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Sttu ıazetesi, ödünç verme ve 
lciraloma kanıınıınıın Tü.rkige 
laakkıntlo: tatbiki ne karar veril· 
mtt:ıden önce Türk lıiikllmetigle 
i.tiıtue edilmedilini bildirigor. 

~------------------J 
ingiltere 

Uzak doğuya kuvvetli 
hava f ilolan gönderdi 

• Çin tayyare meydan· 
1 ar ı n ı n kullanılma•• 
için lngiltereyle Çin 
araaında bir anıa,ma 

imzalanmak Uzere 

• Ankara Radyo rezeteıi -
Uzak doioda aıkert hazırlıklar 
devanı etmektedir. lofilizler, harp 

remllerinden başka, boraya kuv
vetli tayyareler de l'Öndermişlerdir. 

Çin tayyare meydanlarının kalla· 
aılma11 ıçin laailtere ile Çin ara· 
11nda bir anlatma imı:alanaıa1" O· 
aerdir. 

Singopura gittiği bildirilen lngiliz alır bo'"b" taggarelerinden biri 

Uzak dopya kuvvetli loriliz 

bava filolanaın ıönderiliıi, b&va
larda .zayif olan ve şehirlerindeki 

bınaların büyük bir kısmı ahşap 
bulanan Japonyada büyilk bir kay· 
rı ayandırmııtır. 

<!elen haberlere röre, Japon• 

ya Siyama karşı siyasi bir taarru · 

:ıa giri4mlştir. Japonlar Siyamın ı 

lnriliz ve Amerikan taarruzuna uğ· 
rayaca;ını iddiaya ba.şlamlflardır. 

lnrili~ler ve Amerlkehlar iae bu iddi· 

ayı Japonyaoın yeni bir manevrası 

ıeklinde karıılayorlar ve Siyamın 
bir Japon taarruzuna uiramasmıo 

çok yakın oldaiuna bildiriyorlar. 

SOVYET 
Polonya 
anlaşması 

1 General Dö Gol bir teftişte J 
Ankara rad· M k 

yo razeteııi - os ova 
Alman bava lı:u v. • d d ti 
vetlcri Moskova- ş 1 e e 
ya tnnrruzlnnnı 

~!;--;i;~ ::=;;~:·.. tioml>a anıyor 
laEız bir sarette Almanlar burada 

Moıkova 5 
(a.'l.)-Cenup cep 

hesindo Rus kav· 

~olleri 100 köyü 

eri a mışl dır. 
Londra 5 (a. 

a.)--M091ııoYM-
lkJ hlkOmet bliblrlnı 
tım askeri yardımda relişi giizel bom -- -

balan rn ak tadı r. ordularının dörtte röre Ruslar Do-

l'elcın bir habere 

bulunacak 
Mo•kovada Stalln 
ile Slkor•kl ara· 
eında bir mukave· 
le imzalandı 

Ankara radyo razeteai -
Moıkondan verllea bir ba~re 
sare, Stalinle Polonya bqvekilt 
l•aeral Sllıtonkl ara11nda bir ma
il.vele imııalanmııtır. Bu makave. 
leoia ... ılara ıadar: 

1 - iki devlet, Alman em· 
peryalizminin bot lio insanlık için 

dlltaaaD oldaianda ittifak etmit· 
lerdir. lkl hnkanıet, tam bir zafe· 
re, yani Almanların mıı ilabiyetine 
kadar harbe devam azminde· 
dir. 

2 - Sovyet Rıııya ile Polon· 
J• birbirine tam aıkeri yardımda 
bahınacaklardır. Sovyet toprakla· 
nada Almanlarla çarpışlln Polon· 
ya orduları çupıımalarına devam 
•deceklerdir. 

Raıyada bilen 3 tümen Polon 
ya ukeri oldajıı, Polonyalı mülte 
ellerin 1,5 nıilyona buldop bildiril 
mekteclir. 

3 - Nazilerin matlabiyetlle 
kuralıcalt adaletli bir ıalbun de· 
vaa ettirilmesi demokrat memle· 
ketler ara11nda sıkı bir ifbirliii 
ile •6mk6n olacaktır. 

Loadra S ( a.a. ) - Rus Po · 
lo1a1a kartılık.1• yardım beyanna· 
Ilı.esi hakkında rueteler benilz 
teflirlerde balanmamıılardır. Fakat 

Londraoın ıiyaıt mahfilleri beyan· 
•• ••yl hararetle karıılamalıtta ve 

ikl Slav milletinin itbirJijini ilham 
•den akıllaca ıiyJ\seti belirtmek
tedirler. 

Denlzaıt. aınıtı m•naup
larana verilecek zamlar 

, Ankara 5 ( a. a. ) - Bllynk 
MıUet mecliıi barünkn taplanh 
ıında, denizaltı sınıfı mensupları · 
na verilecek xam ve tazminatlar 
hakkındaki kanunun bazı mad 
delerini deiiftiron kanan liyihaaı 
Mıu birinci mllzakereaini yapmıştır. 
~ Patarthi rnnü toplanmak 

llaere datılmıtlU'. ( Kanun llylha
lllaJQ NUlarJ 2 had ..ı.Huaiadedlr.) 

Bombar dı manlar :. .. .. • - oetz havzasında 
halk ar191nda bü- uçunu kullanıyorlar Staliognd civa -

Yüı. zay·ı.,tıı •e· C t R k t rında Materyol 
il .. " enup a us uvve -

bep oluyor. Kurran madtn ka 

Koibişef 5 lerİ 100 köyü geri sabasanı almışlar· 
( ) F d l T dır. Almanlar bu· 
a. a. - on al 1 ar ve aganrog rada'·ı· maharebe 

Book'un Moakovaya ~ 
knrş ı llç koldan kapılarına dayandılar meydanında bir· 

yaptıra bücamlar kayde dej'er uiç Ç')k ôlil ve yıralı bırakmışlardır. 
bir teırakld röstermemi~tir. Volo· Ruılar önemli miktarda a-animet 
k.olaoıık bölresinde Almanlr.r do· ele l'eçirm~lerdir. 
ru ve cenup doiu istikametlerin· Mosk.ova 5 ( a.a. ) - Sovyet 
oe Oimitrof ve Leniol'rada a-ideu lutaları Klin, Volokolanık ve Ta· 
ana yollar arasında bir l'edık aç· la iıtikametleriode kartı hücumlar 
maia ve Moıkovanın ıioıallo olan yapmışlardır. Klin iatilcametindeki 
muvaıalasını kumeie çalışıyorlar. harekit mesad bir tekilde ıeliı· 

Fakat ıon 48 aaat içinde bah
se dtığer hiç bir terakki kaydet· 
memişlerdir. Şimcii Moskova öuüo· 
de bütün ordularının <iörtte .Dçünü 
kullanan ve şimdiden yarım mil• 
yon aıker kaybeden Almanlar, 
Moskova bölreıinin sıkı müdafaa· 
larına çarpıyor ve kazandıkları ber 
kilometreden ıonra daha fazla in. 
ıan ve malzeme kullaomak zorun· 
da bclunuyorlar. 

Baskının daha kuvvetli olduin 
ikinci derecedeki keaimlerde Sov· 
yetler faal mlidaa denilen bir ta

biye kullanıyorlar. 
Mojaiık iatikametinde Sovyet 

tankları Alman taarruz.uoun ikinci 
koluna kartı tam zamanında baro· 
kete reçtiler ve 4 köyü ele reçir
diler. Düşman kıtaları ormanlarda 

daiınık bir haldedir ve Sovyet pi · 
yadoıi timdi bunları bulundukları 
yerden çıkarmakla meşruldilr. 

Alman taarroxunon OçOacn 
kolu Pazarteıindenberi ek•llmiyen 
bir tiddetle devam etmektedir. 

Tula cepboııinde takviye ıefr· 
miı olan Almanlar ıimal ve ıimal 
doj'u iatikametiode yeniden ilerle• 
meie çalışıyorlar. Buradaki Sov• 
yet aüvarisinin şiddetli taarruza 
tanklarla takviye edilmittir. 
TuJa .şehrini bombardıman eden 
düşman bataryaları ıuımaia mec

bur edilmişlerdir. 

Moikova, 5 (a.a.)- Cepheden 
a-elcn bir tela-raf haberine göre, 
Ruı kıtaları Taranror kapılarında 
Alman müdafaa mevzilerinde bir 
redik açmışlardır, Şimdi Rnılar 
bu mavaffakiyetlerini iıtiımar et. 
moldedirler. 

mektedir. Düımanın karşı hücuaı · 
ları muvaffak olmamııtır. 

Umumiyet itibarile cephenin 

şimal kısmındaki dnrum düz.elaıiı · 

tir. Fakat VolokolanJk ve Lenin· 

rrad çevrelerine 9 diifman tüm•· 
ni yıiılm14tır. Leningradla Voloko· 

lanık aruındaki büyük 701 üzerin 

de ve Mojaiak istikametiadeki a-erfİ.P 
lik azalmıştır. 

Berlin 5 ( a. a. ) - Alman 
tobliti: 

Dop ceph01inde düşmanın 
yeai hücumları akim kalmıştır. 
Leniorradda askeri önemi olan 
hedefler bombalanarak yaorıolar 
ç1 ltarılmııtır. 

Mühim tayyare teıkilleri cep
henin cenap ketiminde ve Moskı> · 

va muhsrebe bölreainde kıtaların 
bekleme mevzilerine ve şehirler 

dışındaki istibkamlara hücumda ba 
lıınmaılardır. Bolşevikler kanh 

aiır kayıplar vermiıler ve pek 
çok top ve taııt kaybetmişler· 

dir. 

Moıkovı ve Leoinrradda mu

vaffa\tiyetle neticelenen rece hü· 
caoaları yap1lm1ştır. 

lnglltere ile Ordun 
araaında yani bir 

anlatma 
Londra, 5 ( a. a. ) loailtere ile 

Ord6n ara11oda imzalanan yeni 
anlaşma neşredilmiştir. Bu anlat· 
maya röre, Oıdüo Emiri loıilte· 
renin mQıaadeai olmadau aıkert 

luıvvtt toplayabllecektlr. 

Fransız 
Alman 
işbirliği 

Peten - Göring 
anlaşmasının 

esasları 
Fransız • lspanyol 
kuvvetlerlne Al· 
man harp malze. 
meal verilecek; Al· 
manya ,ımall Af· 
rlkada bUtUn hava 
ve deniz U•lerlnl 
alacak 

Londra 5 ( a. a. ) - Gene
ral dö Gol Fran111 milletine bi· 
tap ederek, Vişi liderlerini iha· 

n~l\e itham etmiş ve Peten • 
Gana., .,Wflım.md- 900- &. 
Bder'-la .,_, Afrlka.ı bp1-
lannı nazllere açacalLlarını aöy
lemiftir. 

Londra 5 ( a. a. ) _ Royter: 
Petea • Görinr anla4ma11n1n 

eau ıartları ıunlardır : 
1 - Fransız ıimal Afrikuı 

ve Fransız batı Afrikası 
'k' b-ı ayrı 1 1 o re sayılacaktır. 

2 - Libya seferi dolayllile 
Alman ihtiyaçlarının çok acele 
bulundaia •imal Af ·L d .. rı-.a11n a 
Almanya, F ran11z filoıana!l yar-
~ımı olmadan, kendi kavvetiJe 
ııtediii bütün bava ve deniz 
üılerini alacaktır. 

3 - Batı Afrika Franıu: . 
lspanyol miidafaa blöa'eıi aayı· 
lacaktır. Franıız . l•panyol kuv
vetlerine Alman harp malzemeıi 
verilecek ve belki ayni zaman. 
da rizli Alman aıkeri yardımı 
yapılacaktır. 

4 - Karşılık olmak üzere 
Vişiye bir miktar Fransız harp 
eıiri iade olanaktır. lıral mas

~raflarada bir miktar azaltılacaktır. 
Laoal Berlin' e ıidecelc 

Ankara radyo razetesi -
Romen radyoıuoa röre, eski 
Fraoıız baıvekillerindeo Laval 
Bel~nde beldenilmektedir. Türln 
veaılelerle mihverin dosta oldu· 
iunu röıtermiı olan Laval'in 
Berlioi ziyaret edeceji haberi 

ol~a.kca m~oalıdır. Bu, Peten • 
Gorınr rorüımelerioin anlat· 
maları hakkında ıümallü b" fkir 
verebilir. ır 1 

Libyada harekat 
Berlin 5 ( a.a. ) _ Al 

bl··• IDan te ırı: 

Şimal Afrikuında Alman ve 
ltalyan kıtaları. cenap Marmariiin 

de düıman keıif anıarları tarafın· 
dan yapılan hilcamları pOıkGrt· 
müılerdir. 

Tayyarelerimiz cenup Mırma· 
riğ'inde lnriliı toplanmalarını da· 

iıtmıılardır: Düımanı4 Sidi·Barra-:
oi ve Marsa.Matrah iaşe yolları 

ve bava Oılerine tam isabetler 
kaydedilmittir. 

Hava muharebelerinde Alman 
avcıları 7 lngiliz tayyaresi dGJllr· 
miiJlerdir. 

Bir Alman deoizalt111 Sireaıaik 
açıklarında bir loriliı d•troyerbıi 
bıaara aj'rıtm11tır. 

Alman ajansına göre, ' 
Amerika başkumandan 
ları bir rapor hazırladı! 

Amerika·n 
Ordusu 
.. 1 .............. . 

Avrupa'ya 
geçecek· 

Avrupa, Afrika ve J 

A•r•'da ml•ll gö
ruımemı, topyekQn 
bir harp olacakmı' 

Vqiorton S [a. a.] - D. N. B 
afan11 bildiriyor: 

Vaıirırton Taymis ve Şikato 
Tribnn rueteleri, ordu ve donan· 
ma Baıkumaodaohklarımo hazırla· 
dıtı bir rapora neşretmişlerdir. Ba 
rapora göre Amerika, Almanya ile 
müttefiklerini ezmek için Avrupa. 
ya birlı:aç milyonluk bir kuvvet 
rönderecektir. lıLi Okyanusta, Av· 
rupa, Afrika ve Asya'da misli fÖ· 
rülaıeaaiı topyelcOn bir harp olacak· 
tır. A ti:!"rika kara knvntlcri 1943 
temınazonda Şimal Afrikasıodııo 
Avrupa'ya geçecektir. 

Rııpor, mihveri \'e mihver İffA · 
tindeki yerleri, Viıi Fransasını, is
panya ve Portekizi düşman aay. 
maktadır. Rapor, Rasyantn asker· 
lik balıtımıadao 1942 yılında tasfi. 
yo ohıoacatını lteıtirmek'e ve şu 
tavsiyelerde bulunmaktadır: 

Sibiryadaki Rus mQdafaa ıi9te. 
miyle Malezya Y arımadasınıo mü
dafaa11 kuvvetlendirilmeli ve iUi 
aadi harp yapalmahdır. Japon alaa 
larıı.1a bava hOcamlan yapılmıılı 
ve Çiado turruaa reç.Jmeliıiir. 

Asuri proj ,ferin mikyası Vaşinr· 
tond~ heyecan ayaadırmııhr. Mü. 
messıller meclisinde Ordu Genel 
Karmay Başkanının ıorruya çekil· 
meıi isteomi~tir. 

ln9la. t.•ımı •u9Un 
Fenerbahçerle 
kar9llatıror 

Mısırdan memleketimize relen 
ve Aokarada Gençler birliji ile 
Harp okulana karıı yaptıfı iki 
maçı kazanan loiiliz futbol takuın 
borün yine AnkArad• F enerbabçe 
takımı iJe karıılqacaktu. 

Finldndiga Bopekili 
Risto Riti 

ingiltere 
Finlandiya, Macaris· 
tan ve Romanyaya 

Harp ilAn 
edecek 
Berlin 5 (a.n.)- Yarı rtsmi 

bir kaynaktan bildi~ıliyor: 
Be•lioıie iyi hıı.ber olan mah 

fıllerde öi•enildiğioe gör". Fın· 
lindiya , Macııristıın ve Roman 
ya l arilterenio ültimatom mahi
yetindeki yeni taleplerir.e cevap 
veıaoişlerdir. Bu cevaplarda her 
ilç devletia de kendi fikirlerine 
ve yeni Avrupa ile ilgili bayati 
menfaatlerine göre cevap ver· 
mlş olmaları muhtemeldir. 

Bükreş 5 (a.a.)- Selihiyet· 
li mıtbfillerd~n bildirildiğine gö · 
re Romanya hOkOmeti Britanya 
bükOrnetinin ootusıoa cevııp ver 

mittir. Cevabın oıedi olduğu 
malilındor. 

Londra 5 (a. a) - Verilen 
ııota mucibince Macaristan Sov 
yet Rasyadaki kıtalarını çekme 
diii talı.dirde 8 ilk lı:i.nun rece 
yarnından ıtibareo lnriltere ken· 
diaioi Macariıtanla harp halinde 
.. yacaktır. 

Romen kablne•lnde 3 
naztr değlttlrlldl 

Ankara radyo a-azeteıi - Ro. 
men kabinesinde bir deii1iklik. ol. 
maş, Maarif,lıkin, propotaoda na· 
zırla11 ve maarif nazareti müsteıa• 
n deiiftirilmiştir. 

$undan Bundan 

Kimden neyi kaçınYoruz?. 
YAZAN: BiZ 

Biriıl bize: H 1 d .. . . . . . . .. . 
d b' arsız·· ese; bo soz, açımıze sıvrı bır bıçak fırıi bır· 

en ıre 1Aplanır K k' b' d K alev olur .. G· l . . ~ 81 ın ır acı uyarız.. aıı damarlarımızda 
miz hald b oz _enmıze bır karanlık çöker .. Hikim olmadıiımızı bildiii 

e u ıozü ô l · _ K' . 1 Y eyenı cezalandırmak hınıoa belkide yenileriz .. 

Y•dı' ..\." . unın aaalıoı çaldım . Kimio mahnda rözüm var .. Ben alın teri1le 
.... •1111 re d'.\.' • b 

nasıl • Y •••na ak eden bir adamım .. Bu alçaklıjı bana utanmadan 
taın t yat~tırıyor? .. llib" llih.. Der, kendimizi içimizde kurulu duran 
rarı e1

10 Ollü mahkeme huzurunda muhakeme eder, derhal beraat ka· 
a ırız ... 

Dojra1a ba bllkilm lı: d · ~ • 
Çiinkil k' . l a ar ınsanı adalete ıııandıracak biiküm azdır ... 

• ımaenın ma ıada fÖzil Q L Al . . 
daliııılılıtla f l •1 , m z yo-.tar.. ış verıt ederken bıze 
te b b" ~z a verı en parayı derhal reriye çeviririz.. Sokakta, batti 

n a ır 10111;akta ÖoümQzd b' • • ~ 
hemen yerd 1 ' h e ınaı cüadAnını ayarımn:ın acuna di110rse; 

en a ır ıa ibine t K · yakalam k . . k' aza ınz.. 01114umaıan evıııe hıraıı fİrae; ona 
berke t a ıçın, 011lfamuı ksdar, biı:de çabalarız.. Bir sofraya otaraak, 
'ınaa 1

1 
en az yemeye dikkat ederiz • 11'h .• lllb.. Biz çok temiz yilrekli 

n arız. 

Fakat .• Evet fakat B L d • ki' . l h L • • • " 0 ... ar temıı: yllre ı ınıan arın acaba her 
areuti nıçın tecniı: ol ? 8' 

birlikt k mayor .. ıraz diltihıaeler, yüzlerini kızartacaj'ına 
• 

1 
e d arar vereceiimize emin olduium feyleri bu temiz yOrekli 

ıo•an ar an bazdan auıl yapabiliyorlar? •• Banlar ne mi? .• 
- Memlekette bafday az, diyorlar, ıimdidea an, buiday tedarik 

etmeli ... 

- Yarın ekmek u çıkacak d' •- b -•- h • ıyor .. r, Ul'Ündon yarının okmejiai de ......... 
- Memlekete artık dlfat1dan lm 

razı bir k6'eye koymalı.. re lyecek, diyorlar, bir iki teneke 

- Şekerin fiyatı artacakm d. 
· ıekeri eve atmalı.. lf, ıyorlar, ne olur oe olmaa bir sandık 

- Memlekette fa kafi derecede yapılamıyor ıu ••l•iıor, diyor-
lar, ıana bana alıp bir yere •aklamalı f" ' 

Banlar acaba doinımo .,._. · d" d i · • . • e •• ımı ıye hiç kafa yorma ao, şını fi· 
~ilacı bır yana bırakap fırınlara dükkinlara 111aıonlere rıe demeli ı .. 
anların ara11ndı, yarm aç kalacak komıaıana elindeki ekmrt•a yart

ııoı se~e ıeve vormeie razı olmayan biç kiatSe yoktur. lçıer1ode yar
dı.m.' ıoz ~traoa canını bile ortaya atanlar var 1. Acaba bııolar, ~~· 
mızın aynı derecede hakkımııı olan 14tylere, paralarilede ol.., DIÇID 

taldmyorlar ?.. HatU bazen ban11 tıblu bir hınız ~bi l'üli rid.i niçin 
yapıyorlar ? .. Acaba bilaaiyerek mi ? .. 

Kimden neyi kafın,oraa ?.. Ben azan aaaa diifAndllm ı Herk .. iıı 
hakkı olu ı•yleri 7alma keadi nefsi içia ayıranlara b11Ddan sonra:. 
Hnaa ı.. o.,.a.,... Slılia ltlaW.ld .. lakw acab. ae karar verece~?. 



2 BUGON 6 Birineikinun 1941 

Tao-Dltı sayfaları Askerlik 

Geçen asırda 
lstanbul hayatı 

LİBYADA 
INGİLIZ 

AKINLARI 
1 nrUizler biiyük bir cüretle 

ve daha Libya Mııır bu· 
dudandalti muharebe vaziyeti 
tam mi!lasile belli olmadan bir 
lnıım motörlil ve zırhlı kollarile 
evveli çöl ortasındaki Gıalo'da 
ıonra da Sirte körfezi sahilinde 
röründiller. Bu kolların kuvvetle 
ri henüz malQm dejilıe de saba· 
nıa çok feDİf olması dolayısile 
fazla ıüratli ve nisbeten az kov· 
vetli akıncılardan olmaları çok 
muhtemeldir. Çüokü büyük mik· 
tarda ve ajır vaııtalardan mürek· 
kep kolların bu çöl içinde ve 
1.000 kilometreye yakın menzil 
dahilinde harekette bulanmaları 
her ı,eyden evvel benzin ve cep· 
hane bakımından çok güçtü~. Bu 
eebeple biz bu hareketi eskı ha · 

Denizaltı sınıfı 
mensupları 

Kahram•n erlerl
mlz için yapllan 
teberrular 

LlRA K. 

48911 
40 
20 
20 
20 

30 Dünkü yektln 

Pawıtahtın aaaylt ve 
nizamı için ahn•n ted· 
biri er 

1242 d111 şehrin mahal
le içlerinde bektJr erkek 
halandarmazlardı. E,/tek 
çocukla1ın brgılı t~rledimi, 
6ir kız bıılııp baş ıöz eder· 
leı di: 

Agnı sene, lstanbulda 
nüfııs a1tışına m811i olun· 
mok üzer111 bir iş tutmak 
için gelecekler hakkında 
şogan dikkat kagıtlar kontla 

-
den bazı ahvali meçhul adamlar 
hakkında da tahkikat yapılarak 
mürur tezkerelerine «ihtisaba> di· 
}'e iıaret edecektir. lbtisap atası· 
nın bir adamı da Yarımburrazda 
bulunan Derbeotçilerin yanında o· 
taracaktır; ve oe taraftan reldifi, 
isim ve şöhreti deftere yazılıp haf 
tada bir kere defterini ibtisap ara· 
sına rösterecektir. 

Gelecek teıkereliler de tez 
kerelerine if bu iki yerden «ihtisa
baıı> diye vaki olacak ifaretten son· 
ra doiru çardaja, ihtiup aiaaı 
konatına gelecek ve eJlnde olan 
tezkeresini röıterecektir. 

lbtiıap arası konatında da 

- Verllecek zamlar ve tezminler 
hakkındaki kanun llylha•ının 

esasları nelerdlr? 

Ankara 5 ( Hrısrısf mııhabirimi%den J 

--
Denizaltı sınıfı meo•op1arına verilecek zamlar ve tazmioler b11kkıodaki 

kanunau bazı maddelerini değiştiren kanun layih11!1101n esaslarına 
röre, ayda on az 15 saııt vazife ile da1ma yapan ve deni7:ıltıcılıkta 
bilfiil vazife gören binbaşıya kadar (Binbaşı dahlı) e.r, erb1.1ş, ve ıabay· 
lara hizmet senesine röre zam verilecektir. 

Hazırlanan codvele röre, meseli bir ıene hi.zm~ti olan Lir sııbay 40, 
Gedikli erb'lş 27, er 10 lira; Yedi ıeoe hizmeti olan ıubay 80, gedikli 
erbaı 55, er 19 lir.ıs; 21 sene hizmeti olan subay 175, gedikli erbaı 120 
lira; 35 !ene hizmeti olan subay 272, redikli erbaş 187 lira zam ala· 
caktır. 

15 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

Hıdır Mazı 
Kadir Şefik 
Horo.zoilu Kardeşler 
Mehmet Ali Çekmen 
ve Akalan 
Hasan Hüaeyin Akın 
Ahmet Gündiiz 
Bekir Yılmaz 
Oıman Oiuz 
Emin Yılmaz 
Mahmut Gözoilo 
Abdurrahman Tathcı 
Ziya Sarrın 
Hüsnü Servi ve Kud 
duıi Dojnı 

10 Mehmet Feyıi 
10 Holuıi Köşker 

10 Ali ljneci 
7 İımail Akçekiç 

O zamanlar, mahalle içleriude, Anadolu ve Rıımeli defteri namile 
bekar erkek b:ılondıırmazlardı. Er iki defter tutulacaktır. Bu tezkere 

fıf ıllvarioin akın hareketilo mu · 
kayese etmeyi daha doğra bulıı· 
yoruz. 

Maamafib akıncı harekitı de· 
Mütehassıs Hazine 
avukatı yetiştirilecek 

Mehmet Bostancı, Hıdır Efe, 
Mehmet Eoif, Mehmet Canbolat, 
Mehmet Genç, Hüseyin Polisci, 
Hamit Osman Savaı, Ziya Kol 
lıay, Mehmet Demirdai ve Aziz 
Yılmaz beşer lira vermifl•rdir. 

kek çocukların bıyığı terledi mi, lilerin, iaim,eşkil ve viliyeti ve reldi· 
bir kız bulup baş göz ederlerdi. ii rilo ve ne İf içio reldiii def· 

mekle bana kQçümsemek istedi· 
iimiz akla retirilmemelidir. Asır · 
larca mOddet komıolarını akın 
hareketleriyle titretm:ş ve hatti 
son istiklll ıavaşında Çukurova 
vo Şiıaali Sariyedeki Franıız kov· 
vetlerini de akın hareketleriyle 
yıpratm-. bir memleketin çocuğu 
sıfatiyle bu akın hareketleriuio 
ehemmiyetini müdrik bulunuyoruz. 
Baolara şöylece tebarüz ettirebi· 
liriz: 

lstaobuluo asayişini bozanlar, bir iş tere kaydoJunarak Çekmece ve 
tuhlllk içio Anadolu ve Rumeliden Buri'az ve Boatancıbqı köprütiln· Hazarlanan yeni bir llylhada, Hazine Avu

katlar1 için bazı menfaatler tenınıyor 

Umumi yekQn 49153 lira 30 
kuruştur. l•tanbu\a relen bekar tayfaaıydı. de olan memurlardan haftada bir 

Baolar, bmlsrda, btıklr odalarında, kere verilecek defterler karıılqtı 
---~"' ..... .._...,,. ...._...,,,,,._, ___ _ 

Anlı:ara 5 [Husu'i mohabirimiı: 1 ayrıldıiı ta kirde, geç:rdiği bu nam. 

Teberruııt devam etmektedir. 
kah11tb 1me ve dükkinların .üzerin· rılacaktır. 
deı. i odalarda her türlü fukı fOca lbtisap atası tarafından olan den] - Maliye Baı Hukuk Müşa. zetlilc müddeti Avukatlık kanuna 
rıı irtikap ederler, aralarında sık defterden ziyade adam çıkarsa virlığinin kontrol ve mürakabui nun aradığı stajdan sayılmıyacaktır. 
ıık kan döknlur, l .tanbal halkı da haori kapıdan rirmiıtir bilinip 

altında mütebass11 Hnine Avukatı Bundan baeka, H1zino Ava· 
sık ıık bo u•runsuz belclrlarıo bir aranmak; ve her rün ber bir iıke 

yeti,tirmek için bir kanun proj•si katlarına ba liyiha ife bazı menfa· 
tecav6z6ne maruz kalırdı. lede balao•n hamal ve kayıkçı 

lıte 1242 i~· ve 1airenln abva. 
a) Ctıpbe rerisi kuvvetçe eu bazırlanmııtır. Proie esaslarına rö· atler tanınmaktadır. Davayı kaza· 

• Yeni imzalanan Türk-Alman 
ticaret anlqması mucibince ka11ı· 
hklı olarak mübadele edilecek 
mallar ve bunların nakilleri etrafın· 
da alikalı Alman makamlarile rö· 
rilşmek üıaere Ticaret Ofisi Umum 
müdürü Ahmet Cemil Cont Berli· 
oe ırit111İftİr , 

tisap ılizamname · YAZAN ı lini tetkik etmek 

ıinde, lstaobula 1 B ••) E üzere lıtaobal ka. 
bir iı tutmak içôo u eıııd kreın l pılanuda lhtioap 

zayıf olan yerdir. Akmcılar bü 
yOk ıilratleri dolay11ile ya ehem· 
miyetli lı.avvetlere çalmazlar ve 
yahut çatarlar1a bilhassa çöl gibi 
reniş sahalarda başka bir taraf· 
tan reçıuek dijer bir hedefe yö· 
nelebilirler, kendilerine yol ve 
varacak yer bulabilirler. 

re, merkez teıkilitı Baş Hukuk nan avakatın,mabkemeco hükmolu· 
Müıavirinin idaresi ·altında olmak nan Vekalet ücretinin dörtte birini 
ilzere bir Muhakemet Umum Mü· derhal alabilaıeıi bunlar arasındadır. 

relecekler bak - aj'aıının birer 
kında fevkalide adamı bulanması 

dürlüiü ihdas edilecektir. 
Hazine Avukatı yetiştirme için, 

layihada a"n~atlar mahtelıf sınıfla· 
ra ayrılmaktadır. Hııkuk mezunları 
Hazine Avukata olmak için imti· 
hanla mesleke rlrer.ekler, iki sene 
staidan sonra tekrar Lir imlilıana 
tabi tutnlacaklar, muvaffak olduk· 
ları takdirde muavin Avukat ola· 
caklardır. Bu müddet de ild ıene 
devam edecek ve ba auretle 4 ••· 
no -lcS•D •onra Has.,a• ""''""'-•t 

Uyibadaki diğer bir hükümle, 
mevcut Hazine Avukatlarının ma· 
8.Jı arttırılacak ve bu makııatl:ı 

teıkilit kanununda da dej'itiklik 
yapılacalr.br. 

fayanı dikkat kayıtlar konmqtu; 
ki afaiı naklediyonm: E ıklden lıtan bulan ~lediye 

zabıtaıı vazifesini, yeniçeri 
ocaiının elli altmcı ortaıı ( tabu-

ru ) ıö ürJü; boalar « EUi altıh. 
lar > diye meıhurdar. Fakat, yeni· 

çeri ocatında zabtırabtaadan enr 
kalmadıj'ı ıon yıllarda elli altılıla · 

rın Y emiı iskelesindeki kulluja, 

eınafı kuıp kavuran, lıtanbal 
halkını da bin tllrHl hile ve fesat
la ıoyap soiaaa çeviren bir bqe. 
rat yatırı halinı almııtır. 

Yeniçeri ocajıoın llj'vıodan 

vo yeniçerilerin de lmbaaıadan 

ıonra payitahtın anyiı ve nizamı 
ile beraber lıtanbul eenafının da 
zabtırabt altına ahnmaaı mllblm 
bir muele oldu. E\tvell hicri 
1242 yılında belediye iıleril• ai· 
raıacak bir « lbtisap a;alıiı,. lb· 
daı olundu ve bir c ihtııap oİ· 
zamnamesi » yapıldı; iıe de lıtan
bul esnafıoın tahriri ve, asayİJİD 
temini bakımıodaa, lstaabal n6fu. 
:sunu:ı tabdidi ile baılandı. 

clııtanbulda oüfuı fulahğıDJo 
birçok mahzurlara oldaiundan bun· 
dan sonra lstanbalda baııboı ve 
serıeri mnkulelorınin telip Jıiıl 
maınatına ihtiıtap atuı dikkat ede 

coktir. 
Bir aralıkta latanbul mahalle• 

leri balkı da yazılmak iizere, şim· 
dilik, İottanbula Anııdolu ve Rume· 
liden gelecek eşhıs, ya bir iıinin 
rörühne!li, yahut da l~tanbulda bir 
iı tutup geçinmek için geleceğine 
röre, o ınakulelor gelip lüzumun
dan ziyade çojalınamak için ev· 
velemirde l,hnbol ve Üsküdar ve 
Gal"ta ve Boiaıiçi iskelelerinde 
oekadar hamal ve kayıkçı hamam· 
larda aekadar tellik ve natır ve 
düıckinlarda ne kadar eJnaf ve 
çırak vardır, lıtanbul kad111 ve ih. 
füap ağaıı tarafından mutemet 
adamlar tayin olunarak ve berbir 
eınaf ın kethüda ve yeien baııları 
marifetiyle kefilleri alınıp iıim, tı· 
uı, •iliyet ye kefili tasrih oluna· 

rak defterlere yasılacaktır: ve bir 
ayni ibtiaap •taaı tarafın verile
cektir. 

Bir kimsenin l.tanbula r••••li 
lbım reldikte, yerinden ala

cığı mürur tezkeresinde, bir iş ya· 
but ticaret yahut asker yazılmak 
Ozere, velhasıl niçio ırldltiııio bil 
dırilmui tiddetlo tenbib edılmiftir. 

Ramelıdeo arelenlerio tukers· 
leriae bllkmalt üzere Küçük çekme. 
cede, Anadoladan ~elenlerin tez· 
ke•elerioe bakmak üzere Bostancı· 
başı köprüsüade birkaç neferle 
ihtis ıp arasının doira ve emio bi
rer adamı konalmuıtur • Gelip 
r •ç9nleria ellerinde olan teake 
rey• baktıktan ıonra c ibtitaba » 

diye itaret edilecektir. 
Ta.Ut• roludıa ,.U, si· 

faydalı göı ülmOıtOr. 

Kantar mukataalan darphaoei 
lmirenindl. Kantarın da lb 

tiıaba mtlna1ebeti cihetiyle, kantar 

mukatauınıo sabık bedeli ile ibti· 
11p aiaıı olanlara ihale ve ilzam 

olanaraa her bir kaptda birer ada· 
ma balanacakbr. 

Uaıiolı <livahırıauı ne suretle 
sulh olunacağı ve ferağ-atların ne 
ıekilde yapılacağı hakkında layiha 
yeni bir takım bükümleri ihtiva 
etmektedir. 

........... ~ ... -\&._ ... , ...... b\r n ....... 

• MabadU bonoıaa ~kjrbiı 
yapanların lstanbul 2 inci ~ cesada 
a-örülmekte olan JavaJarı bitm~tir. 
Suçlulardan Nihat Ôsko~11 30 
sene, Hüsnü 26 sene, Halit 8 sene 
onbq ay, Halil 5 sene iki ay, Ru 
kiye 4 ıeıne sekiz ay yirmi filo, 
Hawva 4 -a• aekla ay, All Faal 

Bu 1aretle, kapılardan rlrecek 

tez kereliJeri dofra ihtisap konıfı· 

na röndererek relen ve ridenin 
haline dik.icat edecektir. 

b) Baaa karııhk cephe rori · 
sinin emniyetlizliii ve cephe ge· 
rial hizmetinin aknmaıı cephede· 
ki kuvvetleri tedirgin eden en 
milthif bir imildir. Bu 1ebepten 
reneral Kaoninrbam'an motörHl 
•k-.ı-ı,ı. sw. ı..&d~~· 
rilnmesi bir taraf tan bu karışık· 

Jıklara ıebep olacak, dijor taraf· 
tan da mihver zaten uolan zırh· 
h ve motörlil kuvvetlerinden bir 
kıımıoı kendi takipleri için eep 
beden ayıracaktır. 

lafı yapabileceklerdir. 
Bir Jiyiha ile Hazine Avukat 

ları yanında yapılacak olan bu 
namzetlik Avukatlık kanunundaki 
ıtai• mahsup edilecek, fakat bu 
biıı:met 4 seneden as oldoia, Ava· 
kat olmak lstiyen kimse meslekten 

işi haline getirecek olan bu Jiyibı, 
Avqkatlık kaounuadan ttaj müd· 

deli bakımından ayrılmaktadır. Bu 
nokta berinde Meclis Encümenh
rinin bilhusa duracakları ve bu 
esaım bir münakqa mevzuu ola· 
caiı ıöyleıımektedir. 

4 ıeoe sekiz ay, lbr him Etheaı 
3 sene dört ay, Abdalkadir KaıW 
3 aene dört ay, Hüseyin Avni 3 
seııe on ay, Maıtafa 3 sene 4 ay, 
lbrahlm 2 ıene onbeı riln, Hilse· 
yln Hilınü iki sene uç ay on bq 
gün, Arşak, Y ervant, lstel10 ikişer 
sene, Tahsin btr sene, KlzUD yedi 
ay, Ahmet Hikmet ilç ay atır hap · 
se mahk6&0 olm111lardır. 

Elnaftao herblr ıınıf tahrir 

olundukta bıklr olarak lıtaobalda 
ne kadar adam oldap aolqı· 

Hele Libya'nın 1&hil mınta• 

lacaktır. 

Denizden l"elenltr için de ih· 

tiup •iuının limanda ve Yeolka· 

pıda balaoacak adamlan kayıklar· 

la relenlerl kara mulllne tatbikao 

teakeresioı İflretle ibtiup tarafı. 

na rönderecektir. Bu veçhile ka· 
ra ve deniz. yohıyla her taraftan 
reJeolerİn hal Vt faoJarıD& fereti 
ribi dikkat olunacaktır. 

kasındaki lnrlliz deab: kuvvetleri 
kontrolil çok mtieuir çir hale ko
narak Trablusrarble Binrazi ara· 
11ndaki deniz nakliyatı kesilir ve. 
ya çok rüçlüie uiratdıru Sirte 
köıfeai boyunca yapılan kara nak. 
liyatı da ba aluocı!ar tarafından 

kesileceii için milşküllt bir kat 
daha artacaktır. Bu sebebdeu ln 

Bele diye halka ucuz f 
fiyatla kömUr satacak 

Meraln ltb•nkaaı 
mUdUrıuıu 

Parti mUtettitlmlz 
Mer•lne gitti 

riliz aekizinci ordu komataoına 

hlı olan ve Somalı, Habeşiltan 

barekltını bahrlatan bu cüretJi 
akın şimdilik logilizler için kaza· 
oalmıı ehemmiyetli bir puandır. 

Belediye, kömür piyaııasmda 

olnm rol oynamak makeadihı cl· 

vardan kömür mGbayııasınn başla· 
mı~tu. 

Satın alınan kömürler tama· 

men reldikten sonra halka çok 
ucuz fiyatla k:ömür satılacak· 
tar. 

Mersin l~ bımY.ası müdürü B. 
Sııit Gülmenin istifa ı üz.erine }e· 

rioe vokileten Balıkesi,. iş bank ıu 

müdürü B. Gııllp Alovok t:ıyiıı 
edilmiştir. 

Kayahbai parti ocağın· 
da konfer•ns 

Bugün un satışla
rına başlanıyor 

Parti 111üfettifimi..: B. Halid 
Onaran, dno teftit ıaaksadiyle 
Menine ritmiftir. 

Şimali Afrikada aa.vaşan in· 
rilhı: kuvvetleri için burilolerde 
zuhur eden direr bir müsaid va· 
siyet de Rusların Rostofu Alman· 

[ Devamı Uçüucilde] -

Diier taraf tan bu rünlerde 
kazalardan bol miktarda 1'ömür 
gelmektedir. Önümüzdeki hafta 
içinde kömürün bollıın•c~ğı ve fj. 
yataoı:ı düşeceği anlaşılmaktadır. 

C. H . P. Kayahbııi . ocaiınJa 

bugün scat 19,30 da bakim nam· 

:r.edi Bay Sıslibaddio Ersöz tara · 
fıodan c Ho\rn\t ve hakim > mev· 
%ulu bir konferans verilecektir. 

ÔğrenJijimize göre, şchriml.ze 
bol miktarda buğday gelmiştir. Bu· 
tünden itibaren şehrin muhtelif 
semtlerinde bulunan 30 kadar dük· 
kinda 110 satışlarına baılanacakbr. 

Diier taraftan, önümüzdeki rlln· 
lercle piyasaya daba fada ao ve· 
rilmesi için tedbirler alınmıştır. 

Fmnlara verilen oo miktarı da 
arttırılmııt bulunmaktadır. 

• ~ 1 Polis Romanı : 111 
- Peki Haatinra... Ben de ıizin bono 

aklınıza retirip retirmiyecej'ioizl kendi 
kendime soruyordum." Sizden evvel bunu 
muhakeme etınit fakat mantıklız bulmuı 
tam. Sotay Andrevı berkesin tanıdıiı ka· 
1&banın yerlilerinden bir kadındır. Onan 

Dörtler'le biç bir allka11 olaınu ... Sonra 
Vatley kuvvetli veye sinde bir ihtiyarmıı
Hayı.r, bayır ... Ba cinayet muhakkak bir 
erkeiin itidir ••• 

- Şa Dörtler teylanatklraoe bir ter: 
tibatla ba iti y•pmlf ol ... mlar ? Mesıll 
tavandan dilfen kHkin blrıey lhtiyarm 
rırtlatını keımit olabilir. Sonra ba llet 
ortadan yokedilaıit bulanabilir. 

- Ki,otlariri bir ıey mi diyoraanaı? 
Sl&lu aalaa,,U•lala çok kanetli oldata· 
na biliyardaa ... u._.... 1 Ba kadar 
detil 1 Ona blru .. ..._. .... ıt,i 
eder1iniı f 

Bn ıözlero canım sıkıldı. Bir daha 
af:ıımı açmadım. PıJaro odalarda öteyi 
beriyi araştırarak dolaşmaja devam etti. 
Bırdeobire bir köpek inlemeıi rf bi bir 
feryat kopardıtıoı işittim.. Yanına kot tam. 
Kilerde elinde koca bir koyan bvdana 
sallar bir vaziyette rördOm. 

- Azizim Paaro 1 diye aordum. Ne 
var ? Ne oldu ? 

- Rica ederim fa bada bakmaa ı 
Fakat iyi bakmm. 

.... blail ol .... kMu ,.1uac1 •• 

DÖRTLER KUl.080 
-

tetkik etmede biç bir rayritabiilik fÖr· 
medim. Ve buna dostuaaa ,paçık olaralt 
söyledim. Puaro bana sert teıt bıktı. 

- Fakat görmüyor a:oo•unu:z. Hutiors 
Şana- Şano ... Şuna fÖrınüyor llllJSIJDUZ ? 

Her " ıuau " dedikçe budqn üıtünde 
bulunan bir piriç kadar of ak bir buz par. 
çaıı ahp bana röıteriyordo. 

Puaro benim muhayyilemi fazla iılet· 
tltimi iddia etmiıti ama, şimdi kendiaioio 
Maden de ileriye rittij'İDİ fÖrQyordom. 

Acaba ba buz parçataraot öldQrilcü bir 
zehlrio parçalar• mı 1&nP11ftı ? Onun he· 
yecanını baıka ttırHl tefsir edemedim. 

Gayet nazik bir tavırla : 

- Buzhaneden çıkaııt et ! dedim. 
Hem de hariçten. Y enizelandadan ithal 
edilmişi 

Bana blriki dakika ıes çıkarmadan 

'-kta. Soera rarip bir kahkaha kopardı . 
- .__ •-•• Haatlnral Siz ne 

barlkalAcle Wr ı .............. Her ıeyl .. . 
Her t•Yİ biliyorsunuz. Tam, canlı bir an· 
ılklopedi f 

Koyan badana aldıjı yere koydu. Ki· 
lerden çıkıp pencereye doiru ritti : 

- Ooo ... Müf ettit doıtumuı reliyorl 
dedi. Alil Alil Görmek iıtedii'im berıeyi 
gördOm. Bu ıözleri ıöylodikten ıonra dal· 
rıo bir tavırla bir mannıo llstllnde par
..ıı...... trampet taldı. Sonra blrdeobire 
toNIU 

- Buıüo günlerden hanri gilndür 
Mon Ami 1 

Hayret içinde cevap verdim: 
- Pazarteti ... Fakat .•• 
- Yal Pazarteai ha ? fena bir i'Üo ... 

Pazartesi güoü cinayet iılemek büyük bir 
hatadır ... Derhal aalona ritti. Termomet· 
reye baktı : 

- Tam on yedi derecede ... Oldukça 
11calt Hr rna ... 

Bay lnrles hill baıı Çin por&elcnle · 
rini tetkikle moıguld(l. Paaro ona : 

- Bu araıtırnıalaruııız si:ır;i alikodttr 
otnılyor mu ? di)e ıoıclu : 

Ôtekl bafıf çe tebe11l\ın etti : 
- Benim ihti1&1ım haricinde oldaju· 

na biliyorıunuz. Boa baaı şeylerden ne 
kadar anlarsam bazılarından da o kadar 
anlamam. Ve bunan için böyle ıeylere 
burnumu ıokmaın ... Şarkta 1abırlı olma· 
yı öirendim. 

PoU. müfettişi koıa kota ı-elerak keıı 
dilerinl bu kadar milddet yalnız bırakmış 
oldaiu için özür diledi. ipuçlarını tekrar 
ber•ber tetkik etmemizi rica etti. Nlbayet 
iıimizi bitirdik ve çıktık. 

Kaaabanıo •na caddeıini geçerken 
Puaro kendisine tqokkilr etli: 

- LOtfaouza 01111 teşekkOr edece· 
jimi bilemiyorum ... Yaloıı sizden t•k bir 
ricada daha balaoacıtııal 

- CtMCU mi ıörmık iıtlyorıaoıaı ? 

Çeviren: Mecdi Enön 
- Yooo ... Hayır .. Ceset bize fada 

bir ıey öj'retemiyecek zaonederim. Yal• 
oız Robert Grant'ı rörmelıc istiyordum. 

- Ona a:örnıek için benimle MOI'•• 
tao•a kadar gelmeniz icap edece~ •. 

- Pekili f ... Gelirim... Fakat kendi· 
sini fÖrüp, kooqmam lizım ... 

Müfettif llıt dadağıaı 111rdı: 

- l,te bu biraz gilç... Bilmem ki ... 
- Sizi temio ederim ki Skotlaad 

Y ard'a danıımak isterseniz m•hakkak 
tam salahiyet verilecektir ... 

- Siıin iaminizi ve poliı tetkilltımı• 
za bQyQk yardımınızın dokaDJDQf oldafa. 
na çok İşittim, Fakat bunan yolMZ bir 
hareket oldatana ıiz de takdir bayarar
sunuz ... 

Paaro sakin bir edi ile 

- Fakat ba muhakkak liaım... E.Ht, 
•ebebi de çok baıit : Robert Grant ka· 
til değildir. 

- Deiil mi ? Pekl kim öyley1e ? 
- Bana \:ahrsa kafil renç bir adam· 

Jı. Kaubaya bir atarabasiyle reldi. A ra· 
bayı Vıllinın önOnde durdurup içeri rir· 
di Cinayeti itledikten sonra çıkıp rftti. 
Baıı açık ve elbiselerinde Jo kan lekeıi 
vardı . 

- Fakat ... Onu biltün köy halkının 
rörmeıl ieap ederdU 
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SüRüCO BEYGI lE 
SARHOS 

YAZAN 
Atlı arabalardan sonra, yarın sürücü beygirleri do yen_'· 
den türeyecek mi dersiniz? Bu günkü nesil sürücü boyı-ı· 

REFiK . . d ,_ ld • - - 1 0- rmemi•tir anasından 
rıotn ne eme&. o ngonu go:ı:uy e I" • • 

• - - cüsü olursnnl > HALiD bııbıısıod n c aman, çalı,, oku, bcygır suru 
K sözünü işitmemiştir. . 

aray Beıı bile son devrine ancak yetişıniştim: E.skı 
nündeki Valde baoı sırasında külüstür eğerli, itmarsrı ve kıl 

Emir..ö· 
kuyruk 
baldır· '- ı· -· " b • r açık birkaç at ve atların yanında do. eli deyne.: ı, gogus agı • 

lar sıvalı birkaç SAL TABAŞ dururdu. B'ni:i çık~ı _'.11~ uzun pazarlık
tan ıonra uyuıurlar, biri beygir sırtinda ve oode, oburu yan, ve arka· 
da, eğri büğrü çamorlu zifoslu sokaklara dalarlar, bana utanma veren 

fansaız, zıbıdı bir halde rözden kaybolurlardı. . 
Sürllcü boyıiri, araba işlomiyeo bozuk kc.ldırımh, dık yokuşlu semt· 

lor için biç do fena bir binek sayılamaz Fak.ut onu:ı bq meraklıları 
Balıkpazarı meybenelerindo kafııbrını tütsülemiş sarhoşlardı. Sarhoşluk. 
inı3nı bir şeye hükmünü geçirmek, kamand • etmek hevesine düşürür, 
tarh~ gösterişe, cakaya ve afartafara düşkündür, aş-ğıda bile tutuna· 
l;lladıtma bakmaz da yilkselmek ve yüocnekte durmak ister. 

O sebepledir ki, meyhane çıkışı at sırtında eve dönmek Hrhoşun 
bayıldığı şeydi. işte bunu meydana koyan iki hoş fıkra: 

Ztl zurna sarhoşun biri bir beygir ııürücüsürıe yaklaşmış c - Beya· 
:ııda ne vereceğiz? > « - bir çeyrek paşaml » S<ırbo~ özeoıiye aya· 
iını koymuş kendisini şöyle bi · kaldırmış, fakat eğere oturınıya vakit 
bulamadan öbür taraftan yero inmis ve sormuş: c -... Geldık mi ?» 
Sürllcü hiç bozmamış: « - Geldik p~şaml • Sarhoş çeyrei"i basmıf ve 
aata sola ya1pa vurara\c yürüyüp ıitmiş( 

Bıışka bir sarhoş da evioe atla gitmek arzusuna kapılmıı, meyha
rıeciden bo7uua nt ister.niş; aksi gibi bir türlü at bnlonamamış.. Mey
haneci bakmış ki knrtQlmanın başka çıırcsi yok, bir küfeci çai'ırmış, 
kendisini bilmez bir halde olaa herifi içine koymuş, Hamal yürüyünce 
earho, rnlnmsomiş ve demişki: « - Haoiy at yok dıyorduııuz?• 

• İşçilere verilecek 
yemek 

Yazan 
VA - NO 

lltı.önce bir mü 
euese ba,ladı; 
ardısıra ötek İ· 
ler • yürüdü; 

derk.en, öyle görülüyor l:i, bütün 
kurullarımızın adetleri nraaına ka· 
tılmağa doğra gitmektedir: - Ha 
yat pabalılıiı karştsındıı bir dere· 
eeye kadar dayanıkl! arşısıoda bir 
dereceye kadnr dayanıklı olabilsin· 
ler diye, rnndeliği nı işçilere ek· 
•ek ve sıcak öğle yemeii veri 

Jecek. 

[ Tan'dan] 

ten fayda bile elde ederiz: Çalııao 
nofosumuzun midesine, mevsimine 
röre bııhk, mevsioıine göro \.:uru 
ve yaş sebze bilinde, tam kalorili 
yirccekler iner. iyi tertiplerımiş 
ırencl •~evleri ve f b ikclcrda ıuuo 
lazam yemekhnnelcr eo fakir taba. 
ka ahalimizin yalnız gıdalanma11na 
deiil, muaşerette bile ileri doğru 

bir ıı.dııncık atmasına yarayabilir. 
Diier taraftan: Bazı yemekler 

var l ır ki ancak büyülı: tencereler, 
kazanlar içinde piştikleri takdirde 

çok lezzetlidirler. Mesela kuru fa · 
aulyc, etli patateı, bele aşQre." 0-
nua için mekteplerdoyken yediii
miz ba bo~ yemekleri sonradan 
da hasretle hatırlarız. 

B eş ekmek, beş k1Jrtlu peynir 

Bunun eıaıh bir geçim deste· 
ii olacaiı ıu götürmeı. 

inadınaymış gibi ileri ıilrillo· 
cek c iıtemozilk » lcri ezbere bl · 
lirİL Metoli, diyenler olaeaktar ki: 

- Efendim, şu yemeğin para· 
" her neyse maaşımın katıl11n, 
Jaha memnun oluruz. 

yerine helmeli bir kıı türlihü ye-

l nileceğini düıilnmek, insanda bol
lukt•n darlıia dıiil do, darlıktan 
bolluia bir adım atılıyormuı hissi· 

Zihniyet, çoğu ar.f cr böyledir. 
Hatti, Reşat Nuri üstadımızın 

,öyle bir görüşünil nnlattıiuu hiç 
unutmam : 

Bir rençperi lıe alırken dene 
yini:ı : 

- Oğlum, uyhiı kaça çalışır 
sıu ? 

Cevap verecektir; cıeseli ? 
- 25 Kiat .. , 
- Gol, seninle başka tfirlll 

bir anlaşma yapalım. 
- ? ... 
- 25 yerine 20 liraya razı 

ol, amma aann öğle ak,am yemek 
lerini do vereyim .. 

Hakkı ç lınmışçasına madam 
mazlum yüzünüze bakacaktır: 

« - Gıyma bsna, aj'am... • 
mirıaıına ... 

- Niçin beienmedin, canım? ... 
Benim ileri ıürdüiüm ıart ıenin 
de çıkarına daha UYfUD deiil mi? 

c; - Beoü aldatmab aana ya• 
raıınu... » demet• rotirerek : 

- Keame bet liramı, omice ... 
- Yahu, çıldırdın mı ? Bıı, 

Paranı keımek dejildir ki- İf büs· 
bQtQn ter1ine- Sana ikram bile et· 
aılı aayıhrım ... Zira bu kadar ucoıa 
hiç bir yerde karnını doyuramazsın ... 

Derviıçe boynuna bükecektirı 
- Adam, bizim yiyeceğümllz 

ııodQr ki? .. 
Ve, bunu inanarak böy)e ıöy 

Jiyecektir; kendi önsürüıünün ( = 
teklifinin ) kendi çıkarma daha el
v •riıll olduiunu ıaoarak ... 

Bu, belki o rençperin ille para 
Y• ol deidirmek hınıoı, belki he· 
••p •ayı bilmediiini aöıterir; fakat 
bet halde ıkyatak halkımızın kö · 
tn beıini kendine layık rördüjünü 
bize anlatır. Gelrelelim biz münov· 
ver sınıf o snçın:ıu ba cezaya mfis 
tabak ıayamayız ... 

Dotru: Ôile yemeğini müesse· 
•eler tarafından verdirmek tedbiri 
Iİllldİlti paholılık &idilinin IOJU İl; 
ol11aas bir korunma tedbiridir· li· 
klu ' • b • yı ir dO:ıetıe ıokuhırİa bti İt· 

ni uyandırıyor. 
-Aktam•dau-

• Zencilere iltifat ! 
y a z a n 1 Almanlnrla Fraosı:ı: 

lar araımda yapı· 

ABiDiN lan }eni bir aolaı· 
DA VER maya göre, Alman 

yadaki f rıınuz esirlerinden mühim 
miktarda Senegalli serbest bırakı· 
lacaktır. Halis kan beyaz Fransız
lar dururkea Senegalli zencilerin 
memleketlerine gönderilmesine, el. 
bette, şaşmışsınızdır Viıi devlet 
adamları herhalde, zencileri Fran· 
sızlara tercih etmemişlerdir. 

AlmaoyD.dnki esir kamplarının 

anahtarı Almanların elinde olduğu 
için, bu serbeat bırakma i~iade, 

Seriinin Vişideo daha fazla mües. 

sir oldu(una şüphe yolı:tur. 
O halde, Almanlar acaba ne· 

den hürriyete Franaı:ı:lar kadar düı· 
kÜn olmadıkları muhakkak bulu 
nan Seneıalli zencileri bırakıyor· 
lar? Bu Afrika çocukları Almanya. 
da ıoiuia dayanamıyorlar, ölüyor· 
lar da ondan mı? O vakit, daha 
&'eçeo k11 serbest bırakılmaları 11. 
zım gelme~ miydi? Ne de olıa, 
ö enler ölmüf, kalanlarda arbk, iyi 
kötü ıojııia alııauılardır. Yokaa, 
Almanlar, bir dudaiı yerde, bir do· 

daiı rökte zencilere karıı, ayrı 
bır sevfİ mi besliyorlar? Yeni Al· 
m~nyanın ırk nazariyeıi, buna mil· 

ıad deiildir. 
Hitler c Kavj'am » adlı kıta-

bında Fransızları zencileımeklo 
itham ederek onları küçük ve bor 
görınüı olduiuoa ıöre, Almanlarııı 
bo siyah derili io1anları zor· 
re kadar sevmediklerine ~üphe yok 
tur. Almnntada seyyabııt ettijim 
zaman Kolooyo'da bir Nazi bana, 
barbden ıoııra, Franıııların Alman• 
yaya gönderdikleri işj'cıl kuvveti 
aratında zenciler bulundurmaların· 
dan acı acı şikayet etmişti. Çocuk· 
!arımızı korkutıın bn yamyamları, 
Almanya ribi modent bir memleke
te musallat etmek blxe en bilyQk 
lıakaret olıııuştar. Buda aa)l nnatı• 

BUGON 3 

Lib ada lngiliz 
akınla ı 

[ Baıtarefı lkiocide ] 

lıırdau geri almalara hadisesidir. 
Filhakika Rusyadaki Alman bare
kitiyle Şimali Afrikadaki logili:ı: 
harekltı arasında bir münasebet 
olap olmadığı, biri diierinin yü~ü · 
nü hafifletip aiırlaştırabileceği su · 
ali ıık sık soruldu. Arada"i binler 
ce kilometreye ve çarpışan kav· 
votler araaıodaki oisbetsiz farka 
bakılarak çok defa da bir münaıe 
bet olmıyacaiı şeklinde fikir yürü· 
tüldü: Şark cephesindeki Ruslar 
ve Almanlar bak1mından belki doi· 
ru olan bu mütalaa lngilizlor ba. 
lumından doiru deiildir. Eier Al· 
manlar Rostofa daha evvel ole re· 
çirmiş ve süratlo Kafkaayaya inmiş 
bulunsalardı Orta Şarkın sağ kana· 
dına karşı yapılacak Alman hare 
ketioi durdurmak zorunda kalacak 
lnıiliz ordusunca, hatti belki ba· 
günkü Libya hareki.tına ıirişmek 
bile düşünülemezdi. Halbuki evve. 
li Roıtofun i11alindeki recikme, 
ıonra da buranın · Rualar tarafın· 
dan g-eri abnma11 lnrilizlere şu sı· 
rada ve en müsait mevsimde Orta 
Şarkın sol kanııdında bir tasfiye 
hareketine gir~mek imkinını verdi. 
Buıün do bu imkandan ve kuvvet· 
lerinden rahat rahat, zaman düşün· 
meden iıtifııde çaresini bahşediyor. 
Bidayette pek iyi ıitmiyeo İngiliz 
hareketinin yeni zuhur eden bu mü· 
sait vaziyetlerden istifade etmesi 
çok muhtemeldir. 

!!Zi z:u::z 
mıyoraz ve affetmiyoruz, demişti. 

O halde, Alınanların Senegal 
zencilerini Fransı:ı:lara tercih etme 
lerinin ve onları bu iltifata layık 
görmelerinin aebehi nedir? Fikri· 
mizco bu ıebeb şudur: 

Almanya, günün birinde, Fran 
sı7. batı Afrika sömürıe!inde, Se· 
negal'de, Oakar'dı logili:ı:lerle Ame· 
rikalrlıra karşı deniz ve bava Üs· 
leri kurmak em,.Jindedir. O zaman, 
Aıneıikalılarla 1 i'lli%ler de bu yer. 
leri ele geçırmek 11tiyeceklerinden, 
Afrilı:aoın b tı kıyılarında mubare· 
beler olacaktır. Senei'alli zenci 
esirler, buralarda, kendi çevre ve 
ikJimlerindo tabiatile pek iyi dövü 
şeceklerdir. 

Kızruı Afrika :üneşinin alhn· 
da, Avrupadakinden çok daha iyi 

h r en bu %enciler i in Alına 
nın, 111.-ilizio, A11terikal1nın farkı 
yoktur. Fraa••Z e•irJer ara•mda, 
Alman,. a nam . ve hesabına dö
vüımek iıtemiyecekler pek çoktnr 
amma Sonaralliler için böyle bir 
ihtimal ak.la rılmu. Bir avç darı, 
bir matara ıarab verdiniz mi, önü· 
ne gelene basarlar kurşuna, atar· 
lar 11brı ... 

lıto, bizce, Seoıalli zencilerio 
beyaz Fransır:lnra üstün tutnlınala· 
rının sebebi budur. 

(Cumhurlyet'te11) 
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Japonya 
Amerikan 

teklifini -
reddetti 
Diplomatik 

münasebetlerin 
kesilmesi muhtemel 

Vaşiorton 5 (a.a.)- Eier Ja · 
pon müroeısillerioin bu sabah Hal'e 
Verecekleri vesika Japon f&z.etelo · 
rinin neşriyatından farklı doiUıe 
lllÜzakorelerin kısa ıllrmesi ve dip· 
lomatik münasebetlerin kesilmeııi 

mümkündür. 
Japon ajan11nıo Amerikan tek· 

lifleri bakkındalı:i neşriyatı, Japon 
cevabının diplomatik bir dille ya· 
zıldıjını röstoriyor, Böylece her 
Şey bitmiş demektir. 

Yarı reımi mabfUlori kanaatı. 
na göre, Japonya Hal'in verdiği 
lbubtırayı red etmiştir. Ruzveltin 
1-lindiçini hakkında sorduju sua · 
le eğer Japonya buraya asker gön· 
derilmosinin durduruldutunu söyle· 
yerek cevap verirse inanılmıyacak 
ye lüzuma olduiunu söylerse ka 
bal edilmiyecektir. 

Japonya şerefle barış içinde 
yaşayabilir. Fakat bu aulh emper
yalist düşüncelerden sıynlmı~ ol· 
nıalıdır. Japonya ancak bu suretle 
lnıiliz-Amerikan ekonomik tazyi· 
kinden kurtulabilir. 

F ransanın Irakta 
ki menfaatları 

Hükumetimiz bu men
f aatların himayesini 

kabul etti 
Vişi 5 ( a. a· ) - D. N. B : 
Reımi bir kaynaktan öire'.'lİI· 

diiino röre, Fransa ile Irak ara
sında diplomatik münasebetler 

kesildikten sonrıt. Türkiye hükQmeti 
Fran•anm lralctalci ve lrakın Fran
dakl menfaatlar.n• hi•aye etmeji 
kabul etıniıtir. 

iyi haber alan mahfillerden 
bildirildiiine göre, F ranaa ile lran 
araıındaki diplomatik ıııünaaebet. 
leır meselesi henüz bahis menuu 
deiil11e do Fransa ile diplomatik 
münasebetleri keameıi için Britan· 
yanın . lranı zorlayaca;ı çoktan 
bol:lenıyor. 

Amerika senede 
50000 tayyare 

yapabilecek 
. Vaşington 5 [a. a.) - Tayya· 

r~ tıcaret adasının reisi Juri, Ame· 
rıkan tayyare endüstrisinin l'ele. 
cek yıldan önce senede 50000 tay· 
yare yapabilecek bir hale gelece 
&"inin ıöylemiştir. 

Ruzvelt'in 
kararı 

lng ilterede 
memnuniyet -
le karşllandı 

,.. 
Londra 5 ( a. a. ) - Royter 

ajanııoın siyasi yazarı, Türlı:iyeye 
altı aydanberi Amerikan ıilihları 
röoderildiii hakkındaki haberi 
mütalia ederek, 1939 da Tilrki· 
ye ve Fransa ile lnriltoro 
araıında imzalanan mnahodeyi 
hatırlatıyor ve şunları illve edi· 
yor: 

c En karanlık ribi rörüneo 
zamanlarda vo Fran11z mailObi
yetine rağmen bu muahedenin 
bilkümlerine Türkiyenin ceıaretlo 
tam riayet ettifini İngiltere a1Ji 
nnl1.tmayacaktır. Türkiyenin kon· 
dini müdafaa etmek kabiliyetine 
ve azmine dalma lnıilterede iti· 
mat vardır. 

lnriltero Türkiyeyo ba malt 
ıatla ıtlib vermek için devamlı 

bir ıurette elinden ı-eleol yap· 
mıştır. BandaQ dolayı kiralama 
ve ödünç verme kaououoa röre 
Türkiyeye harp malzemeli ı-ön· 
deriloceiine dair haber Londra· 
da derin memnuniyetle karşılan· 
mıştır.» 

Kütle halinde 
Teslim olüyorlar mıs! 

Bir Alman gefll'ali, 
Libgadalc.i ltalgan as· 
kerlerinde g6riilen ma· 
nevigat bozukluğanıın 
ıelHıblerini araıtıraca/c 

Va,inrton. 5 ( a. a. ) - Al· 
man Bq komaadaohjı, General 
Folaıann'ı Libyayı röodermiştir. 
General, Afıikadaki İtalyan kıta• 
ları arasında rörülen maneviyat 
bozulduiuoun ıebeblerioi arattıra. 
cakhr. ltalyanların kaçmalarını Ön· 
lemek ve kütle halinde tcılim ol· 
malarına mani olmak için idam 
cezası tatbik edilecelttir. Bir ltal
yan hava filosu lngilWere tealim 
olmoıtor. 

lngllterede bir b•J•& 
kitap netredlldl 
Londra. 5 ( a. a. ) - Kadın 

erkek hork.eıi Milli hi:ı:metini 
yapmakla mükellef tntan proie bir 
Beyaz: kitap halinde oeşredilmiJtir. 
Projeye (Öre, evli kadınlar ve 14 
yaşından küçük çocuiu olanlar 
hizmete alınmayacaktır. 18 ile 20 
yaş arasındaki kızlar üç orduya 
bailı kadın sorviılerinden 11eya 
milli hizmet servislerinden herhan. 
,-i birine 1"5nilllil kaydedilmek 
üzere müracaat edeceklerdir. 
Projeye evli kadınlar için ayrı bü
kü~ konulmamıştır. Fevk.alide sa· 
lihıyetler hakkında a I 1_ 

• 6 eçen yı &.&• 
bul odılen kanunda b 1 un arın yapa· 
cakları hizmetler tosbit edilmi 
bulunuyor. Bir çok I ~ 
şimdi bu hiz ti ev 1 kadınlar 
lardır. me erde yer almıı 

6 Birincikdnun Cumarl•ti 
Tilrkly• Radyodlffbyoa poıt.alan, 

Türkiye radyoaa, Aılkara radyoıu 

7,30 Prorram, ve memleket 
saat ayıırı. 

7 ,33 Müzik: Hafif prorram (pı.) 
7,45 Ajans haberleri 

s.ooı 
8,45 Müzik: Senfonik Parçalar 

(Pı.). 
13,3'> Proı-ram, ve memleket 

ıaat ayarı. 

13,33 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler. 
12,45 Ajanı haberleri. 
14,00 Müzik: Karışık ıarkı ve 

türküler proıramının devamı. 
14,30 Ankara Sonbahar at ya 

rışlannın tahminleri. 
14,40 Müzik: Riyaıeticumbur 

Bandoıu. (Şef: İhsan Künçer). 
1 • Sellenick: Hint marıı 
2 • G. Maquiı : Güzelim 

(Valı) 
3 • Roasini: Hırtız saktaian 

(Opera - Komik Uvertürü) 
4 • G. Verdi: Maıkeli balo 

operasından Fan tezi 
S • A. Lairiniı Türk karna• 

val'ı. 
15 30 Milıik ı Riyueticumbar 

Filarmllnık O,kestra11ntu k.onseri. 
O wlet ltoaservatuan ıalon• 

larmdan N.tk.len. 
18.00 Proıram, ve memlokot 

aaat ayarı. 
18,03 Müzik: Çıfte fa1ıl. 
18,40 Mü:ı:ik: Radyo cher tel• 

deo» daos orkestraıı. 
19,00 Konuıma ( Kahramanlar 

ıaati ). 
19,15 Milzik: Radyo cHor tel· 

den» dans orkeatrası prorramının 

devamı. 
19,30 Memleket aaat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Strbest 10 dakika 
19,5S Müıık: Karııık ııırkı ve 

tOrHler. 
20 15 Radvo razeto•i. 
20,45 Mii:ı:ik: Oyua Havalan. 
21,00 Ziraat tekvimi. 
21,10 Müzik: Dinleyici İltek· 

leri. 
21,45 Konuşma (Günün mes' 

eleleri). 
22,00 Müzik : Radyo Salob 

orkeıtrası.(Violonist Necip Aşkın). 
1 • Sullivan : Mikado'dan 

Fantezi 
2 • Einerı Çiran ıark111 
3 · Stoinbacber: Horoıkop 
4 • Vinkler:Kolombio'e Şiir 
5 • Srambati: Serenad 

22,30 Memleket ıaat ayara ve 
Alanı Haberleri: Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nakat borHıı 
(Fiyat). 

22,4S Mtııik : Radyo Salon 
orkcıtra11 Prorramının Davamı 

6 · Gleume.: Sar nehri Kı· 
yılarıoda. 

22,55/ 
23.00 Yarınki Prorram, ve ka· 

panıı 

l!:e Nllbetci eczane 1 
istikamet eczanesi 

( HükOmot yanında ) • 
[_H_I K _A Y ____ E -ı Meçhul asıkın mektuplan • 

l•I::::============:::::::~~======::::;:::::::===:- NAKLEDEN 
Herhalde bunu bir neticeye baık· ıamak li. Adamın bana, mecnun ribi l•ık olu R • 

b oouşayor· me "b' - · ı· t l " p, 0 

zım. Tam iki ıeno oluyor; berı er • 0 1 1 ı rosterış ı avır ar takınacaiını ldd' 
ıanoz. Artık herkoıin dikkatini colbotmere baş . etmiyorum ya. Hani, bir kere cnişanlanalım» 1~1· 
ladı. Bu im:, ba çocukla ne zarJJll1 evlenecek le demete coaaret edomiyeceiini zannediyo. 
acaba, diye birbirine aoraşturuyorla': Evet, an• rum • 
lıyorum. Nihad l'•yet temiz çocuk; kıbar çocuk. 
Hali vakti yerinde. Kimte onun abllkJDdan ıUp· 
be etmez ve aranızdaki mfinaıobete leke ı\lr· 
mok iıtemez ama, nihayet aen de yirmi bir ya
tını buldun deiil mi Rabsarcıjnn? 

Robıar, baluının ne demek iltediiini an· 
lıyordu. Hele arkadqı Nazlının düiilnündeo 
döndükleri sırada bunu aöyJemesi bilhaasa ma · 
nah idi. 

- Ne yapıak, ltilmem ki halacı;ım, dedi. 
Mahcub, çok mabcub çocuk. Günün birinde 

dizime düşüp, teni aevlyorum diyebileceiini do 
zannetmiyorum. Halbuki ıevdiii belli. Gözleri· 

nin bayiin pıralt111ndan ve ıöılerinio çıtı pıtı, 
tatlı odasından anlaşılıyor ••• Lik.in işte o ka· 

dar ... 
Sanki o tarıda, ıırf beni eilendirmek içia 

konuşuyor. Zaaoetmiyorum Halacıitm. GGoün 

birındo dizime diişüp bana c Seni ••viyorum ; 
sana bütün hayatımı vermek isterim > diyece. 
iini zannetmiyorum. 

- Öylesini elbette zan ve ümit edemez· 
sin. « Dize düımek• ne demek? Onu ancak 
eski zaman delikanlıları yapar .. 

- Aman Hala" Senin de rıo zaman ciddi 
konnıtuion, no uman litifo ettirin belli olmaz 
ki ... Söz temsili diyorum .•. 

• 
~u.hearJn balası ne do olsa eaki zaman ka· 

dını ıdı. Eıki aaıııaııların c; lcadıo fendi• ned' 
bilirdi : ır 

- ~caba, dedi. Seni yalaıı kendiıine bai· 
lı ve emın rördOiil için mi böyle yap 1 ? 
M il · b ıyor • 

. He • ıonı seven aıka biriıi bulundufaau 
lıı11edecelc olsa ne yapar? l . d L '-

L çın e .. ıo"ançhk 
uyanarh daha çok Hnin Qzo i dO l d 
ıln I r ne ı•r m er· 

. .Ruhıarın yanakları heyecandan pembeleı· 
tıuıtı ı 

- Ne yapabiliriz bala? dedi, 
- Motel& mektup .. Meçhul bir &şıktan ta· 

na mektuplar gelmiş olma11. 

* 
Kutu gibi bir patisorinio bölmeleriodorı bi-

rinde, fakat pencereye yakın oturuyorlardı. 
Çaylarını içmişler, ıinemaya &'İtmek llzereydi· 
ler. Ruhsar yüzünün pudrasını tazeliyor, ç•ntA· 
sıodan çıkardıtı küçücük aynaıına bak.ırak ıaç• 
larına çeki düzen veriyordu. 

Ba ıırada Ruhaarın, nereden belirdiii b l· 
li olmayan bir arkadaıı, penceren işaret e~i. 
Şahadet parmaiını dudaiına rötürüp, ıonra 
Rabsara uzatarak, adeta bir ıey söylemek 
istediiioi anlatıyor, Ruhaarao muhakkak dlfarı 
r•lmeıioi rica ediyorda. 

: Hikmet Münir=
1 

Patilerinin yan kap111 bir p11aja açılırdı. 
Ruhıar Nibaddau müaaade iıteyerek kalkb ve 
ark.adaıının söyliyeceji şeyi öirenmek here 
yan kapıdan çıktı. Çantasını ve aa evvel bir 
tütQocüden almıı oldufa mecmualarını masa· 
nın ilzeriao bırakmııb. 

Fakat o ne? ... Çantaoıu yarı açık kalmıt 
•izından, zarif bir moktop ıarf ı rö:ıükilyorda. 
Nihad o zamana kadar hayatında bi11etmodlji 
bir teceuilılo bu mektuba ozandı . Ucuna dı· 
ıarı çekip üzerinde «Bayan Rubaar» iımiol rö· 
rllnce, içerİlindeki tece11G1Qn dayanılmaz bir 
ateı ribi kendlıini yaktıiıoı bi11ettf. Etrafına 
bakındı. Rabıar benııa röriloürlerde yokta. 
Nıhad bundan ıonra, bilyilk. bir çabukluk ve 
heyecanla bo mele.tuba açta ve lçindeklol 
okadar 

Me~!ap fÖylo diyordu. 
« lionderdiiim çıçelderi aldıjınm Om_j 

edoriaı. Siı:e, •izin kadar rüzel çiç•k••r blllı'IJ 
rönderomiyecetimi biliyorum. çooıdt ıiaan ka 
dar l'llaol çiçekler, dilnyaoın hiçbir yerinde 
yotiıme.z. En l'ilzeJ çiçek, ,ıda rilzeUiiıniz ya· 
nanda fiile niıpetle papatya a-ibi kalır.» 

Makt•buo albnda imıı:a yoktu. 
Bir müddet ıoora, Rohsar tür)D ö.zQrler 

diliyorok içeri ,.;rdijl zaman, Nıbad, aceleyle 
çaatanıo a;sını bile kapatmamlftı. 

Bu hareket, Rub11rın •ö.ziladoa kaçmadı. 
Rahsar• bor zamanki aibi neş'eli, caııh tav·. 

rile eşyuıoı toplayarak birlikte kalktılar ve il• 

nemanın yolıınu tuttular. 
( Sona Y uın > 

a 



4 

SııtJtil'B 

ASRI stıııtJıADA 
BU AKŞAM 8.JO 

Şaheserler Şaheseri 
(Dumamn) ladam o kamelya eserinden iktibaıı . Meşhur • 

mucıukişinas Verdi tarafından operaya adebde edilen ... · 

=otMIYIN AŞK= .. _ .. -- LATRAVIATA yaratıcılara 
SIGALO DE.MI LANON en güzel sesli iki artisti... 

Marit1 Cebotari - Claıulio Grollo 
Roma oper rovayyalın orkestrası ve te~anoi bey 

etlerinin iştira kile unutulmaz bir festival ~eceai ... 

lllveten 
Stan lorel - Oliver Hardi 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Haydutlar arasında 

En Son ve En Gtllünçlil Komedisi 

Bugün gündüz matinatla son defa 

1940 Brodvay melodi - Haydutlar arasında 
DlKKA T: Sinemanın dahili müteaddit ıobaJarla teshin edilmektedir. _____ , ______________________________________ __ 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Adana şehri içme su tesisatı için lazım gelen S 
adet dalma tulumba kapalı zarf usulile ve 45 giln müddetle 
münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli «25000• liradır. 
3 - Muvakkat teminata «1875• liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Ankara Dahiliye Vekaleti BeJediyeler imar hey'eti fen fef
liğinden veya Adana bcled~yesi fen işleri müdürlüğünden 
( 125) kuruş mukabilinde alabilirler. 

S - ihalesi 13/1/942 tarihine rastlayan ıala günü saat 
16 da Beledıye binasında toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

6 - Münakasaya gi~ebilmek için teklif mektuplannın ve 
sair evrakın ihaleden bir Hat evvel belediye encümeni Re
isliğine 2490 sayılı kanun mucibince makbuz m._l:ııllia.l• 

verilmesi lizımdır. 
Bu iş hale.kınca fazla malumat istiyenlerin Ankarada 

Dahiliye Vekildi Belediyeler imar Hey'eti Fen Şefliğine 
veya Adana Belediye Fen işleri daircaine müracaatları ilin 
olunur. 1449 27-2·6·10 

SUGON 

SAYIN MERSiNLiLER VE TARSUSLULAR 

Her ay mutlaka en büyük ikramiyelerden bir kaçını veren 
ALTINOLUK PiY ANGO 

' 

GÔRDÜGÜ RAGBET VE ISRAR ÜZERiNE 

Mersinde: Uray caddesi eski camiye bitişik No: 45·1 
Tarsusta: lnönü caddesi Paşa kahvesi sırasında No: 63 de 

ŞUBELER AÇMIŞTIR 
YILBAŞI ve AYLIK Biletlerinizi mutlaka ALTINOLOK PiYANGO dan alımz. 

stzl DE ZENGiN EDER 

Seyyar bayii : Uğuru ile Meşhur cüce l smaildir 

6 Biri1Jcilcin11n 194J 

1 LAN 
Çif çi Birliğinden: 

Ziraat V ckileti tarafından 

Adunaya lzmir mıntıkasından 
Akala pamuk çijidi getiril
mesi tekarrür etmiş oldujun
dan bedeli mukabilinde bu 
çiğitten almak iatiyen çifçi· 
miıin malfimat almak ve ka
yıt olmak ibero 15-12-941 
birinci kinuna kadar müra-
caat etmeleri ehemmiyetle 
rica olunur. 1484 4-.S-6 

~·· .. ~······· ........................................ : : ..................................................... . 
j oaıma;:~;:n"Si~;e;'~~ösıer•• li !Al;~;;;ss;~;;;;~~d~I 

i - Bu. Akşam - ı i =: Bu Akşam Görünüz := 1 
Yine Eşi Görülmemış Bir Film Takdim Ediyor ı : - 1 -

Esrarengiz bir haydut Çetesinin şehirl~ri biribirine ı i Her Kalpte lztirap Her Gözde Yaş Her Dudakta Hastret Ateti 

f katan müthiş maceraları 

1
: : Bırakan Asrın Mabudesi POLA NEÖRI ' nin En Son Zaferi 

ı .~ ~ ! 

j . MOHIKANLARIN SONU . lıl Mad~~ Bovari 
38 Kısım Tekmili Slrd n : 1 Filminde en g-üzel Aşk R.omanlannı yaşatacaktır. Vazife ile Şeref 

Binlerce Vahşi insanlar Arasında Geçen BllyUk Seıgilzeşt Film ı : ve Aşk Aruınde mücadele eden bir dram_ Bütün Fedakarlıklara 
ı : layık bir kadın." Bir Süper Film 

ıı: -2 -
ı Yakalardan Esrarını. Cesaretten Kudretini. Kahr.üıanlıktaı.ı 

Pek Yakında Pek Yakında 

ı T U r k Ç e S öz I U ı 1 Atc,ini Alan Büyük FUm 

L.ı .. !!~~J~~!']!!.! .... LL.1 11 
D. D. yolları 6 ncı iş- ! 
letme satın alma ko- 1 
misyonu reisliğinden: 1 

Muhammen bedeli 3400 lira olan 200,000 adet tuğla 1 • 8 • 12 • 94 ltarihinde pazartesi günü saat 1 S de açık eksilt : 
me suretilc Adanada işletme müdürlüğü binasında satın alı· İ 
nacaktır. • 

KARA BllA 
TÜRKÇE SÔZLO BÜYÜK MACERA 

ve Sergü~eşt Şaheseri. Ameri Polis Teşkilatının En Heyecanlı Filmi 

DiKKAT: Numaralı koltukları gündüzden aldırabilirsiniz. 

Bugün 2 .30 Matinede Son Defa Olarak 

Kora Tery - 1914 Den Sonra 
Pek Yakında Pek Y alu11a 
FERNA.ND GRAVEY'in yarattıjı büyük şaheser film 

Bu ite sıirmek isteyenlerin 22Sliralık Jnuvakkat. te~i.na~ 
akçalarile iyi huy klgıdı • Rinuni i\S:ametglh vesHcası ve bu i - _KRALAŞKI 

• 

1 

ışi başaracaJclarına dair Ticaret Odasından alınmış vesika
larını hamilen eksiltme gününde komisyona müracaatları 
llzımdır. 

1 •• ............................................... J ... 1 
Şartnameler Adanada işletme komisyonundan parasız oM 

tarak verilir. 1446 22-27·'2·6 
C. H. P. Seyhan Vilayet .. ---------------------· ...................................................... . 

DOKTOR 1 Saatçı Vehbi ço1111rs:1.1ı:k i 
idare Heyeti Reisliğinden 

Emin Ulvi Söler İ Saat Kulesi Karşısında İ ! Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon ! 
As. Has. Dahiliye tefi 1 Kadın ve Erkek Son Model saatleri· 1 

Birinci sımf iç hastahklar1 mUtehassısı i mlz yedekleriyle beraber mevcuttur. i 
Hastalarını Abidinpa~a caddesi Namık Kemal okulu ı• : 

k rşısında8\ Nolumuayenehanesinde kabul vetedavieder .•• ·Her Türlü tamirat Kabul ·Edilir.=: 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 ötleden sonra 3,S - 8 

1368 1 - 15 : 1225 : .. _____________________ ........................................................ . 
iLAN 

Niğde sat m alma komisyonu 
Başkanllğından : 

ı - Kuru olmak şartile (155) ton Meşe, Gürgen, Ar· 
dıç, Çam yıkıntı kerestelerden biri veya bu cinslerden karı• 
şık odun eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9/121941 pazartesi günü saat 15 de ~ii· 
de garnizon binasında yapılacakbr. 

3 - Hepsinin tahmin bedeli (3487,5) üç bin dört yilz seksen 
yedi buçuk lira, ilk teminatı (l62) ilci yüz altmış iki liradır. 

4 - Şartoameıi Niğde, Adana ıabn alma komisyonla
rında ve Niğde Belediyesinde hergün g6rülebilir. 

S - lıteklilerin mczkQr ekıiltme ~ününde teklif mek
tuplarnu kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak ihale la•• 
tından bir saat önce komisyona vermiş veya bulunmuf ol· 

İLAN 
İskenderun Kayınakamlığından: 

Hatay viliyetinin İskenderun kazasınan domuzburnu 
(Resülhınzu) mevkiinde 2441 lira 15 kuruş keşif bedelli iki 
oda ve müşternilitını havi olmak üzere bir bap bina ·26-11-
-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazedilmiş ve ihalesi 10-12 941 tarihinde 
İskenderun kaymakamhğında icra edileceğinden talip olan
ların ıartnameyi görmek ü~ere deniz komutanlığına mü raca· 
at etmeleri ve yüzde yedi buçuk teminat alcçasının malsan
dığ'ına teslim ve ihale saatinden beş saat mukaddem tek
lif mektuplarının kaymakamlık makamında teşekkül edecek 
heyete tevdileri ilin olunur, 1463 29·3·6-10 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLA ~ı 
malan lazımdır. 14Sl 25-29-3·6 K E' 1 DELE Rı r;:•--------------------• Z Şubat, 4Magu,3Aiıuto•,2/kincit•l'in tlll'ilılerinde yapılır. 

DOGUANBARI 
Fevzi GUven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon ili yapan ifte bu aııbar miifte• 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. 
Telefon 218 
Telgraf doAu antiara 

1374 1 - 28 

--- 1942 iKRAMiYELERi -----ı 
t Adet 2000 Lirıılı1' 

3 .. 1000 
" 

2000. 
3000. -

Lira .. 
2 •• 750 1500. u 

3 .. 500 •• t- 1500 " 
J o ,, 250 .. 2500. ,, 
40 n 100 ol 4000. " 
so ,, 50 ,, 2500. .. 

200 ,, 25 ,, - 5000. ,, 
200 " 10 " - 2000. il 

TUrklye ı, Bankasın• para yatırmakla r•I · 
nıa para blrlktlrmlf ve faiz almıf olmaz, •rnı 
•amanda hllllnl•I de denemlt oluraunua. 377 

1 - Müteahhidin nanı ve hesabına yaptırılmak üzere J S 
gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve 29/11/941 cumar· 
tesi gilnn ihalesi yapılacatı ilan edilen Parti konferans sa
lonuna ait sahne tesisatile bir kısım noksan inşaat için ia· 
tekli çıkmadığından bu işler yiue müteahhid nam ve hesa
bına pazarlıkla yaptırılacak ve 1-12-941 Uıribinden itibarea 
bir ay zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 • Keşif tutan (663S) lira (28) kuruştan ibaret olau 
bu işleri pazarlıkla yapmak ve bun<ı ait proie ve prtname 
yi görmek istiyenlerin ber gQn parti reislitine müracaat 
Ptmeleri ve bu gibi işleri yaptıklarını bildirir veıikalarını 
birlikte getirip ibraz etmeleri. 

3 - Keşif bedelinin O/o yedi buçutu olan (497) lira (67) 
kuruş muvakkat teminat akçasını Parti kasasına makbuz 
mukabilinde yatırmaluı ilin olunur. 1487 6-16·28 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitablan ve her 
çeşit Okul malzemeıini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : ·adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Tllrk hava kurumu f 

Adana şubesinden ı 
DERl SATIŞI 

Kurban bayramında lop· 
lanacak deriler, 1 inci kinu· 
nun 23 üncü sah günü saat 15 

de ihale edilecektir. istekli

lerin o saatte ıubemize rel-
aıeleri. 1488 6-1' 

TetekkUr 
Otlum Aktuiun dotumun 

da kıymetli yardımlarmı eıir· 
gemiyen kıymetli ebelerimlz-
dan Bayan Zeliha Ôzlbtüo'e 
gazeteniz vasıtasiyle aleaea 
teıekkürlerimi bildirmenizi ri· 
ca ederim. Fi1eret Agduı 

l•tl1u Sahibi ı CaYlt ORAL 
U. N9frl1at MlclGrl : AV11kat 

lllat YA V&ltoGJ.U 
lu&Wıtı Yer ı (BUQON .. t .... -

M.e 


