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' 

• ispanya 
Mukadderatını 
bizzat kendisi 

ka rarlastı racak 
Sunyer 

ispanya Hariciye nazsrı 
dikkate değer beyan•t 
ta bulıın:fu 

M•drid 3 ra. a.J - ispanyanın 
Napolyona karşı yaptıtı mücade. 
lerin anılması merasiminde bir nu .. 
tuk söyliyen Hariciye Nazırı Ser· 
rano Sunyer ezcümle demiştir ki : 

" ·- Plütokrasiler lspanya'nın 
ya,amak hakkını taoımak i.tteme• 

/ s p a n g a' n 1 n m Ü p he m va z i g e t i k a r Ş ı s ı n d a • I n f i l t e r e 1 dil<ten sonra yeniden ispanya me· 

. ku····etlerle ııe s i l a h l a , l a t a k (1 i g e e t m e k t e d i , selelerine karışıuata çalışıyorlar. 

L_C_e_b_eı_ü_ı_ı_a_r_ık_ı_,:g~e_n_i ___ v_v ____________ =-----:===-==---::---! l•panyayı kurtarmak bahanesiyle 

S f r be r 11• kte Tu·· r k ~::nrç~~ ~~l~~i:!.ı:~:::nka ş:;~~:~ e e ve yal.n haberler çıkarılıyor. Bir 
fÜn ispanyanın üçlü paki• iltiha· 
kından, ertesi &"Ünü bunun ahin-

k a d 1 n 1 n a D U•• ş e n ~==~ıı':'n~~:.0 e~st~:~~~:·~u::!'8d!~~ 
:~ıro~;;:~~:~:.a;eb~~:.~e~:!iı~:ı'~ !~'. 

,...__ ___ ··- --- • tanlar lspanya'nın kendi mukadde· 

V A Z 1 F E ratını bizzat kendisinin kararlaştır· 

-- Bayan Mevhibe lnönUnUn huzurile 

masına mani olaıuıyacaklardır. 1 .. 
panyanın harici siyaseti yalnız milli 
menfaatler" tekabül etmektedir. 

Amerika harbe 
girmek üzredir 

Yazan : Cavit Oral --- Cebeci h a t a h a n e s 1 n d e bir Bu&"ünkü neslin vazifesi bugünkü 
realiteleri tanımak ve memleketin 
istikbaline yeni bir istikamet ver-Ankara 2 

Hariciye nazırı Cordel Hull'un 
ve bahriye nazırı Knoksun söyle· 
dikleri nutuklar Amerikada siyasi 
havanın &"İttikçe sertleştiğ'ini ve A· 
merikan siyasehnin hız.h bir sure-tte 
harbe müdahale etmek istidadını 

almış oldutunu gösteren bariz işa 
retler olsa gerektir. Çünkil gerek 
mister Hal'ın ve g-k•• Knuu'aa 
nutukları mihvere karşı o kadar 
açık ve şiddetli hücumlarla dolu· 
dur ki bu nutukları dinliyen ve oku 
yanların derhal şu hükme varmış 

olduklarına şüphe edilemez. 
Amerika harbe rirmek üzeredir. 

Zira Knokı nutkunda "reriye dön
memize imkan yoktur, bu harp bi
z;m harbimizdir • ., derken, misler 
Hal'de " mihverin sulhu bir tuzak 
tır nihai zafere itimadım vardır,. 
demiştir. 

Konuşma tarzlarına bakılırsa 

insanın adeta bu illi zatın da ln&"i 
liz nazırı olduğ'una inanası &"eli· 
yor. 

Sonra bu nutukları takip eden 
Mister Ruzveltin beyanatı ve hele 
inliradcılara ve tayyareci Lindberte 
atır bir suretle tarizi birleşik dev
letlerin çok ıuühim ve yeni harp 
kararları almak arifesinde bulundu· 
tunu açıklan 6Çıta gösteren eıua· 
reler ve işaretlerair. 

Bilhassa Alıuan tahtelbahirle· 
rine karşı Amerikadan gönderilen 
ticaret &'emilerini ln&"iliz sularına 
kad tr donanmının muhafaza dmesi 
hususunda karar verilmesi Ameri
kanın şimdiden bu harbe iştirak 
etmetl röze alıuış oldutunu ispat 
eder. Ancak hadiselerin seyri kar· 
Şısında dünya efkimuıuumiyesinin 
beklediği ve istediti şey Amerii<a· 
nın derhal harbe müd.ıhale etme· 
~idir. Fakat bunun için de Amerİ· 
ban efkirıumumiyesinin biraz daha 
. azırlanması ve oltunlaştırılması 
•~abettiti anlaşılmaktadır. Zira dün· 
Yjnın en müterakki bir demokrasisi 
0 ~n bu memlekette efkarı umu· 
~ıye herşeydir ve h~rşeye bikim· 
~ır. Zaten Mister Ruzveltide diter 
. evlet adamlarından ayıran büyük 

fark bu ele avuca sıtmaz demok
~i' mille!i İslediti şekilde, istediti 
~aaete ımale edebilmesıdir. Bu bü

y k adam bunda muvaffak olmuş· 

h
lur. Bundan sonra da Amerikanın 
arbe .,.; . d b •• rıuesın e ir lüzum ırörü-

Devamı üçüncüde m 

Küba adasında emni
yet tedbiri 

V aşin&"lon 3 (ı.a) R I 
K- . - uzve t 

uba adasındakı Guant k-
i . , k 1 amana or 
ezının apatı ınasını ve b 

ı. _ . u mınta 
"a uzerınde tayyare 0 l 

,. • • ÇUJ arının 
ll>en mı emretmıştir Me-'-o k- 1 • . • .. ~ r or e 
ıe yalnız bırleşık Amerika devlet 
lerine ait harp feıuilerile aalı.eıi 

ta YY•reler ırirebilecekU,: 

-- hasta b a k ı c ı k u r s u açlldı 
An kara 3 ( Hususi muhabiri• 

mizdeıı ) - Yardım ıevenler cemi
yetinin mü2aheretile Ankarada 
iki müessese daha vücude &"eliril· 
miştir. Bunlardan biri cebeci askeri 
hastanesinde hastabakıcı mekte· 
binde açılan kurstur. Bu kurs • 
cemiyetin hami reisi Bayan Mevhi-
be lnönünün buzurile açılcııştır. 
Bayan lnönil hastaanede yüksek 
müdafaa vekaleti Sıhhiye reisi 
areneraJ Mazlum Boylan, f'enel 
kormay baıkanlıiı sıhhiye müfettiş· 
liği askeri hastaneıi bq hekim 
ve hekimleri tarafından karıılan· 

ıııııtır. 

Kursan açılışında reneral Maz· 
lum bir nutuk söylemiş ve Türk 
kadınlarının seferberlik vukuunda 
göreceği hizmetleri işaret ederek 
hasta bakıcılık vazifesinin kıyııı~I 
ve ehemmiyetini tebarüz eıtirmiıtir. 

ilk dersi General Mazlum ver· 
miştir. Bundan sonra Bayan lnönü 
pavyonları dolaşmış ve burada 
yatan hastaların ayrı ayrı bal ve 
hatırlarını sormuş. kendilerine illi-

Kızı lordu 
şerefine 
Kremlin sarayında 
büyük remikabul 

Moskoya 3 ( A. A) - Dün 
Kremlin sarayında Kızolordu şere
fine büyük bir kabul r~smi tertip 
olunmuştur. Müdafaa halk koıuise· 
ri Mareşal Timoçenko ilk kade· 
hini Stalinin ve Sovyet hükGmeti· 
nin şerefine içmi~t•r. Mareşal, Sov· 
yet hük6metinin ikıline siyaseti 
sayesinde Sovyetler birliti hudut
larının eıuniyet altında ve memle
ketin sulh içinde bulunduiunu •Öyle· 
miştir. Halk komiserler heyeti reisi 
Molotof maraşala cevap vererek 
kadehi Kızılordu ile kumandanları 
ıereline kaldırmıştır. Kabul rea• 
minde Stalinin en yakın arkadaş
ları ile mareşal Varşilol, Şapos· 
nikol, Budiyeni, Kulik hazır bulun 
muştur. 

Tobruk'a karşı 
tazyik gevşedi 

Kahire 3 (A. A) - Orta şark 
ln&"iliz u•oumi kara&'ihımn tebliti : 

Düşman Cuma ırilnü Tobruk 
müdafaa hatlalarına yeniden şid· 
detli hücumlar yapmıştır. Düşman 

pek fazla tank kullandıtı halde 
ln&"iliı kıtaları iyi mukavemet et· 
mişler ve atır zayiat verdirmiş· 
(erdir. Mihver kuvvetleri tazyiki 
&'evşelmiJler ve diln gece yeni.bir 
hamle yapmamışlardır. 

fat etmiştir. 
Bundan başka, yiııe yardım 

sevenler cemiyetinin müzaharetile bir 
dikiş atölyesi tesis olunmuıtur. 30 
kadar dikiş makinası buraya geli· 
rilmiş ve çalışmak istiyen Ankaralı 
kadınların emrine bırakılmıştır. Bu· 
rada askerlerimize iç çamaıırı di
kilmektedir, Bayaa lnönü. kursan 
açılmasından sonra bu atölyeyi 
ziyaret etmiş ve çahşdn kadınlarla 
musahabede bulunmuştur. 

Akdenizde Mataban Burnun .. 
da ln&'ilİZ ve lıalyan donanmaları 
arasında vukubulan müthi, deniz 
muharebesinin ilk resimlerini v ... 
riyoru•: 

En üstte: Denizde patlıyan 

bir obus ortada: lnıriliz harp ge· 
mileri, duman perde.si yaparak 
hedef gizliyorlar. 

Aşağıda: Batırılan lıalyan ku· 
ruvazörlerinden birinin mürelle· 
batı, bir lnıriliz harp gemisi ta
rafında'l deniıd,ıın toolıtnıvnr. 

3köô" hin ingilizl 
kızı 

Ordudaki kadın hlz· 
metleri tetkllltlnı 
takviye edecek 

Londra 3 [ a. a.) - Burün in· 
&"İlıere'de 25 yaşını idrik eden 
arenç kızların kayıd muamelesine 
başlanmıştır. Bunların nerelerde 
kullan·lacakları hük4metçe tetkik 
edilmektedir. 300 bin &'enç kız ka· 
yıd muamelelerini bitirmişlerdir. 
Bu1rOn yazılan ikinci grupa mensup 
&"enç kızların ordudaki kadın hiz
motlori teşkililını takviye elme(e 
tahsis edilmeleri ihtimali vardır. 
Her ne kadar sanayide de kadın· 

lara ihtiyaç varsa da kayıdları ya• 
pılan renç kızların hastabakıcılıkta 
vazife ırörmeleri muhtemeldir. 

""~~-,,..,,.-".~'-· 

lngiliz Kıta/arının //ıraç Edildili Basra 1 

• Irak, an· 

1 
ir iri ardından 

sızın, beynelmilel Aakerr ve alyasr 1 teblitler neşre
politika sahnesinin=--- VAZIYET --- derek lngilizlerin 
ön planına reç· matlup oldnp• 

mittir. lnyiltere •• n g •. ı ı· z nu, lnfiliz tayya· 
ile Raşit Ali Gey· relerinin düıürül· 
lini arasındaki dütünü, bir çok 

ihtililın müzake- k 1 t a 1 a r 1 e 1 i r alındıiını 
re yolu ile halle· bildirmektedir. Uk 

dileceii mubte· B v d t' teblii. Irak rarp 
mel &"Örülürken ag a a mınfakası baı ku· 
dün aqam ( ev· mandanlıiınındır. 
velki akşam) ıre- •• •• Bunda Irak tayya· 
len haberler mu- yu ruyo r relerinin ve top
hasamatın bqla• 

çuıunun muvalfa. 
~;~·~er ~~~i=~ Basrar• çık•rtlan in· kiyetlerinden bah

da muhaaamatın glllz kuvvetlerlnln 20 sediliyor. Diier 
bir tebliie göre 

mesuliyetini bir- bin kiti olduiu tah-
birine yu-klemek· ise, Flistin mil. 

mln edilmektedir. h'dl d b' tedir. ca ı erin en ır 
Bundan bir kısmı harbe iJti· 

müddet e v v e 1 M•d•ıı• AJ rik etmek ilzere 
Raşit Ali ile ar- 1 1 J, man Irak hühGmetine 
kadatları Jrakta müracaatta bulun· 
bükGmeti devir- İ Ş g a 1 İ n d e ıııuılardır. 
mişler, kral nai- lnırilizler, bu 
bini Batdad'tan haberin Irak rad· 

kaçırmışlardı. Bu lngı"lte re CebelUt yosq tarafından 
darbe il z e r ine • verildiiini tüpbe 

bükmlleti ele alan t kt t db" 1 ile kartılamakta, 
lara Wf' J.sii- an a e ır er Bapad bo•liıel• 
terenin itimatsız· rinde Almaıı par· 

lık rösterditi an• a l ı y o r matı oldutu id· 
laşılı,.ordu. Her diasında israrla 
iki taraf da ilk _ R A D y O _ darmak tadırlar. 
önceleri ba mü- _ Gazeteıl Habbaniye 
lekabil itimatsız· - hava • meydan! 
hk bı.Jerini birbirinden gizlemeie 
çalışmışlardı. 

ln&"iltere Niıanın 19 unda lraka 
asker çıkarmai'a karar vermiıti. 

Bunun beUi bqlı iki milhim ••· 
bebi vardı: 

1 - Irak petrollarının mu
hafazası. 

2 - lraktaki lnıriliz Tayya
re meydanlarının müdafaası. 

Raşil Ali hükGmetinin iddia· 

çevrilmif olmasına ra(men lnrlliz· 

ler burada mukavemet röster-
mektedirler. 

Baaraya çıkarılmış bulunan 

lariliz kıtalarının Batdad iıtika· 
metinde harekete reçm~ olduk
ları bildiriliyor. lraka çıkarılan 

lnıriliz kıtalarının 20 bin mevcud
lu bir kolordu oldutu tahmin edil
mektedir. 

• Alman-
ların Semendre. 
Limni Adaların 
dan sonra Mi· 
dilli adasını da 
iş&"ale başladık· 
ları haber veril 
mektedir. Al
manlar Midilli· 

sına göre, lrakta 
ki lngiliz elçisi, 
Basraya asker çı· 
karılıuasına mü 
saade isterken, 
bunların transit 
olarak Filistine 
reçeceklerini bil· 
dirmiştir. H•lbu· 
ki, bu kıtalar 
Irak topraklarını 
terk etmeden in· 
giltere Basraya 
yeni kuvvetler ,;J>, 
çıkarıuata leşeb· ı C ı._ı -ıt le /ı " J · I 

nin şimal limaıı
larından birine 
asker çıkarmış 
(ardır. Ada he 

nüz tamamen İl 

&"al altına aha· 
b

-
1 

. . ee>c: u arı umanuan ı· 
us ey emıştır. mamııtır. 

Raşit Ali, 19 l ı n a t a g i n e d i l e n • Bulıra· 
Nisanda gelen General G o r d ristanın en esk· 
lngiliz kıtaları &"azetesi "Mir,, 
lraktaktan ayrılmadan yenilerinin Alman ifgalir.den ı i k i y e 1 
&'elmeaine itiraz etmiştir. eıtiti için 3 fÜn mü d do t 1 e 

lngiliz fÖrütüne fÖre ise, kapatılmıitır. Bu ırazele, Alman 
iki devlet arasındaki muahede kuvvetlerinin Bul&"ari.tonda daha 
mucibince, bir harp çıktıi'ı za. ziyade kalmasının bulırar dahili 
man Irak lnıfilter .. ye h~r türlü iflerine müdahale teklinde telakki 
kolaylıiı fÖsterecekti. lnri!izler edildiiini yazmıı ve şöyle demiştir: 
!rakın Tayyare meydanlarından, '' Alman kuvvetleri memleke-
Limanlarından, Yollarından iıti· timizden reçip cenuba gidecek· 
iade edebilecekler, balta Irak lerdi. Bıı iı olmuştur. Almanlar 
topraklarında kalabileceklerdi. daha ne kadar Bulgariılanda ka· 

lrak hükOmeti, 19 nisanda 
Basraya ihraç edilen lnıriliz kov• 
vetlMi Irak topraklarını terket· 
mediği için, kıtalarına Habbani· 
yedeki lnıriliz tayyare meydanına 
taarruz eoırini vermiştir. 

Muhasamat balen devam et. 
mektedir. Gelen haberler birbirini 
nakzeder mahiyettedir. lngilizler 
harekita ehemmiyet 
rünijyorlar. Ba · dad 

Ankara 3 [a. a.] - B•l'llta Aa· 
kara ve Jamir•de Milll Ka-e --~
larıııa devam edi1mit ve Ankara .. 

lacaklardır?,, 

• ispanyadan &"•len haberler, 
bu memleketin mukadderatını Al· 
manya'ya bağladıtını anlatmak· 
tadır. 

lnıriltere Cebelüıtarık'da yeni 
tedbirler almııtır. Cebelüıt•rık 
Vali ve kumandanlıtın• General 
Lord Gord tayin edilmiJıir. Bıı. 
1 • , • · kıım•nclaal•rı 
nııltere'nın en ıyı 
arasında .avıJauktatfı,.. 

l••'yl2-5 da Galat ... r•Y har ıy 
.. ıop eta>İf, Feaerbahç.e Maık
porla ı..ralMr• kalm.,tır. 
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Yunan:standan venı· hareket- kanaatin husulü- Ot b .. l 
SOnra .l ~ dür. Buna ayrıca, 0 US er 

Y ugoslavya ve [er üzerinde 
l~panyaya mühim __.,_ 
tavizlerde bulunul 
masını da ilave 

Yunanist"n z•htinıal l er etmek lazımdır. 
harekatının nihayet Bu tavizler sade 

bulmasından sonra şimdi Almanya· 1 Cebelüttarık değildir; sade Porte-
mn, ne tarafa teveccüh edeceği kiz değildir. Belki Fransız Fasın-
suah sorulmağa başlanmıştır: dan da bir parçadır. Çünkü l::ıJ?anya 

Çörı;il'in söylediklerine göre, ke:ıdi:ıini sarsan vaziyetlere rağmen 
ber şey ihtimal dıhilindedir; Al- bir impuatorluk kurmak sevdasın-
m:ınya Sovyet Ukraynasından tu· dana vaz geçmemiş bunu mütead· 
tunuz da Cebelütarık'a; ve hatta dit vesilelerle tekrar etmiştir. B:ına 
Bakil petrollerine varmcıya kadar 1 mukabil Almanyamn karı, Cebelüt
geniş bir sahaya y AZA.iN tırık Ü.erine bir 

~~~~~r-~ıa:;~t::e~~ı Mümtaz Faik Fenik 1 ~~:~~~~- F!~~~~~ 
ye gelınce, bu nun ıçın de genış 

sene onun müdafaa ve hazırlık se- mikyasda donanmaya mühtaçtır. 
nesidir. Bu itıbarla, lııgillereden Bu donanmayı evvela Fransayı 
harbin neticesi üz·,rinde müessir tazyik ederek elde etmeği düşün-
olacak hiç bir büyük teşebbiis müş, buna muvaffak olamayınca, 
beklememek lazımdır. harp malzemesi mukabilinde japon· 

Almanya ne kadar çok ya- yadan harp gemisi tedarik etmek 
yılırsa, o ı.ndar çok yıpranır ve çaresine baş vurmu~tur. Fakat şim-
o kadar çok zayıflar. Şimdilik ln \ di Sovyetler birliği de kendi top· 
gilterenin muvaffdkıyetleri Alman· raklarından transit suretile her 
ycının karşıgında veya içinde müm türlü harp malzemesinin geçirilme· 
kun olduğu kadar fazla düşman sine mani olmaktadır. Bu bakımdan 
milletler in bulunmasıdır. Cebelüttarık meselesi Fransa mes-

Bundan c.lolayıdır ki, lngiltere, elesile sıkı bir surette alakadardır. 

Yugo5lavya ve Yunanistan hc.reka· Süveyş ve Irak 
tından belki Almanyadan çnk istl
Lıcla etmiş olduğu kanaatındadır. 
Çünkü bu sayede iki müstahsil 
memleket daha Almanyanın emrin . 
den çıkmış ve ona karşı vaziyet 

almıştır. 

Hangi tarafa 

Bundan sonra Almanya ne ta
rafa dö ıccektir; malümdur ki, oto· 
riter me nleketlerde, iktidar mevki 
ini elinde bulunduraıılar mütemadi 
muv .. ffnkıyetler kazanmak mecbu
riyetindedirler. ıGaye onlar için, 
bu muv.ıff.ıkiyetler silsiledJir • 
H.ttla bunu temin ederken ne
ticeden uzaklaşmış olmanın da bü. 
yük bir ehemmiyeti yoktur. Çünkü 
iş bir defa çığırından çıkmış bu· 
lunma'-tadır. O halde hedef nere
sidir? muhtelif ihtimaller gözönüne 
alınmaktadır. Çörçil Türkiyeye ya· 
pılacak bir h .ıreketten bile bah~et
miştir. biz bu ıhtimal üzerinde laz 
la dmmıyacağız. 

Çunkü bunun münakaşa edilir 

bir tarcıfı yoktur. Eğer Türkiyeye 

kar.şı bir hücum bahis mevzuu O· 

lur·:a, buna kar;ı icabeJen ceval l 

Krıhrarnal\ Tlirk Ordusu vermeğe 
hazır bir vaziyettedir. ••istiklal ve 
toprak bütünlüğümüz ,. üzerinde 
te ~ pit ettiğimiz dış siyasetimiz şe· 
refe verdiğimiz biiyük ehemmiyetin 
gar"antisidir. Terazinin bir gözüne 
hayatımızı koydugumuz zaman bu 
şeref daima ağır basar. Banu her
~e~- böyle bilmektedir. 

{htirr.c.llEr 
-ş- :m;li~ik batün ihtimalle·r, ls-

pany.ı, Cebelüttanke Süveyş 

Süveyşe gelince, Mısıra karşı Al 
mm tazyıkı ç Jkartmıştır. Fa

bt Yunani;;tının çıbuk tasfiyesi .ve 
Habeşi-ıtan meselesinin hal yoluna 
girmesi Alman'arın aleyhinde netice 
ler vermektedir. Bu s.ayede lı g "lizler 

Mersa Mıtruhta büyük kuvvetler tah 
şit edebile ;e'derdir. Irak vaziyeti· 
ne geliııce; bJrsdada nazi lehtarı 
her türlü hue'<ete karşı tedbirler 
alınmıoı bulunuyor. Öyle görülüyor 
ki lngilizler lrakta şimdiıik Musul 
ve Ko::rkük petrollarını muhafaza 
altınıı alm1k maksadile Baııraya, 

askerler çıkarmışlardır, Münakale 

yollarını nçmıktan maksat, bilhas
sa. Hayfa'ya doğru giden Pipe li· 
neleri her türlü tehlikeye l:arşı ko· 
rumak gayesine matuf oha gerek· 
tir. 

Çünkü Mısır harakatını bu bo 
rular beslemektedir. Öyle görülü
yor ki, Süveyş ve Mısır vaziyeti 
şimdiki halJe lngilizler için tehli· 
lc.e arzetmekte11 uzakdır. O hal

de Almanlar ne yapacaklardır? .• 
Bunun hakkında şimdilik bir şey 
söylemek imkan i dahilinde değil

dir. Çünkü ortalıkta en uf ak bir 
emmare bile yoktur. Bundan dola
yıdır ki yalnız il.timaller ü1erinde 
durmak muvaffak olur kanaatında-
yız .. 

2 sene evvel işlenen kor· 
kunç bir cinayd 

Bursa (Hususi) - Samanlı kö 
yünde çok' feci bir cinayetin esra 
rı meydana çıkmıştır. 10 sene ev
vel Vakıf köyi4lden bu köy"e iç· 
giiveysi giren 47 yaşlarında manav 
lbrahim adında birinin 2 sene ev-
vel muhacir Rüstemin 4 yaşındaki 
kızını hayvanca berbad ederek 
onu bir kayışla boğup cesedini 
h ıla çukuruna attığı sabit olmuş· 
tur. 

::i~:c::~::,~r:.::~~:.~:::s i . gelece~ asker aılelen 
I .;tanbulun tahliyesi hakkında hükllmetçe alınan karar üzerine bir kı· 

kalı, melonlu, setreli, minlanh, 
hatta ve hatta entarili; sakallı, 

sım vatand lşl:ır kendi paralarile Anadolunun muhtelif vilayetlerine 
göç etmişler, bunlardan 70 kadarı şehrimize ~elmişlerdir. Bunların ek-

traşlı, bıyıklı, bıyıksız, kadın er- serisi ticaretle uğraşan zengin musevilerdir. Devlet nakil vasıtal.mndan 
kek,64 kişi birden otobüsun için l:-ed;ıva nakillerini İ:;teyen vatanddşlardan şehrimize gel111ek isteyenlerin 
de, mülga tekkelerin Hil çeken miktarı henüz malum değildir ve Dahiliye Vekaletinden de Adanaya 
dervişleri gibi, biribirimize çar- g3ç eJ~·::e '<: ol"nl mn yerle;tirilm~ıi h•kktndı hiç bir taınim gelmemiş· 
pa çarpa; Öne, arkaya, sağa, sola tir. Ancak, Vekilet, Trakya ve lstanbulJan gelecek asker ailelerine 
salLrna s;ıllana ilerliyoruz. 

F.vet; içlerinde ben de var- ucuz evler tedarikini "ilayete bildirmiştir. 
Gelen haberlere göre, lstanbulu kendi arzularile terketm~k i~tiyen· 

dım • Şasırdım, hata işledim, 
gaflet ettim; Cuma günü akşam lerden ilk kafile Tırhan ve Aksu vapurlarile oayısın birinde hareket 
saat 19 da istasyondan kalkan ? etmiştir. M ırmara hattına gidecekler 5 mayıstan itibaren, iz mit ve ha-

l numaralı otol->ü~e ben de bindim. valiiine gide.!ekler de 8 mayıstan itibaren nakil edileceklerdir. Bu nak 
Binemeı olaydım. Ne vazi· liyat denizyolları vapurları tarafından yapılacaktır. 

femdi?. ibadet için nef~imi bile- Ayrıca, de niryolları vasıtaları ile lstanbulu terkedecekler de var-

1 
rek ve istiyerek azaba terkeden dır. Bu gibilerin mayısın 11 inden itibaren sevkleri kararlaştırılmış· 
Hind Fa~ iri değildim a ... tır. llk tren 11 mayısta Haydarpaşadan hareket edecektir. 

Durak yerinde yerimden kal· Diğer taraftan lstanbulu terkede::ek vatandaşların oturdukları ev· 
~ kamadım. Sol omuzumla sırtım, salriplerile evvelce akdetmi~ Lulundllkları kira mukaveleleri için Ddhili· 

ayakta duranlara mesned telkil ye Vekaleti tarafınd<.n hazırlanan kanun proiesi bir iki gün zarfında 
etmişti. Kıpırdanayım dedim; Büyük Millet Meclisine sevkedilecektir. Bu proje ile bu vatandaşlara 

kolum, önümde oturanın şapkası ait kira mukııveleleri meFsuh addedilecek, ancak kiracıtarın olduğu gi· 
na çarptı. Riletcilik yapan bıç- bi ev !lahiplerioin de işlemiş alacakları dolayisile zarara girmemeleri 
kın da müteı.nadiyen "çabuk ola- temin olunacaktır. 
hm,, diye bağırmaktan hiç utan
mıyordu. Zaten is•a .. yondan ha 
reketimizi müteakip "lutfen bi
let,, yerine ''bilet paralarını ha-
zırlayın,, hezeyanını savnran ne
zaket koprimesinden ne beklene· 

1 
bilirdi?. Hooş; nezakete hact>l de 
yoktu ; biz halktan sayılıyor 

değildik; Öyle olsaydı şu araba 
felaketinin içine hayvan veya 
çuval gibi istıf eJilmezdilc .. 

Kalktığım yerden ön kapıya 
kadar 15 kişilik müstahkem bir 
hattı yarmak lazım geldi. Çelme· 
lendim, örselendim ve nihayet 
mahalline vasıl olmuş bir posta 
paketi halinde kendimi caddeye 
zor fırlat<tbildim. 

Belediye sivrisineğe, kara 
sineğe karışmaz, amenna; cadde
lere gırtlak. kazıyarak bagam 

ı 
fırlatanlara aldırmaz, eyvallah; 
fakat buna ne diyelim ki Türki
ye'oin otobüs işli yen hiç bir şeh· 

\ 

rir.e nymıyarak bu, haşa minel . 
huzur, medeni nal<. il vasıtalarını 
başı boş bırakıyor?. Biz, yani şu 

~ şehir ha_lkı, ot obüs işletenlerin 

~ menfaah namına ned~n sürü ha· 

l ı;~;; a:::~~;~ğ:.b::h:~:.:::::~ yahut seyrüsef~r. dir.ektör!?~ü her 

ı 
otobüse kaç kışı b•ne cegını tes
hit etmemiş mi?. Etmemişse ne· 
den etmemiı?. Etmişse otobüs-

~ 
leri neden, hiç olmazsa hükil· I 
met, Y eniotel, İstasyon gibi mü
him duraklarda, kontrola tabi 

;Bölge futbol .şampiyo
nu bugün belli olacak 

Bugiin şehir stadında bölgemiz fudbol birinciliklerinin finah Kayse
ri şampiyonu sümerspor ile Hatay arasında yapılacaktır. Galip takım 
bö'ge şampiyonu olarak Türkiye birinciliklerine iştirak etmek üzere An-
karaya gidecektir. • 

Dün de yazdığımız gibi, Fir.al müsabakasından evvel Milli mensu· 

cat - M"latya, Mersin ldmanyurdu-Demirsipor takımları hususi kar

şılaşmalar yapacaklardır. 

Petrol of isi 
kadros~nun ikmali için bir 
müsabaka imtihaUI açıycr 

1 Ankara - Yeni kurulan pet
rol of isinin kadrosunun ikmali için 
bir mü"abaka imtihanı açılmasına 
karar verilmi-ıtir. 

Rokiz Mdyısta yapılacak bu 
imtihlntn Ç'lk !'ıkı bir şekilde ol
ması tf'karrür etmiştır, 

Petröl ofisinin müsabaka imri· 
hanına yüı.:sek mı:ktep mezunlarile 
licıe ve orta mektep mezunları ışti
rak edebilece <tir. Fakat imtihan· 
larda muvaffak olanlar bilahare 
tahsil derecdsine göre maaş ala
caktır. 

Sözlü imtihana girebilmek için 
evvela sekiz mayısta yapılacak ya
zılı imtihanda muvaffak. oıarak. alı
nocıık memurlar ofisin t .. tanbul 
merkeli veya icabede? ~u~e vey~ 
tesisat merkezlerinde ıstıhdam edı· 
lebilecekleri de taçii bulunmakta· 
dır. 

Ticaret vekaleti 
lstantulda bir milyon 
sermayeli bir iaşe 
müdürlüğü kuruluyor 
İstanbul - Ticaret Vekili, şeh~ 

rimi7de bir ( l:1tanbul iaşe müdür
lüğü) kurulmasına karar vermiştir. 
Bu müdürlük, iaşe umum müdür
lüğüne bağlı olacaktır, 

Ankaraya avdet eden iaşe 

müıı1 e$arı Şefik Soyer, şehrimizde 
bulıınduğu müddet zarfında kurul

ması düşünülen İdanbul iaşe mü
dürlüğü etrafında da tddkikler 
yapmıştır. Kadro hazırlanmıştır. 

·Bir hafta sonra iaşe müsteşarı 
şehrimize tekrar geldiği vakit, 
kadro ve te~kilat projesini de be
raber getirecek ve faaliyete geçi
le>!e'<tir. 

. l~tanbul iaşe müdürl:_iğünün 
bır mılyon lira sermayesi olacağı 
söylenmektedir. ı 

tutmıyor?. Yoksa bu makam sa- > 
bipleri Belediye reisinden yazılı > 
emirname, yahut meclisten usu- Karamürselde fut ün ziraati 

l 
len karar mı be~liyorlar? 

lsıermisiniz şimdi k a l k ı p 
"ahali binmesin efendim,, desinler? 

Evlenme 

] 

hte buna akan sular bile 
şıp diye duruverirdi ... 

* * * 
.....~ .............. f ......... . 

K ıramürsel - Bu yıl kazamız 
bölge~inde basma tütüne çok ehem· 
mi yet verilmektedir. Mahsul Eskeçe 
basma tütünden çok farksızdır. 
iç.nesi ç:>k iyidir. lstihqal edilen 
tütün fevkalade rağbet bulmakta, 
revaç görme'.<tedir, 

Gazetemiz Tertip Heyetinden 
Bay lbrahim Ôter'in baldızı Bayan 
Latiiye Dağ ile Milli Mensucat 
Bez Dokuma işçilerinden Bay (b. 
rahimin nikahları dün kalabalık bir 
davetli· huzurunda kıyılmıştır Yeni 
e ~lilere saadetler dileriz. 
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MOnir 
Nurettin 
Ses sanatklr1mız 

vaktile Fenerbahçe 
kulilbU fudbol birin· 
ci takımının en iyi sağ 

•çığı idi ----f L1dbolcu portreleri yazılarımda 
eski ve yeni bir çok fudbolcu· 

ları sıralarken, bu arada Fenerbab
çeli eski fudbolcu Münir Nurettini 
de hatırlatmak liıımdır. 

Her bir kelimeyi bin bir aheo, 
gin ilahi güzelliğiyle süsleyip söy
liyen bu günün tam manasiyle po• 
bülür seJ Ü9tadı, vaktiyle Fener· 
bahçe spor kulubünün birinci fud
bol takımında sağ açık idi. Bunu 
çok kims: bilmez. 

Zira Münir. fudbolu uzun müd 
det oynamadı. Onu var kuvvetiyle 
çeken mu-1iki alemine daldı. 

Bugün de denizcilik ve tenis 
sporları ile meşgal olan Münir Nu
rettin der ki: 

· - "Sporun çok fayôasmı rör 
düm. Bugüne kadar vücudümün 
formunu bu sayede muhafaza et-

tim. Sesimin bir takım hançere ve 
nefes hususiyetlerini, ciğerlerimin 

sağlamlığını spor sayesinde kuvvet· 

lendirdim ve nihayet senelerdir bu 
uğurda çok yorucu didinmelere, 
uğraşm~lara, spor yctptığımdan do· 
layı mukavemet gösterebildim.,, 

Oyun tarzı, hususiyetleri, me· 
ziyetleri ve noksanlara: 

T erte:niz kıyafetiyle fodbol sa• 

huma çıkardı. ince teknik bir 
oyuncu idi. Spor terbiyesi fevkali 

de kuvvetli idi. Kasdi olarak bir 

hata yaptığım bir oyuncuya çarp· 
tığını, hakeme karşı geldiğini kim 
se görmemiştir. Çekingen adeta 
tenis oynar gibi nazik bir oyun 
tarzı vardı. 

( Çamurlu havalarda, yirmi bir 
oyuncunun üstü başı çamur içinde 
maçtan çıktığını, yalnız Münirin 

terle'Diz kıyafetini muh.-faza ettiği 

ni gördük) Arkadaşlarına ileri ge 
ri yerden ve havadan ve zamanın 
da güzel paslar verirdi. En büyük 

meıiyeti - o zamamn açıkları için 
büyük meharet sayılan - top şan· 
dellemeleri idi. Kalenin tam önü.ne 

tehlikeli ve ini ortalamalar yapar
dı. Ayak çalımları da yerinde idi. 
Hısım oyuncusunun önünden topu 
ileri fırlatıp ve oyuncuyu koşarak 

geçip topu kapmaları ve sürmele
ri meşhurdu. Sürati ve nefesi de 
mükemmeldi. 

Maçla:-da pek enerjik değildi. 
Sol ayağı zıyıftı. Deplasmanı yok• 
tu. Kafa vuruşları noksandı, Hele 
sıkı gelen toplara kabil d•ğil ka· 
fa ile vııramazdı. Bunun sebebini 
soranlara şu e"prili cevahı verirdi. 
" .!:,ert gelen toplara kafa •.vurma• 
nın iki mahzuru ve benim için teh· 
likesi vardır. Bir kere tabiidir ki 
sıkı sademe ile dimağ sarsılır dola· 

/Devamı Üçüncüde J 

üzerinde toplanmaktadır. Fakat 
t~panyanın lcolaylıkl ı üçüzlü pakta 
girt:ceği hakkında fazla bir itimad 
beslenemez. Hatırlardadırki, geçen 
eylül ayı zarfında üçüzlü pakt 
imza edildigi sırada, l,,panya dev. 
}et adıımlarıııdan Serrano Saner 
Berlinde bulunuyordu. Anlaşmanın 
bir maJdeı.İ, kapıyı diğer devlet
lere açık Bıraktığı halde ispanya
nın üçüzlü pakta girme~i bailıs 
mevzuu bile edilmedi. ·Bundan 

sonra mihv~r lleri gelenleri, bizzat 
General Franko ile müteadJid mü· 
lakatLır yaptılar. Fakat hiç bir za. 
ınan ispanyanın tam manasile Al· 
manya .ve lt .. lyaya inkiyad etmesi 
temin olunamadı. Bunun muhtelif 
sebepleri vardır: 
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ı - lspan!'a dahili harpten 
yeni çıkmıştır. Yorgun bir hetlde· 
dir. memle<et viraneye dönmüştür. 
Şimdi ancak eski yaraların sarılma· 
sına çalışılmaktadır. 
. 2 - Franko rejimi teessüs 
etmişsede d.ıhilde henüz ibtılaflar 
la ınamıle hal edilmiş deiildir. Vak
ti le Frankova karşı cephe · alan 
&Jll.ıra da göı; önünde bulundur
mak lazımdır. 

Siııabar Recep'ten, F.fe Çakır'dan, Arap 
Mehmet'ten, Hikmet'ten ve Fatma'dan 

başka kimse köl ınamıştı. 
Etraf tenhalaşınca, Arap Mehmet 

kapıya doğru s~slendi : 
- Heyyy, Hısan dayı !.. Burada 

mısın? 
Kapı dibinden doğrulan ihtiyar, yan· 

larına geldi. Ayağında potura benzer 
pantalon, belinde le.alın bir kuşak vardı. 
Omuzunda bir l;lfak heybe ve bir geniş 
tıraş tası... Seyyar berberdi bu ... Arap, 
Hikmet'e bakarak gülüyordu : 

- Surata soğuk suyla bir ustura ••• 
Başa s1f ır numara bir makine... Beı ku· 
ruş ..• Hasan dayı bizimdir! 

Ötekiler eğleniyordu : 
Sidikli Fatma - Hovardalığa mı çı· 

kıyo:-sun be Arap? 
3 - lspanya, kendisine lazım 

olan gıda maddelerini ancak lngil 
tere vasıtasile tedarii... etmektedir. 
H atta bunun için lrıgıltuenin ablu- , . 
kaya müsamahası da kafi gelıneıniş, 
ayrıca lı giliı.ler l.ı.panyollara kredi 

bile açmışlardır. . . 

Çakır Efe - Hovardalığa mı? 
Recep - Hovardalığa mı ? 

• • * 
Tophanenin dar, girintili çıkınth, 

çapraşık sokaklarında • Çakır Efe, Re
cep ve Hikmet, üçii • başları rögüslerine ı~ panyanm fste~!~'·ç;; : .. · 

~ -
Lıpaııya, o halde ne şartlar da· 

bilinde üçü lü pakta girebilır? Bu· 
uuıı ıçiıı i ... i ilıtımal vardır: Bunlar. 
daıı bıri Almanyanın şiddetli bir 

a~\: eri tazyiki, diğeri Almanyanın 

harbi çabuk bitireceği hal.kında 

7 • • · di;ıük,. yiirüyordular. Yağmur gittikçe 
h1Z1nı arthrıyordu. Kasketlerinin yıpran
mış viziyörleri, aruk, suratlarını haşla
yan buz gibi damlalara siper olamıyordu. 
Sııcıık gibi ıslanmışlardı. Ceketlerinden, 

paçalarından süzülen sular, patlak lc:un

duralarmıo ta içine ıidiyordu. Ayaklarıoı, 

dizlerini donouruyordu. 
En fa;zla acı duyan Efe Çakır'dı. 

Zaten o ne zamandır kendini hiçte iyi 
bulmuyordu. Sık sık nöbet geliyor, biitün 
vücudü ateşler içinde kalıyordu. Beyni 
çatlıyacakmış gibi zonkluyordu. Omuz
başları, dizkapakları sızlıyordu. Bazan bu 
saatlere"' sürüyor ve oııu saatlerce kıv· 
randırıyordll. Dün gece birşeye da.ıa edik. 
kat etmişti : Bacaıdarıııda hafif bir şiş
kinlik vardı. Bu iyiye alamet değildi. 
lnce hastalık başlıyordu ?1utlak .. Çakır, 
korkuyordu. Ş mdi, ellerı pantabnunun 

cebinde, bozuk kaldırımları dolduran 

yağmur ve çamur birikiotileri~i sekerkf!n, 
düşünüyordu: ince hastahk kotiı bir has· 
talıktı. Çuk kötü bir hastalıktı. Yakllla· 
dı mı bırakmıyor, alıp götürüyordu. An
d.tvallı Ahmed'i öldüren ince hastahktı. 
Ü.iküJarlı Haydar bu hastalıktan gitmiş
ti. Hastahaneye ön kapıdan ayaldarile 
giren Çarpık Ali, arka kapıdan cenaze 

arabasile çıkarılmıştı. 

Efe Çakar ölümcen korkınağa baş
lamıştı. Gençti; çok g-erıçti. H.tyata do
yamamıştı. Gerçi bn yaşamak değildi. 
Bu, muhakkak ki sürünmek ti. Ölürse kur· 
tulacaktı. Buna inanıyordu.. Onun ölii· 
müne yanacak ne babası, ı:ıaçını başını 
yola'aak ne de anası vardı. Üzülecek bir 
kaç serseri arkadaştan başka kimsesi 

yoktu. Onlar da, belki, yirmidört saat 

yasını tutacaklardı. Fakat, . bilinmez nasıl 
bir his, hayata ve dünyaya pamuk ipli
ğile bağlı bu insana ölümden k.orkutu· 
yordu. 

Bozuk, dar bir sokakta durdular. 
Kapı içi hamamı karşısında, henüz açıl
mıyan bir dükkanın kambur saçağı altına 
sığınarak, yağmurun hafifleme:;ini bekle

diler. 
Hamamın merdivenle inilen içerlek 

~apısı arada bir açılıyor, başını omuzlarl 
arasına kıstırmış üstü başı düzgün bir 

serseri, loş, çamurlu sokağa kayıyor, 
uzaklaşıyordu. Recep, flikmet'e anlatı· 
yordu; 

- Serseri hamamıdır burası... Sa
bahçı hamamıdır burası... Yirmi kuruş 
verdin mi, akşamdan sabahın ha.ta bu 
saatine kada.r hem yıkanırsın, lıem de 

göbek taşında bir ili uyursun. Biraz 
para tufan bütün sabıkalılar, bütün ser• 
seriler böyle yaparlar. Hepsine bak : 
tık.lım tıklım doludı1r. Görsen şaşarsın, 

Hikmet. .. Amma sabıkalı vardır lstanbul· 
da ..• Amma serseri vardır lstanbulda .•• 
Papa Eftim kilisesi sokağında S•im'in 
kahvesi; Tophanede meşhur kulanpara
lardan " Uyan baba ., nın kahvesi; Döşe• 
meci sokağında Tahsin'in kahvesi.. Git, 
bak, görH. Eğerleyim bizim Aynalıdan 
boşsa aoamla zina etmiş olayım. Sabahçı 

hamamlarmın da kahvelerdon kalır yeri 

mi var sanırsm? Kılıçalipaşa hamamı, 

Yamalı hamamı, Bostanbaşı hamamı, 

Çukurcuma hamamı... Akşamdan sabahın 
taaaa bu saatine kadar ağız ağıza dolu• 

dur. 
Merdivenle inilen içerlek kapı tek· 

rar açıldı. Bir serseri çıktı. Bir daha ... 
Bir daha... Bir daha ... 

Gitlümsediler : 

Recep - Sepet havası! 
Efe Çakır - Sepet havası f 
Aralık kapıdan, boğuk ve uzun çın• 

layışlarla birbirine karışan gürültüler, 
bağırışlar geliyordu: 

Kamil ara ayakkabım 1 
Kamil aga param r 
Ka"'il ağa ceketim l 
Kamil ağa kasketim 1 

Efe Çakır şaşıyordu : 

- Tuhaf millet bu serseri milleti ... 
Tırhalh bir hallıbe 1... Birbirimizi arakla· 
makta neden ?l 

Ortalık iyiden iyiye aydınlanmıştı. 
Yağmur hızını kaybetmişti. Salıpazarı 

üzerinden horoz sesleri geliyordu. Cad• 
deden, tek tük tramvay, otomobil geçi· 
yor, rıhtım b 1yuna, yük arabalarının akı· 
nı başlıyordu. Yukarı sürülen dükkln 
kepenkleri sıklaşıyordu. · Ana caddede, 
a;dı sıra dizilen çöp arabaları, yirmidört 
saatin kirini, pa~ağ'ını denize götürüyordu. 

t Devamı var) 
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Hani reji kolcubaşısı Atanaş. 
- Evet- ' 
_ Atanaş işin alt tarafını be-

PeUli hacı- Bildiğin gibi 

yap .. 
Hacı Mustafa efenin yanından 

ayrıldı. Bir müddet sonra elinde 
bir mektupla tekrar efenin yanına 
girdi Çakıcı efe mektubun altına 
mühürünü bastı. Bu mektup şöyle 
yaıılmıştı: 

Sarl ılıcaları sahibi Dağistanlı 
Hamit 

ve Hasan ağalara 

)ar da Salihlide idiler. Atanaş 
kalktı, kendilerini bulıfu, selim ve
rip İnekıubu uzattıktan sonra 

- Demin şurada oturuyordum; 
dedi· bir ıofta geldi, "bu mektu· 
bu y~rine ver, cevabını sonra gelir, 
ben senden alırım, kimseye bir şey 
söyleme, aksi halde öldün bil,, de
di, kayboldu. Ben de korktum, 
getirdim. içinde ve var bilmiyo· 
rum .. 

MektubY okuyan alakadarlar 
sapsarı kesilmişlerdi. Hasan ağa 
Hamit ağanın, Haır.it ağa Hasan 
ağanın yüzüne bakıp kaldılar. 

- Mektup, ta f~a bir şey 

Hamburga lrak,Alman 
h o c u m yadan Yar-

Alm•n tayyareleri 

de Meraey mınta- dım ı•stedı• 
kasına geni' mik· _

1 

_________ _ 

~::::du~::rruzda lnoilizler hadiseyi as-
Londra 3 ( A.A ) - Ôjre· ,. • 

1 

::~:iğ~:;,::::·,e::mı:V;ilt:;:~::: ke n ıs yan· tal ek kı 
rinde 4 Alman tayyaresi tahrip e d ,. y o r 1 a r 
edilmiştir. Bunlardan üçü avcılar, 
1 tane~i de hava dafi bataryaları. 
tarafından düşürülmştür. Mersey 

mıntakasına hücum bir kaç saat 
sürmüş ye geniş bir nisbette ol. 
olmuştur. Adetleri hilafıma olarak 
düşman tayyareleri evvela İnfilak 
bombalarını, sonra yangın bomba
larını atmıştır. Londra alarımsiz, 
sakin bir gece geçirmiştir. 

Londra Radyosu lraklıl:ıra 
hitap etti: 

" Ratld All,Mlhve
rln emriyle harbi 
lraka tetmlle ha
zardar,onu kovunl,, 

Tobruk'a 
Taarruz 

Mihver kuvvetleri· 
nln planı Mrl blr 
yarm• r•p-ldar. 

Kahire : 3 (A.A.) - Aake·i 
sözcü harekit hakkında fll Uahatı 
vermiştir: 

-
ANflllLOPEDI 

IRAK t rak lutalarile lnriliz uker· 
leri arasında harp bqlardı

j"lnıoı dün haber veraaiıtik. 
lrak, Os•anh devletinden ay

rıldıktan sonra 1919 ile 1932 ara
sında Britanya manduında kaldı. 
Sonra miistalı.il bir krallık haline 
geldi. Sıariye çöllerinin f&l'kıoda, 
bizina tark vilayetleri yayluaoın 
rarbinde, lran körfezinin timalin
dedir. Dicle ve Fırat vadisinin ek· 
seri kısmını ve Mezopotamya lraka 
aittir. !rakın muabası 370,000 ki· 
lometre murabbaı, niifasa 2,849,000 
kifidir. 

Evveli selim ederim Lüzumu 
olduiundan bin lira gön"tleresiniz. 
Ve illi kendim gelir, alırım. 

mi yazılı ağalar?, · 
l - Fena da laf mı ya Atanaş? 

f 
Mehtubu Çakıcı yazıyor ... 

- Çakıcı mı? .. 

Londra 3 ( A.A ) - lngiliz 
hava kuvvetleri gece Hamburga 
ve şimali garbi Almanyada diğer 
bedellere muvaffakiyetle tetevvüç 
eden hücumlar yapmışlardır. . 

Londra 3 (a.3) - Dün akşam 
Londrada iyi bir kaynaktan haber 
verildiğine göre, Irak hükOmeti rei
si Raşid Ali Geylani, lngiltereye 
kar~ı Almanyanın yardımını talep 
etmiştir. 

" - Tobrukta düşmanın pllaı 
seri bir yarma yapmalclır. Fakat 
banda muvaffak olma1111U1 her 
hang-i bir şeyin istenildiii ıibi 
yürümemiş olduiunu rösterir ri· 
bidir. Tobruk'a hilcum edenlerin 
ekseriyetini ltJlyanlar tetkil et· 
mektedir. Tank cüzütamlarından 
mürekkep bazı Alman cüzütam· 
ları da varclll'. Habeş standa dün· 
kü resmi teblitin, ahndıiını bil· 
dirdiği Bahrdaj. Tana rölünün en 
cenup kısmında kiin bir şehirdir. 
Burada Tana gölünde seyrüsefaini 
küçük bir garnizon tanzim edi· 
yordu. halyanlar timdi Tana ıö· 
lünün cenup sahilinden kotulmat 
olmakla beraber şimal sahilinde 
bir miktar ltalyan daha kalmak
tadır. Bir köyden ilerliyen bir kol 
tarafından işgal edilmiı olan 
Debug, A~maraya giden büyük 
yola 25 kilometre mesafede bu· 
lanmaktadw • ., 

lrakta üç cins biribirinden ay
rı saba vardır. Şimalde yayla etek
leri Cenuba, lran körfezine dotru 
uzanan banlann üaerinden Dicle 
ve Fırat akar. Cenupta, bu iki 
nehir arasındaki düılük vo Şıttel· 
arab kıyıları ki, burası çok mün· 
bittir. Tarihte Mezopotamya ·etra· 
fında medeniyetler dop8$tur. 
Garpte ise çöller vardır. ,Burada 
bedevi araplar çobanlıkla yqarlar. 

lrakta Türkler, Kürdler, Er
meniler, lranlılar karıtık bir halde 
bulunur. En fazla kullanılan dil 
arapçadır. Dinlerden en yayılmııı 
ıilnni müslümanlıktır. Fakat çok 
miktarda ıii de vardır. Külliyetli 
Yahudilere de rulanır. Hristiyan· 
lıj'ın muhtelif kısıialanna inanan· 
lar da aaevcuttur. 

Çakıcı Mehmet Efe 

Kızanlardan birisi bu mektu
bu aldı ve köy softası kıyafetine 
girerek Salihli yolunu tuttu. 

Salihlide gidip Atanaşı bul<lu. 
Reji kolcubaşısı şişman Atanaş; 

azamet v" debdebe ile kahvede 
oturuyordu. 

Bu Atanaş bir çok vak'alara 
karışmış bir tiptir. Çerkes Etem, 
Raşit ve saire; kara ınütakare gün
lerinde Vali Rahmi beyin oğlu 
Arslan bevi kaçırdıkları zaman da 
dotruca Salihliye giderek şişman 
Atanaşta saklanmışlardı. Atanaş 
kabadayı geçinir, zamanın itine. 
uğunuzuna istinat eder, kaçakçı· 
lık yapar bir herifti. Reii kolcu
başılığı da e1Jki rt-ji idaresinin 
.. ferrine linet,, kabilinden kendi· 
sine haraç vermek için icat ettiii 
uydurma bir memuriyetti, 

Atanaşın buluı>dup kahveye 
giren aofta hiç kimsenin nazarı 

dikkatini celbetmemişti. 
Oralarda bu tip adamların ge

lip gittiği çok olurdu. Kimi köy· 
*• cene gider, kimisi torbacığı· 
Qı tarhana, bulgurla doldurarak 
avdet ederdi. Eğer hiç bir ıey 
yapmamıt olsaydık ta yalnız fU (din 
dilenciliti ) ni ortadan kaldırsaydık 
yine büyük bir inkılap yapmış olur
duk. Bunların vaziyeti o derece 
hicabiver idi ki ahlaf okurken uta· 
nacaktır. Nasıl ki biz şimdi hatır· 
ladıkça utanıyoruz. Başta sarık, 
çıplak ayakta yırtık bir yemeni, 
sırtta lime bir cübb~; şehirlerde 
sokak kapılarına oturup; 

- Gökte yıldız pirelendi, Ha· 
san, Hüseyin yirelendi ilahisini ya· 
van, yavan zırladıktan sonra şıma
rık ve utanmaz bir tavırla 

- Satol ana, acicik ekmek 
deyişleri, köylerde de derhal 

camiin menberine fırlıyarak: 
- Gayf ede dört ayaklı bir 

direpeze, üstünde Hasan, Hüseyin 
efendilerimizin mübarek kesik ba1la· 
rına işaret üç yuvarlak, elrle go· 
oocca bir çomak, vur ha, dürt ha •. 
gapan mı cennete?. 

Diye bilardo tarifleri akla gel
dikçe inkılabın temiz ve azametli 
yık14ları karşısında nasıl hayran ol
mayız? 

Softa; kahvey!I girdi; 
- Selimün aleyk'tım 
diyerek bir tarafa oturdu. Ata

n aş o sırada başkalarile konuşu
yordu. Bir aralık nazarları softaya 
ilişti. Sof ta kendisine bir gözüyle 
işaret ediyordu. Ayni işart-ti Ala· 
nllf ta yaptı ve yerinden kalkarak 
kabv.,den çıktı. 

iki dakika sonra sof ta da ken
disini takip etmere başlamıştı 

Böylece Atanaşın evine kadar 
reldiler. 

içeri rirer, girmez softa mek
tubu uzattı ve 

- Efenin selimı var; dedi; bu 
mektubu yerine vereceksin. Alaca· 
iın cevabı bana bildireceksin .• 

- Aleykümseliın. ( Not: -
Atanaş daima müslümanlar gibi ıe
lim şekli kullanırdı ). Efe ne ya· 
pıyor, iOfallah iyidir ... 

- iyi hamdolsun. 

- Bu mektubu kime yazdı?, 
- Burada Sart ılıcasının aa· 

bipleri Datıstanlı Hasan ve Ho1D1it 
atalar varmış, onlara ... 
Bin lira istiyor_ 

- Başüstüne. Kendileri de 
buradalar. Sen buyur. otur. Ben 
tımdi gider, kendilerini rörür re· 
lirim... ' 

Filhakika Hasan ve Hamit aia· 

- E"et .. 
- Allah, Allah .. Sakın o sof· 

ta Çakıcı olmasın? Pekili ne de· 
miş?. 

- Bizdt>n bin altın i tiyor. 
Ağalar dertli, dertli düşünür· 

lerken Atanaş ta yalancıktan dü· 
şünür gibi yapmıştı. Bir kaç daki· 
ka sonra devam eden bu sükOtu 
yine Atanaş yırttı: 

- Ağalar; dedi; Çakıcıyı biz 
hepimiz biliriz. Akhna bir şey koy
du mu; yapar. Bunun en iyisi iste
diğini verip kuttulmaktır. Yine siz 
bilirsiniz ... 

Hasan ağa sakit duruyordu. 
Fakat Hamit ağa birden bire rür· 
ledi: 

- Bana bak Atanaşl. O sof
ta sana ·tekrar uğrayıp ta cevap 
isterstt ( paraları yokmuı, vermi
yorlar ) dersin; anladın mı?. 

- Aman at•-
- Amanı, zamanı bu işte,. 

Bizim beş, on kuruşumuz varsa 
elin eşkıyası için değildir. Şimdi 
gidip hüı.ılmetede haber vereceğiz; 
ne icap ederse yapsınlar .. 

H4san ve Hamit ağalar hü· 
kOmete gitm~k üzere kalktılar, 
Atanaı ta eve dönerek keyfiyet
ten luzanı ı:aberdar etti. Kızan 
alelicele evden çıktı ve derhal 
daıi'a, yoluna doğru uzaklaşıp 
gitti. 

Müştekilerin müracaatı üze-
rine mahalli jandarma kumanda~u 

Atanaşı çağırarak isticvap etmİ§ti. 
Atanaşın ifadesi: 

- Yolda bir softa rasreldi, 
elime bir mektup tutuşturdu, bunu 
yerine verip te cevabını almazsan 
seni öldllrürilP. dedi. Ben de 1rötil· 
rüp verdim. Bir daha softa 1rörün
medi. 

Şeklinden ibaret kalmıstı. Sa· 
lihliyi alt, üst ettıler, yollara 
adamlar saldılar, fakat Atanaşın 

tarif ettiği kıyafette bir so!taya 
rasgelmediler. 

intizar, tarassut, günlerce sür: 
dü, nihayet karar verildi. 

(Devamı var) 
Bu Nöbetci eczane ,ece 

istikamet Eczanesi 
[ Hükümet Yananda ) 

1 

Matsuoka imparator tara. 
f.ndan katul edildi 
Tokyo 3 ( A.A) - imparator, 

Matııuokayı kabul ederek Sovyet
lerle yapılan bitaraflık muahedesin
den sonraki siyasi hadiseler hak· 
kında izahat almıştır. 

80 Japon tayyaresi Çung. 
Ki11g'e hüu:m etti 

Çung-King 3 (a.a) - Bugün 
Çung King' şehri bu senenın ilk 
hava hücumuna maruz kalmış bir 
şehirdir 80 Japon tayyaresi şehrin 
garp banliyösü üzerine bir çok 
bombalar atmıştır. Japon akıncıla 
rı Çin dafi bataryalarının şiddetli 
baraj ateşile karşılanmışlardır • 

M 0N1 R 
NURETTiN 

( Baştara/ı ikincide) 
yisile hançerem titrer, oradaki ses 
tellerim bozulabilir. Sonra da sıkı 
gelen şütlere kafa vuruşu yapılır
sa insanın saçları çabuk dökülür· 
ınüı. (Bu1rün Münir Nurettin'in se· 
sinin hiç bozulmadıtına ve hali 
batında parlak siyah saçlarının 
mevcut oldıatuna bakılırsa bu ka· 
naatinde bu eski sporcumuzun ta· 
mamile hakkı varmış) · 

Münir Nurettin klübünü çok se· 
verdi ve burün de çok sever. Ko 
yu ve cand4n bir Fenerbahçelidir. 
Eski klüp arkadaşlarına karşı sar
sılmaz bir emniyet ve muhabbet 
gösterir. . 

Münir Nurettin Fen9rbahçelı 
ol luğu için daima ifıihar eder, f e· 
nerbahçeliler de Münir Nureıtin 
Fenerbahçeli olduğu için öğiinür· 
ler. Htlk da bu kıymetli musiki 
sanatkarımızın ayni zamanda sp->r· 
cu olduğunu öğrenerek onu bir 
kat daha takdir etsin ... 
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Londra 3 (a.a) - lnriliz rad. 
yosu, Arapç:ı neşriyatında Irak 
hakkında aşağıdaki hitabı yapmış· 
tar. 

', Irak milleti şahsi meof aatle
ri için lngiltere ile kavra arayan 
ve meml~ketimizin menfaatlerine 
hiyanet etmiş olan Raşid Aliyi ve 
bu bir ka~ askeri şefi reddet ve 
kov. Raşid Ali Irak kanunu esa•İ· 
sini ihlil etmiş ve memleketten 
kovduğu meirU kral Naibinin ha· 
yatını tehdit etmiştir. 

R ışid Ali, Mihverin emriyle 
harbi lrak'a teşmile hazırdır, Ve 
süratle reddedilip kovulmazsa mem· 
leketinize müdhiş iztiraplar getire
cektir. Sulh içinde yaşamak istiyor
sanız para ile satılmış antrikacıları 
deviriniz. Ve kanun ve nizam ye· 
niden hüküm sürsün.11 

Londra 3 ( a.a ) - Royterin 
diplomatik muhabiri bildiriyor: 

lngiliz kuvvetleri ile açık mu· 
hasamatla neticelenen lraktaki ha· 
reket, garp memleketlerinde adet 
olduğu veçihle talebelerden mürek· 
keJ> bazı unsurlann karışmış olma
sına rağmen sırf bir askeri isyan· 
dır. Iralı.ta askeri unsurlar daima 
siyasete karııınııtır. lrakın yakın 
tarihi hemea yalnız ordu subayları 
tarafından or1r•nize edilmiı bir 
komplo ve mukabil komplo allaile· 
sidir, 

Bu subayların ekserİ•İ ıiyaıi 
cina}·etlere kurban gitmiftir. Harp 
.Alman ve ltalyan propaj'andacıla
rına vaziyeti istismar etmek ve ln-
~liz-lrak muahedesi ile ln~iltere
ye verilmiş olan avantajlar hakkın
da aleyhde hiuiyatı tahrik eylemek 
fırsatını vermiştir. Irak ordusunun 
mikdarı sulh zamanında 30 bin 

askerden ve 15 bin polis ve Jan
darmadan mürekkeptir. 

Londra 3 (a.a) - Bu sabahki 
lngiliz gazeteleri bilhusa Irak- in 
giliz hadisesiyle meşgul olmaktadır. 
Gazeteler müttefikan bu hadisenin 
sebeb ni Mihver devletlerinin ant· 
rikalarına atfetmekte ve frakın e
konC\mik ve stratejik ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir. 

Taymis diyor ki: 

" Yeni Irak hükümeti'lin Mih
verle işbirliği yapınakta olduğun-

Makedonyada rasmf dil 
Sof ya : 3 [ A A. ] - Oskiip 

mıntakası reisinin emri ile Bulrar 
dilinin Maked'lnyada resmi dil 
olduiu ilin edilmiştir. 

iki lngiliz muhribi 
battı 

Londra 3 [ a. a.) - Bahriye 
nezaretinin tebliği : 

Yunanistandaki kuvvetlerin 
tahliyesi una~ında 1376 tonillto· 
luk Diyanon ve 900 tonilitoluk 
V rinek aerpido muhripleri Almana 
pike tayearelerinin biicumlarına 

mış ve batmışlardır. 

Almanlar Mersey üzerine 
şiddetli bir hbcum yaptılar 

Londra 3 (a.a.) - H • .va neza 
retinin teblij-i: 

Bu 1rece avcı tayyareleri ve 
hava dafi batary•ları tarafandan 
4 düırnan tayyaresi düfilrulmüıtü!. 
Merıey üzerine yapılan taarruz oıd· 
dotli olm ış ve bir kaç saat sür
müıtlir. Ôlil ve yarala adedile ha· 
sarın mühım olduj'u zannedilmek· 
tedir. 

dan artık ıüphe edilemez. lngilte
renin, Irak hilkümetinin suiniyetine 
teeHüf etmekten, zaferi Arap is
tikllh için bir tek ümit bile bı· 
rakmıyacak olan Dikt .. törlerle iş· 
birliğı yapmaktaki müsaraatına laf· 
maktan ve lraktaki haklarını ve 
strat~jik menfaatlerini mümkün o-
lan bütün şidddle müdafaa etmek
ten başka yapacağı yoktur. ,, 

Beyrut 3 (a.a) -lraktan gelen 
lngiliz kadın ve çocukları Filistine 
gitmek üzere Şam, Berut ve Ha
lepten geçmektedir. 

Nelfyork 3 ( A. A ) Irak 
hak~ ında tefsiratta bulunan Nev· 
york Tıtymis gazeteıi yazıyor: 

" ÇJk muğlak olan bu müca
delede Hitler herşeyi yapmakta 
tereddüt etmiyecek, hatta elinden 
gelirse dini ihtirasları dahi istis
mar edecektir.,, 

Btzim zamanımızda Baj'dad' da 
en ziyade konaıalan türkçeydi, Şim· 
di de orada türkçeyi bilenler pek 
çoktur. Şimdi payıtaht Bajdad'dır. 
Musul ve Basra ehemmiyetli tehif" 
lerdir. Musul petrollari dünyanın 

en meıhar petrolleri arasında sa
yılır. 

AMERiKA HARBE 
GiRMEK ÜZEREDiR 

( Baımalcaleden arlan) 
yorııa-ki buna tüphe yoktur- Bann• 
da yapacarı muhakkaktır. 

Esaaen Gallab enstitüsünün 
araştırmaları da Birleoik devletler
de efkirı umumiyenin harp lehine 
dönmekte oldutunu rösteriyor . 
Belki de bidiıeler çok yakında 

bu harp lehinde burün yüzde 83 
olan bu nisbeti daha çok yüksel
tecek ve umumi harpte olduia 
l'ibi Amerika ba defa d• ln~ltere
nin aaf ında Almanya ile mücadele
de buldnacaktır. 

Burün için f'n dikkate ıayan 
meseie lnriliz remilerini retirecek 
Amerikan donanmasiyle Alman tah
telbahirleri arasında bir hadise vu
ku bulup bulmayacağıdır. 

Bakahm Almanlar Amerika ile 
baro ilanına sebebiyet vermemek 
için böyle hadiselerden sakınacak
lar mı yoltsa her şeye raimen ti· 
caret remilerine muhafızlık eden 
Amerikan donanmasına da saldıra· 
caklar mı? 

Harbin şu günlerde çok kızışa
cağına ve şarkta da yeni ihtilatlar 
yapacağına göre b11 hadiseleri öi· 
renmekte pek de reç kalmıyaca· .. 
ğız. Yalnız son olarak burada ak· 
la gelen t.ir nokta varsa o da; 
muhtemel bir Alman Sovye-t harbi
nin Amerikan efkirıumumiyesinde 

yapacağı tesir ne olacaktır ? Bu 
her hald" çok merakla bir şeydir. 

IHSAN BOYUNDA PASTA! 
Sayın okuyucula· 
rımıza ve resmi, 
hususi dairelere 

A merikada düğünlerde çok büyük pas· 
talar yenmesi adettir. Bu pa:1talar bü· 

yük sarayları, yüksek binaları andırır. Her ta· 
rafı bqka bir ma~eden yapılmıştır. Nevyork· 
ta düi'ün pastalarını yapmakta mütehassıs ma· 
d Blanche adında bir kadın vardır. Aslen 
F;:nsız olan bu kadm kendi sanatında bü~ülı. 
bir mimardır. Yaptıi'ı büy~k pastalar ıeyrıne 
doyulamayacak derecede ruzeldır. 

Madam Blanche otuz seneuenberi bu iıle 
meşgııldür. Müşterileri arasında bir çok milyar· 
derler, milyonerler vardır. Roosevelt ailesinden 
beş kişinin düjününe bu kadın pasta yapını~· 
tır. Madam Blanche'ın bir yaptığı pasta Ötf'kı· 
ne benzeaıez. Hepsi b&1ka başka ilılOptadır. 
Bunların fiatları 500 dolar ile 2,500 dolar ara· 
aındadır· 2,500 dolarlık pastalar insan boyu 
kadardır ve hakikaten çok mükemmeldir. 

~adam Blanche şimdi 65 yaıındadır. Artık 
yorulduğundan yakında bu işi bırakmai• ka· 
rar vermiştir. • .-1 K---1,.-.--=-k~f-:l:J Harp zamanlarında, 

ıyme 1 me up 8'J sulh zamanlarından 
daha fazla mektup yualdıj'ı mahallak.tır. Harp 

zamanında meşhur ıe~eraller tarafından yazıl
mıı mektuplar, bu ıun. he~ tarihi, hem de 
maddi büyük bir kıyıne~ haızdirler. Fakat bu 
kıymetli mektupların munderecahnın çok mü· 
him olduiu sanılmaktadır. 

Lady Hamiltonun. valttile meşhur lngiliz 
amirali Nelsona yaıdııı mektuplar, nefsi lnril· 
terede bazı meraklılar taraf •ndan yüksek fiat· 
larla satılmaktadır. 

Lady Hamiltonun, son rünlerde Nfllsona 
gönderdiği mektuplardan biri Londrada 600 
Türk lirasına satılmıştır. Bundan iki sene ev
vel Napoleonun erkinı harbiyesine yazdığı bir 
mektup 6,500 ve iımi . Yeni düyaya izafe edi· 
len müıhur kişif Amerıko Vespuçinin bir mek
tubu da 400- lngiliz lirasına satılmıştır. 

• 
Tayyare fabrikala
rında Dç türlü saat 
muteberdir. B u n u 

Me ... lenburgdaki muaz:ıaın bir tayyarf' fabrika
sını ziyaret eden bir iateteci haber vermektedir. 

Fabrikanın duvarlarında ilç tilrlü saat bu· 
lwuuktacbr. Bwılardaa · lairi 24 ... u sM•-

Ahvali huıra dolayııile, mal· 

zeme fiatlannda ve müstahdemin alelade duvar saatidir. Diğeri on beş buçuk 
saati rösteren hususi bir saattir. Üçüncü du· ücretlerinde husJJle relen fevkal-
var saati 24 saat yerine 19 .aat 85 dakikayı ide yükseklik dolaygile illn llcret-
göstermektedir. lerimlzi bir miktar artumak mec• 

Çünkü bunun bir saatteki dakika adedi 60 buriyetinde le.aldığımızdan l·S-941 
olmayıp yüzdür. Adi saat fabrikanin teknik iı· den itibaren aıaiıdaki ilin tarifesi 
leri ile meı1rul olmiyan ameleai içindir. On beı dahilinde ücret alınacarını arze. 
buçuk saatlik duvar saati ekiplerin mesai za. deriz. 

mananı 1röatermektedir. Bir ekip bu müddet 1 _ Resmi ve husaıi daire-
zarfmda tayyarenin hafif madenden yapılan çu· 

lere ait ilinlann aatmndan 15 buklarını dizmektedir. Diier bir ekip ayni 
, kuruı. müddet zarfında çubukları birleıtirmektedir. 

Üçüncü ekip çubukları perçinlemektedir. Dör· 2 - Reklim mahiyetindeki 
düncü ekip çubukların levhalarını yerlerine ilinlar tiusut pazarhra tabidir· 
koyarak perçinlemektedir. Ba aOretle bir tay· • • • 
yarenin gövdesi dört 15,30 saatte yani ahmıt Yine ayni ıebebler talatuada 
iki saatte meydana relmektedir. olaralt abone ücretl.n.izid• k&· 

Bundan sonr• ınotörleri yerleıtirmekte ·ve . belblek lilD••· 
direr iletleri konu~maktadır. Tayyarenin iki çük mıkyuta yll Yeai 
gün devam eden uçuş ve motör hareketi tec- na daymat balao•~ ~ 

aboa• acre.....-ıs t61 
1 

-•:k rübelerinde her 1&ati 100 dakika olan davar 1 lak ll5i .Jtı .,... 700ıı ....... 
ıaati kullanılmaktadır. Elektrik •d ' •"•llt I 

1400 
k.,.... 

pilleri alta kilometre •_,.,...,,..-. lhıtJDa 'L.~:.,:::::..--------1 
kablo kallınllmalstedır. 
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ALSARAY SINEMASI 
BU AKŞAM 

iki güzel film birden takdim ediyor 
1 

( Ceciha Parker ) ve ( Erıc Lmden ) 
Tara/1.~dan harikulade bir tarzda yaratılmış zevk ve neş' e 

FiLMi 

Gençlik Günahı 
il 

William Gorgan - lrene Hervey tarafından 
temsil edilen korku ve heyecan filmi 

KORKUNÇ HANE 
Bugün 2,30 da 

Genelik Günahı - Korkunc Hane 
' f 

İLAN 
Belediye riyasetinden: 
1 - Belediye emlakinden muhtelif semtlerdeki akarattan 

olup aşağıda cins ve numaralarile mevkileri, muhammen icar 
bedelleriler muvakkat teminatları yazılı muhtelif akarat 1 Hazi 
ran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarih:ne kadar bir sene müd 
detle açık arttırma suretile ve şartnamesine göre kiraya verile 
cektir. 

2 · ihaleleri 23.5.941 Cuma günü saat 14 de Belediye bina 
sındaki BJediye encümenin:le yapılacaktır. 

3 · lsteklılerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatır 
mak ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye encüme 
nine müracaatları ilan olunur. 

Mevkii 

HükOmet civarı 

., " 
" .. 
u " .. 
,, .. . ., ,, 
il " 

,, " 
:u u 

u ,, 

Be'ediye önü 
Yağ .:ıımi civarı 

H.:ıyvan pazarı 

,, ,. 
Atatürk parkı 
HükOmet civarı 

Saathane civara .. .. .. .. 
" ,, 

" 
,. 

Cinııi 

Yazıhane 

.. 
" 
.. .. .. .. .. 
,, 

Eski temizlik 
ah uru 

Kulube 

" Saban yeri 
Kahve 
Büvet 

Eski Adliye 
bin:m 

Dükkan 

,, 
.. . , 
,, 

;: ;; ;; 
Es\d Buğday pıızarı Arsa 
Bel~diye altı Berber dükkanı 

;; ;; Kunduracı ;, 
.. ·· Lokanta •· " ,, .. 

Eiki buğday pazarı Gülen bar 

Yeni otel civarı Eczane 

N'). 

59 
61 
63 
65 

67/ 1 
67/ 2 
67/ 3 
67/ 4 
67/ 5 
55/57 

1 
2 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

28 
30 

6,4,2 

Muvakkat Muhammen 

teminatı 

90 00 
7 50 
5 00 
5 25 
2 25 
2 25 
2 60 
ı ~o 

2 25 
7 50 
9 25 

5 60 
5 60 
1 90 

45 00 
8 15 

131 25 

15 00 
12 00 
11 25 
11 25 
11 25 
12 00 
12 00 
7 50 

11 30 

37 65 
25 50 
37 50 

icar bedeli 

120 00 
100 00 
67 00 
70 00 
30 00 
30 00 
35 00 
20 00 
30 00 

100 00 
123 43 

75 00 
75 00 
25 00 

600 00 
101 00 

1750 00 

200 00 
160 00 
150 00 
150 00 
150 00 
160 00 
160 00 
100 00 
151 00 
532 00 
340 00 
500 00 
400 00 

30- 4- 9- 14 
30 00 

699 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

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

1941 iKRAMiYELERi 
J Adet 

3 
2 

4 
8 

35 
80 

300 

" ., 
.. .. 
" .. .. 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

50 
20 

Liralık .. 
.. 
" 
" .. 
.. 
.. 

2000. 
3000. 

1500. 
2000. 
2000. 
3500. 
4000. 

6000. 

Lira 

" 
" 
•• 
" .. 
.. 
" 

Türkiye ı, Bankasına para yat1rmakla yal
nız para biriktir"'ı• ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de denemlt olursunuz. 377 

( Sathk Hizar ) 
Bil .. me kaynak ve şeritle

rilc beraber 20 beygir kuv· 
vetinde maaşa iter aliktirik mÖ· 

törü satılmaktadır. Arzu edenler 
Mersinde Fort acentesine ve 
yahut Bay Alanyalı Mustafa. 
ya müracaatları. I 

~O· 1· 2 .. 3 -4 694 

Kirahk Yayla Yurdu 
Bürücekte Çampalds mev

kiinde yukarı iki oda orta sa
lon bir mutbak suyu mustakil 
havadar ve kullanışlı bir ev 
icara verilecektir. lstiycnlerin 
Belediye tahsildarı Nimet Tür 
kaya müracaatları. 7 i 7 

BUGON 

... . 
ASRI SiNEMADA 
Suvare Suvare 
8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKi BÜYÜK SAHESER BiRDEN SUNAR • 
I 

CEBEL iT ARIK Filminin Unutulmaz Artistleri 

ViVİANE ROMACE GEORGES 
FLAMONT- DOLIO tarafından 
NEFiS BiR SURETTE TEMSiL EDjLEN 

YARI ÖİCEDEN SONRA 
Esrar ve maceralarla dolu bügük aşk fJe heyecan filmi 

il 
Dünya Sinemacılığının f n Korkunç Artistleri 

tJl~S f E~~ t;JOlf ONU 1M 

~·=---Y~~·:..~~~ ..... :..:~:·:. .... ·=-~~·~·~~~ ... ;t:~·~~~j 
~~~:~:.:~~~~·=:;r:;..J}!!~~~~~t:;Jt.~'1,';;;.e~~!~!~:.;;l; 
Bugün Gündüz Matinada: iki Film Birden 

1 ... YA' 1 G]CfDl~I ~10ılRı.\ 
"2- MİSTER MOTONUN IHT ARI 

Belediye Riyasetinden: 
1-Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile mev

kileri ve muhammen icar bedellerile muvakkat te'minatları 
yazılı buğday paıarı mevkiin deki zahireci dükkiııları 1 Ha
ziran 941 tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kadar bir sene 
müddetle açık arttırma s u r e t i l e ve şartnamesine gö· 
re kiraya verilecektir. 

2- İhaleleri 20- 5- 941 salı günü saat 14 de belediye 
binasındaki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını ya· 
tırmak ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe ka
lemine ve ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Muvakkat Muhammen bedel 
Mevkii Cinsi No: Teminatı 1 c a r ı 
~~~~~~~~~~~~ 

Kolordu caddesi zahireci dükkanı 28 11 25 150 .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 
.. ,. 

.. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 

. . .. 

. . .. . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. 

3o 4 9o 65 
32 4 9o 65 
34 4 9o 65 
36 3 45 46 
38 4 9o 65 
4o 4 ~o 65 
42 4 9o 65 
44 4 9o 65 
46-66 11 25 150 
43 4 9o . 65 
So 4 9o 65 
52 4 9o 65 

Buğdaypazarı 54 4 9o 65 
.. .. 
.. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 

.. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. 

.. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. 

62 4 9o 65 
64 6 . . 80 
54 18 75 250 
62 11 25 150 
64 11 25 150 
68 11 25 150 
7o 11 25 150 
72 11 25 150 
74 7 9u 1o5 
76 18 75 250 
7R-8o 22 So 300 

30 4- 9- 14 700 

• -~ • ' • • : • - '• : ' t 

Tan Sinemasında 
eu akşamdan itibaren en müthiş maceralar ve en 
heyecanh vakara~ şaheseri emsalsiz ve ateş:n yıldız' 

MUSTER GRABBE 
Tarafından Harkulide Bir Kabiliyetle Yaratılan 

Bay Tekin Meçhul Dünyalarda 
25 kısımlık büyük sergüzeşt fle dehşet filmini sunuyor 

Binlei'ce figüran, korkunç ve aehşetli sahneler her sahnesi 
binbir hareket ve heyecanla seyredilecelc olan bu fevkalade 

Sergüzeşt Filmini Meraklı)4ra Tavsiye Eder ••• 

Filme uıveten: GUZfl SESt1 [OVDOY 

GENE AUTRY 
Tarafından Temsil edilen Heyecan ve macera filmi 

DA& $AR.~{ISI 
Bugün 2,30 da 

Gençlik Günahı - Korkunç Hane 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kf'mal SA TrR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası - Adana 

4 Mayıs 1941 

Avrupalıların Herıün Kolipostal İle Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

·rurk Mamulatı 

ÇAPA ·MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder . 

Çapa marka çorbahk hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucu1luk ve ıür,atle 

hazırl'lnabilmesi bakımından da ayrıca şayam tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü· 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

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

KURUŞA ALABİLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1- Adana sebze hali· Taş 
karakolu arasındaki yol par
ke olarak inşa edilecektir. 
Kapah zarf usuliyl~ on beş 
gün münakasaya konulmuş 

Adana. lstanbul ve Ankara 
gazeteyleriyle ilin edildiği 
halde şeraite uygun bir şe· 
kilde talip çıkmadığından be-
lediye encümeninin 28-3-941 
tarih ve 521 sayılı karariyle 
işbu yol inşaatı arttırma ek
siltme ve ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince 
bir ay içinde pazarlıkla iha
le edilmek üzere münakasaya 
ko=ıulmuştur. 

2- İşin keşif bedeli 239-
89 ,87 liradır. 

3 - Muvakkat teminatın 1 

1799,24 liradır. 
4- 14- 4- 941 tarihinden 

itiberen cuma ve salı günleri 
saat on altıda belediye bina· 
sında toplanarak belediye en-
cümeni tarafından ihalesi ya
pılacaktır. 

5- İstekliler bu işe ait 
Şartname, proje vesair evra· 
kı Adana belediyesi fen işle
ri müdürlüğünden 120 kuı uş 
mukabilinde alabilirler. 

6- Bu iş hakkında fazla 
malumat almak isteyenler Ada
na belediyesi fen işleri da
iresine müracaatları ilan olu· 
nur. 15-22-27-4 646 

Acele Satllıktır 
General ~ektrik marka 

pek az kullanılmış bir su so
vutma makınesi acele satı • 
lıkdır . Almak istiyenlerin 
ulus parkı karşısında 36 nolu 
yazıhaneye mllracaatları. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 715 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1:.. Adana şehrinde Tar- . 
su~kapusu ile taı karakolu 
arasında bir lağam inpsı açık 
eksiltme usulile müaakasaya 
konulduğu halde talip çıkma• 
dığından belediye encümeni 
karariyle işbu inşaat pazar
lıkla ihale edilmek ilzere bir 
ay için munakasaya konulmuş .. 
tur. 

2- 25- 4- 941 tarihinden 
itibaren cuma ve sah günleri 
saat 16 da belediye salonun· 
da belediye encümeni tara· 
fından yapılacaktır. 

3- işin keşif bedeli (9271. 
56) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 
(695,36 liradır • 

5- Keşif ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin belediye 
fen dairesine müracaat etme
leri ilan olunur. 

669 25- 4- 14- 24 

İLAN 
Şirketimizin işletmekte oldu
ğu çoçak cehennemdere or· 
manlarımızda kereste kat ve 
imal ve yine kendi vesaitiyle 
dere boyunda gösterilecek 

yerlerde teslim eylemek ıar· 
tiyle tahtacı ameleaine ibti· 
yacımız vardır. Çalışmak ar
zusunda olanlar şartlarımızı 
öğrenmek ilzere her gün Şir
ketimize müracaatları. 

Toros Limited Şirketi 
Mersin orman işletmesi 
617 8- ıı. 14- 4 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastalıklar Mütahassısı 

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

680 


