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P'lyatı s Kuru•tur SiY ASI, iKTiSADi, IÇTlllAI GÜNDELiK GAZETE 

Vi4i 21 [a. a.) - Fransız Ofi AjaD· 
ıının Roma muhabirinin bildirdi;ine ~öre, 
önümüzdeki hafta mübim bir Tiirk-ltal· 
yan ekonomik anla.fmuı imzalaucaktar. 

L Bir Avustralgalı asker 

Vişi F raınsızları 
Şam'ı 

terk ettiler 
Sarige' de süngü sün· 
güge şiddetli muha· 
rebeler oluyor 

Berut tekrar 
bombalandı 

lnglllz tayyareleri 
Şam - Barut yolu 
Uzerlnde z ı r h l ı 
harp arabalar.na 
hUcum ettller 

Berut: 21 [a. a.) - Bu akşam 
cephelerden gelen son haberlere 
röre, düımamn artan tazyiki kar
ıısında ve şehir sokaklıırmda kan 
akmasma mani olmak üzere Fran· 
sız Jutalar1 Şam şehrini terketmiı
ler, tehir dışındaki yeni mevzile-

Kahvenin kilosu her 
tarafta 280 kuruş olacak 

30 bin çuval kahvenin 
vilayetlere tevzii işi--· 

ikmal edildi . 
A k 21 [ Hususi muhabirimizden ] - 30 bin çuval kahvenin • 

n ara Al . f' 
vilayetlere tevzii işi ikmal edilmiştir. Tic~ret 1 ve -a et~- '._Yat mür

1
akkabe 

müdürlüklerine verdiği bir emirle kahve lıyat arının. utun ~em e ette 
ayni fiyat üzerinden satılmasanı istemiıtir .. Her beledıye, ken~ı mıntaka· 
sı dahilinde tevziat işlerini bu günlerde ıkmıtl edecek ve p1yasaya bol 

ıDiktarda kahve çıkmış olacaktar. . . . . . 
Ankaradaki fiyat mürakabe müdürlüğü tevzıah bıtırmJftır. Kahve· 

nin kilosu 280 kuruştan olmak üzere iki yüz elliıer gramlık paketler 
halinde Çarşamba güoü Ankarada satışa çıkarılacaktır. 

"Nazilere boyun eğmi
yoruz ve eğmiyeceğiz!,, 

n.. çekilmi4lcrdir. ıraktan relen 
ve Tüdmüs umumi istikametinde 
ilerliyen bir düıman motölü koluna 
hava kuvvetleriniz hücumlarda 
bulunmq ve büyük zayiat verdir
miıtir. Bir tıııyyaremiz reri dönme· 
mittir. Diğer cepelerde kayda de
ier birıey yoktur. --=============== Ruzvelt Siingii süngiige 

muharebeler 
. Kudüs: 21 [a. a,] - Kudüs rad
yosunda söylendiğine göre, Merca· 
yun mmtakasında Eduda kasabasının 
ıokaklannt.la ve evlerinde Avustral
yalılarla Vişilier arasında süngü sün· 
güye şiddetli muhrrebeler olmak
tadır. Radyo, şehrin ancak yarısı· 
nıo Fransızların elinde olduğunu 
illve ve E.duda'ya tamamiyle hi· 
lr.im oldukları hakkındalti haberi 
tekzip etmiştir. 

Fransız mukavemetinin sert· 
leımiı olması müttefiklerin ileri 
l.areketine atfedilmekte ve mütte· 
fiklerin Şama ve Berata yaklaşmış 
olmaları üz.erine Fransız kuvvetle
rinin tamamen ileri sürüldüğü ifa. 
de olunmaktadır. 

Berut bombalandı 
Kahire 21 ( A. A) - lngiliz 

orta şark bava teblij'i: 
İngiliz ve Avustralya avcıları 

ve bomb.ardıman tayyareleri t:lün 
Suriyede Şam - Berut yola üzerin· 
de zırhlı savaş arabalarile motör
lü nakliye kafilelerine hücum et· 
mişler ve bunların çoğunu tahrip 
eylemişlerdir. Tayyarelerimiz Şam 
mıntakasındaki tahaşşütlere de ta
arruzda bulunmuşlar ve Berut li· 
manını . şiddetle bombalayarak 
Me_ndiregi tahrip ve denizaltı ol
dbu~ tahmin edilen bir gemiyi 
atırm14lardır. 

Viıi ~akaoemeti erigor 
Kabıre 21 ( A. A) - lngiliz 

otrtbaı·-~ark umumi karargahının 
e ıgı: 

Suriyede bütün cephe boyun
c~ muharebeler devam ediyur. Sa
bıl bölgesinde yeni terakiler kay
dedilmiştir. Şamm cenubuda Vişi 
t~~~rın~n mukabil hücumları püs· 

ur ulmuş ve müttefikler yeniden 
terakki etmişlerdir. 

Merkez auntakasıoda Vişi 
mukavemeti . 
ol kl b yavaş yavaş erımekte 

ma a eraber . 
iiıildik vardır. vuıyette az de· - ---._.__ 

Bir tashih 
Dünkü Baı k . 

h 
ma alentn 133 üncü 

sa tın « er feyd 
• - d . en evvel ve berıeyin 
ustun e mıltetiaıa'zı' f tJ • • o men aa erı » 
yazılacagı yerde m- tt' h ure ıp atasa 
olarak menfa.tleri kelime . _ tt 
fikleri ıeklinde yazılmı•tısrı môu ~-
.1:ı , ... • zur 
wqenz, 

Muazzam 
siparişleri 

" Roban Mor•un 
bat1rllıtı Amerika· 
ya bir lhtard1r 1 " 
diyor. 

[ Yazısı 3 üncüde ] 

Amerika tayyare 
endUstrl•I & mll
yon dolarhk alp•· 

Lo:!: ~:~!. a] - Nevyork İskenderiye 
Taymis gazetesine bildi~ildi~ne bombalandı 
göre Amerika tayyare endustrısı 5 
mily;r dolardan fazla tutan askeri Berlin 21 [a. a.] - D. N. B. 
tayyare siparişi almışlardır. Bu ra- Ajansı bildiriyor, 
kamın bir misli daha artması muh· Giridden hareket eden Alman 
temeldir. Verimi mütemadiyen tayyareleri . dün gece lskeoderiye 
artmakta olan Amerika tayyare şehrini muvc&ffakiyetle bombardım~P 
endüstrisi, ıimdi ayda b kriben etmişlerdir. Liman tesisatı, deoı.z 
1500 tayyare yapmaktadır. F akıt tezgihlc&rı, depolar yanguı ve infi 
harbiye nezareti altı haftaya ka· lik bombaları tarafından yakılmış 
dar senelik vasati imalatın 25,000 ve yıkılmıştır. 
ili 30,000 i bulmasını beklemek- İ..ondra 21 (a. a.) - Hava ne-
tedir. zaretinin teblij'i : 
Giridde Almanlar tarafm· · Kuvvetli bombardıman tayY•· 

d 1 • 1 releri gece Almanyanın şimali gar· 
IR 8 IRIR 8Slr er bisi üzerine gitmifl~rdir. Bunları~ 

Berlin : 21 [ A.A. ]- Alman esas hedefini Kiel limanı t91kıl 
Başkumandanhğının bir raporun· etmiştir. Dönkerk ve Kolonya h~v-
da, Geridde alınan esirlerin 12,123 zaları da bombardıman edihniştır. 
ü lngiliz ve 5608 i Yunanlı olmak Cuma günü servis~ mensup 
üzere 18731 kiti olduğu bildiril- tayyareler bir düşman karakol g~· 
mektedir. misini batırmışlardır. Bir tayYareauz 

Bulgar Krall Sof· dönmemiştir. 

yaya döndü General .Berjöre 
Sofya : 21 [A.A.] - Yabancı s • d d•• d•• 

memleketlere seyahat eden Kral UfJye en 00 U 
dün öğleden sonra gelmiştir. Vişi 21 [ a. a. ] _ fraosı.z 

Amerikada petrol mamulib hl\va nazırı general Berjöre, Surı· 

l·hracı kontrole tibi yede yaptığı tetkik seyahatıoda~ 
dün öğleden sonra tayyare ile Vı· 

Vaşington 21 [a. a] - Ruz. tiye dönmilştür. 
velt bütün petrol mamulatım ibra- General Berjöre gelir gelmez 
cat kontrölüne tibi tutulmuştur. başvekil muavini amiral Darlan ta-
Petrol mamulatınan şark sahillerin- rafından kabul edilmiş ve Suriye· 
den ihracı ancak lngiltereye, Mı· deki askeri vaziyet hakkmda ken-
sır ve garp yarı küresine yapıla- disine aıufasııal izahat vermiştir. 
bilecektir. General Dentz'in idare ettiği 

1 h • • muharebe hakkındaki iyi iotibala· 
spanya arıcıye rını bildirmiş ve bilhassa fevkallde 

nazırının temasları sıcaklar• rağmen Fr:lnsız kıtalan-
Madrid : 21 [AA)- ispanya nın, hava ve deniz kuvvetlerinin 

Hariciye Nazırı Suoyer, birbiri de münharetiyle, pek büyük bir 
ardınca lnriliz ve Alman büyük ceaaretle harp etmekte oJdukJarı· 
elçilerini kabul etmiştir. na dikkati çekmiıtir. 

Sollu~ önlerinde,lngilizlerle Mihver kuvvetleri arasanda, harbin batlaogıcandanberi Afrikada görülmeyen 
müthiş bir tank muharebesi cereyan etmiıtir. Ubya'dald son harekata dair telgraflar üçüncü sayfadadır. 
Reıimde lngiliz tanklaranı görüyorsunuz. 

Londra 21 (a.a) - Royter 
ajansmın Lonclradaki diplomatik 
mahfillerden ?i'rendiğine göre, 
RomanyaJaki Alman ordulara baf
kuınandanhiı umumi kararglbını 
Bükretten 25 kilometre kadar 
mesafede kesif bir ormanda bu
lunan Prens Nikolaya aid Snago 
malikinesine nakletıniıtir. 

Romanya genelkurmayı da 
baranalıti Alman ren•lkormayına 

raptedilmiıtir. 

Diğer haberlere gore, mü· 
him miktarda Alman lıtıtaları Ro 
manyaya gelmekte devam edi· 
yo_r. 

Galos ve Brailo mıntakala· 
randan da pek çok lllİdarda ya
tak malzemeai ~etirilmeltedir. 

Çarfamba rünü yeni sınıfların 
ıilib altına çaiuıldıiı söylenmek· 
tedir. Romanya radyosıı bütün 
rün ••kori ••rtl- i•luteata ve· 
vataaperverane tiirler ve yazılar 

okunmaktadır. Matbuat da pu 
yakında kati hadiselerin vuku 
balacaiıoa telmihler yapmaktadır. 

Rıuga, lcentlinl miltla/•• 
ede6ilecelc tHUİ,.tt• 

•öriiliigor 
Loodra 21 [a.a] - Alman• 

Ru rerrloJiti tayialarında bazı 
hafifleme müşabede edilmekte· 
dir. Bir kısım aellhiyetli mahfil· 
lerde bu hafifleme iyi malOmat 
alan lnriliz mahfill.,rinin tekrar-

· ladıkları şu ibtiyat tavsiyelerine 
atfolunmaktadır. 

Bilinmesi lizımrelen aııl mü
him mesele Hitlerin lngiltereye 
lıtarıı olan niyetleridir. Buna mu· 
kabil mütdıass11lar bidayette Al· 
manyanm Ruıyaya karşı tecavüz 
emelleri beslediji fayialarma ka
tiyyen inanmazken şimdi noktai 
nazarlarını değiıtirmişlerdir • 

Rusya 
Moslcova • Lenittgrod laottı 

üzerinden 

Şimale 
asker 
taşıyor 

Berlindeki Sov--
yet elçisi Hitlerle 

görüştü 
Romen w Alman ı~ 
nelkarnuıııları biıl>i
rlne 1optedildi; Ro
mangadtı geni sınıf· 
lar silalı altına ça
lırıltlı 

Ve ıimdi bilh .... ı• cihet kay· 
dediUyorKİ SovyeUer birliti bazı 
tabiyeleri, par&4ütcü usullerini 
bilcüti ve çok miktarda ta~k. tay 
yare ve aaireye malik old11i'u 
için kendiıini müdafaa edebile· 
cek vaziyettedir. 

Moskovada ~österilen fevka· 
lide itidal .fe iıte böyle izah 
olunmak.tadar. 

Fakat Sovyetler birliğinin bu 
sakin vaziyeti daha umumi ola· 
ralıt baıka mahfillerde Alman Rus 
müzakerelerinin ··devam etmekte 
olmasına ve bu müzakerelerin ne· 
ticelenmesi ihtimallerinin pek kuv 
vetli bulunmasına atfedilmektedir. 

Şark hudutlarında Alman 
tahıidatı devam ediyor 

Ankara 21 [Ruiynrazetesi]
Alman-Suvyet münasebetleri et. 

rafındaki şayia ve rivayetler bak· 
kında alınan haberlue röre: Ber· 
lindeki Sovyet elçisi ile Alman 
hariciyesi araıında temaalar de 
vam etme...tedir. Bu temaılar hak 
kında Alm'ln, So"yet kaynakları 
biç bir malO·oat vermemektedir 
ler. Ancak Şark hudutlarına dot 
ru Alman tıahtidatı devam etmek 
tedır. 

Romanva ve Finlandiya bak· 
kında miitemmim malOmat alın· 
mııtar. Rom mya ııeferber bir ba· 
le i'elmıı bulun nalı.t.ıdır. 
Fıul.uıdıyada dün 4) yatındaki 
butün erkekler silih altına çairal 
mıflardır.• Sovyetlerin, Mosl"'va
Lenıngrdd h ıttı üzenndo timale 
dotru asceri aaıdiyat y•p ı naıı.ta 
oldukları da haber verılroe..tedir. 

Maınafıh rerek lierlin Ye ~e 
rek MoJSk.ova n1üheyyiç fdyialar 
karşısında krtumiyeti mab.ıf .. u 
edıyorl .. r. 

8.tzı b·tar .. f kaynadar• rör .... 
Serlıodekı .:>ovy..:t eıçı .. bqu11ler 

de Hitlerle bir rörüıme yapmı4t•r. 
Bazı kaynular iıe Almanla 

rın lnriltereve karfı ıiddetli bir 
taarru;ıa reçeceklerini haber ve
riyorlar. Bunlar Sovyet - Alman 
ihblifını vand rörmemektedir. 

Berlind~lci bir ıazete ma· 
laabirinin ıöriiıleri 
~ürih 21 (a.a) - Royterin 

Berlindeki bir razete muhabirine 
atfen bildirdii'ine l'Öre Almanya 
~ovyetler birlijılo harp yapmak 
ıstememekte, fakat SovyetJer bir
lijini ya imzalanm ı ve yabat im 
ulanmak üzere bulunmot bir pakt 
ile barbin devamı müddetince ita. 
ti ıurette bitaraf bir vaziyete koy 
mayı arı.11 eylemektedir. muhabir 
lnrılterenin istilisıle neticeyi ala· 
madığ'ından Almanyanan lnriltere 
yi mücadeleyi bırakrnağa mecbur· 
edecek vasıtalar aramakta olduğu 
fikrini ileri sürmektedir. Gazeteci 
Almanyar.ın sırf Ukrayna buğdayı 
için Sllvyetler birlirine karşı harp 

edece{ri nazariyesini reddetmelıttt-dir. 

Atletizm grup müsaba
kaları bugün yapılıyor 

7 bölge atletleri arasındaki müsabakalara 
sabah saat 8,30 da başlanacak 

Atletizm federasyonunun 1940 
194ı senesi faaliyet programmı en 
ıyı tatbik eden 33 bölge arasında 
5 ....-grup üzerinden tertip ettiği mü· 
sabıkalardan ikincisi bugün Sey· 
han ve lzmir bölrelerinde ayni za. 
manda yapılacaktır. 

Şehrimizde yapılacak Türkiye 
frup ınüsabakalarınr davet edi
len lçel, Elizıg, Hatay, Gazianteb, 
Malatya, Diyarbalcar bölgeleri at· 
letleri ile atletizm fedarasyonu 
ınütehassısı Naili Moran dün ıeh· 
riınize gelmiılerdir. 

Bu sene Adanaya gelen böl
ge atletleri araıında senelerce mil· 
li takım formasını taşımış eski 
milli atletler de olduğıından reçen 
•eneki rrup birinciliklerinde elde 
edilen rek.orlarm yenilenmeıi bek
lenmektedir. 

Müubakaların seçmelerine 
burün tam uat 8:30 da baılana· 
calıttır, Finale kalanlar öj'Jeye ka
dar teabit edilmit olacakbr. Ôf· 
leden aonra yap.ıacak müaabaka· 
lara saat onbef otuzda lfOfit r..-

mi ile başlanacaktır. Proğnm şu· 
dur: 

15,30 : G~çit resmi. 
15,45 : 110 manialı koşu, rül· 

le atma ve yükıek atlama fioal 
musabalıtaları. 

15,55 ' 100 metre koşu ve 
uzun atlama final musabakeları. 

16,15: 800 metre koşu ve 
disk atma final mosabakaları. 

16,40 : 200 metre koşu ve üç 

Türk-Alman 
anlaşması 
Çart•mba gUnU 
Mecll• umumi he
yetine arzoluna• 
caktır 

• Ankara 21 ] Hususi mubabi. 
rimizden ] - Türk-Alman dost 
luk muahedesine ait kaoun liyi· 
hası ve ~erbutu anlaşma harici-

. ye encümeninde Puarteai ~il 
milukere edilecektir.Layfı.. Çar· 
famba rGaO amumf heyete UZO• 

luaacaktar • 

adım atlama final musabakaları. 
17,10: 1500 metre lıtoıu ve 

cirit atma ile sırıkla atlama final 
maıabakaları. 

17,25 : 400 metre kota final 
masabakası 

17 ,35 : 5000 metre koıu final 
musaba kası, 

18,00 : Balkan bayrak yar141. 
18,30 : Müklfat dajıtma tö· 

reni. 

Geçen seneki rekorlar 
Geçen .ene yapılan birinci 

rrup musabalıtalarında bu rünkü 
musabakalara iıtirak edecek olaa 
lçel, Malatya, Diyarbakı atlerinia 
elde etmiş oldukları en iyi der•· 
celer tunlardır ı 

200 metre 2S .... aaaiye, 400 
metre 58,4 saniye, 800 metre 2•22 

dakika, 5000 metre 17,02 dald~~t 
Balkan bayrak 4,00.3 dakika,,.cm 

ültHk at ma 
atma -48,68 metre, T k tla 
l,68 metre. •ll'lkla yakıııe a ma 
2 70 ..._ a:ıaa ati••• 6,41 met· 

• meu•ı d" k 
te, GOUe atma 10.31 metre, .. -
atma 29,13 metre. 
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SiNiR HARBi Salvarll ve çedik 
pabuçlu muha·rrir ! Regülô.tör kış 

sonunda bitecek 

Harbin son hafta 
icindeki tnkisaflan 

-3 - ' .-------. Girid moharebe-• 

Dünyanın ne kadar büyük 
IE5) elediyenin yaptıracaiı şark-
19 ki.ri kahvehaneler üstd Er-

cümend Ekrem'i epey sinirlendir
miş, bu kahvehanelerin Avrupadaki 

taklid şark salonlarına benziyeceğin· 
den, içinde fraklı garsonların hizmet 
edeceklerinden, kübik koltuklarda 
oturulup salamlı sandviçler yene
ceğinden endişe ediyor ... 

Tarsus Çayına kadar olan sa-
hayı sulayacak bUyUk ana kana- ---•I 
lın hafriyat ve sınai imal tı 
ikmal edildi. 

V AZAN sinden sonra in· 

MÜMTAZ giltere ile Al-
FAiK manya arasında 

FENiK yalnız bir tek 

olduğunu düşününüz R egüliitör inşaatı hararetle devam etmektedir. Hazırlanan pro· 

•-------•kara cephesi 
kalmıştır: O da Libyadır. Bu müd· 
det zarfında lngilizler, ikinci bir 
cephenin açılmasını temin ıçın 

Suriye'ye taarruz etmişler; bu su
retle Süveyş'in ve Mısırın şark 

tarafını emniyet altına almak iste
mişlerdir. 

- Evvelden kendinizi -
alıttırınız 

Bir bombardıman tayyaresi· 
nin kanatları altına isabet eden 
araziden ne kadar küçük bir kıs· 
mına zarar İras . edebileceğini 
idrak etmeğe evvelden kendinizi 
alıştırınız, bu takdirde görecek· 
siniz ki düşman tayyarelerinin 
motör gürültülerini tepenizde 
işitseniz bile atılan bombanın mu· 
hakkak sizin evinize isabet ede· 
ceği gib; yanlış bir hisse kapıl
mazsınız. 

şüomiye hazırlamazsanız civarınıza 
bombalar düştüğünü işittiğiniz za• 
man atılan her bombanın bilhassa 
sizi hedef ittihaz ettiğine inanmak 
tan kendinizi alamaZ!llnız. 

Bu hisse kapılmaktan ictinap 
etmek imkanı yoktur. Çünkü in· 
san :dimağının tabii işleyiş tarzı 
budur. Fakat biraz zahmete katla· 

narak bir bombanın muayyen bir 
noktaya isabet etmesi ihtimalinin 
ne kadar az olduğunu evvelden 
yapacağınız bu tecrübe ile kendi 
kendinize isbat etmiş olursanız 
insandaki bu tabii hissi önlemiş 
olursunuz; yoks~ atılan her bom• 

banın mukadder kurbanının sızın 
eviniz olacaği hissinden bir türlü 
kurtulamazsınız. 

Lakin şarkkiri kahvehenele 
rin mutlak birer (Salon Oriyantal) 
olması lazımğelmiyeceği gibi ora· 
!arda mutlaka peyelere bağdaş 
kurup oturmak ve şalvarlı, yeme· 
nili, palabıyıklı kahveci çırakları 
elinden okkalı kahveler içmek de 
icap etmez sanırız. 

Yok, eğer muharrir bebeme· 
hal dekora uymak istiyorsa bir gün 
ayağına şalvarla çedik pabuçları 
giyer, beline de kuşağı sarıp a
rasına saldırma ile çakmaklıyı yer
leştirir, burnunun altına da bir 
palabıyık, kakule tesbihini sallıya 
sallıya şarkki.ri kahveh\neye gi· 
dar ve bir yer hasırına bağdaş 
kurup çubuğunu tellendirir! .. 

Bu onun için bir tecrübe, 
l:oaşkaları için de görülecek bir 
manzara olur! •. 

Ornek 

jeye göre beş orta ayak, iki kenar ayak yaaılacaktı. Beş orta 
ayaktan iki tanesi temamen, diğer ikisinin bir kısmı ikmal edilmiş ve 
yalnız bir orta ayağın temel kısmı yapılmamıştı. Suların azalmış olduğu 
bu devrede orta ayağın da inşaatına başlanmıştır. 

Takriben iki ay ıonra su içindeki bütün inşaat bitirilmiş olacak, Su 
haricinde ve kenarlardaki inşaatın ikmaline çalışılacaktır. Bütün regüla
tör işleri kış nihayetine kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Regülatörden ayrılaı:ı ve Tarsus çayına kadar olan sahayı sulayacak 
büyük ana kanalın hafriyat ve sınai imalatı ikmal edilmiş ve kabulleri 
yapılmıştır. 

Yüregir ovasını sulayacak büyük ana kanal bu ay nihayetine kadar 
ikmal edilecek ve lnnepli köyüne kadar vardırılacaktır. 

Ceyhan sularının Yüregir ovasını istilasına karşı alınacak tedbirle
rin etüdü de bu seneki programa idhal edilmiştir. Bu programa göre, 
Ceyhan nehrinin ovaya bakan sabilinin Abdoğlu köyü karşısından 
Avratmezarı köyüne kadar olan kısmının ıedleri yapılacak, her sene 
Ceyhan nehri sularının alçak olan sedlerini aşarak bir kaç bin hektar 
araziyi kaplayıp mezruatı harap etmesiniu önüne geçilecektir. 

Kanallardan akacak suların fazla hararet dolayısiyle tebahhur etme
mesi için kanalların iki taraf kenarlarını ağaçlama işi bu sene Zeytinli
ge kadar temdit edilecektir. 

~~~~~-,-,..,...,.~~-

Almanya şimdi tek cephede harbe 
derken lngilizleriki cephede birden 

hareket halindedirlerler. Ayni za
mande Vişi Fransasiyle hemhudut 
olan ve hür Fransızların işgali al
tında bulunan yerlerde de tedbir
ler almak zaruretini duymuşlardır. 
Ne garip tesadüftür ki, harbin 
son safhaları iki tarafın da isteği 
hilafına olarak, yaz mevsiminde 
sıcak iklimlerde inkiaşaf etmekte 

ve bir Mısır harbimahiyetini almakta 
dır. Fakat hadiselerin seyrinden 
anladığımıza göre, harp bu mın
takalarda şimdilik Yıldırım harbi 
olmaktan çıkmış ve müzmin bir 
bale girmeğe başlamıştır. 

Tehlikenin ne kadar kısa bir 
müddet devam ettiğini bil

diğiniz takdirde sığındığız bu açık 
ve rahatsız yerde lüzumundan faz· 
la kalmanıza da hacet yoktur. 
Düşman tayyarelerinin ikinci dal-
gası gelinciye kadar ani olarak pek tabii olarak bombalanmış 
fırlayıp gözünüzün kestiği daha binaların gazetelerde gördüğü H adiseler' siyasi yazı yaz

mak gayretinde bulunan 
muharrirleri sık sık mat ettiği için 
onlara artık birer ukala nazariyle 
bakanlara Asım Usu'n bir başma· 
kalesini tavsiye ederiz. 

Möbleli ev ve apartman
lar nasıl kiraya verilecek? 

Eğer Almanlar, çok yakında 
bir netice almak istiyorlarsa, bu, 
onların aleyhine, eğer lngilizler 
hakikaten hazırlıklarını tamamlı
yacaklarsa, bu, onların lehindedir. iyi bir sığınağa .---------------.. nüz resimleri, 

iltica edebilirsi· Y A Z A N : tehlikeyi müba- Sollum harekAtı 
~~~r~:;iini~hli~: John Langdon-Oavies ~:!~aeıme~z~us;~ 
kadar kısa oür- tesir altında bı· Değerli başmuharrir evvelki 

günkü başmakalesinde şunları ya· 

zıyor: 
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da kiracıları, ev ve apartman sa· 
hiplerini alakadar eden bir koor· 
dinasyon kararı naşredilecektir. 

Bu karar, möbleli olarak kiraya 
verilen binaya iiittir. 

fiyatla evlerini kiraya vermeğe 
başlamışlardı. Sollumda bu haftalngilizler, 

Alman - ltalyan kuvvet· 
!erine karşı oldukça şiddetli bir 
taarruza geçmişlerdir. Harp bil
hassa Sollum-Halfaya geçidi -
Kapuzzo müsellesi arasında ol· 
maktadır. 

düğünü bir defa Ç EV 1 REN : rakmıştır. 
öğrendikten son· • • 1 Mese la bir ga-

işte yeni karar möbleli gayri· 
menkulün kira bedelini tayin et
;,.ektedir. Yeni ~arara göre möb

leli gayrimenkulün icar bedeli iki 
unsurdan terekküp etmektedir: 

ra emniyet ve se- ŞEKIP ENGiNER zeteyi elinize alı-
li.metinizi koru yorsunuz ve bir 

« •.• iyi hazırlanmış ve pişiril
miş arpa ekmeği gevrek ve lez
zetli, hazmı da kolay olur. Yüz· 
de otuz arpa, yüzde yirmi çavdar 
unu karıştırılmış olan ekmeğin 
lezzetine diyecek yoktur. Yalnız 
bunun iyi pişirilmemiş olduğu için 
hazmedilmediğindetı bahsedenleri 
görüyor;uz ... » 

mal< için nas•! ,•ı•••••••••••••• başlık görüyorsu· F evkaliide hallerde memleke
tin iktisadi bünyesini korumak Ü· 

zere neşrolunan Milli Korunma 
kanununda kira bedelleri tesbit 
edilmiş bulunuyordu, Fakat son 
zamanlarda evinden ve apartma· 
nından, kanunun tayin ettiği mik
tardan fazla kira almak isteyen 
mal sahiplerinin yeni bir kaçamak 
yol buldukları srörüldü: Binalarını 
möbleli olarak kiraya veriyorlardı. 
Milli Korunma kanununun gayri 
menkullere iit, kısmında möbleli 
binalara ait bir kayıt olmadığı 
için bazı mal sahipleri bir iki is
kemle veya masa ile ve yüksek 

1 - Gayri menkulün icar 

bedeli. 
hareket etmeniz lazım geldiğini de nuz: « Barselona bomba yağmuru 
öğrenmiş ve sinirlerinizin bozulma· altında » Bundan sonra yıkılmış 

lngilizler taarruz iç.in müna
sip bir zaman mı intihap etmişler 
veyahut taarruza mecbur mu ol
muşlardır? Bu iki noktada ayrı 

ayrı münakaşa edilebilir. ihtimal· 
!eri gözden geçirelim : Ya Al
manlar Mısıra karşı büyük tir tıı

arruza geçeceklerdi •.• 

sını ve yorulmasını önlemiş olur· iki üç evin resmini görüyorsunuz, 
halbuki sizin görmediğiniz ve hat· 
ti. aklınıza bile getirmeJiğiz bir 
şey varsa o da aynı sokak üze· 
rinde bulunup da en ulak bir za. 
rar dahi görmemi' olan diğer yüz 
lerce evdir. Belki Barselonada kırk 
elli ev · yıkılmıştır, fakat bunların 
yanında on binlerce bina sapasaj 
lam durmaktadır. 

2 - Möblenin icar bedeli. 

Gayri menkulün icar bedeli, 
kanunen tesbit edildiği veçhile evin 
boş olarak icara verilmesidir. Möble 
icar bedeli ise, boş gayrimenku

lün icar bedelinden haşka, mölıle 
kıymetinin beşte birjnin kira ola
rak mal sahibine verilmesidir. Ba

zan boş iken ayda yüz liraya gi

den bir apartman, 3000 lira kıy· 

metinde möblesile ayda 150 lira 
kiraya verilecektir. 

sun uz. 
. O halde bu bahsi hulasa ede· 

!im' : Daima aklınızda tutunuz ki 
li.zım gelen tedbirlerin alınması 
için, iJan edilen ihtiyat devresi 
( yanı tehlike ışarenyıe . rehıtkenın 
zail olduğunu bildiren işaret ara· 
sındaki müddet•) ne kadar uzun 
süİ'ersC sürsün, hakiki tehlike müd· 

deli çok kısadır. 

Dünganın ne kadar bügük 
· olduğunu düşününüı 

I• , inci 
1

kaide dünyanın ne ka• 
dar büyük olduğunu ve. bil

hassa bir bombanın açtığı çukura 
ni~l'ıetle yaşadığınız şehir veya 
mahallenin ne kadar geniş oldu
ğunu hatırda tutmakttr. 

Evinizin bulunduğu mıntıkanın 
b~ııük mik.yıuta bir haritasını bu
lup bu harita üzerinde evinizi gös
teren noktayı ma.ııi kalemle işaret 
ediniz. Bundan sonra parmaklarınız 
arasına bir tutam sofra tuzu ala
rak. bir undalyır üzerine çıkınız, 
ve bunu yerdeki harita üzerine 

atın1z. 

Şuhu -da unutmayınız ki sizin 
işittiğiiıiz hava tehlikesi işaretle

rinin ç.oğ"u, bulunduiunuz mınta
kadan kilometrelerce uzakta gö
rülen düşman tayyareleri yüzünden 
verilmiştir. Siz, yukarıda izah edi
len tecrübe ile, aleltlmum hava 
hücumlarının yüzde bin ihtimal ile 
sizin mıntakanıza tevcih edilmiş 
olduğunu farzederek tatbikatınızı 
yapmış oluyorsunuz. Bundan sonra 
tuz danelerinin nerelere düşmüş 
olduğunu tetkik ediniz. Eğer ha· 
ritanız çok büyül< mikyasta değilse 
her tuz danesiııin işgal ettigi yer 
hakikatte bir bombanın açacajı 
çukurdan büyüktür. Sondan da 
urfınazar, ıröreceksiniı ki . tuz 
danelerinden çoju binalara isabet 
etmemiş, sokaklara, parklara, bah
çelere, arsalara veyabud açık ara
ziye düşmüştür. 

Bunlardan yalnız bir kaç da
nesi binalara isabet edebilir, çün· 
kii diınyanın her tarafında evlerin 
en sık olduğu yerlerde bile, bina· 
!arın haricinde kalan ağaçlık ara
zi, binalar tarafından işgal edilen 
sahalardan daha geniştir. Binae
naleyh tuz dan~l~rind~n. birinin 
harita üzerinde sızın evınıı.in hu· 
londuğu yeri gösteren mavi nok
taya isabet etmiş olması çok za
zil bir ihtimaldir. Belki de bu tec 
rübeyi bin dela tekrarlarsanız evi · 
nizin balunduğu noktaya tam bir 
jsabet temin edome~sioiz. 

Bu tecrübede hiç bir mübi.leğa 
olmadığına emin olabilirsiniz. 

Bununla beraber, bunu e~velden 
bilerek dimaiınızı bu şekilde dü· 

Bu suretle başmuharrir ukala
lığından bıkanlara lilimane bir 
başmaKalo ;.;, 110-ğ; 'Y<lı·mi~ oluyo..-. 

Artık hansri tip başmakele 
daha şayanı tercihtir, orasını kari 

bitir. ' 

Ceza Bu hakikatleri hatırda tutmak 
faydalıdır. Farzedelim ki bombar
dıman tayyaresi . saatte 380 kilo· 
metre, yani dakikada aşağı yukarı 
6 km. ve saniyede l 10 m: süratle 
u~uyor. Bir tayyareniniır büyük 
bır bombayı aalıverdikten sonra 
müteakip bombayı atması ~n aşa• 
ğı yarım saniyelik bir zamana 
mütevakkıftır. Bu müddet zarfında 
tayyare 55 m. katetmiş olacaktır. 

Eğer şehrin civar mahallelerin· 

A. rap harfleriyle okuyup ya
~zanların üç ay hapis ve 

on lira para cezasına çarpılacak

ları haber v~rildi. Gebe karınlı«B» 
!er kırkayak gibi "M" ler yerine 
tekne gibi belel'İ, çomak g ibi mim
leri, kuzu başlı vavları kullanmak· 
ta devam eden muharrirleri dü· 
şürıdürecek bir karar( .. 

Mahkumlar iaşe masraflarını ken-
1 

di çalışmalariyle karşılayacaklar 

Geçen sefer Seydi Berranid:e 
olduğu ıribi general Veyvel bunu 
vaktiyle sezdi ve Almanlardan 
Önce davrandı;9 veyahut Almanla
rın burada bir Sonbahar taarruzu 
için mevzilerini sağlamlaştırmala
rına müsaade etmemek makı&diy
le hareket etti! bu şıklardan iki
sinin de kendilerine göre •müna
kaşa edilir "tarafları vardır. 

Fakat şu muhakkaktır ki, 
m~vsimin bu. kadar ağır ve yıpra 
tıcı bir anında büyük bir taarruz 
pek bahis mevznu olamaz. Ne 
Almanlar bir Mısır seferini göze 
alabilirler ne de lngilizler tekrar 
B;ngaziye kadar ilerliyebilecekle
rini düşünebilirler; Eğer Alman• 
lar bir taarruza hazırlanıyor idise, 
bu anca k Sonbahar için bir mev· 
ki t .. hkiminden ibaret telekki edi 
lebilir. lngiliz mukabil taarruzu ise 
bunu önlemeğe matuf telakki edi
lebilir. 

Fakat onlar arap harfleriyle 
yazmak yüzünden ıenelerdir ceza 
çekmiyorlar nıı? ..• 
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bulunmaktadır. 
Hilen lmralı ceza evi başta 

olmak üzere lspartada, Zonguldak· 
da, Karabükte birer ve Ankarada 
üç olmak üzere iş esası üzerine 
kurulmuş muhtelif ceza evleri bu
lunmaktadır. 

den birinde birbirine benzer bir 
sürü evlerin dizili bulunduğu bir 
sokakta oturuyorsanız bu sokak 
bir hava hücumuna uğramak gibi 
kötü bir talih geçirmiş olsa dahi 
ancak 50 60 m. de bir eve bomba 
isabet ettiğini ve arada kalan di· 
ğerlerinin hiç bir zarar görmediği· 
ni müşahede edersiniz. 

Gerçi hiç birisi bu yüzden 
hapse atılmamış, arap harfleriyle 
yazdıkları birçok keli.melerin mü
rettipler tarafından bambaşka şe
killerde di?.ilmesi yüzünden birçok 
güzelim yazılar bazan gülünç, 

(Devamı ücüncüde) 

esası üzerine müesses ceza ev
lerinde mahkilmların geniş mik· 

yasta loplu olarak calıştırılması 
iminlarını tevsi etmefe karar ver
miştir. Bu ceza evlerinde çalışma, 

ınahk<lmların iaşe masraflarını ken· 
di kazançlariyle karşılamalarını, 

bir san'at öjrenmelerini, tahliye
lerinde küçük de olsa bir sermaye 
edinmiş olmalarını temine matuf 

Bir taraftan bu cezaevlerinin 
tevsi ve teklimülüne çalışılacak, 
diğer taraftan bazı vilayetlerde 
inşa edilmekte olan y~ni cezaevle ... 
rinde iş esası üzerine yeni tesisler 
ihdası cihetine gidilecektir. 

{Devamı 'lıçüncüde{ 

{Devamı Üçüncüde/ 
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Ne olacağım? Yarın geceyi nerede 
ve nasıl geçireceğim? Ne yeyip ne içece· 
ğim? Bunların hiçbirini düşünmüyordum. 
Adam sendel Sevgili anneciğime «7 Salı» 
orucunu tam tutturmadım yal 

-4-

Başımı almış, uzak uzak, saatlerce 
yürümüştüm . Nereden aklıma gelmişti ? 
Hatırlamıştım ki, • Merkezefendi» nin 
uçsuz kabristanında yıllarca evvel göm
düğümüz aıiı bir ölü yatıyordu: Anne· 
min teyzesi •.• ihtiyar Neyyir teyzem, tek 

başına Eyipsultanda otururdu. Odaları, 

sofaları • eskilikten • sağa sola sarkan 
büyük ev kendinindi. Kocası ölmüştü• 

Çocukları her nedense bir türlü yaşama· 
m1şt1 ve zavalh kadın ömrünün sonunu 
bu koca evde tek başına geçirmişti. 

Bahçesiue, kumrularına düşkündü. Beni 
çok severdi. Bayramlarda, kandillerde ba
zan annemle, kardeşlerimle Eyipsultaoa 
Neyyir teyzemize el öpmeğe giderdik. 
Ne iyi bir kadındı! Gron çartafını sırtı• 
na geçirir, bastonunu kaka kaka önümü· 
ze düşer, biz; Ey pıultan calniine götil· 
rürdü. Eyip hazretle. ınin işlemeli sandu· 
kası başında minimini avuçlarJmııa açarak 
dualar okurduk. Sıra s"lra ılilencinin, teı
bihçinin çevirdiii geniş avlının bir kena· 

rında, tek ayağı sakatlandı~• . için E.yip. 
ten bir türlü ayrılamıyan ıh.~y; Hacı 
leyleği dakikalarca •seyreder~•. · . eyıem, 
bize güvercinlere yem serptırı~dı. Kırmı
zılı beyazlı kiğıt helvaları ~l'.r '· . 

Neyyir teyzemi, vasıyetını yerıne ge. 
. k . . t E · t Merkezefendiye 
tırme ıçın a yıp en . 
getirmiş gömmüşlerdi . .. _ 

Yağmurlu, rutubetli bir gundu. 
Kenar mahallelerinin dolambaçlı, 19· 

11z yolları, sizi; kuytuluklarında llska su· · 
ratlı, ölü gözlü çacukların b•şbaşa verip 
sessiz sedasız oynadıkları yarı yıkık, dar 
bir silr kapısından, şehrin dışı~a i•karır •.. 
Solda, bir kahve ... Ölülerini zıyarete ge
lenlerin loş, basık tavanı altın.d~ birer 
yorırunluk kahvesi içtikleri, ellerı~ı şakak· 
!arına yaslıyarak uzak bir geçm~şe dalıp 
gittikleri bir yerdir buraSI··· . ~ozünüzün 
önünd~ hafif hışırtılarla iğrılıp doğru· 
lan up~zun servilerile ucunu bucağını bir 

' b" türlü seçemediğlniz gepgeniş ır kabris-
tan ... Etrafında; çatıları yanpırı, kaplama
ları teneke, cumbaları kırık, eski püskü 
evciklerin teşkil ettiği dağınık mahalle
ler vardır. isterseniz, baştan aşağı kulak 
kesiliniz: Uzun bir zaman çıt bile duya
mazıın1z; ürperirsiniz. Ben df'J baştan aşa
ğı kulak kesildim. Çıt bile duyamadım. 
Kimseler yoktu. Ürperdim. Neden sonra, 
11rtındaki palanın özeoırlleri yerlere de· 

ğen gebeş, yorgun bir eşegı yederek, 
bir ihtiyar hoca geçti. Kara avurtl&rı çö
kük orta yaşlı bir adam, kaba sakallı 
hocanın önünde eğildi; el öptü. 

Daha sonra; ıssız., sağır sokaklar ses 

alıp verdi: 
Çift örırü saçlarını göğüslerine sar

kıtan sekiz on yaşlarında birkaç kız ço
cuğu, ağır ağır takunyalarını •ürüdüler. 

Kucaklarında birer çocuk kundağı 
taşıyorlardı. Merakla•ıöyleşiyorlardı: 

Şaban ağa ölmüş 1 
- Şaban ağa ölmüş 1 
- Şaban ağa ölmüş 1 
Sokağın birinden, an!lzın, katılır ıri

bi gülen bir delikanlı çıktı. Kız çocukla
rının kaldırımlarda sürünen takunyaları 
durdu. Başbaşa verdiler: 

- Deli Azizi 
diye, fısıldaştılar. Ne tabafl sapsası 

ve çürük dişlerini göstererek, kırpık 
kumral bıyıklarının örtemediği mor du
daklarını yanaklarına kadar yayarak, ka
tılır gibi gülen delikanlının donuk gözle

ri ağlıyordu ••• 
Arkadan, sağa sola yalpa vuran pay. 

tak bir delikanlı daha •. 
- Ördek Mustafa! 
Daha arkadan, kasketinin viziyörü 

&ağa kaçmış, kırışık yüzlü, sarışın, yaşlı 
bir adam •• 

- Mıktar elendi! 

Yaşlı muhtar, bir aralık, durdu. Geri 
döndü. Peşinden dört yaşında bir kız 

çocuğu yürüyordu. 
Kızım, gelme evladım ... 

- Ben de göreceğim, baba ••• 
- Neyi göreceksin? 

Şaban ağayı ... 
Korkmıyacak mısın? 

Korkmıyacağım ... 
iyi amma, sonra ölü gece uykun

da gelir, kaçırır seni •.. 
Tüylerim dikenleşti. Mor entarisi 

beline çıkan, yalnayak kız çocuru dudak· 
!arını kıvırdı: 

- Gitmem baba! 

Elimi göğsüme götürerek, yaşlı muh 
tarla merhabalaştım. En önde hem gülen 
hem ağlıyan deli Aziz, sonra paytak de
likanlı, en arkadan biz, muhtarla ikimiz, 

yanyana yürüyorduk. ( Neye yanyana yü
rüyorduk; ne bileyim! Elimde olmadan 
sürükleniyorôum işte ... ) 

lııtiyar adam anlatıyordu. 
- Zavallı Şaban ... Şu koca kabris

tanın en eski ıskatçısı oydu, evlat.. Elli 
yıl - evet, tam elli yıl.. dile kolay! • bu
ranın ıskatçılığını etti o .•. Buraya ırömil· 
len yüzl~rce sülalenin nerede buluoduj'a· 

[ Devamı var J 
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Evvela bir arabaya atlayip 

Basmahaneye geldik. Meşhur Hacı 
Hıskkı meşhur kebab

0

ıoıo meşhur 
köftelerini meşhur iç yağında kı· 
.zartmakla meşgul.. Sokağın orta· 
sınJa masalar., Her masada iki, 
üç sarhoş kebap bekliyor. İçlerinde 
bekliye bekliye sızaki olanlar da 

var. 
Kebab bekliyen kafileye biz 

de' karıştık. 

ba ... 
- SelamUn aleyküm Hacı ha· 

Aleykümselam oğlum ... 
Dört kişiyiz, bize de ke· 

bab .. 
- Peki oğlum .. 
- Çok bekliyecek miyiz? 
- Sıra gelince olur oğlum .. 
Hacının içerlediği besbelli am· 

ma ateşe devam., 
- Sıra ne zaman gelir Hacı? 
- Yarım saate kadar oğlum" 
Yarını saat da beklenir mi 

ya? •• 
- Daha evvel olmaz oğlum .. 
- iyi amma karnımız aç! .. 

geldin, Konyadan mı? Kebabcı 
- Sen buraya Hanyadan cıı 1 

kıtlığına kıran girmedi ya; başka 
keb ~bcıya git .• 

- Hayır; hem yarım saatten 
evvel, hem de burada yiyeceğim .. 

H.ı.cının efelik damarları tut· 
tu. 

- Y apmıyacağım işte; ne halt 
edeceksen et de görelim. 

Hacı deyip te geçme; çifte 
mahpusluğu var. Hem ikisi de a· 
dam vurmaktan .. 

iş bu kerteye gelince yumuşa· 
mak düşer: 

- Canım Hacı Baba sen de 
hemen kızarsın. B"kliyornz işte .• 

- lnnallahe maaıısabirin... Ya· 
hu benim ömrüm sarhoşlara me· 
ram anlatmakla mı g•çecek? 

- Kebabcıhk yapma-
işte bu Hacı Hakkı da bu 

meşhur içyağlı kebabı kapışa, • ka
pışa yedikten sonra sahahcı kah. 
vesini boyladık ve ayılmak için, 
bayır, yuttuğumuz iç yağlı keba
bın hazmına medar olur düşünce
sile birer gazoz içerek masalara 
dayanmak suretile biz de sızaki 

olduk. 
Gelip geçenlerin yüksek per· 

deden konıgmalarından ve çôğa· 
lan araba gürültiilerinden uyandı· 
ğımız zaman sabah olmuş, tren 
vakti epeyce yaklaşmıştı. 

Hemen fırladık, birer kahve 
içtikten sonra arabaya atlayıp Ke
me.r istasyonuna gittik. 

Çok geçmeden Tire yollarına 
dökülmüştük. 

* * * 
- Dayı!.. Kuyucu Kızının evı 

nerede? •• 
- Gaç ülen .• Mübarek cuma 

ıunü adamı günaha ·sokma .. 
Hoppala .. Bu adama bu suali 

sormakla gerçi günlerden cuma 
olduğunu öğrenmiştik amma asıl 
bize lizım olan cev1tbı alamamıştık. 

- Söylesen ne olur sanki? ... 
Sen hiç hovardalık yapmadın mı?. 

Rıza atıldı: 
- Sen çıldwrdın mı allah aş· 

kına?. Arkadaşlık böyle zamanlar
da belli olur. içeriye girdiğimiz 
dakikadan itibaren seni Kovucu 
kızına emanet ettik, gitti. Biz na· 
sıl olsa eğleniriz; sen zevkine 
bak •• 

Başımıza geleceklerden tama-
mile bihaberdik. Sanki lzmirde Me· 
zon dovreye giriyormuşuz gibi 
pürheves ve müsterih beş, on a· 
dım daha attıktan sonra kapının 
önüne g..,ldik. Sok11ğın nl"cİp ve 
temiz sakineleri, yabancı dört de· 
likanlının güpe gündüz, vakitsiz 
vukubulan bu ziyaretlerini seyredi-

yorlardı. 
K4lbim çarpa çarpa 

yakaladım ve kapıyı üç 
dım. 

- Tak, tak, ta\d .. 
- Kim o? .. 

tokmağı 

defa çal· 

- lzmirden ben geldim adım 
aç .•• 

- Biz öyle adam tanımıyoruz. 
- Sen Koyucu Kızına haber 

ver İz mirden falan gelmiş de .. 
- Ablam evde yok .. 
Felaketi.. 
- Olmasın, varsın; kapıyı a-

çın. 

Bir, iki ayak se-ıi duyuldu; içe· 
ride koşuşmalar oldu; bir dakika 
s~nra nazeninin birisi kapıyı aça

rak bize: 
- Buyurun! 
Dedi; ·girdik. Burnumuzu tıka· 

yarak abdesthanenin önünden geç
tikten sonra Arnavut kaldırımı 
döşeli avludan bilmürur karşıdaki 

·yanyana iki odadan birisine bkıl
dık .• 

Surası, anlaşılan, misafir oda· 
sı olacak .. 

Sağda " gardrop,. denilen üs
tü mermerli bir dolap. Mermerin 
üstünde iki karpuzlu gaz lamba
sı. Lambaların üzerine krep bağ. 
lanmış. İki lambanın arasında 120 
kuruşluk cinsinden bir münebbihli 
saat_ 

Kt.rşıda saman minderli, üstü· 
ne basma çekilmiş bir kanepe_ 
Etrafta da beş hasırlı sandalya .. 

Sola açılan oda kapasından sri
rllince sağa konulmuş eğri ayaklı, 

üstü örtüsüz masayı da hesaba 
katarsak dekor tamam olur. 

Biz yerleştik, yerleşmedik içe· 
riye üç nazenin girdi. Üçü de a
cemice birer temanna ederek: 

- Safa geldiniz efendim., 

Dediler. Gelenleriıı portreleri: 
Madde 1 - Narin yapılı, çi· 

pil gözlü, kınalı parmaklı, kirli 
saçlı, kısa boylu, çirkin değil, fa. 
kat güzele de asla benzemez ... 
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. HARİCİ ·. HABE.RLER~~·· 

Sollum 
meydan 
harbi 

A 1man1 ar ., Bizim 
icin bir zafer oldu,, 
' . 

dıyorlar 
" lngiltere, Libya 
için arbk tehlikeli 
değildir. ,, 

BE-rlin 21 ( A. A.) - A§k eri 
mahfıllerın mütalaasına göre Sul
lum meydan muharebeo;i Afrika 
muharebesinin en büyük çarpış 
ması olmuştur. Muharebe şiddet, 
çetinlik ve kesafet ve keza nis· 
bet itibarile diğer her hangı bir 
müstemfeke harbinin üstündedir. 

Meydan muharebesi, 1917 
büyük harbinde tanklar muhare· 
besine benzemiştir. General Vey. 
vel Alman cephesini yaramamış. 

tır. Halbuki muazzam kuvvetler 
kullanmıştır. Bu muharebenin ne
ticesi Alman gazetelerinin teba
rüz ettirdiği pek büyük bir zafer 
olmuştur. Bunun neticeleri bütün 
Akdenizde kendisini hissettire. 
cektir. 

Şimdi sabit olmuştur ki bu 
güne kadar Sollum cephesinde 
kararsız olan vaziyet vüzuh bul 
muş ve ltalyan • Alman cephesi 
istikrar kesbetmiş ve İngiltere 
Libya için artık tehlikeli olmaktan 
çıkmıştır. 

Tobruk teslim olacaktır. 
Veyvel ordusu, uğradığı mavaf. 
fakiyetsizlikten ve zayıattan ma. 
neviyatı bozulmuş oldu~undan 
Alman ordusunun mukabil taar. 
ruzuna mukavemet edemiyl"cektir. -Şalvarh ve Çedik ı 
pabuçlu muharrir 

( Baştarafı ikincide) 
bazan feci manalar almıştır. 

Y az1S1nın altına imzasını 
yan bir muharrir için de az 
ceza değildir hani!.. 

inkılap devrinde 

ko. 
bir 

G Uz.el bir çoıme l'Örüraünüz, 
baıtan başa mermer oyma· 

larla süslenmiş, Türk tezyini una· 
tının ve Türk yontmacıhğ-ının bir 
ıaheseridir. Bu çeşmeden bir yu
dum su içmek yalnız damak ihti· 
yacını değil, dimağ ihtiyacını da 
tatmin eder. 

Çeşme taşının üst, tarafında 
nefis sülüs yazısı ize bir kitabe; o· 
nun üstünde de yuvarlak bir boş· 
luk vardır. Burası saltaMt devrin· 
her amme eserine vurulan ve İn· 
kılaptan sonra müzelere nakledi
len Padişah d ımgası tuğranın bot 
kalmış yeridir. 

Ve bu boşlukta inkılap kasır
gasının izlerini görmek her zaman 
mümkündür. 

Fakat musluk yerinde de, tıp· 
kı burnu düşmüş bir insan yüıü
çikinligini arzeden, bir bo~luk var· 
dır ki bunun inkilapla olan alakası 
mak\hen mütena!liptir. Zıra ht>r sa· 
hada feyizli neticeler veren ınkılip 
devrindl! bır çeşme mu.,lugunu? 
kuruması değil, bılikis i~ ilt:şm,.sı. 
sul'lrının daha çok ç-ıgıldamsı ıcap 
eder. 

Türk-Alman 
anlaşması 
Bulgar gazt'telerl
ne göre er son si 
yası muzafferiyet
tir 
Sofya 21 (a.a) - Bulgar 

gazetel~ri Türk . Alınan dostluk mu 
ahedesini en son siyasi muzafferi· 
yet ve cenubu şar ide ihtilaiların 
S'111U olark karşıhıy11rlar. 

Slovo gaıetesi, Bulgaristan 
için miıhım olan cihetin Turk Al 
man muahedesinin cenubu şarki 

Avr:ıpnsında sulhu teminat altına 

alması oldugumı yıızıyor ve diyor· 
ki: 

« - işte bunun içindir ki bu 
anlaşmanın akdinden Bulgaristan 
~ok memnundur.» 

Veçer gazetecıi de cenubu şar-
kide nizamın tarihi ve ırki adalete 
dayanacağını yazmaktadır. Sofya 
radyosunun r&uharriri, Türk-Al
man muahedesinin ~on zamanların 

en mühim hadiselerinden biri oldu 
ğunıı söylemi~tir. 

ltalga ve Türkigenin Akde
nizde ki va:.ig~tleri birbi· 

rine zıd değildir 
R.>ma 21 (a.a)- Popolo di 

Roma gazetesi Musolininin parla· 
mentoda 1928 anlaşmasını mevzu 
bahsedf'n nutkunda vaktiyle harici· 
ye nazırı Kont Ciyano ile Rüştü 
Aras arasında vukubulan mülakat· 
tan bahsettikten sonra Türk·Al 
man dostluk muahedesinin akdi 
hakkında diyor ki: 

« ltctlya ve Türkiye görmüş· 
lerdir ki .Akdenizdeki vaziyetleri 
birbirine zıd değildir. Ve bu vazi 

,yetler iki milletin menfaatlerile te 
lif edilebilir. Binaenale~·h Türkiye· 
nin hasmane bir vaziyet almasını 

istiyen bütün se9ler demokrasile· 
rin tehlikeli faaliyetinin bir neti 
ce~iydi. Çünkii Türkiyenin hiç bir 
zaman ltalyadan korkmasına ma· 
hal yoktu.» 

Hava hücumları 
ve sinir harbi 

( Baştara/ı ikincide) 
Bittabi hücum eden tayyare· 

nin evlerin sırasına takibeden isti 
kamette seyretmesi de pek zayif 
bir ihtimal olduj-una nazaran yu
karıda tasvir edilen azami tahriba · 
tın vukuu da hemen hemen imkan
sız denilecek derecede azdır 

Hava tehlikesi iıareti verilir 
verilmez bütün bunları düşünebile· 
ceğinizi iddia etmiyorum; yalnız 

size tavsiye etmek istediği n şudur 
ki hava tehlikesi işareti verıldiği 
zaman taııvacağınız ruhi hilt"t haf 
talarca evvel bu mesele hakkında 
ki düşiinüş tarzınıza bağlıdır. 

Oııun içın bir bombcırdıman 
tayyareııinin kancttları altına İ<ıabd 

eden araziden ne kadar kiiçük bir 
kısmına zarar iras edebileceğini 
idraıc etmege e11velden kendiııizi 
alıştırınız ve bu takdir~e görecek· 
siniz ki dü~mar tayyareleri ıı in mo. 
tör gürültulerini tepeı.i,de işitse 

niz bıle atılan b .... mbanın muhakkak 
1 

siLin evııı11e_ isaht"t edec .. ği gibi 
yanlış bir hiqse kapılınazsınız. 

- S 'n -

. ·, 

Ruzveltin 
çok mli
himnu~k 
'' Nazilere boyun 
e ğ m i y o r u z ve 
eğmiyeceği .•• 

R o b e n M o r'u n 
batlrıhşı Ameri· 
kaya bir ihtardır! 

Vaşiglon : 21 [ A.A. l -
Ruzvelt dün akşam, Amerikanın 
açık deni:ılt>ri kullanmayı Al 
manyaya terk etmiyeceğini söy
lemiştir. 

Ruzvelt, parlamentoyl" gön· 
derdği humsi bir mesajda, resmi 
bir siyasi notada kullanamıya 

cağı bir lisan kullanmak imka
nını bulmuştur. Reisicümhur, 
Roben Mor vapurunun bir Al· 
man Denizaltısı tarafından 

batırıloıış olduğunu kayıtsız ve 
şartsız olarak beyan etmiş ve 
demiştir ki : 

« - Bu vapurun batırılma · 

!lının umumi hedefi, Arılerikan 

ticaretini Almanyaya muzir ad· 
e-diıen her denizd n uzaklaştır· 
maktır. Husu~i hedefi de bütün 
dost memleketlerle olan ticare

timizi durdurmaktır, hiç bir A· 
merikan vapurunun 7 denizden 
hiç birinde ı..orunlı · hareket 
terinden m ısun a ledilemeyereği 
bize i tar edilmiş demektir. Fil 
hak ika lııgiltereye yaş \masını 
temin içik seçtığ"imiz yardım sİ · 
yasetinden bizi vaz geçirincive . . 
kadar Almıınya bize karşı ürküt 
me siyueti takip etmt"k nive 
tiııde olduğunu haber vt-rrni~tir. 

Hulasa Roben Moru ı turpi len 
mesini, nazilerin dünyayı feth 
etmek hareketine Amerikalıların 

mukavemet etmemeleri hususun 
da bir ihtar olarak telak\...i et 
meliyiz Bu, Amerikanın açık 

denizleri ancak nazi mu11ai.tlo.a 
tiyle kullanabilecl'!ğİ ihtarırıır 
Eğ-er bovun eğecek olur~ak 
dünyayı ıimdiki Alman rüesası 
tahakkümüne terk et·niş olaca. 
ğ'IZ. Bovun eğmeyoruz ve boyun 
eğmt>:k nivetinde değiliz, » 

Amerika, ha,.p malzemesi 
stoku gapıgor 

Londra : 21 [A.A.J- Deyli 
Meylin Vaşington Muhabiri bil
diriyor : 

Harbiye Naznreti lngilte
reve, orta şarkta veya lüı.um 

g2rulecek herhangi bir vere 
gönduilmek üzere hazwr b~lun . 
durulacak her nevi harp mal 
zemesi stoklarının vücuda geti· 
rilmesine başlamıştır. Bu stok· 

lar, lngiltereye mül eınadiyen 
artan miktarl arda gönderıleıı 

harp m:tlzC'llt"-ıin.Jen başk .. dır. 
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Harbin son hafta 
içindeki inkişafları 

- Baştarafı ikincide • 

Suriyede 

suriyede Vişi'ci kıtaıar a de 

G l ul'cu ve İngiliz kıt • .ıarı 
arasında harp bütün şiddetiyle 
devam etmf'ktedir. lngiıizler iıd 
kard ş arasındci fazla kan dökül· 
me:.ine mani olmak için ağ r dav 
randıı..larını söyl yarlar. 

General D<!ntz ~uvvetleri İ!le, 

Suriyeyi bütün ku11vetleriyle mü 
dafaa etmek karariyle hareı..et 

etı.nel tedirler. Son gelen h .ı berle· 
re göre vaziyet C<!rıupta oldukça 
karışıktır. Suriyedeki FransJzlarla, 
İngılizler ve muttefikleri biribiri· 
ne. geçmiş gibıdirler. imparatorluk 
kuvvetleri s.hılden hayli ilerle
mışler ve lieyruı'r 25 kıilımt"tre 

ydıdaşmışlardır. Eğer lngi ı izler 
denizden de iyi bir müzaheret 
görecek olu•larsa, bu satırları 

ı yazdığımız ani\ kadar Beyrut'un 
düşmüş olma:!ı lazımdır. Diğer 
taraftan ikinci bır kol Şam'ın 

b'" iyosundadır. Burada da vaziyet 
hemen h~men aynidir. 

Fakat buna mu'(abil general 
Dentz kuvvetleri cenuba sarkmış 
lar ve bazı yerlerde Şama kad..r 
uzanan lngihz ku11vetlerinın 
arkasını kesmış erdir. Bundan do 
layı logilizlerın her ne pah 1sına 
olursa ol-;uıı Şvnı ve B,.yrnıu el 
de etmeğe çctlışacakln rı tahmin 
olunabilir. Çünkü bu takdir de 
Suriye için aldıkları ilk tf'ş .. bbii 
sü ellerinden kaçırmakla kalmıya 
calddr ayni zamanda Şıun civarın· 
da bu ıunan kuvvetlerıni de tehli 
keli bir vaziyete sokacaklardır. 

Akdeniz hakimiyeti :--......- ___ __... 

S ıriye harekatının lng (izler ba· 
.;.ımınd m büyük eheınnıiy .. ti 

!::ıurao;ının M ısırın adeta bir dış ka· 

sı olmasında ve fraka hiı..im olma 
sıııda degildır. Suriyenio ln~ılizle· 
rin Akdeniz hakfmiyeli bakımından 
büyiik eheınmıyeti vardır. 

H.sdisevi tahlile çı.lış •lım: in· 
gilizler Almanların Suriyede yer le· 
şeceklerinden çekinmekledırler. Bıı 

çe.dnişin sebebi. Suri.•e lırnanlıırile 

beraber, bilus ı Kıbrısa karşı ya· 
pılacak bir hareıteııen doğ.naii.t.s· 

dır. Kıbrıs. Girıt gıbi Alman us· 
lerine vaıan dt>ğıldir. Buııd3n dola· 
yı t>ğer Almaııl .. r Kıbrıs" :...ar~ı 
bir h ırekt>t yap rnayı düşunüyorJ .. r 
sa, Suriyodon daha kol1tyhkla ha· 
reut edebilirler. Bu takdirde İngi 
!izlerin Akdeniz hakimiyetlerini is
tinat ettirdikleri Kıbrıs, Hayfa, ls
kenderye,~musellesinin re'si ortadan 
kalkmış, ve hakimiyet müsellesi sa• 
tıh olm ı"tan çıkarak. bir hat hali
ne inkılab etmiş olacaktır. 

işte bundan dolayı Suriye ha· 
reıtatıııı daha çoıc Akdeniz mese. 
lesi bakımmdan müt.ıılea muvdfık 
olur kanaatındayız. Çün · ü o za· 
man Mı:ııra yapılacak totzyık ddha 
f .ızla art catt, ve imp ıralo•luk yo· 
lıı dahı çabuk tehlıkeye girecek.· 
tir. 

Netice 
f ·1kat miıhim olan r>ıei .. le 

~~e Nöbetci eczar.e l 
~ ustafa Rilat -

( KALE KAPISINDA ) 
- '' Kendi kendisine cehren,. =============================================:: ~ =~··=-:::::.:============== sen bana sabır ver yerabbim, "Bize,, .- '\ 

Mı:ıır degild ır. Çünkü Mıs r. 
lngiltereııin harbi idaresi İçin b.r 
11asıtadan ib ırettir. Mısır lngilte· 
reııin harbi 'ddme etmesi içııı bır 

hup unsuru değil . doğ rudan doğ

rava bir sulh unsurudur. Yani 
harpte lngiltere Mısıra, Mısır sulh· 
cıa lrıgiltereye yardım edebılır. Bu 
baRımdan yakın şarkta cerevan 
eden hadiseleri tali mahiyette te
ıaı.ı..i etmemek içın sebep yoı..tıır. 

Bu harekat, şimdi aşağı yukarı, 
Almanyanın haLırlctdıgı buyü11. bır 
hareketin setir vazilesiııi görmek
tedir. Bu harekatın hedefı ne ola· 
bilir ? Türkiye ile Almanya ara
sında bir dostluk cuılaşması imza 
edildiğine ve iki taraf birbirinin 
arazısıoe ve mulki temamiyetıne 

haydi şuradan cehennem olun .• 

Peki babacığım; söyle de ce· 
bennem olalım .. 

- Beni size peıevek diye 
hangi dilasıaa tutkal sürdüğüm zi- • 
nası deyiverdi?. 

- Haklısın, vazgeçtik. kusura 
b•kma .. Allısha ısmarladık, 

- Allah isli.h etsin ... 

- Aaıinl .• 
Yürüdük, Sokakta bir çocuğa 

r~sgeldik; eline beş on kuruş ver· 
dıt. b" . T "' ızı renin en meşhur soka-
i'ına götürdükten sonra evin kapı
sını karşıdan işaretle; 

- Ahha .. 

Dedi ve tabana kuvvet gel· 
diğimiz yere doğru fırladı, gitti. 

Heyecana kapılmışım. Dün 
gece yarısından sonra hortlayan 
obn beş günlük sevdam benlig" imi 

ütU 'd ' 
f 

n ıı _detile sarsmıştı. Bana re· 
akat felaketine katı _ k 

d k anan uç ar a· 
aşımı so ağın ortastnd d d 

dum· a ur ur· 
• 
- Arkadular d d' . 

t d y , e ım, sıze 
ren e anlattıoım 

• 6 maceranın sonu· 
nuf.getı~~eğe gidiyoruz. Benim mı· 
ıa ırımsınız. Kapıdan . . 

• ıçenye adım 
attıgımız dakıkadan 't'b b 
K ı ı aren en 

uyucu Kızının nıalıyun 8. 
• . . . • ır gece 
ıçıa emranızden çıkacaö-ım ,·ç·a • 
d. • n şım-
ıden affınızı dilerim. 

150 kiloluk dansözl er 
============================~==:~~=========================# 

den birinde bastabakıcıdır. Osbornun 17 si altmış cinayet failini meydana çıkarılacağı. A merikada bir çok tuhaf ve garip si
gortalar vardır. Fakat bu garip sigar. 

talar arasında rekoru Şikago kabarelerinden 
birinin sigortası muhafaza ediyor. Bu kabare· 
de siklet itibarile bir ucube teşkil eden sekiz 
kadın ıarkı söylemekte ve danı etmektedir. 
Bu sekiz dansözden her birinin ıikleti 150 ki· 
lodan a.şağı değildir. 

Bu sakil dansözler, şarkı ve dans ettikce, 
seyirciler kahkahalarından katılmakta ve bu 
hal geceleri kabarenin müşterilerile tıklım 
tıklım dolmasını temin etmektedir. 

Fakat son zamanlarda bu ucube dansözler, • 
zayıflamağa başladıklarından, kabare sahibi 
telaşe düşmüş ve müessesesini « kahkahaların 
azalması tehlikesine karşı» sigortaya koymuştur. 

Müşteriler, zayıflamağa yüz tutan dansöz· 
)erin dans ve nağmeleriltı gülmekten vaz ge· 
çerlerse sigorta kumpanyası, kabere sabibi'?e 
100 bin dolar ödeyecektir. 
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Çocuk babası l lngilterede fazla ço· 
cuk babası olmak 

payesi, galiba Londrada yaşayan Osborn na· 
mında birine ait olsa gerektir. Osborn oUi ik.i 
aenedenberi Londranın en büyük hastanelerin· 

. 1 k üzere hepsı· d h b · ·ı k d" erkek, beşı kız o ma e ayatta ta mm edı me te ır. 

22 çocuğu vardır. . . Yakalanan altmış caniden on ikisi elek· 
Son günlerde Osborn 72 ıncı doğum yılını, trikli idam sandalyesine oturtulacaktır. Mev· 

çocuklarile muhat olar~~ kutlamıştır. Erkek kuflar arasında on dolar mukabilinde adam 
çocuklardan · birisi, lorılız ?~dusunda hizmet öldürmüş olanlar da vardır. 
görmektedir. Kızlarından hırı polıstir. Diğer • 

kızlarının hepsi evli ve. çok J0 cuk sahibidir. -----
0 b Çocuau 1921 sene . d d • 1 Devasa bı'r tay 1 Bir. leşi k A. merikada s ornun son • sın e og· 

27 a•ında "k 20 Maın eyaletınde, Bel. muştur. Kendisi Y Y 
1 en yaşında 

b k 
. k _ı evlenıni .. ti vonda bir tay doğmuştur. Bo tay, mütehassıs 

basta a ıcı bır ıı.ıa Y • 
• baytarların fikrince, devasa olacak ve cesamet 

Amerikada a· 
tiller sendikası 

Nevyork şelırinde bir 
katiller sendikası mey. 
aana çıkarılmıştır. Bu 

sendikaya bir çok caniler ve bilhassa para 
nıukabilinde adam öldürmüş olanlar dahil bu
lunuyorlardı. 

Amerika zabıtası, bu cinai cemiyetin izini 
bir müdden evvel keşfettiği halde, derhal 
azalarını tevkif etmemiş, sıkı bir tarassut altın
da bulundurmakla iktifa etınişti. 

Zabıta, müdahale zamanının geldiğine ka· 
naat getirdikten sonra derhal faaliyete geçmiş 
ve bir kaç gün zarfında altmıı katıl tevkif 
etmiıtir. Bu tevkifler -)'••iade •on iki Hae 
zarfında ika odUmif ve failleri yakalaomam11 

itibarile bundan yüz yıl evvel Virginia eyaleti 
dahilinde doğmuş atı da geçecektir. O atın 
yerden sağrısına yüksekliği 2,30 ve yandan 
yelesine kad.n irtıf .11 da 3,50 metre idi. Mu· 
azzam beygirin bacaıdarı arasından normal 
boyda bir beygir ferah fercıh geçebiliyordu. 
Vıriinia'nın o dev atı, harikulade bir kuvvet 

\ sahibi olduğu cihetle, tMbiye edilememiş . hiç 
bir Kobay sırtına bır>meğe cesaret edememişti. 

Esasen o dev beya-ire, hıç bir zaman gem ta· 
kılamamıştı. Yalnı7 kendısine nal çakılmasını 
memnuniyetle kabul ediyordu. 

Main eyaletinde doğan dev tayın, aelefm
den farkı fevkatido halim ve Hhm oJmH • 
kendiaia: l'em takdma•m• ve •1rtıoa binit· 
me•İDe razı olma•ıdar. 

1 

riayeti taah hut ettiklerine göre, 
şimdilik hedefi başka yorde ara
mak lazımdır. Bunun için muhtelif 
ihtimaller ileri surülüyor : l giliz 
adalan ve So11yeıler birliği Uk
raynası... E!(er lngiliz adalarına 
hücum varsa. S..:ıvy .. tıer U .. raynası 
bahıs mev2uu olamaz. Çünku Al 
manya ikı cephe ıe bırden hllrp 
etmez. Fakat .S .vyetıı:r bırlığı 

he ı lef ittıhaz ediliyorsa, o ıam.ııı 

Alman yanın har bın daha uzun sü 
recegini k.aoul ettigi manası ı.ıka· 

rılabiıir. Çünkü bu takdırde Al· 
manlar gıda hazırlığını yapmak 
ihtıyacını duynıuş olurlar. S..ıvyetler 
U .. raynasından ıııtıfade harp yoJıJe 

h ı ·ı de teaıın oldugu irıbı, sul yo ı e 
G hav•d11,Jerden 

edılebilir. elen lh 
• d " . h ide AJmanl.ıırın ,,.u 

şım iki • d I 
S i lerden ıstıfade e ı yoluyla ııvye . 

• • •0 için harp hanrlıl'ı 
meııını remı . 
yaptıj'ını .-öıtermektedır. 
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Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'nın 
VASi SALONUNDA 

Bu Akşam iki Güzel Film Birden 

I 

Nefesleri keseri bir fırtına gözleri fırlatan bir kabus dilleri 
tutturan bir korku gönülleri bağla yan bir harika şaheseri 

FEDAİ KAPTAN 
il 

Türk müziğinin en nefis parçalarile süslenmiş mevsi
min e n güzel Türkçe sözlü ve şarkılı filmi 

MEMIŞ 
Belediye Riyasetinden: 

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

yollarda kullanılmak üzere toprak kale taş ocaklarından çı· 
karılmak şartile 130.000 adet bazalt parke taşı 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 15 de 

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

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

dairesine müracaat edebilirler. 
7- Artırma, Eksiltme ve ihale kanununun ~2 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 Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan meada her giJn saat 

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

Tyy. A. Satınalma Kom. 
Başkanlığından : 

1- Ciheti askeriye ihtiyacı için yevmiye 500: 1000 çift 
ekmek piJiriltilme işi Tyy. Alayı satınalma komisyonunca 
açık eksiltmeye konulmuıtur. 

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

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

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

5- Taliplerin muayyen gün ve saatda teminatlarile bir
likte komisyona müracaatları ilan olunur. 

884 11- 17- 22- 26 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralılı: 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000 • 
" 

2 .. 750 .. 1500 . .. 
4 .. 500 .. 2000. 

" 8 
" 

250 .. 2000. .. 
3; .. 100 

" 
3500. 

" 
!!O " 

50 .. 4000. 
" 

300 .. 20 6000. .. 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmit ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tallinlzl de denemit olursunuz, 377 

Kiralık Yayla 
Yurdu 

Bürücek yaylasında mer· 

hum Abdurrahman Ali be· 

yin evi kira ya verilecektir. 

Talip olanların BUGÜN 
Matbaasına müracaatları. 

Sallık otomobil 
38 modeli bir adet az 

kullanılmış ve radyolu pakard 
ile yine 38 modeli bir adet 
eyi kullanılmış bir Şevrole 
satlıktır. Talip olanların Mer
sinde pusta kutusu 149a mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

927 

BUGÜN 

Dahili müteaddit vantilatörlerle serin bir hale ifrağ edilen 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvara Suvara 

9 BU AKŞAM 9 

Sezonda bile ender tesadüf edilen şaheser 
GLARK GABLE - MYRNA LOY'unu 

Yarattıkları ve günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

HARP MUHABiRi 
iLAVETEN: 

Sergüzett filimrerinln sevi ınli kahramanı 
Meşhur çalgıcı Kovboy ( FRED SKOTUN ) 

PATLAYAN KURŞUN 
Bugüne kadar çevirdiği en güzel ve 
en heyecanh büyük sergüzeşt filmi 
Bugün gündüz matinada iki film birden : 

1- Kanla Dava 2- Patlayan Kurşun 

iLAN 
Devlet Demiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen bedeli 16.000 
lira olan ve 941 mali yılı 
içinde Adana deposuna ge
lecek 40.000 ton maden kö
mürünün tahmil ve tahliye 
işi 11/7/941 cuma günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile 
Adana işletme Müdürlüğü bi
nasanında toplanacak komis 
yonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isti yenlerin 
1200 liralık muvakkat temi
nat akçaları ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 15 • 
kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartname ve mukavele 

projeleri Ankarada 2. inci 
İşletme Müdürlüğünden, Hay
darpaşada satınalma komis· 
yonundan, Adanada 6· ıncı 
İşletme Müdürlüğünden, ve 
Adana deposundan bedelsiz 
olarak verilir. 

22- 26- 29- 6 920 

İLAN 
Tyy. A. Sa. Al. Komisyo
nundan: 

1- Ciheti askeriye ihtiya· 
cı için 720.000 Kgr. ekme
ğin pişirilmesi kapalı zarfla 
eksiıtmeğe konulmuştur. 

2- Muhammen tutarı 14. 
400 lira; muvakkat teminatı 

945 liradır. 

3- Şartnameler komisyon
da her gün görülebilr. 

4- ıhale tarihi 8/T emmuz/ 
941 pazartesi günü saat 15 
tedir. İsteklilerin teminat mek
tup ve makbuzlarını en geç 
8/ Temmuz/941 pazartesi gü
nü saat 14 e kadar komis
yona vermeleri lüzumu ilan 
oiunur. 22-27-2-5 931 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden : 

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

2- Muhammen bedeli (3404. 
40) liradır. 

3- Muvakkat teminatı (255. 
35) liradır. 

4- ihale 4/ 7 / 941 tarihi
ne rastlayan cuma günü sa
at 15 de belediye encüme

ninde yapılacaktır. 

5- Keşif ve şartnameyi 

görmek ve izahat almak is
tiyenlerin Belediye fen mü
dürlüğüne ve ihllle günü de 

muayyen saatta teminatlarile 
birlikte Belediye encümenine 
mürac{latları ilan olunur. 

18-22-26-1- 907 

.LAN 
Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden : 

1- Mukavelesi fesh edi
len Adana- Ceyhan yolunun 
41 + 300 49+ 300 kilometrele

ri arasındaki şosaya lüzumlu 
(450) metremikip kumun nak
li ( 562 ) lira beş kuruş üze• 
rinden pazarlığa konulmuştur. 

2- isteyenler bu işe ait 
keşif ve şartnameyi görmek 
için Nafia Müdürliiğüne mÜ• 
racaat edebilirler, 

3- Pazarlık 26/6/941 ta
rihine müsadif perşembe gü
nü saat (11) de vilayet dai
mi encümeninde yapılacaktır. 

4. İsteklilerin ( 42 ) lira 
15 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri lazımdır. 

22-24 934 

., -- - - ---~-

22 Haziran 1941 

Y All~K SiNEMA 
BU AKŞAM 

Fevkalade zengin bir program tertip ederek 
iki büyük film birden sunuyor 

I 
Mevsimin en bükük muvalfakiyeti ... Sin•mada şimdiye kodar 
çevrilen en güzel hi.si ve acıklı film ... Em.alsız zengi .. liı< 

~ Harri Baor, Viktor Francen, Arma Dukjaj ~ 
Gibi Uç büyük artist tarafından yaratılan 

• • 
il 

Fi/imcilik san'atının en büyük zaferi ... Şimdiye kadar 
çevrilen Türkçe sözlü ve şarkılı filim/erin en güzeli 

GÜLNAZ Büyük Şark 
• 

F 1LM1 

PEK YAKINDA: 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

Matematik Dersi Veriliyor 
Arzu edenlere riyaziye dersi verilecektir . lstiyenlerin 

gu:etemizde (0) rumzuna müracaatları. 17-18-19-20-21-22 

906 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

Kızılay ulucami caddesi İstiklal ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman·z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

Toros limited Şirketi 
Mersin orman işletmesi 
Şirketimizin işletmekte ol

duğu Çoçak cehennemdere 

ormanlarımızda kereste kat 
ve imal ve yine vesaitiyle 
dere boyunda gösterilecek yer-

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat

Rilat Y AVEROCLU 

-----~= =-= 

lerde teslim eylemek şartiyle 

tahtacı amelesine ihtiyacımız 
vardır. 

Çalışmak arzusunda olan

lar şartlarımızı öğrenmek il• 
zere her gün şirketimize mü 
racaatları. 

14/!8/22 898 

Basıldığı yer [ BUGÜN ] 

Matbaa11- Adana 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUkaek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE roınanını tefrika edere~ binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği maıoındur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çık•rılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUtterllerimden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan tJifahi müracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesını temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruftur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla lslmlerini yaz· 
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

' ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOÖLU KARDEŞLER 

1 


