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Muğla'da Çok Şiddetli ·zelzeleler Oldu 
Muğla 7 6 ( a.a.) Bu gün yeniden dört ger sarsıntısı ol· -ı. -

muştur. Bunlardan 12 de olanı şiddetli ve 14,30 da duyu· ~" N k lanı gayet şiddetliydi. Halk eulerinden sokaklara fırla· e vy 0 r 
mıştır.Sarsınlı neticesi Hisar tepesinden bazı kayalar düş· 
müşes de geni bir hasar olmamıştır. ' 1 iman 1 na 

Bir ihtimal 
etrafında 

Yazan: CAViD ORAL 

Son günlerde Almanyada yine 
dikkate şayan bir sesi:ılik hüküm 
sürüyo;. Bu sessizlik adeta her 
zııman taarruz ve hareketlere 
takaddüm eden bir devreyi andırır 
gibidir. MuhnkkRk ki Almanyada 
büyük bir hazırlık vardır. Fakat 
bu hazırlık Garba mı yok!!a Şarka 
doğrumu henüz anlaşılmamış bir 
muamma halinde kalmaktadır. 

Ortada bazı işaretler görülü· 
yorsa da bunlarda insanı kat'i· hü
kümler vermekte ihtiyatlı olmağa 
sevk etmektedir. Onun için ilk 
siliih sesi iştilinceye kadar Alman 
taarruzunun hangi hedefe karşı 
vuku bulacağı kat'i olarak kestiri· 
lemez. Ancak Taymis gaz~tesinin 
bir yazısiyle yeniden canlanmış ve 
hararetlenmiş olan Almaoyanın 
Sovyet Rusyaya taarruz edeceği 
ihtimallerini gösterir işaretler ihti
yatla karşılamakla beraber gün 
geçtikce biraz daha kuvvet bul
maktadır. lşte bu ihtimali kuvvet
lendiren işaretlerden birisi de 
Moskovanın tekzibi olmuştur. 

Tas aiansı bir iki gün evelisi 
bir tekzip neşretti. Bu haberleri 
ve şayiaları İngilizlerin bir uydur· 
masından vo Sovyc-tlere karşı dil§• 
manca yapılan bir propagandadan 
ibaret olduğunu ileri süren ve bu 
rivayetleri birer birer hulasa eden 
Tas ajansı Sovyetlerle Alman 
münasebatmın dostane ve gayet 

normal bir şekilde devam ettiğini 
do madde madde zikretmiştir. Bu 
tekzibe nazaran Moskovada diyor
ki; Almanya tarafından bize daha 

geniş bir anlaşma teklifi yapıl· 
mamıştır. Almanyada da Sovyetler 
birliği kadar arada mevcud olan 
ndomi tecavüz paktına riayet olun· 
maktadır. 

Binaenaleyh Almanyanın paktı 
bozarak Sovyetler birliğine taarruz 
edeceği haberleri her türlü asıl 
ve esastan aridir. Sonra Sovyetlor 
birliğinin Almanyaya karşı bir ta· 
arruz hazırlığında bulunduğu da 
yalandır. Ancak Kızılordunun ha
reketli oluşu bir manevradan 
ibarettir 

Tas aiansının bu şekilde bir 
tekzipte bulunuşu hayrete şayan 

bir şey değil midir? 

Ôyle zan ederim ki bu tek· 
zihin daha ziyade Berlin tarafın· 
dan yapılması icabederdi. Çünkü 

ortada mütearrız olarak gösterilen 
Almanyadır. Madam ki durup 

dururken Almanyaya bu tarzda bir 
iftirada bulunulmaktadır o halde 
Almanyada bu tahrikii.miz haber· 
lori derhal tekzip edecekti, 

Halbuki öyle olmadı. Bilakis 
Berlinden bu şayia hakkında hiç 
bir ses çıkmadı. Ve Tas alansının 

tekzibini teyid edecek mahiyette 

bir beyanattada bulunulmadı. Sonra 
bug" M · un acarıstandan ge/en haber 
ler .daha enteresandır. Peştedon 
verılen bu haberlere göre Macar 

gazeteleri Sovyet tekzibini neşret
mekten ictinab etmişlerdir. Yalnız. 
Peşter Lyd gazetesi Berlinden al· 

/Devamı Dördüncüde} 

Şam muhasara· 
Ediliyor 

v· · 16 l 
• 

1!1 a.a.]- Haber alandı· 
gma gore Fransız b h . . ~·t t a rıyesıne aı 
ayyııreler Suriyeye 1• 1 S d ki ge ır ge mez 
ay a açı arında lngT f'I 

hücum etrni le . ı ız ı osuna 
. . ş rdır • Bu taarruzun 

n etıcelerı henüz bil' . . 
müessir ld • .. ınnııyor.Mamafı 

0 ugu oğrenilmiştir. 
Londra 16 {a.a.) _ B b b .. • ·ıd··· u sa a 

;grenı ı~ne göre Müttefikler Be· 
uta 12 mıl mesafededir M"tt f'k 

le . 'l . k 1 . u o ı • 
rın ı erı uvvet eri Vişi ordusu· 

nu Sayda' dan geri çekmekte olan 

Barut açıklar1nda 

Fransız o 

ve ingiliz 
filoları 
harbe 
u uştu 

Şam ve Beru .. 
tun işgalleri 
bekleniyor 

Tayyarelerle Ta· 
n ustan su~ige'ge 
F r a n s ı z askerleri 
gelmektedir 

Radyo -
-gazetesi -

Londra' dan gelen haberlere 
göre, lngilizlor Suriye'yi kan 
dökmeden işgal etmek istemek· 
tedirler. Mamafih bütün bu gay· 
retJere rağmen Suriyedeki hare· 

·kit gittik.co bir harp manzarası 
almaktadır. Haber verildiğine 
nazaran tayyarelorJo Tunustan 
Suriye'ye Fransız askerleri gel· 
mektedir. Berut açıklarında 
Fransız donanmasile İngiliz do· 
nanması harbe tutuşmuş ve fa

kat her iki tarafta hasara uğra· 
mamıştır. Şam'ın civarmdaki 
Kisve İngilizler tarafmdan işgal 
edilmiş olup Şam'ın Berut'on 
iıgalleri beklenmektedir. 

Berut açıklarında cereyan 
odon deniz muharebesi hakkın

da Ofi Fransız ajansının verdiği 
habere göre; dün şafakla bera· 
bor Berut açıklarında Fransız 
muharebe gemileri lngiliz mu· 
harebo gemilerine taarruz etmiş 
vo bir muharebe cereyan et· 

miştir. 
Malumdur ki, Bundan bir 

kaç gün evvel bazı Farnsız mu
harebe kruvazörlerinin Tulon 
limanından şarki Akdenize açıl
dığına dair bir haber verilmiş 
ve daha sonra bu haber tekzip 
edilmiştir. Şafakla berliber Be· 
rut açıklarında vukua gelen de
niz muharebesinin tulonden 
ayrılan Fransız harp gemileri 
tarafmdan yapıldığı ihtimali 
azdır. 

Kanaatimizce Fransız muha· 
rebo gemilerinin ve kruvazörle· 
rinin şarki Akdenizo geçmeleri 

• çok güçtür. Bu olsa olsa, Berut 
ta bulunan hafif Fransız torpido 
kuvvetlerinin İngiliz deniz kuv
vetlerine hücum etmeleridir. 

• Londradan bildirildiğine 

göre, Sayda müttefik kuvvetler 

tarafindan alındıktan sonra Be

ruta onaltı kilometre kadar ya
naşılmıştar. 

Umumi kanaat, Fransız kuv-
vetlerinin Berutun ön varoşla· 
rında şehri müdafa edecekleri 
merkezindedir. 

Şam - Zahle istikametinde 
ilorliyen Avusturalayah kıtalar 
ise Zahleye 30 kilometre yaklaş· 
mışlardır. Şama doğru ilerliyeu 
kuvvetler ise burasını sulh yo· 
luyla almak istemektedirler. Bu 
harekat hakkında neşrıyat yapan 
Fransız gazeteleri Şaman 24 sa
at zarfında ciüşeceğini kaydedi
yorlar. 

esas ordudan ayırmak tehdidini 
göstermektedir. Bu esnada başka 
kollarda Şam kapılarında bir to· 
vekkuf devresi geçirmeğ'e devam 
etmekte ve şehre sulh yolu ile 
girilmesi hakkında ki müzakerele
rin neticesini beklemektedir. Fakat 
şehrin ayni zamanda muhasarası· 
na da ehemmiyet verilmektedir. 
Hür Fransızların ifadesine göre, 
Şam'ın 24saat içinde düşeceği an• 
laşılmaktadır. 

Bir lngiliz zırhlısı11 

BAREM DERECELERiNE GÖRE 1 harp halinde 
TESBIT OLUNAN .....___~_..._ ___ __, 

YENİ TEKAOT MAASLftRl
1 

~~~=~!~; 
hazırlık Ankara 16 { Hususi Muhabirimizden) - Askeri ve mülki tekaüt 

kanununun dördüncü maddesinde yazıla cedvelin değiştirilmesi hakkında· 
ki kanun layihası alakadar encümenlerdon geçerek umumi heyete sev• 
kolunmuştur. 

Eski barem kanunlarının tesbit ettiği bazı maaş miktarları vo bir 
kısmının da emsalı hasılı tadil edildiğinden eski barem kanunlarındaki 
maaş ve emsallerine göre tertip eailmiş olan cedvelin tadiline lüıum 

hasıl olmuştur. 
Bıı liyıhada barem derece1erino göre tesbit olunan yeni tekaüt ma· 

aşlarını bildiriyorum: 
Birinci derece 154, ikinci derece 135. üçüncü derece 116, dördün· 

eli 100, Beşinci 85, altıncı 80, yedinci 76, aekizinci 55, dokuzuncu 50, 
onuncu, 46, onbirinci 40, onikinci 36, on ilçüncü 35, C\ndördüncü 33, 
onbeşinci 30, onaltıncı 27. onyo.linci 24, onsekinci 20, ondokuzuncu 17, 
yirminci 14. yirmibirinci 12, yirmiikinc:i 11 liradır. · 

Yardım sevenler cemiye
tinin Adana kolu kuruldu 
• Ankarada, Cumhurreisimiz lnönü'nün saym refikaları Bayan Mevhi

be lnönü'nün himayeleri altında teşekkül eden « Yardım sevenler 
cemiyeti » nin her vilayette olduğu gibi şehrimizde de bir şubesi açıla· 
cagına yazmıştık. Dün bu münasebetle Halkevindo kadınlarımmn iştira
kile bir toplantı yapılmış, cemiyetin Adana kolu kurulmuştur. Toplan
tıda 80 kadınla birlikte vali, belediye ve parti reisleri, halkevi reisi 
hazır bulunmuştur. lçtimaı B. Faik Üstün kısa bir nutukla açmış, bunu 
müteakip cemiyete aza kaydı yapılmış, idare keyeti seçilmiştir. 

Belediye memurla· 
rının tekaütlükleri 

Ankara 16 (Hususi) - Bele· 

diye vo bunlara bağlı müesseseler 
vo belediyeler bankası memurları 
tekaüt sandığı teşkiline dair kanun 
layihası meclis ruznamesino alın· 
mıştır. Layiha lstanbul ve Ankara 

belediyeleri hariç olmak üzere 
şimdiye kadar bir tekaüt teminine 

mazhar olmayan belediyelerle bun: 
lara bağlı müesseseleri çerçivesı 
içine almaktadır. 

Pazar gunu Mersinde 
yapılan maç 

Pazar günü Mersine giden M•!1i 
mensucat gençlik kulubü, Mertın 
ldmanyurdu ve deniz harp okulu 
muhteliti ile yaptığı maçı O - 1 
kaybetmiştir. 

Basm birliği Seyhan böl·· 
gesi kongresi 

E.k~eriyet olmadığı için geçen 
hafta yapılamayan basın birliği 
Seyhan bölges!.._ k_ongresi bugün 
saat on da halkevi binasında top 

lanacaktır. .......... 

Almanyaya hava akım 
Londra: 16 {a, a.] - lngiliz 

bombardıman tayyareleri bu gece 
Almanyadaki hedeflere hücu.\. et-
mi~lcrdir. 

Japon Donanması manevra 
yapıyor 

0 
Ş~n~hay : 16 [ A.A. ] - Co-

:p . ıs~~ametinde Japon harp 
g nıılerının mahdut nispette ma. 
nevralar yapmakta oldukları ve 

P~~. ~ok Japon tayyaresinin de 
~ ıra eyledikleri hakkındaki ha-

orler teeyyüd etmektedir 

Krips, Mosko.vaya 
dönmek istemiyor 

. Londra 16 [a. a.] -Gazotolo· 
rın. yazdıklarına göre, büyük elçi 
~rı~s Moskovadaki vazifesinin ne
. ı~e erinden gayri memnun oldujıı 
ıçı~ buraya dönmemeyi tercih ve 
Y.erıne başka birisinin tayinini tav· 
sıye eylemiştir. 

GA V UR 
i M A M 

[Bugün başladı 1 
Oıtad Zeynel Besim Sun'un 

•İze cidden tavsiye edebilece· 
ğiaıiz bu mühim eserinin bugün-

den itibaren ( BUGÜN ) • süt6n· 
larında neşrine başlanmıştır. Gl
vur imam tefrikasını kaçırmak, 

ıizin için cidden kayıp teşkil eder; 
borOnden itibaren okumak• bq
lamanızı hararetle tavsiye ederiz. 

Bükreşteki Soflget 
e l ç is i lıükflmetintt 

izahat flermek üzere 
Moskovaga gitti 

Sovyet hu d u
dundaki tahşi
dat ve İngilizle 

Londr•, Sovget 
lerln tekzibi kar
fısında Almanla· 
rın sUkOtunu mi· 
nldar görUyor 

-RADYO
Gazetesi -

Bir iki haf tadan beri lngliz ve 
Amerikan gazete ve radyoları 
Almanyanın şarktaki tahşidatı 
hakkında heyecan verici haber
ler neşretmoktedirler. SovyetJer, 
bu haberleri çıkaranları tabri· 
kitçı saydıklarını bir tekziple 
bildirdiler. 

Bu tekzibin Betlinde hiç bir 
akis uyandırmaması Londranın 

nazarı dikkatıoı çekmiştir. Lond
ra diyor ki: 

«Şimdiye kadar Almanyayı 
ali.kadar eden tekziplere, neşri· 
yata karşı Berlinde alr.isler uya 
nıyordu. Bu defa bu haber hiç 
bir .ıkis uyandırmamıştı. Hiç 
şüphosiz,Alman hükümeti,ber gün 
ileri sürülen şayialara cevap voro 

cek olsa veya tekzip y~llu neşriya 
yapsa kendi harp plinla· 
rını ortaya atmıı olacaktır ki 
işte Almanlar bunun için süküto 
muhafaza etmoktodirlor.'» 

Romanyadaki askeri hazır-

lık ise tam bir seferberliğe ya· 
kın vaziyet ihdas etmiştir. Noş· 

rodilen bir emirname ile Roman· 
yada hiç bir askeri tecil kabul 
edilmiyecektir. 

Rumen genel kurmayının nef· 
rottiği bir tebliğde do motorlu 
nakil vasıtalarının ordu için . te· 
kilifi harbiye olarak alanacaia 
bildirilmiştir. 

• Macar radyosu, Bükreşteki 
Sovyot sefirinin hükümetine iza
hat vermek üzere Moskovaya 
ıittiğini haber vermiştir. 

Japon tayyareleri Çungkin· 
ge hucum ettiler 

Nevyork 16 (a.a)- Gelen ha 

berlore göre, Çungking üzerine 
27 Japon tayyaresi şiddetli hücum

larda bulunmuşlar vo bir Ameri
kan topçekeri ile atqeıniliterlik 
binası hasara utramıı ve ltalyan 
bUyilk elçilijine de isabetler ol· 
JDOflUr. 

m ayn 
d6kOldU 

Diğer iki Ame
rikan limanında 
da müdafaa ted-

birleri alındı 
Amerika Malige Na· 
zırı diyor ki : 

"Hariçte genltlemekte 
olan zulmU ezmek için 
flmdlden harekete 
geçmellylz.,, 
Vaşington 16 ( A. A) - Bah

r!ye nezareti tarafından Nevyork 
lımanına mayo vazı hazırlıİ'J yapı· 
lacağ'ı bildirilmesi üzerine Bahriye 
nezaretinin bu işle alikadar şnbeıi 
şu izahatı vermiştir: 

Mayo dökülecek mıntaka dört 
köşe bir saha te,kil etmekte ve 
Sandyhaok fenerinin iki mil kadar 
mesafesinde bir noktadaa hor isti
kamette bin metro reniıliğ'inde 
bulunmaktadır. Maynlı saba üstüva· 
ni dört kırmızı şamandıra ile l'ÖS· 
terileeektir. Mayolar Pazar l'ilnü 
ile 30 EylOI aruında dökülecektir. 
Dolu mayolar vazedildiji zaman 
maynlanmtJ sahada devamla devri
yeler rezecektir. 

Loı Anrelea ve Saotiaro li
manlarında da müdafaa tedbirleri 
alınaca;ı reçen hafta bu limanda 
ifJiyen vapurlara bildirilmifse de 
bu tedbirlerin ne olacajı ıöylen. 

momiştir. Bahri mahfiller, denizal
tılara karşı arlar kurulacajını ima 
etmişlerse de bu huıusta resmi 
beyanatta bulanulmamqhr. 

Yeni Amerikan mııhripleri 
Boston 16 ( A. A.) - F orrest 

ve ~itch. bmindeki yeni torpdo 
muhrıplerı denize indirilmiştir. Bu 
muhripler bir seneden daha az bir 
müddet içinde inşa edilmiştir. 

"Zulmü ezmek için hare-
kete geçmeliyiz /,, 

. Amherst 16 ( A. A) _ Am~ 
rılc.a Maliye nazırı B. Morrentbaa, 
Amberst holleji talebeleri tarafın· 
dan verilen ziyafette bir ·natuk 
ıöyliyerek demiştir ki: 

Amerikan milleti, hürriyetini 
müdafaa etmek için harbe hazar 
olmazsa hürriyetini muhafaza ede· 

mez. Hariçte reoişlemekte olan 
zulmü ezmek için şimdiden hareke· 
te roçmeklijimiz, rahatımızı ve 

icabederso hayatımızı feda etmek• 
liiimiz llzımdır. Derhal harekete 

geçme2Sek kıymetli hürriyetimizi 
kaybetmek tehlikesine maruz kah. 
rız. Diz çöle.erek yaşamaktansa 

ayakta ölmej'i tercih ediyonak 
karar vermokliğimiz ve derhal ka· 
rar vermekliğ'imiz icabetmektedir. 

Vels' in beganatı 
V aıin&'fon 16 ( A. A) - Ame

rika Hariciye müsteşarı B. Samner 
Vels, Robin Moor vaparanan ba· 
tmlması hi.disesinio bitarafane bir 
tahlilini yaparak ıunları şöylemiştir: 

Sir Amerikan ticaret ıremlıi 

harple hiç bir allkası olmadır• 
halde Atlantik denizinin ortasında 
batırılmıştır. içlerinde kadınlarla 
beraber çocuk da bulunan Ameri· 

/ Dnamı üçiinciJ.ıle/ 

Lefkoşa bombalandı 
Lefkoşe 16 (a.a) - Resmen 

bildirildijioo röre dllfman tayya· 

releri pazar rilnO Lefko,te iberioe 
bir bomba aalvoı11 atmıtlardır. At• 

b Ylat vardır 
kerler arasında azı ı:a 
Fakat mOhi• bif bir ba .. r olma• 

mışttr. 
P•Po" Ozerined• bombalat 

atmıtJardır. 
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Havacı lık 
. ' 

Amerika; 12 milyar dolarla 
33 bin tayyare yapacak 

- Ruzvelt'in kararı -
33 bin tayyareden 14 bini 

lngiltereye verilecek, 19 bini Bir
leşik Amerikaya ait bulunacaktır. 
Bu 19 bin tayyareden 7000 i ta

lim tayyaresi olacaktır. 

Amerika, son zamanlarda 

tayyare imalini çok arttır· 

ınıştır. Şimdi otomobil fabrikaları 

da tayyare ve tayyare motörü ima· 
li için çalışmaktadır. Yakında tay-

rika tayyare fabrikaları, 9,500,000 
kadem murabbaı bir saha işgal 
ediyorlardı. 

Bu fabrikalarda 60 bin işçi 
çalışıyordu. Hali hazırda tayyare 
motör ve yedek cihazlar imal et· 
mekt., olan Amerika tayyare fab· 
rikaları 18 milyon kadem murab· 
baı bir saha kaplamakta ve 180 
bin amele kullanmaktadır. 

yare imalinin görülmemiş derece· Amerika fabrikalarına yapı· 
ye çıkacağından bahsedilmektedir. lan muazzam siparişlerin 

Bu münasebetle bir lsviçre yetiştirilmesinde görülen lüzum 
gazetesinde Amerika tayyareciliği· ve yeni dünyanın emniyetini teh-
ııe dair gördüğümüz bir makaleyi likeye düşürebilecek olan teehhür 
tercüme ediyoruz: ler karşısında Amerika efkirıumu· 

Reisicumhur ,----------....;--·--. miy~si heyecana 
B. Roosevelt tara· Böyle muazzam sipariş- düşmüş ve re· 
lınd.ı Amerika sa· leri yalnız tayyare fab!İ· isicümhur B. Ro 
hillerinden iki bin kalarının karşılaması im- osevelt 1940 hazi 
mil uzaklara ka· r:ınında muazzam 

kansızdır. Whitney ve Prat b. · ı·t • dar: « Emniyet ır ıma a prog· 
devriyeleri» gez· moiör /abrikaları 1936 ramı tanzim etme 

dirmek hususun- senesinde ayda 66,000 bey ğe mecbur kal. 
da verilen son d • • l mıştır. Amerika gir kuvvetin e motôr ıma 
karar , Amerika bütçesinde mev· 
hava kuvvetleri· ederlerken şimdi ayda bir cut adi tahsisat 
nin kıymet ve e· milyon beygir kuvvetinde haricinde tayyare 

hemmiyetini ted- motör imal ediyorlar. imalatı için 12 
kik etmeği lüzum- milyar dolarlık mu 

lu kılıyor. , 
Amerika, tayyarecilikte bilh39· 

sa istikbali parlak bir nakil vasıta· 
sı görmüştü. Amerikanın cografi 
vaziyeti, milli . topraklarının geniş· 
!iği, tayyareciliğe bıı istikbilı vad
ediyordu. Amerikanın tayyarecili
ğin rolüne aid bu düşüncesi, bu 
devleti tayyarelerin mükemmelliği 
meselesini tedkik ve mütalaa etme
ğe sevketmiştir. 

Keyfiyet meselesi, ticari, ikti
sadi ve teknik bakımlarından uzun 
uzadıya incelenmiştir. 

Bu sayededir ki, uzun seneler· 
denberi Amerikan tayyare motör· 
leri, imallerindeki itina, meharet 
ve uzun seneler bozulmamak ~ a
kımlarından cihanşumül bir şöhret 
kazanmıştır. 

Bundan başka tayyarelerin 
içindeki iletler ve cihazlar, sade
likleri, işlemelerindeki emniyet ba· 
kımlarından eksperlerin hayret ve 
takdirlerini kazanmıştır. 

Amerika tayyareciliği, aske-

ri tayyarecilkten başlıyarak 
ticari tayyarec:Iiğe lntikal eden 
bütün Avrupa tayyarecilikleri hila
fına olarak ticari tayyarecilikten 
askeri tayyareciliğe intikal etmiştir. 
Amerikanın tayyare tekniğinde ta· 
kip etliği bu usul, bir taraftan A· 
merika tayyarelerinin mükemmeli. 
yetini, diğer cihetten askeri tayya
relerin adetçe azlığını i>.ah eder. 

azzam tahsisat ayırmıştır. Bu para 
ile 33 bin tayyare yaptırılacak, 
bunlardan 14 bini lngiltereye veri 
lecek 19 bini de Birleşik Ameri· 
kaya aid bulunacaktır. 

Bu 19,000 tayyareden 7,000 i 
talim tayyaresi olacaktır. Amerika 
Harbiye Nazareti derhal 7,000 ta
lebe pilot kaydına başlamıştır. 

Havsalaya sığmayan bu muaz· 
zam tahsisat ile beraber, Ameri
kada tayyare imalatı da süratle 
artmağa başlamış 1940 senesi 
Ağustos, Eylal ve Teşrinievvel ay
larında, Amerikanın aylık tayyare 
imal&.tı 900 U bu\muştdr. 

Fakat Ağustosta kendisine an· 
cak 278 ve EylOlde 136 tayyare 
gönderilmiş olan lngilterenİn de
vamlı ve ısrarlı talepleri B. Ro
osevelt'i tayyare siparişlerini art
tırmağa sevketmiş, 1940 Teşrini. 
evvelinde 22,000 tayyare daha 
imalini sipariş etmiştir. Bu yeni 
siparişten 12,000 i lngiltereye ve· 
rilecek, 8,000 i de Birletik Ame· 
rikaya ait bulunacaktır. 

Böyle muazzam siparişleri yal· 
nız tayyare fabrikalarının karşıla
ması imkansızdı. Partt ve Vhitney 
motör fabrikaları 1936 senesinde 
ayda 66,000 beygir kuvvetinde 
motör imal ederlerken şimdi !ayda 
bir milyon beygir kuvvetinde mo
tör imal ediyorlar. 

1936 senesinde Curtiss Vright 
fabrikası, 7,642 amele kullanırken 

1940 senesinde amelesinin miktarı 

(Devamı Üçüncüde) 

BUGÜN 

Müzminleşen harbin te· 
siri, gittikçe daha his

sedilir şekiller. alıyor. Yarın bu 
cehennemin içinde, belki, Ame· 
rikayı, Japonyayı da göreceğiz. 

Almanyanın Rusyadaıı bazı ta· 
leplerde bulunması; Rusyanın da 
bu talepleri «dostane» karşılama· 
sı muhtemeldir. Eğer yeryüzün· 
de hali mantık denilen nesne 
mevcutsa bugünkü harbin kro· 
nik bir halde yıllarla ve yıllarla 
devamı beklenebilir. 

Hükumetimiz, icaba göre, 
tedbir almakta tereddüt göster· 
miyor. iaşe tedbirleri, ihtikiirla 
mücadele tedbirleri bu cümle
dendir. Yarın, doğacak yeni va
ziyetler karşısında yeni tedbir· 
ler de alınacaktır; bunları şük· 

ranla, takdirle, minnetle karşılı· 
yacağız. Biliyoruz ki alınan ve 
alınacak olan her tedbir, ancak 
bizim menfaatımız içindir. 

Eedakirlık bahsinde de du-

l 
rumumuz budur. Her vatandaş, 
bu memleketin emniyeti, sela· 
meti, istiklali ve nizamı bakım· 
!arından, üstüne düşen mukad· 
des yükü severek, sevinerek ta· 
şır. Türkiyenin emniygti, selameti, 
istiklali ve nizamı tehlikeye düş
tüğü gün benim servetim, sizin 
fabrikanız, ötekinin ticarethane· 
si, berikinin mağazası ne kıymet 
ifade eder?. Bizim bütün varlık· 
!arımız ancak ve münhasıran bu 
memleketin varlığiyl<> kaimdir; 
hatta teneffüs hakkımız bile ... 

Evet; müzminleşen harbin 
tesiri, gittikçe daha hissedilir 
şekiller alıyor; hayat bahaltlaşı· 
yor, geçim güçleşiyor, para su 

! l gibi eriyor. Maa,ıa, ücretle ge· 

1 

çinen memurlar sıkıntıya düşü· 
yorlar. Ellerine geçen sayılı pa· 
ranın iştira kudreti azalmıştır, 

azalmaktadır ve, harp devam 
edeceğine göre, daha da azala· 
caktır. 

lsbat gayretlerinden tama· 
miyle müstağni olan bu duruma 
rağmen mesken kiralarının bir 
yıllık peşin ödenmesi örfüadeti 
etrafında, Auanamızda henüz 
tedbir alınmamıştır. Birkaç ay 
sonra bu mesele, bütün sıkletiyle 

ve bütün gılzetiyle, karşımıza 

dikilecektir. Simdiye kadar kırıp 
dökerek bu yıkıcı hamuleyi ta· 
fıyan memur sınıfı, önümüzdeki 
teşrin ayındda, kendisi için artık 
halli kabil olmıyan vaziyeti eli
ne alarak gözlerini mahalli ida· 
reye çevirecektir. 

Ankara, bütün tedbirlerini 
memleket ölçüsü genişliğinde 

alıyor. Ondan mahalli tedbir İs· 

l 
temenin minası olamaz. Nahalli 
zaruretleri mahalli idareler gÖ· 
rerek icabına göre tedbirler al
mak vaziyet ve mecburiyetiude
dirler. işte biz, bu mülahazaya 
istinaden, sayın valimizin şimdi· 
den dikkat gözünü çekiyor ve 
kendisinden, her yerde olduğu S 
gibi, Adanada da peşin yıllık t 
yerine peşin aylık sisteminin nİ· ı 
zamlaştırılmasını rica ediyoruz. 

# • * • ............... .............. . 
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Gecelik entarisi 
ve modern aşk! Belediye meclisi 

d_ün f o plandı 
Kana 1 dan Dilberler sekisine 
doğru uzanan ,ımal kısmı da 
tehir imar plAnına ilave edilecek 

fC::.& elediye Meclisi dün saat 15 de, belediye reisi B. Kasım Ener'in 
c:::ı başkanlığı altında, Belediyeler kanununun 55 inci maddesine 

tevfikan fevkalade bir toplantı yaptı. 
Vilayet makamınca, belediye meclisi tarafından tanzim ve kabul 

edilen 1941 mali yılı büdcesinin geri çevrilişi ve şehir haritasının yap· 
tırılması için lazımgelen tahsisatın büdceye konulması,fevkaliide toplan
tının sebeplerini teşikil ediyordu . 

Yoklama neticesinde toplantıda ekseriyet olduğu görüldü ve celse· 
yi açan belediye reisi, büdcenin iade wilişine dair viİi.yet esbabı muci· 
besinin okunacağını söyledi. , 

Mucip sebebler tezkeresinde, Belediye budçesine konulan senede 
600 liralık fazlalığın kaldırılması, temizlik işleri amelesinin kadroya ili· 
vesi ve bunlara verilecek tahsisatın yüzde otuza ithalı bildiriliyordu. 

Büdçe, vilayet teklifi dairesinde tadil edilerek meclis tarafından 
Lüdçe encümenine havale olundu. 

Ruznamenin ikinci maddesi, imar tatbikat planlarına esas olacak 
hartaların tanzimi meselesine taalluk ediyordu. Riyaset ve belediye encü· 
meni, hartalara kanaldan Dilberler sekisine doğru uzanan ve şehrin İn· 
kişaf sahasını teşkil eden şimal kısmının da ilavesini teklif eylemekteydi. 
Meclis, evrakı, tedkik edilmek üzere büdçe ve imar encümenlerinden 
mürekkep muhtelit encümene havale etti. 

Mütaakiben, Haziranın 20 inci cuma günü saat 10 da toplanılmak 
üzere içtimaa son verildi. 

7 Bölge arasında atletizim 
birincilikleri yapllacak 

22 Haziran pazar günü şehri· 
miz stadında 7 bölge arasında ya 
pılacak atletizim birinciliklerine 
Malatya, Hatay, Gaziantep, Elazığ 
Diyarbakır, lçel bölgeleri iştirak 
edeceklerdir. Bunlardan bir kısmı 

hareket tarihlerini telgrafla bildir· 
mişlerdir. 

Dün saat 17 de gençlik ku· 

Otobüslerden şikaye-ı 
tin bir türlü arkası 1 

gelmiyor 
Geçenlerde Otobüsler hakkın· 

da neşriyatta bulunmuştuk. Haklı 
olan bu yazımız otobüs salı.iplerini 
müteessir etmişti. Fakat bugün ay
ni mevzua avdet etmek mecburi· 
yetinde kalıyor ve soruyoruz: 

Otobüslerin bu vaziyeti ne o
lacak ve böyle devam edecek mi
dir? Gerek Adana ile istasyon a
ra11nda ve gerekse bağlara işliyen 
otobüslerde izdiham endişe vere· 
cek bir dereceyi bulmaktadır. 

Herkes, otobüslerin istiab ka
biliyetini gözönünde tutmadan had· 
dinden fazla müşteri alınışından 
sızlanıyor. Bu hususta otohüscüle
rln biraz daha intizama riayetkar 
olmalarını istemekte ve bu işe• be· 
lediyenin de dikkat nazarını çek· 
mekte hakkımız yok mudur? 

Dr. Seyfi Okan 
Sıtma mücadele enstitüsü mü. 

dürü doktor Seyfi Okan sıhhat 
ve muavenet içtimaiye müdürlüğü· 
nü de dünden itibaren yapmağa 
başlamıştır. Seçkin doktorumuza 
muvaffakıyet dileriz. 

lüpferi murahhassları beden terbi· 
yesi öğretmenleri bölge binasında 
toplanmışlar şehrimizde yapılacak 
atletizim birincilikleri hakkında 
konuşmalarda bulunmuşlar ve muh· 
!elif kararlar almışlardır. 

Öğrendiğimize göre, bölgemiz 
atletleri müsabakalara hararetle 
hazırlanmaktadırlar. 

SUlüklUpınar'da bir genç 
kazaen kendi kendini 

yaraladı 
Pazar günü Adananın Sülük .. 

Hlpınar"ında bir kaza olmuş, Sab
ri oğlu Vahdettin isminde bir 
genç, a" tüfeğile ağır surette ya· 
ralanarak memleket hastanesine 
getirilmiştir. Yapılan tahkikata 
göre, Vahdettin otururken ayağı 
tüfeğin tetiğine çarpmış, tüfek 
ateş almış ve çıkan kurşun gen
cin sol boirünü deşmiştir. 

Şehrimizde atıcılık kursu 
açılacak 

Bir temmuzda başlamak ve 1 
ay devam etmek üzere 10 bölge 
merkezinde birer atıcılık yardımcı 
öğretmen kursu açılacaktır. 

Atıcılık korsu açılacak bölge 
merkezleri şunlardır: 

Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, 
Samsun, Gaziantap, içe!, Konya 
Malatya, Seyhan, Zonguldak 

Kurs, bölgelerde atıcılık a/·an 
lığının nez.a~eti. altın?a ve bö ge 
eğitmenlerının ıdaresınde olacak
tır. Bir subay tarafından verilecek 
atıcılık derslerine bütün mükellef. 
!er iştirak edeceklerdir. 

Şehrimizde de açılacak olan 

Bir giln felekten kaın alınayı 
aklına koyan bir delikanlı 

sevgilisile bir eve kapanmış. Gü· 
lüp eğlenir, yiyip içerlerken çat 
kapı yakalanmışlerl .• 

Buraya kadar basit bir zabıta 
vakiası gibi görünen bu işte bir 
de medeni suç var ki insan ona 
kızıyor : Yakalanan gencin sırtın· 
da gecelik entarisi varmış ! ... 

Tasavvur edin, gecelik enta· 
rili genç ! ... Adeta bir bid'ati .• 

Be adam, yakalanacaksın, 

bari piiama ile yakalan! ... 
{ Devaynuı) 

Ayılar ve 

muhtakirler 

Gazetelerde o k u y o r u z : 
Bazı açıkgöz ve insafsız 

tacirler, dağlardan « Ayıotu » 

diye bir nebat toplatıyorlarmış. 
Bunu, - pek benzediği için -
çayla karıştırıyorlarmış. Ve hakiki 
çay bahasına sattıklarından do
layı çok kir, daha doğrusu ihti· 
kar ediyorlarmış. 

ihtikar elbet fena şey. 
Fakat bu nokta üzerinde 

durmalıyız : Acaba bu muhtekir
ler, ayni zamanda kaşif değil mi
dirler? Madem ki larkedilmiyor: 
çay diye içiliyor; belki bu « Ayı· 
otu » , isminin çirkinliğine rağ· 
men, . lezzetle içilebilecek bir 
meşruptıır. ihtimal kimya tahlil· 
!eri de : 

«içilmesi caiz ve faydalıdır!» 
fetvasını verecek. 

lhlamur, kahve, çay sırasında 
bir de «Ayıotıı» ... ( O zaman te
berrüken adını nazik\eştirebiliriz.) 
Maamafih, ayıların daima pek 
lezzetli şeyleri tercih eden ince 
zevk erbabı olduklarını, dağda 
ahlatın iyisini tenavül buyurduk• 
\arını bu münasebetle akla geti• 

ririm. 
Şark vilayetlerinde gezen 

biri şunu da anlatmıştı : Ayılar, 
telgraf direklerini kemirip düşü
rilyorlarmış : içlerindeki vızıltıyı, 

arı kovanı sandıkları, için! .. -
Bala da bu derece meraklıdır has
palar •. Evet, zaikaları kuvvetli· 
dir •. «Ayıotu» nun lezzetli ve 
faydalı bir şey olduğundan, -
hele bu muhtekirler misalini mü· 
teakip şüphelenmezsek yazık ede· 
riz : fırsat kaçırıyoruz ... Ekseriya 
bu gibi keşifler, harp ve sıkışık· 
lık devresinde müyesser oluyor. 
Vaktile, patatesi yalnız domuzlar 
yer sanırlarmış. Bir de bakmış· 

lar; mükemmel insan gıdası 1 
« Ayıotu " nun da bu kabil 

olmadığı, bo yerli hüdainabit 
nebattan, ucuz ucuz istifade ede
miyeceğimiz ne mahlm? 

Dikkati celbederim : Ayılar 

ve muhtekirler bizi mükemmel 
bir iz üzerine getirmişlerdir, 

kurs için şimdiden 

başlanmıştır . 

( Vl-NQ) 

hazırlıklara 
1938 senesinde Amerika ay

da ancak 100 askeri tayyare İ· 
mal ediyordu. Bunlar arsına ta· 
lim tayyareleri de dahildi. Bu ra
kamlar göz önüne getirilirse •harp 
patladığı zaman Amerikanın Lelin· 
ue ancak 2500 askeri tayyare bu· 
lunmasının sebebi anlaşılabilir . 

\\ \ ROMAN: 58 1 KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis Bu münasebetle Amerikada 

tayyare teşkilatı hakkında biraz 

malumat lazımdır. 

Amerikanın tayyare teşkil&· 
tt Avrupan1nkine ·benze

mez. Birleşik Amerikada birbirin· 
den ayrı dört ~ava teşkilatı 

vardır: 
1 - Askeri hva ordusu. Bu 

ordu Harbiye nezaretine 

tur. 

merbut· 

Av, 
istikşaf 

keptir. 

hücum, bombar.Jıman ve 
tayyar_elerindeo mürek· 

·ı - Erkanı harbiyei umumi· 
yeye merbut hava kuvvetleri. 

3 - Bahriye nezaretine bağ· 
lı deniz hava kuvvetleri. 

4 - ihraç deniz hava kuvvei 
seferiyeıi. Bu kuvvetin temelini 
filotilli.lar teşkil eder, iki veya 
dört ,filotilla bir grup, bir kaç 
grup 'da hava tuğayını teşkil 
eder. . ı·kı . 
• Bütün bu hava bır ı erı 1938 
senesinde 1,100 ü Harbiye ve 
1400 ü Bahriye nezaretine bağlı 
ulmak üzere 2500 tayyareden mü· 
rekkepti. 

1939 senesinde Fransa ile in· 
gilterenin acele talepleri Amerika 
da yeni tayyare fabrikalarının ku· 
rulmasını lüzumlu kılmıştır. Avru· 
pada harp patladığı zaman Ame• 

• 
Haydi şimdi d~ üst kata çıkan mer· 

divenin yamru yumru basamaklarını tır· 

manınız. On sekiz basamak sonunda dar 
bir sola. Sağda bir oda. Burada oturan 

orta yaşlı bir manavdır. Karısı da, ken
disi de ne tuhaf insanlardır! Çarpık dö
şemenin aralıklarında kum gibi kaynaşan 
tahtakurularını şaşırtmak için, bir gece 
sofada, bir gece odada yatıyorlar. Sazan, 
gece yarılarından sonra yataklarını sırtla

yıp yer değiştiriyorlar! 
Az basamaklı bir merdiven, sizi, or· 

tası kamburlaşan çok geniş -lıir sofaya 
çıkarır. Tam karşınızda iki oda. Solda 
bir başka oda. Ziraatcı Abdüllatif Bey, 
ak saçlı anası, yaşlı babası,.mektepli kar

deşi, karısı, bir Je beş yaşında kızı, bu 

üç odaya sıkışmışlardır. Ziraatçı, çok 
şen, geveze bir adamdır. Keman çalar. 

Kemanı yüzünden, vaktile memur gittiği 

uza!.. Anadolu kasabasında iyi bir mevkii 

varmışl Ziraatcının çağırılmadığı ziyafet 
olmaz, onun hazır bnlunmadığı eğlenti

lerde, düğünlerde kimseler neşelenmez· 
miş. Bütün kasaba erkekleri, rasladıkları 
yerde ona itibar eder; kerli ferli kayma· 

kam bile hal hatır sorarmış. Kasaba ka
dınları sokakta karşılaştıkları zaman, yüz
lerini örten yaşmaklarının uçlarını hafifçe 
sıyırır, dürtükleşerek. kınalı parmaklarile 

birbirlerine ziraatcıyı 

- Çalgıcı gıl 

gösterirlermiş: 

- Çalgıcı gıl 
Eğlentilerde, düğünlerde onun bir an 

bile oturup nefes almasın• ~a~ı ol?naınaz· 
mış. Kemanı suıturmaması ıçın, kımi rakı 
kadehini ağzına kadar ırötürür, kimi çata
lile mezesini taşırmış. Ve Abdüllatif Bey, 
bir taraftan kemanını çalarken, bir taraf· 
lan da ağzına uıatılan rakı k~dehini kur. 
satına boşaltır, mezelerden ~oplenirmiş, 

Ziraatcının beş yaşındakı. küçük kızı 
Müzeyyen, pek maskara ş~ydır. Bakarsı
nız paçaları dantelli minicık donunu kir· 

letti&-i için kıçına şamarlar yiyen Müzey· 

yen, yarım saat bile ıreçıneden, annesinin 
pudrasile yüzünü pudralaını~, ruiile du
daklarını boyamıştır. Gözlerıne •ürıneler 
çekmiş, saçlarına şekiller vermiştir. Bir 

küçilk kokot olmuştur! Her . _yeni çıkan 
şarkıyı Müzeyyen mutlaka bılır. Onun; e

vin arkasındakı bostana bakan dar, uzun 
balkonda, ince sesile babasının kemanına 
uyıışunu görseniz, katılarak gülersiniz. 

Merdivenin solunda, biri sokak, biri 
bostan tarafında, iki bitişik oda vardır. 
Birinci odada dar bir kerevet, aynası 
çatlak bir gardrop görürsünüz; üzerinde 
tortop olmuş kirli çorapları eski boyasız 
iskarpinler ... Gardrobun yanında büyük 

YAZAN: 
bir konsol. Konsolun Uzerinde 
ayna. Çıplak duvarda, içinde 

tozlu bir 
Kuranıke-

rim sarılı, işlemeli bir bohça. Bir iki İ•· 

kemle. Kafesli pencerelerde kenarları oy
malı kağıt perdeler ..• 

ikinci odada: eski bir kilim. Yüksek· 
çe bir sedir. Karşısında bir kanepe. Be

yaz örtüsü işlemeli bir ufak masa. Pen· 
cerelerde gene kenarları oymalı perde
ler ... Biı köşede yığılı birkaç yatak, yor
gan ve yastık ... 

Tirşe boyası soluk, kafesleri nakışlı 
büyük eski evin möbleıile ~kiraladığımız 
bu iki odasında ilk günlerimiz çok ıztı· 
raplı heçti. 

••• 
Yemek vakitlerimizi; ıslatarak, üzer· 

!erine tuz biber sürerek yediğimiz kuru 
ekmek dilimlerile geçiriyorduk. Aç ydtı· 
ğımız geceler_ oluyordu. 

Abdüllatif Bey ailesi, ne neşeli in. 
sanlardı! Hemen her gece burada konu 
komşu toplantılar yapılıyor, gece yarıla
rına kadar şarkılar söyleniyor, utlar, ke· 
manlar, gramofonlar çalınıyor, danslar 
ediliyordu. Abdüllatif Bey, misafirlerine 
kendi elile kaymaklı dondurmalar hazır· 
lıyordu. Bazı geceler, ziraatcının iyi yil• 
rekli annesi bizi hatırlıyor, kahve fincanı 

tabaklarile hisselerimizi getiriyordu. 
Babamızın bıraktığı ufak aylıkla, bes can 
yapayalnız, kupkuru kalıvermiştik. Bu u• 
fak aylıktan şimdi bir de kira ayırıyor

duk. Ne yapacaktık ? Nasıl geçine· 
cektik ? 

Yirmi yaşında koskoca bir erkektim. 
Ama, ne yazık! bir işe yaramıyordum kil ... 
Hikmet, çocuk sayılırdı. Nimet ablam, 
yarım insandı. Bebice'nin mektebini bi
tirmesine bir ay kalmıştı. ihtiyar annemi• 
zi çamaşıra tahtaya mı gönderecektik? 

Behice bir hayırlısile mektebini bitir

seydi, onu bir işe yerleştirebilseydikl •.• 
Zavallı kardeşim; odanın birine çekiiir, 

beri tarafta utlar, kemanlar, gramofonlar 
çalınır, danslar edilir, şarkılar söylenir
ken, ulak gaz lambasının isli ışığı altın

da akşamlardan sabahlara kadar habire 
çalışırdı. Avurtları çökmOş, kara sarı ol· 
muştu. Siyah gözleri çnkura kaçmıştı. O
muzları fırlamış, sırtı kamburlaşmıştı. Bir 
iki ay sonra, beş kişilik ailenin yükünü 
bu çelimsiz omuzlar yüklenecekti. 

Yirmi yaşında, güçlü kuvvetli, sapa· 
sağlam bir erkektim. Ama, ne yazık! Bir 
işe yaramıyordum kil ... 

•• * 
Sıcak bir yaz akşamıydı. Etrafı 

[ Devamı var ) 
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Çapkınlığile şöbretşiar ve pıç· 
kınlığile marul bir arkadaşım an· 
(atıyor: 

• Garolalya» yani Karanfil ıa. 
kabile meşhur olan dostum Despi· 
nayı bir gün . .evvel umumhaneler 
arasında bıçaklıyarak öldürdükle· 
ri için fevkalade efkarlıydım. 

Bilmem eski lzmiri tanır mısı· 
nız ?. Ne dil, ne hars, hattii ne de 
mal, mülk bakımlarından bizim ol· 
mıyan; fakat hakikaten enfes bir 
kordonu vardı. O kordon şimdi 
de var amma yangından evvelki 
kordonun yanında dili tutulmuş 
bülbüle benziyor. O zamanın kor· 
donu Kramer, Klonaridi, Posidon, 
Graç, Kale dö Pari gibi muhte
şem gazinolarile; lzmir tiyatrosu 
gibi heybetli, süslü biaalarile; Spor· 
tin g klüp, Avcılar klübü gibi ki· 
bar mablellerile ve nihayet yarım 

milyon nüfusun yarattığı hayatla 
bambaşka bir şeydi. O zamanın 

kordonu, tekmil Osmanlı impara· 
torluğunun ithalat ve ihracaat ağ· 
zı idi ve bu sebepledir ki lzmir 
hakiki servet ve refah kaynağı ha· 
)indeydi. 

Hemen ilave edeyim: Bu ser· 
vet ve refahın biz Türkler sadece 
seyircisi ve hayranı idik. Muazzam 
kazançların etini yabancılar yiyor· 
lar, kemiğini de limerhametin bize 
karşıdan gösteriyorlardı. 

işte bu kordonda, Klonaridi 
gazinosunda dostum Garofalya 
Despinanın vefatından mütevellit 
simsiyah efkar içinde kafayı çek· 
miş; sokağa bulut gibi, dut gibi 
tam filispit bir halde şeref vermiş· 
tim. 

Aklım, "mantığım, muhakemem 
yerinde idi veya ben Ôyle zanne· 
diyordum. Fakat bacaklarım ka· 
fama isyan etmişlerdi. Bu sebeple, 
bütün aksi arzularıma rağmen, 
sağa sola yalpa vurarak yürüyor· 
dum. 

Şaka cieğil; bizim dildade he· 
nüz ömrünün baharında iken ruzi~ 

garın acı bir cilvesine kurban git· 
miş, o siyah gözlerini fani hayata 
yummuştu. 

Diyeceksiniz ki bir Karanfil 
hanım eksilmiş; ne çıkar? iyi am· 
ma bunu şimdiki kafa söylüyor. 
O zamanın sulu gönlüne bunu an· 
!atmak kabil miydi ?.. Ölüsü kan· 
dilli sevda , mermere saplanmıştı 
işte .. 

Dahası var; Başım dönüyor, 
içim bulanıyordu. Kimbilir kaç şi· 
Şe çalkalama 9 numaralı Yanuli 
rakısı içmiştim. 

Bu yüzden tramvaya da, ara· 
baya da binemedim ve ağır 
aksak, fıstıki makam caddeyi tut· 
tum. 

Yürü, yürü; bitmez kör ola
sıca kordon , . Saat• herhalde sa· 
babın ikisini bulmuş olacak ki kor· 
donda kimsecikler kalmamıştı. Ca
mi saatinin rakkası gibi munta· 
zam ve muttarid olmamakla be· 
raber ona benzer sallanışlarla 
ilerliye, ilerliye evvela Kışla mey· 
danını, bir hayli sonra da Yahudi 
maşatlığını buldum. [1] 

Nereye mi gidiyordum?. Bu
nu ne siz sorunuz, ne de ben 
arzedeyim ; lakot o takdirde ma
ceramı anlatacağım. 

Şey ... Öteki sevırilime, öteki 
dostum. Çingene Melek Hanıma 

gidiyorum .. 
Çingene dedigime bakmayın; 

kendisi sahiden Çingene değildir; 
Lakabı öyle idi. Kafirde bir 

.tahrilli, mavi göz vardı ki, mi· 
rıaı, bir bakışta şeyhülislam elen· 
diyi bile vallahi de billahi de 
tllh" ' ' a a 1 de baıtao çıkarırdı . 
Melek için bitiyordum, ölüyordum. 
. . Garofalyanın efkarı?. Perhiz 
ıçınde turşu mu yiyoruz? 

Hayır 1. 

Hani bazı maziperest ihtiyar· 
lar vardır ki her münasebet düş
dükçe: 

. . Nerede o eski patlıcanlar 
~>ızım; şimdikilerin dolmasında bi· 
e bir yavanlık var. 

Gi.bi berzevellik ederler; mÜ· 
saadenızle ay · h 
d b . nı ezeyanı bendeniz 

e ecereyıın: 

Nerede o eski ., .... 11 . • b 6onu er, azı. 
zım al t • · 
kad;nı bi;; egıne _be~zerlerdi. Altı 

en aynı şıddetle ayni 
ateşle, ayni hevesle . f kl 
diğim az değildir. ' ış ıya a sev· 

Evet; Garofalyanın h . k 
b t

• . . . . azın a ı· 
e ı ıçın ıçım alev ale h 1 

d . , v ar ıyor-
u; fakat Çıogene MeJeo.·1 d d 

ı- 6 ee· 
ıce seviyordum. Bu ıreceki efki· 

rım, apartman halindeki gönlümUn 
bir dairesinde vuku bulan inhilal· 
den mütevellitti. 

Yahudi maşatlığını aşağıdan 
yukarıya amuden katedip bitirmek 
üzere idim ki kulağıma bir kadın 
sesi geldi: 

- Ettirmecen işte .. lsmail gil· 
le duyasa ayıp demi size? 

Vay canına.. Bizim çukurun 
kenar tarı.llarında yetişmiş bir Ba· 
yancığın sesi .. 

Arkadan iki kalın ses: 
- Bana bak gabo; zırlanıp 

durma; billahi şimdi beş kardeşi 
mutrana ekeceğim. 

. Ben kulak kesildim. Sade ku· 
lak mı ya; ayni zamanda ıröz de ... 

- Elleşm• bene.. Tövbeler 
tövbesi lsmal gile bu ettiklerinizi 
anlaticen .. 

Daha sonr iki şak, şuk bir 
küfür, bir kadın feryadı .. 

Ehi.. Durulmaz artık... Kafa 
zom; ciğer yanık; gönül efkarlı; 

belde de parabellum var. 
Hemen vak'a mahalline seğirt· 

tim: 
- Kim var ulan orada?. 
Şeşi beş değil; hatta dübeş 

gördüğüm için karışma bir peşte· 

mallı kadın siluetile iki adam ha
yali seçebiliyordum. Erkekler bir 
hamlede kadının önüne geçerek 
beni karşıladılar. 

Sana ne arkadaı ? Git 
işine .• 

Nasıl b~na ne ulan?. Bu· 
rası dağ başı mı?. 

Birisi biraz daha yaklaşarak 

fena direldi.: 
- Buraya bak delikanlı!' Bu 

işlere senin aklın ermez. istikamet 
yukarısı; marş marşl. 

- Gitmezsem?. 
- Biz adamı zorla sepetle-

mesini de biliriz. 
- Orasını geç te beni dinle: 

Bir kadına tokat atmak ayıptır, 

erkek adam bunu yapmaz.. Sana 
ben bir şey ... 

{Devamı var} 

[1 J Yahudi maşatlığı 
Bahribaba parkı oldu. 
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Sayda Ve "Şiddetle hare· 
ket etmeliyiz.,, karargihının söz 

Kudüs 16 (a.a) 
- Ordu umumi 

cüsü, harekat hak - Londra 16 
kında şu tafsilatı K •. s v e (a.a) - Niyaz 
vermiştir: Kronik! yazıyor: 

Müttefik kuvvet· t Suriyedeki Vişi Zap edl.ldı• Fransızları Küiz· ler bir ileri hü· 
ning hükümetleri 

cum hareketile ·~~----------• 
K• • • · ı· • - nin emriyle inad. 
ısve om şıma ı J •ı• k J k" b' k . . ngı t ar ır mu avemet 

şarkısınde ve Şa ız ı a arı - ı k d' 
t k 'b 16 gos erme te ır . 

~a a rı en L •• b k Bu mukavemeti 

dkıloMmebtrte m~safel. U nan mınta a kırmak için elimiz· 
e a ayı ışga d 
t · 1 d' K" e bulunan bütün 

e mış er ır. ı.s,· sına ha"' kı·m kuvveti kullan· 
ve de zaptedı • 

mamız 15.zımdır. 
miş bulunmada· Surlyedekl y 1• ş 1• dır. Bir müttefik Bahis mevzuu O· 

kolu Kisvenin 12 Fransızları muka· lan büyük mese 
k"l t kadar vemet .. t 1 1 leler y a n 1 n • 

ı ome re 9uS er yor ar da F r a n s 
1 

z· 

şarkında çöl kenarında Adliyenin ların kendi basiretsizlikleri dolayı· 
şarkında ilerlemeğe başlamıştır. siyle maruz kalacakları kayıpların 
lngilizler tarafından işgal edilen hiç ehemmiyeti yoktur. 
Sayda'nın şarkında Lübnan tepe. Eğer Suriyeyi almaz ve bunu 
!erinde Jezzin şehrinin müttefik· süratle yapmazsak Hür Fransa ve 
ler tarafından zaptı, burada hare. Hür Fransa davası çok kaybede. 
kette bulunan kolu sahil boyunca cektir. Vişi Fransa değildir. Bütün 
Beyruta doğru ilerleyen kolun hi- dünya Suriyedeki tarakkilerimize 
zasına getirmiştir. Iraktaki lngiliz 1 

nazar arını çevirmiş bulunuyor • 
kuvvetlerinin Suriye-Irak hududun Fransa ve hatti. Vişi de dahil ol· 
da 80 kilometre mesafede Fırat k 

ma üzere bütün dünya efkarı Ü· 
üzerinde Deyrizor'u zaptetmi• ol· · d ... zerın e tesir yapmamız için yegine 
duğu doğru değildir. yol muvaffak olmaktır. Zafere ihti· 

/ngiliz donanması Vişi mev. yacımız vardır. Ve buna varmak 
zilerine obüs yağdırıyor için daha süratle ve daha şiddetle 

Londra 16 ( a.a )- Royterin hareket etmeliyiı. 
Sayda civarındaki lngiliz kuvvetle· Bir /spanyol gazetesine göre 
ri nezdinde bulunan hususi muha. Lizbon 16 [ a.a J - lngiltere-
biri bildiriyor: ' nin Suriyede gösterdiği teşebbüs 

Cenubi Suriyedeki lngiliz kuv Portekiz gazetelerinde bahis mev-
vetleri şimdi Mercayun'dan Sayda zuu olmakta devam ediyor. Repüb· 

lika gazetesi diyor ki: 
ya kadar 80 kilometrelik bir hat· « lngilterenin Suriyeye girmek 
tın cenubunda kiiin Lübnan mınta kararına sebep Alman tehditleri· 
kasına hakim bulunmaktadır. lngi· dir. Basit bir protestonun lngilizle-
liz topçusu Sayda şehrinin arka. ri bu yoldan çevireceğini >anne!· 
sındaki müdafaaları bombardıman mek Vişi için o kadar boş düşün. 
ediyor. cedir ki şayet böyle bir şey olsay-

Sahil açıklarında seyr eden dı buna bizzat Vişi hayret ederdi.» 
lngiliz donanması cüzütamları Vi- Bir general yaralandı 
şi kıtası mevzilerine obüs yağdı. Londra 16 ( a.a) -Hür Fran· 
rıyordu. Arazi, şehir üzerine nihai sız kuvvetleri umumi karargihın-
hücuma hazırlanan hi.ki üniforma dan bildirildiğine göre, Suriyedeki 1 

Hür Fransız kuvvetlerinin hareki· 
lı piyade erleriyle doluydu. lngi· tını idare eden general Le Janti· 
liz filosuna pike ' bombardımanları kom Suriye cephesinde yaralanmış.! 
yapan düşman tayyarelerinin hare tır. Fransız renklerini taşıyan tay· 
katını dürbinle takip ettim. Gemi· yarelerin bir yolu bombardımanı 
lerin yakınlarında su sütunlarının esnasında bir bomba parçasiyle ge 
yükselditini gördüm. Düşman tay- neralın kolu kırılmıştır. Koluna a· 
yareleri çok faaliyet gösteriyorlar· meliyat yapılmış olan general, yal· 
d B b nız bir gün istirahatından sonra 

ı. om ardıman edilmiş bir yol 
umumi kararg.ihına dönmüştür. 

üzerinre bulunuyordum. Bu esnada Londra 16 (a.a) - Milstakil 
üç motörlü tayyareler belirdiler Fransız ajansının Kudüsten öğren· 
ve bi~i bombaladılar, mitralyöz diğine göre, Suriyenin ve Lübnan'· 
ateşine tuttular. Bir Avustlalyalı in müttefikler tard!ından işğal edi-
asker bu bombardımanın sabahtan len yerleri harekat başlarken yapı· 

lan vaad mucibince istiklillerinın 
beri üçüncü hava hücumu olduğu tahakkuku için ilk tedbirleri alma· 
nu söyledi. Bu asker iki düşman ğa başlamışlardır. 
tayyaresinin Britanya avcuları ta· 
rafından düşürüldüğünü görmüş· 

tür. 
Lübnan köylerinde, otomobil· 

·lerimizio etrafını saran ve güler 
yüzle elimizi sıkan halk tarafından 
hararetle karşılandık. lngilizlerin 
bir köye girişlerini genç bir fngi· 
liz subayı bize şöyle anlattı: 

« Bu köyde polis şefi bizi kar· 
şılarken . önd~ polis memurlarını 
bir saf halinde dizmiş bulunuyordu. 
Silah deposunun ,anahtarını vrrdi: 
Ve bütün bu memurların, kendisı 
başta olmak üzere, De Gaul için 
çarpışmak istediklerini bildirdi. Ben 
de polise silahlarını muhafaza et· 
mesi ve asayişi idameye devam 
eylemesi müsaadesini .. verdim. » 

Bir Alman amirah
nın SÖ.tleri 

Londra: 16 [a. a.] - Alman 
amiralı Lüzv, Şimali Amerikaya 
hitaben radyoda söylediği bir nu· 
tokta, Ruzveltin devriye sistnmi 
yüzünden Almanyanın maruz bıra
kıldığı çıkmazdan acı acı şikayet 
etmiş ve demiştir ki : 

«Eğer bir Alınan korsanı bir 
bir Amerikan harp gemisininıtakibine 
uğrarsa ya bir fngiliz gemisinin 
gelmesini bekliyecf>k yahutta ken· 
.disini takip eden bu Amerikan gemi· 
sınden kurtulmak için onu batıracaktır. 
Bu takdirde de Ruzvelt Amerikayı 
harbe sokmak için güzel bir baha· 
ne bulmuş olacaktır.» 

Amerikanın 
kararı 

Mihvere aid 
alacaklar bloka 

ediliyor 
Nevyork: 16 [a. a.J - Ame· 

rika radyosu muhabirleri, mihve
re aid alacakların bloka edilmesi 
hakkında Ruzvelt tarafından ve
rilen emri, RoJ>İn Moor vapuru· 
nun torpillenmesine doğrudan doğ· 
ruya bir cevap suretinde telakki 
ediyorlar. Maamafih muharrirlerin 
ekserisi bu tedbirin geç kalmış 

olduğu mütal.iiasındadır. Bütün 
Amerikan gazeteleri Alman harp 
gemilerininin torpillenmesini iste
mekte ittifak eylemektedir. • 

Nevyork: 16 [. a.] - Mahlm 
olan son rakamlara göre mihver 
devletlerinin Birleşik Amerikada
ki alacakları yekünu takriben 
200 milyon dolara baliğ olmakta
dır. Maliye nezaretinin bir memu
ru, mihverin başka namlar altında 
dahi alacakları bulunabileceği mil· 
taliiasını serdetmiştir. 

ltalyanın mukabelei bilmisli 
Roma: 16 [a. a.] - Stelani 

ajansı bildiriyor: 
Amerika Birleşik devletleri 

reisinin emriyle İtalyan ve Alman 
alacaklarının bloka edilmesi ve 
bütün yabancı emvalin tesbit olun· 
ması üzerine Faşist hükOmeti der
hal mukabelei bilmisil tedbirleri 
ittihaz ettikten sonra ltalya'da 
Amerikr Birleşik devlerlerine aid 
bütün emvalin derhal tesbitini 
emreylemiştir. 

Amerika, 12 milyar 
33 bin tayyare 

yapacak 
( Baştarafı ikincide) 

[ 40,000] e çıkmıştır. Fakat her 
şeyin bir haddi vardır. Techi•atı 
mükemmel olan otomobil endüs· 
trisinin tayyare fabrikalarına yar· 
dım etmesi icap ediyordu. Bunun 
için sermaye, teçhizat ve müstah
demin meselelerini de halletmek 
lazımdı. Aylarca müzakere ve ted· 
kik edilen bu mesde, biç olmazsa 
kısmen halledilmiş görünüyor. 

Ş imdi muazzam otomobil fab· 
rikaları, havacılak nam ve 

hesabına çalıııyorlar. Packard oto
mobil fabrikası, 9,000 Merlin ti
pinde lngiliz motörü yapmağı üze· 
rine almııtır. 

Ford fabrikaları da seri halin· 
de Pratt, Vhitney motörleri imal 
edeceklerdir. Buick, Chrysler Ge· 
neral Motors fabrikaları, ta~yare 
humbaralarını imal ediyorlar. 

Fakat imalat meselesi ne ka
dar mühim ise, mamulitın salimen 
teslimi meselesi de 0 derecede 
mühimdir. Geçen Martta bir hafta 
zarfınd~ şil:plerle. nakledilen tay. 
yarelerın dortte bıri batırılmıştır. 

Vakıa Lock • Heed X. C 35, 
uçan kaleler namile anıl•n Bocing 
17, Consolidated P. By gibi ağır 
bombardıman tayyareleri, Arzı ce
di de uğrıyarak Atlantik Okyanu
sunu uçarak kolaylıkla geçebili
yorl~rsa da l11gilterenin muhtaç 
oldugu avcı ve hafif bombardı
man tayyareleri için vaziyet böyle 
değildir. 

B. Soosevelt'in prensip itiba
riyle kararlaştırdığı devriye kara· 
kolları, biç şüphe yoktur ki bu 
ciddi endişeye karşılıktır.» 

DonanHavvanlard iriltiliyor 
Son ilmi hadise, Amerikada -Dr. Raif Uil· 

ırd'ın donup ta ölen bir küçük deniz domu· 
zunu diriltmesidir. Domuzu dondurduktan son· 
ra üç gün bir buz kutusu içerisinde tutmuş, 

sonra buraya hararet sevkiyle tedricen buzu 
söktürmeğe ve yavaş yavaş eritmeğe başlamış, 
domuz harekete gelerek sanki kendisine biç 
bir şey olmamış gibi canlanmıştır. 

Bundan evvelki böyle tecrübeler, kurbağa· 
!arla, soğuk kanlı hayvanlarla yapılarak muvaf· 
lakıyetle neticelenmişti. Şimdiki tecrübeler ise 

sıcak kanlı hayvanlar üzerinde yapıldığından 
ilim sahasında büyük terakki elde edilmiştir. 

• 
Leyle erın 

ha atı 

Almanyada Şarki PruS· 
yada Poziten'de Ornitoloji 
istasyonunun t e t k i k 1 erine 

göre, Almanyada mevcud olan 40,000 çift 
leyleğin yarısı Şarki Prusyada yaşmaktadır. 
tetkiklere ıröre leylekler baharda her zaman 
eski yuvalarına dönmezler. Halbuki şimdiye 
kadar leyleklerin hep ayni eski yuvalarına dön-

dilkleri sanılıyordu. Ayni suretle, leyleklerin, 
köy avlusuna, köylülere dalı~ ziyade bağlandık· 
lan iddiası da bugün tasdık ediloıemektedir. 
Leylekle de, insanlar gibi kendilerine elverişli, 
münasip olan yerlerde yerleşirler, orada yeni 
yuvada kalabilirler. Erkek ve dişiden mürek· 

kep iki çift leylek ailesi, ayni ocak, yuva için 
mülkiyet iddiasında bulunduğu takdirde, bu iki 
aile arasında ölüm veya Yaralanma ile netice• 
lenen kanlı mücadeleler olur. 

Umumi kanaate göre, leylek çiftleri bir· 
birlerine çok bağlı olup İyi Ve sadık zevç ve 
zevcedirler. Faka! bugün bu kanaat reddedil· 
moktedir. 

Çok defalar ailevi ihtilaf sebebiyle bahar· 
da sıcak memleketlerden zevç ve zevce alan 
leylek yuvasına yalnız döner, Sazan bo yalnız 

leyleğin kendisine başka bir eş bulduğu vaki 
olur. Sazan da bu yalnız leyleğin eşi sonradan 

belirerek zevci veya zevcesi olan leylek üze· 
rinde bak iddia eder ve yeni eşle kavıra baş· 
(ar. Me!iele de iki taraftan birinin yeoilmoıiyloı 

yuvadan 
halledilir 

koğolması ve yeni eşin •·kaçmasiyle 

• 1 k 1 t b k k M eş h u r Rus 
s e 8 e a ara heykeltraş ve arkeo-

heykel yapan loğlarından Gerassi-
mUlehassıs mof tarihte şöhret 

._ _________ ,. bulan adamların is· 

keletleri ve bahusus kafaları üzerinde tetkik-
ler yaparak bunların canlı zamanlarındaki yüz· 
!erinin bütün hututunu gösteren yarı vücud 
heykellerini, yani büstlerini yapmağı kendisine 
iş edinmiştir. Şimdiye kadar meydana getir· 
diği bu gibi büstlerin arasında Rusların itti· 
had ederek büyük bir devlet kurmalarından 
evvelki zamanlarda büyük bir şöhret kazanan 
prens Bogololeski'inin heykeli vardır. Prensin 
ağzının şekli, büyüklüğü ve burnu en ince le· 
lerrüatına kadar bu heykelde gösterilmiştir. 

Şimdi Gerassimol Türk aleminin büyük 
simalarından ve fatihlerinden Timurleng'in büs· 
tünü vücuda getirmek için çah.şıyor. Bu e.ser 
bütiln dünyanın alikaeını uyandıracakhr. 

Nevyork Limanına 
Mayn Döküldü 

(Baştarafı Birincide) 
kan v a t a n d a ş 1 a r ı va
purun hukuku düvel kaidelerine 
ve beynelmilel ahlaki ve insani dü· 
şüncelere mugayir bir surette ba· 
tırılması üzerine küçük tahlisiye 
sandallarına iltica etmek mecburi
yetinde kalmışlardır. 

Amerika'oıo alacağı vaziyet 
hakkında mal<lmat vermesi rica 
edilince, B. Sumner Velles hi· 
dise hakkında mufassal malOcıat 

almadan " nihai ,, mahiyette bir 
beyanatta bulunmaktan istinkaf 
mecburiyetinde olduğnnn söylemiş· 
tir • 

Berlin'de yapılan beyanat hak· 
kında da B. Sumnor Velles şöyle 
demiştir: 

Amerikalılara tehdit telakki 
ettikleri sözler biç bir tesir ya· 
pamaz. 

ln2iltere'ye kaçak eşya götü
ren ber vapurun batırılacağı hak· 
kındaki tehdide dair B. Snmner 
Velles, Robin moor'un harp mınta· 
kasından çok uzakta bulunduğunu 
ve Amerikan kanunları tarafından 

menedilmiş bulunan emtiadan hiç 
birini himil bulunmadığı gibi A· 
merika tarafından kaçak addedilen 
hiç bir hamule do taşımadığını ve 
anbarlarındaki malların biç birinin 
harp mıntakasındaki limanlardan 
her hangi birine a-öturülmekte ot. 
madığını söylemiştir! 

B. Velles, yolcularla mürette· 
battan üçünün ölmüş olması ihti· 
mali bulunduğunu beyan ederek 
Amerika'nın ltalya'daki büyük el· 
çisi B. Philips'ten aldığı bir telg· 
rafta Robib Moor'da.ı kurtarılan· 
!arın ltalya'ya muvasalat ettikleri 
~akkındaki haberin kati surette 
tekzip edilmekte olduğunu ilave 
etmiştir. 

B. Ruzuelt hadise ile biz· 
zat meşgul 

Nevyork Post gazetesi de 
şöyle demektedir: 

Robin Moor'un batırılması ta
rihimizde harp lr.iibusuou bir kere 
daha, daha bariz hatlarla teressüm 
ettirmiştir. 

Uzun denizyolları bizi doğru· 
dan doğruya harbe ırötürebilir. 
Denizlerin serbestisi daima Ame· 
rika tarafından en büyük bir dd· 
diyetle telikki edilmiştir. Azami 
süratle hareket etmemiz lizımdır. 
Alman denizaltıları gittikçe daha 
ziyade yaklaşıyorlar. Korsanlık 

h a r e k o t 1 e r i a r t ı k kapıla .. 
rımızın dibinde yapılmaktadır. Bu. 
gün tatbik edilecek yegine siya• 
set sert ve cesurane bir siya· 
settir. 

Nevyork Taymis gazetesi 
" harp mi, şekavet mi? ., başlığı 
altında şunları yazıyor: 

Amerikalıların ekseriyeti Alman· 
lar için ikisinin de ayni mahiyette 
şe)ler olduğu kanaatindedir. Eğer 
Vaşington Avrupa harbine girmek 
için meşru bir sebep arıyorsa bu 
hadisenin böyle bir sebep teşkil 
ettiğini Almanler bile tasdik eder. 
Beyaz saraydan bildirildiğine göre 
B. Ruzvelt Robin Moor hadisesi 
ile bizzat meşgul olmaktadır. 

Kezalik Beyaz sarayın bildir
diğine göre Amerika hükumetinin 
kararı batırılan vapurdan kurtarı· 
!anların ifadelerinin tetkikinden 
sonra verilecektir. Hadisenin vaha· 
metini ve muhtemel neticelerini 
nazarı itibara ıılan B. Ruzvelt son 
dakikada yapılması muhtemel ten· 
kitleri önlemek maksadiyle hadise 
hakkında tam ve doğru malOmat 
sahibi olmak arzusundadır. 

" Bitler' e mukavemet za
manı gelmiştir. ,. 

Vaşigtan 16 (a, a) - Vaşing. 
ton Post gazetesi Birleşik Ameri· 
ka'nın harbe girmesini açıkça İs· 
tiyor ve diyor ki: 

" - Eğer harp halinde isek 
tıpkı harpte imişiz gibi ve dolam• 
haçlı yollara ırirmeksizin hareket 
etmeliyiz. Hitler Amerika siyaseti 
hakkındaki istihlafını suratımıza 
attı. Hitler'e ·mukavemet etmek 
zamanı gelmiştir, Ruzvelt'in ordu 
baıkumandanı sıfatıyla bir karar 
vermesi ve Amerikalıların can ve 
mallarını korumak için kanuni va
zifesini yapması lazımdır. Bu ka• 
rar da şudur: Amerikalıların can 
ve mallarını tahrik olmaksızın 
batırarak denizlerdeki hüriyetimizi 
mahveden oazi kor>anlarını ve de· 
nizaltılarını araştırmak ve tahrip 
etmek için donanmamıza emir 
vermektir. 

Hitler, lngiltete'yi boğmak ve 
garp yarı küresine l.ikim .. olmak 
için Atlantij'i ele almak ,çın ut· 

' R it Hitl~r'in her tilra 
raşıyor. uzve 1 . hi'-· . etioi ~ıe amasına fil denız a.ımıy 

k k YacaııFını son nutkunda 
arşı o • 

söyJeıı:ıişti. Bunu hatırlarız. ,, 
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Bir ihtimal 
etrafında 

[Başmakaleden artan] 
<lığı bir haberi bildirmekte ve bu 
lıaber<le Alman hariciyesinin Tas 
ajansının tekzibi hakkında bir fi. 
kir beyan etmemiı olduğunu gös
termektedir. 

Görülüyor ki bu ihtimal etra
lında çıkarılan şayialar pek de 
boş ve manasız şeylere benzeme· 
me.dir. Eğer öyle olmuş olsay· 
dı iki devlet arasındaki bu iyi mü· 
nasebetleri ve dostane havayı bo· 
zar mahiyette olan bozguncu neş· 
riyatı ve propagandayı Berlin de 

derhal ve otomatikman yalanlardı. 
Fakat Almanya ~böyle yapma· 

Jı ve halada sükOtunu mıılıafazo 

ediyor. 
Saniyen t Roma.oyanın umumi 

seferberlik ilan eder gibi bir vazi
yet alması merak edilecek bir hal 
alıyor. Öyle ise Moskova neden 
böyle hareket etti? Aceba Mosko 
va vaziyetten şüphelendiği için 
bu tekzibife Berlini bir iskandil 
etmek mi istedi? 

Her halde bugün bütün dün· 
yanın yakında perdesi yırtılacak 

oJan bir esrar içinde yaşadığına 

şüphe edilemez. 

Alsara}' Sinemasında 
BU AKŞAM 

Mevsimin son!' olması ve tekmil sinemaların prog
ramlarını hafifletmesine rağmen sinemamız bu hafta 
şaheserler sahaserinden bir inci daha sunuyor 

• 
Afrikanın balta girmemiş ormanlarında 

bin bir tıJrlü maceralarla çevrilmiş 

r .. •> ,,,. (~;: ~ t:J11·· u i'-~ .,,_ - •J . • y 
Hazreti Süleymanın hazineleri 

1 1 1 

Hem şarkıcı hem yumrukcu 
BO SETEEL 
Tarafından temsil edilen 

t<·O'VIOY=-UN 
·INliKAMI 

İ AN 
Telgraf muhabere bilgisi olan ilk 
mektep mezunu memur alınacak 

P. T. T. Umum 
Müdürlüğünden: 

1- İdremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf 
muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı ve ücretli 
memurlar i°çin müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif ede
ceğı yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük
müne göre (10) lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4- İdare dahilinde müsabakaya iştirak edecek hat Baş 
bakıcı, Bakıcı, Baş müvezzi, Bakıcı ve müvezzilerin (30) ya· 
şından evvel idareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5- İdare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle 
halen idare dahilinde bulunan muvakkat memur, muvakkat 
bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun ( 4 ) 
nüncü maddesindeki şartları haiz olanları ve devlet imtiha
nına ilk defa alınacakların (30) yaşını gaçmemiş bulunmaları 
lazımdır. 

6- Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya gir
mek isteyenler 21. 6. 941 cumartesi günü akşamına kadar 
yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek istiyenler
de mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbite
leriyle birlikte imtihanın icra olunacağı P. T. T. Merkez 
Müdürlüklerine müracaat edeceklerdir. 

7- Müsabaka, Vilayet P. T. T. merkez müdürlüklerinde 
umumi bilgiden 23. 6. 941 pazartesi günü saat ( 9 ) da ve 
muhabereden de 24. 6. 9-11 salı günü saat 9 da yapılacak-
caktır. 17 - 18 - 19 908 

Dr. Marko İkiz 
Sabık s·işli. Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan mead .. her gün saat 

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

Tyy. A. Satınalma Kom. 
Başkanlığından : 

1- Ciheti askeriye ihtiyacı için yevmiye 500: ldtıO çift 
ekmek pişiriltilme işi Tyy. Alayı satınalma komisyonunca 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmesi 27· 6. 941 perşembe günü saat 15 de tü
-men binasında Tyy. Alayı satınalma komisyonunda yapıla
caktır. 

3- Muhammen fiyatı 4927 lira 50 kuruş olup muvakkat 
teminatı 370 liradır. 

4· Evsaf ve şeraiti her gün iş zamanında komisyonda 
görülebilir. 

5- Taliplerin muayyen gün ve saatda teminatlari\e bir
lilcte komisyona müracaatları ilan olunur. 

884 11· 17· 22- 26 

BUGÜN 

İkmal kurslarımızda riya
ziye dersleri, salı, perşembe 
günleri 3, üncü sınıfa ve 
cuma günü 1 inci, 2 inci sı 
nıflara olmak üzere yalnız 
orta okul talebelerine verile 
cektir, 
Derslere saat (15) de başla -
nacaktır. 

• 
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! MU.iDE (!ı 
Adana askerlik 
şubesinden: 

• • 
Bu yıl deniz gedikli erbaş 

okulunun birinci sınıfına üze• 
rinden bir yıl geçmemiş ilk 
mektep mezunu alınacaktır. 
isteklilerin şeraiti öğrenmek 
için şubeye gelmeleri ilan 
olunur. 

: 90 LİRAYA RADYO : 
• • • t ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR t 

• • Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve • 
• : Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N : _...,lm...,ti...,ya...,z ...,sah...,ib...,i , .... c...,a...,vit ... O_R_AL_ 

• Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. • u. Neşriyat Müdürü : Avukat 
t t Rifat Y AV3ROÔLU 

'• ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER t Basıldığı yer : [ BUGÜN J 
Matbaası- Adana 
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Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvare Suvara 

8,45 BU AKŞAM 8,45 

iki Büyük Heyecan Filmi Birden 
1 

Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 
Tarafından temsil edilen l TÜRKÇE SÖZLÜ ] 

IARZA~I ~<ACJYOR. 
Afrikanın Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 

il 
Sergüzeşt Filimlerinin Büyük Kahramanı 

( B O B S T E E L E ) tarafından 

Al Ti SiLAHLI HA DUT 
Sou derece meraklı ve hey:canlı büyük sergüzeşt filmi 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklal İlk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 

1- Atatürk parkından ku
ruköprüye kadar uzanan ye
şil yola yaptırılacak kanali
zasyon inşaatı açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (2504. 
40) liradır. 

3- Muvakkat teminatı (187. 
83) liradır. 

4- ihale 4/ 7 / 941 tarihi-

ııe rastlayan cuma günü sa
at 15 de belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

5. Keşif ve şartnamesini 
görmek ve izahat almak is
tiyenlerin Belediye fen mü

dürlüğüne ve ihale günüde 

muayyen saatta teminatlarile 
birlikte Belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

17-21-25·29-3 907 

Dünya sinemacılığının bu güne kadar vücude 
g e tir di ğ i e n b ü yük son' a t m u c ize s idi r 

BU AKŞAM 

YAll~K SjtNIMA 
Taktim ediyor 

En içli aşkları yaratan en derin sevdaları yaşatan gözlere 
zevk gönüllere hayranlık dağıtan en muhteşem film 

SON BESTE 
OYNA YANLAR: 

Kate de Nağy ve Georges Rıgaud 
Gibi iki büyük artist tarofıuclan temsil edilmiştir 

Ayrıca bu filme ilaveten: 
Türk müziğinin en güzel parçalariyle süslenmiş 

.tJJ [E }JJ j ş 
Türkçe sözlü ve şarkılı ŞARK FiLMi 

Pek Yakında: 

Unutulmaz bir balo gec~si Zarah Leander ve bal pare 

Belediye 1
••••••••••••••••••••••••••• 

Riyasetinden: . ; j Kiralık bir ev İ 
1- Temizlik işleri hayva- ı: A • 

ootının bir senelik nal ve ka- 1: ranıyor : 
Yar ihtiyacı açık olarak ek- 1: A f 1 dd : • s a t ca e üzerinde : 
siltmeye konulmuştur. • 

2- Beher ayak nal'ın mu- • veya en yakın civarında : 
hammen bedeli [ 40] ve beher : şimdiden oturmak için hah- : 
ayak kayarlanmanın muham- i çeli ve hiç olmazsa 6 oda- ! 
men bedeli (25) •kuruştur. : lı asri bir ev aranıyor. Ve 2 : 

3- Muvakkat teminatı -60- i senelik icar bedelide peşin İ 
liradır. : verilecektir. Tek 1 i fi erin S 

4- İhalesi haziranın 27 • l • 
inci cuma günü saat on beş- • YEN OTEL idaresine yapıl- • 

• ·1· 1 • te belediye encümeninde ya- : ması ı an o unur. : 
pılacaktır. : Almanya başkonsolosu S 

5- Şartnamesi yazı işleri : 13- 14· 15- 17- 18 891 S 
1 

• • 
müdürlüğündedir. stiyenler ••••••••••••••••••••••••••• 
orada görebilirler. Matamatik Dersi 

6- Taliplerin ihale günü 
muayyen saatte teklif mek
tuplarile birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilan 
olunur. 13- 17· 21- 25 894 

Veriliyor 
Arzu edenlere riyaziye der· 

si verilecektir . lstiyenlerin 
gazetemizde(O)runızuna müra 
caatları.17-18-19-20-21-22 906 

• 


