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TüRK-ALMAN DOSTLUK. MUAHEDESi 
D üN A·NKARADA i MZALAND 1 

iki Devlet, Arazilerinin Masuniyetine Ve Tama. 
miyeti "Milk:_!9esine Mütekabilen RiaiJet Edecekler 

10 sene müddetle muteber olan muahede mucibince, Türkiye ve 
Almanya doğrudan doğruya veya dolayısile yekdiğeri aleyhine mü· 
teveccih her t ü r 1 ü hareketten tevekkt etmeği taahhut eylediler 

Ankara 18 ( A. A) - Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Alnıan Raybi taahhüt ederler. 

arasında bir dostluk muahedesi imza edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve M dd 2 r·· k' C h . . Al R h a e - ur ıye um urıyetı ve man ay ı müş-
Alman Rayhi, aralarındaki münasebetleri mütekabil itimat ve samimi terek menfaatlerine taalluk eden bütün meselelerde bunların 
dostluk esasına istinat ettirmek arzusile ve her birinin elyevm ınevcnt halli için mutabakatı temin etmek üzere aralarında dostane 
taahhütleri kayıdı ihtirazisi tahtında bir mu3 hedo akdetmeğe karar ver- , temasta bulunmayı taahhüt ederler. 

mişler ve bu maksatla mürahhaslarını tayin e~mişlerdir. Şöyle ki: Tür· Madde 3 - imzası günü meriyet mevkine girecek olan 

kiye Reisicumhuru, lzmir mebusn ve Hariciye vekili Şükrü ·~araçoğhı'nu; bu muahede on sene müddetle muteberdir. Yüksek akit 

Almanya Rayhi Şansölyesi, Ankara büyük elçisi ekselins Fon Papeni, taraflar muahedenin temdidi hususunu vakti merhununda 
Bu murahhaslar usulüne muvafık bulunan salihiyetnamelerini teati ettik- 1 d k l ki d 8 h d k l k ara arın a arar aşhraca ar ar. u mua e ~ tasti o unaca 
ten sonra atideki ahkamı kararlaştırmışlardır : ve tasdiknameler aürati mümkiine ile Berlin'de taati adile• 

Madde ı - Türkiye Cumhuriyeti ve Alman Rayhi ara- cektir. 

Türkiye Reisicumhuru 
ismet lnönü 

zilerinin masuniyetine ve temamiyeti milkiyesine mütekabi- Türkce ve Almanca lisanlarında her iki metin de ayni 

len riayet ve doğrudan doğruya veya dolayısile yekdiğeri veçhile muteber olmak üzere iki nüsha olarak tanzim 

aleyhine müteveccih her türlü hareketten tevvakki etnıe§'i edilmiştir. 

Yedek Subayları 
-- HAZ11~H:I:>F--' VE SEFEH.DJ8: ----

terfi edebilecekler 
Ankara: 18 [Hususi muhabirimizden] - Yedek 

subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun iki 
maddesinin değiştirilmesine dai~ liiha ruznameye 
alındı. Bu tadilden maksadın birincisi fevkalade ah· 
val dolayasile staj için hizmete: çağrılan yedek askeri 
memurların hazar ve seferde muadilleri rütb~deikiyedek 
ıubaylar bigi terfi edebilmelerini temindir. ikincisi, 
yaş haddi müsait küçük rütbeli deniz subaylarından 
Tabip ve Baytarlar gibi, geri hizmetlerde bi~ müd· 
det daha istifade edilebilmesidir. Bunu tomın ede· 
cek olan 22 inci madde encümenlerde şu şekli al· 
mıştır: ihtiyat subay ve memurları hazar ve sefer~e 
ancak tahdidi sin kanununda yazılı yaşlara kadar hız-

mete celp olunurlar. Bn yaşlar dahilinde bulunanlar ' · 
ile dereceli ve derecesiz malOlen tekaüt edilmiş ve 
edilecek olanlardan sıhhiye heyetlerinin raporlarilo 
ahvali ııhhiyeleri kıt'a bi:unetlerinde istihdama müsait 
olmıyanlar ordunun hafif, sabit ve geri hizmetlerinde 
kullanılırlar. Ancak, seferin icabı olarak lüzum gö
rüldüğü takdirde deniz ıubaylarıyle tabip, veteriner, 
eczacı, kimyaier ve diş tabiplerinin binbqı ve da· 
ha aşağı rütbelileri 57 yaşına kadar; diğerleri tabdi· 
di sin kanununda yazılı yaılardan 5 sene fula; yqlı 
ihtiyat subay ve memurları dahi ahvali sıhhiyesi mil· 
sait olanların en gençlerinden başlıyarak orduya 

alımrlar. 

Bir Suriye gazetesinin 
Tüf kiye hakkında 
hezeyanları 

Efendiler iyi bili~lz ki siz dünyanın en asil ve en 
yüksek bir milletine komşu olmakla bahtigarsınız. 
Çünkü; Türk milleti Irak hadiselerinde olduia gibi 
doğru, dürüst, samimi siyasetini size de tatbik etme
miş olsaydı siz ba pis neşriyatınızı yapamıyacak 
ve şimdi kim bilir Fransanın hangi köşesinde sürü
nüp duracaktınız. 

Suriyede Elhavadis adlı bir 
tazele intişar etmektedir. Dün 
bu fazetenin 11 • 12 ve 14 tarihli 
nuıhaları elimize geçti. Bu nusha
larda bizi allkadar eden bazı neş· 
riyat gözümüze ilişti. Dikkatle 
ok~duk. Fakat okudukça hayret 
ettık ve hayret ettikçe istikrah 
duyduk. 

Çünkü üç &'Ün devamlı olarak 
yazılan bu yazılana temamiyle 
uy~urma, baştan aıaiı yalan, ba· 
Yarı ve küıtahca hezeyandan 
hatka bir şey olmadığını gördük. 

Evveli cevap vermemeği dü· 
şündük. Çünkü hakikaten cevap 
v.ermeğe kıymeti olmıyan bir neş· 
rıyattır L · k" 

• • • 10 aatılmış bir gaze· 
tenın bu cür'etk:ı r ' f d l . . " ı a e ermı ce-
vapsız bırakınaöı d d • b 1 d k . _ • a ogru u • 
ına ı • Zira kustahlar ve şerirler 
sabayı geniş ve müsaid buldukça 
hezeyanlarına deva k • m etme te ce-
sarellerı artar. Bu b d 1 . so epten o a-
yıdır kı; bize muhat b 1 k 

a o amıya• 
cak nıa rolünde ve v· . . f ı. 
l . . ışının ranı• • 
arıyle neşnyatını tem"ıo d b it- e en u 
ole rubln gazeteye nefretlerimizi 

V• ayni zamanda korkması lizım· 

Yazan: CAViD ORAL 
relen hiddetlerimizi bildirmeği 
faideli adettik. 

Bu gazete 13 tarihli nusha
sında diyorki; « Gelelim Şimal 

ko1Dfuınuzun iç soğutmasına. Tür· 
kiye, frakın lnfiltere ile mubare· 
besinde, kendisine şeref verecek 
bir vaziyeti takınmadı. lnfilizlerin 
bize kartı açtıkları muhırebede de 
çok kibar ! ve merdane 1 hareket 
etmektedir. Onlar bizim memleke· 
timizden bir parça koparmak iıti
yorlar. Artık aloyhdarlıkları çok 
olmuştur. Biz hesap görüşüldüğü 
zaman bunların hepisine karşı ko
yacaiız. Bu da pek yakında ola
caktır.» 

Yine 12 tarihli nüshasında 
budalaca ve bayaiıca bir girizgah 
yaptıktan sonra; « biz artık Os· 
manlılar devrindeki gibi cahil ve 
kör değiliz. Yalnız da değiliz. 
Müttefikimiz vardır . lngilizleri 
her meydanda ezen muzaffer kıt
ata kalben bağlıyız. Onlara g-üve-
nerek kimseden korkmiyoruz • 
Onlar bizim topraklarımızı 
gasıblarından tekrar kurtaracak· 
lardır. « demektedir. 

14 tarihli nüsbaaıda bu basit 

ve adi ifadelerden farksızdır. 
Şimdi kendi if ad el erile de hü· 

viyetlerini ve hizmetci vasıflarını 
öğ'ünerek, böbürlcmerek itiraf eden 
bu zavallı insanlara gülmekmi il· 
zım yoksa acımakmı lazımdır ? 
Kendileri için en dostane neşriyat 
yapan,lngilizlerin istiklal vaadlerıni 
Suriye'yi esaretten, kölelikten k~r: 
tararak efendi yapmak sözlerını 
takdirle karşıhyan bayır bahane 
ve dostane bir• neşriyatı idrak 
edemiyecek derecede anlayış ka· 
biliyetleri olmıyan bu biçarelere 
bilmem ki ne demeli 1 

Zavallı insancıklar;lllerin kuv· 
vetine,efendilerinin lulıncına ıuve: 
nerek a-asbedilen topraklarını gerı 
alacaklarını söylerken bir do halle· 
rino bakmadan bizi tehdit etıııeğ• 
kalkışıyorlar. Bu ne kadar gülünÇı 

bu no kadar m11haraca bir hareket 
tarzıdır. 

Güya biz topraklarına göz dik· 
mişiz, Güya biz topraklarını işğal 
etmek için lngiliz kıtalarının iler· 
lemeaini bekliyormuşuz. Ve bunla· 
rı bildikleri için de yarın bizi be
saplaşmaia çajıracaklarmııl 

Bu deli saçmasından farktıı 
olan ıözlere güler misiniz; kızar 
mısınız? 

Hayır ne güleriz ve ne d~ kı· 
zarız. Yalnız onlara dikkatle o· 
kumaları icabeden şu cevapla ikti· 
fa ederiz: 

Efendiler iyi biliniz ki;siz dü~· 
yanın en asil ve en yüksek bır 
milletine komşu olmakla bahtıyar· 
aınız. Çünkü Türk milleti Irak ha· 
diıelerind" olduğu a-ibi doğ'ru, dü· 
rilst, saınimi siyasetini size de tit· 
bik etmemit ulsaydı siz bu piı net 
riyatınızı yapamıyacak ve kim bi· 
lir şiındi Franaanın hangi köşesin
de sürünüp duracaktınız. 

Onuniçin efen diler haddinizi 
biliniz, dilinizi tutunuz ve si:ıe iyi 
komşuluk eden büyük• bir milletin 
daima dostluğunu ve sempatisini 
kazanmai'a çalışınız. Zira •bu sizin 
için yapılacak yel'ine şeydir. 

Bu realiteyi artık anlamanız 
İcab eder. 

Japonya 
mUhiin 

kararlar 
arefesinde 

Japon ıenel kıırmo• 
yı pazar sabalıuıdan· 
beri tlaimt içtima 
halinde 

ROMANYA 
asker topluyor 

Amerikalılara göre, 
Japongadaki harp lıa
zırlılı, lngiliz ada· 
larına gapılacak ta· 
arruza a iz l emele 
içindir 

-RADYO-
- Ga~etesi 
Almanyanın Avrupa Jutası 

üzerinde müstakbel hareketleri 
hakkında yeni bir haber a-elme
miştir. Mamafih ortada bir ta· 
kım rivayat ve şayialar dolaş· 
makta devam ediyor. Bu haber
lere a-öre; Romanya Beaarab
yayı geri almak niyetindedir, 

Almanyanın Sovyetlerle mü
z~kereler yapmakta olduğu ıa· 
yıa olarak ortada dolaşıyor. Yi
n~ Almanyanın lngiltereye lcarşı 
hır taarruz yapacağı da dönen ı 
şayialar arasındadır. . 

_ B~zı Amerikan kaynaklarına 
rore ıse Romanyadaki askeri ha
zırlık ve Avrupadaki Alman ha· 
reketleri, Almanyanın lngiltero
Y1 e karşı yapacağı taarruzu giz. 
emek içindir. Hatta Afrikada 
başhyan harp ile lngiltereye ya· 
pdacak bir Alman taarruzu ara
sında münasebet görenler de var· 
dır. Bu aıünasebotlerden en ya
kını, lnrilizlerin Afrikada taar· 
rnza feçmeleridir. 

İnfilizler anavatana yapıla• 
cak bir Alman taarruza karşı· 
ıında Alman tayyarelerini Afri
kada meşjul etmek için Libya· 
da taarruza geçmişler ... 

Amerikan - Alman müna• 
aebetleri hakkında i.e İtalyan 
radyosu şunları ıöylemif lir: 

Amerikanın harbe girişini 
Japonyanın har~ e giriJi takip e· 
decek ve böylece Amerika iki 
harp arasında kalacaktır. Bu 
sözler, Mihvercilerin Japonyaya 
n .. ıl bir ıiyaset a-ütdünnekte 
olduklarını göıtermek.tedir. Bu 
hadise ile alikadar olarak Ptfa
car radyosu şu haberi vermiştir: 

Japon genel kurmay erklnı 
Pazar sabahından beri daimi 
içtima halindedir. Bu vaziyet 

Milli Şef 
lngiliz kralının doğam 
yıl dönümünü tebrik 
ettiler 

Ankara: 18 [a. a.J - Reiıicüm· 
bur lnönü, Büyük Britanya kralı 
Maieste ikinci Corcun doğumunun 1 
yıldönümü münasebetiyle tebriklei· 
ni telgrafla bildirmiştir. 

Majoıto Kral, Reisicümhora te· 
şekkilr telgrafiyle mukabele et 
miıtir. 

B.M. Meclisinde dUn
kU müzakereler 
Ankara 18 ( a. a. ) - Büyilk 

Millet Meclisi bugünkü toplantısın· 
da çiftçi mallarının korunması bak· 
kındaki kanunun müzakeresini yap
mıştır. Kanunun birinci maddesi 
üzerinde geçen bu müzakereler 
neticesinde bazı fıkraların dej-iş
tirilmesi için encümene verilmiş ve 
diğer maddelerin müzakeresi de te. 
hir olunmuştur. Meclis bundan son· 
ra devlet memurları aylıklarının 
tavsid ve taaddülüne 1.0ütedair ka
nun layihası ile devlete ve mülhak 
büdçeli dairelere ait mukataalı ve 
icareteynli gayrimenkulların vakıfla 
ilişiğinin kesilmesine, askeri ve mül
ki tekaüt kanunu dördüncü mad
desinde yazılı cedvelin değ-i~tiril· 
mesine, belediyelerle, belediyeler 
bankası aıemurları tekaüt sandığı 
te~k.iline ait k1tnuo layihalarının bi· 
rinci müzakerelMini yapmıştır. 

Müteikiben birinci mOzakerele· 
ri yapılan kanun layihaları arasında 
Erzincaoda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteeasir olao mıntıkalarda 
zarar a-örenlere yapılacak yardıma 
ait kanun Jiyihası da bulunmak
taydı. 

Meclis cumartesi f Ün toplana· 
caktır. 

Japonyanın mühim kararlar al· 
mak arifesinde olduğunu anlat· 
maktadır. 

Romanyada yeni bir takım 
tedbirlerden bahsedilmektedir. 
Borün liükreş radyosunun ver· 
dili haberlere göre Romanya 
milli müdafaa nezaretinin nef· 
rottiği bir kararname ile Romen 
sanayiinde çalışanlarla bütün 
işciler derhal askere gelecek· 
lerdir. 

Ordunun ihtiyacını karşıla· 
mak üzere çok sıkı bir benzin 
tasarrufuna başlanacaktır. Hiç 
kimse izin almadan otomobil 
kollanamıyacaktır. General An· 
tonesko Banat taraflarında bir 
seyahate çıkmııtır. Macar rad· 
yoso iıe Romanya da mü• 
him harp tedbirlerinin alındıj'ı· 

nı, Büitreşteki umumi bin~la~la 
•okaldarıa lı:arartılacaJmı, ışsız· 
Jerin enterne edileceJini bildir· 
miıtir. 

Alman Devlet Rei5i 
Adolf Hitler 

Sollumda 
şiddetli 
çarpışma 

lngilizler hareklta 
çok miktarda tank 
ve motörlU vası

talarla lttlrak et· 
tiler 

- Radyo -
-gazetesi -
Şimali Afrikadalc.i harekit an• 

ıızın lngıHz • Alman mücadele 
sahnesinin ön planına reçmiştir. 
Y a~ın bu ~ıza-ın a-ünlerinde ıimalt 
Afrıuda bır harekete reçileceji· 
n~ . ihtimal verilmemekte olduiu 
fıbı bu t aarrUZQn lnrilizler t&l'&• 

fından yapılacaj'ıda bıç beklonmi· 
yordu. Anlaıılan lo&'ilider bo cep-
hedeki va:zıyetlerinı şimali ve ce
nubi Afrikadan getirdikleri kaıv, 
vetJerJe takviye etmişlerdır. Taar· 
ruz: . ~arek~tioin ne suretle ink1Şaf 
ettıgı ~enuz pek sarih olarak belli 
degıldır. 

ltalyanlar lngiliz taarruzunun 
neticesiz kaldıgını, batti lngihz 
kuvvetlcrının bır aralık ihata edıl· 
diğ'ıni, sonradan bu kuvvetlerin 
bir gedik açarak geri çekıldiır.leri· 
ni bııdırmişlerdir. 

Sollum cephesinde her iki ta• 
raf •rasında çok şiddetlı muhare-
beler cereyan etmeır.tedır. lngıliz· 
ler bu harekata çok mıktarda taok 
ve motörlü vasıtalarla istırak et• 
mişlerdir. 

Almanlar bu lngiliz taarrazuntı 
durdurmak için bir kaç defa ma · 
kabil taarruzda buloomuşJardır. 
Lonraya göre bu taarruzlar püı· 
kürtülmüştür. Alman ve ltalyan 
radyolarına göre ise taarraı.lar 
muvaffak olmuştur. 

Afrika harekatında fimdiyo 
kadar alınan esirler miktarının 244 
bine yükaeldiği ve bunlardan 66 
bin airin yerJi olduj-o haber ve
rilmektedir. 

Sermayesi 
iktisadi 
idare ve 

devlete Ait 
teşekküllerin 
murakabeleri 

Ankara 18 ( Hususi Muhabi
rimizden ) - Sermayesinin tama• 
mı devlet tarafından verilmek 111-

retilo kurulan iktisadi te,ekkülJe
rin idare vo mürakabeleri hakkın· 
daki kanuna ek kanon liyibası 
Meclis ruznamesine alındı. Kanu• 
na eklenecek yeni bilkümlerle mez• 
kOr teşekküllere iit blinçolarJa 
kir ve zarar beaaplaruun ve bu 
husustaki blltiln raporların ea ,., 
ilk teırin ayı içinde uıouml heye-

. h tin buına 
te verilmıı ve bu ey~ eoilmek-
dajıtılmıı olması ı•"''0 • • • 

d
. U aıi heyet de ıkıncıtep te ır. nıu k . a• kadar topJanara tet .. 

rın sonu 
kiklerine baflayacaktır. 
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Denizci 1 i k fi·~·~·~·~·;·~·~i· 1 

Bismark hadisesinin or- l tt Ü~~ ~;;van 
DAHİLİ' HABERLER 

Denizciler Bay
ramına hazırlık 

ıı DOKTOR 

Güzel seslere 
sağlık 

1 

Güzel ses, tabiatıo 
y a z a n bir insana vere· 

ceği meziyetle • taya çıkardığı hakika~ ı te':!ize, sayın •Cavid Oral'ın 
~bugünkü başmakalesini e· 

hemmiyetle tavsiye ederim. O 
yazılarda pespaye bir adamın 
saldırışlarına dünyanın eo vakfir 
milletine mensup bir muharririn 
mukabelesini bulacaksınız. 

Sahil ,ahir, kasaba ve köylerin· 
de bayramın en gUzel bir ,ekil
de kutlanması için tören komis· 

G • A • rin en yükseği 
sayılabilir. Güzel yüz, güzel 
endam, şüphesiz. insaoı sevdire• 
cek meziyetlerdir, fakat sahibini 
görmek şartiyle. Halbuki güzel 
ses, sabibini görmeden sevdirir. 
Vaktiyle, pencere kafesinin ya
hut bir duvarın arkasından işit

tiği güzel bir sesin sahibine Aşık 
olanlar. vardı. Güzel ıes gramo
fon plaklarına, radyo merkezleri
nin mikrofonlarıoa girdikten son
ra gene aşk duygusu uyandırma
ğa sebep olduğu bilinmezse de, 
sahiplerini görmeden sevdirmeğe 
sebep olduğu şüphesizdir ..• 

- Bu harbin iki ,ah 
eser hadisesi 

-

Hood'un top ateşiyle bir kaç 
Salvoda ı.atırılması Alman top· 
çuluğu için parlak bir muvaffaki
yet i•e Bisaıark'ın tayyareler ta
rafından torpillenmesi lngiliı tor
pidoculuğu için bir şaheser ol
muştur. 

jnıriltereye Amerikan yardımının 
gelmesine mani olmak için bir 

taraftan Alm3n denizaltıları ve 
tayyarelerinin gemi kafilelerine ta
arruzları şiddetle devam ederken 
diğer taraftan seri dritnotlara, ka· 
filelerin geçtiği yollarda zaman za· 
man korsanlık vazifesi verilmekte· 

dir. 

bugünkü Alman donanmasında nef. 
se ve meteryale itimat ·•hassasının 
biriz bir surette yüksek olduğunu 
göstermektedir. 

Bu muharebenin karakteristik va 
sıflarından biri 4le hiç şüphe 

yok ki tayyarelerle yapılan keşif 

ve muharebedir. Bismarkın Bergen· 
den hareketi ~ve seyr istikameti 
havadan yapılan tarassutlarla sahih 
olarak tespit edildiği gibi Groen· 
landdan [itibaren dört gün süren 
uzun bir takip hareketi esnasında 
tayyarelerin çok geniş bir sahada 
ve gayri müsait hava şartları için 
de düşmanı bularak lngiliz filola· 
rına keşif raporu vermeleri saye· 
sinde deniz harbinin en güç bir 

Benim yaratılışım pek de 
yumuşak değildir; Temkinli yazı 
yazabilmek için her şeyden ev
vel muhakemem hislerimle kav· 
gaya tutuşur. Bu tabiatımı ele 
alarak konuşmam lazımgelirse 

derim ki: 
Eğer gazetenin başmuhar· 

riri veya yazı işleri müdürü, Su· 
riye'de çıkan «Elhavadis» varak· 
paresini elime tutuşturarak «hay
di» demiş olsalardı yazıya gali· 
ba şöyle başlardım: 

yonları te,kil olunacak 

A nkara - 1 Temmuz, Türkiyenin tam istiklalini temin eden Lo· 
zan sulh muahedesi ahkamı mucibince Türk sularında kabotaj 

hakkının Türk bayrağına geçişinin yıldönümüdür. Türk sularında yolcu 
ve eşya taşımak, Türk limanlarında bütün liman hizmetlerini görmek 
sularımızda avlanmak haklarınıo münhasıran Türk bayrağına ve Türk 
vatandaşlarına intikal ettiği bu mesut günün bu yıl, geçen senelerden 
daha geniş bir proğramla ve büyük tezahürlerle kutlanması için ça· 
lışmalara başlanmıştır. 

Türk vatanı ve vatandaşları aleyhinde asırlar~vam eden kapi· 
tülisyon devrinin bu son meşum eserinin tarihe karıştığı 1 temmuzun 
bu 16 ıocı yıldönümünü idrak etmiş bulunmaktayız. Münakalat vekale
timiz alakadarlara yaptığı tebligatta denizciler bayramının 16 ıncı yıl· . . 
dönümünün sahil şehir, kasaba ve köylerinde en güzel bir şekılde kut· 

Alman donanmasının modern meselesi halledilmiştir. Bu raporla· 

Ey şu yer yüzündeki nasibi 
ve vazifesi, mütemadiyen değ'i· 
şen efendilerin ayaklarına yüz 
sürerek mektepte okuduğumuz 

P==31416 kuvvetinde gediksiz, 
eksiksiz, şeddeli uşaklıktan iba· 
ret; şipil gözlü, bulaşık bezi en· 

tarili, pis tırnaklı, mendebur 
mahluk!. Dedelerimiz «Ne Şamın 
şekeri, ne Arabın yüzü» vecize· 
sini boşuna ibda etmediler. Se· 
nin rubunda milliyet aşkının he
nüz zerresi dahi meksetmiş de· 
ğildir. Ümmetin millete hita.bı, 
karganın kartala seslenmesıne 

ben&er. Sen susl. Şayet hüviyet· 
siz benliğinle kirlettiğin toprak· 
lar için aramızda bir mesele 
varsa bizimle esbak, sabık, lihik 
ve müstakbel efendilerin konuş· 

sonlar. 

lanması için meclisi idar,, iimirinin reisliği altında tören komisyonları 
teşkil edilmesini ve 1 temmuz günü yapılacak merasim proğramlarının 
hazırlanmasını bildirmiştir. lstanbul ve lzmir gibi iki büyü.!< sahil şehri· 
mizde denizciler bayramı daha şenlikli olacaktır. 

Güzel sesin bir iyiliği de, 
güzel yüzden ve güzel endamdan 
daha dayanıklı olmasıdır. Gü.zel 
ses, sahibinin yaptıği birçok yan• 
lışlıklara karşı kendisini bozul· 
maktan korur, Fakat oe de olsa, 
onun da dayanıklılığının bir de
recesi vardır. Yapılan yanlışlık 
o dereceyi geçince güzel ses, sa· 
hibine darılır ve az çok bozu
lur. Onun sağlığını muhafaza için 
oou bozan sebepleri bilerek bu 
sebeplere meydan vermemek el
bette daha iyi olur. 

dretnot kruvazör· • 1 ra istinadendir ki; 
Torpido tayyarelerı do· muhtel"ıf ·u·sler-leri Şarnhor<t , 

nanmalar için en tehlikeli den kalkan lngi· lzmirde Bektasi öyini! Gnayznav geçen 
aylarda Atlantiğe 

açılarak kıymetli 
harp malzemesini 
hamil kalabalık 

bir gemi kafilesi
ni yakalayıp bir 
kaç saat içinde 

fle imhakô.r bir silah ol· !iz ana vatan filosu 

muştur. Bu silahın mufla/· na mensup gemi

fakiyetle kullanılması ka- ler Bismarkı önle

dar hücumundan kaçınma mele imkanını elde 

çarelerini de tedkik etmek etmişlerdir. 
Şayanı dikkat 

lzmir - Zabıta, lkiçeşmelikte 
Bektaşilik ayini yapan bazı şahıs-
ları yakalamıştır. . . • 

Aloş oğlu Ali Ulvı, Remzı og· 
lu Mehmed, Ali Kaygusuz, Hasan 
kızı 30 yaşında Hacer, Mehmet 
kızı 40 yaşında Sinsaf Özbıyık, Meh-

san oğlu Osman Özbıyık adında 
on kişi 513 üncü sokak 28 sayılı 
evde gizlice bir araya toplanmış, 
bektaşi ayini yapmağa başlamıılar· 
dır. 

Güzel sesi bozacak en büyük 
yanlışlık, taganni ederken seıin 

gideceği mesafeyi tayin etmemek· 
tir. insan söz söylerken, hitap 
ettiği kimsenin bulunduğa mesa• 
leyi, tabii olarak, tayin eder ve 
sesini ona göre yükseltir. Sesle
rinin güzelliğini muhafaza etme· 
sini bilen hanendeler de şarkı 

söylerken seslerinin nereye kadar 
gideceğini tayin etmesini bilirler. 
ve seslerini ona göre yükseltir· 
ler, Bu kaideyi bilemiyerek te· 
ganni ederken seslerini lüzumsuz 
yere yükseltip alçaltaolanların 
sesleri çabuk bozulur. 

l a z m d l r • olan diğer bir 
Bundan haberdar olan zabıta 

aldığı tertibat neticesinde hepsini 
de süç üstü yakalamıştır. 

18 vapur batırmışlardı . 
Son zamanda Amerikadan ha

reketle Groenland yolunu takiben 
lngiltereye müteaddit gemi kafile
lerinin emniyet ve selametle gel· 
mesi Alman denizaltılarının tesis 
ettikleri abloka çenberinin yarıla· 
bileceği hakkındaki kanaatleri tak· 
viye etmış ve Amerika ile lngilte· 
re arasındaki nakliyatın Şimali At. 
!antikte teksif edilmesini intaç ey
lemiştir. 

Sunu yakinen bilen Almanlar 
Norveçin Bergen limanından Bis· 
mark dretnotile Prens Ougen kru· 
vazörünü Groenland mıntakasına 
yollamışlardır. Bu iki korsan gem~· 
ai Şarnhors ile G~ayzna~ı~ _yaptıgı 

ibi bir çok lngilız gemısmı batır· 
!ak ümüdiyle kafilelerin yolu üze· 

rinde cevelana ba~lamışlardır. 
Fakat Norveç sahillerini taraı· 

suda memur bir logiliz tayyaresi 
bu iki Alman harp gemisinin At· 
!antiğe açıldığını görerek telsizle 
lngiliz filosunu haberdar etmiş ve 
derhal Hood ile Prince of Vales 
dretnotları korsanların takibine 
gönderilmiştir. 

Bunlar lzlanda adasiyle Groen
land !arasındaki boğazda Alman 
gemilerine rastlamışlar ve hemen 
muharebeye tutuşmuşlardır. 

2,3000 yarda [ takriben 20000 
metre ] den 38 lik lngiliz topları
nın ateşine Bismark anında ayni 
çaptaki toplariyle mukabele etmiş 
ve kısa bir zamanda savlolarını 

Hood'un üzerinde kümelemeğe mu· 
vaffak olmuştur. Dünyanın en bü· 
yük dretnotu olan bu lngiliz gemi· 
ıi aldığı ağır isabetlerle birkaç da· 
kika içinde berhava olarak batmış 
ve ikinci lngiliz dretnotu da iaa

betlere maruz kalmıştır. 
Bu esnada Bismarka'da isabet

ler vaki olmuştur. 
Muharebenin bu safhası Alman 

dretnotunun parlak galebesiyle ni· 
hayet\enmiş fakat bundan sonra 
Bismark lngiliz hava ve deniz kuv
vetlerinin dört güı1 süren devamlı 
takibinden kurtulamıyarak en az 
beş torpido isabeti ve bir fıayli 
ağır mermi yarası neticesinde bat
mıştir. Prinz Eugen kruvazörü. kaç. 
mağa muvaffak olarak Bresi lıma· 
nıoa iltica etmiştir. 

1939 harbinin. en heyec~nlı bir 
deniz harekatını teşkıl eden 

bu çarpl'Jına teknik ve tabiye ba. 
kımından bazı mühim hakikatler 
mey dana çıkarmıştır. Filhakika Al· 

man donanmasi 1914 harbindeki 
vaziyetine nispe.tle düşmanının kar
şısında çok zayıf b~lunmaaına rağ 
men atıl ve muhterız ;davranmıya· 
rak fırsat buldukça taarruz insiya. 
tifini çok lisabetli kullanmayı bil· 
mektedir. Gerçi Alman drıtno~J ... 
rının müşkilat11z olarak Atlantıge 
açılabilmelorinde işgal altındaki 
Norveç ve Fransa üslerinden isti· 
iade etmeleri başlıca i.mil olmakta 
ise de lngiliz donanmasının haki
miyeti karşısında ehemmiyetsiz ad 
dedılen müfrez bir • kuvvetin bili 
perva Atlas Okyanusuna çıkması 

noktada torpido atan tayyarelerin 
yüksek süratli ve kuvvetli tayyare 
dafi· bataryalarile mücehhez Bis· 
marka torpido isabet ettirmeğe 

muvaffak olmalarıdır. Hood'un top 
ateşile bir kaç salvoda batırılması 
Alman topçuluğu için l parlak bir 
muvaffakiyet ise Bismarkın tayya· 
reler tarafından ,torpillenmesi lngı 
!iz torpidoculuğu için bir şaheser 

olmuştur. 

F ilbakika Bismarkıo takibine 
memur edilen Hood ve 

Prince of Vales drıtnotlarınıo ya
nına bir tayyare gemİ!İ verilmemiş 
olması büyük bir hata idi. Nete. 
kim Hood'un batmasını mütca'kip 
Bismarkı yakalamakla tavzif edilen 

kuvvetlere birer tayyare gemisi 

terfik edilmiştir. Ayni zamanda 

Bismarkın yanında bir tayyare ge· 
misi bulunsaydı lngiliz torpido ve 
tayyarelerinin hücumu bu tayyare 
gemisinden kalkan Alman av tay. 
yareleri tarafıodan tardedilebilir 
ve lngiliz deniz kuvvetlerinin ta
karrubu zamanında tayyare istik
şafile haber alınarak Bismarkın 
onları şaşırtması belki mümkün 
olurdu. 

Hood'un muharebenin bidaye· 
tinde pek ç•buk imha edilmesi; 
gerçi bu geminin oldukca eski ve 
zırhının lüzumu derecede kalın 
olmamasıns, kese hartuç kullanıl
masına, cephane .'\sansörlerinin şa .. 
kuli ve dliz bir boru halinde bu
lunmasına atfedilmekte ise de bat
ma faciasını doğuran asıl sebebi 
Alm::ıo topcusunun uzak nıesafe. 

den mermilerini hedele süratle , _______ _ 

Ve oodao sonra şöyle de· 

vam ederdim: 
« il> » harlını « g » okuduğun 

için senin anlıyacağın gibi konu· 

şayım: 

Dinine 5, imanına 3, namu· 
suna yarım, iffetine ~bir çeyrek, 
milliyetine sekizde bir gini ve· 
rirsem, bana yeniden kölelik di· 
yetin olmak üzere yeter mi?. 
yetmezse kendine daha cömert 
efendi. ara; ben •enin ciğerinin 
iki para etmediğini çok iyi bili· 

rim ••• 
isabet ki ne baş muharrir, 

ne tahrir müdürü ban «haydi» 
teklifini yapmadılar; yapsalarmış 
adeta söğmek zahmetine katla
nacak mışım. Mamafih nemize 
lazım bizim?. «it ürür, kervan 

yürürmüş» ... 

*** 
"'"' .... ...... "' . ' ........ 

yapıştırmalı: hususundaki mahare· 
tinde aramak daha doğru olur. 
Acaba Bismark Hood'u batırdık· 
tan sonra neden cenup rotasını 

tercih etti? Filhakika Bismarkın 
kendisini takip eden iki lngiliz 
drıtnotundan birisini batırmak ve 
diğerini hasara uğratmak suretile 
kazandığı muvaffakiyetten sonra 
muharebe sahasına en yakın olan 
Norveç limanlarından birine doğ-
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met kızı 60 yaşında Hacer Ramazan 
oğlu Ali Bıyıkoğlu, Hasan oğlu 
Hüseyin, Nuri oğlu Muharrem, Ha· 
sao oğlu lbrahim Çıkbak ve Ha-

Suçlular adliyeye sevkedilmiş
lerdir. 

Karataş yolunun tamir 
kesi i hazırlandı 

Adana - Kozan yolunun Nafia Müdürlüğünce hazırlanan 104,855 
liralık inşaat keşfi tasdik için vekalete gönderilmiştir. 

Ceyhan - Sirkeli yollarında yeniden « mütemadi tamirat » posta
ları teşkil edilmiş ve faaliye geçirilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Kozan - Fethiye yolu üzerinde 35 metre 

açıklığındaki Göksün köprüsünün tamiratı için de 1735 liralık bir keşif 
hazırlanmış, vilayet daimi encümenine tevdi edilmiştir. 

Karataş yolu için 9965 liralık birinci tamir keşfi hazırlanmış, viliyet 
daimi encümenine verilmiştir. bu yola taş naklinde karşılaşılan müşkilatı 
önlemek üzere nafia dairesince bir kamyon satın alınacaktır. 

Vali Teftişe çıktı 
Vali, refakatinde Maarif Mü· 

dürll olduğu halde, idare ve 
maarif vaziyetini teftiş etmek ü:ııe
re Misis nahiyesine gitmiştir. 

istasyon gazinosu 
kapah duruyor! 

Yeni tarifenin tatbiki sebebiy
le trenler Adana istasyonuna artık 
gece gelip g;diyorlar. Bu yüzden 
Büfe ihtiyacı, Eskisine nisbetle, 
çok artmışken istasyon gazinosu 
kapalıdır. Değerli müdür Eşref De· 
mirağdan bu derde bir çare bul
oıasını ehemm{yetle rica ederiz, 

Ceyhanda Türk hava kuru
muna yapılan yardımlar 

Ceyhan 18 ( Hususi ) - Pa. 
zartesi günü Halkevi salonundaki 
dördüncü toplantıda Türk hava 
kurumuna teberru taahhüdünde bu. 
lunanlar; 

Tüccar Hacı Osman sağlam 
200, Tüccar Osman Yavuz 100 

' tuhafiyeci Hacı Maksum 25, tüccar 
Mehmet Hamis 10, Mehmet Ziya Öz 
20, bakkal Sadık ve Ali kardeşler 
15, tüccar Hilmi Koyuncu 50, bak
kal Ali Şimşek 10 lira. 

Bugüne kadar yapılan taahüt 
mikdarı 3000 lirayı bulmuştur. 

Gözün, lüzumuna göre. uza· 
ğa yahut yakioa bakarken gör· 
mesini tanzim eden bir cihaz 
bulunduğunu, şüphesiz, bilirsiniz. 
Bu cihaz iyi kullaoılmayıp da in· 
san bir yakına, bir uzağa ve sık 

sık değiştirerek bakarsa göz yo
rulur, İnsan gözlerini bir müddet 
büsbütün kapıyarak o cihazı din
lendirmeye mecbur olur. 

Teganni ederken çabuk yor· 
gunluk duyanlar da seslerinin 
perdesini sık sık değiştirenlerdir. 
iyi kullanılan ses hemen hemen 
yorgunluk bilmez, denilebilir. Ya· 
but, pek uzun müddet teganni 
ettikten sonra kısa bir istirahat· 
le tekrar kuvvetini bulur. Halbu
ki iyi kullanılmıyan ses yorulma· 
dan bozulur. 

Güzel sesi bozulmaktan ko· 
rumak için, teganni ederken da
ima bir mesafe .gözetmek lüzu. 
munu, avcıların nişan almasına 

benzetirler. Nişan almadan tüfek 
atmak avcılıkta hiçbir işe yara· 
maz, tüf~kten çıkan tane bir ye
re isabet ederse ancak tesadüf 
eseri olur. 
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Birbirine bitiştirilen kimi çılpak, ki

minin yeşil çuhası soluk ve yırtık, kimi
nin bacağı sakat; ve, hepsinin üzerinde 
yığın yığın dosya zarfı, karakaplı defter, 
kırık ağızlı birer hokka, kirli birer sumen 
bulunan masalardan birini de ona vermiş· 
ler. Bir tarafında, saçları biryantinli, ko
kar ağızlı sıska bir gAn.; varmış. Bir 
tarafında; sıcaktan piştiği için büyük bir 

laubalilikle kıravatını gevşeten, yakalığına 
mendil sokan, iri göbeğini masasile hasırı 
yırtık kanepesi arasında bir türlü sığdı
ramıyan sarı bıyıklı bir ki.tip oturuyor. 
muş. 

Pencerelerin ~ibinde, tam köşede 

siyah burma bıyıklı şef; yaylı koltuğunu 

geri haykıtarak gazete okurken, bacakla· 
rını masasına yaslıyor; kirli, sarı kondu. 
ralarının patlak pençelerini meydana 
koyduğunun, kalem memurlarını kendine 
güldürdüğüoün farkında bile olmuyor
muş. 

Aynı kalemde, Behice gibi daha üç 
memur kız varmış. Ne fenal Hepsi de, 
erkek katiplerle yüzgöz olmuşlar. Şef 
farkına varmadan, itaba kaba şakalaşıyor, 
birbirlerile oynaşıyorlarmış ..• 

Arada, pis önlüklü, kel başlı, çiçek 
bozuğu bir kahveci çırağı, Üzerleri tabak 
kapalı limonata bardakları taşıyan pulı 

tepsisini dolaştırıyor; öğleyi 7,5 kuruşluk 
bir pili.kile geçiştiren rııemu.'l~rıo,. yüz 
para mukabilinde, hararetlerın• dınıliri-
yormuş. . 

Hüliisa •. katlanılamıyr.cak bır 
Ama, ne çarel Zavallı 

- Alışacağım! 

diyordu. 

kardeşim: 

yermiş. 

- Ben artık kararımı verdim • diye, 

başını gogsune eğiyordu • bütün öm. 
rümü bu eve, size vakfedeceğim, an-

ne ... 

Zorla 
diziliyor, 
yordu. 

yuttuğum 

beynimin 

lokmalar boğazımda 
içi acı acı zonklu. 

Anne! Beni doğuracağına taş doğu
raydın ... 

Evlerine ğeciken telaşlı ayakların 
tok vuruşları, akşamın garip sessizliğinde, 
boş ve derin bir kuyuya düşen taş gibi, 
boğuk ötüyordu. 
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Ellerim, pantalonumun etrafı ter• 
deo ve kirden kayışlaşan ceplerinde; ba· 
şım, öne ıarkık; gözlerim, ıslak kondu• 
ralarımın uçlarında; dalgıo ve düşünceli 
eve dönüyordum. Bütün ırünü; Ayasofya 
camiinin girintili çıkıntılı, karanlık, loş 

dehlizlerinde; ıslak kunduralarım elimde; 
deliklerinden tırnaklarım fırlayan kirli 
çoraplarımın ucuna basarak dolıımakla 
geçirmiştim. Bu kocaman kubbenin altın
da yağmurdan korunuyor, bu insanın içi. 

ni üşütecek kadar soğuk, rutubetli deh
lizlerde kendi kendimle baş başa kalabi
liyordum: Ne bir ses •. Ne bir yabancı 

göz ... Tasalarımı, acılarımı unutuyor, bu. 
rada oyalanabiliyorqum. Şu geniş kubbe· 

nin altında geçen çocukluk günlerimi 
düşünüyordum: Annemle, ı:okluk, Ayasof
yaya gelirdik. O; loş dehlizlerin bir kı· 

yısında, mermer sütunlardan birinin biti
şiğinde ayakkabılarını önüne koyarak geç

miş günlerin kazaya bıraktığı namaz 
borçlarını öderken, ben yanı başında 
şaşkın ve ürkek; süslü, oymalı sütun baş
larını, esmer kemerlerin nakışlarını sey

rederdim. Annemin, kulağıma fısıldıyarak 
bellettiği kocaman, yuvarlak levhaların 

yaldızlı yazılarını becelemege uğraşırdım: 

Allah, Ali, Muhammed, Ebubekir, Ömer, 
Osman ...... Ta kubbeden inen İnce demir 
çubukların taşıdığı billOr kandillerin al· 

tında dolaşırken hiç elimde olmadan Ür· 
perir' annem;n koltuğuna sokulurdum. 

Loş dehlizlerin bir ucunda, karanlık 
demir kapısı sımsıkı kapalı bir yer vardı. 

Annem: «işte Hızır Aleyhisseli.mın camie 
girip çıktığı kapıl» derdi. Annem gibi 
ben de, anahtar deliğine minimini par· 
maklarımı sürtüştürür, yüzüme gözüme 
sürerdim. 

Gene, loş galörilerin birinde, bir 
mermer sütun görürdük, ki üzerinde beş 
altı santim derinliği olan acaip bir de
lik taşırdı. Evet. bunu da biliyordum. 
Annem, dizleri dibinde sessiz ae15iz otur· 
duğum birgün, bir elile tesbihini çeke

rek fısıl !ısıl anlatmıştı: Şu kubbenin 
tam orta yerinden sarkan top kandilin 

altında fasılasız kırk gün sabah namazı 
kılana Hızır görünüyordu; her muradını 

yapıyordu ... Vaktile, üst üste kırk gün 
namaz kılan bir ihtiyara, sonuncu sabahı 
Hızır görünmüş. 

- Ben Hızırıml 

Demiş. ihtiyar kuşkulanmış. Sakalla· 
rını sıvazlamış. Karşısındakinin gerçek· 

ten Hızır olup olmadığına kanaat getir• 
mek istemiş. 

- Ver baş parmağını bakayım! 
Hızırın bu parmağının kemiksiz ol· 

doğunu biliyormuş. Mubarek; gazaba gel· 
miş. Elini vermemiş. ihtiyarın J<uşkusu 

artmış: 

[ Devamı var ) 



19 Haziran 1941 

MARESAL 
PETEN 

Almanya, konsolos
luklar1nın kapat.iması 

dolayısile 

-3-
"Müthiş sergüzeş
tin bizi atbğı ka
ranhklardan kurtu
lacağız ,. diyor 

Amerikayı 
protesto 
etti 

Suriye' de 
harekat 

Bak ışıyoruzl.. 
- Adın ne senin? 
- Guyucu Gızı ... 
- Biliyorum a canım, asıl 

adın? 
- Emine .. 
_ Kimdi yanındaki adamlar? 
- Bunların hepsini Tirede 

anlatırım .. 
- Sana bitiyorum .. 
- Emme de layran gönüllü 

şeymişsin ha ... 
- Öyleyimdir ... 
- Daha beni . şimdi gördün 

ayol... Hem ben senin anan ya
şındayım. 

- Bana da inanmıyor musun? 
- Sana ha?. Sen Tireye gel-

mezsen ... 
Sustu. 
- Sen Tireye gelmezsem?. 
Boynunu büktü; gözlerini göz-

lerime dikti: 
- Ölürüm. 
Dedikten sonra masaya kapan· 

dı. Hicabı kabaran Çaça hanımı 
kapandığı yerden zor kaldırdım .. 

Anlıyorsun a; iki gözüm, şıpı-

nişi seviştik. 
Şirin ile Ferhat, Arzu ile Kan

ber Yusuf ile Züleyha. Anni Ond-' . 
ra ile Maks Şimeling de böyle mı 
seviştiler bilmem; bildiğim bir şey 
varsa bir buçuk saat içinde iki ta· 

Vişi 18 {a.a) - Mareşal Peten 
dün saat 13 de iktidar mevkiiııe 

geçişinin yıldönümü münasebetiyle 
radyoda bir nutuk söylemiştir. 

Mareşal ·Peten 17 Haziran 1940 
da Bordoda söylemiş olduğu nut
ku bir plaktan tekrar ettirdikten 
sonra demiştir ki: 

Beyaz sarayda 
neler konu
şuldu? 

lngilizler Şamın ce· 
nubunda Vişi'ye 

, alt yeni mevzileri 
zaptettiler 

Kahire: 18 [a. a. ] - Suriye
den alınan son telgraflar Şamın 
cenubunda Vişi'ye ait yeni mevzi
lerin zaptedildiğini bildiriyorlar. Bu 

mıntakada muharebe devıfm etmek
tedir. Şimdi müttefikler Şam ova

sına hfıkim tepelerde bulunmakta 
ve ağır ağır şehre doğru ilerle
mektedirler. 

Müttefik kuvvetlerin elinde bu
lunan Mercayun da müttefik kuv
v~tleri vaziyete hakimdirler. - Geç allah aşkına; yirmi iki 

yaşında delikanlıyım. Sen de ol
san, olsan yirmi beş, yirmi altı. 

Otuz beşlik kadını bir hamle
de on yaş küçültüverişim çok ho· 
şuna gitmiş olmalı ki sırıttı; ben 
de bu münasebetle inci gibi dişle· 
rini görerek büsbütün çileden 
çıktım. 

1 
raflı tutuştuğumuzdur. 

Neyse .. Hain Kör katmerleri 
getirdi; afiyetle atıştırdık. Üstüne 

« - Bugün sesim kuvvet bul
muştur. Çünkü Fransa sağlamlaş. 
maktadır. Fakat bir çok Fransızlar 
bunu kabulden imtina ediyorlar, 
mukadderatlarının bir sene önce
den daha mı feci olduğunu zanne
diyorlar? 

Amerikan bombardı
man taggareleri Af
rikadaki /ngiliz ku'U· 
vetlerine hava golile 
gönderilecek 

Berlin 18 (A. A.) - D. N. B 
bildiriyor : 

Kudüs: 18 [a. a.] - Dün ak

şam tngiliz askeri sözcüsü lngiliz 
kuvvetlerinin Şam istikametinde 
yeni terakkiler kaydettiğini bildir-

iki iri ceylan gözlü, ay gibi 
bir çehre, minnacık ağız, sedef 
dişler, insanın avucunda kaybolan 
pekten eller, şeker gibi kalça, 
mevzun bacak, ufacık ayak, loko
motif tamponu misali bir çilt gö
ğüs çıkıntısı, şah bir boy; gel de 
çıldırma ... 

Bozuk kaldırımlarda sallana 
sallana ve bu sallanışlar esnasında 
yekdiğerlerimize sokula, sokula 
ılerliyoruz .. 

Elini bıraktım; kolumu arka
sından dolaştırarak omuzunu tut
tum. 

- Sıkma; canımı yakıyorsun .... 
- Ya sen beni içimden yak-

tın Kuyucu Kızı ... 
- Hadi canım, irenk etme. 

(yani alay etme) .. 
- Alay ediyorsam Allah ca-

nımı alsın... ' 
- •Yavrım ... 
Hapı yuttuğunun resmidir; ba-

" d d' • na yavrum ,, e ı. 

- Tirede beni misafir eder 
misin?. 

birer de kahve höpürdettikten son
ra tren yetişti, geldi. 

Keseye davrandı, verdirmedim; 
- Biletimi ben alayım. 
Dedi; meydan vermedim, der

hal birinci mevki bir bilet kestirip 
eline tutuşturdum. 

Karı hayran, ben bitkin .. 

Yolda adımı söylemiştim; bey
liği, meyliği kaldırıverdi; bana is
mNrıle hitap ediyordu. 

Nihayet iftirik anı geldi, çattı. 

Memurların, 

- Tamaaam. 

Seslerini müteakip öten bir 
düdük lakomotifi ürküttü; katar 
ansızın silkindi ve bizim maşukayı 
kamil olan tren, lokomotifin be

nimle alay eder gibi sine dövüp 
yükselttiği muttarit ah, of feryat
ları arasında, gözden kayboldu ... 

Son ana kadar yekdiğerimize 
ellerimizle öpücükler yollıyarak 
bakışmıştık ... 

• • 
On beş gün, haşa, on beş ge

ce sonra ikinci kordonda 11 Pat-

ra ,, nın umumhanesinde bir "Dost 

gecesi,, yapıyotduk. 

/ Deuam1 oar} 

Bugün ekseriniz yuvalarınıza 
dönmüş bulunuyor. Hiç şüphesiz 
harp esirleri henüz dönıneıniştir. 
Kadınlar mücadele ediyor ve ıstı-

rap çekiyor. iaşe fena oluyor. Ver
giler sizi sinirlendiriyor ve kızdırı-

yor. Çocuklarınız her zaman doyun
cıya kadar yiyemiyorlar. Fakat 

Fransa yaşıyor. Evler, köprüler ve 
fabrikalar tekrar kuruluyor. 

Bana inanınız. Elem ve ümit
sizliğe düşmek zamanı gelmemiştir. 
Ne satılmışsınız, ne hiyanet gör
müşsünüz ne de terkedilmişsinizdir. 

Bunu size söyliyenler yalan söylü. 
yorlar ve sizi komünistliğin kuca
ğına atıyorlar. 

Bilhassa erkek olduğunuzu, es
ki ve şanlı bir milletin erkekleri 

olduğunuzu hatırlayınız. Kendinize 

g~liniz, endişelerinizi at nız. Bana 

geliniz. Müthiş sergüzeştin bizi at
tığı karanlıklardan kurtulacağız. » 

Bir Alman iaşe 
gemisi bomba-

1 andı 

Amerika Birleşik devletleri 
hükt1meti Vaşingtondaki Alman 
maslahatgüzarına 16 Haziran ta· 
rihinde tevdi ettiği bir nota ile 
Amerika arazisindeki Alman kon
solosluk memurlarının Nevyork· 
taki Alman istihbarat kütüpha
nesi ve ajans memurlarile Alman 
demiryolları ajanlarının Amerikan 
arazisini terk etmeleri hakkında 

tertibat alınmasını maslahatgü 
zardan istemiştir. Nota bu me
murların gayri kanuni faaliyetler
de bulunduğunu iddia etmektedir. 

Alman hükt1meti haksız olan 
bu keyfiyetleri reddeylemiş ve 
Amerikan hükt1metinin mukave 
lelerle tam tezad teşkil eden bu 
garip hattı hareketini enerjik su 
rette protesto etmiştir. 

Nevyork 18 ( A. A) - Nev· 
york Taymis gazetesinin Vaşing
ton muhabirinin verdiği bir ha
bere göre, Ruzveltle Harbiye ve 
Bahriye nezaretleri erkanı dün 
akşam Beyaz sarayda Afrikadaki 
lngiliz kuvvetlerine gönderilecek 
Amerikan bombardıman tayyare
lerinin hava yolile teslimine ait 

meseleleri tedkik etmişlerdir. 

miştir. Askeri sözcü, Vişi kıtaları· 

nın Filistine girmeğe muvaffak ol

dukları hakkındaki şayiaları en kat'i 
bir surette tekzip etmiştir. 

Vişi: 18 [a. a.] - Ofi ajansı

nın Beruttan gönderilen bir telgra

fına göre, Suriye sahilleri açıkla

rıoda cereyan eden harekat esna
smda bir Fransız torpido muhribi 
bııtmıştır. 

Kahire: 18 [a. a ,J - Kamerun 
valisi, Kamerun'da ikamet eden 

Suriye ve Lübnanlıları 'Suriyede 

harekata iştirak eden hür Fransız 

kuvvetlerine 10 bin frank teber
ruda bulunduklarını, ayni zamanda 

da Fransada harp etmek üzere si

lah altına davet edildikleri takdir

de icabet etmiyeceklerini bildirmiş 
olduklarını beyan etmiştir. 

Avustralya başvekilinin 

radyoda nutku 
Kamberra: 18 [a. a.} - Avus

tralya başvekili Menzis dün radyo-

da millete hitaben iradettiği bir 

nutukte levaz.ım, tayyare imaliitı 
ve hava taerruzlarıyle mücadele Eğer gelirsen her emrin baş 

üstüne ... ----------------------------- Londra 18 (a.a) - İngiliz is
tihbarat bürosunun bildirdiğine 1rö
re, sahil muhafaza teşkilatına men
sup bombardıman tayyyareleri Den 
Heter açıklarında bir AJman tor
pido grubile diğer bir geminin re 

Muhabirin zannettiğine göre, 
bombardıman tayyareleri Florida
dan Premiti adalarına, oradanda 
Brezilya sahillerinde bir yere 
gönderileceklerdir. Ve buradan 
1rarbi Afrikada Gamdiya ve Trit
avna ve nihayette Mısıra sevk
edileceklerdir. 

nezaretleri ihdası suretiyle kabineyi 
genişletmek niyetinde olduğunu be
yan etmiş ve sözlerine şöyle de
vam eylemiştir: 

Bu da tamam .. Sevdanın tesi
ri alkolün hakimiyetini giderdi; ar
tık ayık sayılabilirim. 

Dahasını söyliyeyim mi?. Ara
bacı hain Körün bir gafletine ge
tirerek öpilştük bile ... 

Nihayet, mirim, bu minval ü
zerine lzmirin Kemer istasyonuna 
l'eldik. 

Ortalık adamakıllı açılmıştı. 
Arabadan iner, inmez istasyo

nun karşısındaki kahveye aturduk. 
Benden para alm.sğa gelen Hain 
Köre sordum: 

- Nereye gideceksin?. 
- Basmahaneye beyim ... 
- Tamam .. Oradaki katmer· 

ciden bize iki katmer al, getir .. 
Kuyucu kızına hitap ettim: 
- Peynirli mi yersin, kıyma

lımı canım?. 
- Kıymalı ... 
- Bana da ı..ıymalı ... iki kıy-

malı katmer .. 
- Kime yaptıracağım beyim?. 
- Tilkilikteki dilsiz .Hamide .. 

Şu parayı al; Hamide benden de 
selim söyle .. 

- Başüstüne beyim ... 
Hain Kör Kırbaçı şaklatıp 

ritti; Ben de gelen garsona iki 

çay söyledim. 
Hem çay içiyor. hem konuşu

yorduk: 

- Bana anlat şu macerayı E· 
ıııine ... 

- Tirede dedim ya .. , 
- Burada anlatsan ne olur?. 
- Anlatmam .. 
- Amma sebebi ne?. 
- Sebebi • şu: Meraklan da 

Tireye rel... • 

- Yaaa ... 
- Evet... • 
- Ben Zaten 'senin için Ti-

reye mutlaka geleceğim ... 

- Erkeklere ınanmam. Ben 
nelerini gördüm. 

Çakıcı Efe RÔmam 
~eı;ımuniyetle haber aldığımı

za gore gazetemizde tefrika eciilen 
~ ÇdA~ICI . EFE ] nin Horozoğlu 
ha~. eı er kıtabevi tarafından kitap 

a 1~ .e . neşrine karar verilmiştir. 
Muhıtamızde çok b- .. k ı~k uyu a a a U• 
yandıran bu eser A w t . 'd . gus os ıptı a• 
ııoda kıtap halinde . 3 pıyasaya, 

üncü baskı olarak, uzedilecektir. 

BORSA 
> 

Adana Ticaret ve zahire bonaaı 
gUnlUk plyaıa cetveli 

18 H A Z 1 R A N 1941 

1 

«- Harbi kazanmak için Avus· 
tralya istikl>ali ipotek edecektir. 

Ençok Eoaz -
Klevland çenberli 62,50 

f akatinde bulunan 4 bin tonilato· 
luk bir iaşe vapuruna hücum et
mişlerdir. Atılan bombalar vapu
run güvertesi üzerine düşmüştür. 

Tayyarelerimiz 4 iaşe gemisile bir 
likte torpido muhribini ve diğer 
peçelenmiş gen:iyi top ve mitral· 
yôz ateşine tutmuşlardır. 

Amerikalıların Almanga
daki alacakları 

Hudutsuz harp gayreti elzemdir. 
Benim kat'i fikrim şudur ki, 1941 

M. temizi Y. 42,50 
M. Parlağı 50 
Buğday 7,75 
Arpa 5,75 
Yulaf 6,50 

6,90 
5,17 
6,30 

!TAKVİM( 
19 Haziran 1941 

Perşembe 

YIL: 1941 • A Y:6 Gün: 170 Hızır 45 
Rumi l~S7 • Haziran 6 
Hicri 1~- Cemazlillevvel 23 

1 ;:e Nöbetci eczane 
Fuat Eczanesi 

J 
[ Yeni postane Yanında ] 

Londra 18 [a.a] - Evvelki 
gece lngiltere ,üzerinde 4 düşman 
tayyaresinin düşürüldüğü şimdi 
tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Londra 18 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb· 

liği: -: . 
Gece düşmanın hava faaliyetı 

yeniden çok küçük mikya!ta ol-

1 · şark muş ve bUhassa ngilterenı~ . 
sabili üzerinde cereyan etmıştır. 

Bir noktada bazı hasar olınuş 
ve pek az miktarda zayiat kayde

dilmiştir. 

Nevyork ıs ( A. A) - Ame· 
rikan hükılmeti 14 Haziran tari. 
hinde reisicumhurun bir emirna
mesile Alman müesseselerinin 
Amerikadaki alacaklarını bloke 
ettirdiği cihetle, Alman hüküme
ti de derhal meriyete girmek 
üzere Amerikalıların Almanyada· 
ki alacaklarına karşı lazım gelen 
tedbirlerin alınma,ını emretmiştir. 

" Cenubi Afrika hürriyet 
için dövüşmektedir!,, 
Pretorya 18 (a.a) - Cenubi 

Afri~a birliği başvekili mareşal 
Smuts, bir nutuk söyliyerek de· 
miştir ki. 

« - Harp ıona ermiş değil-

senesi harbin 1942 de kazanılacnğı· 

veya kaybedilaceğini gösterecktir. 

Harbi kazanmak için hükılmet hu

susi menfaatleri, ticari menfaatleri, 

hususi karları,· kazançları ve kon

forları hiç nazarıdikkate almıya
caktır. 

Kazanma için yegane yol, za
fer elde edilinciye kadar istifade 
ettiğimiz bütün huku\darı ipotek. 
etmektir.» 

dir. Bilakis harbin başında gibiyiz 
söylenmesi acı olmakla beraber, 
daha büyük imtihanlar karşısında 
hulunmakhğımız ihtimal dahilinde
dir. Cenubi Afrika dünyada en 
büyük bir gaye için dövüşmekte
dir. Bu gaye hürriyettir . ., 

Dünyanm en amatör Yankesicisi ~ 
'=====================~===:==========-::::::==============~ görecek ve o hidiselerde rol oynıyanların se8-

Dünyanın en mahir amatör Yan kesicisi 
17 nci asırda yaşamıştır. Bu amatör 

yankesici de Fransız aıılzadelerinden Gilder· 
oi'dir. Gilderoi yankesicilikte gösterdiği meha
ret ve ustalık herkesin hayretini mucip olu-

yordu. 
Meşhur Fransız Başvekillerinden Kardinal 

Richelieu'nün cebinden kralın huzurunda iken 
imza için arzedeceği bir vesikayı aşırmıştır. 

Kardinal, vesikanın cebinde bulunmadığını 
hissedince yazıhanesinde unuttuğunu sanmış, 

huzurdan çıkarken kağıdı cebinde imzalanmış 
olarak bulmuştur. 

Richelieu, kendisine oynanan bu oyunun 
kimin tarafından oynandığını öğrenince Gil· 
deroi'nin esalet ünvanını nezetmiştir. 

Muahharen zevcesinin ihanetine uğrayan 
asilzade yankesici, Richelieu'ye suikasd hazır
lamak töhmetiyle tevkif edilmiş ve bilimuha-
keme hapishanede salben idam olunmuştur. • 

Sokrat'm ve büyük 
lskender'in sesi 

Bir zaman ge
lecek ki geçmiş 
zamanın vak'ala
nnı gözlerimizle 

letini de işitecejiz. 
Amerikada fizik Profesörlerinden B. Vil

liam Smith yakın bir. i~tikbalde bunu muhak
kak görüyor ve bu ıddıaeını şu nazariyeye is-

tinat ettiriyor. 
Ses ve ışık, ses ve ışık dalgalarından do

ğuyor. Bu dalgalar, kulaklarımızın ve gözleri
mizin yakınında bu~u~dukları zaman sesi ve 
ışığı duyuyor ve .g?ru.yoruz. Fakat bu dalgalar, 
telsizin dalgası gıbı hıç bir zaman kaybolmaz
lar. Atmosferde dolaşırlar. Binaenaleyh diğ.ar 
seyyarelerde bizden daha müterakki mahlOklar 
mevcut ise ve daha dakik ve ince ahize alet
leri icad etmişlerse filozof Sokratın ders ve
rirken veyahut Büyük lskenderin Hindistana 
girerken, seslerini muhakkak işitiyorlardır. 

Profesöre göre arzdaki insanlarda yapa
cakları yeni keşifler ve icatlar sayesinde ma· 
zinin bu dalgalarını zaptedecekler ve geçmiş 
vak'aları görecekler ve o zamanki kahraman
ların sel4lerini de işitecekJerdir. 

• 

T 1 k. Yazın çok kullanılan 
ermOS arı im Termosların mucidi hi-

İCad etti ? len sağdır. Bu sene 
_____________ _. 75 inci doğum yılını 

kutlayacaktır. Bu zat Almandır, ismi Raynhold 
Burger' dir. Yaptığı ilk termos şişesi, o kadar 
güzel olmadığı için halk tarafından beğenil
miyerek kollanılması ihmal edilmiş. Ağır ve 
elle tutulması da iyi değilmiş. Fakat asıl ehem
miyeti haiz olan harici şekil, ağırlığı değil, 
Rayhold'ün termoslarda tatbik ettiği şu pren· 
.;iptir: •·lki satıhlı ~işe., ; bu şişenin iki yüzünün 
arasında kalan dar boşluk havadan tecrid 
edilmiştir. Böyle bir şişeye konulan mayi, ha-
rici sıcaklıkla temas etmediğinden sıcaklığını 
veya soğukluğunu muhafaza etmektedir. 

ilk termos Almanyada 1903 yılında çık
mıştır. Raynhold, ilk termos imaline Berlinde 
küçük atelyeı.inde başlamış. Fakat burada çok 
kalmıyarak Amerikaya gitmiş ve termos fabri
kasını kurmuştur. Az bir zamanda bn sanayi 
orada inkişaf etmiştir. Sonra Almanyaya döne· 
rek, memleketinde 50 termos fabrikası tesiıı 
etmiş ve bu fabrikalardan bDtün dünyaya ter
mos ihraç edilmiftir. 

Libyeda Halfaya 
g e ç i d i c 1 v a r ı n

d ak i yarda 

Müthiş 
bir Tank 
harbi 

Mısırlılar büyük 
heyecan içiınde 

bulunuyor 
lngiliı.ler To br uka 
varamazlarsa Alman 
mukabil taarruzu 
Mısır için çok tehli
keli olacakmış. 

Berlin : 18 [A. A ) - Halen 
ceryan etmekte olan Sollum mu 
harebesi Afrika harbinin en mü· 
him muharebesi sayılıyor, lni'iliz 
taarruzu şiddetli tarzda devam 
etmektedir. Fakat Alman askeri 
mahfilleri nikbinlik göstermekte
dir. Eğer lngilizler Tobruka var
mak projelerinde muvaffak ola
mazlarsa Alman mukabil taarruzu 
Mısır için çok tehlikeli olabile
cektir. 

Kahire 18 ( A. A. ] - Dün 
akşam Kahireye gelen haberlere 
göre, pazar günü Mısır - Libya 
hududunda Halfaya geçidi civa 
rındaki yarda hücum tankları 
arasında şimdiye kadar görülme· 
miş derecede mühim bir çarpışma 
olmuştur. Hücum tankları ve 
diğer muharebe zırhlı arabaları 

kum bulutları kaldırarak şayımı 

hayret manevralarla hücum ve 
mukabil hücumlarda bulunmut· 
lardır. · 

İngiliz tankları Halfaya geçi
dinin cenubunda Halfaya, Sollum, 
Kaputzo muharebe meydanı mü· 
sellesine girmişlerdir. M .. hdu.d 
mahiyette olmakla beraber bu 
harakat haberi Mısırda büyük 
heyecan uyandırmıştır. Çünkü bu 
Mısırlılar arasında büyük bir 
prestiji olan general Veyvelin 
ayni zamanda iki cephe üzerinde 
de harekiitı idare edecek derece· 
de kuvvetli olduğunu göstermek
tedir 

Bu ayni zamanda şunu da 
gösteriyor ki aylardanberi dur
madan lngiltereden Af rikadan , 
Hindistandan ve Avustralyadan 
gelen malzeme ve techizat şimdi 

.. hakikaten lrafi dereceyi bulmuştur. 

Bismark hadisesi
nin ortaya çıkar

dığı hakikat 
( Baştaraf ı ikincide ) 

ru dümen tutması daha makul bir 
hareket ' gibi görünür. Fakat unut
mamalı ki onun esas vazifesi Ame
rikan yardımını hamil vapurlara 

rastlıyarrk batırmaktı ve bu mak. 
sadını da ancak takip ettiği rota 

üzerinde tahakkuk ettirebilirdi. O 
lngiliz gemilerinin ker:.disioi yaka-
layıı.bıleceğini ummamıştı. . 

Hülasa : bütün dünya efkarı-
umumiyesini günlerce ali 

kalandırarak heyecana sevkeden 
Bismark hadisesinden harp deniz
ciliği şu neticeleri çıkarabilir. 

a) Hava kuvveti donanmaların 
lazımı gayri mufarıktır. Bir filonun 
yapacağı harekatta tayyare gemi· 

sinin mevcudiyeti şarttır. 

b) Torpido tayyareleri donan
malar için en tehlikeli ve imhakir 
bir silah olmuştur. Bu silahın mu· 

vaffakiyetle kullanılmaaı kadar bü 

cumundan ka~ıamak çarelerini de 
tetkik etmek lazımdır. 

c) Tayyarelerin kütle halinde 
harekfıt edebilecegi ~eniz sahasın-

da donanmaların eskisi gibi saffı 

harp ( muazzam seyr balları ) teş 

kil ederek klasik muharebe yapma

ları artık mev:zuubahs olamaz. 

d) 35 bin tonluk modern Al· 
man dritnotlarının tekne mukave

meti, silrat ve ateş kudretinin İn· 
gilizlerin muadil drıtnotJarma faik 
olduğu anlaşılmıştır. , 

e) lngiliz donanması ve ~ava 
kuvveti azmettiği takdirde aıuşte
rek bir faaliyetle AJınan lcorsan 

bulmak ve batır 
zırhlılarını arayıp 
mak maharet ve kudretini i'Öster-

ınif tir. 



4 

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

BU AKŞAM 

YAlllK ·slNIM!\ 
Taktim ediyor 

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

SON BESTE 
OYNA YANLAR: 

Kate de Nagy ve Georges Rıgaud 
Gibi iki büyük artist tara/ıuJan temsil edilmiştir 

Ayrıca bu film~ ilaveten: 
Türk müziğinin en güzel parçalariyle süslenmiş 

}J] f ~JJ l ,Ş 
Türkçe sözlü ve şarkılı ŞARK FiLMi 

Pek Yakında: 

Unutulmaz bir balo gecesi Zarah Leander ve bal pare 

Belediye Riyasetinden: 
( 130,000 Taş Ahnacak ) 

1- Şeh r imizin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke 
yollarda kullanılmak üzere toprak kale taş O('aklarından çı
karılmak şartile 1~0.000 adet bazalt parke taş ı kapalı zarf 
usulile münakasaya çıkarılmış ise de talibi çıkmadığından 
belediye encümeni karariyle ve yine kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur . 

2- muhammen bedeli 13400 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1005 liradır. 
4- ıhale 27/6/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15de 

Adana belediye binasında belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi Belediye fen işleri müdürlüğündedir. isteyen

ler oradan alabilirler. 
6- Fazla maliimat almak isteyenler Adana Belediyesi fen 

dairesine müracaat edebilirler. 
7- Artırma, Eksiltme ve ihale kanununun 32 inci madde

sine uygun bir şekilde hazırlanmış olan teklif mektupları iha
le tarihinden bir saat evvel yani 27 /6/941 cuma günü saat 
14 de Belediye Encümeni Reisliğine makbuz mukabili ver-
meleri ilan olunur. 885 11- 15- 19- 22 

Dr. Marko İkiz 
Sabık Sişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

iLAN 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden 

Türkiyede yangın, kaza ve hayat sigorta işlerile meşgul 
olmak üzere kanuni hükümler dairesinde tescil edilerek bu 
gün faaliyet halinde bulunan ünyon yangın, kaza ve muhte
lif muhatarata karşı sigorta kumpanyasile ünyDn hayat sigor· 
ta kumpanyasının Türkiye umumi vekili haiz olduğu selahi
yete binaen bu kerre müracaatla Adana, Tarsus ve Ceyhan 
şehirleri ve Hinterlandı acenteliğine şirket namına yangın ve 
hayat sigorta işlerıle meşgul olmak ve bu işl erden doğac!!k 
davalarda, bütün mahkemelerde müddei, müddeaaleyh ve 
üçüncü şahıs sıfatlariyle hazır bulunmak üzere 

Muharrem Hilmi Remo 
yu tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin 
teftiş ve murakabesi hakkandaki 25 haziran 1927 tarihli ka
nunun hüküml erine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

921 

BUGÜN 

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 

~AHISIRllER SIRISl~JDl!N 
Büyük rejisör: Aliksandr korda'nın büyük san'atkar 

BARRY BARNES - SOPHIES TEVART'ın 
Yarattıkları: 

KANLI DAVA 
İlaveten: Renkli Miki Mavüs 
Bugün gündüz matinada: 

"fARlJ\N l<AÇIYOR 
ALTI SİLAHLI HAYDUT 

İLAN 
Telgraf muhabere bilgisi olan ilk 
mektep mezunu memur alınacak 

Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden: 

1- İdaremiz 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
ceği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3- Müsabakada muvaffakolanlara 3656 sayılı kanun hük
müne göre (10) lira maaş veya 40-50lira 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- idare 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· 
!eriyle birlikte imtihanın icra 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 

iLAN 
Adana Elektrik TUrk 
Anonim Şirketinden : 

Transformatör istasyonla
rımızda yapılacak mutad te
mizlik işleri dolayısiyle 22 
haziran 941 pazar günü sa· 
at 9,30 dan 12.30 a kadar 
tekmil şebekemiz cereyanının 
kesileceği berayı inalümat 
ilan olunur. 923 

Zayi hüviyet Cüzdanı 
Eskişehir D. D. yolları 

fabrikasından almış olduğum 
21574 Numaralı hüviyet cüz 
danımı 12- 6- 941 de 1ayi 
ettim yenisini olacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Cer atelyesi işçi muavi
ni kazancı Aptulkadir 
Arkut. 

922 

Matematik Dersi Veriliyor 
Arzu edenlere riyaziye dersi verilecektir . lstiyenlerin 

gaıetemizde (O) rumzuna müracaatları. 17-18-19-20-21-22 
906 

ÇAKICI EFE 
B u G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir a. Zeynel Besllll Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. . 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılın••• husu
sunda sayın okuyucu ve mü,terilerimden aldığım yüzlerce ınektup ve 
yapılan •ifahf müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istlfadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve Pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla isimlerini yaz. 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresırnıze (100) 
k urut gtindererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

Adres: Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

-:-~- ---~ ~ 

- - - --- ~ 

19 Haziran 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
tem iştir. Asrımnın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve sür.atle 

hazırlanabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanıoı temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprim.,.. 
terimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 + Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

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

Afrlkanın balta glrmemlt ormanlarında 
bin bir türlU maceralarla çevrllmlt 

JUiR.~{,ÇfE SDllU 
Hazreti Süleymanın hazineleri 

1 1 1 

Hem şarkıcı hem yumrukcu 
BOBSETEEL 
Tarafından temsil edilen 

KOVBOY(9UN 
INTIKAMI 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

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

Güzel seslere 
sağlık 

( Baştara/ı ikincide) 
Bunun gibi güzel bir se>le te

ganni ederken de... M~safeyi iyi
ce tayin etmeden çıkan ses güzel 

kalirsa lıu da tesadüf eseridir. Q. 

nun daima güzel olmasını yani 

tüfekten çıkan tanenin her vakit· 

hedefe isabet etmesini temin için 
sesin nereye kadar gideceğini ön· 
cedeo tayin etmek şarttır. 

Bundan dolayıdır ki, taganni 
hocaları daima " söı söyler gibi 

taganni ediniz, kendinizi sıkmayı· 
oız .. derler. Söz söyler gibi te· 
ganni etmek sesin a-ideceii yeri • 
söz söylerken olduğu gibi • bil· 
mektir. Bu i<Jıideyi bilen güzel ses 
yorulmaz, bozulmaz. 

Gene bundan dolayı, a-üzel 
sesle taganoi eduek mümarese 
yapmak, güzel sesle talim etmek 
için en iyi yer açık havalı kırlar• 
dır. O zaman güzel sesin gideceği 
yere hudılt olmadığı için onu sa· 

bibi sesini kudreti olduğu kadar 

yükseltir, daima uzaklara bakan 
göz gibi, ses çıkaran boğaz da 
yorulmaz. 

==~===== =================-"'~ 
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