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Kabine Toplantısı 
Ankara 19 [a. a.] icra Vekilleri He· 

yeti burna ıaat 16 da Başvekil Doktor 
Refik Saydam'ıo riyasetinde matad top
lantısını yapmııtır. 1 9 4 1 1 ilin .. =.da,. il• 

Yll ı 1 No. 247 lıararta,tırılır . 

f'lyatı IS Kuru•tur SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELlt< GAZETE 

HARiCiVE ·VEKiLiMIZVEALMAN 
ELÇiSi BEVANATTA BULUNDU 
Müstakil Grup Şükrü Saraçoğlu diyor ki: 

Ve 

Meclis Grupu 
Türk- Alman 
dostluK muahe -
desini ittifakla 
tasvip ettiler 

Ankara 19 [ a. a. ] - C.H.P. 
Meclis grupu bugün 18-6-1941 
Çarşamba günü saat 17 de Reis ' 
vekili Trabzon Mebusu Hasan Sa· 
ka'nm reisliğinde toplandı: MÜ S tak i l g r u p r e i S i 1 

Ruznamede yalnız Almanya Ali Rana Tar han 
ile müzakeresi bu defa ikmal ve ._ ____________ _ 

intaç edilmiş olan dostluk muahedesi vardı. 
Bu maksatla söz alarak kürsüye gelen hariciye vekili Şükrü Sa· 

raçoğlu bu muahedenin bidayetindenberi geçirmiı o)duğu müzakere 
ıaf aha tına ait beyanatta bulunmuş ve imzası takarrür eden muahede 
metnini okuyarak bu vesikanın mahiyte, gayesi ilzerinde etraflı izahat 
vermiştir. 

Hariciye "eldlini mütaakip ıöz alan bir çok hatiplerin beyanatma 
ve ıordukları suallt>re bizzat Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından 
verilen cevaplar dinlendikten sonra muahedenin imzası teklifi reye ko
nulmuş ve umumi heyetin tam ittifakı ile ve sürekli alkışlarla kabul 
edilmiılir. 

Raznamede bqka bir madde olmadığıodan saat 19 da celseye ni
hayet verilmistir~ 

"' .. 
Ankara 19 (a.a) -C.H.P. Müstakil •rapa umumi heyeti, 18-6-1941 

Çarıamba ~ünü, reis vekili lstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'an reiı· 
liği altında toplanmııtır. 

Hariciye vekili tarafından, Parti grupunun bugünkü içtimamda ve 
onu müteakip Müstakil grup umumi heyetinde, harici siyaset hakkında 
verilen malOmat ve izahat üzerine müzakere cereyan etmiş ve netice
sinde hükümetin hatb hareketi ittifakla tasvip edilmiştir. 

Finlandiyada 

Alman 
Askeri 

çoğalmış! 
Aland adalar1 hak· 
kındakl Sovyet-ln
glliz mUzakerelerl 
keslldl 

Landra 19 [ a.a] - Finlandi
yadan Petsamoya giden vapurlara 
aeyrisefain ruhsatiyeleri verilmesi
ninin 14 Haz.irandanberi kesildiiini 
bildiren iktisadi harp nezareti dl· 
yor ki: • 

" Bize gelen -haberlere ıöre 
Haziran başındanberi Alman kıta· 

ları o kadar fazla mikdarda Finlan
diyaya gel meğe başlamıştır ki bun

ların sadece memleketten geçme
yip orada mevzi aldıkları aşikardır. 
14 Hazirandanberi 3 Finlandiya 
vapuru tevkif edilmiştir. 

logiliz bükümeti, Finlandiya 
vapurlarma ruhsatiye verildiği za· 
m.an kabul etmiş olduğu şartlara 
Fınlandiya .hükQmetini artık uyma· 
h muktedir bir vaziyette telakki 

e~mektedir. Geçen aon baharda 
Fınlandiya hükümeti Alman kıtala· 
tı.na Norveçe gitmek üzere Finlan• 
dıyadan geçmek müsaadesini ver· 
miştir. » 

R Ankara 19 (Radyo g-azetesi)- 1 

omanyadan gelen haberler bu 
memlekette asker"a h 1 '-l d azır ııı; arın 

e~~tam~ etmekte olduğunu anlat
maıı; ·.ur. 

Finland' .L • . ıya ua ıeferberh· 
ğe yakın bır vaziyet' .hd d'l d'.. 1 h ıo ı u e ı · 
ıgı 'i e~ . aberlerden anlaşılmak· 

tadar. ngı~ızler Finlandiyada Al· 
illan askerı bulunduğunu iddia et. 
lllektedirler.Hatti bu sebeplede ti· 
-.1do Petsamo limanı lnfiliıler 

Milli Şef 
Dil kurumunda 

Cumhur . Reisimiz, 
kurumdan çıkıf la· 
r1nda halk tarafın
dan •iddetle alkıt· 
landllar. 

Ankara : 19 [ Hususi Muha· 
birimizden ) - Cumhurrei5imiz 
İsmet lnönü bugün saat 15 de Dil 
kurumuna feref vermişlerdir. Milli 
Şefimiz merkez idare heyeti oda
sına geçmişler, bir müddet sonra 
kendilerine Başvekil ve Maarif 
vekili müliki olmuştur. 

Cumharreisimiz kurumun ça
lışmaları etrafında alakadarlara 
sualler tevcih etmişler ve aldık-

ları izahat üzerine memnuniyetle
rini bildirmişlerdir. Milli Şefimiz 
bilhassa imla, terim ( yeni sözlük) 

ve birde dil meseleleri ile uzun 
uzadıya meşğul olarak bazı yük
sek direktifler vermişlerdir. Dil 

kurumu azilarından takdir ve te
şekkürlerini esirgemeyen Cumhur· 

reisimiz ıaat 19 da kurum binasını 
terk etmişlerdir. 

Milli Şefioıizin dışarı çıkma· 
ıını bekleyen halk, tezahürat ya· 
parak şiddetle alkışlamışlarıdır. 

Safranboluda kasırga 
Safranbolu 19 [a. a.] - Dün 

çok şiddetli yağmurlarla birlikte 

müthiş bir kasırga olmuş, birçok 
binalar yıkılmış, bir kısmı da ha· 

rap olmuştur. Bir çok meyva aj'acı 

devrilmiı, kalan aiaçlarıo meyve· 
lerinin üçte ikisi dökülmüştür. 

tarafından kapablmaşhr. Fin hidi
selerile alikadar olarak relen bir 

habere göre; Sovyetler Birliji ile 
lna-iltere arasında Aland adaları 
hakkında yapılmakta olan mOzake· 
reler inkıtaa ujramıştır. 

Türk ve Alman milletleri bu muahede ile yenı ve kat'i bir emniyet havası içinde yek· 
diğerine bir kerre daha el uzatuuı oluyorlar. 

Fon Papen diyor ki: 
Bu muahede ile asırlardenberi memleketlerimizi bir birine bağlıyan ve ancak Avru· 

paya yeni, daha iyi bir nizam ve devamlı bir sulh temin etmek istiyen siyasetin hedefleri 
ao ayı muva'l aten mu te olan eski itimatla ve 

1 
hakkındaki anlaşamamazlıklardan ~ l '-k h ı 
dostane münasebetleri yeniden teyit eylemektedir. 

Ankara: 19 [a. a.] - Türkiye. r 
Almanya rnua lı edesi nin imzası mü
nasebetiyle Hariciye Vekili Şükrü 
Saraçoğlu matbuata atideki beya. 
natı yapmıştır: 

«- Birbirlerine karşı vaziyetleri 
her vakit açık ve dürüst kalınış, 
dünya hadiHtının asırlarca süren 
temevvücatı esnasında muarız mev
kide bulunmamış olan Türkiye ve 
Almanya, metni bugün neşrolunan 
muahede ile dosluklarını en sağlam 
temellere istinat ettirmekte ve ati- l 

yen de muarız v a z i y e t e ' 
girmiyeceklerini teyit etmektedirler. 

Türk ve Alman millet14'ri bu mu. 
ahedeyle yeni ve kat'i bir emniyet 
havası içinde yekdiğerine bir ker- , 
re daha e) uzatmış oluyorlar. r 

Metinde görüleceği veçhile, 1 
tarafeynin mevcut ahdi vecibeler 
mahfuz tutulmakta ve böylece de 
bu vecibelerin muahedecle münde
riç mefhumlarla taaruz etmemekte 

olduğu teyit edilmektedir.» 
<Harıciye Vekili, muahedenin İm· 

zastnı büyük bir memnuiyetle te
likki ettiiini beyan ve Alman Bil
yllk elçisinin bu huaoataki IQeaaisi
ni kaydetmif, matbuat ve radyo 
servisleri nefriyabnın Tllrkiye • Al· 
manya münasebetlerini tavsif eden 
dostluk ve mütekabil itimat zihni· 
yeti dairesinde vuku bulmaaı ar· 
zuıunu izhar etmek huıuıunda 
Fon papenlc mutabık kaldığını 

ilave eylemiştir. 
Ankara: 19 (a. a.) - Almanya 

Büyük elçisi fon Papen, Anadolu 
aiansı vasıtasiyle Türk matbuatına --

Haricige Vekilimiz 
Şükrü Saracojla 

aşağıdaki beyanatta bulunmuşlardır: 
"- \mıa edilen muhedenin 

mesut bir tarzda akdi, Hariciye 
l l-1-11!-- --a.L-. a- ı•ı l a. . .J "---

bazı s(Szler söylemeğe vesile oldu. 
bundan dolayı kendMne bütün 
kalbimle tetekkür ederim. 

Bu mubede a11rlardanberi mem· 
leketlerimizi biri birine batlıyan 
ve ancak Avrupaya yeni, daha iyi 
bir nizam ve devamh bir sulh te· 
min etmek isti yen siyasetin hedef· 
leri hakkındaki anlqamamu.lıklar• 
dan dolayı muvakkaten muhtemel 
olan eski itimatlı ve dostane mü
nasebetleri yeniden teyit eylemek
tedir. 

Binaenaleyh bu muabedenin 
ehemmiyetini devrimizin tarihini 

büyük hiditıelerinin çerçivesı ıçin· 
de de mütalaa etmemi.ı: lizırnchr. 

Bu muahede ayni zamanda Al• 
maoyanın ve müttefik devletl .. rin 
Avropada adalete dayanan yeni 
bir nizam uğrundaki mücad.-lele· 
rinde İ'ltiklilini korumayı hı. rici 

siyasetinde hikirn esu ittihıtt 
eden Türkiyeye Türk milletine şan · 

lı , uzun bir tarihin miruı olarak v~ 
garp ile yakın şark arasın~a bir 
rabıta teşkil etmek sıfatile lavık 
olduğu mevkii ve nüfuzu t~mi ıı 
eylemeğe azmetmiş bulundukları 
nın da bir delilidir. 

Biraz evvel hariciye vekilinin 
de dediği ~ibi, Alman hükOmetile 
cümhuriyet hükQ neti muahedenin 
mesut bir tarzda akdi münasebe · 
tile iki memleket matbaabnm ve 
keza iki memleket radyolarının 

neşriyatlannda daima Alman Türk 
ınünasebetlerini tavsif etmiş olan 
dostluk ve karıılıklı itimad fikrin· 

h•r eylemeii kararlaştırmışlardır.» 

• • • 
Ankara 19 (.Haausi muhabiri

mizden ) - TOrk-Alman dostluk 
anJafmaaının tasdikine dair harici 
ye veklletince hazırlanan bir llyi· 
hayı hükQmet yarın mecli~e tak· 
dim edecektir. Uyiha ve merbuti 
anlaşma hariciye encümeninden ge• 
çerek kısa zamanda meclis umumi 
heyetine sevkolunacaktır.• 

Anlaşmanın musaddak nüsha· 
larının Berlinde teatisi temmuzun 
ilk haftasmda yapılacaktır. 

ftnkar.a radyo gazetesi diyor ki: 
TUrklye, lngilterenln müttefikidir ve onun aleyhinde her hengl bir 
harekita alet oımayacaGı gibi, Almanyanın da dostu olacak ve 
ona kartı da her hangi bir hareketten tevv•kkt edecektir e 

Ankara 19 [ Radyo gazetesi] taahhütlerine dokunmamaktadır. • Türkiyenin dış siyueti sami· 
Dün akşam saat 21,30 da An- Muahedenin imzasını müteakıp Ha- milik ve doııtluktur. Bu siyasetin 

•1 · b' nasın· riciye vekilimız Şüı..rü Saraı:og' lu h" b' • l karada Hariciye veka elı 1 d .. ıç ır gız i kapaklı tarafı yoktur. 

da Tu-r•-ı·ye "ıle Almanya arasın a matbuata verdıri beyanatta da bu T • l aı. ürkıye ngilterenin müttefikidir 
· · laoııııı· noktayı işaret etmiştir. Muahede, 

bir dostluk muahedesı ıDl7a d' b ve onan aleyhinde her hanri bir 
tır. yeni muahede, ihtirazı k•Y. 1 u şekilde imza edilmesile kıymet 

ı,. e ve h . harekata ilet olamıyacağı ribi 
ile olduiu cihetle gerek Tür,.ıy e emmıyetinden hiç bir şey 

t kayb t · Almanyanın da dostu olacak ve 
nin ve gerek Almanyanın ınevcu e mıyor. 

ona karşı da her hangi bir hare-

1 
ketten tevakki edecektir. 

" ~ Büyük devletler arasında Al· 
~JF, manya avrupaoın yerine devleti· 

"" 
Surige harekdtına iştiTak eden Hintli kıtala,dan bir kısmı 

Müttefikler 
Kuneytra'ya 

Girdiler 
Küdüs 19 [ a. a. ] .- Askeri 

ıözcü, Şam yola Ozerincle bulunan 
Kuoeytra'nın zaptedildijini teyit 

eylemiştir. Müttefikler dün saat 
21 de Kuneytraya girmişlerdir. 

Sahilde müttefikler Sayda ile 
Berut arasındaki mesafenin üçte 
birini kat etmişler ve hiç bir ma· 
kavemet rörmeden küçük bir ne· 
biri geçmişlerdir. Müttefikler Mer
cayum mıntakaııoda ve Hörmoo 
dafının rarbinde ileri barekedorioe 
devam ediyor)ar. • 

dir ki Türklerle ıilihh bir çarpıı 
ı maya aıla girışmemiştir. Almanlar 

ile Türklerin münasebatı, bazı 

devletlere nazaran, yeni olmakla 
beraber seri olarak inkifaf etmiştir. 

Prus1a askerlerinin tan:ıimat 
devrinde Türk ordusunda talim 
ve terbiye vaıif esi aldıkları gün 
başhyan Türk • Alman münaaebah 

on dokuzuncu aırın anunda aıkla
şır ve umumi harpte silih arka· 
daşlığ'ma kadar gehr. 

Almanyanın ihyasını Türkler 
yakından bir alaka ile takip etti· 

ler. Türkiyeyi Almanyadan ayıran 
hiç bir ihtilif olmadıj'ı halde bir 

kaç ıene eveliai araya bazı anlaş· 
maılıklar firmif ti. Bu anlatmaı· 
laklar ıimdi artık yoktur. Şimdi 
Almanya Türkiyeye dostluk elini 
uıatm .ıtır. Ve bizde bu dostluk 
elini aıkmaktayız. Hariciye veki· 
letinde İmza edilen mııabecle Tilr
kiye Almaa1a aru•da yeai bir 

I devre aplftar. Ve ba dev,..ye 
1rMtt TDrk ..w;.ti doetlapaa te-

Beri inde 
heyecan 

Efk'r1 umu mlye, 
dalma saydtlı ve 
aevdlil bir memel
ketle dostıuıun te· 
mln edllmlt olma
sından mesuttur. 

Berlin 19 ( A. A.) - Hasasi 
muhabirimiz bildiriyor: 

Türkiye ·Almanya dostluk pak· 
tının imzası burada harbin ilinın· 
dan beri en büyük heyecanı tev
lit etmiştir. Haber Berlinde dün 
alC~am_ bir bomba gibi patlamış, 
pek buyülc bir hızla derhal yayıl· . 
mış ve Almanya ile Sovyetler ara 
sındaki paktın im1uının te"lit et
ti~i heyecandan çok. daha büyük 
bır heyecan doğurmuştur. 

Esasen Alman makamları bu 
hadisenin ehemmiyetini t~barüz 
ettirmek için lizım g~len her Şf'yi 
yapmışlardır. Pak lın ımzası Hıari 
cıyede tuplanıtn 150 razt'teC•)O 
m ıhirn bir hadise oJarak bildıril 
mişıir, Alman siy.ıı.İ mahfillerı pak· 
tın imzasını Lir süperiz oluaı. 
karşıl.urışlar ve bunun mevcut 
v ıziveti t~yit eyh:digoini, zira ay· 
lar.ıan berı Türkiye ile Almanya 
"rasındaki münasebetlerin bir 
dostluk safhasına girmiş ve iki 
milletin karşı lıklı Iİya etlerinde 
it imadı yeniden bulmuş oldui'una 
tebarüz ettirmiıl erdir. 

Berlinde Reisicumhur ismet 
l11Önü'nün, Hariciye vekili Sar~ç. 
oilunun hakimane ve uzağı rörerı 
siyasetine karşı en büyük ta"dir 
hiııleri ifade olunmak.tadır. Ef .. irı 
uınumiye, daima saydığı ve sevJi
ii bir memleketle doı.tlujııa temin 
edilmiı olmuından mesaddur. Bil· 
hassa vakriJe Almaoyanan mütte
fiki bulunmq olan ba memleketle 
her türlü anlaşmaılık tehlikesinin 

~rtAt~!.&'iM\yft .. btneaı1ıiıeıttedir. 
Bir çok eski muharip, kahvelerde 
vo sokaklarda Türkiyedeki umumt 
harp batıraJaranı anlatmaktadır. 
Ba eaki muluariplerdea birisinin 
« bu, .enenin en iyi haberidir. 
~-üokü Türk hükOmetinin sözüne 
ıtı.m~t olunabilir.• dediği eşitil
mııtar. 

Tanınmış bir Alman gazetesi 
« 18 Haziran mesut bir gündür. 
Muahede s.srihtir. Bu, karıılılclı 
doıtluga yeni temeller üzerine inıa 
e~en bir itimad paktıdır. Dostluk, 
Türklerle Almanlar arasındalti ıi
lih arkadaşlıiının, iyi v.., kötrı 
gün arkad<1şlığ'ının hatıralarını ye· 
niden canlandırmaktadır. Almanlar 
Atatürkün eserine hayrandırlar. • 
demektedir. 

Nevyork 19 [A.A.J- Royter : 
Nevyork Taymis gazetesi Başma· 
kalesinda Türk-Alman 'Duahedeıi 
V ~ington ıiya~i mahfillerinde bü
yült bir alika uyandırmııtır. Hü· 
kQmet mahfilleri Türk - Alman 
paktını ıon derece mühim adet
mektedir ,• diyor. 

Son harekAtta 200 lngiliz 
tankı tahrip olundu 
Londra 19 [ a. a.] - Sallhi· 

yetJi membalardan bildirildijine 
göre, garp çölündeki lnrilı:ı kuv· 
vetleri Almanların elinde bulunan 
Sollum'um şarkındaki ilk hareket 
mevzilerine çekilmişlerdir. Diişma• 

nın bir hücum hazırlığına delalet 
ecaer, sarih malQmat yok.sa da kuv· 
votlerimiz duşmanın muhtemel bir 
tecavüzünü karıılamak için daha 
evvel harekete geçmişlerdir: 

Berlin 19 [a. a.] - D, N. B. 
Ajansına relen haberltre ~öre , 
lngilir zırhlı müfrezelerinin zayi· 
atı tahminden fuladır. Muharebe 
meydanında 200 lnriliz tankı bu 
lunıuuştur. Bunl .. rın bir kııımı tdh 
rip edilmiş ve bir kıamıd• ~ekilit• 
ken bırakalmıı olduğu anlaJılmı,tıt. 

barüz ettirmektedir. 

lngilizlere göre : 

LLondta radyo-t. ...ı..-a• 
nın metnini verdiktea __.

ra bu m•ahedenio ihtirası tayıdla 
' 1 ·ı· - Terk -ı.t· .,apıJdrj-ını, ar iZ AJ 

_.~.......... manya 
maaınıa baki il.,...,._ ' 
ile TOrki7• ar .. ında ceryan eden 

11 k•relnfn hor Nfhuından la
m sa (lhNllll iipüwilll.} 
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2 BUGÜN 20 Haziran 1941 

DAHİLİ .. HABERLER ı r::==============::;ı 
1 1 RASGELE , , _____ _, 

-1 - • 
okullar arasında! ~a;be: ev: 

Malatyada biri 14, biri 8 ya
şında, anadan doğma kör iki 

kardeşin gözlerine ameliyat ya
pılmış ve çocuklar doğuşlarından 
ancak 8 ve 14 yıl sonra dünyayı 
görebilmişler. 

Dimağ enerjisinde de 
~ nlamıyorum: Hangi ka-
~n undan bahsediliyor?. 

Ben, bir realiteyi ortaya koya· 
rak «fevkalade zamanlar için 
fevkalade tedbirler» peşindeyim; 
alakadarlar 

talebe nakilleri 
isralı önlemeliyiz! 

• 

- Bu iş vaktiyle tedkik 
edildi; kanunen birşey yapılamaz 

Diyorlarmış. 

Maarif VekAletl buna dair esas 
ları tespit eden bir tamim neşretti 

A nkara - Maarif vekaleti hususi Türk, ekalliyet ve yabancı 
okullarının birinden naklen diğerine ve resmi okullardan bü· 

tün hususi okullara talebe kayıt ve kabul işlerinde gözetilmesi lazım· 
gelen esasları tespit eden bir tamim neşretmiştir. Bu tamimde talebele
rin resmi okullardan hususi okullara nakilleri ile memleketimiz dışında 
ki okullardan hususi tahsil görenlerin vaziyetlerine müteallik hüküm· 
ler vardır. 

Malatyalı bir muharir bu ha
diseyi şöyle haber veriyor: 

« .. Her iki yavrunun gözle· 
ri açılmış, yeni ve parlak alemi 
ilk defa olarak hayret ve deh
şet içinde görmete muvafl ak ol
muşlardır.» 

-Bu harp makine 
harbi değil sini harbidir 

Binaenaleyh sınır harbini 
nasıl kazanabileceğimizi öğren
memiz lazımdır. Dimağ için hazır
lanmış bir • ilk yardım rehberi»ne 
ihtiyaç vardır. Bu küçük ~ser bu 
sahada halkı tenvir edecek müte
vazi bir teşebbüstür. 

Vakıa herkesçe bilinir bir ha· 
kikattır ki lngiltere halkı, üzerle
rine ne kadar bomba yağarsa yağ 
sın istila tehlikesine ne derece ma
ruz kalır.a kalsın, sinirlerini hiç 
bir zaman bozmıyacak kadar ce
sur ve soğuk kanlıdır. [ Bence bu 
nazariye tamamiyle saçmadır ; çün· 

Şu meşhur ev kirası işinden 
bahsettiğimi tabii anlamışsınızdır. 

Gürze gürzle, topa topla 
mukabele edilir. Bu sebeple he
nüz «mış• lı olan bu iddiaya, 
ayni silahla, karşı koymalıyım: 

Bu haberdeki hayret ve deh. 
şet kelimeleri biraz mübalağaya 
uğramamış mı dersiniz? .. 

Zira çocuklar henüz ne B. 
Hess'in paraşütle lngiltereye in· 
diğini öğrenmişler; ne de mese
la Belgrad Bombardımanına dair 
blr yazı akumuşlardır. 

. Dün gece Londra'nın erli aha· kü cesaret irade ve sağuk kanlı· 
li•inden 400 kişinin gece yarı- lık meselesi değildir; o beden kud-

lngiltere' de hangi kanun şe
keri tahdide tabi tutuyordu?. 
Almanya' da hangi kanun tere; 
yağını vesika ile dağıtıyordu?. 
Türkiye' de hangi kanun ekmeğe 
behemehal yüzde otuz arpa ka· 
rıştırılacak diyordu?. Fakat işte 

Resmi ortaokul veya liselerden hususi ortaokul veya liselere nakle· 
dilecek talebeler imtihansız kabul olunacaklardır. Yalnız lise kısmı 4 
sene olan Galatasaray lisesinden nakledilecekler hundan müstesna tu
tulmuşlardır. Öğretmen okullarının mesleki sınıflarından hususi liselere 
kabul edilmek üzere müracaat edenler önce taahhütlerinden ibra edil
diklerini tevsik edecekler, bundan sonra sınıfları tayin olunmak gaye
sile Maarif müdürlüğünün göstereceği resmi bir lisede imtihan geçire
ceklerdir. Resmi ticaret, sanat okulları ile en;titüler gibi meslek tahsili 
veren müesseselerden hususi Türk, ekalliyet ve yabancı okullarına gir
_mek isteyenler de imtihan neticesinde layık oldukları sınıflara kabul 
olunacaklardır. 

Hayret ve dehşete düşmele
ri için daha pek erkeni •• 

sından sonra saat birde uykuların- reli bakımından tam bir sıhhate 

~ 
zamanın icapları bunların hepsi

ni yaptırdı; daha da neler yap
tıracağını ancak Allah bilir. 

iki kelime 
dan kalkıp giyindiklerini ve sıra sahip olma meselesidir. Beden sıh 

'Bir Roma ajansı, ltalyanın Ka-sıra sığınaklara indiklerini gördüm. hali tam olmadıkça sinirlerin de 
Biz, ev kiralarını seııelik 

peşin'den, aylık peşin'e d~işti-
radağ fevkalade komiseri koni 

Mazzolini'nin eski Karadağ 01"4 

dusu subaylarını toplıyarak ltal
ya kralına ait harp bayrağının 
müstakil Karadağın bayrağı ola
cağını söylediğini bildiriyor. 

Bu insanlarda korku ve panik çelik gibi sağlam kalmıyacağı aşi- Resmi müfredat proğramı ile talimalnamaleri aynen tatbik eden 
hususi Türk okullarından resmi okullara nakledecekler muadil sınıflara yoktu. içlerinden pek azı konuşu- kar olduğundan naziler beden sıh· 

rilsin derken kanuna taarruzu ak· 
lımızdan geçirmiş de~iliz. Sade
ce iddia ettik ki her şey günün 
zaruretlerine uydurulmuştur; dün
yanın nizamı bozulmuştur;umumi 

ihtiyaçlarla her yerde devlet 
meşgul olmağa başlamıştır; Ar· 
tık benim hakkım, senin hak
kın» yoktur; umumi hak, umumi 
nizam, umumi ahenk mevzuuba-

yor, ve bunlar da her zamanki halimizi yıpratmak için t ü r 1 ü • 
kabul edileceklerdir. Ekalliyet ve yabancı okullardan resmi okullara 

heyecansız sesle- ---------------... vasıtalar icat et-
riyle hususi iş- Y A Z A N : mişlerdir.]Her hal-

naklen gelenler ise belgelerinin gösterdiği sınıfa imtihanla, bir aşağı sı 
nıfa imtihansız kabul edileceklerdir. 

lerinden bahsedi- John Langdon-Davı·es de ortada şu ha-
yorlardı. Bu in- kikat vardır ki 
sanlar üç saat•-----------------

Hususi Türk okullarından ekalliyet ve yabancı okullarına naklet
mek istiyen talebeler resmi okul talebesi gibi muamele göreceklerdir. 

Memleketimiz dışındaki okullardan naklen memleketimizdeki hususi 
okullara girmek istiyenler, girmek İstedikleri okullarla ayrıldıkları okul 
ların tedris dilleri, dereceleri ve sınıf teşkilatı mutabakat arzederse 
bunlar belgelerinin gösterdiği sınıfa imtihansız alınacaklardır. 

Politika mürabahacılarının öl
çülerine göre verilen bu acaip 
istikliiller karşısında yapılacak bir 
iş var: 

,. bütün bir milletin 
sığınakta kaldı- Ç E y 1 R E N : 
lar ve bu müd· sinirlerini yormak , 

det nihayetinde ~EKl'P ENGl'NERI" ve onu bitap 
Dil mütehassısları toplanıp 

«istiklal» ve «müstakil» kelime
leri yerine yeni iki kelime bul
malıl•r. 

tehlikenin berta- Y bir hale sokmak 

raf edildiği işareti .... •ı•••••••••••• .. mümkündür. ~ 
histir. Hal ve vaziyet böyle iken, 
eğer hakikaten normal zamanla
rın kanunJarı bizi bu zaruri karar
dan menediyorsa; yani bu işi 
mahallen başarmak imkanı mev-

Hususi tahsil gördüklerinden tahsile hususi Türk okullar~na girmek 
isteyen talebeler gerek ilk ve ortaokullar, gerekse liseler için imtihana 
l•bi tutulmuşlardır. verildikten senra yataklarına dön

düler. Korkmamışlardı; fakat üç 
saatlik uyku kaybetmişlerdi. Bun· 
dan alınacak ders nedir? 

Bu harp makine harbi değil, 
.sinir harbidir. Binaenaleyh sinir 
harbini na-.l lrazanabileceğimizi 

öğrenmemiz li.zımdır. 
Dimağ için hazırlanmış bir 

« ilk yardım rehberi » ne ihtiyaç 
vardır. Bu küçük eser bu sahada 
halkı tenvir edecek mütevazi bir 
teşebbüstür. 

Artık k.at'i sarette anlamamız .. . " 
üzerinde üç şey yaratmak istiyor· 
lar : - Korku, panik ve sinir yor
gunhığu. 

Hava hücumları 
Hiç şüphesiz bunda muvallak 

olamıyacaklardır; fakat biz de on
ların işini mümkün olduğu kadar 
zorlaştırmak çarelerini aramalıyız. 

Naziler modern psikoloii ilmin
den, kabil olan her şeyi öğren

mişler ve bu bilgilerini bizim di· 
mağlarımızı perişan etmek işinde 
kullanıyorlar. Biz de dimağları

mızı zinde tutabilmek için psiko
lojinin ve aklı selimin bize göste
rebileceği her şeyi iyice öğren

mek suretiyle buna mukabele 
etmeliyiz. 

Dimağ enerjisinin israfını 

Önlemeli giz 

B
iliyoruz ki memleketimizin en 

büyük davalarından biri israfı 
önlemektir. Yiyecek maddelerinde, 
ham maddelerde ve her nevi istih
lak maddelerinde israfın Önü alın
maktadır. Tıpkı bunlarda olduğu 
gibi dimağ enerjisinde de israfı 

önlemeliyiz. 
Basit bir misal alalım : 
insanların çoğu vasati olarak 

günde sekiz saat, ve hatta çocuk
lar daha fazla, uykuya muhtaçtır. 
Eğer düşman her birimizin vasati 
uyku müddetini gecede beş saate 
indirebilirse bu iş, bizim yiyecek 
maddelerimizi taşıyan gemileri
mizin sekizde üçünü · tahtilbahir
lerle batırması kadar tehlikeli 
olur. Almanya'ya taarruz için ihti
yuımız olan petrolün sekizde üçü 
Alman bombalariyle imha edilirse 
ıröreceğimiz zarar bundan fark
sızdır. 

Petrol, un yağ ve süt nasıl 
tahdit edilebilecek maddeler ise 
ıinir enerjisi de ayni şekilde mah
duttur. : Binaenaleyh bu enerjinin 
iuafını nasıl Önleyebiliriz? Bunun 
çaresi korkmamak, telaşa kapılma 
mak, korku -ve telaşımızı başka· 
larına sirayet ettirmek suretile pa
nik yaratmamak ve hepsinden da. 
ha mühim olarak dimağ v~ sinir
lerimizi yormamak hususunda bize 
yardım edecek bazı pratik kaidele 
ri ögrenmektir. Eier imkan buldu
ğumuz zamanlarda istirahat eder 
ve sinirlerimizi dinlendırirsek o za 
man sekiz saatlık uykumuzdan fe
dakarlık etmek mecburiyetinde kal· 
sak dahı o kadar zarar görme
yiz. 

Finlö.ndiga sinir gorgunluğu 
güzünden mailup oldu 

Finlandiya harbinde kahraman 
Finlandiyalı askerlerin hafta

larca hemen biç uyku imkanı bul
madan, dünyanın şimdiye kadar 

görmüş olduğu bombardımanların 
en şiddetlisine dayandıklarını gör· 
düm. Finlandiyalıların bu ateş kar 
şısında bir karış gerilememişler, 
en ufak bir ricat temayülü göster 
memişlerdi; gösterdikleri cesaret 
beşer kudretini aşıyordu: Fakat 
'. 1 '" 1 • 

rine getirirken yargunluktan bitap 
düşmüş .,.ocukların uyku arasında 

bir taraftan diğer tarafa dönerken 

yaptıkları gibi, gözlerinden yaşlar 

boşandı. Onlar cesaret ve kahra
manlığın en yüksek nümunesini 

göstermişler, fakat sinir yorgunlu-

• ğu yüzünden' mağlup olmuşlardı. 
Düşünme ve hissetme kabiliyetle
rinden mahrum kalıncaya kadar 
dayanmışl'ardı. 

Bugiln modern harp usullerinin 
başlıca gayesi düşmanı öldürmek 
değil, onun dimağını muntazam 
şekilde işlemiyecek derecede yor
maktır. 

Sinir harbinde galibiyetin isti
nat ettiği basit kaideleri öğren
meğe h a z ı r olduğumuz takdirde 
sinir yorgunluğu yüzünden mağlup 
edilmemize mahal yoktur. 

Sinirlerimizde yorğunluk tevlit 

/Devamı Dördüncüde} 

111 ROMAN: 60 I .. 
- Sen Hızır değilsini 

Sana mucizemi gösteririm ... 

Göster ... 

cut değilse vilayet ve belediye, 
derhal koordinasyon heyetine de 
müracaatta bulunamaz mı?. «Mes
ken kiraları tezyid edilemez» 
diyen koruyucu ve kurtarıcı ses 
«yıllık peşin kira alınamaz; ev 
kiraları her ay peşinen ödenir» 
şeklinde de yükselemez mi?. 

Bu dava, Adana şehrinde; 
hük<lmet kapısında, fabrikada, 
ticarethanede çalışan ve memur 
..ı .... _. .._ ........... "' m•1AVV"''l hir 
Ucret alan binlerle vatandaşın 
divasıdır. Bu binlerle vatandaş, 
normal senelerde, borca gire

rek tefeciye soyularak, suna bu
na boyun bükerek mahallin bu 
sakim adetine ister istemez uy

muşlardır; fakat hayat pahlılığı 
sebebebiyle önümüdeki teşrin 
ayında artık isteseler de, birkaç 
yüz lirayı delaten ödemek im
kiııını bulamıyacaklardır. 

Biz, bir gazete ve bir mu
harrir olarak, muayyen kazançlı 

binlerle vatandaşın müşterek ! 
derrdine tercüman oluyoruz ve 
vilayetle belediyeye şunları bir 
dafıa tekrarlıyoruz: 

Arzunuza rağmen siz yapa
mıyorsanız yapamayışınızın mu· 
cip sebepleriyle beraber yapıl

ması lüzumu hakkındaki kanaat
lerinizi Ankaraya arzediniz ve 
oradan bir karar isteyiniz. ~ 

/Devamı üçüncüde/ t ..... ,,,. . . . . ' ......... . 

Basın birliği Seyhan mıntaka kongresinin 
taı im telgraflarına gelen cevaplar 

Türk Basın birliği Seyhan 
mıntaka kongresinin toplandığını, 

bu münasebetle büyüklerimize ta
zim telgrafları çekildiğini yazmıştık. 

Cumhurreisimiz Milli Şef lnönü, 
Meclis reisimiz Abdülhalık Renda 
ve C.H.P. Genel Sekreteri Doktor 

Fikri Tüzer aşağıdaki cevapları 
vermeK ıutıuıtucl uı.uuuuu .. 'itı ..... ~ ••• • 

NiHAT ORAL 

Basın birliği kongresi reisi 

ADANA 

Kongrenin necip duygularına 
teşekkür eder, başarılar dilerim. 

ISME.T INôNO 
NiHAT ORAL 

Basın birliği kongresi reisi 
ADANA 

Seyhan , mıntakası basın birliği] 
kongresinin içtimaı münasebetiyle 
izhar edilen hissi~ta teşekkür 

ederim. 
B.M M. REiSi RENDA 

NiHAT ORAL 

Basın birliği kongresi reisi 
ADANA 

Birliğe çalışmalarında muvaf· 
fakıyet diler, sevgiler sunarım. 

C.H.P. Genel Sekreteri 
Erzurum Meb'usu 
FiKRi TÜZER 

Atletizm birinciliklerinde 
bölgemizi temsil edecek 

atletler 
7 bölgenin iştirak edeceği at

letizm birinciliklerinin Önümüzdeki 
Pazar günü yapılacağını yazmıştık. 
Bugün saat 16 da şehir stadında 
atl~tlerimiz arasında umumi bir 
seçım yapılacak, btrıncıı1K.ler<le 

bölgemizi temsil edecek atletler 
seçilecektir. 

Haber aldığımıza göre, birin
ciliklere iştirak edecek bölgeler 
~tletl~rinden bir kısmı bugün, di
ger bır kısmı da yarın şehrimize 
gelecektir. 

Şehrimize 41 çift kamyon 
lastiği gönderilecek 
Amerikadan Memleketimize ge

tirtilen otomobil ve kamyon lastik
lerinin vilayetlere tevziine başlan
mıştır. Bu arada Ticaret vekaleti
nin emriyle şehrimize 41 çift kam
y~ıı lastiği verilmiştir. Ôğrendiği
mız~ göre bunlardan ilk parti gön
derılmek üzeredir. 

On bir yaşında bir hırsız 
Bakırsındı mahallesinde Ab· 

düsselam oğlu _ 11 yaşında Talat, 
çırak bulundugu Mehmet Emin 
oğlu Can Ataman'ın düknnından 
145 tane cam, porselen, çinko 
tabak ~almış, zabıtaca yakalana· 
rak adlıyeye sevkedilmiştir. 

Tii ki hakiki istiklal ile ha
kiki müsh kilin şerefleri kurtarıl

mış olsnn. 

Zulüm 

A merika Maliye Nazırı bir ta· 
lebe ziyafetinde söylediği 

nutukta: 
« Zulme karşı derhal hare

kete geçmeliyiz!» diyor, 
Amerika kıtasında her fır

satta söylenen ve bir Amerikan 
parolası baline gelen bir söz!.. 

Yalnız bu nevi sözlerle ya
pılan hareket arasında öyle nis
bet farkı var ki, zulümdide Av
rupa ıçıu "ilglJo bunun da ·bir 
zulüm teşkil edeceğinden kor
kulur!. 

Göl, Jlöl. 1 .. 

Sayın edip ŞükOfe 
ludağ intib !arını 

Nihal'in U
zevkle oku-

yoruz. Muharrir, Uludağın güzel
likleri içinde duyduğu hayranlığı 
ifade için ne yazacağını ıaşırı
yor, O kadar ki Uludağın ilko
kullarda ö&"retilmeğe başlanan 
(2500) metrelik rakımı bazan 
(2600) metreye çıkıyor! .. 

Güzellikler karşısında insan 
yalnız puslr.yı şaşırmaza, böyle 
rakımı şaşırdığı da olur!.. 

Seyyahların dağ doruğunda 
keşfettikleri gölleri gorunce 
«Göll.. Göll .. » diye bağırmaları 
pek hoşl.. 

Aceba göllerin de dilleri ol

{ Devamı Üçüncüde} 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis YAZAN: 

elendiler gelip geçiyordu. Beli yerlere ka
dar bükülü, hüngür hüngür ağlıyan eski 
entarili sırsıklam küçüğe sokulan olmu
yordu. 

üzülüyorsun ... 
- Babamın 

amıca ... 
öfkesi gibi yoktur, 

Ve, işte bu koca mermer sütunu, par
mağını sokup, olduğu yerde dön
dürüvermiş. ihtiyar inanmış; inanmış ama, 
birdenbire de gözleri görmez olmuş. 
Uzun uzun ağlıyor, yalvarıyor ve kör 
gözlerini sütunun üzerindeki deliğe sürü
yormuş. Çok geçmeden nura kavuşmuş ... 
O gün bugün, &"Özleri ağrıklı insanlar, 

ta uzaklardan kalkıp Ayasofyaya, bu di
bi pirinç kaplı mermer sütuna geliyorlar, 

Hızır parmağının açtığı deliğe hastalıklı 
gözlerini sürmekte şifa umuyorlarmış ... 

Bazan, padişahın Ayasofyada okuttu
ğu mevlitlere gelirdik. Hıncı.hınç namaz 
salları arasında dolaşan upuzun boylu, 
çökük avurtlu harem ağaları, sepet sepet 

şeker dağıtırdı. 

Ôğledenberi yağan yağmur, timdi 
hafif bir ahmak ıslatana dönmüştü. Orta
lık iyice kararmıştı. Geri ıeri giden yor

gun adımlarla, evin yolunu tutmuştum. 
Parmak kadar, sıska, çelimsiz kızın, yı. 
ğın yığın tozlu dosya arasında koca bir 
gün didinişi, çabalanışı babasın_• kurulan 
fakir sofranın kenarına, bir sıgıntı iibi, 
bu gece de ilişecektim. 

Yolun bir yerinde, bir ağaç dibinde, 
beli yerlere kadar bükük, hüngür hün

gür ağlayarak dolaşan bir küçük kıza 
rastladım. Kesik saiları ıslak ve darma
dağınıktı. Eski entarisi sırsıklam olmuştu. 
'raşıdığı iki ekmeği yaya kaldırımının bir 
kenarına bırakmıştı. Yerde bir şeyler arı
yordu. 

Y aklaıtım , ıslak omuzlarını okşa
dım: 

:_ Neye ağlıyorsun? 
diye sordum. Yaşlı gözlerini avuçla

rında kuruladı. Kısık iç çekişlerile an
lattı ı 

Babası fırından ekmek aldırmağa yol
lamıştı. Eline bir yirmibeşlik vermişti. 

Dönerken avucuna sıkıştırdığı paranın 

ilstü, on kuruş, nasılsa elinden kayıver

mişti. işte yarım saattir arıyordu. Bir 
türlü bulmak kabil olmamıştı. Yer ya• 

rılmış, yerin dibine girmişti sanki... Eve 
nasıl dönecekti? Öfkeli babasına ne di
yecekti? Parayı düşürdüğüne inanmazlar
dı kil 

Döver mi? 
- Döver yal 
- Peki annen 
- Var ... 

yok mu? 

- O seni dövdürtmez ... 

- O benim asıl annem 
amıcal ... 

değil ki, 

- Benim annem, ben kundaktayken 
ölmüş .. 

Beraber arıyorduk. Ve artık birşey 
sormuyordum. Gözlerim batıyordu. Şu 
dakikada, cebimde bir on kuruşcuğum 
olsaydı!.. Eli çıkınlı, belki de keseleri do
lu elendiler, bili ieçiyordu. Dişlerimi 
gıcırdattım. 

Bir başka sütunun oymalarına yapı· 

şan, Sultan Fatih'in ortodoks kanına bu
lanmıı iri pençesi, uzun geceler rüyala
rıma girmiş, korkudan tir tir titretmişti 
beni ... (Önünde Hızır beklenen, dileklerin 
yerine gelmesi için anahtar deliğine yüz
ler sürülen sımsıkı kapalı demir kapının 
gerisinde metrOk bir aptesane bulundu
ğ~nu;_ -~ermer sütunun oymalı başlığında 
gordugum Sultan Fatih'in kanlı, tılısımlı 
pençesını, yabancıları şaşırtmak ve bol 
bahşiş koparmak düşünüşile, bundan yıl
larca evvel, kurnaz bir kayyumun yapış• 
tırdığını bugün .artık biliyorum.) 

Rüzgir; ağaçların sık yapraklarından 
süzülerek ıslak kaldırıma düşen köşe ba
şındaki elektrik lambasının loş ışığını ka
rıştırıyor, göz karartıyordu. 

içim burkuldu, yürüyemedim, Durdum. 
Pardesülerine bürünmüş, yakalarını kal
dırmış, ıemsiyelerine sığınmış eli çıkınlı 

Şimdi, yere düşen on kuruşu küçükle 
beraber arıyorduk. Rüzgar; ağaçların sık 
yapraklarından süzülerek ıslak kaldırıma 
düşen, köşe başındaki elektrik lambasının 
loş ışığını karıştırıyor, gözlerimizi karar

tıyordu. Geniş yaprakların saatlerdenberi 
içtiği yağmuru iri damlalar halinde omuz• 
larımıza, sırtımıza çarpıyordu. Gözlerimiz 

yerde, konuşuyorduk. 

- Baban kızmaz, küçük ... Yok yere 

Biraz s o n r a , küçük , 
kesti : 

ümidini 

- Geç kaldım, babam büsbütün kız
mıştır! 

diye, aramaktan vaz geçti. Boynunu 
omuzuna yatırarak, dudaklarını kıvırarak, 
dağınık ve ıslak saçlarını kulaklarının 
arkasına toplarken ona öyle acıdım ki 1 
Ve zavallı küçük, yiyeceği dayağa rıza 
gösteren o mütevekkil halile öyle acın· 
dırıcıydı kil 

[ Devamı var ] 
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ALMANYA 
I 
lngiltereyi Amerika 

JAPONYA 

-4-
nın49uncu devleti 

telakki ediyor! · 

Şam'a 
taarruz 
başladı 
Vişi, dö Gol 

Felemenk Hindis
tanındaki heyetini 

geri çağırdı 
I 

MalQm a; o zamanlar her de· 
likanlının umumhanede bir manti· 
notası; her sermaye kadının da 
bir dostu vardı. Bıçkın için Kar· 
hane de dostu olmamak bir nok· 
san, bir fahişe için de bir dostu 
bulunmRmak adeta şerefsİzlikli. 

Bunun için evvela sözleşilir; 
bilahere tekarrür eden gecede eş, 
dost davet edilerek iki tarafın bu 
garip nikahı rakı masasının başın· 
dan bütün zacıparalar ve bütün 
orospular alemine ilan olunurdu. 

Artık dost tutan erkeğin ar· 
kadaşları o kadına "yenge ,, der· 
lerdi; kadın da, bin lira teklif et
se dahi, dostunun arkadaşiyle te· 
maoıı şiddetle reddederdi. 

Haf tanın bir gecesi dostluğa 
tahsis olunurdu. O akşam erkek 
behemehal dostuna gider; kadın 

da gündüzden hamama gidip • te
mizlenerek dostunu beklerdi. 

Paskalyalarda umumhane so
kakları, dostlar tarafından gönde· 
rilen süslü kuzularla dolardı. Kuzu
su gelmiyen kadın kudurur, rezil 
ve mahcup, ortadan kaybolurdu. 

işte bu gece bizim mektepli 
Hakkının dost gecesini yapıyor· 
duk; kıvırcık Rum güzeli Bebi ha· 
nı mla Hakkı Beyimiz evleniyor· 
lardı. 

kı .. 
Rıza, Necip, Saffet, ben, Hak-

Çaçaupatra, Bebi ve diğer 
kızlar .•. 

Çalgı da var .. 
Adlarını beceremiyeceğim mı· 

zıka nletlerile takviye edilen ince 
saz takımı. 

- To yasemis tin bortasu 
Türküsünden tutunuz da; 
- Esf ahanda bir kuyu var. 
Havasına kadar,neler de neler 

çalmıyordu! •. 
- Çal vire prevolarya., 
- Amesos .. 
- Prevolarya mu sagapo poli. 
Daha yarısında iken. 
- Sopa virre ... 

- Amesos .• 
- Samyotisa. 
- Samyotisa, samyotiaa 
Po te tapas to Samo 
Malematenya takunya 
Samyotisa 

Na se paro .. 
- Kale, Haralambit. 
- Amesos Kiriyal. 
Eli vire Haralambi 
Na se pandrepsome 
Na f iıme ke na piyome 
Ke na horepsome 
Den di telo 
Na sem baro 
Alo loya lete vire pedya 
Ti gamumata ine tuta 
Meta zori pandriya 

F.ee ... bunun türkçesi yok mu? 
i Ünün modası. 

Telgrafın tellerine kuşlar mı 
konar? 

Derken Uşşaktan " seni gör
mek ,, Hicazdan '! Ah felek 11 , 

Kürdili Hicazkfırdan " Ehli aşkın,, 
Hüseyniden 1! Baht için uşıık bak· 
b falıma ,, , Mahmurdan " Yine 
zevraki derunum ,, gibi yekdiğe

rini tutmaz şarkılara, bestelere gi· 
riştik. 

Yani, sizin anlıyacağınız, mec
lis cıvıdı. 

Ortalık bulut.. 
Herkes diğerine: 

Anacığım; vallahi sarhoş de
i'ilim, ayak türabıyım. 

Derneğe başlamış ... 
Meclise müdahaleye gelmez; 

dost sofrası bu .. 

Şöyle bir biçimine getirdim, 
huyunu çok iyi bildiğim seksen 
beıılik " p 

Y çaça arta ,, nın yanına 
sokuldum: 

- Mama!. 
- Oğlum!' • 

. . - Dün akşam 
ıdım, senin rahmetli 
bahsettiler ... 

bir mecliste 
lsmaıl ağadan 

d işte Patra hendekmekanın can 

barn~rı... Bu seksen beşlik kadın 
elkı 35 sen _ 

1 . • c evvel olen dostu 
smaıl agayı b' t- l-

d ı . . ır ur u unutamıyor-
u. smaıl aga<lan n b h . c zaman a • 

aedılse koca karının fe . - 1 
• b" d rsız goz e-

rı ır en otomobil fener' d-d' 0 ıne oner· 
,'· n.un. nazarında lsmail ağa tek-

tı, eşşızdı. Yeryüzüne 1 .
1 

• 
dan daha güzel Is s.ml aı ~ adga-
d ' maı aga an 

aha yakışıklı, İsmail • d d h 
k 1 . aga an a a 

er ek, smaıl ağadan dah k h 
ın • a a ra• 

an ınsan gelınenıişti lve g l 
hıezdi, e e-

Allah, nasılsa şıışırıp bir İsma
il ağa yaratmış ve bu bimisil şah· 
si yeti Patra Hanıma dost 
olarak nasip buyurmuştu, Fakat ne 
fayda ki Patra Hanım henüz elli 
beş yaşında bir nevcivan iken İs
mail ağa 77 yaşında dünyasına 

doymadan göçüvermişti. 
Benim bu sözlerimi duyan Pat· 

ra birden doğruldu: 
- Ne dediler, ne dediler?. 
Ne mi dediler?. Martavalı ta-

mamlamak lazım." 
- Bir vaka anlattılar mama .. 
- Ne vak'ası? 
Ve arkasından hizmetçiye ba-

ğırdı; . • 

ı men(~ .~:·:l~n:~: .::·::::• ,::~)~ 
- Ne vak'ası oğlum? 
- Ne adammış bu İsmail ağa 

be mama? Ne· yamaıı, ne babayi· 
ğit, ne kabadayı adammış? .. 

- Ah sorma oğlum; canına 

rahmet olsun, bulunmaz bir a· 
damdı. 

- Çok mu güzeldi mama?. 
- Bak oğlum; sana bütün kız-

lar bayılıyorlar amma darılma, gü· 
cenme; sen onun yanında arap 
idin oğlum, arap idin. 

Allah, Allah ... Bana bütün kız
lar bayılıyorlarmış .. Demekki sek
sapel var bende.. Fena malOmat 
değil, istifade ederiz. 

Ne zaman ki sarhoş olur, pa· 
layı çeker, duvarlara sürte sürte 
kapıya gelir; 

- Yandım vire patra, aniksi 
tin borta .• 

Yani ya ki aç kapıyı diye bir 
nara basar; vallahi oğlum bütün 
mahalla " mahalle ,, yerinden oy· 
nardı. Oğlum, o adam başka a· 
damdı. Şimdi görmem ben öyle 
erkek .. 

- Ona hiç hiyanet etmedin 
mi mama? .. 

- Babababab&ba ... Tamam 33 
/Devamı var} 
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1 :!:e Nöbetci eczane 

Ali Nasibi Eczanesi 
J 

Berlin 19 (a.a) - Bir hususi 
muhııbir bildiriyor: 

Alman matbuatı, gittikçe da
ha fazla Alman - Amerikan nıü· 
nasebetleriyle meşğul olmakta ve 
Amerikn Birleşik devletlerinin At. 
manya'ya karşı aldığı hasmane vaz. 
iyet hakkında efkarı hemen hemen 
tamamiyle aydınlatmaktadır. 

Fakat, doktor Funk'un nutku
nun da isbat ettiği veçhiyle bazı 
mahfiller, Vaşington'la bir anlaş. 
mıya varmak ümidini hala muhafa. 
za eylemektedir. 

Deutsche AUgemeine Zeitung, 
yarı resmi bir baş makalesinde 
halen Vaşington'u mukavemet me~-
kezi olarak telakki etmekte ve ln
gilterenin, Amerika Birleşik devlet-
lerinin ancak 49 uncu devletini 
teşkil eylediği fikrini ileri sürmek· 
tedir. 

Bu suretle, İngiltere üzerine 
alınacak muhtemel bir zaferden 
sonra, bir kıta ekonomik harbi ile 
kar~ılanması icabedeceği fikri ile 
ümıiyet peyda edilmektedir. 

Bunun içindir ki National Zei
tung'u n tebarüz ettirdiği veçhiyle 
Alman diplomasisi, yalnız silaha 
değil fak at ayni zamanda ekono
mik şartlara ve icaplara dayanan 
bir Avrupa tesanüdü kurmak için 
gayretlerde bulunmaktadır. 

Amerikada yeni tip bom. 
bardıman tayyaresi 
Nevyork : 19 [A. A.] - Nev-• 

york Hereld Trijune gazetesine 
göre, iki üç seneye kadar, bütün 
diğer bombard.ıman tayyareleriııi 

modası geçmiş bir vaziyete koya· 
cak olan yeni ve çok büyük bir 
bombardıman tayyaresi, Amerika 
ordusu hesabına ilk imal safhala. 
rına girmiş bulunmaktadır. Bu 
tayyarelere, Amerika hükılmetioin 
müdafaa programında derpiş edi
len diğer bütün bombardıman 
tayyarelerini itmam edici bir kuv

vet teşki\ edecek ve belki onların 
yerine kaim olacaktır. 

Aynı gazetenin ilave ettiğine 
göre iki seneden evvel bitirilm~si 
beklenen mezkOr tayyare son sis· 
teın bombardıman tayyarelerinin 
evsafından üstün evsafa malik 
bulunmakta ve muhtelif ·tiplerin 
ayrı ayrı meziyetlerini telif etmek
tedir. Yeni bombardıman tayyare!Iİ 
saatte 300 kilometre yapan fim
diki bombardıman tayyarelerinin 
devamlı uçuş kabiliyetine malik 
olacak, fakat saatte 560 kilometre 
yapacaktır. -- -~~------

NUMARA: 3 
- Baştaraf ı ikincide -
Fakat dıkkat buyurunuz: An· 

kara size komşu Mersin vilayeti· 
ni göstererek,« o nasıl yııpmışsa 

sorarak öğrenebilir ve Mt:rsinin 
gittiği yoldan gidersiniz » ceva· 
hını vermesin. 

Nihayet 20-25 rantiye için 
binlerle vatandaş preseye so· 

kulmaz efendim ... 

*** 

taraftarlarını af 
etmeğe hazır! 

Amiral Darlan digor· 
ki: dö Gol taraf tar
larının karşısına şim· 
diye kadar öz Fran
sız vatandaşlarından 
başka hasım olarak 
kim~e çıkarılmamıştır. 

Kudus 19 (a.a) - Şam'ın 4 
mil garbındn olan Mezze'nin hür 
Fransız kuvvetleri tarafından iş· 

gali üzerine müttefikler Şam'a 
taarruza geçmişlerdir. 

Vişi 19 (a.a)- Başvekil mu· 
avini amiral Darlan Suriyede har 
eden general dö Gol taraftarların 

radyoda hitap ederek, mütarekeden 
sonra düşdükleri hatayı izah et· 
miş, bütün vaziyeti kavramaya· 
rak vazifelerini ifa etmiyenlerin 
mesut olduklarını söylemiş ve 
şunları ilave eylemiştir: 

« Dö Gol taraf tarlarına Al· 
manya ve ltalyaya karşı mulıare. 
beye devam etmeleri lazımgeldi · 
ği söylenmiştir. Halbuki öz Fran 
sız vatandaşlarından başka ha· 
sım olarak karşılarına kim çıka· 

rıldı? 

Dakar'da, Gabonda ve şim· 
di Suriyede karşılarında tek bir 
Alman vt-ya ltalyan varmıdır? 
Dö Göl taraf tarları, kendilerin-, 
yapılan vaadler hilafına mürıhası
ran Fransızlara karşı mücadele 
için kullanılmışlardır.» 

Bundan sonra aıniral Darlan 
dö Gol taraftarlarını Fransız bay
rağı etrafında toplnnnıağa davet 

etmiş, mareşal Peten' in • dö G ol 

taraftarlarının hatalarını al etn.e 
ğe hazır olduğunu söylemiş an
cak, bu aftan şeflerin istifade ede. 
miyerek kanunun bütün şiddetile 

cezalandırılacaklarını ilave et· 
miştir. 

Japon donanma
sı denize açıldı 

-
Şanghay 19 (a.a) 

fazla Japon harp gemisinin 
50 den 

Amoy 

dan cerıup istikametinde denize 

açıldıkları bıldirilmcktedir. 

Vaşington 19 (a.a) - Bahri· 

ye nezareti, büıün bahriye ihtiyat 

larınıı hitaben neşrettiği qir emri 

yevmiJe, hazır bulunmalarını bil'· 

dirr.ıiştir. Bahriye nazırı albay 
Knoks geçen halta alakadarlara 

gönderdiği bir tamimde ticaret 

bahriye subaylarının her an donan· 
maJa faal hizrnete çağrılabilecek 

Tokyo 19 ( a.a ) - Japonlar 
taraf ı ııdaıı ileri sürülen şartların 
Felemenk Hindistanı hükümeti ta
rafından reddi üzerine Batavia mü· 
-ıakerelerinde Japonyayı temsil et· 

. miş bulunan B. Yoşizava'nın Tok
yoya çağrıldığı resmen bildirilmek
tedir. 

Bununla berabt-r Japonya ile 
H ollanda Hindistanı arasındaki 
normal münasebetlerde hiç bir de
ğişiklik olmıyacağı temin edilmek
tedir. 

Resmi bir Beyanata göre Fe
lemenk Hindistanının Japonyaya 
verdiği cevap beynelmilel bir an
laşmada yer alacak bir ehemmiyet
tir. 

Tokyo 19 {a.a} - Bat.ıviadan 
gelen haberlere göre, iktisadi mü
zakerelerin bir çıkmaza girmesi 
üzerine Japon murahhasları Hol. 
landa Hindistanını terketmeğe ka
rar vermişlerdir. 

Bu haber telgrafla verilmeden 
evvel J apon murahhas heyeti reisi 
B. Yuşizava Hollanda Hindistanı 
umumi vafoıi ile son bir görüşme· 
de bulunmuştur. 

Te grafta Japon murahhasları
nın 29 Haziranda Japonyaya hare
ket edecekleri ilave edilmektedir. 

, Hoşi gazetesi, h~r şeye rağ
men Japon hükOmetinin Hollanda 
Hindistanmdan, şarki Asyada bir 
refah sahası tesisi için Japonya 
ile işbirliği yapmasını israrla iste· 
mesini talep etmektedir. 

Huşi Şimbun gazetesi. Hollan· 
da Hindistanı umumi valisinin pa 
zartesi günü halk meclisinde yap· 
tığı beyanatta Japonya'nın, Hol· 
landa Hindistanı'nın düşmanların· 
dan biri olduğunu bilvasıta söy. 
lemiş bulunduğunu tebarüz ettire· 
rek şöyle demektedir: 

Japonya bu beyanatı nazarı 
itibara alarak, büyük şarki Asya' 
daki Japon idealinin ne olduğunu 
Hollanda Hindistanında anlatacak 
tedbirleri almalıdır. 

Londra, 19 (a. a) - Hollan
da Hindistanı ve Japon heyetleri 
tarafından neşrolunan müştetek 

bir tebliği veren Batavia radyosu 
diyor ki: 

" iki memleket arasındaki mü· 
nasebetlerde bir değişiklik yoktur. 
iki memleket arasında son zaman
larda yapılan iktisadi müzakereler 
maatteessüf memnuniyet verici bir 
neticeye varmamıştır. Her iki he
yeti ?'u~ahhasa bundan dolayı IJ)Ü 
teessırdır. Fakat bu müzakere in. 
kıtaının iki memleketin normal 
münasebetlerinde hiç bir değişik 
lik yapmıyac ğını İlaveye lüzum 
yoktur . .' 

Hitler , Mareşal 
List'le Görüştü 

Berlin 19 [ a . a. ] - Hitler 
bugün cenubu ş arki kıtaları kumar• 
danı Mareşal List'i kabul etmiştir. 
~areşal cenubu şarki harekatı hak
kında mufassal İ zahat vermiş ve 
Hıtler kendisine teşekkürde bulu

narak Mareşalı nezdinde misafir 
( Yaicamii Yanında ) 

,~~~;;;~~======================================-. 
terini haber vermiştir. etmiştir. 

Cam ur sac a n v.O 1 k a n ! 
'===================-====~===============il Volkanların indifaları esnas~ndaki gaz in- diplomalıdır. A zerbaycanda Bak<i civarında Apşeron 

adasında ki eski bir volkan tekrar 
indifaa başlamıştır. Fakat bu volkan lav ve 
ateş yerine çamur saçmaktadır. 

Sovyetler Birliği ülQm akademisi izaların
den profesör Fiodorof Lok Batan ismindeki 
bu volkanın indifaata başlaması münasebetile • 
şu beyanatta bulunmuştur. 

Sovyetler Birliği dahilinde çamur saçan 
volkanlar çoktur. Ekserisi Azerbaycandaki 
arazide ve Bahrihazer adalarındadır. 

Yalnız Azerbayc&ndaki çamur saçan 
volkanların sayısı 200 kadardır. Bunlardan en 
meşhurları şimdi tekrar indifaata başlıyan Lok 
Batan ile Boga Boğa volkanıdır. 

Bu volkanlandan her biri vasati beş yüz 
metre irtifaındaki çamurdan terekküp etmiş 
bir tepedir. Bunlardan vakit vakit derya gibi 
çamur fırlayıp akmaktadır. Çamurların terki· 
batında hayli gaz vardır. Ekseriya çamurlar 
att-ş almaktadır. 

Bu volkanların ağızlarında da külliyetli 
mikdarda gaz teraküm etmiş olduğundan bun
lar ateş alarak yanmaktadır. Gazların çıkar• 
dıkları şiddetli alevlerin tesiri ile volkanın 
ağzı etrafındaki arazı kıpkırmızı ateş halini 
almaktadır. 

filnkları müthiş tarrakalar çıkarmak tadır. S1Jo zamanlarda Bulgaristan da diş tabibi 
Bahrihazerdeki Svinoy adasındaki volkan- olmak güçleşmiştir. Üniversiteden mezun ol-

dan mütemadiyen infilakların işitilmesine sebep duktan sonra memlekette bir hastanede veya 

budur. k d'. diş doktorunun yanında bir SPne staj görmek 
Gerek fiodorof gere ıger mütehassıs mecburi kılınmıştır. Bulgaristanda diş tababeti 

Sovyet ilimleri gazlı çaınur saçan volkanları mektebi, eczacı ve yüksek mühendis okulları 
yer altındaki petrol tabakaları ile alakadar da yoktur. 

buluyorlar. Memleketin genişlemesi üzerine bu yıl, 
Hunun için g'i!Zh çamur saçan volkanların üniverşiteye gireceklere konulan tahdidat ha-

bulunduğu arazinin altında zengin petrol ma- fifletileceidir 
denleri bulunduğu ınulıakkak sayılıyor. • • 

8 ulgaristanda 
kaç doktor var? 

1936 sene!li sonunda 
Bulgaristanda, 2,151 i 
kasabalarda ve 658 i 

köylerde olmak üzere 2 809 doktor vardı. Bul· 
garistanda 6,200,000 nüfus mevcut olduğuna 
göre her 2,207 nüfusa bir doktor isabet edi· 
yor demektir. Doktorlardan 1,395 i devlet hiz
metinde ve 221 i de belediye hizmetindedir. 

Gene 1936 senesi sonunda diş doktorlarının 
sayısı 1,042 yi bulmuştur. Bunlardan 933 ü 
kasabalarda ve 119 u köylerde çalışıyor. Bul
ğari!ltanda 6,000 kişiye bir diş tabibi düşer. 
Bütün diş tabibleri üniversite mezunudur. 200 
den fazlası, lıtanbuJ diş tababeti mektebinden 

Gazetelere ilan 
verilmesi ne za
man başlamış? 

On yedinci urın ba
şında Pariste Tedfrast 
Reno isminde bir dok· 
tor yaşamıştır. Bu dok
tor, doktorluk mesle

ğinden ziyade boş veya mobilyeli odaları ki
raya vermenin kazanç getireceğini düşünmüş; 

bu sebeple Pariste « Adres Bürosu » is
minde iş ve kiracı bulmak için tavassut edici 
bir büro açmıştır. Sonra müessesesini genişl~t
miştir. 1639 yılında, iş bulma, iş tavsiyesi hu· 
susunda aylık bır almanak çıkarmıştır. 

İşte bu, Avropada ilk matbu ili·.l•r ol· 
muştur. Demek oluyor ki gazetelerde ilinların 
menşei 300 aeneliktir. 

3 

Ankara RADYO 
GAZETESİ 
Diyor ki : 
(Baştara/ı Birincide) 

gilterenin haberdar edildiğini, İm· 
ı. nın bir sürpiriz teşkil eyleme
diğini bildirmiştir. 

Almanyada memnuniyet 

Alman radyosu, do~t uk mu· 
ahedesinden bu sabah saat 

9 ve öğle üzeri saat 12,30 emis
yonlarında hülisatan bahsetmiş, 

öğleden sonra saat 16,30 da gerek 
muahedenin ve gerek iktisadi sa
hada teati edilen notaların, Harİ· 

ciye Vekilimizin b~yanatıoın tam 
metinlerini neşreylemiştir. 

Alman gazeteleri, dostluğa 

dönüş olarak telakki ettikleri bu 
muhedeyi gayet iyi karşılamakta
dırlar. 

Matbuat, bu dostluğun geçen 
umumi harptaki silah arkadaşlığı 

ile tetevvüç ettiğini, Kemal Ata
türk zamanında ve nasya• 
nal SO!!yalistliğin iş başır.a geldiği 
günlerde Türk • Alman münase
betlerinin devam eylt-diğini, Ata· 
türkün mektebinden çıkan Türk 
ricalinin Almanyanın Türkiye ile 
olan dostluğunu iyi anladıklarını, 
Almanyanın Türkiyeyi Yakın şark
ta bir istikrar unsuru olarak tanı· 
dığını, realist görüşler Türk rica· 
linin bunu tu.dir ettiklerini, bu 
muahedenin harp içinde feyizli in
kişaflar vücude getireceğin kayd· 
etmektedirler. 

TÜRK - ALMAN DOSTLUÔU 

Roma radyosuna göre, Al
man radyosu şu mutaleayi 

yürütmüştür : 

« Türk - Alman dostluğu 
17 inci asırdan başlar. Hem rah· 
metli Atatürk, hem ismet lönü 
Almanya da çok iyi sayılan şahsi· 

yetlerdir. » 
Macar radyosu yaptığı neş

riyatta şöyle demiştir : 
« Bu hadise hiç şüphesiz ki 

mihver devletleri ve dostları tara
fından çok iyi karşılanmıştır. 

Umumi harpten sonra araya giren 
soğukluğu bu anlaşma bertaraf 
etmiştir. » 

Bulgdr radyosu muahede mü· 
nasebetiyle yaptığı neşriyatta 
demiştir ki : 

« Netice olarak bu muahede 
Türk - lngiliz paktından az ehem
miyetli değildir. Alman tümenleri· 
nin balkıtnlardan çekilişi Türkiye
de büyük ferahlık uyandırmış ve 
Türk şahsiyetlerini bu muahedenin 
hazırlanmasına sevk etıniştir. » 

Stefani ısjllnsı ise şunları kayd 
etmektedir : 

« Muahedenin İmzası hidi~e
sine Berlinde hususi bir ehemmi 
yet atfedilmektedir. Birline göre 
bu Alman ve mihver diplomasisi
nin yeni bir zaferidir. » 

Hayret ve dehşet 
( Baştaraf ı ikincide ) 

saydı ne cevap verirlerdi dersiniz? .• 
Her halde sayın edibimizin buyur
duk.lan gibi: 

« - Bunlar mı göl dedikleri?. 
Rezaleı I .. » demezlerdi! .• 

Ancak, eğlence ve gezme ih
tiyacile kavruldukları halde yanı

başlarındaki bu cennet'i bir türlü 
akıllarına getiremiyen şebirliı eri, 

kırk yılda bir, karşılarında körün· 
ce, onlarda hayrete düşer ve : 
«insani.. insan .. » diye bağrışırlardı 
sanıyoruz! 

Oevaynası 

TUrk • Macar 
ticaret anlaşması 

Ankara - Macari:stan ile Tür
kiye arasında imzalanmış olan ti
caret muahedesi tatbik mevkiine 

girmiş bulunmaktadır. Bu muahede 

hükümlerine göre Macaristan Tür
kiye'ye canlı hayvan, sun'i ipek, 

kontrplak, demir ve a~aç kundura 
çivisi, matbaa ve gazete kiğ'ıdı, 

pamuklu mensucat, cam ve cam 
mamulatı, demiryolu rayları ve 

parçaları, boru, 1<ivi ve vida, kalo
rifer kazanı ve banyolar bava ıa
zı, elektrik ve saatleri, telefon ve 
buhar makineleri, dikiş makineleri 
ve bunların yedek parçaları, tıbbi 
ve kimyevi müstahzarat vermekte, 
buna mukabil Türkiyede küçük 
baş hayvan derileri, bağırsak, tü 
tün, üzüm, incir, fındık, kuru aıe~
va halı bir miktar tiftik, yapagı 

' ' d' ve saire ihraç etmekte "· hh-t 
Bunlar karşılıklı ihr•c• tea ul 

d. Bu ma • edilmiş olan maddeler ır._ -
d b k takas usulune gore lar an aş a 

. • übadeJeler de yapılmaktadır. 
tıcarı m 
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Hav~i~rrc~::.1:t• ve ·~·il~~~~~~ .. ·~~~~. f TUrrc·--Glb'f '-KiJV-ve-ti i- : 
lıya iğne ucu ile dokunmak mühim parasını toplamak üzere iki 1 s •• •• b d v • ı d • ( Baştarafı ikincide) 

etmesi muhtemel olan üç şey varJır. 
Bunlardan birincisi hava bumbar-
dımanlarının yarattığı sademe; ikin
cisi istili hareketinin saderne$İ; ü
çüncüsü de mütemadiyen işitilen 
kötü haberler, akraba ve dostlarin 
kaybolması, gayri kafi gJda ile ik· 
tila etmek mecburiyetidir. 

Evveli hava bombardımanları
na karşı dimağ için yapılacak ilk 
yardım meselesini ele alalım. Her 
şeyden evvel şunu söylemek lizım
dır ki bugün lngilterede pek çok 
kimseler hava hücumları tehlikesi
ni ziyadesiyle mübalağa ettıkleri 
için hava hücumuna uğradıklara 
zaman ne yapacaklarını endişe ile 
düşünmek suretiyle kendilerini boş 
yere üzerler ve sıkıntıya sokarlar. 

Eğer okuyucuların içinde « zi· 
yadesiyle gergin sinirli » diye tav
sif edilebilecek '. bir sınıfa bahil o
lanlar varsa; yani « korkacağım » 

kor kusu taşıyorsanız, şunu bilmeniz 
lazımdır ki hakiki tehlike zaman· 
larında korku hoş bir şey değildir; 
fakat « korkacagım » korku•u on
dan da fenadır. 

Çetin bi; Avusturalyalı aske· 
rin bir gün bir ilim ad3mının labo· 
ratuarında alimin yapınalda olduğu 
tecrübelere yardım •etmesine şahit 
olmuştum. Bu .. kerin bedeniııe 

raptedilmiş olan bir elektrik ciha· 
zı muhtelif tahrik vasıtalarının sİ· 

nirler üzerindeki tesir derecesini 
kaydediyordu. Tecrül eyi yapan 
ilim adamı askerin vücuduna bir 

bir tesir yapmıyor, fakat bunun münhal iş vardır. Askerlikle t OZU OŞ eg 1 1 r 
evvelce kendisine bildirilmesi çok ilişiği olmayan isteklilerin ev· t •• 
daha kuvvetli bir reaksiyon uyan· rakı müsbitelerile 25- 6- 941 1 • Ç a p a M a r k a M u s t a h z a r a t ı 
dırıyor. Hava hücumlarında da ı d 1 
vaziyet aynidir .. Hücumun vukuun- çarşamba günü saat 14 e Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının bir'c'k . 1 k ... d 

bekçi dairesinde bulunmaları 1 
•• 

1 
1 ıma aynagı ır 

dan evvelki tesiri daha kuvvetlidir. 
Aşağıdaki sahifelerde yazılı o- ilin olunur. 925 t 

lan kaidelere riayet edecek olursa- - 1 
nız bugünkü realitenin, yarattığı Satlık otomobil ı 
kötü tesirlerin bir çoğundan mah- 38 modeli bir adet az t 
rum kalacağı muhakkaktır. Ben t 

kullanılmış ve radyolu pakard 
bunları bizzat geçirdiğim tecrübe· t 
!erle öğrendim ve faydalı oldukla- ile yine 38 modeli bir adet t 
rına eminim. eyi kullanılmış bir Şevrole t 

Mütaarrız tayyareler sallıktır. Talip olanların Mer· 1 
Bir an için kendinizi bom bar· sinde p(ıSta kutusu 149a mü- 1 1 

dıman tayyaresinin mürettebatın· racaat etmeleri ilan olunur. 11 
dan biri yerine koyarak vuiyeti 1 
onun gözile · tedkik ediniz. Üsle- t 
rinden çok uzak olan bu adamlar, Karaisalr t 

nerede bulunduklarını tayin etmek Müfülüğünden : t 
ve varacakları noktaları arayup 1 

Resmi müaür kayıp ol- t bulmak ve işlerini bitirdikten son-
ra mümkün olan süratle kaçmak muştur. Tadilen yenisi yapı- t 
için sinirlerinin her telini ayrı ayrı lacağından eskisinin hükmü t 
geren ve yoran in sanlardır. olmadığı ilan olunur. 926 ~ 

Altlarındaki toprak onlar ıçin t 
yabancı ve meçhuldür; yüzlerce • t 
projektör etraflarındaki karanlığı ı LAN t 
yırtarak onJarı hüzmelerinin peıı· ~.·. 
çesi içine düşürmeğe çalışmakta· Haruniye Düziçi Köy ~!j 
dır; sağlarında, sollarında, önlerinde, tlı 
arkalarında her an binlerce mer- Enstitus Doktorluğundan : ~ 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunu 
' . . . 
Pınnc unu 

1 

Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 
Fasulya unu 
Mercimek unu 

Bugday nişastası 
Pirnç nişastası 

Salep 
Tarcin 

1 

Kimyon 
karanfil 
Zencefil 
Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzu 

Kırmızı Biber 
(Kutu ve 
Paketleri) 

• 
• • 
• • 
• • 

1 

• 

• • • • • 
•• • • • • • mi patlamaktadır. Yine altlarında Enstitü revirinde ve sıh- ı '• 

balon barajlarının ölüm taşıyan 
telleri karanlıkl•r içinde yükselmiş, hat işlerinde çalışmak üzere I' Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24]sene neslin gürbüz yetişmesine 1 

onları beklemektedir. Karşılarında, diplomalı bir hemş~riye veya t 
süratle semal•r• tırmanan ve av- çalıştığı hastanelerden iyi ça- (t 
det vollarında kendilerine hücuma lıştığına dair vesika ibraz ede· 1 
hazı;lanan muhasım tarafın avcı b·1 b l' b h b ' ı en tecrü e ı ir asta a
tayyareleri görünmektedir. Bina· Ü 1 
enaleyb bütün bu iz.hattan çıka- kıcıya ihtiyaç vardır. cret jl,, 

tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san'at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın t 
tertip ve tavsiyesile vereceğiniz bu gıdalar mutlak huzurunuzu temin edecektir. 1 

• 

Çapa Marka • • 

iğnenin ucunu dokundurduğu za
man ciha<da beş derecelik asap 
heyeconı görülmüştü; fakat kendi· 
sine « şimdi sana bir iğnenin ucu 
ile dokunac•gım » dedikten sonra 
ayni şekilde dokunduğu zaman ci
haz yirmi Leş derecelik heyecan 

rılacak netice şudur ki onlar, sı- altmış liradır. t 
ğınaklara iltica etmiş olan sizler· Talip olanların acele ens- ı, Dünyada. beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . • 
den çok daha kötü vaziyette, çok titü müdürdüğüne müracaat- 1] k d ld' T k 1 
daha büyük tehlike içindedirler. ları. İ Daha üstünün Ü!! bulunması mü min eği ır. e .mil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 1 

Avustralya- [ Sonu var] ı daima taze olarak bulacaksınız ADRES: Beşiktaş, Kılıcali - M. NUR! ÇAPA Tel. 40337 t 
kaydetmişti. 

Demek oluyor ki 

BU AKŞAM 
Fevkalade zengin bir program tertip ederek 

iki büyük film birden sunuyor 
I 

Mevsimin en bükük muvaffakiyeti ... Sinemada şimdiye kadar 
çevrilen en güzel hissi ve acıklı film ... Eınaal•ız zenginlik 

~ Hardi Baor, Viktor Francen, Anna Dukjaj ~ 
Gibi Uç bUyUk artist tarafından yaratılan 

• l A\IPlJll~ll~l IKA\IDll~ • 
il 

Fi/imcilik sa11'atının en büyük zaferi ... Şimdiye kadar 
çevrilen TUrkçe sözlü ve şarkılı /ilimlerin en güzeli 

GÜLNAZ Büyük Şark 

F 1 L Mİ 
SULTAN 

PEK YAKINDA: 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,31kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000. 
" 

~ 7!>0 
" " 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 talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 
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Alsaray Sinemasında Dahili Müteaddit Vantilatörlerle (Yayla) gibi Serin 

BU AKŞAM (AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Mevşimin sonu olması ve tekmil sinemaların prog
ramlarını hafifletmesine rağmen sinemamız bu hafta 
şaheserler şaheserinden bir inci daha sunuyor 

Suvare Suvara 
8,45 B U A K Ş A M 8,45 

Afrikanın balta girmemit ormanlarında 
bin bir tUrlU maceralarla çevrilmiş 

ŞAN!ESIRllll Sl~llSl~~DI~~ 
Büyük rejisör: Aliksandr korda'nın büyük san'atk4r 

IUR~<.ÇI SOllU 
Hazreti Süleymanın hazineleri 

BARRY BARNES • SOPHIES TEVART'ın 
Yarattıkları: 

Hem sarkıcı hem yumrukcu 
BOBSETEEL 
Tarafından temsil edilen 

1 
KOVIOY!9UN 
. INil~<AMI 

KANLI DAVA 
İlaveten: Renkli Miki Mavüs 
Bugün gündüz matinada: 

f ARlJ\~~ ~<AÇIYOR 
Alll SiLAHLI HAYDUT 

Matematik Dersi Veriliyor 

DOKTOR Arzu edenlere riyaziye dersi verilecektir . İstiyenlerin 

Yalçın Mustafa Özel 
ga-ıetemizde (O) rumzuna müracaatları. 17-18-19-20-21-22 

906 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklal İlk Okulu karşısındaki 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- Adana 

muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 
= -==-= --=--

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N GazetesindQ YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektlöl maıomdur. 

ÇAKICI EfE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUtterllerimden aldıöım yUzlerce mektup ve 
yapılan tŞifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstlfadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz • 

A D R E S : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDESLER .. 

' 


