan tetkikler netice-
sinde bu yıl yurdumuzda zeriyatın son derece iyi bir dorumda 

bulunduğu tahakkuk etmiştir. Bundan bir müddet evvel umumi ekim 
vaziyetini tetkik etmek Üzere orta Anadolu'ya gönderilen ziraat müte· 
hassıslarından mürekkep bir heyet araştırmalarını ikmal ederek şehri· 
mize dönmüştür. Heyetin alakadar makamlara verdiği malOmata göre bu 
yıl yurdumuzda kışlık zeriyatın gayet iyi bir durumda bulunduğu, yazlık 
zeriyatın da son günlerde ya&'an yağmurlar dolayısiyle son derece mem
nuniyti mucip bir dorum iktisap ettiği anlaşılmıştır. 

« Hemen yerimden fırladım. 

Adamca&'ızın gönlünü kırmama&'a 
dikkat ederek: 

Yanlış yapıyorsunuz efendi 
baba, yanlış!.. diye haykırdım, 

kasketinizi çıkarıp pabuçlarınızı 

giyeceksiniz! .. 

çalıştığı pasif korunma teşkilatına nin vaziyeti yeniden pek ziyade 
reis seçilen La Guardia lngiltere sarsılmıştı. Fiorello'nun tahsilini 

Muharrir için de vaziyet 
aynıdır. Muntazam bir tahsil ya
pamadığı için kendisini macera 
alemine bırakan ve bir lokma 
ekmek uğrunda, memleket eşra
fını eğlendirmek maksadiyle, 
sohbet meclislerinde, bazan nük
teli lif, bazan da göbek atan 
adam anuk muharrir, yani. maruf 
tabiriyle - gazeteci olabilirdi ve 
gazetecinin başka türlü olabil
mesi havsalaya sı&"mazdı. 

Çukurova ve Ege bölgesinde de Buğday ve Pamuk zeriyatına fev· 
kalade müspet şartlar dahilinde devam edildiği haber alınmıştır. Bun
dan bir hafta evvel Adana'da iaşe Müsteşarı B. Şefik Soyer'in riyase
tinde, Çukurova'nın büyük müstahsil çiftçilerinin yapmış oldukları top
lantıda istihsalin teksif edilmesi ve memleket ihtiyaçlarını fazlasiyle kar· 
şılıyacak bir miktara getirilmesi etrafında alınan kararların bu devreye 
ait ekim vaziyeti üzerinde fevkalade müspet ve hayırlı neticeler husule 
getireceğine şüphe yoktur. 

« Eski muaşeret kaidelerimi
ze göre terbiye görmüş olan ih· 
tiyar şaşırdı : - Estağfurullah 
efendim, huzurunuzda nasıl olur?. 
der gibi bakındı. Nihayet izah 
etme&'e mecbur oldum ki, başı· 

mızdan fesi atıp şapkayı riydik· 
ten sonra saygı uıullerimiz de 
değişmiştir. Nerede baş açılır 
selim nasıl verilir, pabuç nerede 
çıkar, birer bire anlattım. Benim 
karşımda saygı için başını örten 
ihtiyar bir müddet sonra kosaba
nın en iyi muaşeret adalnna va
kıf bir adamı oldu! .• » 

hükumeti tarafından Londraya da- ileriye götürmesine imkiın kalma• 
vet edildi. Nevyork Belediye Reisi mıştır. 

Diğer taraftan Trakyada tetkik ve teftişlerde bulunan Ziraat Veki
limiz B. Muhlis Erkmen Pazartesi günü şehrimize avdet edecektir. Öğ
rendiğimize göre, Trakya bölgesinde de son yağmurlar yazlık mezruatın 
inkişafında son derece müessir olmuş ve müstahsil köylüyü sevindirmiş· 
tir. Bu arada pancar mahsulünün bereketli yağmurlar _ dolayısiyle gayet 
iyi bir durumda bulunduğuna işaret edilmektedir, 

yakında bu davete icabet edeceği· Bunun üzerine annesi onu ve 
ni bildirdi. ailesinin öteki efradını alarak Av- Sahneye çıkhğoı için gözbe· 

be&'i yavrusunu evlatlıktan red· 
deden ana baba az mıdır?. 

Yeni dünyada Roosevelt kadar rupaya götürmüştür. Madam La 
sevilen La Guardia «dünyanın en Guardia çocuklarını, o zaman Bu-
meşgul adamı» tabiriyle anılmakta- dapeştede bulunan babasının yanı- Habeşistan tarihini, yahud 

Çine ait içtimai bir tetkik kita· 
hını okumuyorum; henüz on 
sekiz senelik Cumhuriyet dev· 
rinin başlangıcında bile umumi 
telakkiler böyle idi. 

Şurası da zikredilmiye değer ki, istihsal işlerinde tabiatın yurdumu
za mebzulen ihsan ettiği nimetlerden başka modern ziraat tekniğinin 
haiz olduğu büyük rolü de gözden uzak tutmıyan Cumhuriyet Hükumeti 
bu. hiısusta da lizım gelen tedbirleri almaktadır. Amerika'ya sipariş 
edılen ve bir kısmı Basra'ya vasıl olan ziroat aletlerinin bir an evvel 
memleketimize getirilerek Tem muz ve Ağntos hasat devresine yetiştiril· 
mesi için Ziraat Vekaleti lazım gelen teşebbüslere girişmiştir. 

dır. Hakikaten Nevyork Belediye na yerleştirmiştir. 
Rei•İ, senelerden· ı·...;;.... ___ ....;.. ___ .;... ____ .., Artık bu suret 

1. Küçük Florello gayet le Amerı'ka ı'le beri gece ı gün-
vahşi bir dekor içinde, alakası kesilmiş 

Bu kısacık hikaye muaşeret 

kaideleri bahsinde ferdlerin biri· 
birine pekli& hocalık edebilecek· 
terini, yani bilenlerin bilmiyeolere 
öğretebileceUerini göstermek 
bakımından dikkate de&"er. 

düzlü çalışan, ne 

zaman uyuduğu, 

ne zaman istira· 
hat ettiği belli 
olmıyan bir insan

dır. 

kovboylarla arkadaşlık e- olan Fiorello için 

derek 1 at sırtında kemend ölünciye kadar Av 

atarak büyüdü; onun ha· rupada yaşamak· 
yatta en bügük arzuların· tan ve orada yer 

dan biri de iyi bir gazeteci leşmekten başka 

Değişikliğin ıu azametine 
bakınız : on sekiz sene evvel en 
aşağı san'at halinde tavsif edi
len « Tiyatroculuk » için bugün 
Cumhurreisi lnönü « bu san'at, 
san'atların en yükseğoidir» diyor 
ve Konservatuvar da « Artist'» 
lik tahsili yapan « Aktör nam
zedi » rençleri, ( Madam But
terlly • Batterllay ) temsili mü· 
nasebetiyle huzurlarına kabule 
layık bularak iltifata mazhar 
kılıyor. 

Ceyhanda hava kurumuna 
vardım 3470 lirayı buldu 

B i r • merak 
Düşünmeli 

onun başında 
ki, olmaktı. çare yoktu. Çün O adyo abonelerinin ödenme 

[A. zamanı ya. Biz de dün sa

bah işimizi erken görelim, diye 
ruhsatiye karnemizi hamilen Be
yoğlu postahanesine gittik. 

altı .. _____________ ,. kü annesi tabiiye-

milyondan fazla nüiusu olan bir 
şehir vardır. Ve bütün bu insanla· 
rın kaynaştığı ~ehrin her şeyi, her 
işi La Guardia'dan sorulur. Bu es
mer, gayet ufak tefek adam yalnız 
bir şehrin belediye reisi değildir. 
O birçok şehirleri idare etmekte
dir. Çünkü Nevyorktaki Gradsiyel
ler şehir içinde hakiki birer şehir-. 
diri er. 

Bunların suyundan, ~lektriğin· 
den, milyonlarca insanın na\c.il va
sıtalarından, hatta inip çıktıkları 
asansörlerden bile La Guardia mes
uldür. 

Amerikada yalnız Nevyork'da 

deiil, en uzak pasifik kıyılarına 
kadar beş altı yaşındaki çocuklar 
bile La Guardia'yı bilirler. O yeni 
dünyada bu derece meıhurdur. 
Hatta kendisinin şarkılarda ve re· 
vülerde i•mi geçer. Ondan •Kü
çilk çiçek» diye bahsederler. Zira 
İ•mi Florello La Guardia'dır ve 
kendisi ufak tefektir. 

Florello kuçük çiçek, çiçekcik 
manasına gelmektedir. 

Nevyork'da doğmuş, 
Amerika'ya muhacir 

olarak girmiş/ 

IFlorello La Guardia'nın ba
yatı başlı başına bir ro. 

mandır. O, Avrupa'dan Amerikaya 
zavallı bir muhacir h a l i n d e 
gelmiş, günlerce aç kalmış, top
rak üzerinde yatmış, fakat sonra 
kendi kendini yetiştirmiş, dünyanın 
en büyük bir şehrinin idaresini eli
ne almış, milyonlarca .. insanın sev

gisini, saygısını kazanmıştır. 
Florello La Guardia'nın hayat 

roaıanı şöyle başlar: 
La Guardia Nevyorkun garp 

larafındanki gayet fakir bir ma· 
hallede dünyay .. gözlerini açmıştır. 
Ailesi iki nesil<lenberi Amerikada 
bulunuyordu. Fakat Yeni Dünyaya 
saadet ve servet ararr:İak için gc. 
len bu aile burada istediğini bula. 
mamıştı. Pek fena şerait içinde 

yaşıyordu. 
Netekim bir müddet sonra 

La Guardia ve ailesi garbe Arizo
na'ya hicret ettiler. Küçük Flo
rello burada gayet vahşi bir dekor 
içinde kovboylarla arkadaşlık ede
rek, at sırtında kemend atarak 

büyüdü. 
Babasının muıikiye büyük bir 

kabiliyeti vardı. Ailenin burada 
kısmeti biraz açılır gibi olmuştu. 
Baba orduya girdi ve bir alayın 
bando şefi oldu. 

Bazı günler oturdukları şehrin 
içi;.den bu alay geçerdi. En. başı~ 
bando ve onun da önünde elındekı 
ince degneği ile bando şefi bulu

nurdu. 
Küçük Fiorello bu manzayı 

dünyanın en büyük zevki ve gu
ruru ile seyrederdi. 

1882 de doğduğuna göre Nev
york belediye reisi Fiorello Henry 
La Gnardia ıimdi tam 59 yaşında-

tini de değiştirmişti. 
Lakin bir sabah annesi onu 

evde bulamadı. Tamam 21 yaşında 

bulunan genç adam bu sefer Av
rupalı bir muhacir gibi Amerikaya 
kaçmıştı. 

Amerikaya gelen bütün muha· 
cirlere ne muamele yapılıyorsa o· 
na karşı da öyle hareket edildi. 
Nevyork'un meşhur Ellis lsland 
denilen adasında karantinaya tabi 
tutuldu. 

Atatürk bizi nereden alıp 

nerelere götürmilş?. 

Ceyhan 14 [Hususi] Hava 
kurumuna yapılan teberruat yekfi
nu 3470 lirayı bulmuştur. Yadım

da bulunanların isimlerini bildiri
yorum. 

lsmail Arkan tüccar 200, Halil 
56 çiftci, tüccar 40, Baki Tokgö
nül kahveci 25, Abdürrezzak Akın 
çi~ci 20, Muıtafa Hamis tüccar 
10, Mevlut Güvenç Keresteci 50, 

Hüseyin Tuğ çiftci 100, Musa Ço
mo tüccar 50, Cemal •Kara otelci 

25, Osman Tarhan kardetler Ma

nifaturacı 50, lsmail Biçer Çiltci 
25, Ali Ada Tüccar 50 Mehmet 

Civelek Tuccar 25,Ahmet Kısacık 
Emir Ahmet Manifaturacı 25, 

Mehmet Aynalı Çiltci 25. Ali Rı· 
za Atasağun Eczacı 15 lira 

Dokuzu beş geçiyordu. Da· 
ha evvel gelip kapıda yer tutan 
- stratejik tabirile köprü baıı 
ele geçireni - beş on kişi de 
beklemekte idiler. (Bu işlere ba
kan iki memur daha gelmedi, 
bekleyin() dediler. 

Ameri\tada doiduğ"u, babast 
Amerikan ordusunda çalıştığı hal· 

Türkiye, övünülecek bir 

yürüyüş yapmıştır. Dünkü hali 
düşündllkce hakh olarak başı
mız önOmüze eğiliyor. 

Dokuzu on geçti. Bir köşede 
otur an odacıya sorduk: (iş başı 
dokuzdadırl) dedi. 

de kendisine tamamiyle bir yaban· 

cı bir muhacir muamelesi edilmesi 
genç Fiorello'nun dehşetli sini • 
rine dokunmuştu. Fakat hükOmetin 
de hakkı vardı. Çünkü şimdi top
raklarına gelen bu &"enç adamres· 
men bir Amerikan vatandaşı değil, 
cebinde yabancı bir devlet pasa· 
porto bulunan bir insandı ve ka· 
nununları tatbik etmek lazımdı. 

Türkiye Cumhurreisinin Kon

servatuvar gençlerine öğüt ve· 
rerek onların ellerini sıkışı, gu· 
rurumuzu artıracak bir hadisedir. 

*** 
............ 1 .......... . 

sonra geceleri Nevyork üniversite
sinin hukuk derslerine devam edi
yordu. 

Bisiklet Türkiye birincilikleri 
Hatayda yapılacak 

Dokuzu on beş geçe memu
run biri, yirmi geçe de diğeri 
geldi. (•Eh olur a, insan hali bu 
trmvay bulamamıılar, yahut çar
şıya uğramışlardır.) dedik. Fakat 
kendileri için meşru mazeretler 
hazırladığımızın farkında olmıyan 
memurlardan biri hemen oturup 
işine başlıyacağına, doğruca rit
ti, duvardaki saati on beı daki
ka geri aldı ve saat henüz do
kuzu beş geçer oldu!. Ellis lsland tecridhanelerinden 

muazzam Nevyork şehrine bırakı· 

lan Fiorello'nun cebinde kendisini 
ancak bir iki gün besliyecek ka
dar az bir para ve üzerinde eski 
bir elbise vardı. Yanındaki küçük 
çantasında yalnız bir tek gömlek 
ve traş takımı ile öteberi bulunu
yordu. 

Bu hal senelerce devam etti. 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Bu sene bisiklet Türkiye birinci
liği 24 haziran salı günü Hatayda 
yapılacaktır. Yarışın mesafesi 120 

kilometredir. 

Eskişehir, Hatay, Kocaeli, lstan· 
bul ve lzmirdir. Müsabaka tarihi
ne kadar bölge birinciliklerini ya· 
pan bölgeler de neticesini fede
rasyona bildirdikleri takdirde ya· 
rışa davet edileceklerdir. 

Tat illerde kendisine kırlarda, say· 
fiyelerde iş arıyordu. Çünkü bura· 

!arda oda kirası vermiyor, bir ye
re çadır kuruyor ve toprak üstün· 
de yığdığı otlarla yaşıyordu. Ame
rikada gece dersleri günde iki sa
attir. Fakat bu senelerce sürer. 

Koşu 24 haziran günü sabah 
7 ,30 da Antakyadan başlıyacak· 
tır. 24 haziran Hatayın ahden a
navatana iltihak günü olduğundan 
bütün sporcular başlama esnasın

daki törene iltihak edeceklerdir. 

Koşucular 26 haziranda Ha· 
taydan hareketle Ankaraya gele· 
c~kler ve burada yapılacak 100 
kılometrelik bir koşuya iştirak 
edeceklerdir. 

Almanya'ya ihraç 
edilen arpa 

Hepimiz yarı şaşkın, yarı 
hiddetli •aatlerimize davrandık: 
Dokuzu yirmi geçiyordu, hem de 
halis radyo ayarı! .. 

Bu iş böylece halledildikten 
sonra halka sıra numaraları da
ğıtıldı, kayıtlara başlandı ve biz 
de işimizi bitirip ona beş kala 
çıktık. 

Bir taraftan çalışıyor, bir 
taraf tan ünfoersiteye gidiyor 

Kendisin~ küçük bir iş buldu 

Bununla kıt kanaat geçini
yordu. Akşama kadar çalıştıktan 

Bunun için La Guardia uzun 
müddet bu çetin hayata tahammül 
etti ve nihayet avukat oldu. 

Bu müsabakalara girecek böl
gelerin, bölge birinciliklerini yap
mış olmaları şarttır. Bugüne ka· 
dar birinciliklerini yapan bölgeler: 

lstanbul - Hükumetin arpa 
ihracına müsaadesi üzerine Al
manya'ya 100,000 liralık arpa ih
raç edilmiştir. 

Çıktık amma içimizcle hala 
bir merak var: 

Acaba bay memur öğle pay
dosunda saati on beş dakika i· 
)eri aldı mı, almadı mı? .• işte bu gece derslerine devam 

ROMAN:57 

Kışın, güneşli havalarda ( banko ) 
dükkan önüne çıkardı. Onun, yerden yap· 
ma bankosu başında iki kat olup, mini
mini avuçlarını hohlıyarak çekiç sallayış. 
(arı, ip çekişleri herkesi katıltırdı. 

Yarısı kopuk minarenin kalın gölge· 
si, yazın, cüce eskiciye en !erin, en ra· 
hdt çalışma yerini hazırlardı. Pek uzak 
olmıyan çeşmeden sık sık suyunu değiş
tirdiği mastelyada ( içinde eski kösele 
parçalarını yumuşattığı bu çinko kaba çiı· 
çanağı ismini vermişti f ) terleyen avuçla
rının hararetini dindirmeğe uğraşışı, ge. 
ne, görenleri kahkahalarla güldürürdü. 

Cüce eskici, yolunu şaşıran yabancı· 
lara yol gösteren bir kılavuzdu da ... 

Sağlı sollu, çaprazlama yolların İnsanı 
nerelere çıkarabileceğini o pek iyi bi
lirdi : 

- Şu yol hiç sapıtmadan «Kadirga» 
yı bulur ... 

- Eski Tefterhakani mi ?.. Doğru 
git · · · Bu en kestirme yoldur ... Bir ciga
ra içimi sürer •.. 

- Ahırkapı iskelesine ineceksen, 
az ilerideki keoıeraltını geçmen lil • 

zımdır ... 

- Sultanahmede çıkmak için bu )O· 

lu tutmak gerek .. , Biraz tozlu, biraz da 

(Devamı Üçüncüde) Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

b k · · du"zgu"nu"nü nereden bul. ozu , amma ... 
malı ?I.. 

Bankosu başında katokiyle sıkıştıra
rak ulak dizlerinde büsbütün irileşen han-

' -tal bir kundurayı çivilemekle ugr~tığı 
sıcak bir yaz günü, yanına iki kalantor 
elendi yaklaşmıştı. Ellerinde, gebe birer 
kedi karnı gibi sarkan şişkin çantalar 
vardı. Cüce, cıgaraııını bankonun kenarı
na yerleştirerek a&"zında biriken zifiri 
tükürmüş kirli elinin tersile dudaklarını 
kurulamı;tı; her hangi bir yol tarifine 

hazırlanmıştı. 
iki kalantor efendi, ınaliye memuruy. 

du. Vergi tahakkuk ettiriyorlardı. Blok 
notları üzerinde rastgele çiziktiriverdik· 
(eri rakamlarla, yarısı kopuk minarenin 

dibine sığınan, sandıj'a ben2er bu ufacık 
dükkanın senelik gelirini besaplamışlardı. 
VergisiAi tayin etmişlerdi. Zavallı cüce, 
vık bile diy~meden, kara avuçlarını açıp 
kapıyarak, omuzlarını kısıp boynunu Çar
pıtarak, düşünmüş kalmıfb · Ev, bark .. 
çoluk, çocuk sahibiydi. Vergiyi nasıl ve
rebilecekti ? Ekmek parasını doğrulta· 
mıyordu ki 1 ... 

Minarenin tam karşısında iki ev var· 
dı. Biri ulaktı. iki katlıydı. Yapı tarihi 
yeniydi, genç sayılırdı • Ama, erkenden 
göçmüş, kaykılmıştı. Burada, cıraranın 

YAZAN: 
sararttığı kır bıyıkları porsuk yanakların
da gülünç kıvrıntılar yapan, yaşlı bir 
vinç amelesi otururdu. Ne !essiz bir adam· 
dı 1 Evine ezandan biraz önce girerdi. 
Kireçlenmiş yarım gaz tenekelerinden 
üç beş sardunya, fesli&'en saksısının di
zildiği; çamaşır iplerinin acayip müselles
lerinde, yamalı ağları sararmış kavuniçi 
fanila donların kurutulduğu pencerenin 
önünde, eski kafesi h yukarıya kadar 
sürerek oturmak, genç• karısının hazırla
dığı ufacık bir sofra başında çakıştırmak, 
onun bir tek keyfiydi. 

Bitişiğindeki diğer ev, çatlamış, sol· 
muş tirşe boyası. nakışlı kafesleri, geniş 
şahnişile , büyük , ~ski bir lstanbul 

eviydi. 

Amıcam işinden çıkarılmıştı. Artık 
bi7e bakamıyacak bir haldeyôi. Babamı
zın bıraktığı ulak bir aylıkla, beş can, 

yapayalnız, kupkuru kalıvermiştik. Ben, 
haylazlığım yüzünden, mektepten koğul
muştum. Yirmi yaşında koskoca bir er
kektim. Ama ne yazık( Bir işe yaramıyor
dum ki 1 Hikmet, çocuk sayılırdı. Nimet 
ablam, yarım inoandı. Behice'nin, mekte· 
bini bitirmesine dört ay vardı. 

Bir gün, varımızı yoğumuzu ••tıp 

savdık; lstanbula geldik. Ahırkapıda, ya
rısı kopuk minarenin karşısındaki tirşe 
boyası •oluk, kafesleri nakışlı, işte bu 

eski, büyük evin üst 
raladık; yerleştik. 

katında iki oda ki-

Çarpık çurpuk iki taş baumak, sizi 
geniş, yanpırı kapının mantarlaşan eşiği

ne çıkarır. isterseniz, tunç bir yumruk 

biçimindeki küllü tokmağı vurunuz. Ya

hut, buna lüzum görmüyorsanız, kapının 

ardındaki ağır sürgüyü kaldıran, ucu 
makaralı ipi çekiniz. işte yanpırı kanad 
gıcırdadı; aralandı. 

Merdiven altında görece&'iniz ufak 
taşlık sizi mutfağa götürür. Üç kiracının 
bu bir tek mutfağını merak mı ettiniz ? 
O halde iki adım ilerleyiniz. Gözlerinizi, 
bir mahzene benziyen bu daracık yerin 
loşluğuna alıştırınız: Biri büyük, ikisi kü
çük, üç eski yemek dolabı... Kirden ve 

isten telleri kararan üç dolabın da kapa· 
ğında kocaman birer kilid asılıdır. isli 
ocağın sağında ve solundaki raflar üze· 
rinde, dipleri kara bağlamış kalaylı ka· 
laysız tencereler... Sahanlar ... Çiçekli, 
çiçeksiz irili ufaklı tabaklar... Bunlar, üç 
kiracının müşterek malıdır 1 

Çöp tenekeleri üzerinde bulaşık 
tepsileri ... Üstünde istiflenmiş bulaşık sa• 
hanlar; çi'nko kaseler; kap çalığı kaşık• 

lar; uclan ezik çatallar,.' 

[ Devamı var ] 
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i Hitler Amerikan 

1 
bayrağına ateş açtı 

(Baştarafı Birincide) 
len ilk raporda Robin Moor vapu
runun reddedilme bir tarzda Al
man denizaltısı tarafından batırıl
mış olduğu bildirilmektedir. ' Bir kompartımanda 

başbaşa •.• 
_ Baştara/ı dün çıkmıştır -

Şnkran her türlü fedakar
lıga değerdi. Fakat acaba 

Şükranı kocasından bu kadar 
sür'atle uzaklaşmağa mecbur eden 
sebepler neydi ? .. 

Bu sırada tren durmuş, me
murlar «lzmit, lzmitl .... »· diye bağ
rıyorlardı. Şükran başını kaldırdı : 

kadar maharetli ki 1.. Bu feda kar· 
lığıma, kocamdan ayrılmama, alem 
içinde mevkiimi nazarı dikkate 
nlmamaklığıma mukabil sen bana 
ne veriyorsun? Benim için ne yapmış 

oluyorsun? Hiç değil mi? Zannet
me ki aşk, beni atıldığım uçuru
mun derinliğini görmiyecek kadar 

körletmiştir.~ - Henüz lzmitte miyiz? Ne 

kadar ağır gidi- Y A Z A N • ~ n :ü:~a: :;a u~°;. 
yoruz ? Halbuki, • 1 
ben mümkün ol- A y ş E E N ı• SJ :;: 9~:~· ~~;~e~~~ 
duju kadar ça- kesmek ıstıyor' 
buk u7.aklaşmak 

- - - muuaff ak olamıyor, 
istiyorum. . . Ne -
dersin, acaba beni şimdi arıyorlar hüzünle dinliyordu. Şimdi Selim, 

Şükranın nazarlarında küçülmüş, 
mı? Daha zannetmem.... l t" B d tren " küçü müş u .. u .sıra a " **!' 

Selim, kaşılarındaki adamın da- istasyonuna gırdı. T:v~kk~f. uzerı-
ima aynı vaziyeti muhafaza etti· ne, uyuyan adam ortulerını çeke· 
ğinden müsterih olarak nihayet rek kalktı ve başını genç kadına 
sordu : doğru çevirdi. Yüzünde derin bir 

_ Fakat, Şükran, ne oldu? lakaydi okunuyordu. Şükran şaşır
dı ve kendisini zapt edemi yer ek 

Bu saadeti ne gibi mesut bir hii- bağırdı: 
diseye borçluyum? - Kocam! 

- Ne olacak.. Kocam yine Selim, hemen yerinden fırladı. 
zulmünü, vahşetini yaptı. Alçak... Fakat, yabancı adam gülümsüyor· 

du. Pek tabii bir sesle: 
Öğleden sonra yine müthiş bir - Oturunuz efendim, oturu-
kavga. Gerçi sözlerinde ve tavır- nuz l 
larında bir şiddet yoktu. Fakat, Dedi ve karısına döndü: 
görülüyor ki, her şeyi yapmağa - Görüyorsun ya, daha neşe· 
müstait bir adam. Bana « bir da- liyim. Ve bundan hiç müteessir 
ha baloda Sacidle dansederken değilim. Seyahatim boşa geçmedi. 

Fakat daha fazla kalmak münase-
tavırlarına dikkat et» dedi. betsizlik olacağı için burada ini-

- Sacid mi? Şu bankacı · Sa- yorum. Size gelince, Blly Selim, 
cid mi? dün onunla dans mı ettin? müsaade ediniz bir şey söyliyeyim: 

- Öyle ya... Sen de orada Mezuniyetinizin on beş .gün oldu· 
d ğunu duydum. Sakın istifa etme-
eğil miydin? yiniz. Müdürünüz pek samimi bir 

- Ben sonlara doğru ayrılm- arkadaşımdır. Size daha üç hafta 
ışhm. Canım sıkılmıştı da... izin alabilirim. Bu müddet de u-

- Sahi, neşen yoktu. sanmak için kafidir! .. 
- Kabahat kimin? 
- Benim mi? 
- Şüphesiz. . 
- Sebep? 
Selim - ( Kendisini zaptede-

miyerek) Çünkü mütemadiyen bu 
ahmak Sacidin yakasını bırak· 
madın . 

Şükran - (Hakaret eder '"bir 
tavırla} Sen de mi? .• Demek tıp
kı kocam gibi .. 

SükOt. . 
Şükran - ( Tamir lüzumunu 

hissederek ) l Canım Selimciğim 
artık benim için bir sen var· 
sın; sen bütün kalbinle benimsin 

Nevyork Belediye 
Reisinin hayatı bir 
Romandır 
( Baştara/ı ikincide) 

ederken genç adama bir merak a
rız olmuştu. Şehri tanımak, Nev
yorku mümkün olduğu kadar tanı
mak ... Bunun içiçin her fırsattan 

istifade ederek mütemadiyen l'ezi 
yordu . . Sanki o zaman Nevyork 
Belediye reisliğini peylemiş gibi 
idi. Sokakların başında, rıhtımların 
önünde duruyor, her tarafı tetkik 
ediyordu. 

1914 senesinde genç avukat 

HARP 
KIZISTI 

Suriyede göiUs 
gööUse çarpıtmalar 

Londra 14 [ a.a] - Royter 
ajansının şimdi Mercaayun'un şi
malinde ilerliyen İngiliz kuvvet
leri nezdindeki hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Kan dökülmemesi için lngiliz
ler tarafından sarf edilen l ütün 
gayretlere rağmen salı günü Me
tulla bölgesinde Fransızların mu
kavemetiyle Karşılaştık. Fransız

ların çabuk teslim olacaklarını 

ümit ederek harekata başlıyan 

Avusturalya piyadesi şimdi olduk. 
ça mühim bir düşman karşısında 
bulunmaktadır. 

Kılııyr istikametindeki mitral
yöz ve havan topu yuvaları hala 
mukavemet etmektedir. Khim is
tihkamı şimdi elimizde bulunmak
tadır. Fakat Kalenin altına tesa· 
düf eden Khin köyünde göğüs 
göğüse muharebe olmaktadır. 

Londra 14 ( a.a ) - Suriye
deki vaziyete dair Vişinin verdi· 
ği ikinci nota hakkında elde edi
len son malumat Vişinin protes
tolarına ültimatom mahiyeti ver
mekten çekindj.ği hissini teyit et
mektedir. Filhakika Fransız efkarı 
umumiyesinin vaziyeti hilen lngi
liz -· Fransız münasebetlerini da. 
ha ziyade fenalaştırmağa müsaa
de eylemektedir. 

Resmi Fransız radyoları efka
rı alevlemeğe çalışarak çok sert 
bir dil kullanmalda, fakat protesto 
notaları ise oldukça yumuşak bir 
dille müttefik kuvvetlerin Suriye. 
ye duhulünden evvelki statukoya 
avdet lüzumu üzerinde israr et
mekte ve Suriyede Alman kıtala· 
rının Vl' düşman malzemesinin 
bulunmadığı hakkındaki resmi tek-
7.iplere lngilizlerin kabul etmeme
si hakkında •tehditkar olmaktan 
ziyade miiteessir bir ifadeyle te
essüflerini bildirmektedir. 

olan tek katlı belediye dairesi 
şimdi dev gibi binaların arasında 
adeta bir kulübe gibi kalmıştır. 
Bina küçük ve Nevyork belediye 
işleri için fevkalade kifayetsizdir. 
Bir kaç kere beJediye dairesinin 
buradan •nakJediJmesi bile düşünül 
müştür. Fakat La Guardia bu es· 
ki, tarihi belediye binuını klltiyen 
değiştirmemek taraftarıdır. 

La Guardia,nın en mühim ta
raflarından biri de gangster düş

manlığıdır. 

Alman 
Sovyet 
harbi 

Tas ajansı 
şayialara cevap 

• 
verıyor 

. " Şayialar Sovyet
ler Birliğine ve Al
manya'ya dU,man 
olanlar tarafından 
be ce rlk siz ce sine 
uydurulmu9tur.,. 

Moskova 14 ( A. A) - Tas 
ajansı bildiriyor: lngiliz büyük elçisi 
B. Cripps'in Londra'ya muvasa
latından evvel olduğu gibi muva
salatını müteakip de lngiliz gaze
telerile diğer ecnebi gazeteler Al
manya ile Sovyetler birliği arasın
da yakında bir harp çıkacağına 
dair şayialar yaymıya başlamış· 
lardır. 

Bu şayialara göre: 
1 - Almanya Sovyetler Bir· 

ligine araziye müteallik ve iktisadi 
mahiyette talepler ileri sürmüş ve 
iki memleket arasıoda daha geniş 

yeni bir anlaşma akdi için Alman
ya ile Sovyetler birliği arasında 

müzakereler cereyan etmekte bu
lunmuştur. 

2 - Sovyetler Birliği bu ta
lepleri katiyen reddettiği için Al
manya Sovyetler hududunda, bu 
memlekete tecavüz maksadile 
kıtaat tahşidine başlamıştır. 

3 - Sovyetler Birliği de ge
niş mikyasta hazırlıklar yaparak 
Almanya ile harp için bu memle
ketin hududunda asker tahşidine 
başlamış buJunmaktadır. 

. Bu şayiaların manasızlığı pek 
bariz olmakla beraber Moskova
nın mesul makamları, geniş bir 
ölçüde yapılmış bulunan bu riva
yetlerin devam etmekte olduğunu 
göz önüne alarak, Tass ajansını 

bu şayiaların Sovyetler Birliği ile 
Almanya 'ya düşman olan ve har
bin daha ziyade genişlemesinde 
menfaatları bulunan ·kuvvetler ta
rafından beceriksiz tertip edilmiş 
bir propağanda teşkil ettiğini be
yana salihiyettar kıJmayı lüzumlu 
telakki etmişlerdir • 

Binaenaleyh Tas ajansı aşağı
daki husuaJarı beyana müsaraat 
eder: 

RİŞLIYÔ 
ZIRHLISI 

Amiral Darlan'ın emri· 
ne itaat etmedi 
Londra 14 (a.a) - General 

1 
dö Golün kurmay başkanı gene
ral Pöti, bir mülakat esnasında 

1 
Suriyede fngiliz ve hür Fransız 
kuvvetlerinin karşısında bulunan 
Vişi kuvvetlerini 30 bini yerli ol 
mak üz.ere cem'an 45 bin kişi 

tahmin etmiş ve bu kuvvetler Al 
manyada bir üsera kapmpında 

iken Almanyaya karşı hiç bir 
yerde fili harekette bulunmamak 
şartile serbest bırakılan general 
Vedillak ile diğer bazı general
lerin kumanda ettiklerini söyle· 
miştir. 

General Pöti, müttefiklerin 
hiç bir surette ne Fransızlarla 
ne de Suriyelilerle dövüşmek vr
zusunda olmdııdıklarına işaret 
ederek demiştir ki: 

« - Suriyedeki Almanları 

koğmak ve yenilerinin gelmesine 
mani olmak için Suriyeyi ı istiliiya 

karar verdik. Yalnız Almanlarla 
harp ediyoruz. Ve nihai zafere 
lcadar nerede Alman bulıobilir .. 
sek orada onlarla harbe devam 
edeceğiz. lngiliz ve hür Fransız 
kuvvetlerinin Suriyeye girmesi 
Fransada ve şimali Afrikada çok 
büyük akisler yapacaktır. Vey
gandın mütareke şartları çerçe· 
sini aşan bir harekette bulunmı· 

yacağı tahmin edilmektedir. 

Amiral Darlan Fransız donan 
masından müzaharet görmiyece
ğini biliyor. Çünkü donanma mü 
rettebatının yüzde altmışı Brö· 
tanya'lıdır. Brötanyalılar da milli 
his kuvvetli ve Almanlara karşı 

duyulan kin derindir. Şayet Dar· 
lan Donanmaya hücum emri ve
rirse bir çok Fransız harp gemi
Jeri lngilizlere iJtihak edecek
tir . 

Amiral Darlan !Dakar'da bu
lunan Rişliyö zırhlısına Brest li
manına dönmek emrini vermiştir. 
Fakat zırhlının mürettebatı bu 
emre itaat etmemiştir. • Bunun 
üzerine de Rişliyö Dakar ·da kal 
mıştır.» 

çeceği hakkındaki şayialar her tür· 
Jü asıl ve esastan iiridir. Zira Bal
kanlardaki harekattan sonra Alman 
kıtnlarmın şimdi Almanya'nın şar. 

kına ve şimali şarkisine sevkedil
meleri, tahmin edilebileceği gibi 
başka sebeplerden ileri gelmekte 
ve Alman - Sovyet münasebetle
riyle hiç bir surette alnkadar bu
lunmamaktadır. 

B. Velles mezkQr vapurdan 
kurtarılan 11 kişinin ifadesine isti
naden raporun bir hülasasını yap
mış ve sözlerine şöyle devam et· 
miştir: 

Robin Moor vapuru 21 Mayista 
saat 6 da 6 derece 10 dakika arzı 
şimali ve 25 derece 40 dakika 
tulü garbide batırılmıştır. Deniz. 
altının kaptanı Robini Moor'un bir 
Amerikan vapuru olduğunu pekila 
biliyordu. Kurtarılanların sıhhatı 
mükemmeldir ve ifadeleri kaydo
lunmuştur. Bu ifadelerin bir hüla-
sası verilecektir. ,. 

Amerika hükümeti hiidisegi 
nasıl telakki ediyor? 
Robin Moor'un hamulesi de

miryolu malzemesinden, tuhafiye 
eşyasından, otomobil ve yedek 
parçalarından ve diğer muhtelif 
eşyadan mürekkepti ve Port Eli
zabeth, Kap, Port Natal ve E.ast· 
London'a gidiyordu. 

B· Velles, tam ve mufassal 
raporu almadan fazla bir sey söy
liyemiyeceğini beyan etmiştir. 

Hadiseyi Amerika hükOmetinin 
vahim telakki edip etmediti sua
line B. Velles cevap vermekten 
imtina etmiştir. 

Diğer taraf tan B. Rooseveltio 
hu~usi itibi B. Early de artık sö
zünü esirgemeğe mahal olm:ıdığını 
beyan etmiş ve demiştir ki: 

Tam raporun pazartesi günü 
gPlmesi bekleniyor, Fakat bir hattı 
hareket ittihaz etmeğe karar ve
rilmişse raporun alakadarlar tara
fından tetkiki muhtemeldir ve bu 
takdirde keyfiyet gecikebilir. 

Resmen bildirildiğine göre Ro
bin Moor vapurundan kurtarılanlar 
bir Alman denizaltısının gemiyi 
torpillemeden evvel tahliye için 
20 dakikalık bir mühlet vermiş ol
duğunu söylemişlerdir. 

Mülıim hadiseler bekleniyor 
Vaşington: 14 (a.a) - ihti

yatlı müşahitler bile Robin Moor 
vapurunun bir Alman denizaltısı 
tarafından kasten batırılmış olma· 
sının bütün Amerikada akisler ya
pacağı mütalaasında bulunuyorlar. 
B. Velles'in beyenatı hükQmetin 
hidiseyi vahim telakki ettiğini gÖs· 
terir. Bir çoklarmın intibaı şudur ki 
Robin Moor vapurunun batması 
mühim hiidiselere doğru ilk adım
dır fakat hadisenin derhal bir bar• 
be müncer olacağını düşünenler 
pek az.dır. 

teşkilatını kontrol etmekten başka 
hiç bir gayesi yoktur. Bu kontrol 
ise berkesin bildiği gibi her sene 

Bu cümleleri derin ahlar ve sü 
rekli öpüşmeler takip etti. E.ğer 
karşılarında daima uyuyan bi ya
bancı bulunmasaydı; bu dakikala
ların şiiri şüphesiz daha ulvi ola
caktı. 

Şimdi tren daha büyük bir is 
tasyonda dıırmuştu. Burada on da 
kika kalınacaktı. 

Selim - Bu istasyonda iyi bir 
büfe var. Bir şey yemek istermi
rnisin? 

Şükran titriyerek ml\ntosuna 
sarıldı: 

- Teşekkür ederim. Sen git! 

Dedi. Selim hemen fırladı ve 
dokuz. dakika içinde ne yemek ka 
bilse yedikten sonra memnuniyetle 
vagona döndü. Yabancı hala uyu
yordu. Bu hareketsizlik artık vü
cudunu yok hükmüne indirmişti; 
muhavereleri alçak sesle olmuyor· 
du. Selim Şükranı belinden yaka
lıyarH dudaklarını ağzına aldı. 

Genç kadın şiddetle başını çekti 
Ve bağırdı: 

kongreye girmek için namzedliğini 
koydu, fakat kaybetti. Kendisine 
propaganda yapmamıştı. Sonra ikin
ci defa, fakat bu sefer propaganda 
ile hareket etti. Mebus oldu. 

Nihayet belediye reisi 
oluyor 

L ikin onun bütün arzusu 
Nevyork belediye reisliği 

idi. Nihayet bu emeline de kavuş 
tu. Şimdi Florello La Guardia tam 
manasile kendi kendini yetiştirmiş 
bir adam olarak Nevyork beledi. 
ye reisliği binasında oturmakta· 

dır. 

Nevyork belediye reisliK"ine 
geldiği günden itibaren, vazifesi 
olmadıj'ı halde bu işle meşgul ol
muştur. La Guardia bunun için de 
hususi bir hafiye bürosu yapmış 
bunun başına meşhur avukat Da· 
vy'yi getirmiştir. Bu faaliyetin ne· 
ticesinde Nevyork gangsterler
den temizlenmiştir. Bu hareketi 
La Guardiya'yı halka büsbütün 
sevdirmiştir. 

Bir yandan gene derslerine 

devam eder, bir yandanda hayatı· 
nı kazanırken La Guardiya kendi· 

sini lisan öğrenmeğe vermişti. . 
Bugünkü Nevyork beledıye 

reisi o sefalet hayatı içinde tamam 

1 - Almanya Sovyetler Bir· 
liğine yeni hiç bir talepte bulur.
mamış ve daha geniş yeni hiç bir 
anlaşma teklif etmemiştir. Buna bi
naen bu hususta hiç bir müzakere 
bahis mevzuu olamaz. 

2 - Sovyetler Birliğinin elde 
ettiği malOmata göre Almanya da, 
Sovyet - Alman ademi tecavüz 
paktının hükümlerine Sovyetler 
Birliği kadar sarsılmaz bir şekilde 

.saJık bulunmaktadır. Binaenaleyh 
Sovyet mahfillerindeki kanaata gö
re Almanya'nın paktı bozarak Sov
yetler Birliğine karşı taarruza ge-

3 - Sovyetler Birliği sulh po
litikası takip etmekte ve Alman
Sovvet ademi tecavüz paktı hü
kümlerine sadık kalmak kararında
dır. Binaenaleyh Sovyetler Birliği
nin Almanyaya karşı bir harbe ha
zırlandığı hakkındaki şayialar ya. 

lan ve tahrik edici mahiyettedir. 1 
4 - Kızilordu ihtiyatlarının 

yazlık karargahlarda talim yapma
larının ve yakın bir istikbalde ya

pılacak olan manevraların, bu ih- ı 
tiyatları hazırlamak ve şimendifer 

1 

yapılmaktadır. Bu vaziyete nazaran 
kızılordunun ittihaz etmiş olduğu 
bu tedbirleri Almanyaya karşı gay• 

ri dostane bir hareket addetmek 
en hafif tabirle manasızlık etmek
tir. 

Zayi Mühü 
Kozan kazasına bağlı ke

mer köyü ihtiyar meclisi mü
hürü zayi olduğundan ve ye• 
nisi yaptınlacağından eskisi· 
nin kıymeti olmadığı ilin olu· 

-Şarap içmişsin 1 
Zarif ve hassas olduğu halde 

kaba bir erkeğin kolları arasına 
düş~n. bir 'kadının hissettiği nefret 
ve ıstıkrah bu iki kelimede top
lanmıştı. 

b' Selim, meyus, geriledi ve hazin 
ır tavır takındı. Biraz sonra Şük

ran yine sordu : 

- Hala Sacidi mi düşünüyor
sun ? .. Kıskançlığa mahal yok. Za. 
ten kocam bana ne söylemek li· 
~ınısa söyledi. Ben de boşamasını 
ıstedim B _ .. . 

• « en kuçuk hır seyahat 
yapacağını; ben yokk d'' " 1 

b 
en uşun » 

ceva ını verdi. Halb k' b d-" " .. u ı en U· 
şunmuştum. Seni dah f l 
ed • • . a az a mesut 

ecegımı zannediyoru Bir er-
kek bir kadını altı ay m. _ t d' 
Y "1 • mu ema ı-

en go gesı gibi tak' d 
iknaa muvaffak ol ıp o er, onu 
d. ur ve mütema· 
ıyen aşkının ebedi ld • . 

• l d 0 uguna daır 
Yemın ~r e er de nihayet o kadın 
0 erkege «haydi gideli ? d 
e '- • · f m » erse 
rı.egın ırsattan deli olm h 

' . ası, er 
eyı unutması lazımdır zannında· 

Yun... Fakat hayır 1.. Erkekler 0 

Bu bina da görülecek şeydir. Yarım diizüne ecnebi dili öğren· • • 
Nevyork'un .en eski binalarından miştir. , 

' en harpte ölenler 
'====================================================' le geldiğinden günden gün~ eski kıymet ve 

Geçen umumi harpte muharip devletlerin 
verdikleri insanca zayiata dair son topla~ 

nan malümata a-öre bu harp, cephelerde do
kuz milyon iki yüz bin a•kerin hayatına mal 
olmuştur. Merkezi devletler a-urupuna mensup 
orduh rın verdikleri maktül zayiatı üç milyon 
altı yüz bin ve itilaf ordularının verdikleri 
zayiat beş milyon yedi yüz bin kişidir. 

Almanya 2,036,000 ve Avusturya Macaris· 
tan 1,200,000 Bula-aristan 90,000 maktül ver

miştir. 

hilaf devletlerinden Rusya 2 milyon 250-
000, Fransa 1,900,000, İngiltere 800,000, ltal
ya 450,000, Sırbistan 120,000, Romanya 80. 
000. Amerika 40,000, Karadağ ve Yunanistan 
ile Portekiz 12,000 ve Japonya 1.000 maktül 
vermiştirki yekunu 5,723,000 asker eder. 

Bu hesaba göre Alman milleti günde 
1331, saatte 55, dakikada 1 asker maktül 
vermiştir. 

• 1 n Amerikadaki Kovboy'lıı· 
o v o y ar 1 • rın kıyafeti halk tara-

k l y a f e t 1 fından çok takdir edil

mektedir. Amerikan filimleri bu kıyafeti bütün 
dünyaya tanıtmış ve sevdirmiştir. Lakin herke
tin hoşla~dığı bu kıyafet pek müptezel bir ha-

h • . . ı: betınektedır. e emmıyetmı Kay 
Buna karşı Covbo~ te!k~atı şiddetli ted

birler almağa lüzum gormuştur. Çünkü Ame
rika Müttehit hiıkuınetlerinin garp kısmında 
bu an'anevi kıyafetle !ftihar edenler kıyafetin 
taklit ve ihlal edilmesıne karşı isyan etmiş
lerdir. 

Kovboy'ların beşiği sayılan Tekıas hükQ
meti dahilinde Madison'un kovboy birliği tara
fından davet olunan kongrede her türlü tak
lit ve tahriften mason kalması için kovboy kıya
fetinin esas eşkal ve evsafını tesbit etmiştir. 

Bu karara göre bundan sonra bütün Ame
rikadaki Kovboy'ların muayyen ölçüde bol pa
çalı pantalon, iri gri şapka ve işlemeli çizme 
giyeceklerdir. Kongrede kararlaştırılan eşkal 
ve evsafa muhalif kıyafetle gezecekler birlik
ten çıkarılacaklardır. 

Kıyafetlerin esası bir olınakla beraber bir 
yahut birkaç sürüyü idare eden Kovboy'ların 
kıyafetleri arasında bir fark olacaktır. Bu fark 
askeri teşkilatta erler ile erbaşlar arasındaki 
biri birinden tefrik eden alirnetler • şeklinde o
lacaktır. 

Bu suretle Kovboy üniforması Amerikanın 
eski aekenesi kızıl t•nJilerden alınmıı olan -1ek
li daima muhafaza edecektir. 

lk elaktrikli 
tramva la 

• Son zamanlarda Avrupa 
büyük şehirlerinde tam
vay hatları sökülerek 

bunun yerine otobüs işletilmektedir. Fakat 

caddeleri dar ve dolambaçlı olan şehirlerde 
elan elektrikli tamvay rağbettedir. 

ilk elektrikli tramvay bundan elli sene ev
vel tesis edilmiştir. Fakııt bugürıkü elektrikli 

tramvaylar 1900 senesine doğru işlemeğe baş

lamıştır. O zaman bunların sürati her~esin 
hayretini mucip olmuştu. 

Elektrikli tramvaylardan evvel beygirli 
tramvaylar işlerdi. Yalnız 1888 de Berlin civa· 
rında motörlü küçük bir tramvay işlemiştir. Bu 

tramvay Berlin civarında Lihterfeld ile bahri
ye enstitüsü arasında idi. Hattın uzunluğu iki 

buçuk kilometre idi. Tramvay evvela bahriye 
enstitüsünün inşası için lazım gelen maddeleri 
taşımak üzere yapılmıştı. Sonraları küçük bir 
yolcu arabası ilave edilmiştir. Bu araba otur
muş 12, ayakta 12 kişi alıyordu. Araba 5 

beygir kuvvetinde bir motörle işliyor, saatte 
30 - 40 kilometre katediyordu. Fakat sonra
dan, kazalara sebep olmaması için silrati saat
te 20 kiJometreye indiriJmiıtir. 

nur. 902 

15 Haziran 1941 
PAZAR 

YJL: 1941 • A Y·6 Gün: 166 Hııır 41 
Rumi 13S7 - Hazlran 2 
Hicri 1360· CemazUllevvel 19 

l a'!:e Nöbetci eczane 
Tahsin Eczanesi 
( Y eniotel Yanında ) 

Seyhan Hususi 
Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1- Yemeniciler çarşısın -
da hususi idareyi ait iki dük 
kanın bir senelik icarı artır
maya konulmuştur. 

2- Artırma 19/6/941 per 
şembe günü saat onda yapı· 
lacaktır. . 

3- Şartnameyi hususı ınu 
hasebede görebilecek .istek· 
Jilerin ihale aaatında vılayet 
d 

. . -meninde bulunma 
aımı encu 

Jarı iJ&n olunur. 
864 5-12-14-15 



4 BUGÜN 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin •• •• 

(ASA i> Sinemanın vasi salonunda · YAlllK SINIMA. 
· .... f:l BU AKŞAM ~l ~ 

• 

Suvare 

8,45 BU AKŞAM 
Suvare 

8,45 

iki Büyük Heyecan Filmi Birden 
1 

Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 
Tarafından temsil edilen f TÜRKÇE SÖZLÜ / 

·r Jc\~~1J\~I I(J\ÇJYOR 
Afrikanın. Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 

il 
Sergüıeşt Filim/erinin Büyük Kahramanı 

( B O B S T E E L E ) tarafından 

ALTI SİLAH 1 HA DUT 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

... ~-· 111 ~ 
iKi GÜZEL HEYECANLI FİLM BiRDEN TAKDİM EDiYOR 

I 
Mevsimin... güzelliğin •• , kudretin... mucizesi 

EDVAR ROBENSON'un En Güzel Filmi 

1 CINA YET SAATİ 
Fransızca sözlü büyük süper filmi taktim ediyor 

il 
Türk müzivinin en nefis parçalarile süslıi lSMAIL DÜMBÜLLÜ, 

ŞE.ğKI ŞAKRAK'ın iştirakile vücude getirilmiş mevs.iınin en güzel 
TÜRÇE. SÖZLÜ büyük Şark filmi. 

)JJ 'E tJI I Ş 
DiKKAT: 

Program uzun olduğundan sinema saat dokuzda başlar 

Seyhan Vilayeti Vakıflar Müdürlüğünden: lskenderun Bele· 
diye Reisliğinden: 

Muhammen teminatı 

Kıymeti miktarı 
Lira Lira Vakfı Cinsi Dönüm 

---- -- -- ı 
Mevkii 

Şıhdindarı Mirza Çelebi M. Bahçe 85 59SO 450 
Şıhzade Demir köprü altı Tarla 76 3040 230 

Tuzsuzzadc Köprü sokağında Tarla 82 3280 250 
Balcı oğ. H. Mustafa Akkapusokağı Bahçe 120 3080 240 
Kalaycı oğ Köprü sokağı ,, 75 . 3750 290 

Yukarıda yazılı gayrimenkullar peşin para ile mülkiyetleri açık artırmaya konulmuştur. 

İhaleleri 18/ 6/ 941 arşamba günü saat 1-!dedir.lsteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 
881 11- 15 

Otobüs seferi 
1 Haziran 941 tarihin· 

den 31 Eylül 941 tarihine 
kadar süren yayla mevsimin· 
de ahalinin Soğuk Oluk ve 
Nergizlik sayfiyelerine çıka· 
bilmelerini temin etmek üze
re İskendurun Belediyesinin 
Hususi Otobüsler işletmeğe 
başlağını sayın halkımıza 
ilen ederiz, 863 5° l 0-15 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
@·~-•.:•.e?·~·..,,...r_.rez:~·~P....,_.,... ................. ;:,:.~r;;;-~·-!!':l~:.:;.• .. ~-.~·-.:ı··.-:.~ .. ;:ı:ı ..... e-;.:;•-;o;: •• ı:;-;;:ı•~-o:ı·r;;;-i:Ei• .. ~-;;m-;ı:ı•:-:;;-;:ı:p-e:;::• .. ;;;:."ı:;-;;:ı.xC!!S!?i•;:ıilje-~'-!!il"Zi' .. ~'-~*C!!•ı:tt~! i Kiralık bir ev i 

ı • • 

• • • • • • • • • • 
• • 

MIJ-JDE t: 1 Aranıyor 1 
t : Asfalt cadde üzerinde : 

90 LİRAYA RADYO t : veya en yakın civarında : 
• ! şimdiden oturmak için hah· ! 

ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR ' : çeli ve hiç olmazsa 6 oda- : 
1 

: lı asri bir ev aranıyor. Ve 2 : 
Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve : ! senelik icar bedelide peşin ! 
Herkeseye Elveris, li Halk Tipi E M E R S O N • : verilecektir. T o.k 1 i fi erin : 

t : YENIOTELidaresine yapıl· : 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. • ! ması ilan olunur. ! 

1 : Almanya başkonsolosu : 
t ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER ı • • • • 13- 14- 15- 17- 18 891 • 

~~~ -~~----------- .. -~~·~ . .. - -·-...... ~ ......... ..,. •• ~!!!!2 ... i--•-·-·-·- -~ -·- -- ••••••••••••••••••••••••••• 
Cocuk Esirgeme Kurumu Mersin 

1 

ubesi 
Reisliğinden : 

UMUM f ŞARTLAR 
1· Mersinde Hal yanında çocuk esirgeme kurumu Mersin 1 

şubesine ait sinema binası [3] senelik olarak icara verilecektir. 
1 

2· Sinema binası sandalysızdır. Makinesizdir. Alt ve üst bal
konlu ve büyük salonu vardır. Asgari 500 azami 600 koltuk 1 

almaktadır. Elektrik tesisatı, sahnesi, teneffüs mahalleri, iki 
taraflı helaları, hava değiştirmek için duvar içinde üç van
tilatörü, yangın tertibatı, büfesi, kişesi, vestiyer demirbaş 
olarak mevcuddur. 

3- Makine ve sandalya kendilerine ait olmak üzere kira-
cı tarafında temin edilecektir. Veyahut kiracı kurumun ma· 
lüınatı ve vereceği direktif dahilinde kurum hesabına yap· 
tırılacak ve bedeli kiralardan üç seneye taksim edilerek öde
necektir. 

4. Sinema binasının bir senelik tahmin edilen icar bede· 
li 4300 liradır. İhale gününden e-.:vel kurum veznesine 322 
lira muvakkat teminat yatırmak lazımdır. 

5. İhalesi Mersinde çocuk esirgeme kurumu Mersin şubesi 
idare heyeti huzurunda şube binasında 21 Temmuz 941 pa· 
zartesi aünü saat (17) de olacaktır. 

" 6- Artırma açık olarak yapılacaktır. 

Af saray Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin sonu olması ve tekmil sinemaların prog
ramlarını hafifletmesine rağmen sinemamız bu hafta 
şaheserler şaheserinden bir inci daha sun~yor 

Afrikanın balta 
bin bir tUrlU 

glrmemlt ormanlarında 
maceralarla çevrilmiş 

ıurR~< cı soztg 
Hazreti Süleymanın hazineleri 

1 1 1 

Hem şarkıcı hem yumrukcu 
BOBSETEEL • 

Tarafından temsil edilen 
7 Mufassal ~artnam_!.' çocuk esirgeme kurumu 

besinden istenildiği zaman gönderilecektir. 

Belediye Riyasetinden : 

Mersin şu-

903 - ' KOVDOY~UN 

( 130,000 Taş Ahnacak ) 
1. Şehrimizin muhtelif yerlerinde yapılacak olan' parke 

yollarda kullanılmak üzere toprak kale taş 0( aklarından çı
karılmak şartile 130.000 adet b~zalt par~e . taşı kapa.lı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmış ıse de talıbı çıkmadıgından 
belediye encümeni karariyle ve yine kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2- muhammen bedeli 13400 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1005 liradır. 

4· ıhale 27 /6/941 tarihine rastl~yan cuma günü saat 15 de 
Adana belediye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 

5· Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. isteyen· 
ler oradan alabilirler. 

6- Fazla malumat almak isteyenler Adana Belediyesi fen 
dairesine müracaat edebilirler. 

7. Artırma, Eksiltme ve ihale kanununun 32 inci madde· 
sine uygun bir şekilde hazırlanmış olan teklif mektupları iha· 
le tarihinden bir saat evvel yani 27/6/941 cuma günü saat 
14 de Belediye Encümeni Reisliğine makbuz mukabili ver-
meleri ilin olunur. 885 ıı. 15- 19- 22 
-

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rıfat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGON l 
Matbaası- Adana 

INIIKAMI • 

ı•-------------------------....ı T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs, 7 Ağustos,J/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. - Lira 

3 
" 

1000 " 3000. - .. 
2 .. 750 " 1500. - .. 
4 

" 
500 " 2000. 

" 8 .. 250 " 2000. - " 35 .. 100 .. 3500. - .. 
80 " 

50 " 4000. - " 
300 

" 
20 " 6000. - " 

TUrklye 19 Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para birlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

• 

15 Haziran 1941 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Sişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan maada her gUn saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asri Sinema kartısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 , .... __________________________ __. 

Ceyhan icra memurluğundan: 
1 • Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Ceyhanın Durlubaş mahallesinde kain şarkan tariki· 
am, garben Sait oğulları arsası iken elyövm Kayserli Şeb 
Mehmet han avlusu, şimalen Kayserli Mahmut dükkanı, ce· 
nuben tarikiam, ile Mahmut tapunun teşrini sani 939 / tarih 
ve 9 numarasında mukayyet beş oda iki bap dükkan ve bir 
bap mağaza iken beş odanın yıkılmış olmasından halen 49 
metre 45 desimetre m2 arsa üzerinde iki bap dükkan ve bir 
bap mağazanın nısıf hissesi (6912) sehim itibariyle (782) se· 
himinin tamamı. 

Takdir olunan kıymet: Tamamı (5000) lira kıymetli olup 
nısıf hissesinin (6912) sehim itibariyle (782) sehminin billle-
sap 227 lira 20 kuruş olduğu: • 

2· Ceyhanın kürt köyü hududu dahilinde türlü burun 
mevkiinde şarkan Kürt Resul ile Ömer tarlası, garben Dede, 
tarlası, şimalen Memo tarlası, cenuben tar·kiam ile mahdut 
bir kıtada 18 hektar, dekar 860 M2. Tarlanın nısıf hissesi 
720 sehim itibariyle 77 sehminin temamı. 

Takdir olunan kıymet: Temamı (1600) lira olup nısıf his
sesinin 720 sehim itibariyle 77 sehminin bilhesap 85 lira 
50 kuruş olduğu: 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, tarih, saat: Ceyhan icra 
dairesinde 8/7/941 salı günü saat 10 dan 12 ye kadar: İkin· 
ci artırma 19/7/941 cumartesi günü saat 10-12 ye kadar. 

1 • İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 14.6.941 tarihinden 
itibaren 939/104 No. ile Ceyhan İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
939-104 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - İpotek 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· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. 
4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 

şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almı ve bunlan 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa Öa· 
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· 
n upta 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 edilemezse 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 memurİ 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

İki dükkan bir mağazanın nısfı (6912) sehim itibarile (782) 
sehminin tema~u ve nısıf tarlanın 720 sehim itibarile 77 seh· 
minin temamı yukarıda gösterilen 8/7/941 • 19/7/941 tarihin
de Ceyhan icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 905 

iLAN 
Seyhan Vilayeti karşıyaka 
mıntakası tapu sicil mu. 
haf ızlıgından : 

Karataş fenerinin işgal 
.ettiği sahanın 3633 sayılı ka 
nun hükümleri dairesinde 
devlet deniz yolları işletme 
umum müdürlüğü namına 
yeniden tapuya tesçil edil
mesi istenilmiş olduğundan 
bu yerin ciheti aidiyeti hak 
kında 21 Mayıs 941 cumar 
tesi günü mahallen tahkikat 
yapılacağından tesçili isteni· 
len yer üzerinde bir hak id
dia eden varsa mezkür gÜ• 
ne kadar karşıyaka tapu S . 
Muhafızlığına veyahut muay 
yen günde mahallinde bulu· 
nacak memura vesaiklerile 
birlikte lüzumu müracaatları 

ilin olunur. 
904 

1 Ceyhan Beledi · 
yesin den: 

1. lstayon yolunun ikmal 
inşaatı için t6xt6x25 eb'a· 
dında ( 36000 ) adet Toprak 
kale parke taşı açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2. Beher taş on bir ku· 
ruş itibariyle muhammen kıy 
met mecmuu (3960) liradır. 

3. Muvakka teminat (294) 
liradır, 

·4. İhale 16/6/941 pazar· 
tesi günü saat 15 de beledi· 
ye salonunda yapılacaktır. 

5. İsteklilerin 941 nıali 
yılı içinde ticaret odasınd• 
kayıtlı olması lazımdır. 

6. isteklilerin vesika ve 
teminatıarile birlikle muayyeıı 
olan gün ve saatta ihale sa· 
!onunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

843 1- s. ıo. ıs 


