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ceıecek yrı HükUmet Arpa , Çavdar , Yulaf, 
~a~s:ı:~e Mısır ve diğer hububata el koyUyor 

Bugün mühim bir koordi. -
Kararı · Çıkacak , 

nasgon 
HUkOmet, icabında, hububatı saklamak 
Uzere anbar ve depoları alabllecek; çuval , 
kanaviçelere el koyabilecek. 

Amerika 
Alman Ankara : 17 [ Radyo Gaze· 

tesi ] - Yaran müstahsil ve oıüs

tehlik bütün halkımızı alakalandı

ran mühim bir Koordinasyon ka
rarı neşredilecektir. Bu karar; 

fi 1konsolosluklannı 
· · kapattı J 

Arpa, Bağday, Mısır, 

bütün diğer hububat 

Yulaf ve 

mahsulüne · Beyazsaray~a 
el koyma kararıdır. 

MalOmdur ki Milli Korunma 
kanununun 14 üncü maddesi hü

kOmete, halkın mallarından milli 
müdafaaya yarayanlara değer fi-

yatla el koyma selahiyetini ver
mişti. Şimdiye kadar bazı hububat 

maddelerine el konmuş ve değer 
fiyat verilmişti. Hatta bu el koy

ma işinde müstahsile ihtiyacından 
fazla hububat da bırakıldığı mem· 
nuııiyetle görülmüştür. Şüphesiz, Ticaret Vekilimiz 

B. Mümtaz Ökmen hububat gibi maddelerin bir elden 
tevzii bugün çok elzemdir. işte 

b b b t 1 koymakta ve fakat değer fiyatla bunun için de hükQmet u u a a e 

mahsul almaktadır. d A Ç d 
Y · k aelecek yeni yıl mahsulüne ka ar rpa, av ar, 

em ararname 6 • M··b · 
Y 1 f M ·b· hububata el konacağını bildirmektedır. u ayaa peşın 

u a , ısır gı ı . M H · d 
·ı I· cak.tır Alınacak hububatın fıyatlart dort azıran a neş-para 1 e yapı ll • • - r· 

re dilen bir kararname ile tespit edilmişti. Yem kararnameye gore, ıca-
ret vekaleti, lüzum gördüğü zamanlarda ellerinde hububat bulunan hük
mi veya hakiki şahısların mallarına el koymıya tevessül edecek ve 
bunlardan beş gün zarfında beyanname isteyecektir. 

Ticaret Vekaleti, hububatı ancak halkın ihtiyaçlarına kifayet eden 
mıntakaları bu kararnamenin hükümlerinden istisna edecektir. 

Her yerde Toprak Mahsullari ofisi bulunm.adı~ı _düıünüle~ek >:e~i 

k meye bir fıkra ilive edilmiştir. Bu fıkraya gore; müstahsıl, ofısın 
ararna 1 1 b·ı· A k 

b 1 d • 1 d elindeki hububatı istediği a ıcı ara sata ı ır. nca u unmıı ıgı yer er e . ·ı · 
b 1 ld klarl hububatı beyanname ile Tıcaret veka etıne 

u mutavassıt ar a ı 

bildireceklerdir. . h l'f · d e 
'h d' ld'.. e göre· bır veya mu te ı cıns en v 

Kararnamede tasrı e 1 ıgın ' 1 k d fazla 
yüz tondan fazln hububat toplaya~ mut~vassıtlare, e oyma an 

olarak yüzde iki prim fazlalığı verılecektır. _ . l • 
h. b. Tk de mustahsıl ve ma sa 

Yine bu kararnamede mü ım ır yenı ı • . t d"kleri 
h. l . . k d'I .. i en kolay olan zamanlarda mallarını ıs e ı 
ıp erını~ e~ lı e.rı ıç n.kl "t- eleridir Ofise teslim edilen malların 

yerlere ıstedık erı vesaı e go urm · b" 1 b. 
. .. h ·1 sında ihtilaf çıkarsa oy e ır 

değer fiyatı hakkında ofısle musta sı ara . . 1 h. 
ihtilaf ne malın ofise teslim edilmesine manidir ve nede ofısın ma sa ı-

' 
bine bedelini vermeğe... . . b ti toplanacak 

Kararnamedeki mühim hükümlerden hırı de; u sure he -ka f el 
hububatı saklamak üzere icabında anbar ve depolara u me ın 
koymasıdır. 

d b lar ihtiyaçtan Devlete ve devlet müessesalına ait epo ve an ar ı 

fa:zla devlet binaları da icabı~da bu işe tahsil' edilecektir. 
Kararnamenin diğer bir hükmüne göre, el konan hububatı yerleş

tirmek için çuval ve kanaviçelere de el konacaktır. 
Görülüyor ki yarın neşredilecek olan yeni kararname her şey göz 

Önünde tutularak hazırlanmıştır. 

C u k u r o v a P a ·m o k 
rekoltesi 118,566 balye! 

Pamuk ihracatcllar birliği ilk tah
min raporunu vekalete yolladı 

Mahbus mektup· 
laı ının kontrolü 

Ankara 17 [ Hususi muhabiri· 
ınizden ] - Habisbaoe ve tevkif
hanelerin idaresi hakkındaki ka
nunun tadiline dair layiha meclis 
ruınamesine alındı . Bu tadilden 
maksat, hapishanelerin idare tar
zını alak.alandıran muhtelif husus-
lar hakkında bir nizamname tanzi. 
ıni~i amir bulunan maddeye ceza 

k~ı:~~ eın~iyeti bakımından mah-
. • .ra ıut mektuplar ve kendile

rını zıyarete a-elenlerle konuşma· 
larının ve hariçle muhaberelerinin 
ne 8~.retle tanzim ve kontrol edi
~cegB esasının da ilavesini temin-

ır. u aurctle nıahktımların nam-
larına gelen _ 
d kl 

veya harice gon· 
erece eri mekt 1 ı. 1 . 

vuku bulacak .up ar, ır.endi erme 
'f l • 'Zıyaretler ceza ve 

tevkı ev erınin dahili . t• • . . . . . emıye ının 
ıstılza m ettıgı nisbettekontrola ta-
bi tutulabilecekledir. 

Çukurova pamuk ibracatcılar 
birliii umumi kitipliği dün ilk 
tahmin raporunu Ticaret vekaleti

ne yollamıştır. Bu rapora nazaran 
bu ıene Çukurovada 221,649 hek-

tar pamuk ekilmiştir; ekinlerin 

yüzde, tahminen, otuzu, kuraklık 
sebebile, çıkmamıştır. 1941 - 1942 

rekoltesinin ilk tahmini 48,060 bal
yesi yerli, 69,301 balyesi klevland 
ve 1,205 balyesi akala olmak üzere 
118,566 balyedir. 

Tahmin heyetini geçen sene 
ifrata kaçan bir hesapla klevlandı 
dönümde 18, yerliyi 16 kilo safi 
pamuk hesaplamı~tı; bu sene ise 
tefrite kaçan bir hesapla klevlan• 
dı 13, yerliyi 12 kilo hesaplamıştır. 

Mahsulde kurt veya zenk has
talığı yoktur. Anzasızlık böyle 
devam ederse rekoltenin 140 bin 
balyoyi bulacağı iddia edilmekte
dir. Son tahmin, vaziyeti, daha 
kati fokilde bildirecektir. 

mühim bir 

toplantı 
Ruzvelt, lıarhige nazı
rı ve donanma kıırmag 
başkanile konuıtu 

Gazetelere göre 
Roben Mor vapurıınan 
batırılışı harp ilanını 
icab ettirecek bir 
!lakadır 

B. Ruzvelt 

Vaşington 17 (a.a)- Hariciye 
müsteşara Vels, Amerikadald Al

man konsolosluklarının kapahlma· 

11 karara hakkındaki notayı Alman 

büyük elçiliğ'i mümessilliğine tev
di ettikten sonra gazetecilere yap 
tığı beyanatta demiştir ki: 

« - Amerikan hükQıneti ltal· 
. l k tl r hakkında ya ve saır mem e e e 

buna benzer bir tedbir almayı ~?
şünmemektedir. Böyle bir tedbır~n 
. "h l 'l diploıııatık ıttı azı A manya ı e 
münasebetlerin kesildiği manisına 
ifade etmez. Alman kensoloslu~la· 
rının kapatılmasının Roben Mor un 
torpillenmesile de biç bir münase· 
beti yoktur. Bu tedbirlerin alınma 
11na sebep, Alman konsoloıhıkla· 
rına menıop memurların ve dijer 

Alman ajanlarının Amerikaya r:a· 
rar verecek mahiyette faaliyette 
bulunmalarıdır. 

Amerikadaki Alman konıoloı· 
luklarının kapatılması Aaıerikan
Alman münasebetlerinin yeniden 
biraz daha bozulduğunu göster· 
moktodir.» 

Bu, bir seri tedbirlerin 
ilkidir 

Vaşington 17 (a.a) - Umumi 
yetlo iyi haber alan Vaşington 
mahfillerinin dün izhar ettikleri 
kanaate göre, pek yakında belki 
de bu hafta içinde büyük .inkişaf· 
lar lrörülm,si pek muhtemeldir. 
Bu mahfillerin fikrine göre, Alman 
konsolosu ve ajanlarının memlea 
ketten çıkarılması sadece münferid 
bir hareket dej'ildir. Fakat bir ee 
ri tedbirlerin ilkini teıkil etmekte-

.. 

Kahire : 17 [ A.A. ] - Orta şark lngiliz teblii'i : 
Libyada : Kıtalarımız Kaputzoya kadar bir baskao hareketi yap

mışlardır, Düşman Tobruk mmtakumdan alelacele takviye kıtalan 
göndermiştir. Düşman tarafından yapılan azimkiraoe makabil hücumlar 
ağır zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. Harekita devam edilmektedir. 

Bu harekata dllir ilk relen telgraf 3 üncü sabifemizdedir. (Resim
de, Libyad~ esir alınan ltalyan askerleri rörülüyor. ) 

Basın birliği Seyhan 
mıntaka kongresi 

dün. toplandı 
Gazetecilerimizin kongresi !-- çok samimi oldu ve hara- __ 
retli münakafalara 

vesile verdi 
Seyhan, lçel, Niğde, Malatya, 

Maraş, Gaii antep, Elazıi. Urfa, 
Dıyarbakır, Mardin. Van, Hatay, 
Tunçeli, Binröl, Hakkiri, Sıird, 

Ağrı ve Bitliı bölreleri matbuatını 
çahıma hududu içine alan Türk 
Baaıın birliii Soyhan mıntakası 

konrresi dQn aaat 11 de on sekiz 
villyetten ırelen azaların ve 
mebusumuz Damar Arıkoglu, Sey. 

han Valisi Faik Üstün, Parti 
başkanı M. Rifat Gülek, Bel~diye 
reisi Kasım Ener'in iştirakiyle 
Adana Halkevi salonunda top
landı. 

Mıntaka Basın birliğ'i reısı 
Coşkun Güven kongre azilarını 
Ebedi Şef Atatürk için tazim 

Halk odalarma dair 
bir IAyiha 

. . Ankara 17 [ Hususi muhabi. 
runızden ] - Halk odalarının da 

~ayır cemiyetleri ribi posta nak· 
lıyatında maktu bir ücrete tabi 

tutulmalarını temin maksadile bir 
layiha hazırlandı. 

Yeni ölçüler nizamnamesi 
Ankara 17 [Hususi muhabiri· 

mizden] - Ölçüler nizamnamesi· 

nin bazı maddelerini deiiştiren 
nizamname neşredildi. Yarın tat· 
bikine başlanacaktır. 

dir. Ayni mahfiller bu fikirlerini 

teyiden fU ciheti kaydetmeketdirler 

ki Ruz.volt hafif rahabıdığının ta
maınile reçmomiş olmasına rai
meo bütün zamanını büyük ehem
miyette meselelere tahıis maksa· 

dile, bu hafta için kabul ettiji 
davetlerin hemen hepsini reri 
alnıııtır. 

Harp ilinına muadil bir 
flak'a 

Nevyork 17 (a.a) - Nevyork 
Herald Tribyun razetesi, Ameri· 
kan bandıralı Roben Mor vaponı-

nun torpillenmesi ribi hadiselerin 
tekerrür etmemesi için şiddetli ted· 
birler alınmasını talep etmektedir. 

Bu razoteye röre Roben Mor 
hadiseıi bundan evvel riayet edi
len an' aoelere l'Öre harp ilinına 

( Dntımı iipmcild•) 

ıükGtuna davet ettikten ve bu 
tören 80n bulduktan aoara kon· 
greyi açmııtır. Yoklamayı müteakip 

riyaset divanı seçimine geçilmiş, 

konrre riyasetine Nihat Oral, 
kongre kltipliklerino Reşat Enis, 

Nihat Tangüner İntihap edilmiştir. 
Bundan ıonra mıntaka idare he-

yeti raporu okunarak umumi be· 
yetce tasvip olunmuşhır. 

Müteakiben seçilen hesap ted
kik heyeti tarafından geçen yıllar 
hesapları kontrol edilmiş ve mü
rakabe heyeti raporu umumi hey-

ete arz ve tasvip olunmuştur. Bu

nu takiben Türk basın birliği 

/Devamı Üçüncüde} 

AVRUPA 
NİZAMI! 
Almanı• ile Ru•r• 
arasında mUzake· 
reler yapllırormut 

Ankara 17[Radyo g"azetesi) -
Alman ordusunun yapaca;ı hamle 
etrafında i_btimaller ileri sürülüyor. 

Birinci ihtimal: Alman asker• 
lerinin ıon yıtınaklarına bakılırsa 
Almanyanın şarkta bir harekete 

iroçmesine hükmetmek lhımrelir. 
Mama fi huna ihtimal verenler· az
dır. Almanyanın, lngiltore ile harp 

halinde iken baıka bir büyük dev· 
letle ihtil1f çtkarmatının do;nı 
olmayacaj'ı aöylenmektedir. 

ikinci ihtimal : Almanya doğ· 
rodan dojTiıya lng'iltereye kal'fı 
taarruza reçecektir. Hitler'in böy
le bir hamle yapacatını lo~iliz 

nazırları muhtelif tarihlerde söyle
dikleri nutuklarda beyan etmiıler· 
dir. Bu daimi bir ihtimaldir. Böyle 
bir hamle için müsbet bir emmare 
yoktur. 

Üçüncü ihtimal ı Almanya bir 
ıulh hamlesi yapacakbr, Ancak 
bu lnfiltere ile sulh yapılacaiı 
manasına alınmamalıdır. Bu, lnfil· 
tereyi dıtında bırakacak ve Av
rupa nizamınm kuralacaj'ını bildi
recek bir ıulhtür. Bu mesele bak· 
kında Almanyanın SovyetJ..ıe mQ
z.akereJer yapmakta oldap Ame
rikan kaynaklarından haber Yerİ• 
Jiyor, 

Berut 
tahliye 
ediliyor 

Britanya kuvvetle
rinin yan tarafında 
bir yarma Husule 

geldi 
Berut civarında 
Alın.,. tanere-
1 • r 1 lnglllzler• 
taarruz etti 

-RADYO-
- Gaut.si _ 

• Verilen bir habere göre. 
Suriyede sahil boyanca ilwliyen 
müttefik kuvvetler Berata yak
la1maktadırlar. Hatti Berat•n 
tahliye edilmekte oldajıı haber 
veriliyor. Bu bareklt eanuıoda 
Borat civarında Alman tayyare
leri ln~iliz kuvvetlerine taarnz 
etmiılerdir. 

Almanlara röre ba taarru 
keyfiyeti Almanyanın Sariye iti
ne kar11muı demek dejilclir. 
lnrilizlere nerede rastlanana 
vuralaca;ı yolla Alman hattı ha· 
reketidir. 

Burünka vaziyete röre S.· 
riyede bir harp manzarası var
dar. Gerek aiyaal ve r.,..k u 
keri sahalarda lnriltere ile Vifi 
arasında balcilı.t bir harp manu· 
rası mevcattar. 

Burüa ahaan haberlere rö. 
re Suriyedoki askeri bareklt 
şöyle inkiıaf etmektedir: 

Viıi kıtaları, içlerinde bazı 
tank ve motörlü· birlikler de ol
duju halde sahilde Sayda ile 
Şam araıındaki sabada Mercia. 
yun istikametinde taarruza feç• 
mişler ve Şimali Fifütine 10 
kilometre mesafede Merciu)'UD 
kasabasına rirmişlerdir. 

Bu vaziyete röre Britanya 
kuvvetlerinin yan tarafında bir 
yarma husule gelmiştir. Bu yar· 
mayı genişletmek için Vişi kav. 
vetleri Kuneytre istika metinde 
taarruza devam ediyorlar. Kalıi 
reden verilen bir habere naza· 
ran Kuneytre'ye karşı yapılan 
taaaruz neticesinde müttefikler· 
le Vişi kuvvetleri temu tesİI 
etmişlerdir. 

Kuneytreye karıı yapılan 
taarruz muvaffak olduiu tak· 
dirde müttefiklerin vaziyeti 11f
ra inmis olur. Saydanm ele re· 
çirilmesiyle huıl olan yanDa 
20 kilometrelik bir sabadır. 

Taarruza kalkan Vifi kuv
vetlerinin hakiki mikdarı ben6ı 
bilinmemekle beraber barekitın 
buıünkü ıefha11na röre bir bü
küm vermek icap ederse vaıi
yet Brilanya kuvvetleri için teb· 
llkolidir. 

Ba yarma · hareketine ••i 
olmak için belli bqh bir hare
ket vardır ki o da Ş•mı biran 
evvel zapt ile Zable istika11Ae
tiode yürümektir. Bu bveketin 
ise rüç olac~r• anlqıbyor. Zira 
müttefikler Şaaun VarQflanna 
yakl&1tıkları baldo henüz Şam 
dilfmem11tir. 

Bir ecnebi firma, pamuk 
çekirdeği kabuklar111 

almak istiyor 
Haber aldıjımıaa İöre ( KanJ. 

mış ve özn ahn•lf pam•k çekJr .. 
deji kabakları ] iltiyen eca•bl bit 

1 od..- " .... firma, ıtaabaJ ticaret 
L ,.._.:_.. miraca• 

tasiyle ticaret v••-
v.uıet de keyfiye( 

atta bıılıın.-.ı L- t L!-l"k 
Ç L --ilk JaraC:a U...- 1 •• 

11 .. ıırov• r--

1111 kitlplijiadea IOl'mqtar. Ba ma L • 
talep tetkik eclilere11. ticaret vek&. 
Jetin• bir rapor verilecelltfr. 
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1 H DAHİLİ - HABERLER 
............... ,,.,.,,.+. 

T A R 
... 

Meseleler 
Atlantik muharebesinde 
Amerikanın yardımı elzem 

1 REALiTE! 

MUHARRİR 
rr=\\ün öğle yemeği için, ller
lbJI m11tad, yeniotelin lokanta-

Orta Tedrisat öğretmenliği 
imtihanları 

1 

Mus-Kabakçı 

taf a vakası 

-
- Tayyareler 
1 t a h t e ı b a h 1 r 1 e r d e!n 

daha tehlikelidir 
mi istiabileri ve bilhassa lnşaat 
vaziyeti hakkında en mutlak ke-

Zira tayyarelere karşı mües- tumiyeti mubafa>.a ediyor, gazete-
sir bir suretle mücadele etmek !erde mütehassıslar tarafından ile-
için lngilterenin vapur kafileleri- ri sürülen rakamları da ihtiyatla 

ne tayyare gemileri terfik etmesi karşılamak lazımdır. 
lazımdır. Tayyare gemilerinden Yalnız bilinen bir şey varsa 
uçacak aveı tayyareleri düşma· o da harbin başlangıcında, domin-
nın bombardıman tayyarelerini yonlarile beraber lngilterenin 21 
püsliürte bilirler. Fakat lngiltere· milyon tonluk gemiye malik oldu-

nin bu vazifeyi yapacak kadar ğudur. 
çok tayyore gemisi yoktur. Almanlar bu tonajdan 9 mil-

• yonunu batırdıklarını iddia, lngiliz-1 sviçrecie çıkan Jöurnal dö ler ise yalnız 6 milyon tonun ba-
Jenen gazetesi c Atlantik tırıldığını itiraf ediyorlar. Fakat 

muharebesi » başlık• altında yaz- lngiliz ticaret filosu, Norveçten, 
dıgı bir makalede Almanyanın in- Hollandadan, Belçikadan, Yunani•-
giltereyi istilA etınesi imkanlarını tandan, Fransadan, Yugoslavyadan 
tedkik ediyor ve diyor ki: 6 milyon tonluk vapurla artmıs, 

« Öyle gôrünliyor ki Almanya, lngiltere, Birleşik Amerikadan ya-
lngillere kafi defecede zayıflama· rım milyon ton hacminde vapur 
dan lngiliz ~olarının istilasına salın almış ve ticaret filosunun 
teşebbüs etmi~cektir. Alman er- yeni inşaat ile artırmıştır. 

kankı ~ ~ rbi~ıi· Y ek~i ITngiltere 1939 senesinde lngilterede 1920 
pe ıyı ır ı, "ht• l senesınde va· 
müdafaa vasıta- 1 ıyaç arını 11 m İl yon 
!arı mükemmel tonluk vapurla temin edi- pur inşaatı 2 mil 

bir kaleye hücum yorsa, şimdi kendisine en yon tona baliğ 
edilmez. lngilte· az T 4 milyon ton lıizımdır. iken o zaman-
renin istilasına danberi azalmıştır. 
teşebbüs edilip edılmiyeceğini bil- Şimdi ise lngilterenin vapur inşaa-
miyoruz. Fakat her halde şimdi, tı senede bir milyon ile bir buçuk 
istila mevzuu bahis olamaz. milyon arasında tahmin edilebilir. 

Mareşal von Braucbitschin iyi Şunu ilave de etmek icab eder 
kıtaatı, Fransadan ayrılmışlar. Al- ki, yiyecek tahdidatına rağmen 
manya, havacılıgının adedce üs- lngiliz filosu harpten evvelkinden 
tünlüğü ne olutsa olsun, henüz in- daha muazzam bir gayret sarlet-
giltere üzerinde hakimiyeti elde meğe mecburdur. ,Çünkü vapurlar 
edememiştir. Halbuki Almanya, as· uzun seferler yapıyor. Süveyş ye-
keri muvatfakiyetlerinin büyük bir rine Ümit burnu yolunu takip edi· 
.kısmını, tayyareciliğinin faaliyetine yor. Ayni zamanda kafile sistemi 
borçludur. Polonyada, Fransada, randımanını azaltıyor. Çünkü kafi-
Norveçte, ve Yugoslavyada elde leler, en bati geminin süratile sey 
ettiği seri neticeleri Stoklar, Jun- retmek mecburiyetindedirler. 

• 
J<ersler kendisine temin eylemiş- ı ·1 1939 \erdir. ngı tere senesinde ihtiyaç· 

!arını 11 milyon tonluk vapur· 
la temin ediyoraa, şimdi ken disine 

en az 14 milyon ton lazımdır. Bi 
naenaleyh lngilterenin bütün gay

retleri, şimdi bu tonajı muhafaza 

etmeğe, yani bir taraftan hasaratı 
azaltmağa diğer taraftan batan ge· 
milerin yerine yenilerini koymağa 

matuf olmak icab eder. 

Almanyanın kütle halinde yap· 
tığı akınlarla takip ettiği gaye, in· 

gilterenin iktisadi kudret ve kabi

liyetini zayıflatmaktır. Son zaman• 
!arda Alman ha.va akınları, bilhas· 
sa limanlara tevcih edilmiştir. Ply
mouth limanı, Londra dokları, 
Mersey ve Clyde sahilleri, Bristol 
kanalı üzerine bol bol yangın ve 
inlilik bombaları atılmıştır. 

Mütehassıslar lngilterenin yal
nızl!kendi vesaiti ile kalırsa ı,!bunu 
temin edebileceğini sanmıyorlar. 

Tayyareler, tahtelbahirlerden 
daha tehlikelidir. Zira tayyarelere 
karşı müessir bir surette mücade
le etmek için · lngilterenin vapur 
kafilelerine tayyare gemileri tefrik 
etmesi lazımdır. Tayyare gemile· 
rinden uçacak avcı tayyareleri, 
düşmanın bombardıman tayyare\e. 
rini püskürtebilirler. Fakat lngilte
renin bu vazifeyi y~pacak kadar 
çok tayyare gemisi yoktur. 

(Devamı Üçüncüde) 

sına gittim. iç salonda tertibat 
alınarak süslü masalar hazırlan-
mış. Sordum; « Basın Birliğinin 
ziyafeti var» dediler. 

Basın Birliği; yani kalem 
amelesinin topluluğu; sözün kı

sası : Bizim anadan doğma mes
lek ... 

Evet; şimdi ne ecir, ne pat
ron sıfatiyle bir muharrir deği
lim; sadece amatör bir yazıcı 
halindeyim. Karnımı doyurduğum 
çanak, kalem yapılan ağaçla 
grafitten mamnl değil. Fakat, 
ne bileyim, ziyafet masasının bir 
köşesinde bulunamadığıma ada
ta üzüldüm dersem inanmalısı
nız. Hakikaten matbaa mürek
kebi yalıyanlar, madamelömür 
hayretmezlermiş; bu yaşayasıca 
muharrirliğin böyle anlaşılmaz 
bir iptilası, anlatılmaz bir kara 
sevdası vardır. Hemen Allah, 
bu sevdadan istisnasız, müstes
nasız bütün gençlerimizi koru
sun, imin ... 

. Bu temennim, nikduii mıdır, 
beddua mı; belli değil. Zaten 
belli olmasına imkan da yok. 
Muharrirliğin zehirli acısı, sak
sıda yetişen süs büberinde bile 
bulunmaz; tatlılığının yanında ise 
şeker, sullato gibi kalır. 

Bir muharrir eskisi miyim; 

~ 
eski bir muharrir mi; takdiri el
bette bana düşmez. A n c a k 
muharrirliği de, muharrirliğin 
dışında yaşamağı da bildiğim 
için sa 1 il h i y e t 1 e i d d i a 
edebi 1 irim ki Türk matbua
tındaki muharrir, memleket ve 
millet uğrunda, feragatin, gay
retin ve vatanperverliğin insan 
şeklinde teşahhus etmiş timsali
dir. Bizde alelıtlak münevver 
zümrenin, muallimler gibi, pey

nir ekmeği baklava börek 
misali yemesini bilen s ı n ı f ı, 
sadece ve an c ak muharrir
dir. Halka inen odur; köyü, 
kötüyü ele alan odur; nefsini 
kütleye vakfeden odur. Ayni 
zümrenin başka _sınıflarının mü
him bir kısmı şu veya hu tekil
de \ik\ ak a\ara d alarak bira~ da 
dünyalık peşinde taklacıklara 
germi verirken muharrir, imzap 
siyle veya imzasız, her yirmi 

dört saatte bir pir aşkına halkın 
huzuruna çık~r. Muharrir, bütün 

hayatı imtidadınca, tezkere terk
etmiş bir nefer gibi, devletin, 

hükl\metin emrindedir. 
Bana sorauanız meteliksiz 

muharrirliği, refah kaynağı mil
yonerliğe değişmem. Dahası var: 
hiç bir tekzip korkusuna kapıl
madan şunu da iddia edebilirim 
ki flğer meteliksiz muharrirliği 
refah kaynağı milyonerliğe ter
cih bir aptallıksa, benim lil.fzan t 
sabık, fakat minen ömrümün so
nuna kadarki mübarek mesleği
min bütün müntesipleri de 
tıpkı benim gibi birer budala 
olmağı 

Alt tarafını başka bir fık-
1 ramda ikmal ederim. 

~ * * * . . . .. . . . .. .,,. ..................... ...,,. ................... ,' 

'""g'""çüncü Selim, Yeniçerilik sis 
temile Avrupaya karşı tu 

Maarif vekAletince hazırlanan 

talimatname mer'iyete kondu 

tunmanm imkinsızlığını anlamış, 

orduya garp teknikini sokmak 
üzere tertibata girişmişti. Nizamı •••••il cedid ismile bir teşekkül vücude 

Anka~a 17 (Hususi m~ha~irimizden ) - Orta tedrisat öğretmen-
lerı kanununun yedıncı maddesi mucibince imtihanla öğretmen 

olmak istiyenler hakkında maarifce hazırlanan talimatnamenin m~r'iyete 
konulması vekiller heyetince kararlaşarak bugün neşredildi. 

• . Tali~atnamede. ~rta tedrisat öğretmenliği mesleğine dahil olmak 
ıstıyenlerın ne gıbı şartlar dahilinde imtihana tabi tutulacakları 

yazılıdır. 

Yaşları yirmiden aşağı ve 45 den yukarı, olmamak tam devreli li
seden mezun olmak, olgunluk imtihanı ihdas edildiği tarihten sonra 
mezun olanların ayrıca olgunluk imtih.:nlarını vermiş bulunmaları veya 
ııedi senelik idadi, yahut dört, beş veya altı senelik öğretmen okulu 
diplomasını haiz olmaları, öğretmen okulu mezunlarının en az· iki sene 
ilk okullarda öğretmenlik etmiş bulunmaları, talimıttnamede esas tutulmu 
tur •. 1".'tiha.nlar Türçe; tarih, coğrafya, yurdbilgisi, matematik, tabiiye,ş 
musıkı, resım, Almanca, Fransızca, lngilizce zümrelerinden açılacaktır. 

Hariciyede tayin 
ve nakiller 

Ankara 17 (Hususi muhabiri
mizden) - Batum konsolosu baş
konsolos Atıf Kor, Triyeste kon. 
solosu Rifat Sezen, Roma büyük 
elçiliği başkatibi Haydar, Gümü!· 
cüne kançları Sırrı Sınmaz, Fili· 
be muavin konsolosu Zekai Çakan 
Milano muavinkonsolosu Riza Çelik 
kaya, Batum kançları Etem Ken:en 
oğlu, Üsküp kançları HakkıAkcevin 

dereceleriyle merkeze nakledilmişler-
dir. Triyeste konsolosluğuna mer- 1 
kezden ıbaşkonsolos Rauf Tokçı
nar, Batum konsolosluğuna Ce
mal Toygar, Roma büyük elçiliği 
üçüncü katipliğine Fuat Kepenek 
Gümülcüne muavin konsolosluğu· 
na Koca Memişoğlu, Filibe mua
vin konsolosluğuna Ahmet, Milano 
kançlarlıkına Daniş Tunalıgil, Ba 
tum muavin konsolosluğuna Emin 
Gerçek, Üsküp muavin konsolos
luğuna Güven, Belgrat büyük el
çiliği evrak ve eşyasını muhafaza· 
ya Üsküp başkonsolosu Saffet Ur 
fi ve Üsküp konsolo•lugunu idare 
ye Reşat Hakkı derecelerile nakil, 
tayin ve memur edilmiş lerdir. 

Yenice istasyonunda iki 
tren çarpıştı 

Dün Yenice istasyonunda iki 
tren çarpışmış, iki vagon harap 
olmuştur. insanca zayiat yoktur. 

Tarsusta hava kurumuna 
yapılan yardımlar 

Tarsus 17 ( Hususi ) - Bu
rada Hava kurumuna teberruat de
vam devam .ediyor. Kuruma yar
dımda bulunanları bildiriyorum: 

Aziz Yaramış 100, Mustafa 
100, Mustafa Dörtlemez 85, Rağıp 
Gün 60, Sabit Gürken 50, Emin 
Polad 50, Mahmut Hahid 30, Ta
hafiyeci Mahmut 30, Y akup Ôz· 
başoğlu 30, Abdullah Ôkdem 30, 
\Vlustafa Münif Tan 30 Kamil Benz 

' 30, Mehmet 30, Ahmet Koçak 30, 
Davud Erdoğan 30, Ali Yoksul
bakan 30, 12 vatandaş tarafından 
115 lira. 

B. Zeynel Besim Sun 
mezuniyet aldı 

Çukurova pamuk ihracatçıları 
birlik umumi katibi Bay Zeynel 
Besim Sun, Vekaletle temas etmek 
üzere bugünkü toros ekspresiyle 
Ankaraya hareket etmektedir. 

Bay Zeynel Besim tSun Anka
rada işlerini bitirdikten sonra lzmi· 
ze geçerek yıllık mezuniyetini kul
lanacak ve Ağustos iptidasında 
vazifesi başına avdet edecektir. 
Mumaileyhin gaybubetinde birlik 
umumi katipliği vekaletini birlik 
murakiblerioden Bay izzet Koçak 
ifa edecektir. 

Atıcılık yardımc ı öğretmen 
kursuna haz ırlık 

'20 temmuzda şehrimizde açı

lacak atıcılık yardımcı öğretmen 

kursuna gereken esliha, cephane, 
hedef atış cüzdanları ve bilumum 
levazım gelmiştir. 

Poligon in~aatıda bu zamana 
kadar bitmiş olacaktır. 

Erzincan zelzelesinde 
zarar görenlere dair 

kanun ıayıhası 
Ankara 17 [ Hususi muhabi. 

rimizden J - Erzincanda ve Er
zincan yer sarsıntısından müteeıir 
olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki kanu
na ek layıha meclis ruzııamesine 

alındı. 

Layihanın encümenlerde aldı

k• son şekle göre, mezkur mahal
lerde hazineden taksitle satılan ve
ya borçlanma suretiyle tefviz ve 
tahsis olunan binalardan yıkılmış 
bulunanların bakaye bedellerinin 
temamı terkin ve tamir ile istifa

de edilebilecek derecede kısmen 
yıkılmış olanların zarar mikdarı ba
kaye borçtan tenzil olunacaktır. 

Muhacir, mületeci ve naklolu
nan şahıslar ile yerli halka borç· 
lanma suretiyle verilen araziden 
mütevellit borç bakayelerine ait 
taksitlerin işlemesi Haziran 1943 
tarihine kadar tecil edilecektir. 

getirildi. lstanbuldaki askerin bir 
kısmı Yeniçeri, bir kısmı ela garp 
usulile talim görenlerdi. Bunlar 
arasında zıddiyet ve rekabet 
vardı. 

Rekabet isyan doğurdu. Ka
bakçı Mustafa, nizamı cedidi e
zen hareketin başına geçti. 

Bu vaka şöyle olmuştur. 
TrU>zondan iki bin kadar 

Laz celbedilerek Karadeniz boğa
zındaki kalelere muhafız yamağı 

diye ilave olunmuştu. Maksat bun
la11 Boğazın iki tarafında yaşı

yan nizamı cedit neferlerile gö
rüşmek yayaş yavaş yeni tarz as
kerliğe ısındırmaktı. Hatta arada 
sırada Bostancıbaşı Şakir bey 
lıuralara giderek Boğaz nazırı ln
giliz Mahmud elendi ile konuşur 

ve yamaklardan bazılarını cel
bederek: 
• - Siz de nizamı cedide gi

rın ... Hem yevmiyeniz artar, ta
yinatınız mükemmel olur, eski 
temettüleriniz de yanınıza kir ka
lır!. - diye teşvikte bulunurdu. 

Fakat diğer taraftan sadaret 
kaymakamı Musa paşa Yeniçeri 
ocağını fesada vermekteydi. A
da"!larını yamakların yanına gön
derıyor; 

- Sizler de Yeniçeri sayı

lırsınız. Nasıl olurda frenk kıya

fetine girmiş askerlerle konuşur

sunuz? Gafil avlanmayın: Siz ni
zamı cedid elbisesi giymez ve 
tüfek kullanmazsaoız Boğazdan 

tardolunacaksınız. Ona göre ihti
yatlı bulunun! - diye delikanlıları 
tahrik ediyordu. 

Musa paşanın bu ifsatları ü
zerine yamaklar toplandı. 

- Biz kul oğlu kuluz... De
deden, babadan Y eniçeriyiz . ., Ni
zamı cedid elbisesi giymeyiz! -
derneğe karar verdiler. 

Bu sırada, padişah, nizamı 
cedid teşkilitını daha kuvvetlen .. 
dirm~k, yeniçeri kulluklarına ni
zamı cedid askeri koymak isti
yordu. Bu da şuyu bulmuş, eski
lik tarafdarlarını kızdırmıştı. 

Yamaklar' kendilerine nasi
hat eden Macar tabyası z~biti 

Halil Haseki ile Boğaz muhafızı 
Mahmud efendiyi ve hizmetçiyi 
öldürdüler. Musa paşa: 

- Bir kazadır oldu! - diyor; 
tedipleri cihetine gitmiyordu. 

Boğazda kafi derecede niza
mı cedid askeri vardı. Şayet sert 
davranılsaydı, ileride patlak ve
rece~ isyan bastırılabilirdi. Bila
kis: « Yamaklar tecziyeden kor-
knyorlar. Emin olmaları için ni
zamı cedidi Boğazdan çekelim!» 
dendi. Böyle de yapıldı. 

Neticede, Kabakçı Mustafa
nın idaresinde olarak, yamaklar, 
Boğazdan lstanbula sahili taki
ben yürüdüler. Büyükdere çayı-

(Devamı üçüncüde} 

Bütün bu noklalar, deniz 
aşırı memleketlerden yiye

cek ve malzeme getiren vapur· 
lrın yanaştıkları limanlardır. Ame
rikadan vapurların hareketini 
menedemiyen Almanya, bunları 
vardıkları lngiliz limanlarında vur· 
mağa çalışıyor ve bunlardan bir 
kısmını batırdığı gibi dokları ve 
yanaşma iskelelerini tahrip et· 
mekle hamulelerini boşaltmalarını 

zorlaştırıyor. Vapurların yerine 
yeoilerinin inşasını menetmek için 
lngiliz deniz tezgahlarını da tah
ribe uğ'taşıyor. Atlantik muhare-

. besi, lngiliz gemilerine karşı açıl
mış bir muharebedir. Almanya, şa
yed münakal• yollarını müessir bir 
şekilde kesmeğe muvaffak olnrsa 
lngiltere ergeç teslimi silaha mec· 
bur kalacaktır. Fakat bunun müm
kün olup olmadığı ayrı [bir mes

eledir. 
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Deniıaltıları ve tayyarelerle 

lngiltereye karşı açılan bu müca
delenin sebep ol~cağı zararları 
doğruca tayin ve tesbit güçtür. 

Batırılan gemilerin tonajı hak
kında, alakadar iki tarafın verdiği 
rakamlar, birbirine hissedilecek de
recede aykırıdır. lngilterenin bütün 
ı:ayiahnı itiraf etınemesinde belki 
menfaati vardır. 

Fakat Alman tayyareleri ile 
tahtelbahirleri tarafından tecavüze 
uğrıyan bütün gemilerin battıkla
rı da muhakkak değildir. Denizal· 
tı, torpilioi attıktan sonra isabet 
edip etmediğini görmek için bek
lem~z. Hasara ugrınnış bir gemi, 
mahvolmuş sayılmaz. Şu halde, ln
giliıle'r tara.hndc1n verilen rakamlar 
pek aşağı ise, Almanların zikret-' 
tikleri rakamlar da pek yüksektir. 

Bununla beraber, bu rakam-

lar lngiliz hükümetini cid· 
diyetle meşğul etmeğe kilidir. Ba
husus ki bütün Alman denizaltıları 
henüz denize açılmamışlarCiır. 

Önümüzdeki aylarda faaliyet
leri daha ziyade artacaktır. Ami
nllık elinde bulunan gemilerin hac· 

mor bir duman kaplamşıtı. Herşey; 
ağaçlar, ' evler, insanlar.. Evet herşey, 
uzun ve yakıcı bir gürıün bitil<liğiyle 

ğırlaşmışlardı. Dal bile kıpırdamıyor, 

bacalardan tüten dumanlar, dimdik birer 

kol gibi mor göğe uzanıyordu. Elrafı 
kaplıyan mor dumanda, balık kokusiyle 
karışık bir yanık yağ kokusu vardı. Uzak, 

yakın satıcıların, uzun çınlamalarla sokak
ları dolduran seslerine bile bir ağırlık 

çökmüştü. Evlerine dönen ayakların tok 

vuruşları, akşamın bu garip sessizliginde, 
boş ve derin bir kuyuya düşen taş gibi, 

boğuk ötüyordu. 

Annemle ben, sokağa bakan pence
rede; Nimet ablam, ortada kurulu yemek 
sinisinin başında; bekliyorduk. Hikmet, 
lambanın şişesini temizlemeğe uğraşı -
yordu. 

Behice bili dönmemişti. 

Mektebini bitiren kardeşimizi, eski 
bir bildik doktor, « * * » dairesi kalemle
rinden birine yerleştirmişti. 

Yokuşun üst başındaki apartımanın 
hırıltılı radyosunda k b' t , caz, oyna ır ango 
çalıyor; alt yanımızdaki evin amelesi, kü. 
çük rakı sofrası başında, gramofonunun 
tiz sesine uyarak « Feracenin etekleri » 

şarkısını haykırıyordu. 
G\zlerim; gittikce kararan ıokaiın 

kaldırımlarında, ileri geri oynıyan, küçü• 
lüp büyüyen karaltıları.. Kulaklarım; ev• 
!erine dönen ayakların birbirine karışan, 
bazan yaklaşan, bazan uzaklaşan tok vu

ruşlarını seçmeğe uğraşıyor. 

Elinde delik kovalari!e su taşıyan 
basma entarili hizmetçi kızın takunyaları 
garip bir ahenkle, bozuk kaldırımlarda 
sürtüne sürtüne u1aklaştı. 

Sırtında koyu renk bir aba, sakalı 
göbeğine inen iri yarı, çok ihtiyar bir 
hoca, rastgeldiğine elini göğsüne götü

retek selam veriyor ... Siyah fötrünün te
pesi çıkık, kordelisı kopuk orta yaşlı bir 
adam, ekmeğini koltuğunun altına sıkış
tırmış; sakalı göbeğine iııen hocayı yıkık 
minarenin dibinde lafa tuttu. 

Bir kedi miyavladı. 
Bir köpek havladı. 
Ve , kaldırımlar , bir zaman sağır • 

(aştı. 

Nerede kaldı Behice ? içim eziliyor. 
Bu kızın yüzüne utanmadan nasıl baka

cağım ? 
Anne 1 Beni doğuracağına taş doğu-

raydın ... 

Behice'yi kapılatdan karşıladık. 
lam bile, sakat bacağını sürüyerek 
ğılara kadar inmişti. Artık, bu beş 
lik ailenin reisi ·o de&"ilmiycii ? 

aşa.-

kişi• 

YAZAN : Reşat Enis === ="' 
Annem Behiceyi bağrına bastı. Ab

lam yanaklarından, Hikmet ellerinden öp
tü. Gözlerinden sessizce yaşlar süzülen 
annem, şaşkınlığından durgunlaşmıştı. Bir 

damlacık kızın, günün birinde bu koskoca 
evin direği olacağını hiç ummamış • 

tı ki 1 
Behice, inci dişlerini gösteren zoraki 

bir gülüşle sırıtıyor, annemin çenesini ok

şuyordu: 

- Neye ağlıyo;sun? Bu gün ağlana
cak bir gün mü anne?! ... Bu gün, en çok 

güleceğimiz, en çok neşeleneceğimiz bir 
gün ... Artık acı, tasa, kasavet hepsi, hep

si bitti ... 

Merdiven başında duran lambanın 
loş ışığında, onu görüyordum: omuzları 
çökmüştü. Mosmor avurtları sanki birbi
rine yapışmış, suratı birdenbire ufalmıştı. 
Geniş bir solukla göğüs geçirdi. 

- Artık, hepsi bitti, anne 1 

Gözlerim karardı. Başım dönüyordu· 
Sendeler gibi oldum. Trabzana tutunma
saydım düşecektim. Evvet ... artık bitti; 
artık herşey bitti. Zavallı Behice ... Li
seleri, Üniversiteleri bitirecek, tahsil için 
Avrupalara gidecekti. Ne okuma canlısı 
bir kızdı! Zavallı Behice ... 

Gülüyordu: 
- Haydi canım! Neye ıülmüyorsu-

nuii' Tonton anneciğim, gül haydi ... Hik

met, hala neye ağlıyorsun?.... Nimet r.b

la, sen de neşelensene yal Niyazi, sen 
bari somurtkan olma! 

Biraz sonra, odanın orta yerinde ku
rulu yemek sofrası başında Behice'yi din
liyorduk. 

Vızır vızır insanların gidip geldiği, 

karanlık, rutubetli, tozlu koridorlarile bir 

garip yermiş daire ... Kalem odası girin

ti!! >ıkıntılı dehlizlerin birinde 'bulunu
yormuş. Amirler de ne sert insanlarmış 1 

Hele bir çıplak kafalı, yusyuvarlacık, 

gerdanı ensesi katmerleşen bir başkatip 

varmış kil Elinde evrakıyla, odaya daha 

ilk girişinde, gözlüklerini burnunun üze· 

rine düşürerek yüzüne bakmış bakmış ta, 

sonra paylar gibi, dudaklarını şişirerek 

söylenmiş: 

- Parmak kadar çocuklarla koca 

bir kalem döndürüleceğini sananların şa· 
şarım akıllarına 1 

Ab, evet. .. Çekilmiyecek kadar sert, 
hoyrat insanlarmış imirler ... Ne nezaket 

biliyorlar, ne şefkat, ne sevgi tanıyorlar· 
mış. 

( Devauıı var ] 
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llVlll'. 
Kabakçı Mustafa 

vak'ası 
- Baştaraf ı ikincide -

Jm11m 
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İngilizler· Ka
putzo'yu işgal 

ettiler 
Daha cümlemi bitirmemiştim; 

yüzümün umumi heyetine öyle bir 
şamar indi ki zaten dönmekte o· 
lan başımın tam rulet fırıldağı ha· 
line geldiğini hissettim. 

Bir, iki sendeledim; derhal to· 
parlanarak parabellumu asıldım ve: 

- Seni dinini, imanını, mezhe· 
bini, itikadını, evliyasını, enbiyası
nı, kitabını, en'amını sevdikten 
sonra sinsilesine rahmet okuduğum 
iti seni. 

Narasını müteakip iki el pat
lattım. 

Vay efendim sen misin silahı 
patlatan!. 

Heriflerin ikisi de: 
- Amman ağabey; vallahi, 

billiihi yanlışlık oldu. Allah aşkına 
yakma bizi 

Diye feryada başlamazlar mı?. 
Sesi yükselttim: 
- Çabuk boynunuzu kırın 1 

bakayım. istikamet aşağısı; marş ı 
marş! .. 

Aşıklar tabanları kaldırdılar 
ve maşatlığı koşa koşa inerek 
gözden kayboldulıır ... 

- Ettirmecen işte. 
Diyen peştamallı dilber bana 

kalmıştı. 
Fakat onunla meşgul olacak 

veziyette değildim. lki el silah pat· 
lamıştı. Şimdi nerdeyse ya bir bek· 
çi, yahut iki polis enseme ·yapı· 
şacaktı. 

Sarhoşluktan gayet güzel ani 
kararlar verilir. Alkolün tesirile 
benim de kariham genişlemiş ola
cak ki kararımı derhal verdim ve 
meçhul dilbere tebliğ ettic:ı: 

- Yanıma sokul, beraber yü
rü, yolda polise rasgelirsek beni 
tasdik et. 

Kadıncağız hemen sokuldu. 
Kendisini sol tarafıma geçirmek 
suretile himayeme alarak yürüme
ğe başladım. 

Biz tam maşatlıktan çıkarak 
Değirmen dağı yolunda beş, on 
adım attık; karşımıza da polisler 
dikildiler. 

- Silahı atan sen misin?. 
Havagazı fenerinin altında 

bütün nezaketimi yüzüme topla
dım. Gayet ciddi ve mütebessim 
bir eda ile cevap verdim: 

- Hayır efendim.. Biraz ev· 
vel maşatlıkta silah patladı. Sonra 
Sonra biri önde, diğeri arkada iki 
kişi Kemer altına doğru koşarak 
gittiler. Biz caddeden geliyorduk, 
ödümüz koptu .. 

- Yüzlerini görebildiniz mi? 
- Karanlık efendim. Sadece 

arkalarından gördük. 
Polisler hemen maşatlığa atlı· 

yarak meçhul maktülün cesedini 
aramağa koyuldular; biz de meç
hul bayanla köşeyi kıvrıldık. 

Az gittik, uz gittik; dere tepe 
düz gittik; tehlikeyi tamamile sav
dıktan sonra bayana sordum: 

- Sen kimsin, evin nerede, 
nereye gitmek istersin? 

Buradan Kemer istasyonuna 
gidilir mi? .. 

- Kemer istasyonu mu? Sen 
demiryolundaki evlerin birinde ser
maye misin?. 

Sevdiğim mi?. Fakat ben kimi 
seviyorum? Merhume Garofalyayı 
mı. bu akşam bu hadise ~ebebile 
yanına ' gidemediğim çingene Me
leği mi, çalgıcı başındaki odamda 
kapattığım Agauni yi mı, ikide 
birde mezarlık başındaki ya~ utha· 
nede başına ekşidiğim Mazaltoyu 
mu, yoksa yanında helecanlar ge
çirmeğe basladığım şu mehtap 
yüzlü, ceylan bakışlı, olgun vücut· 
lu kuyucu kızını mı? .. , 

Aşıkım aşık! 
Kime? .. 
Önüme gelene amma şu daki

kada muhakkak ki Kuyucu kızına .. 
Nasıl aşık olmam, azizim, na

sıl aşık olmam? .. 
Amaninni şu ayaklara kitak~e; 

güvercin .. Dinine yandığım çorap· 
sız gezme modası ne diye o za
mandan başlamamış?.. Şimdi yüz
de doksan beş kara kazık gibi, li
letle kılları kazındığı için derileri 
tüpür tüpür, yakışıksız, biçimsiz 
bacakları ve yine yüzde doksan 
dokuz nasırlı, küt tırnaklı, eğri 
büğrü ayaklırı, istikrahla, seyre
diyoruz. Ya o plajların hali? Kar
nı sar~mışından tutunuz da derisi 
kemiklerine sarılmışına kadar kan
bur zanbur ne vücutlar görüyoruz? 

Halbuki şu yanımdaki kenar 
dilberinin her tarafından ahenk, 
hendesi güzellik ve yakıcı şehvet 
fışkırıyor. içimde yirmi bin zelze
lenin bir anda ve bir araJa yarat
tığı müthiş bir sarsıntı var; çıldı· 
rıyorum. 

Sol bacağım sağ bacağına da
yandı; dizlerimiz öpüşüyorlar. 

Arabayı süren, o zamanın 

meşhur tiplerinin " Hain Kör ,. 
namile maruf Tekgöz Nikoli .. He 
rif eski mallardan; dalavereyi çakı-
yor, 

Elini elime alıyorum ... 

Bakıyorum!.. 

/Devamı var} 
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Bir çok tank'ın 
ittirAk ettiği tid
detli çarpışmalar 
oluyor 

Kahire 17 (a.a) - Bu ana 
kadar teyit edilmemiş olan bazı 

haberlere göre, bir çok tankların 
iştirakiyle yapılan şiddetli çarpış· 
malar neticesinde Kaputzo mütte. 
fikler tarafından işgal edilmiştir. 

Hila devam etmekte olan 
çarpışmalar Mısır ile Libya budu. 
duoda Sollum, Kaputzo, Kartaya 
müsellesi dahilinde cereyan et
mektedir. 

lngiliz ve Hind kıtaları Hay. 
faya geçidine ve Yar'ın cenubu
nil hücum etmişlerdir. Yar üstün
de ve Hayfaya'nın garbinde de 
çarpışmalar devam etmektedir. 
Yar'ın ccnubundaki harekete kar
şı pek az

0 

mukavemet gösterilmiş. 
tir. Hakiki çarpışmalar Hayfaya 
etrafında nisbeten mahd!Jt çöl 
mıntakasına girince başlamıştır. 

Bu ileri hareketin inkişafları 
hakkında şimdiden bir şey söyle
mek için vakıt henüz erkendir. 

Kral Piyer Mısırı 
ziyaret etti 

Kahire 17 ( a.a ) - Şimdi 
ifşa edildiğine göre, Yugoslavya 
kralı Piyer son günlerde Mısırı 
ziyaret etmiş ve Mısırda İngiliz. 
büyük elçisinin misafiri olmuştur. 

Alman tayyareleri bir 
yolcu vapurunu batırdılar 

Landra 17 [ a.a ] - Cuma 
günü İrlandada Rozolar ile Gal 
eyaletinde Fişgal arasında işle· 
mekte olan Santrik vapuru düş

man tayyarelerinin hücumuna ma
ruz kalmış ve batmıştır. İnsan za
yiatının fazla olduğu bildirilmek
tedir. 

Romen ordusunun bir kısmı 
tarlada çahşacak 
Bükreş 17 (a.a) - Romen hü· 

kümeti, ahalinin zaruri maddeler ih
tiyaçlarını temin etmek üzere şid

detli tedbirler almıştır. işçi mikda
rı yetmediği takdirde ordunun bir 
kısmı da tarlalarda çalıştırılacak· 
tır. 

Bir çok gençler hasad işlerine 
yardım edeceklerdir. 

BdZI mıntakalarda bol yağmur-
ların ve dolunun verdiği zararla
rın umumi netice üzerinde mües
sir olmıyacağı anlaşılmaktadır. Ro· 
men piyasasında bir çok maddele· 
rin noksanlığından şikayet edilmek
tedir. 

lada edilen Fransız 
harp esirleri 

Vişi 17 [ a. a. ] - iade edi
len harp esirlerinin ilk kafilesi pa· 
zartesi günü Liyone muvasalat et
miş ve resmi makamlar mümessi~-

1 
Bu N b • ' leriyle halk tarafından samimi bır 
gece Ö etCI eczane surette karşılanmıştır. :..;;;.-----------------------= Liyon askeri kumandanı Fraye, 

Halk Eczanesi mareşal namına kendilerine hoş 
[ Tarsus Kapısında J geldiniz demiştir. 

Hücuma geçen Fransız 
kıtalar1 

Mercayu-
nu geri aldı 

. 

Suriye' de muha-
rebeler çok · 

kızıştı 
Vişi Fransızları, m'üt· 
tefik ilerleyişini dur
durmuş 

Kudüs: 17 [a. a.] - Askeri 
sözcü dün akşam yaptığı beyanat
la Fransız kuvvetlerinin Mercayun 
mıntakasında hücuma geçmiş oldu· 
ğunu bildirmiştir. iki İngiliz kolu 
aTasından geçen Fransız kıtaları 

Mercayun'a girmişlerdir. Fransız
ların hücumu bir kaç t a n g ı n 
müzaheretiyle yapılmış olmakla be
raber, Fransız kuvvetleri ciddi te
lli.kki edilmemektedir. Fransızların 

Mercayun'a girmeleri de çok ehem
miyetli telnkki olunmamaktadır. 

Kuvvetlerimiz, taarruza geçmiş'olan 
diğer bir Fransız koluyle de temas 
halindedir. 

imparatorluk kuvvetleri sahil 
mevzilerinde iyi yerleşmiş bulun
maktadırlar. lmparatorluk kuvvet
leri halen Sayda'nın ötesindedirler. 

iki lngiliz destroyeri 

• hasara uğratılmış 
Vişi: 17 (a. a.] - Suriye' de 

16 Haziranda vukuagelen harekat 
hakkındaki Fransız askeri tebliği : 
Cephenin mühim bir bölgesinde 
k ıtalarımız taarruza geçmişlerdir. 
Diğer böleglerde düşman kuvvet
leri durdurulmuştur. 

Hörmon dağı ile Cebeli Dürüz 
arasındaki mıntakada motorlü ve 
zırhlı teşekküllerimizle piyade kuv-

. vetlerimiz düşmanın mevzilerine gir-
miş ve lngilizlerin işgali altında 
bulunan mütea<ldit köye hücum 
etmiştir. Kıtalarımız Hörmon dağı

mn garbindeki dağhk mıntakada 
da bir tepe işgal etmi~lerdir. 

Sahilde lngiliz kuvvetleri Say
da'dan daha öteye ilerliyememiş
Jerdir: Hava kuvvetlerimiz cenubi 
Suriyede Düşman askeri tahaşşüt
lerini birçok defa bombardıman 
etmiştir. 

lngiliz filosuna karşı yapılan 

harekatta hava kuvvetlerimiz ve 
donanmaya mensup tayyarelerimiz 

16 Haziranda iki Jngiliz destroye
rini hasara uğratmışlardır. 3 lngi
liz avcı tayyaresi düşürülmiiştür. 

Şiddetli çarpışmalar 

Be•ut: 17 [a. a.] - Kuneytra 
mıntakasında Fransız kuvvetlerinin 
yaptığı taarruı.'i harekat neticesin· 
de 100 esir ve mühim miktarda 
harp malı.emesi alınmıştır. 

16 Haziran öğleden sonra ço}< 
şiddetli çarpışmalar olmuş ve Fran
sız kıtaları Mercayun'u geri al
mıştır. 

Vişi: 17 [a. a.] - Hava dev 
l~t sekreteri general Beriere , Su
rıye ve Lübnandaki Fransız hava 
kuvvetleri başkumandanhğına tayin 1 
edilmiştir. 

rında meşveret ettiler. Kendilerine 

M •• • d her taraftan Yeniçeriler, eski usul 
anş uzerın e bahriyeliler, bilhausa balhassa bal-

ı 
dırı çıplaklar iltihak etti. Çığ gi-

f emizl eme bi büyüyorlardı. Musa paşa müna· 
h1'ça bir rol nynuyor; tavşana kaç 

hareketi tazıya tut diyordu. Asiler Et mey· 
1 danına geldiler, Padişaha, on bin 

Bulony•a ve garbf 1 kişilik bir liste vererek yenilik. ta
A lmanyadaki he- raf darlarının öldürülmesini istedi. 
deflere hücumlar ler. Padişah en sevdiklerine kaç
yaplldı malarmı tavsiye etti. Öbürlerini 

boğdurup naaşlarını asilere ver· 
Londra 17 (a.a) - Bir teb· mek za'fını gösterdi. Fakat asiler 

liğle bildirildiğine göre, lngiliz bunu da kafi görmediler. Netice· 
avcı tayyareleri Manş üzerinde de nizamı cedidin dağıtılmasıoa, 
kuvvetli temizleme hareketlerinde yeniliklerden vazgeçilmesine ve 
bulunmuşlar ve pazartesi günü Üçüncü Selimin hal'ine kadar va· 
öğleden sonra Bulony'deki hedef rıldı. Dördüncü Sultan Mustafa 
lere yapılan hücumda bombardı· tahta çıkarıld ı. 
ml'n tayyarelerine refakat etmiş- işte Kabakçı Mustafa, bu ir-
lordir. Bu harekat hakkında tam tica hareketinin şefidir. Sultan 
tafsilat alınamamıştır. Fakat mü- Mustafanın cülQsunu müteakip de 
teaddit düşman avcısının düşürül rezaletJerine devam etti. Bu lstao-
müş ve bir kaç lngiliz tayyaresi- bul haberleri, hududda qıücadele-
nin •üslerine dönmemiş olduğu de olan ordu üzerinde çok menfi ı 
bilinmektedir. bir tesir bırakıyordu. Diğer taraf-

Londra 17 (a.a) _ Londra- tan, Avrupalılar Osmanlı devleti· 
da öğrerıildiğine göre, İngiliz ha nin parçalanmasını düşünüyorlardı. 
va kuvvetlerine mensup bom bar· 1 Ordudaki Yeniçeriler de serkeş 
dıman tayyareleri, pazartesiyi pehlivan ağayı şımartarak: 
salıya bağlayan gece, garbi Al- - Kabakçı gibi pespaye bir 
manyadaki hedeflere hücumlar herif böyle bir iş gösün de biz 
yapmışlardır. Yeniçeri iken ne duruyorui? - di-

yorlardı. . 
Kıbrıs tayyare meydanla· Ayni şekilde yenilik <lüşman· 

rına hücum lığına girişmek istiyorlardı. 
Berlin 17 (a a] _ Alman işler giinden güne azdıtı için 

muharebe tayyareleri pazar günü Rusçukta bulunan .\lemdar Mos-
Kıbrıs adasında Lefkoşa ve Pa- tafa paşa beş bin seçme süvarile 
tos tayyare meydanlıırına hücuıo Silistreye geldi. Zorbaların çene~i-
etmişlerdir. Hangarlarla baraka· ni kıstı. Onları dağıttı. Fakat Sa· 
lar üzerine isabetler kaydolun · daretin Yeniçerilerden Çelebi 
muştur.. 1 Mustafa paşaya verilmesi Alemda-----------------------.J rın canını sıktı. Çel~bi paşa Si

Basın birliği Sey
han mıntaka kon
gresi dün toplandı 

(Baştarafı Birincide) 
Adana mıntakası idare heyeti se· 
çimine geçilmiş, riyasete Coşkun 
Güven. ikinci reisliğe Reşat Enis, 
azalıklara Fuat Akbaş, Macit 

Güçlü ve Selim Çelenk intihap 
edilmişlerdir. Haysiyet divanına da 
Nevzad Güven, Nihat Oral, S3bri 
Gül, Şükrü balcı. Siyret Bayar, 
Zekai Erhan seçilmişlerdir. 

Umumi kongre azalıkları için 
yapılan seçimde de Sabri Gül "e 
Reşat Enis gösterilmişlerdir. 

Gazetecilerimizin bu kongre!'İ 
çok ııamim'i olmuş ve hararetli 
münakaşalara vesile vermiştir. Bil
hassa dilekler üzerinde ehemmi
yetle durulmuş ve Adana mınta· 
kasını ihtiva eden on sekiz vila
yette . çıkan. gazeteler mensupları
nın dıleklerınin umumi ko ngreye 
a~zı kararlaşarak dilekler encüme-
nıne Nevzad Güven, Sabri Gül. 
Selahattin Sepici ayrılmışlardır. 

Kongre umumi heyeti Milli 
, Şefimiz İnönü' ye, Meclis reisimiz 

Abdülhalik Renda'ya, ~aşvekil Dr. 

Refik Saydama, Parti Genel sek
reterimize, basın birliği umumi 
merkezine tazim telgrafları çekil
~esi kararlaştırılarak to plantısına 
nıhayet vermiştir. Müteakiben ba· 
sın birliği Adana mıntakası kon-, 
gre azası şerefine Yeni otel sala· 
nunda bir öğle ziyafeti vermiştir. 

listrcye azametle gelince, Alem-
dar da çekildi. Meğer gelen vezi· 
ri izam Yeniçerilerin zorba şefi 
Pehlivana vezaret rütbesi getiri
yormuş. 

Alemdar Rusçuğa döndükten 
sonra sadrazamla arası daha da 
açıldı. Memleket büsbütün karışı· 
yordu. Nihayet Alemdar Mustafa 
pdşa, tarihin hürmetle ı.ndığı kah
ramanlığı göstererek lstanbula 
yürüdü ki, bu başlı başıoa muaı

zam bir hadisedir. 
Alemdar paşa, ordnsunuo ha

reketinden bir kaç gün evvel Ha
cı Ali ağayı Blğa:ı: nazırı Kabak
çı Mustafayı idam ettirmek mak· 
sadile Karadeniz Boğazındaki Ru
meli fenerine yolaldı. Ali ağa, 

doğruca Kabakçmın dış kaledeki 
evine indi ve«hakkında emir var» 
diyerek harem tarafına rirdi. Ka· 
hakçı Mustafayı yatağında bastı
rarak idam etti. Kellesini Alem· 
dar' a yolladı .. 

Yenilik taraf darı Alemdar 
Mustafa paşa ordusu, bu sıralarda 
Çorlu merhalesindeydi. 

Atlantik muhare · 
besincle Amerika· 
nın yardımı elzem 

( Baştarafı ikincide) 

- Aa be.. Bana Guyucu Gızı • " Kuyucu kızı ,. dele.. Benim Ti-
• 

S i g a· r a i c e n S e r c e k 

Velhasıl, Amerikanın yardımı 
elzemdir. Her gün Atlantikte ce· 
reyan etmekte olan muharebenin 
netıcesi bu yardıma bağlıdır. Bu 
yar~ım ise ticaret vapurlarına re
fakat etmekten ve süratle yeni ge· 
miler yapmaktan ibaret olmalıdır. 

Deniz harbinin cereyanı üzerine 
tesir. yapabilecek tedbirleri Lond· 
ra değil Vaşington almalıdır. 

rede evim va-
- Peki .. Bu herifler kimdi?. 

Ellerine nasıl düştün?. 
- B~ni bak efendi; sen gab· 

dayı " Kabadayı ,, bi oğlansın, 

Bene bişecikler sağma. Sen bene 
~~ yo istasyona ilet, sojna istedi
gın gün Tireye gel; Guyucu Gm
n.ın evi deye kime soğsan göste· 
rılee. Orda sene hepsini anlAdırın. 
Yeeden göve gada misafirimsin. 

Anlaşıldı: çaçe imiş ... 
Allahtan olacak; sarhoş gö

türmekten dönen bir araba ile kar
şılaştık, atladık. 

Yaz gecesi bu .. Ortalık açıl· 
~ ~ıştı hile.. yanımdakinin yüzüne .. 
.:dıkkatle baktım: Aman Allah!.. 

35 lik filan amma, Allah inan· 
dırsın bal kaymak komprimesi bir 
hatuncuk •. 

Boy, bos, endam çehre sek-
sapel hepsi tamam ... ' ' 

:Araba ' bozuk kaldırımlarda 
s_ektıkçe_ yanımda bıllık, bıllık tit-
rıyor. Agzından da ş - l k • 1 • u soz er e • 
sı mıyor: 

- Senin bene etf.. ·1· •. 
"ık·ı 1• t ıgın eyı ıgı 

e ım eneşire ael d t 
• 6 se e unu -

mecen-· Egerleyin Tireye 1. t b . ge~ e 
ene mısafir olmazsan sevdiğinin 

hayırını ıövme ... 

Amerikada Bostan şehrinin hayvanat 
sergisinde John Smith namında zengin 

bir kuş besleyicisi, sigara içen bir serçe kuşu 
teşhir etmiştir. Bir gün John Smith yazıhane
sinin önünde oturup sigara içerken pencere 
kenarına kadar sokulan bir serçe kuşu gör
müş, o esnada da telefon zili çalmağa başla
mıştır, John, telefon ahizesini eline almış, ko
nuşa bilmek için dudakları arasındaki Jıgarayı 

tablanın içine bırakmıştır. 

Smith telefonla. konuşurken, serçe kuşu 
tablaya yaklaşmış ve sigarayı gagası arasına 

alarak tüttürmeğe başlamıştır. 
Serçe kuşu sigaradan o kadar zevk duy

muş ki, ikide bir, açık pencerenin önüne geli
yor ve tabladaki izmaritleri gagasına alarak 
tüttürmeğe başlıyormuş. 

Serçe kuşu izmaritleri toplıya toplıya si
gara tiryakisi olmuş v~ pe!lcerenin önünden 
ayrılmamağa başlamıştır . 

Smith, bu vaziyet karşısında serçeyi yaka· 
lıyarak bir kafese koymuştur. SerÇf' kl1şu, 
günde iki sigara tüttürmezse rahat durmaz, 
kafesin bir tarafından öbür tarafına doğru 
çırpınıp dururmuş. 

· Baston şehrindeki ser&'ide teşhir edilen 

bu tiryaki serçe kuşunun sigara tüttürmesi 
binlerce seyircinin hayret ve merakını tahrik 

etmektedir. •• 
·ı Şikago tacirlerinden 

Çenesi kesı en biri berberi aleyhine da-

m u ş t e r i va açmış, bin dolar za

'----------~ rar vo ziyan istemiştir. 
Tacirin iddiasına göre berber kendisini traş 
ederken daima garip ve tuhaf hikayeler anla
tıyordu. Bir gün traŞ esnasında kendisine hi· 
kiye anlatırken, o kadar dalnıış ki, usturasiyle 
çenesini kesmiştir. 

Fakat bakim, tacirin zarar ve ziyan iddia· 
sını şu esbabı mucibe ile reddetmiştir : 

«Umumiyetle sabittir ki berberler, .geveze
dirler. Müşterilerini traş ederlerken onlara tu
haf hikayeler anlatmak adetleridir. Müşteriler, 
bu hikayeleri dinlerken anzısın kahkahalar 
atıyorlar ve usturanın kaynıasıoa sebebiyet 
veriyorlar. 

Tacirin iddiasında da halin vuku bulduğu 
anlaşıldığından zarar ve ziyan iddiası redde
dilmiş ve mahkeme masraflarının da müddeiye 
tahmiline karar vermittir. » 

usu 
• 

Belgratta Yahudilere 
karşı tahdidat 

Belgradda bom
bardımandan son
ra sokakları kap· 
lıyan enkaz kal

dırılmış, "tramvaylar işlemeğe başlamıştır. Al
man Başkumandanlığı, halka ait emirleri Al
manca ve Sırpça olarak neşrettirmektedir. 

Herkes akşamları Alman saatiyle saat yedide 
evlerine girip sabah saat beşe kadar dışarı, 
sokağa çıkamıyacaktır. 

Yahudilere ait talimata tevfikan Belgrad· 
da bütün Yahudiler celbedilerek yeniden kayd· 
edilmişler ve Yahudi oldukları belli olsun 
diye kollarına bağlamak için her Y ahudiye 
birer sarı şerid ile birer beş köşeli bir yıldız 
rozeti verilmiştir. Bu yıldızda « Yahudi • keli
mesi yazılıdır. Bundan sonra Belgradda top· 
latılan Yahudilere gruplar halinde şehir en kazı 
kaldırtılmış ve şehir temizlettirilmiştir. Gene 
Belgradda Yahudilerin tramvaylara binmeleri 
ve sabahları saat 10,5 dan evvel pazar yer
lerinde alışveriş etmeleri yasak edilmiştir. Ayni 
zamanda mağaza ve dükkan önlerinde biriken 
halk arasında Yahudiler, yerlerini irilere terke
derek en sonra alııveriı edeceklerdir. 

Amerika Alman 
konsolosluklarını 

kapattı 
- Ba,tara/ı Birincide • 

muadil bir vaka teşkil etmektedir. 
Ayni gitzeto şunları illve edi· 

yor: 
• « Denizlerde asayişi yeniden 

tesis menfaatimiz iktizasıdır. Bunn 
temin hususundaki kararımızla bu 
asayişi ihlal etmek isteyen korsan· 
ları imha hususundaki azmimizi 
açıkça bildirmeliyiz.» 

Beyaz sarayda mühim 
bir toplantı 

Nevyork 17 ( A. A) - Assos· 
yeted Pres'in verdiği bir habere 
göre, sıhhi vaziyeti henüz mem· 
nuniyet verecek derecede düzel· 
memiş olan Ruzvelt, bayd Park 
ve Boston'a yapmak tasavvu • 
runda olduğu seyahatini talik .e!• 

. b o-öre Reısı· 
miştir. Aynı mem aa • . . 1 d 1 T büyük elçı•ı or 
cumhur, nl'• ız Stimson'u 
Halifaksı, harbiye nazırı 

d 
kurınay başkanını ve 

onanma , b J •• , 
tuj' ~eaeral ArnoJd ü ka u etmıştır 
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Dahili Müteaddit Vantilatörlerle (Yayla) gibi Serin 

(AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvare Suvare 
8,45 B U A K Ş A M 8,45 

ŞJ\}Jf Sf Rl El~ S E?~)S]NOlEN 
Büyük rejisör: Aliksandr korda'nın büyük san'atkar 

BARRY BARNES - SOPHIES TEVART'ın 

Yarattıkları: 

KANLI DAVA 
İlaveten: Renkli Miki Mavus 
Bugün gündüz matinatla: 

fJ\C~ZJ\JI t(J\ÇJYOR 
Al Ti SİLAHLI HA DUT .................................................... ___ . ~ 

iLAN 
Telgraf. muhabere bilgisi olan ilk 
mektep mezunu memur alınacak 

Sey an P. T. T. 
Müdürlüğünden: 

1- idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf 
muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı ve ücretli 
memurlar için 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 (1 O) lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4- İdare dahilınde müsabakaya iştirak edec~k 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 ) 
ncü maddesindeki şartları haiz olanları ve devlet imtiha
nına ilk defa alınacakların (30) yaşını geçmemiş 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 mezkür tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbite
leriyle birli e imtihanın ıcra olunacağı Seyhan P. T. T. 
Merkez Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7- Müsabaka, Seyhan P. T . T . merkez müdürlüğünde 
umumi bilgiden 23. 6. 941 pazartesi günü saat ( 9 ) da ve 
muhabereden de 24. 6. 941 salı günü saat 9 da yapılacak· 
tır. 17 - 18 - 19 908 
---~-

İLAN 
Kanara 
Pt1üdürlüğünden : 

l - Kan1ranın 941 yılı 
ihtiyacı içın açık eksiltmeye 
konulan 8000 . - 10000 kilo 
arpaya istekli çıkmadığından 
ihale müddeti on g'lin uzatıl· 
mıştır. 

2 - Muhammen beher ki· 
losu 3,75 kuruş olup muvak
kat teminat 37 lira 50 ku· 
ruştur. 

3 ihalesi haziranın 27 
inci cuma günü saat saat 
15 de belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

4 İstekliler mezkur gün 
ve saatte teminat mak • 
buzlarıle bt:lediye cncıimenine 
şartnameyi görmek istiyenler 
her gün beleaiye yazı işleri 
müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilan .olunur. 916 

İLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden : 

1 Kanaranın 941 yılı 
ihtiyacı içın açık eksiltmeğe 
konulan 1.008.000 adet 70 
sandık gazoz kapsülüne istekli 
çıkmadığından ihale müddeti 
on gün uzatılmıştır. 

2 - - Muhammen beher 
sandığı 70 lira olup muvak 
kat teminat lira kuruştur. 

3 - İhalesi haziranın 2 7 
inci cuma günü saat 15 de 
belediye encümeninde yapıla 
caktır. 

4 - istekliler mezkur gün 

iLAN 
Kanara 

ı Müdürlüğünden : 
1 - Kanaranın 941 yılı 

1 ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 2500- 3000 kılo asit
karboniğe istekli çıkmadığın
dan ihale müddeti on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen beher ki
losu 66,825 kuruş olup mu
vakkat teminat 150 lira 36 
kuruştur. 

3 - ihalesi haziranın 27 
inci cuma günü saat 15 de 

1 belediye encümeninde yapı· 
1 lacaktır. 

4 - istekliler mezkür gün 
ve saatte teminat makbuzla
rile belediye encümenine şart 
nameyi görmek istiyenler her 
gün belediye yazı işleri mü 
dürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunur. 9 l 4 

••••••••••••••••••••••••••• • • ! Kiralık bir ev ! 
• • • A • ! ranıyor : 
• • : Asfalt cadde üzerinde : 
: veya en yakın civarında : • • • şimdiden oturmak için balı· • • • : çeli ve hiç olmazsa 6 oda- : 
: lı asri bir ev aranıyor. Ve 2 : 
• • • senelik icar bedelide peşin • • • : verilecektir. Tek 1 i fi erin : 
: YENİOTELidaresine yapıl- : 
• • • ması ilan olunur. • • • : Almanya başkonsolosu : 
: 13- 14- 15- 17- 18 891 : • • ........................... 

le bel~dir,e encümenin!" şart 
nameyı gormek isteyenler her 
gün belediye yazı işleri mü 
dürlüğiine müracaat etmeleri 

ve saatte temınat makbuzları ılan olunur. 915 

BUGÜN 

Dünya sinemacılığının bu güne kadar vücude 
getirdiği en büyük san'at mucizesidir 

BU AKŞAM 

YAlllK Si~IMA 
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 tarafıutlan temsil edilmiştir 

Ayrıca bu filme ilaveten: 
Türk müziğinin en güzel parçalariyle süslenmiş 

tJJ [E ltJ) 1 ş 
Türkçe sözlü ve şarkılı ŞARK FiLMi 

Pek Yakında: 
Unutulmaz bir balo gecesi Zarah Leander ve bal pare 

İLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden : 

1 - Kanaranın 941 yılı 
ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 300 kilo amonyak 
gazına istekli çıkmadığındıın 
ihale müddeti on gün uzatıl
mıştır. 

2 - Muhammen beher ki
losu 500 kuruş olup muvak· 1 
kat teminatı 112 lira 50 ku- ı 
ruştur. 

3 - İhalesi haziranın 27 
inci cuma günü saat 15 de 
belediye encümeninde· yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur 
gün ve saatte teminat mak
buzlarile belediye encümeni
ne şartnameyi görmek isti
yenler her gün belediye yazı 
işleri müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilan olunur. 919 

İLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden : 

1 - Kanaranın 941 yılı 

ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 800 teneke 10000 kilo 
benzine istekli çıkmadığından 
ihale müddeti on gün uzatıl
mıştır. 

2 - Muhammen beher te· 
nekesi 490 kuruş olup muvak
kat teminatı 294 lira 00 ku
ruştur. 

3 - İhalesi haziranın 27 
ıncı cuma günü. saat 15 de 
beiediye encümeninde yapı• 
lacaktır. 

4 - isteklilerin mezkür 
gün ve saatte teminat mak· 
buzlarıle belediye encümenine 
şartnameyi görmek istiyenler 
her gün belediye yazı işleri 
müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. 918 

İLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden: 

1 - Kanacanın 941 yılı 
ihtiyacı için açık eksiltmeğe 

konulan 10000 12000 kilo 
samana istekli çıkmadığından 
ihale müddeti on gün uzatıl
mıştır. 

2 - Muhammen beher ki
losu 1,50 kuruş olup muvak· 
kat teminat 18 lira 00 ktıruş· 

tur. 
3 - İhalesi haziranın 27 

inci cuma günü saat 15 de 
belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur 
gün ve saatte teminat mak
buzlarile belediye encüenine 
şartnameyi görmek istiyenler 
her gün belediye yazı işleri 

müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. 917 

-- --
Matematik Dersi 

Veriliyor 
Arzu edenlere riyaziye der

sı verilecektir . İstiyenlerin 
ga7.etemizde(O)rumzunalmüra 
caatları. 

17-18-19-20·21-22 906 1 

Düzeltme 
Memur alınacağı hakkında 

dünkü nushamızda çıkan Sey 
han P. T. T. müdürlüğüne 
ait ilanda bazı t.ertip hatası 
olduğu anlaşıldıkından key
fiyeti bugünkü ilandaki şekil 
gib.i düzeltiriz. 

İLAN 
Kanara 
Müdürlüğünden: 

1 - Kanaranın 941 yılı 
ihtiyacı için alınacak olan 
18000 kilo toz şekeri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. 

2- Muhammen beher 
kilosu 48,80 kuruş olup mu 
vakkat teminat 658 lira 80 
kuruştur. 

3 - İhalesi temmuzun 4 
üncü cuma günü saat 15 de 
belediye encümeninde yapı 
lacaktaktır. 

4 - Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyt-nler orada gö 
re bilirler. 

5 - istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarile muayyen saatte be 
lediye encümenine müracaat 
ları ilan olunur. 

18-21-25-29 911 

İLAN 
Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden : 

Günün ve gecenin her 
hangi bir saatinde vııkubula 
cak elektrik arızaların·ı berta 
raf etmek için mütahassısları 
mız sayın abonelerimizin em 
rindedir. 

Müracaat, kolordu cadde 
sindeki şirket binasına bizzat 
veya 176 numaraya telafonla 
yapılmalıdır . Arıza, asgari 
bir ücret mukabilinde azami 
sür'atle bertaraf edilir. 

18-21-24-27 912 

. Zayi Tastikname 
Adana 2 nci orta okulun 

daı,ı 932 senesinde 2 nci sı· 
nıftan almış olduğum tastik 
namemi zayi ettim. Yenisini 
alacağıından eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim . 

Adananın Kürkçüler kö 
yünde 330 doğumlu 

Mehmet oğlu Veli 
913 

Toros Limited Sirkati • 
Mersin orman işletmesi 
Şirketimizin işletmekte ol· 

duğu Çoçak cehennemdere 
ormanlarımızda kereste kat 
ve imal ve yine vesaitiyl e 
dere boyunda gösterilecek yer
lerde teslim eylemek şartiyle 
tahtacı amelesine ihtiyacımız 

vardır. 

Çalışmak arzusunda olan
lar şartlarımızı öğrenmek Ü• 

zere her gün şirketimize mü 
racaatları. 

14/!8/22 

18 Haziran 1941 

ı~ .......................................... ... 

Al saray Sinemasında 
BU AKŞAM 

1 Mevsimin sonu olması ve tekmil sinemaların prog-
ramlarını hafifletmesine rağmen si~emamız bu hafta 
şaheserler şaheserinden bir inci daha sunuyor 

Afrikanın balta girmemlt ormanlarında 
bin bir türlü maceralarla çevrilmlf 

TU~~I< ÇrE SOllU 
Hazreti Süleymanın hazineleri 

1 1 1 

Hem şarkıcı hem yumrukcu 
BOBSETEEL 
Tarafından temsil edilen 

1 KOVDOY[9UN 
INTJKAMI 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 IKRAMlYE PLANI 
K E Ş 1 O E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/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. - .. 
Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal-

nız para biriktirmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de denemit olursunuz. 377 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

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

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

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

2- Muhammen bedeli (3404. 
40) liradır. 

3· Muvakkat teminatı (255. 
35) liradır. 

4- ihale 4/ 7 / 941 tarihi· 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1 Yeni mezarlığın ihtiya· 
cı olan 3500 metre kefenlik 
bezle 3000 adet 80 ve 2000 
adet de 36 santim boyunda 
0.22 eninde ve O. 20 kalın
lığında mezar tahtasının mü· 
bayaası açık olarak eksilt• 
meye konulmuştur. 

2- M uhaınmen bedeli 2, 
190 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 164, 
25 liradır. 

4- ihale 20. 6· 941 tari
hine rastlayan cuma günü sa-

5- Keşif ve şartnameyi 
at 15 de Adana belediye en· 

görmek ve izahat almak is-

1 

ne rastlayan cuma günü sa

at 15 de belediye encüme-

ninde yapılacaktır. 

cümeninde yapılacaktır. 
tiye11lerin Belediye fen mü-

5. Şartnamesi ve bez nu· 
dürlüğüne ve ihale günü de 1 

munesi belediye fen işleri 
muayyen saatta teminatlarile 

müdürlüğündedir. İsteyenler 
birlikte Belediye encümenine 

oradll" görebilirler. 
müracaatları ilan olunur. 

6- Fazla malumat almak 
18- 22- 26-1- 907 . . 1 . 

ıstıyen erin Adana belediyesı 
.Belediye fen dairesine ve ihale günü· 
Riyasetinden: de muayyen saatda teminat· 
1 • Temizlik işleri hayvarıatının ları ile birlikte belediye en· 
bir yıllık arpa ihtiyacı olan cümenine müracaatları il4f1 
70-80 bin kilo arpa ile 70-80 68 olunur. 6-10-14-18 8 
bin kilo saman açık eksiltme ı-----------~ 
ile sa tın alınacaktır. - ı, imtiyaz sahibi : Cavit ORA 

2-Arpanın beher kilo mu- U. Neşriyat Müdürü : Avuk•ı 
hammen bedeli altı kuruş "[,ll 

Rifat Y AV3ROv ) 
saman beher kilo muham- . GOl'I Basıldığı yer : [ BU 
men bedeli iki kuruştur. Matbaası- Adana 
3-Arpanın muvakkat temina ___________ _.,._ 

fı 360 lira, samanın muvak· görmek üzere yazı işleri ka· 
kat teminatı 120 liradır. lemine ve ihaie günü de. ııııı 

4- ihalesi haziranın 20 inci vakkat teminatlarile birlıkte 
ın üraca· cuma günü saat 15 te bele· belediye encümenine 

diye encümeninde yapılacaktır. atları ilan olunur. 
5- Taliplerin şartnamesini 1 3. 8. 13. 18 852 


