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Diktatörün Aşkı 
• Yakında tefrikasına bqlayaca· 
gımız aşk, heyecan ve sergüzeşt ro· 
manı bu ismi taşıyor. 

Yıl ı 1 No, 270 
lıın fartl•rı ldar• 11• 

kararlattırı\ır, 

'- P'lyat:ı 5 Kuru•t:ur _ _/ SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

1 Bir Rus tank kolu keşif hareketinde 

Ankara 1 6 Mihver radyolarına göre Fin ve Alman 
( Radyo gazetesi) kıtaları huduttan 

- Mihver ajansı R u s 80 kilometre içeri 
ve radyoları, Sov. nüfuz etmişlerdir. 

yetlerin hükümet h •• k •• - • F k b d t a at ura a ~u 
merkezini Gorki· U U m e 1 

ki ciheti hatırlatmak ye na ettiklerini 
haber vermekte- -M·-----k-------• lazımır ki; Kareli 
dir. Sov'.~t istih-. O S ova . berzahında irili 
barat reısı muavı ufaklı birçok göl 
ni ise bu hususta _, ___ t ____ k ___ t_t_•• vardır. Bu göller 

yaptığı beyan.tta,yı er e 1 arasındakiRus mev 
lran elçisinin bir 

------------- zilerini aşarak cegazeteciye verdi- Alman motörize kolları nuba ilerlemek he 
ği cevabı hatır-
latmaktadır. lran Smolensk şehrinin çok halde zorca bir 
elçisi, Sovyet hü. yakınlarına vardılar meseledir. Kana· 
kümet LOerkezinin at1mızca1 hareki-

Moskovadan ay- Leningrad ve 
rılmasına lüzum 

olmadığını söyle- Kiyef böJgele-
miştir. 

tın müsait ovala

intikal etmesi için 

Sovyetlerin b u 
mevzileri kendi

liklerinden terk· 
etmeleri lazımdır. 

Alman ardu- rinde korkunç 
ları Stalin hattı 

üzerindeki tazyik· muharebeler 
!erini çok arttır· 

Aksi takdirde 

80 kilometre iler
liyen bu kuvvet· 

!erin Kareli ber· 
zahının bu kısmın-

mışlardır. Bilhas- O 1 U y O r 
sa Vitebsk böl· 
gesinde harekat 
Almanlar lehine 
inkişaf etmekte· 
dir. 

Ruslar bu h a r b e 
1 5 O O O tayyareyle 
girmi•ler 

da durmaları çok 
muhtemeldir. 

Bir habere göre Alman mo
törize kollarının ileri unsurları 

Smolensk şehrinin pek yakınlarına 
kadar ilerlemeğe muvaffak olmuş
lardır. Buradaki Alman taarruzla· 
rının ciddi olduğunu . ve her ıki 
tarafın •ağır zayiat verdiklerini 
Sovyetler de iıiral ediyorlar. Al· 
tayyareleri lıu bölgede 500 Sov
yet kamyonu ile 25 tank tahrip 

Macar topraklarında 

Sovyet paraşütcüleri 
Macar ajansının verdiği bir 

habere göre, macar toprakların· 
da bir demiryolu köprüsünü ber· 
hava etmek üzere bazı Sovyet 
paraşütcüleri yere inmişler ve 
fakat vazifelerini görmeğe imkan 
verilmeden esir edilmişlerdir. 

etmişlerdir. Rus hava kuvvetleri 
Berlioden verilen bir haber· 

de ise Alman hava kuvvetlerinin iyi haber alan kaynaklara 
Maskovaya giden demiryolunu göre, Sovyetler, Almanya ile gi· 
işe yaramaz bir hale koydukları riştikleri bu harbe 15 bine yakın 
bildiriliyor. tayyare ile girişmişlerdir. Vakıa 

Leningradın cenubunda hare· Sovyet Rusya için bu rakam pek 
kit yapmakta olan Almanlara büyük sayılamaz. Sovyetlerin 
karşı Sovyetler geniş mikyasta belki de daha fazla tayyareleri 
ve şiddetli mukabil taarruzlarda bulunması muhtemeldir. 

bulunmuşlardır. Almanlar muka· Leningrad'ın kaybı felaket 
bil taarruzlar olduğunu itiraf edi-
yorlar. Ancak bu taarruzların teşkil etmezmiş 
ağır zayiatle tardedildiğini de işa. Londra 16 ( A. A) _ Taymis 
ret etmektedirler. · · b gazetesının aş muharriri, Lenin-

Kiyef bölgesinde her iki ta- grad'ın maruz bulunduğu tehdidi 
rafın oldukça mühim tank kuv- bahis mevzuu ederek diyor ki: 
vetleri arasında başlamış olan « Leningrad henüz kaybedi(. 
muharebaler •lan devam etmekte- miş değildir. Kaybedilse bile ka-
dir. Almanlara göre Kiye! önün· ra harekatı bakımından birinci 
deki feniş betonarme şebekesi derecede büyük bir felaket teş· 
zaptedilmiştir. Kiyefe 150 kilo· kil etmez. Fakat bahri bakımın· 

\ 
Ruzveıt 

Harp 
istiyor 

Alman gazetelerine göre : 

Amerikan donanması
na verilen emir,dina
mite konulmuş fitildir 

Berlin (a.a) - Ruzvelt harp 
istiyor,, 11 Ruzveltin amerikan do .. 
nanmasına verdiği hainane emir .. 
" Ruzvelt ateş açmak istiyor" 
" Ruzvelt Alman denizaltılarına 
ateş edilmesi emrini verdi ,, gibi 
başlıklar altında bu sabahki bütün 
Berlio gazeteleri B. Ruzveltin a· 
çık denizlerde zuhur edebilecek 
bir hadiseden istifade ederek Al. 
manyaya karşı harp ilan etmek is 
tediğini ifşa etmektedirler. 

Voolkischer Beobachter diyor. 
ki : 

u Ruzveltin en hararetli arzu .. 
su, mevcudiyeti için mücadele 
eden Avrupayı garp yarım küre. 
sini müdafaa gibi uydurma bir 

bahane ile sırtından vurmaktır. 
Ruzvelt böyle hareket etmekle, 

hadiselerin ceryanını durduramı· 

yacaktır. Amerika yahudiliğinin 
Ruzvelt v•sıtasıyla Moskova ve 

Londradaki teşkilatlarını kurtar. 

mak için yapacağı teşebbüslere 

rağmen bolşevikliği ve lngilizleri 
bekliyen akıbet değişmiyecektir. 

Berliner Boersen Zeitung 
Ruzveltin Amerikan donanmasın~ 
verdiği emri u dinamite konmuş· 
filil ,. diye tavsif ediyor. 

Kızılhaç yardım sefE!r
leri ve Rusyanın itirazı 

Berlin: 16 {a. a.] - Harbin İn· 
sani şartlar altında idaresi için 
bazı kaidelere riayet edilmesi lü4 

zumu etrafında ileri sürülen müta-
18.ttlara cevaben Alman Hariciye 
nezareti mahfilleri Almanların bu 
kaidelere esasen bağlı bulunduk
larını beyan etmişlerdir. 

Bu münasebetle Ballıkta ve 

Şimal Buz denizinde Almanların 
ihdas ettikleri Kızılbaç yardım se· 

!erlerine itiraz oden Rusya'nın 
hattı hareketi calibi dikkattır. 

B. Çör çil _j 
metre mesafede bulunan Jitumir dan bu ziya çok vahim neticeler ç 
şehri bölgesinde de bazı Sovyet doğuracaktır. o•• r ç ı• 1 • 
kıtaları muhasara olunmuşlardır. • Filhakika Sovyet donanması 

Fin ve Alman kuvvetlerinin 
harpte mühim bir unsurdur ve R t 

Karoli berzahından Leningrad'a usya mu•• Alman nakliye gemilerine ve ge· • 
doğru ileri harekatın inkişaf et-

mekte olduğu bildiriliyor. (Devamı üçüncüde) -------------..,._Al m......_a_n_y_a __ A_m._a ..;.;;Pe;.;;;de;:;;go:.:ji o:;:;.;··ör=:et=m- t e f İ k İ m İ Z • 
meninin konferansı ------------

Rusyaya taarruz için Amerika'nın Kolombiya üniver· d i r d e d i 
J 

sitesinden tahsil görmüş olan An-

a po nga Üze- kara Gazi terbiye enstitüsü Pede· A K 
goji öğretmenlerinden Bay Mithat VaID amaraSJ 

r l n e f Q Z y l k Enç dün saat 18,30 da Halkevin· • 
de «Göz hastalıkları ve körlük» lngiliz Başveki-

gapzgor mezzulu enteresan bir konferans 
vermiştir. l" • h ti 

Londra : 16 [A.A.] _ Japon· Bu münasebetle mevzu ile ali.kalı JDJ arere e 
yanın yeni bir askeri hareket ta· bir de film gösterilmiştir. J k J d 
sarlamakta olduğunu gösteren bir Bay Mithat Enç; yaz tatilini a J Ş a ) 
çok em. m_areler mevcudsa da ne geçirmek üzere dün geceki trenle 
tarzda ınkışal ettiği henüz 

10 
Gazianteb'e hareket etmiştir. "Kimse bizim komÜ· 

d ""ld" F'lb k" ma m • tl f d egı ır. 1 a ıka Sibiryanın ce- nıs er sa ın a oldu 1 l • Ağlebi ihtimal Japonya Hindi 
nup eya et erme taarruz için Al· · · d k b g~umuzu ve komu""nı"z. çınıye taarruz e ere u suretle 
llıanlar Japonyayı tazyık etmekte· 
dirler. Fakat Sovyetlerin kuvvetlı" Filipin adalarıyle Malezyadaki in· mın harbini yaptığı· 

giliz - Amerikan müdafaa hat· 
Şark ordularının mevcudiyeti Ja· trna mukabil bir hat tesis etmek mızı 
P0nları diiıUndürmektedir. niyetindedir. 

'· 

' 
Bremen ve 

Hanovr 
bom balandı 

Londra : 16 [A.A.] - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği: 

14-15 Temmuz gecesi lngi· 
liz bombardıman tayyareleri Bre. 
men ve Hanovri şid<letle bombar. 
~ım~u etmişlerdir. Her iki şehir 
uzerıne de tonlarca yüksek infilAk 
kudretli bomba ile binlerce yan
gın bombası atılmıştır. Bremen 
doklarında ve H d k' . b' anovr e ı sanayı 
ınalarıoda büyük yangınlar çıka· 

rılıoış ve mühim hasarlar tevlit 

Almanya ve lngiltere üzerinde karşılıklı hava akın- ı e~ilm.iştir. Keza Almanyanın batı 
Zarı devam edigar. Resimde, harekete hazırlanan /ngiliz şımalınde müteaddit diğer hedef· 
taggarecilerini görüyorsunuz. le~. ..de . bombardıman edilmiştir. 1-----------------------------1 K,çuk bır teşekkül Ruterdam dok· 

hrını bombardıman etmiştir. 

Berut'ta 
müttefik 
resmigeçidi 

Halk müttefik kuv 
> vetlerinin şehre 

girişini hararetle 
alkışladı 

Londra 16 ( a. a. ) - Suri
yedeki mütareke şartlarını bahis 
mevzuu eden Tayaıis gazetesi di· 
yor ki: 

« Vişi hükilmetinin boyun eğ 
mesi yüzünden mihverin Suriyeye 

hululü durmuştur. Suriye ve Lüb
nan halkı tam bir istiklal ve haki 
miyet vadini almıştır. Bunda Fran 

sanın menfaatlarına dokunan hiç. 
bir şey yoktur. Ve Fransanın bu 

menfaatları lngiliz menfaatlarına 
muhalif de değildir. 

Çörçilin kaydettiği ;gibi son 

iki ay içinde orta şarktaki askeri 
vaziyette hasıl olan iyilikten dola
yı memnun olmakta haklıyız. fngi· 
liz kuvvetleri şimd1 şarki Akdeni· 

zi Türk hududuna kadar kontröl
leri altında bulunduruyorlar. 

Orta şark şimdiye kadar bi 
rinci derecede mühim harp sahne 
si olmuştu. Şimdi Suriyeyi ele ge

çirmekle bu vaziyetimiz daha zi· 
yade kuvvetlenmiştir. Ve orta 
şarkın ehemmiyeti bu nispette art 
mıştır .» 

Berut 16 ( a.a. ) - Müttefik 

kuvvetlerinin şehre girişini halk 

hararetle alkışlamıştır. Avustralya 
lı askerler bugün şehir sokakların 

da bir geçitresmi yapmışlardır. 

Bağdat 16 a. a. ] - Emir 

(Devamı ikincide ) 

Sovyet hükOmetinin 
bir kararı 

••. Londra 16 ( A. A) - Öğren il· 
dıgıne göre, Sovyet hükumeti in. 

gilterenin yanı başında harp eden 

Yugoslavya, Yunanistan, Belçika 
ve Norveç hükumetlerini tanıma· 
ğa karar vermiştir. 

Sanıldığına göre, Ankarada 
bulunan y l f" . ugos avyanın Moskova 
se ırı yakınlarda Moskovaya hare
ket edecektir. 

lngllterede hava hU· 
cumıarından ölen 
Ve yaralananlar 

Londra 16 ( A. A) - Res. 
men bildirildiğine göre, 1940 Ka. 

nunusanisinden bu senenin Haziran 
sonuna kadar lngiltere üzerinde 
Y.apılan düşman hücumları netice· 
sınde 41900 kişi ölmüş ve 52178 

kişi yaralanmış veya hastahaneye 
yatırılmıştır. 

Şarkr Afrikada ltalyan 
muvaffakiyetleri 1 
Roma 16 ( A. A) - ltalyan 

resnıı tebliği: 

Şimali Alrikada ltalyan ve 
Alman teşekkülleri Tobruk ve ci· 
varına ve tayyare meydanlarına 

hücum etmiş, Libyada müteaddit 
yerler üzerine akınlar yapmışJar· 

dır. Şarki Afrikada kıtalarımız 
mühim muharebeler vermiş ve 
parlak zaferler elde etmişlerdir. 

Bir düşman tayyaresi düşürül· 

Prens Konoye 

Japon kabi
nesi çekildi 
Daha kuvvetli 
bir kabine 
kurulacakmış 

Bir gazeteye gö
re; Japonya top· 
yekOn harp va
ziyetine girmek 
Uzere ehemmi
vetll kararlar 
v e r e c e k t i r. 

Ankara : 16 [ Radyo Ga· 
zetesi ] - Tokyo'd 1 ha .. an g e en 
. ~erlere gore, Japon kabinesi 
ıstıfa etmiştir. Prens Konoye 
kabinesinin istifasına sebep, bu· 
günkü şartlar ve vaziyetlere 
göre daha kuvvetli bir kabine 
l<urulması olduğu beyan olun· 
maktadır. Bir Japon gazetesi 
diyor ki: 

" Japonya topyekOn harp 
vaziyetine girmek üzere ehem
miyetli kararlar verecektir. " 

Londradan gelen haberlere 
göre ise, Japonyanın yeni bir 
askeri harekat tasarladığını gös. 
teren ali.metler lngiltere ve 
Amerika tarafından çok yakın· 
dan takip edilmektedir. 

lngilizlerin kanaatine göre; 
tutulacak yol hakkında Japon 
resmi mahfilleri arasında bile te
reddüt vardır. 

Royterin diplomatik muha
birine göre ise; Almanlar Ja· 
ponyanın Sibiryadaki Sovyet 
deniz eyaletine saldırmasını çok 
istemektedirler. Halbuki burada 
kuvvetli bir Sovyet ordusu var· 
dır. Faka! her ne olursa olsun 
böyle nazik bir zamanda ve 
durumda kabinenin istilasına 

ehemmiyet vermek gerektir. 
Prens Konoye kabinesinin 

iJtilasını müteakip daha kuv
vetli bir kabine kurulması iste· 
niyor ki bu kuvvetJendirme as
keri mü(rilleri arttırırsa Japon
ya belki de harbe girme hak
kında. yakında kararlar ittihaz 
edebilecektir. 

Malta : 16 [ A.A. J _ Pazar
tesi akşamı üç defa ha va tehlike 
işareti ;verilmiştir. Bombalar sivil 
binalarda bir miktar hasara sebep 
olmuştur. 

Londra : 16 [ A.A. J - Hava 
Nezaretinin tebliği : 

Münferit bir Alman tayyaresi 
dü~ gündüz cenubi Gal ile garbi 
lugıltere üzerinde uçmuştur. 

. ~erlin : 16 [A.A.] - Bugece 
lngılız tayyareleri Ren ve Vest· 
falya endüstri mıntakasının üze· 
rine kısa akınl~rda bulunmuştur. 
Hava dali bataryalarının çok sıh
hatli ateşi sayesinde lngiliz tayya· 
releri daha hedeflere varmadan 
dağıtılmıştır ve attıkları bir kaç 
infilak ve yangın bombası da 
pek az hasar yapmıştır. 

Lozan zaferinin 
yıldönUmü 

lstanbul - Lazan zaferinin 
yıldönümü münasebetile 24 Tem
muz Perşembe günü üniversite 
merkez binasında ve bütün Halk· 
~vlerinde meraıim yapılacaktır. 
Bu merasime ait proğram hazır
lanmak tadır. 

Adliye vekili lstanbulda 
tetkikler yapıyor 
lstanbul - Adliye Vekilimiz 

B. Ha.~an _Menemencioğlu bu gün 
de muddeıumumi Hikmet onat 
ile Kadıköy cihetindeki hukuk 
kadastro ve ceza mahkemelerin; 
gezmiş, muhakemelerde hazır bu
lunmuştur. 

Vekil daha sonra Üsküdar 
adliyesinde ve Üsküdar ceza evin· 
de de tetkikler yapmıştır, 

':m?iyet Umum MüdUr 
luğünde nakil ve terfiler 

Ankara [ Hususi ]- Emniyet 
Umum Müdürlüğü 400 den fazla 
zabıta memurumuzun terfi ve na• 
killerini ihtiva eden yeni bir liste 
tanzim etmiş ve tebliğata başla

mıştır. Listenin şehrimize taallOk 
eden kısmı şudur : 

K. Muavini 1. Zühtü Akça· 
koca, Polis Şükrü Baysal, Enver 
Kezer, Celal Ortaç, Fuat Akgün, 
Hüseyin Altaylı yerlerinde terli 
etmişlerdir. Yusuf Kaymak da ter· 
lian lstanbula tayin edilmiştir. 

Komiser Muhittin Hakkari 
komiser Mahmut Sezgün Cizre: 
K. muavini Salim Batur Bitlis • 
K. muavini Yusuf Polat Tunceli • 
K. muavini Salahatıin Ôzel lstan. 
bu 1, K. m u a v i n i H a s a n 
Aras K. Eli, K. muavini Ô. Lutfi 
P o 1 at h a n e 1 i lstanbul, polis 
memurlarından ,Raif Kenanoğlu 

Hatay, A, Faik Sölpükoğlu Hak· 
ki.rı, A, Rıze Köseoğlu Hakkirı, 
Zekeriya Yılmaz Mardin, Ahmet 
Melek Hakkin, Mustafa öğreten 
Hakklrı, Hüseyin Atlı Kars, Şük
rü Ergüreş Kars, Sabri Esin Mar
din, Turan Ünalp Kayseri, Seli· 
bittin Sunay Kütahya, Ahmet 
Yiğittürk Sivas, Yaşar Ali Nural 
Balıkesir, Hüseyin Cemil Karacan 
Kars, M. Kemal Y •şildağ Mardin 
Sami Dipsi Kocaeli, Ahmet Can· 
dar Çoruh, Halit Esen lstanbul'a 
naklen tayin edilmişlerdir. 

Manifaturacıların 
flkAyetl 

liotanbuJ - Fiyatları müraka· 
be bürosu perakende manifatura 
eşyıt•ı satan tacirlerin şikiyetlerini 
tetkik etmi.ştir. Perakendeciler 
toptancıların kendilerine pahalı 
mal sattıklarını ve satışlarda 

rakendecilere ait 
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Amerika 1917 de Mahkllm kadın· İngiliz - Rus 
ittifakı 

• 

harbe nasıl girmişti? lar çalıştırılacak Yazan 
A. Ş. 

Esmer 

Londra' dan ve 
M o s kova' dan 
haber verildiği
ne göre, lngil-

tere ile Rusya arasında bir itti
fak imzalanmıştır. iki hükmü ih
tiva eden bu muahedeye göre: Vilson'un dua gUnU 

O zaman Amerika Cumhur· 
reisi olan Vilson, 19 Ağustos 1914 
taribindenberi vatandaşlarına bi. 
taraf olmalarını tavsiye etmişti. 
Hatta 8 Eylalde, Cenabıhakkın 
insanlar ve milletler arasında vi
lak ve ahengi iade etmesi için 
bir" dua günü seçilmesini İstemişti. 

sında münasebetlerin kesilmesini 
amil olacağını tahmin ediyordu. 
Reisicumhurun sözcüsü olan albay 
House: « Bir aya varmaz Almanya 
ile harp halinde bulunacağız » di
yordu .. 

Halbuki o zaman harp patla
madı. Niçin ? Çünkü Vilson daima 
harbe aleybdar bulunuyordu. Va-

8 irleşik Amerika, mihver şington bir protesto ile iktifa et-
devletlerine karşı tedbir al- miş ve Almanyadan hab•rsizce ve 

Czernin Kayser'i bu kararından 

vazgeçirmeğe beyhude yere çalış

tılar. 

Alman Hariciye Nazırı Zim· 
mermann, Amerikanın gevşek hare
ket edeceğini ümid ediyordu. Hal
buki Vaşington ile Berlin arasın
daki siyasi münasebetler kesildi. 

1917 ile 1941 
arasındaki fark 

makta devam ediyor. Amerika li- gayri muharip olan yolcuların kur- 1 I 
94 

d 
917 i e 1 1 arasın a şu 

manlarında demirli bulunan mih- tarılması temin edilmeden gemile-
üç esaslı fark vardır. 

ver vapurlarına elkonulduktan, rin torpillenmiyeceğine dair bir 1 _ Bugün Amerika efkarı u-
mihverin Amerikadaki alacakları vaad almıştı. 
bloke edildikten, Alman ve ltalyan Bu sırada Amerikanın mütte-

mumiyesinin harp fikrine daha zi-
yade temayülü. 

konsoloslukları kapatıldıktan son- fiklere yardımı bir nebze genişli· 2 _ B. Roosevelt'in Vilson'dan 
ra Groenland ve lslanda da işgal yordu. Şark vilayetlerindeki büyük daha azimkar davranması. 
edilmiş bulunuyor. Bu tedbirler, bankalar açıkça vaziyet almışlardı. 3 - Birleşik Ame,ikadaki ha-
Birleşik Amerikayı, gün geçtikce 1915 senesi Ağustosunun sonların- zırlıkların derecesi. 
fi'len harbe yaklaştıran birer mü- da Vaşington hükümeti Birleşik 1916 •enesinde Amerika kon-
him adım telakki edilebilir. Amerikanın istihsalatını felce uğ· gresinde muhalifler (bugün de hi-

Umumi harp esnasında, bun- ratmağa çalışan Avusturya - Ma- la infiradçı olan ayandan La Fal-
dan yirmi beş sene evvel, yani caristan sefiri Dumbanın geri çağ- lette kongre reisi idi) mutlak bir 

1917 senesinde •• ------------------------------, bitaraflığa taraftar 
harbe sürükliyen Geçen umumi harpte, başta General Ludendorf ve oldukları halde 
hadiseler, bugün· Amiral Von Tirpitz olmak üzre Alman erkanıharbi· bugün Vanden 

k ü 1 erine çok gesi, Amerikanın harbe girmigeceği zannında ısrar berg, Johnson ve 
benzer. ediyordu. Follette'ler lngil 

Geçen harp- •••••••••••••••••••••••• .. •••••~" tere'ye yardım e· 
te Kayser Vilhelm ve Ludendrof, rılmasını Viyanadan talep ediyordu. o dilmesini kabul ediyorlar. Fakat 
Amerikanın harbe girmiyecegını, Geçen umumi harpte, general Birleşik Amerikanın silahlı bir mü-
Amerika harbe girse bile bu mü- Ludendorf ve amiral von Tirpitz dahalesi aleyhinde bulunuyorlar. 
dahalesini gayri müessir kılacak- olmak üzere Alman erkanı harbi- En nihayet Vilson, hiç bir za-
larını ümid ediyorlardı. O zaman· yesi, Amerikanın harbe girmiyeceği man bugün B. Roosevelt'e veril-
lar Reisicumhur olan Vilson, B. zannında ısrar ediyordu. Kayser, miş olan salahiyetleri kongreden 
Roosevelt kadar müttefiklere taraf- Vilhelm, bunların mütalaalarına is- alamamıştır. 

tar değildi. Vilson'un parlamento· tinaden 1917 şubatında tahtelbahir Bugün yegane hakim olan B. 
daki vaziyeti de B. Roosevelt'in taarruzuna karar vermişti. liaşve· Roosevelt'tir. Bu da Amerikalılar· 
vaziyeti kadar kuvvetli değildi. vekil Bethmann Hollveg, Avusturya- dan yüzde doksanının bu davaya 

B. Roosevelt gibi, 8. Vılson Macaristan Hariciye nazırı Kont zahir olduklarını göster. 
da Avrupaya sulh ve sükOnu ia
de etmek emelini beslemiş, fazla 
olarak Amerikan bitaraflığının 

mürevvici olmuş, 19 ağustos 1914 
tarihindenberi vatandaşlarına «bi· 
taraf» olmalarını tavsiye etmişti. 

Hatta 8 eylulde: Cenabıhakkın in
•anlar ve milletler arasında vifak 
ve ahengi ,iade etmesi için bir 
« dua günü » seçilmesini istemiş

ti. 

Tavassut tek lifi 

O zaman Hariciye nazırı 

olan B. Bryan, Birleşik 

Amerikanın harbe iştirakini menet
mişti. 5 eylOlde Marne muaharebesi 
başladığı zaman Bryan, Vilson'un 
müzaharetiyle Alman sefiri kont 
Brenstorff'a Birleşik Amerikanın 

tavassutunu teklif etmişti. Birinci 
teşrinde Vilson·un şahsi dostu olan 
albay House, Büyük Britanyaya ta
vassut için hizmetlerini teklif et
mişti. 

1916 senesinde Vilson, riyase 
ticümhur intihabınd.! namzetliğini 
Amerikanın bitaraflığı esasına da
yanarak tekrar koymuştu. 

Berutta Müttefik 
resmi geçidi 

( Baştaraf ı birincide ) 

Abdullah radyoda bir nutuk söy
liyerek Irak ve bütün arap dünya
sı • gençliğini birleşmeğe davet 
etmiştir. 

Berlin 16 (a. a.) - Yarı res
mi mahfillerin kanaatına göre, Su 
riyedeki lngiliz harekatı imzalanan 
mütareke ile nihayet bulacaktır. 

Fransanın bu tarzda hareket et
mesi müstemlekelerini müdafaadan 
aciz olduğuna delalet etmemekte
dir. Fakat Almanya bu meseleden 
alınacak derslerin çok olduğunu 
ileri sürmektedir. 

Kahire 16 ( a.a ) - Suriye 
de imza edilen mütarekename hak
kında şu malumat ~ verilmekte
dir. 

Hür Fransız ordusuna iltihak 
etmek arı.usunu gösteren askerler 
haiz oldukları rütbeyle alınacak

lar ve terli ve tekaüdiyeleri temi
nat altına alınacaktır. 

Sivil memurlar da ayni şarta 

tabi tutulacaklardır. Suriyede bu-

Ticaret odası reısı 

lstanbula gitti 
Ticaret odası ret.at. bay Abi

din Ramazan»ğlunun bir keza ge· 

çirdiğini yaz mıştı k, Öğrendiğimize 
göre bay Abidin kırılan kolunun 
tedavisi için dünkü ekspresle lstan 
bula hareket etmiştir. 

Harman makineleri 
latanbula gönderildi 

Ziraat Vekaletince şehrimize 
gönderilen 10 Harman makinesi, 
hasad mövsiminin sona ermesi do. 
layısiyle, lstanbul Ziraat Müdür
lütü emrine verilmek üzere dün 
yola çıkarılmıştır. 

lunan Alman ve ltalyanlar mütte
fiklere enterne edilmek üzere tes
lim olunacaklardır, 

Suriye limanlarındaki Fransız 

gemileri müttefiklere sağlam ola
rak teslim edilecek ve bunlar harp 
sonunda Fransa hükumetine tazmi 
natla beraber iade , edileceklerdir. 
Suriyenin istiklali tanınmıştır. Suri 
yede bundan sonra Vişi •değil dö 
Gol temsil edilecektir. 

iki seneden fazla mahkOmiyeti 
olan seksen kadar mahkOm ka
dının Kayseri bez fabrikasına 

sevkine başlandı 

Ankara 15 .<Hususi muha~irimizden•) - Ziraat vek.ale.t~ . ile adliye 
vekiletı arasında, Muglanın Dalaman devlet çıltlıgınde 1000 

kadar mahkOmun çalıştırılması hakkındaki müzakereler bitme küzeredir. 
Bu mahkOmlar çiftlikte her türlü ziraat makinelerini kullanmayı ogre
necekler ve modern zer'iyat için tatbiki lazımgelen usul ve kaideleri 
ders olarak okuyacaklardır. MahkOmların iaşe ve ibatesine ait masraf
ları ziraat vekaleti tarafından temin olunacaktır. 

Her gün alacakları paradan bu zaruri masraflar çıkarılacak geri 
kalan miktar kendi namlarına bankaya yatırılacaktır. Bu suretle mah
kumların mahkOmiyetlerini ikmalden sonra ulak bir sermaye sahibi ol
malarına gayret edilecektir. 

Diğer taraftan Türkiyede iki seneden fazla mahkamiyeti olan 80 
kadar mahkClm kadının Kayseri bez fabrikasına sevkine başlanmıştır. 
Bu mahkum kadınlar da diğer işyerlerinde çalışan mahkOmların tabi 
olduğu şartlara göre idare olunacaklardır. 

Devlet Demir Yollarında 
Munzam Yolcu Katarları 

An kara 16 ( a. a. ) - Bize 
verilen malOmata göre, Devlet De
mir Yolları idaresi tarafından Hay· 
darpaşa - Eskişehir - Afyon 
hattında yolcu treninde vaki izdi
hamı önlemek ve bu kısım yolcu
ların da daha müsait bir şekilde 
seyahatlerini mümkün kılmak mak
sadiyle Haydarpaşadan Eskişehir 
ve Afyona 18 temmuz c.um~ gü
nünden ve Afyondan E.skışehır ve 
Haydarpaşaya 19 temmuz cumar
tesi gününden itibaren munzam 
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bir yolcu katarı işletiletilecektir. 
Bu katarın H•ydarpaşadan kalkışı 
7,15, Eskişehire varışı 17,35; Eski
şehirden k•lkışı 18, 45 Afyona va

rışı 23,45 dir. Diğer tarafından 

Afyondan kalkışı 3,42 Eskişehire 

varışı 8,50 Eskişehirden kalkışı 

9,25, Haydarpaşaya varışı 18,52 

dir ve bu trenlerin Ada pazarına ve 
Adapazarından karşılıkları da vardır. 

Rusyadan 
matlar 

ayrılan ecnebi diplo
İstanbula gittiler 

Ankara 16 (a. a.) - Alman 1 
Macar, Rumen ve Slovak büyük 
ve orta elçi\eri\e tebalarını geti

ren hususi tren bugün saat 18 

de Ankaraya gelmiş ve 19 da ls
tanbula hareket etmiştir. 

Hususi trenin garda bir saat
lik tevekkufu esnasında elçiler 

izaz edilmişlerdir. Almanyanın Mos 

kova büyük elçisi Şulemberg Al
man büyük elçisinin misafiri ola
rak Ankarada kalmıştır. Büyük 
elçi yarın tayyare ile Berline gi
decektir. 

Raslmbey fabrikası 
gençlik kulUbü 

Tarsus 16 ( Hususi ) - Ra
simbey fabrikası gençlik kulübü, 
Konya ldmanyurdu ile iki maç yap
mak üzere Önümüzdeki halta Kon
yaya hareket edecektir. 

Mersinli atletler 
Ankaraya gittiler 
Mersin 16 ( Hususi ) - An

karada atletizm birinciliklerine iş
tiriik edecek olan Mersinli atletler 

Dr. ŞUkril Konuralp 
Konya'ya tayin edildi 

Adana Doğum hastahanesi 
baş hekimi do ktor Şükrü Konur
alp ' ın Konya doğum evine tayin 
edildiğini öğrendik. Kısa.. biri za
man içinde Adanayı güzel bir do
ğum hastahanesine kavuşturan de
ğerli doktorun ayrılışı şehrimiz 

için bir kayıp olacaktır. 
Enerjisi ve azmiyle 

da mühim hizmetler ifa 
muhakkak olan B. Şükrü 
alp'a muvaffakiyet dileriz. 

konyada 
edeceği 

Konur-

Sabıkalı bir esrar ka
çakcıaı yakalandı 
Mahmut oğlu Cabbar Yanar

dağ isminde sabıkalı bir Esrar 
satıcısı, Hürriyet mahallesinde po· 
lislerin takibine uğramış, üzerinde 
bulundurduğu 56 santigram esrarı 
bir odunluğa atarken yakalanmış· 
tır. Cabbar, Adliyeye teslim edil
miştir. 

kuvvetli bir takım halinde, dün 
akşam Ankaraya hareket etmişler
dir. 

1 iki devlet, Almanya'ya 
karşı yapılan bu harp esnasında 
biribirine her türlü yardımda bu
lunmayı taahhüt etmişlerdir. 

2 - iki devlet, harbin deva
mı müddetince hiç bir mütarek 

ve sulh muahedesi imza etmemej'i 
taahhüt etmişlerdir. 

iki devlet normal şartlar al· 
tında siyasi bir ittifak imzaladık· 
ları zaman, ekseriya, bu ittifakın 
hükümleri müzakere ve pazarlık
lara zemin olur ve iki tarafın 
menfaatleri telif edilir. 

Rus - lngiliz ittifakı böyle normal 
şartlar altında yapılmış bir ittifak 

değildir. Hakikat şudur ki lngil
tere, iki sene evvel Rusya ile 
böyle bir ittifak a k t e t m e ğ e 
teşebbüs etti. Ve muvaffak ola
madı. 

Ruslar, menfaatlerini lngiltere 
ile değil, Almanya ile anlaşmakta 
gördüler. Ve 23 ağ-ustos 2939 
paktını imzaladılar. Bu paktın im
zasiyle Rusyıının büyük bir hata 
işlediği anlaşılmıştır. Çünkü bu 
paktın imzası üzerine Almanya ile 
garp demokrasileri arasında harp 
harp çıkmış. Bu harp esnasında Rııs
ya lngiltere' ye karşı düşmanlık ifa· 

de eden bir vaziyet almış ve lngiliz 
imparatorluğunun yıkılacağını ve 
hatta yıkılması lazımgeldiğini res
mi matbuatının lisaniyle söyleyip 
durmuştu. 

Fakat bir gün Rusya da 
kendini Almanya ile harp 

halinde bulmuştur. lnıriltere ve 
Rusya, maruf lngiliz darbımeseli
nin tabiri üzere, hastane yatağın· 
da buluşmuş iki garip arkadaştır· 
far. Rusya, senelerdenberi lngilte
re imparatoluğunu propaganda· 
siyle yıkmaya çalışıyor. lngiltere 
da Ruıya'nın bolş~vizminde ken

di varlığı için tehlike görüyor. 
iki devletin menfaatleri ansızın te· 
lif edilmiş olamaz. Hatta zevahire 
bakılacak olursa, bu menfaatler 
bugün her zamandan ziyade tezad 
halindedir. 

Almanyıı mağlOp edilecek o
lursa, dünyanın müstakbel rejimi 
ne olacaktır? 

lngiltere bolşevizmi kabul et
miyeceği gibi, Rusya da bolşe

vizmden vazgeçmiyecektir. Asya 
kıtası üzerindeki menfaat tezat· 
ları nasıl telif edilecektir? 

B Bütün bunlar yerinde olan 
sualler olmakla beraber, 

hakikat şudur ki, memleketi de 
karşılıyan büyük tehlike karşısın
da bütün bu meseleler arka pla
na çekilmektedir. 

Bugün rejmleri ve menfaatleri 
ne olursa olsun, ln~iltere de Rus-

( Devamı Üçüncüde ) 
1915 senesi başında, Amerika 

elkarıumumiyesi müdahale için _ha 
zırlanmamıştı. Birleşik Amerikanın 
şark vilayetleri tamamen lehinde 
idi. Garp vilayetleri menfaatlerine 
dokunulmadığı için lakayt bulunu· 
yordu. Merkez vilayetleri ise as
len Alman olan Amerikalılara faa 
liyet merkezi idi. 
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Bugün: Birleşik Amerikanın mer

kez ve garp vilayellerinde vaziyet 
mahsus derecede farklıdır. Bu de· 
la Japonya muhasım taraf salların 
da bul.onuyor. Ve garpta yaşayan 
her Amerikalı, Almanya ile Japon 
ya arasındaki bu işbirliğinden en
dişededir. Radyonun faaliyeti, Mat 
boalın terakki ve inkişafı vaktiyle 
Jova veya l<ansas eyaletlerinde ya
şayan bir Amerikalının muhat bu
lunacağı likaydi kabuğ-unu kır
mıştır . 

Fazla olarak ikfüadi mesele· 
ler, beynelmilel bir mahiyet almış
tır. Ve •bugün merkezde yaşayan 
bir adam, harbin felaketlerinden 
masun değildir. 

MeseLi Alman tahtelbahirleri 
ihracatçıları endişeye düşürmekte, 
müstahsiller mallarını satabilecek 
mahreç bulamamaktadır. 

Lusitania'nın torpillenişi 

7 Mayıs 1915 tarihinde Lusitania 

vapuru torpillenmiş ve Ameri
ka hiddet ve infialini şiddetle iz. 
har etmiştir. 

Duvarın birinde kömürle 
yah, kalın bir yazı: 

yazılmış, si-

Yetiş ya prostanca 
Prostanca, ustanın banko işçisine haf. 

ta başında alacağına mahsuben verdiği 
günlük harçlıktır. Ve, akşamları dağılır. 

Bir garip tablo daha: Bir sual: 
Üte neye bıı böyle? 
Bu da kim? ... Deli Ômer'in ... 
Bir daha: 
Evlat Eğinli misin? 
Ötesinde: 

«Bunu yazan bir muhalif rüzıriir; 

di gitti ismi kaldı yadigar 1 ... » 

Altında bir isim: Tatar Mehmet. 

ken-

Tatar Mebmed'i anlatıyor arkadaşla
rı ... Bir mert delikanlıymış... Karanlık 

bir gecede, sarhoş edip sataşmak istemiş
ler .. Yalvarmış, yakarmış ... Para etmemiş. 
Zayıf, hastalıklı bir çocuk. Dayanamamış .. 
Çekmiş bıçağını ... Ya heyi.. Tam karşı
sına rastlıyanın barsakları dışarıda ... 

Bu, Çivi Recep isminde külhanbe· 
yinin biriymiş ... Kıvrıla kıvrıla çamurlara 
uzanmış; kalıbı dinlendirmiş. 

Polisler, elinde bıçağı, hüngür hün
ırür ağlıyan Tatar Mehmed'i yakalamış

lar ... 

ceza, tevkifhane ... Tevkifhane, Ağır~eza ... 
Günler, aylargeçmiş ... Şahitler, mahıt.ler ... 
Vak'a yerinde keşifler, meşifl~r ... Nınesi 
bir iyi kadıncağızmış Mehıned,ın ••. Kıyısı
oı çıkısını karıştırmış. BulmUf buluştur. 
muş. Altmış lira toplamış- Sümsük bir 
avukata yedirmiş bu parayı... Tek,_ toru. 
nunu kurtarsın diye... Avukat somsük 
mümsük amma, çeneli bir adammış ... Su

çu hafifletecek sebepler bulmuş ... insaflı 
bir zatmış reis ... On sekiz seneyi çok 

görmüş bu biçareye... Hem ~~· daha 
çok , kabahat öldürende degıl' ölen-

de 

Uzatmıyalım... Tatar Mehmed'e üç 

-sene yedirmişler ... Şimdi, çilesini dolduru
yormuş hapishanede ... 

••• 
Şişman adam, alt bankonun kall~sı 

Süleyman, altın dişli delikanlı, kırmızı 
fanilalı çocuk, ince bıyıklı genç ve üst 

bankonun iki işçisi paydos etmişlerdi . 
Yirmibeş mumluk bir lambanın altında, 

harıl harıl uğraşan kalfa Hayati'den ve 
Hikmet'ten başka dükkanda kimse kal
mamıştı. Bıçalc, kerpeten gürültüsü azal
mıştı. Alt bankonun çekiçleri, küçük kal
lanın vuruşlarına artık ses vermiyordu. 
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E.lkirınmumiye, bu hadisenin 

YAZAN: Reşat Enis =====' 
barlarını çıkarmışlardı: Durmadan, nefes 

almadan çalışıyorlardı. 

Hikmet, bir yıl içinde çok şey öğ

rendi: Önceleri iplik hazırlıyor, uç açı
yordu. Sonra, «arka» dikmesini belledi. 

Bu gün patoma ve gazımanın nasıl ya
pıldığını beş senelik bir işçi kadar bili
yor. 

Kalla, kahve rengi 'iskarpin tekinin 

filosunu alıyor. Hikmet, filosu alınan is

karpin tekinin patitirini basıyor. Mangal

da duran kızgın demirle, ökçeleri parla

tıyor; alt ve ökçe ısformalarını yapıyor. 

Ah bu Hayati ne iyi bir çocuk 1 .. . 

Ne dürüst bir insani.. Bir çilekeş de o .. . 
Kısa ömrü içinde ıztırabın tatmadığı nev' 
i kalmamış. 

Arkalıksız, bodur iskemlelerde saat

lerce kol sallamanın, çırpınmanın yor

rgunluğunu dindirmek ıçın bir lahze 
durdular mı, Hayati, eskilerden bahsa
çardı: 

Çok ufaktı. Kumkapıda « Arabacı

yan» ın atölyesinde çıraktı. «Tatlıkuyu» 

çeşmesinden, taa Kumkapıdaki atölyenin 
üç bankosuna, yarısı büyüklüğünde ko
caman bir destiyle, su taşırdı. Ayağında 

ayakkabı yoktu. Sırtı çıplaktı. Şaşılacak 

şey:Hasta <>lmıyordu. 

Evinden sabahın karanlığında çıkar· 

dı. {Bankoların altını süpürmek oun işiy
di; dükkana erken gitmesi lazımdı.) Ağzı 
büzgülü, yamalı, soluk kırmızı bir torba

sı vardı. Anası, bir dilim kuru ekmekle 
sekiz zeytin tanesini bu torbaya yerleş· 
tirir,yanına verirdi. Aksaraydan Kumkapı· 

ya kadar yayan yapıldak giderdi. Çok 

defa tabanlarının altı şişerdi. 

Her sabah dükkanın mangallarını 
yakan oydu. Çayı o hazırlardı. Bardakla

rı bir taneydi. Çay, sıra ile içilirdi. En 
sona Hayati kalırdı. Çokluk, baş kalfa 
kendi kendine hovardalık eder, iki bar
dak içer ve açıkta kalan Hayati, tevek· 
külle boynunu çarpıtıp tükürüğünü yu· 
tardı. 

Yorgun geçen günün akşamı, dö

nüş pek güç olurdu. Yol sanki büsbü
tün uzalır, ve küçük çırağı - annesinin 
dayağını hakettirecek kadar - gecikti· 
rirdi. 

Birgün ... Evet, hiç unutmuyordu, bir· 
gün .. - Kumkapıdaki dükkana, ne baş
kalfa, ne de işçi, kimsecikler uğrama· 

mıştı. Kar, buram buram yağıyordu. Yol· 

lar kapanmıştı. Küçük çırak, kar buz 
dememiş, Aksaraylardan gelmişti. B~ş
kalla, öfkeli bir adamdı. Hem onun of. 
kesi kimseninkine benzemiyordu. 
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lngiliz -Rus ittifakı 
(Baştarafı ikindde) 

ya da Alman lelılikesiyle karşıhş

maktadırlar. 
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Çörçil: 
- 26 

Almanya'nın zaferi, hem lngil
tere imparatorluğunun, hem de 
Rusya'nın imhası demek olacaktır. 
Bugün her iki devlet de Almanya 
ile ayrı ayrı muharebe halindedir. 
Muharebenin böyle iki taraflı ola
rak devamında başlıca iki mabzur 
akla gelmektedir: 

Londra 16 [ A.A. J - Roy· 
ter bildiriyor: Bugün avam kama-: 
rasında söylediği bir nutukla baş. 
vekil Çörçil Sovyet Rusya ile ln
giltereyi müttefik olarak ilin et· 
miştir. 

Rusyamüt
tefikim iz

dir dedi 

hakkında da bize çok şeyler söy· 
!emiyor fakat her iki sahnedeki 
harekat da askeri maharetini hay
vanlığa layık bir nümunesini teş

kil etmektedir. 
Suriye muharebesi hakkında 

pek yakıııda millete geniş mala. 
mat vermek imkanı hasıl olacağını 
ümit ediyorum. 

delil karşısıncla artık tereddüt ca
iz değildi. Hoca, ağzına kadar do
lu, silme kadehi kapınca bir ham
lede dikti; fakat dikmesile bera· 

ber; 
- y ant.Yoooomml. 

Feryadının• basması bir oldu. A
yının ağzı, gırtlağı, m;desi ansızın 

tutuşmuştu. 

Ali Ağabey suyu dayarken di· 
ğer ihvan da hocanın agzına me· 
ze doldurmakta müsabaya giriş

mişlerdi. 
- Nasıl buldun hocam imam 

suyunu ? 
- Acı be ... 
- Töbe, de .• Dünyanın tatlı 

nimetleri kafirlere mahsustur. ls
liım ehli yeryüzünde cefa çekecek· ı' 
tir. Yarın ahirette kolay kolay cen
nete girilir mi ? 

- Dağru .. 
- Hemen ~cenabı mevlam biz 

kullarına cenneti iılayı nasip ey· 
leye .. 

- Amin .. 
- Çek hocam, uçur,. 

Bir daha, bir daha çekti. 
- Eee., Söyle bakalım şimdi 

nereden gelip nereye gidiyorsun ? 
- Ben ha? .. 
- Evet; zatınız .. 
- lstanbuldan gelip lzmire 

gidiyorum: 
- lzmird~kimde misafir ola· 

caksın? 
- Allah bilir. Rabbim nereye 

kısmet ederse.I 
- Çok güzel, çok güzel.. Ga

rip kuşun yuvasını Allah yapar. 
ben de senin yuvanı yapayım da 
gör. 

- Nirde? .. 
- lzmirde .. Bizim peder iz. 

mirin eşrafındandır. Gayet Müslü· 
man bir adamdır. Hocalara bayı· 
hr, Seni bizim eve götüreceğim. 
Bizde bir ay, iki ay, bir sene, beş 
sene kalsan hiç kim•e çıkıp da 
tek lif söylemez. Bila~is peder 
fevkalade memnun olur. 

- Yaaa •. , 
- Evet ... 
Eeee ... Şunun surasında düşü· 

necek ne kalmıştı?. Hocanında 
arayıp bulamadığı şey bu idi. Key· 
!inden dayanamadı; sağ kolunu 
Alinin •ol omuzuna varyoz gibi 
indirnrek haykırdı : 

- Dimeyindi gayrik ? 
- Sana yalan mı söyliyece· 

ğim hocam ? .. işte bunlar benim 
ne kişi zade, ne hanım evladı. ol· 
doğunu hep bilirler .. Öyle mi ar· 
kadaşlar?. 

Hep bir ağızdan: 
- Hay, bayi.. 
Sadaları .. 
- Çek hocam ... 

unutma; çarpar. 

Besmeleyi 

Hiç unutur muydu ? Her ham
lede evvela besmeleyi, ondan son· 
ra da kadeh muhteviyatını çeki
yordu. Fakat tuhaf şey, başı dö
nüyor, esasen şeşi beş gören göz
leri bir çeyrekten beri iki biri dü
şeş olarak seçiyordu. Aceba ka
dehin birini gafletle besmelesiz· 
mi çekmişti?. Öyle bir halt ettiy· 
se imam suyunun kendisini çarp
ması muhakkaktı. Hafız Mıstıva bu 
endişe ile Aliye sordu: 

- Başım döniye. Gözlerim 
şımşırak daşı gibt yerinden oyna· 

yo. Acep çarpıldım mı ki? 
- Korkma; öyle bir şey ol

sa bile sana duasını öğretirim. 

Aman dabanını yalayen, 
Öğret. 

Evveli besmeleyle şunu da 
çek .. 

Hoca bir silme daha yutunca 
içinden kalkan bir alevin beyninin 
kubbesine vurduktan sonra geriye 

dönerek tekmil kanını tutuşturdn

i'unu hissetti. Artık vapur dönü· 

yor, insanlar dönüyor, kadehler 
dönüyor, direk dönüyor, dönüyor
du, 

Havız Mıstala ne yapacağını 

bilmeden ayağa kalkmak için dav· 
tandı; fakat Ali ağabey derakap 
omuzlarından bastırmış oturtmuş
tu. 

- Duayı deyiver, çarpıldım. 
- Olur; Benim şözlerimi ay-

nen tekrarla .. 
La yecOzü 

- Li Y"cQzü 
- Lirikkllbi 

lrtikiıbi 
- MinderOne 
- DilberOne 

!statlebet kiinet ekaşişa 
- lstaberet keenee haşişa 
- içinde bir ferahlık duy-

dun mu? 
- Ben ha .. Yanıyoooml... 

- Bağırma ... 
- içimden geliyoool. 

namayon .. Amanın gayrik .. 
racan •. 

Daya· 
Saldı-

Önüme gelene saldıracan.. gudu· 
ruyooonl.., 

- Sana kim dedi besmelesiz 
çek diye?. 

- Bilmayon.. arada bir ga
çırmışım. Aman allah ... 

Ayı kalkmağa davrandıkça 

hep beraber üstüne çullanıyorlar 
zorla oturtuyorlardı. Vaziyet va
himdi. Maz~allah bir kurtulursa 
vapuru alt üst etmesi muhakkak
tı. 

Ali ağabey işin feceatini id
rakte gecikmedi. Fransız tayfaya 
şunları söyledi: 

- Hoca fitil. ( Sarhoş takli· 
di yapapah ) lilispit matiz ... 

- Vi .. Boku ... 
- Asto şimdi pis lafları be .. 

Ehilö hortum? 
- Keskisa? 
- Kışa kesiyorum ulan enayi 

( Eliyle hortum ve su taklidi ya· 
yar ) 
Ehi ? .. 

Vi .. 
- Ferto tora sıkalım ... 
Fransız elile yangına su sık· 

ma taklidi yaptıktan sonra hoca· 
yı gösterir: 

- Komsa? 
- Tasdikle, hay Allah ölmüş· 

lerine kavuştursun; Komsa 
Fransız fırlar. Bir müddet 

sonra hortumu suya takar. Ali 
ağabey hortumu Fransızın elinden 
kapınca narayı basar: 

Haaaatl ... Karada arslan, de
nizde kaptan yedi krala kan kus

turan, zalim Üsküdarlı! ... 
Ve arkasından suyu hocaya 

çevirir. Ne rakı, ne meze, ne sof
ra, ne ihvan; ortalık alt üst olmuş· 
tur. Ha vız Mıstava sırsıklam 
feryadı baamıştır. 

- ltmeyindi gayrikJ 
Ayı kaçmak ister, ihvan bırak 

maz. Boğuşmaklan sarık bir tara
fa, lata bjr tarafa, lapçınlar bir 
tarafa fırlamıştır. Hortumdan fırla· 
yan tazyikli su bacanın suratını 

ensesini. belini, göğsünü dövdük· 
çe etraftan yükselen ! 

- Yuha!.. 
Sesleri gecenin sükOnetini 

şiddetle yırtar. Kaptanlar, mevki 
yolcuları " Ne oluyoruz ,, diye 
koşuşurlar, 

Tam bu sırada çelimsiz bir 
hafızın koca bir yatağan bıçağı 

ile ortaya fırladığı görülür. 
- Açılın!. Yakarım. 

Narasile ilerliyen bu adam 
Hafız Mustafanın arkadaşı Hafız 

Aliden, yani istikbalin Gavur !. 
mamından başka birisi değildir. 

[Devamı var) 

Nöbetci eczane J 

1 - Evvela Almanyayı karşı
layan iki ordunun ahenkli ça. 
lışmaması bir zil teşkil etmekte
dir. iki taraf, kara deniz ve bava 
kuvvetleri arasında bir işbirliği 
temin edilecek olursa, şüphesiz 

Almanya ,ile daha iyi dövüşü
lebilir. 

2 - ikinci ve ayni derecede 
ehemmiyetli bir nokta da mücade 
le devam ederken, iki taraftan bi 
rinin Almanya ile ayrı sulh akdet. 
mesi tehlikesinin bertaraf edilme

sidir. · 
Bu ehemmiyetli bir mesele

dir. Çünkü Rusya ile Almanya ara· 
sında harp çıkalı, lngilterenin Al
manya ile ayrı sulh akdetmek ,ta
savvurunda bulunduğu !söylenmek. 
tedir. Rivayet edildiğine göre 
Hess, Almanyanın Rusyaya karşı 
harekete geçeceğini lngilizlere 
bildirmek için lngiltereye uçmuş, 
lngilizler de bu takdirde Rusya 
aleyhine Almanya • ile anlaşmayı 
vadetmişler. Bu rivayetler ve şayi 
alar a~la yakın gelmemekle bera· 
ber, deveran edip durmakta idi. 

Diğer taraftan Rusyanın da 
inhidam tehlikesi karşı. 

sında Almanya ile anlaşmak iste
yeceği bir ihtimal olarak ilerı sü
rülüyordu. İngiltere ve Rusya bu 
noktada biri birine kati teminatver· 
mek istemiş olacaklardır. imzala
nan ittifakın birinci hükmü iki ta
rafı maddi s•hada takviye edeceği 
gibi, ikinci hükmü de birbirine tel
kin edeceği itimat dolayisile her 
iki taraf için minevi bir kuvvet 
teşkil edecektir. 

Geriye çok ehemmiyetli bir 
sual kalıyor: acaba fngiltere ve 
Rusya nihai sulh hedefleri üzerin
de de bir anlaşmaya varmış olabi 
lirler mi? 

Muahede bu suali cevapsız 
bıraktığı gibi, bu nokta üzerinde 
Moskova ve Londra sükutu muha 
laza etmektedirler. Yalnız Polon
ya üzerinde bir anlaşmaya varıJ
mış olması mümkündür. Ancak 
böyle bir anlaşmanın mevcut olup 
oJmadığı ve mevcut İse şiimul da
iresinin ne olduğu ancak Rus-lngi· 
!iz işbirliği inkişaf ettikçe anlaşı

lacaktır. 

lspanyol gönUllU kafilesi 
cepheye sevkedildi 
Berlin 16 ( a.a ) - Ruslarla 

harp etmek üzere ispanyadan ge
len ilk gönüllü kafilesi bugün şark 
cephesine sevkedilmiştir. 

Bunlar uzun seneler harp gör· 
müş gayet tecrübeli muharipler 
olup mükemmel bir surette de tec 
hiz edilmiş bulunuyorlar. 

1 T A K V 1 1\11 
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Başvekil demiştir ki: 
- Geçen halta sonunda Bri· 

tanya ve Rusya hükümetleri ara· 
sında lngiliz, Rus milletleriyle do
minyonların tam muvafakatiyle 
müşterek düşmana karşı müttehit 
harekette bulunmak İçin resmi bir 
anlaşma imkanı hasıl oimuştur. 

lngiliz ve Rus hükümetleri 
Hitler Almanyasına karşı harbe 
devamı, mümkün olduğu kadar bi
ribirine yardımı ve ayrı ayrı sulh 
akdetmemeği taahhut etmişlerdir. 
Hariciye nazırımız Eden'le Moslco
vadaki büyük elçimiz Sir Staffort 
Cripps işleri seri bir neticeye bağ. 
lamak için yorulmaz bir faaliyet 
göstermişlerdir. 

imza edilen ve metni neşredi
len anlaşma harbin istikbali üzeri
ne pek ziyade hayırkiir ve kuvvet· 

li bir tesir icrasından hali kalamaz. 
Bu pek tabii olarak bir ittifaktır. 
ve Rus milleti şimdi müttefikimiz
dir. ( alkışlar ) . 

General Smuts'un mutat kiya· 
setli sözleriyle yaptığı beyanatı bu
rada tekrar etmek isterim. Zira 

bu sözler kıraliyet hükümetinin 
noktai nazarını teşkil etmektedir. 
Smut şöyle demiştir: 

Hiç bir kimse şimdi bizim ko· 
münistler safında olduğumuzu ve 
komünizmin harbini yaptığımızı 
söyliyemez. Kurtla kuzuyu idare 

etmAk istiyenleri nazizmin harbini 
yapmakla itham etmek daha doğ
ru olur. 

Hitler şuursuz megalomanisi 
ile Rusyayı oıüdalaaaı için mücade· 

. leye mecbur ettiği için Rus ordu

sunu takdis ediyor ve komünizm um

desine hiç bir an iştirik etmeksi
zin bu orduya tam muvallakiyetler 
temenni ediyoruz. 

Hitler komünizme ken1isioi 
düşman ederken bizi Sovyet um· 
desine dost yapmamıştır. Nasıl ki 

evvelce Rusyayı, komünizmi kucak. 
lamadan hainane bir tarzda dost 
yapmıştı. 

Ruslar oe Palanga 
Çörçıl sözlerine şu suretle de

vam etmi.ştir: 

Hariciye nazırı aynı zamanda 
Rovyet Rusya devletiyle Polonya 
arasında da bır anlaşmanın husulü 

İçin pek büyük mikyasta çalışmış
tır. Bu müzakereler henüz netice

lenmemiş olmakla beraber general 

Sikorski'nin devlet adamı vasılları· 
nın da yarmiyle pek yakında bü
~ü~ dünya milletlorinin hayat ve 
ıstıkballerini tehdit eden canilere 
k~rşı bir salta yer alması için ye· 
nı ve büyük bir tedbirin daha alın
mış olacağını kuvvetle ümit ediyo
rum. 

Avam Kamara
sı İngiliz Başve
kilini hararetle 

alkışladı 

Kavalye Arayan Kadınlar ! 

Nil vadisinde 
Nil vadisindeki vaziyet halen 

her halde pek ziyade salah bul· 
muştur. lki ay evvel Irak isyan 
etti, vatandaşlarımızın vaziyeti pa· 
muk ipliğile bağlı bulur.doğu ve 
sefirimiz Bağdat'ta selarethanede 
mahpus kaldığı, Suriye ve Irak 
Alman turistleri tarafından istilaya 
başlandıgı ve doğrudan doğruya 
olmamakla beraber o derecede 
kuvvetle Alman makamlarının 
kontrolü altındaki kuvvetlerin 
elinde bulunduğu zaman biri k4 lk
sa da Temmuz orh tında bütün 
Suriye ve lrak'ı temizliyeceğimizi 
ve otoritemizi tekrar tesis edece. 
ğimizi söylese böyle bir peygam· 
ber o zaman fevkalade ihtiyatsız 
addedilirdi. 

Girid'in muannidane müdafaası 
ve düşman hava kuvvetlerine ver. 
dirilen pek büyük zayiat bu umu· 
mi neticede büyük bir rol oyna
mıştır. ( Alkışlar). Suriye anlaş· 
ması şartlarını bu beyanatımda 

bildirmeği ümit , etmiştim . Fakat 
bu şartlar henüz nihai şeklinde 

tebliğ edilmemiştir. 1 Tali derecede 
bazı tadiller kabul ed;lmiştir. Fa
kat esas itibarile bu tadiller hü· 
kümetimizce tamamen memnuniye· 
ti muciptır. 

Çörçil ltalgan milletini 
korkutmak istemiş 

Roma 16 (a.a) - • Çörçilin 
nutkundan bahseden siyasi mah
filler lngiliz başvekilinin ltalyan 
milletini korkutmak istediğini be· 
yan etmektedirler. ltalyanın müda 
faasız şehirlerini bombardıman et· 
mekle lıalyan milleti ürkütülemez. 
Zira bu millet niçin harp ettiğini 
tamamile müdriktir. 

\Mihver r~dyolarına 
gore 

( Baştara/ı birincide ) 
mi kafilelerine yaptıgı müessir 
taarruzlarla faaliyetini ve ne ka-

dar fayda temin ettiğini isbat 
~tıoiştir. Bu donanma harp harici 

edilirse Almanlar tehlikeden ve 

endişeden kurtulacaklar ve ge· 

milerile şimdi Letonyada ve Es

tonyada kullandıkları üslerden 
daha iyi bir muvasala temin et. 
miş olacaklardır. 

Sovget sabah tebliii 
Moskova 16 ~( A. A) - Bu 

sabah neşrolunan Sovyet tebliği : 

15 Temmuz bütün gün Vi
tebsk ve Novograd • Volinsk is· 
istikametlerinde şiddetli muhare

beler devam etmiştir. Sko Po 
Horv istikametinde dün •abah 

cereyan eden şiddetli bir muha
rebede kıtalarımız düşmanın ıoo· 
törlü ve zırıhlı bir grupunu ihata 

ederek kısım kısım imha eylemiş
ler ve bir çok tank, kamyon ve 

her türlü silah igtinam etmişler

dir. Düşman kıtalarının geri ka· 
lanı garbe doğru sürülmektedir. 

\===========~=======:=::~==:=~==::=:======:=~====ı' 
A 

merikada, akla gelmiyen bazı ufak Bu ilan derhal teririni göstermiş, Ted'e Ted yavaş yavaş işi büyüterek şubeler 

Vitebsk mıntakasında bütün 
gün düşmanın motörlü ve zırhlı 

kuvvetlerine karşı anudane mu

harebeler olmuştur. Düşman şar· 
ka doğru ilerlemek için beyhude 

gayretler göstermiştir. 

teldk keşifler saye•inde milyonlar her taraftan talepler Y~~mağa haşlamıştır. açmış, müessese çok iş yapmağa başlamıştır. 
kazananlar pek çoktur. Bu suretle zengin olan· Genç bir gecelik refakat ıçın evveli 10 dolar Gösterilen rağbetin başlıca sebebi, gönderilen 
!ardan biri de Ted Pechbam'dır. Ted sekiz alırken bu ücreti 20 dolara çıkarmıştır. Biraz erkeklerin htpsinin terbiyeli, ketum İnsanlar 
on sene evvel beş parası olmıyan bir gençti. sonra bir büro açmış, terbiyeli Ve ahlakı me· olması ve kadınlara karşı çok dürüst hareket 
Her tarafa baş vurmuş, fakat bir türlü kendi- tin gençler bularak bunları da sevketmeğe etmesidir. Ted bu sayede on •ene içinde bü-

sine uygun bir iş bulamamıştı. Zeki idi, sevimli başlamıştır. Büronun ismi « Rehber ve muha- yük servet sahibi olduğu gibi birçok gençlere 
idi, üniversitede okumuştu. Fakat bütün bun- fız teşkilatı» idi. Buraya telefonla şu tarzda de iş bulmuşlardır. 
!ar ekmek parasını kazanmasına imkan vermi- siparişler verilirdi : 
yordu. - Allo, Rehber ve muhafız teşkilatı mı? 

Ted, bir gün ne yapacağını düşünürken - Evet. 
Nevyorkta geceleri birçok kadınların sokağa - Mister Ted. 
çıkmak istediklerini, kendilerine refakat ede- - Benim. 
cek bir erkek bulunmadığından, geceyi evde - Ben bayan ( .... ) nım. ( .... ) yerde otu· 
gaçirmeğe mecbur kaldıklarını hatırlamış, bun· ruyorum. Çarşamba akşamı bana refakat ede· 
dan istifade etmeğe karar vermiştir. Ted Po- cek birini istiyorum. 
chham, ertesi günü derhal gazetelere bir ilin - Pekala, bu adam nasıl olsun ? 
vermiştir. ilan şu mealde idi. - Uzun boylu, esmer ... Güzel veya cirkin 

« Geceleri yalnız sokağa çıkmak istiyen olmasının ehemmiyeti yok. Yalnız dişleri mun· 
bayanlara refakat edecek, iyi tahsil görmüş lazam ve üniversite tahsili görmüş olmalı. 
bir genç vardır. Bu genç muayyen bir ücret - Tamam ... Size mister Jones'i göndere. 
mukabilinde bayana kavalyelik edecek, yani ceğiz. Saat kaçta istiyorsunuz ? 
otomobil çağıracak, mantosunu taşıyacak, lo· - Sekizde, smoking ile. 
kantada yemekleri sipariş edecek, tiyatroda - Pek güzel. Ücret 20 dolardır. Evvelce-
y a n ı n d a o t u r a c a k ve bayan evine den 20 doları ve o akşam yapılacak masrafı 
döndüğü zaman «geceniz hayrolsun» deyip tesviye etmesi için alelhesap bir para gönder· 
a,alacaktu. BGJl• bir rence ihtiyacı olanlar-" menizi rica ederiz. 

• 
Y Bir çok doktorların 

atak odası iddialarına göre, güzel 

nasıl olmalı ? boyanmış, halılar döşen-
miş, süslü perdeli yatak 

odaları sıhhi şerait altında uyumağa katiyen 
imkan bırakmamaktadır. Perdeler, kilimler, 

yağlı boyalı tablo ve resimler ve diğer mö
bilye yatak odasındaki havayı zehirlerler. ilmin 
ve tababetin tarif ettiği haiki yatak odası 

möbilyesiz olmalı, sinirlere sükOn verecek su
rette döş en melidir. 

Sıhhatli yatak oduı, koyu mavi boya ile 
boyanmalı, bütün aynalar, ajır perdeJer kal· 

d1rılmaldır. Amerika doktorlarının iddialarına 
göre, insanın sıhhatine en muzir olan ~oy, 
aoluık llriilJ OdDr. 

Muharebeler her iki taraf 
için zayiatlı olarak devam et

mektedir. Novograd - Volinsk is· 
tikametinde kıtalarımız düşıoan1>ı 

şarka doğru ilerlemek ve müşkil 
vaziyete düşen zırıhlı kuvvetle· 

rine iltihak etmek için yaptığı 
teşebbüslere karşı mukabil taar· 

ruzlarla an uda ne harp etmk tedir. 
15 Temmuz gunu Sovyet 

hava kuvvetleri düşmanın motÖr· 

lü ve zırhlı cüzütamlarına taar
ruz ve tayyare meydanlarında 

tayyarelerini tahribe devam et
mişlerdir. Ve Ploeşti petrol saha· 

sını, Sulina antrepolarını ve Ful· 
çir mıntakasındaki nakJiye vasJ• 
talarını bombalamışJardır. 

14 Temmuz günü düşmanın 
52 tayyaresi düşürülmüşt?r· Bi .. 
zim kaybımı~ '25 tayyaredır. 

Riga körfezinde bir .. Sovyct 
destroyeri düşman tayyarelerinin 
hücumuna uğramış, fakat hiç ha• 
..,.. u • amamı tır. 
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4 BUGÜN 

Elimizdeki s. tokun tOkenme ı~hi· 
111allnl göziSnünde tutarak ve 
geç kaımı~ olmamak ıçın bü vük 
fedıklrlıklar pahasına getırt· 

meQe muvatfak oıduOumuz 1 

.. 1941 Süper" serisi, at1ızelerl
mlzden geç kalmadan bir t11ıne 
elmaOa bu gDnden acele edinız . 
Radyo •met6rleri nezdindıt 

bDyük bir muvaffaklyet kazanan 
1941 modeltırlmiznet;riyatı alış, 
••ıln tıbilllOI ve zarafetleri 
noktasından birer ••hasar 
oldukları gibi fennin en son te
rakkilerini de cami bulunmak· 
!•dır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrıkıları bu ahizeleri size 
takdim etmekle mOflehirdlr 

IPHIUPSI 

----

17 Tem muz 1941 

İLAN 
Adana Askerlik 
Şubesinden : 

1- Adana şubesinde ka
yıtlı bulunan malul subay er
at ve şahit yetimilerine veril
mek üzere tütün ikramiyesi 
gelmiştir. 

2- ikramiye tevziatı tem
muzun 2 inci gününden iti
baren başlayarak her haftanın 
pazartesi çarşamba günleri 
verileceğinden müstehak kı 
ikramiye olanlanların senedi 

Satış Yeri: Raşit Ener müessesesi Belediye Caddesi. No: 61 P. K. 20 TL. 117 
·ııı 

resmi , nufus hüviyeti ve 
tütün ikramiye cüzdanlariyle 
birlikte şubeye müracaatta 
bulunmaları ilan olunur. 

Bü!~ A ~ ~:: ~lk_ı_I 
BJJ ıs aııııe sı lıs±~ ııe ~ E sı E 
m ASRi siNEMANıNm 
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BİNBİR HARİKA 
• ....... t: ....... • 

BİLLUR KÖŞK 
• ... I _.I Tamamen Renklil ._ _.I• . ~.... :: ~.... . 
Şaheserini alkışlamağa koşacaksınız 

iLAVETEN: 

Renkli Miki Mavs 
Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinsi 
Buğday kırdırma 

Miktarı 

Ton 
200 

Muvakkat 
Lr. 
862 

teminatı 

Kr. 
50 

t - Adanadaki askeri ihtiyaç için 200 ton buğday kır· 
dırması kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - İhalesi 19/Temmuz/941 cumartesi günü saat 10 da 
tümen binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Mektuplar ihale saatından bir saat evveline kadar 
komisyonda bulundurulması ilan olunur. 

3 - 8 - 12 - ı 7 963 

• DiKKAT: 

Şık Bayanlar Dikimevi 
( FERiHA ERDiNÇ ) 

Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 
77 nolu eve nakletmiştir. 

Kıymetli müşterilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

Belediye Riyasitinden: 
İtfaiye amir ve eşradı için kumaş ve dikişi müteahhide 

ait olmak üzere yirmi bir takım yazlık elbiseye açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin (kasketiyle birlikte) muhammen 
bedeli (16) liradır. 

3- Muvakkat teminatı 25,50 liradır. 
4- ihalesi temmuzun 18 inci cuma günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname ve kumaş numunesi belediye yazı işleri ka· 

lemind;dir. isteyenler orada görebilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat te

minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 4- 9- 13- 17 965 

· Dr. Marko İ kiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

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

imtiyaz •ahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

Basıldığı yer : l BUGÜN ) 
Matbaası- Adana 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

BU A K Ş A M iki Film Birden 

I 

Bir ok gibi yayından fırlayan bir fırtına gibi etrafı 
Parçalayan 

Haydudun Akibeti 
Korku, heyecan, macera şaheseri 

il 

Amerikanın ölüm kaynağı Gangesterlerin 
bin bir türlü maceraları 

Caniler Taburu 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Temizlik işleri hayvana 
tının 941 yılı ihtiyacı için 
60-7 o bin kilo saman alınrnak 
üzere açık eksiltmeğe konul 
muştur· 

2. Samanın beher kilosu 
nun muhammen fiyatı iki bu 
çuk kuruş olup muvakkat t e 
minati o/o 7,5 hesabiyle (131) 
lira 25 kuruştır. 

3. ihalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat on beşte be 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4 . isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla 
riyle belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

17. 2o. 24. 27 lo28 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Sebze hali- Taşkarako
lu arasında yapılacak olan 
lağam inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Keşif bedeli ( 1t608 ) 
lira 25 kuruştur. 

3- Muvakkat teminatı 871 
liradır . 

4. İhalesi Ağustosun bi· 
rinci cuma günü saat 16 da 
belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

5- Artırma eksiltme ve 
ihale hükümlerine göre ha
zırlanacak teklif mektupları 
ihale tarihinden bir saat ev
veline yani saat 15 şe kadar 
makbuz mukabilinde belediye 
reisliğine verilmiş olması la
zımdır. 

6- Şartname keşif ve sair 
evrakı belediye fen işleri mü· 
d ürlüğündedir. İsteyenler ora· 
da görebilirler. 

7 • Beşinci maddede yazılı 
olduğu Üzere taliplerin tek
lif mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte belediye re
isliğine vermeleri ilan olunur. 

17- 20- 24- 27 1026 

Bir Muhasebeci 
İş Arıyor 

Fabrikalar ve ticaretha • 
ne muhasebesine a ş i n a 
ve muhasebeci İş arıyor. Bit 
!is anbarına müracaat. 

- 22 lo3o 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

t. Belediye müstahdemini 
için kumaş ve dikişi müte
ahhide ait olmak üzere '.ll 
takım yazlık elbise yaptırıl
ması açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin 
muhammen bedeli 14,10 li· 
radır. 

3- Muvakkat teminatı (22, 
2o) liradır. 

4- ihalesi ağustosun birin 
ci cuma günü saat 15 de be
lediye encümeninde yapıla · 
caktır. 

5· Kumaş numunesi ve 
şartnamesi belediye yazı işle
ri müdürlüğündedir. İsteyen
ler orada görebilirler 

6- İsteyenlerin ihale gü
nü muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

17. 2o. 24. 27 1026 

Adana Belediye 
Riyasetindan: 
( 3500 metre kefenlik 

bez alınacak ) 
1- Yeni mezarlığın ihtiya

cı olan 3500 metre kefenlik 
bezin mübayaası iki defa ilan 
edilği halde talibi çıkmadı
ğından artırma, eksiltme ve 
ihale kanununun 43 üncü 
ma~d.esine tevfikan bir ay 
içerısınde pazarlığa konulmuş
tur. 

2- Muhammen bedeli 1050 
liradır. 

3- Muvakkat teminat 78. 
75 liradır. 

4· Şartnamesi belediye 
fen işleri müdürlüğündedir. 
İsteyenler orada görebilırler. 

5- Fazla malumat almak 
istiyenlerin ve pazarlığa gire
ceklerin bir ay içerisinde her 
hafta salı ve cuma günleri 
saat 15 de belediye encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

1025 

Adana Askeri 
Hastanesinden: 

Hastanemizde 30 lira ma
aşlı 1 karantine memurluğu 

münhaldir. Taliplerin askeri 
vesikaları ile birlikte başta -
bipliğe müracaatları. 

15 - 16 - 17 

!!"""------------------------·--------· YAlllK SINIMA 
(BU 

iki film birden 
AKŞAM) 

Dita Parla 
1 

Albert Prejean Jules Berry 
Gibi iki büyük artistin şimdiye kadar çet1irdikleri en 

güzel Film 

f t Monte Karlonun Mecul Kadını t ft 
Fransızca Sözlü ve 'şarkıh film 

il 

Sinemacılık dünyasında ebedi bir şöhret ka:zanan 
büyük Şark filmi 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI 
Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 

NE ŞEKER ŞEY gö~~=i~f:i:z 
T. iŞ BANKASI 

K üçük tasarruf hesapları 
i941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E R: 
4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 
" 

3000. .. 
2 750 

" 
1500. 

" 
1 " 

500 
" 

2000. 
" 

8 .. 250 .. 2000. .. 
35 " 

100 
" 

3500. .. 
80 50 .. - 4000. .. 

" 
300 .. '20 .. 6000. 

" 
TUrkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktirmiş ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de deneml• olursunuz. 377 

Satıhk Mektep 
Binası 

Ceybanın Kırmıt nahiye -
sinde 4 odalı bir mektep 
binası satılıktır. Talip olan 
!arın Kırmıt muhtarlığına 
25 temmuz 1941 rarihine 
kadar müracaatları ilan olu 
nur. 

Ceyhanın Kırmıt nahi 
yesi muhtarı mustafa 
Biçer 16- 17 

İLAN 
Belediye 
Riy11setinden: 
( Odun kömürü alınacak) 

t. Şehir halkı ihtiyacı için 

belediyece yüz bin kilo odun 
kömürü alınmak üzre açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2) Kömürün beher kilo -
sunun muhammen fiatı beş 

kuruş olup muvakkat temi

natı Ofo 7 .5 hesabiyle 375 li
radır. 

3- İhalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat on beşte bele 
diye encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler şartnameyi 
görmek üzre her gün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla
riyle birlikte belediye encü· 

\ 
İLAN 

Sıe-yhan Def terdar
hğından: 

Eski nikel 5, 10 ve 20 pa· 
ralıklıların yerine dantPlli 
bir kuruşluklarlarla bronz on 
paralıklar darp ve piyasaya 

kafi miktarda çıkarılmış ol

duğundan eski nikel 5, 1 O 
ve 20 paralıkların 31/6/942 
tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılması kararlaştırılmış• 
tır. 

Mezkur ufak paralar 1 
temmuz 942 tarihinden itiba· 

ren artık tedavül etmeyecek 
ve bu tarihten itibaren ancak 
bir sene müddetle yalnız mal 
sımdıklariyle Cumhuriyet mer 
kez bankası şubelerine ve 
cumhuriyet merkez bankası 
şubesi olmayan yerlerde zira· 

at bankası şubeleri tarafın• 
dan kabul edileceğinden el· 

!erinde bu ufak paralardan 
bulunanların bunları mal san• 
dıklarile Cumhuriyet merkez 
banka ve ziraat bankası şu· 
bele rinde ; tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. 

1024 

menine mü;acaa~ları ilin 
olunur. 

17· 20- 24· 27 


