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Sovyetlere yar- 1 
dım meselesi 
Yazan : CA YiT ORAL 

----------------------------------: 

İhtikara karşı en cez-11 

ritedbirler alınacak Kiyef'in ve Poltavan1n suku· 
ta ve Alman Öncülerinin 

Azak denizine kadar uzan'llası, in 

giliz ve Ameri kan matbuıtında ~e · lı•lll•••••
rin akisler yapmağa başladı . Bu· 

Ticaret Vekaleti, iaşe ve fiyat mürakabe 
teşekkülJerinin müştereken çalısmalarını 

bildirdi · -----t .in cephede Alman taarruzu dur
muş ve durdurulmuş gibi görü· 
nürken Ukraynada harekatın bir· 
denbire inkişaf etmesi Anglo Sak 
son ~fkirıumumiyesinde oldukça 
endişe uyandırır gıbi oldn. 

Çüokü Londra ve Nevyork 
gazetelerinin neşriyatına bakılırsa 

bu tesiri ve bu endişeyi kolaylık· 

fa hissetmek mümkündür. Halli 
bu gazetelerden bazıları Sovyet 
Rusyaya yardımın gecikmesinden 
dolayı hükumetlerini tenkit edi· 
yor ve Sovyetlerin yükünü hafi~. 

letmek için de Avrupanın her han· 
gi bir tarafına ihraç hareketi ya· 
pılması teklifini ileri sürüyorlar 
Fakat böyle bir fikir de ne dere
ceye kadar isabet olup olıı~adığı 

bizce mechuldür. Çünkü bu ış as· 
keri bir iştir. 

Ve bir ihraç hareketinin de 
fayda ve zararlarını en iyi bilecek 
ve takdir edecek lngiliz Genel 
kurmay başkanlığıdır. Onun için 
bu sahada fikir beyan etmek bizce 
doğru olamaz. 

Şu halde gazetelerin de bu ••· 
hada yaptıkları neşriyat indi ve 
hissi bir mahiyeti geçmez. 

Ancak malzeme cihetinden yar
dım meselesioe gelince; bu husus
ta hem demokrasiler haklıdır ve 
hem de Sovyet Rusyanın hakkı 
vardır. Domokrasiler haklıdır, çün· 
kü görünüşe nazaran 22 Haziran 
tarihine kadar Sovyetler Demokrat 
devletlere biç yanaşmamışlar, bil. 
ikis neşriyatlarile, propogaodaları 
ve tekzipleriyle Alman dostluğuna 
ehemmiyet verir ı-örünmeğ'c çalış· 
mışlardır. Böyle bir vaz;yette de 
Amerika ve lngiltere haklı olarak 
yalnız kendi ihtiyaçları için istih· 

talat yapmışlardır. 

Sovyetler de haklıdır, çün~ü 
harp başladığı günleri müt~akıp 
kısa bir zamanda lngiliz ve Sov· 
yet ittifakı tahakkuk ettiği halde 
o günden bugüoe kadar Sovyetl~r 
hissedilir bir derecede yardım ıro 
rememişlerdir. Moskovadan dertli 
ve sitemli akıeden sesler de bunu 
göstermektedir. 

Hakikaten bu vaziyet tetkik ve 
mütalaa edildiği vakit Amerikan 
ve lngiliz matbuatının Kızıl~rdu
nun tamamiyle mağlilp ve ııı_ıha 
d·ımesi takdirinde Demokrasıler e ı • 

için durumun daha çetin olacagı 
ve mücadtleoio daha uzun sürece 
ği hu•usl4'ında yaptıkları neşriyat 
da pek yersiz addedilemez. 

Zıra Sovyet Rusyayı bitmez 
ve tükenmez ilk madde kaynakla 
rına ve yeni yeni ordular .teşkil 

k . · muazz&m insan kıtlele· etme ıçın .. 
rine sahip olan bir müttefıkı kay: 
l>etmek de demokrasilere telif'. 

d"lmez bir ziya olacaktır Halbukı 
e ı d"" t . 
bu memleket bugün harp en. u~ ": 
. . b'"y '"uk bir kısmını ve ıptıdaı sının u 

madde yetiştiren arazinin en ve
rimli parçalarını elden çıkarmıştır. 
Şimdi Sovyet hükilmeti bu kayıb. 
)arını nereden ve nasıl tedarik ve 
telafi edebilecektir? Yeni teşkil 

edeceği orduları ne suretle tecbiz 
edebilecektir? Bugünkü vaziyete 
göre en çok lngiliz ve Amerikan 
yardımiyle değil mi? 

O halde lngiliz ve Amerikan 
matbuatın3 yardım me•elesinde 
hak vermek icabedecektir. Çünkü 
demokrat devletlerin yardımı son 
hız ve süratle yapılamadığı tak· 
dirde teçhizatsızlık yüzünden Sov· 
yetlerin hali günden güne vahim. 
feşecektir. Böyle bir vaziyet ise 
demokrasilerin yükünü daha çok 
artıracak ve harbuı daha çok uza· 
masına sebep olacak demektir. 

Çörçile ünvan 
verildi 

Londra 24 ( a. a. ) - Kral 
altıncı Jorj, Çörçile lngiltereye yap· 
tığı hizmetlerden dolayı şükran 
eseri olarak « 5 liman U aıumi Va• 
)isi - Lord " unvanını tevcih •Y· 
l•miftir. 

A kara 24 (Hususi muh abirimiz en) - Ticaret 
Vekil:ti, iaşe ve fi at murakabe t•şekkülle~inin ~üş · 
tereken çalışmalorı hakkında alhadarlara bır tamım 
göndermişt ir. Bundao mada i h t i karın önünü e~ cez. 
ri tetbirlerlo almak, daha müsbot ve faydalı notıceler 
temin etmektir. Tamimde ezcilmle şöyle denilmekle· 
dir: 

emrinde fiyat murakebe işlerini tedv r edecek ve 
buradaki müdür muavini de müı. basıran iaşe işlerile 
meşgul olacakt>r. 

H·r üç vilayette de gerek İaşe, gerekıe fiyat 
murakabesine ait olmak üzere viJiyrtle veya diğer 
devair ve ınüesses.1tla cerr-yan edt>cek olan muha 
berat İaşe ınüdürü tarafından idare edilecektir. 

•Ankara, !stanbul ve lzmirdeki fiyat murak.abe 
büro la rı, buralarda teşekkül edilmiş bulunan _ıa~e 

müdürlüklerine bağlanmıştır. Aokarada iaşe mu~-~r 
muavini ayn ızamanda fiyat murakabe bürosu ş~fııg~-

1 ıd · "d"r muavınlerın· 

D•ğer vilayetlerde teşekkül edilmiş ol•n iaşe 
heyetlerinin bilamum büro işleri fiat murakabe bü. 
rol.arı tarafından görülecektir. Bu vıliyetlere tayin 
~dılen fiat ınurakabe şefi, kontrolörü veya memuru 
fıat ınurakabe bürosunun şefliğini yapacaktır. ni de yapacaktır. stambu a ıaşe mu u . •. . 

den biri lstambul fiyat murakabesi işleri şel~ıgını ya · 
pacak, diğeri de iaşe işlerini ted.vir edecektır. _. 

lzmirde halen mevcüt olan fıyat mura~a-~e- b_u 
rosu şefi do2'rudan doğruya lzmir iaşe mudurunun 

Vilayetlerdeki murakabe ve iaşe işlerinin hac· 
mine ğöre valiler maiyetler ndeki memurlardan ihti· 
yaç nisbetlerindo bu büroların kadrolarını takviye 
edecektir. 1 Musolini, bir zırhlı tirenin teftişinde 1 

Veyvel 
Tiflise 
gitti 

Kafkas yanın 
müdafaasını 
hazırlıyacak 

lnglliz avcı tayya
releri Rusyada Al· 

man kuvvetlerine kar 
'' harekete geçtiler 
Londra 24 (a.a) - İ •giltere• 

nin Hindistan başkumandanı Gene 
ral V eyvel Tılliıe ıritmiştir. Gene· 
ral. Kafkasyanıa müdafaasını ha
zırhyacaktır. 

Haber verildiğine göre, bir 
lng iliz seferi heyeti yakında Rus· 
yaya gidecektir. 

Londra 24 (a.a) - Hava teb· 
li"i· 

g · lngiliz avcıları Rusyada Al-
man bava kuvvetlerine karşı hare 
kete geçmişlerdir· 

Almanlar Leningrad mın· 
takasında çok subay kagıp 

ettiler 
Londra 24 (a.a.) - Ruslar cep 

i heoin JDerkez mıntakası~da ye~.. -
bir yerde muvalfakiyetlı mevzıı 

mukabil hücumlarda bulunmuşlar· 

d • Bu mukabil taarruz Smolenıkin 
ır k" . d 125 kilometre şimali şar ısın e 

Glukol mıntakasından yapılmıştır 

Londranın askeri mahfillerinde şu 
"b t tasrih ediliyor ki, Ruslar 

cı e k . i 
Leniograd m ntakasında ço ıy 
tutunuyorlar. Burada Almanl~r bil· 
hassa subay itibarile çok agır za· 
yiata uğramıştır. Bazı Alman alay
ları subay mevcutlarının üçte ikisini 
kaybetmi~lerdir. Bunun haricinde 
kaydedilecek bir şey yoktur. Hava 
)arda fenalaşmaktadır. Kiye! mın. 
takasında şiddetli muharebeler de. J 
vam etwektedir. 

Orada çevrilmiş olan Budiyeni 
ordusu askerlerinin çenberi kırmak 
için yaptıkları teşebbüsler hakkın· 
da malumat yoktur. Bununla bera· 

ber Kiyeli müdafaa eden kıtal•.~: 
dan bir kısmının rical edebı 1 
dikleri muhakkaktır. Mamafi bu kı· 
tada vuiyet karanlıktır. 

Sovyet tebliğleri 
b bki Moskova 24 (a.a.)- Bıı sa a 

Sovyet tebliği; 23 Eylül gecesi 
kıtalarımız bütün cephe boyunca 
muharebeye devam etmişlerdir. Ye· 
nl teşekkül etmiş olan 13 ücü _ve 
15 nci Romen piyade tümenlerıne 
ağır zayıat verdirilmiştir. iki ağır 
topçu bataryası tahrip edilmiş ve 
100 mitralyöz ve birçok harp mal 
zemesi zaptedilmiştir. 

Eden, Lo ndra 
elçimizle görüştü 

Ekmek bugün 
15 kuruştur 

-- Belediyemiz piyasaya kUlliyetll 
miktarda un çıkardı -Belediyenin aldığı tedbirler neticeşi, şehirde e~mek sıkıntısı berta. 

raf edilmiştir. 

Çumradan temin edilen buidaylar külliyetli bir miktarda gelmiş ve 
yeni un fırınlara tevzi olunmuştur. 

Bugünden itibaren bütün Adana fırınları tek tip 
Aldığımız malilmata göre, elr.mtğin bugünden 

15 kuruştur. 

ekmek çılr.aracalttır. 
itibaren 950 gramı 

Bundan başka, belediyece lr.ülliyetli miktarda un da piyuaya çıkar· 
tılmıştır. 

Onun çuvalı 13,50 kuruştan sahlacalctır. Bu •nretJ,,, şehirde 
ekmek ve gerek un sıkıntısı tamamen öoleomi., bufuomalı:tadır. 

gerek 

Tarsusta bir kadın üçüz doğurdu 
Tarsus 24 [Hususi muhabirimizden] - Burada bir kadın bir batında 

üç cocuk doğurmuştur. Cabide ismini taşıyan ladın, Tarsusun 185 no· 
maralı ıokağında 266 sayılı evde oturmaktadır. Rasim Bey fabrikasında 
ç>lışan lbrahim oğlıı Yusufun karısıdır. 

ikisi erkek biri kı;< olan üçüzler •ağ ve 11hhattadırlar. Tarsus bele
diyesi ve Rasıb Bey fabrikası, ~ir defada üç çöcuk sahibi olan işçi Yu· 
ıufa yardımda bulunmak üzeredır. 

A_ske_r_i _ V_aziyet 

'~--===-~~~---:-::----:-~ 
1 d da lizımgelen te• 

•ıta ya a dbirleri alacağını 
Londra ?.4 a.a. -

ltalyan gazete ve 
mecmualarının 1· 

talyan faşist teş- h 1 k m em· 
kilitı aleyhinde\..i a 
tMkitlerini Londra _______ __ 

gazeteleri makale. d v • , , 
lerinde mevzu· n un e g 1 
bahis etmektedir. • 
Time• gazetesi· 

nin •İya•i muha- G t ler faşist 
biri şöyle yaııyor: aze e 

Musolini bazı fa- •d • • •dd t 
~ist liderlerini va 1 aresını şı e -
zifelerinden affet· le tenkı"de 
mej'e hazırJanır 

gibi görünüyor. 

1 
d ı 

Takriben on gün baş a l ar 
evvel Londra'ya 

herkese göster· 
mek niyetinde ol
ması muhtemeldir. 

ltalyan subay· 
lanoın kaoaatına 
göre Hıtler'in Rus• 
y• 'ya fazla asker 
a-öoderme,ioi ve 
daha fazla sivil· 
lerin de silah altı· 
na çağrıimasıoı 
Musolıoı'den iste• 
dıği muhakkaktır. 

H.ıbulc.i Roı cep· 
bt:sioe a-öoderılea 
lıalyan askeri il 
zım oldutu dere
cede t<cbıı edil· 
miş değildi ve batta 

bund•n eve) biç 
gelmiş olan h•· Musollnl, bazı Fa9lst 
herler ltalya'Ja liderlerini vazifelerin· 

• b t bir muharebe mey• vaziyetıo u arz· den affetmeAe 
da inkişaf edece· danında bulunma 

hezırlenııor mıştı. Bu vazıyet ğini ıösteriyor • 
fşıe şim <fi lıalyan balkının memnu· karşısında lıalyan sub.yları merak· 
nıy.t.izhğı hakkında ilk alamet be• h soruyorlar. Liby .. 'ya asker gön· 
lirmiş tir. ltalyan gazeteleri maka dermek luıumu k., Ş1'1nda nasıl o · 
lelerinde faşist idaresini şiddetle lur d• Rus cepheııne teçhiz edil· 
tenkide başlamışlardır. mış kıtalar gooderebilıriz ? 

Masolini'nin ve Almanların Bır çok lıalyan subayına gö· 
muvafakatı olmaksızın bu gibi ten re, lıalyan kılaları dig•r çepbo!e-
kitlerin neşrine imkan olmadığı na• re ırönderildiği takdırde lıaly• ya 

dogrudan doğruya yapııacu bır zarı itibare ahnırsa faşist ıimam· 
darlarının değişikler yapmak için taarruza kartı koymak ıçio ana 

vatdna k.ifi derecede asker k.almı· zemini hazırlamakta oldukları an-
i J ya~aktır. 
aşı ıyor. lıaıya'da sağ cenah grupları 

.~usolioi'nin ltalya'da ordu ve kıralın. orduounuo, papasl.srın "e 
parhnın ınemnuniyet!lizliğ'i karş1•1n- maliyecilerin müzaheretıoe gü~en-

mektedir. 
SoJ cenah i'Urupları iıe, ~öy· 

Budienniordusunun 
tasfiyesinden sonra 

Asıl bü;iik hedef, Almanl~rı~Moskovagı 
cenuptan da saracak şekilde şimale doğru 
büyük bir ça':k gapabilmeleridir 

!illerin ve ecnebi memleketlerde 
bulunan 1ta1 yan mubacirlcrınin 
kendilerine müzabaret edecekleri· 
ni Ümıt eylıyorlar. 

Bıitün bu guruplar kendi İl· 
teklerıoı tatmın edecek bır nevi 
faşızm arzu edıyorlar. 

Musolioi mazide bu gibi gizli 
isyanlarla uğraşmış ise oe, her de
fa~ında bunları bastırmıya muv•f· 
lak olmuştur ve hatıi bu defa 
rizli faşıst polisınio yardımından 

başka, bıitüo ltalyan resmi daire• 
lerınde ajanları bu ıuoao Ge~t.,p~ 
nun daha tesırlı ve daha sürath 
milzaharetinden de istıfade edebi· 
lecektir. Gestapo'dan başıca italya• 
da on bınlerce Alman askeri de 
vardar. 

~ --· ---
Alman zırhlı kuvvetlerinin Din· yeni ordularının kuı tulmak için AJ. naim rakaml•rının gittikçe yüksel· 

yeper nehrini Kiyelin şimal ve ~e· ma~ ınuhasara hatlarına içeriden diğini bildiriyorlar. 
nup uzaklarından geçmeleri ve bır· vakı olan zorlama hamleleri bu sn- Mareşal Budiyeni ordular gro· 
birlerine 200 kilometre daha şark· retle kırılıyordu. punun bundan evvelki Galiçya , 
ta birleşmeleri üzerine iki aydan· işte bu aıim ve şiddetli imha Besarabya ve batı cenup Ukrayna 
beri ea kanlı muharebe ve müca· ve kurtuluı savaşlarının neticesin- muharebelerinde ve Uman ıavaşın-
delelere sebep olan Ukraynanın de Alınanlar, şimdiye kadar aldık- da verdiği esir ve kaybettiği top ve 
müstahk•m şehrinin içinde, yakın !arı esir sayısınının 380,000 ba· tank ıayıları da pek yüksekti. Bu 
ve uzak doğu ve _ y AazAINJ suretle Kiyef-

cenup doğuların· ~ • 1 Poltava savaşının 
da, azimbi•••an· EmeklıGeneralHEmir Erki/et •onunda cenup 
da dört Rus or· • . Sovyet ordular 
dusunun sarıldığı birkaç gün ev· fa balii olduğunu dün akşam bil- grupunun hiç olmazsa dörtte üçü 
vel Alman fevkalade tebliğlerinden dirdiler. Bu ıuretle 50 tümenin tab- imha edilmiş ve bütün Ukrayna ve 
anlaşılmıştı. Ayın 18 

0
inde Poltava, rip olunduğu. ~ildiriliyor, Esirler hatta Kafkasya yolları Alı'.'anlara 

l9 unda da bizzat Kıyef zaptolun. arasında beşıncı Sovyet ordusu açılmış olacaktır. Fakat Kıyef -
mu tu. Ayni zamanda Almanların kumandam da varmış. Alınan veya Poltava savaşının en büyük ve en 
ma~ur kuvvetlerin, şiddetli kur· tahrip olunan tan . lor ~70 e ve rhemmiyetli neticesi Mareşal Von 
tulma teşebbüs ve muharebelerine toplar da 2100 adede ç•ln ı~roış. Bvcıt ve Rondstedt ordu grup· 
rağmen, ilk hamlede 150 binden Bu azim rakamlar, şimalde Go· larının büyüir. kısımlarına Mosko-
f azla esirle 151 tank ve 602 top ınel - Çernikol'tan, ~unubda K· vayı cenubdan saracak surette 
ld ki haber verilmi•tir. remançug - Çerkassi den şarka şimale doğru büyük bir çark hare· 

a ı arı • d K' f' b·ı . Almanlar, mahsur Rus kuvvet doğru yayılan ve sonra a ıye ın keti y•pmak imkanını vere ı mesı 
gruplarının imhasına devam ettik· 200 kilometre şarkında kapatılan olacaktır. R b b" 

Hitler ltalyada'ki Gauleiterİ• 
ni geri ç ığ'ırmıyacak ve memnu· 
niyetsizlığın büyümesine de mü.a• 
ade etmıyeceır.tır. 

lıalyan mıtletinin düşündükleri 
veya yaptıklariyle Hıtler fazla ali· 
kadar olmaktadır. 

Mu,olını'oin yapacağı deiişik· 
likler ne olursa olsan, bunıarın 
Berlin'deki imirleri tarafından taı· 
vibinin lizım geleceği muhakaktır. 

Daily Telegraph ırazetesi b&J• 
makalesinde şöyle yazıyor: 

ltalyan aiyaset adamlarının 
arasıra yaptıkları beyanat lıaly~'da 
her ~eyin iyi gitmediğini aşıkir 
surette ıpat edecek mabiyetıedır. 

Geç.n pazar ltalyan nafıa nazırı 
Sorena şöyle demiştir: 

Düşmanlarımız dahili cephe· 
mizin inbılihni bekliyorlaua ıuk•· 
tu hayale uıi'rayacakJardır. 

Bu sözl•r lıalyan dabili yer 
besinin $ağlamlığı hususu;~~k::r; 
yan zimamdarla~ının d Y 
endişeyi ifşa etmış oluyor. 

Maamalıh ltalyan nazırını~ sq .. 
kotu hayale utrayacağıoızı ıoyle
mesine Juzum yok.tur. 

Londra 24 - ( a. a. ) - Eden 
bngün Türkiyenin Londr~ sefiri ile 
görüşmüş müteakıben dun Yunan 
Kıralı ile' birlikte g~le!' Yu.nan 
Başvekilini kabul etmıştır. 

Eden, bundan sonra Sovyet 
sefiri Maiıki ve Amerika teliri Vi. 
oan ile de ırörüımiiştür. 

• 'f b "k b Çünkil Alman - u• ar •· !erini ve Alman bombacı ve stuka çı te Oyu yarma ve ••rma are- • , . , k .
1 

b . 
k 1 · · 'lk · f "d" Al nın kat 1 netıceoı, Mos ova ı • e uçak fılolarının çemberlenmiş Sovyet et erınıa ı netıce erı ır. man.. . S t 

· k f 1 S k t raber bunun etrafındakı ovye kuvvetlerini imha ve tabrıp etme ar, aarı mıı ovyet uvve grup• k • b d'I 

ltalyan dahili cepbeıinin inhi· 
ili edemiyeceıi'ıni pekala bılıyoruz. 
Çünkü Hıtler'ın ajanları, yani Gaı 
tapo'nun adamları lı.ütle halinde 
bu çepheyi çolı. iyi tutaıakta v. 

, ~lir. 

buıuıunda şiddetli tesir yaptıkla· larının imhasına bevam olunduiu· ordularının sarılara ım _ • ~ ~ me-
rını bildirmİflerdi. Sarılmıf Budl· nu ve alıPllMlkt• olan eıir ve ır•· ( 0.Pamı ii~ncıı_• __ 

o i i lı.oııtrol • elı.te<li 
'~-'~~-· .. ., .. ,uu•, ~ ırtteırlndeı:ı~ 
vukaa r•lmelı:te ol•n baya.Is 

dul4r ,,.apu Birali•tolı, 
s .. oı-..... v ,., 

-·· .... "F- ~~O•• aı
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Rahat uyumak Kesretten 
vahdete 

l ledi: daş bana dün şunları bsÖ.:·. ~ r e t a r l e s l 
k · l ? ~ Niçin zındık itikadı , f a Ç a l m lıklı. lıkr~nı «umu°'.i» yaz"'.adın? 

• • Y etım goz yaşı sılmek «ınsan· Her avukat, mUekkillne, -aldığı -

Sehirde bir 
infilak 
Okşizen deposu 
patladı, bir çocuk 
yaralandı :=============== lığın şiarı• değil midir?. Ona cevap veriyorum: - Bütün dinler, bütün mukad· - Ucret mukabilinde m a k b uz 

vermefie mecbur tutuluyor -
Beledlye, ,ehirde, temiz 
ilk mUcadelesine ba,. 

ıemek Uzereyml' 

Bu hayırlı havadisi bu 
sabah bir agrancıdan öğ. 
rendim: herif, bardaklu
dan gere henüz inmiı si
neklere kızarak üstlerine 
güzelce bir sümkiirdükten 
sonra: " Bacısına yandı· 
ğım belediyesi dedi; sokak 
ların ıurasına, burasına biı 

çanok P'kmez kogsogdı 
sinekler böyle her taraf o 
saldırmazla,dı. 

S • bahleyin saat ıekizden 
evvel, akşamları da 22 

den ıonra ıoka~larda aürültü yap 
tıımamak, satıcıları bajıırtmamak 

kararı, başlanaıçta, lzaıir ırazete
lerioin miıah mevzuu olmuştu. Fil 
bakika civar köylercien sabahları 
şehre ıriren merk•pleri, bele· 
diye zabıta memurları çıkmaz bir 

Saat hali. sekiz olamadı. He· 
rilin biri ayran satıyor. O da yaya 
kaldırımından i•tilade halınde: O 
da durduğu yerin dört bucağını, 
besi kazı gibi, berbadüperişan 

etmiş; o da öteki gibi ortalığı 
çın \in Öttürüyor: 

- Buz gıbı buuuıl .. 
Ôyloya; E.lki ibi Habibullah 

ve batti Errızkı alellah; bunun 
nesine karışmalı? .. 

Yürü bakalım: Sümerbank 
yerli mallar pazarının önü miıha· 
terallabl.. Yaya kaldırımı kadın 
dolu. Bunlardan bir kısmı ekmek, 
peynirle sabah kahvaltısı yapıyor; 
bir kısmı çocuk emziriyor ve 
hepsi birden konuşuyor. Saat hali 
ıekiz değil •.• 

Dalmışım; birisi arkamdan, iki 
küreğimin arasını delecekmiş gibi, 
dürtdü. Dönüp baktım: Karma 
karışık sakallı, çipil gözlü, göksü 
açık, başı sarılı bir adam simsiyah 
tırnaklı pis elini uzattı : 

- Sadaka( .. 
ıokajıa doldurarak sahiplerine ağız Ne enfes dileniş?. Para ver-
larını ııktıımalı. veya bağlatmak mesem galiba hücum edecek. Ku-
ıoretile anırmaktan menediyorlardı. ruşu belki beğenmez diyerek yiiz 

iş bo kadar lı.omik başladı ve para verdim; evveli dikkatle say. 
on beş gün içinde matlup şeklini dı, sonra dudağını büktü ve lüt-
buldu. Şimdi iz- ııııl - fen söymeden 
mirde Hbahlevin I !t'ZA~ 1 uzaklaştı. 
saat sekizden 1 G G Yarabbi şü. 
evvel satıcı sesi, 

• • kür; saat zelı.ize 
merk~p an1rtı91, 
b ,ğırtı, çajıırtı __ _. beş var. 
do•·mazsınız. Simıtçisı, sütcüsiı ttk Biraz daha ilerledim; askerlik 
b•şına alanda kalmış mando1 bo· ıobeıinin yanındaki muayenehane-
iası ıribi böjıürerek İnsanları ya· ıinin balkonundan diş tabibi Bay 
takta;ı lırlatamazlar. Adil bana bağınyor: 

Yaya kaldırımlarını lıstıkçınıo, - Şu halime bak uızım; .,. 
şerbetçinin işıral etmeleri ne müm- eaktan ancak ıaat ikide uyuya 
kün? Seyyar satıcıları işlek cad· bildim; üç saat evvel Hki rubacı, 
d•lerde durduramazlar bile.. Lu· ıütcü, şerbetci avazlerinden uyan-
' oo •no o lula b:ğıran, balkı ra- dım; hergüo böyle perişanım. 
ballız ed•C•k şekilde ırürültü ya· Güldüm ve aülı.Onetle cevap 
pan eınaf, ~arşıaında derhal bele· verdim: 

diye zabıta memurunu bnlur. Şe· - lzmirde ve lstanbulda ıaat 
bir Allahın dajıı veya tarlası de· ıekizden evvel ıokaklrırda ırürültil 
tıldir; içinde her kes kendi key- yapmak yasaktır( .. 
!ine aore baiırıp çaiıramaz. Bu cevabımın yapt •ğı tesiri 

Sokakları lmletmek yuaktır; ırörmek istemedim; derhal geriye 
caddeye tükürenden bir , lira ceza dönerek matbaanın yolunu tuttum. 
alırlar. Sokalr.ta tavuk kesmenin Bir aabahcı gazete idarehaneıinde 
cezası beı liradır. Belediye rei•i sabahları; idare işleriyle uğraşan· 
bir vakitler, araba ha~anlarıoın 1 d b k k b ar an aş a, imse olunmaz. Fa-
ıehri kirletmelerine mani olmak kat hayreti .• Tahrir müdürü, Reşad 
için bonlaıa don riydirmeğe bile E · 1 nıs e müesese Müdürü Nıhad 
(ı.alkışm•ttı da lzmir ve lstanbul Oral matbaada idiler. Mütehayyira· 
ıaatbuatında bir ıürü karikatürle· b ne akışlarım maksadımı anlatmış 
rin intişarına aebep olmuştu. I b o acalı. ki, ikisi irden, medr .. ede 

•*• 

A
llabın aaat beş bucojiun· 
da Nefreti makamından 

terennümsiz bel kalınloğında bir 
aeale yataktan fırladım: 

_ E,lı.i caket, eski pantol, es 

okuyarak Hornf·i Cirre yi ezberli. 

des kitaplar, bütün mezhepler 
insanları tek noktada toplar 
lar; bu müşterek nokta «Allah» tır. 

l 
«Allah diyor minareler hep» 
«Nikus ediyor e2anı tekrar• 

Nakus; yani kilise çanı «Al· 
labıo diyen minarelerdeki ezanı 

tekrardan başka ne yapıyor?. 
Şu halde şu veya bu münase· 
betle yazılan her insani yazı, 

bütün insanlar için olmaz on?. 
Müslümanlık, Hıristiyanlık, 

Yahudilik, Putperestlik birer 
vicdan meselesidir; silıkinden 

baıka kimseyi alakadar edemez. 
Layiklik dediğimiz umdeoin Türk 
mukadd~s umdeleri arasında yer 
alışı da bundandır. Binaenaleyh 
Türk · Hıristiyan vatandaşımızın 
infialine mahal yoktur; yetim 
gözyaşı silmek, hiç bir dinin in 
hisarı altında değildir; Allabı 

vicdanıoda yaşatan her insan, 
Allaha vusul için tuttuğu yol ne 
olursa olsun, insani harektlerin· 
de elbette serbest, elbette hürdür. 

Biz o yazıyı Müslümanların 

Ramazan ımünuebetiyle yazdık 

ve, dikkat buyorulsun, (umumi 
ve insani) bir (kıta) ile bitirdik. 
Din yoldur, bedel Allahtır, yü· 
rüyen insandır; binaenaleyh ister 
Ramazan münasebetiyle olsun, 
ister Paskalya veya kümes bay· 
ramı vesilesiyle olsun her insan, 
kendi muhitindeki yetimleri se· 

~ 
vindirmekle ve müşterek bir İn· 
sanhk müessesesi olan Çocuk 
esirgeme Kurumuna el uzatmak
la vicdadınını münşerib ve Alla· 
hını memnun kılabilir. 

Biz insanlar, muhtelif akide. 
lere bağlanmıı, «Kesret» iz ,mah 

rut'un kaidesinden zirvedeki 

~ 
«Vahdet» e doğru tırmanmakla 

meşgulüz. Düşünüş tarzımızd• ev
veli bu hakikate boyun eimekle 
her türlü dalaletlerden kurtula

biliriz. 
Sözün kısası: Hayır, hasenat 

ayı içindeyiz. Çocuk esirıreme 
Kurumumuz ve mahallemizin 
yetimleri uzanacak cinsan eli:o 
bekliyor .• 

••• 
............. JA. ............... .. 
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A dliye Vekileti a~ukat.lık ile.ret tarifesinin izahı V'l tatbik tarzına 
dair umumi bükumlerı tesbıt etmiştir. Bütün barolar muayyen 

akitler ve muameleler hakkında mahalli rayiçlere göre ne kadar ücret 
alınacaimı tayin etmişler, projeler Ankara'da müteşekkil haysiyet divanı 
tarafından da tetkik edilmiş ve başlıca üç tipe ayrılmıştır. Ücret nok· 
tasından da üç sınıf baro ihdas edilmiştir. Merkez ve kazalar arasında 
da fark ırözetilmiştir. Haysiyet divanının tesbit ettiği bu cetvel Adliye 
Vekaleti tarafından tetkiıt edilerek fahiş ırörülen ücretler tenzil olunmuş 
müphem görülen noktalar tavzih, avukatların ücret tarifelerini hakkiyle 
tatbik etmeleri için tarifenin başına 25 maddelik umumi hükümler ko
nulmuştur. 

Barolar vilayet itibariyle başlıca üç sınıfa ayrılmalı.tadır. Birinci sı· 
nıla dahil baro merkezleı i : Ankara, Bursa, lstanbul, lzmir, Mersin, Sa· 
msun, Seyhan, Trabzon. 

ikinci sınıfa dahil baro merkezleri : Antalya, Aydın, Balıkesir, Es. 
lı.işehir, Giresun, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli Konya, Manisa, Zonguldak. 

Üçüncü sınıfa dahil bam merkezleri : Afyon, Denizli, Edirne, Eli· 
zığ, Erzurum, Kütahya, Muğla, Nııtde, Sıvas, Tokat'tan ibarettir. 

Mevcut umumi hükümlere göre her avukat müvekkiline aldığı üc· 
ret mukabilinde bir makbuz, veya almağa mezun bulunduğu masraflar 
mukabilinde bir masraf listesi vermekb mükellef tutulmaktadır. 

Davanın ik.amesinden veya cevap li.yıha!nnın teatisinden veya mü· 
ralaadan evel müdafaayı deruhte eden avukat davanın tamamı için bu 
tarifede yazılı ücreti alacaktır. Davaya müteferri layiha ve saire mütale
alar için ayrı ücret alınmıyacaktır. Davaya başlandıktan sonra müdafaa
nın deruhte edılmesi ha!inde evelce •lınan ücretler o dava için tarifede 
yazılı ücrete mahsup. edilecektir. · 

Memuriyet sınıfına nazaran temyiz mabkemesinin rüyetle mükellef 
olduğu davalarda ücret, asıl ücrete yüzde 50 zam ile tayin olunmakta 
ve ancak yol ve ikamet masrafı hariç, şimendifer ikinci mevki yemeksiz 
masraf buna dahil buluomaktad r. 

Divanı alide rüyet olunacak davalarda tarifenin iiç misli ücret alı. 

nacaktır. 
Temyizden başka bir davanın müdafaa ve takibi için yolculuğa çık

mak mecburiyetinde kalan avukat, ikinci sınıf yemeksiz tren tarifeleri 
üzerinden yol masrafı alacaktır. Muayyen tarifesi olmıyan nakil vasıta· 
lariyle seyahatte azimet ve avdet dahil olıuak üzere kilometre veya de
niz mili başına 30 kuruş masraf alacaklardır. Bu seyahat masrafları bak-

• ıız çıkan tarafa tahmil edilecektir. 
Bu tarifede yaz.ıh ücretler haricinde avukat, ifası kendine ait işler 

i.çin ayrıca ücret ve masraf istemiyecektir. Müvekkiline veya hasmına 

yazacağı mektup, telefon muhavereleri, iki kilometreden uzak mesafe 
için yazıhaneden mahkeme veya daireye araba, tramvay, otobüs, otomo· 

~il ve vapur ücretleri istemiyecektir. Ancak kanuni lüzum olmadığı hal
de miicerret müvekkilinin talebi üzerine çıkarılan yazı suretlerinden ay. 
rıca ücret alınacak ve bonon hesabında Adliye harç tarifesi esas ittıbaz 
olunacaktır. 

Bu tarife aynen dava vekilleri hakkında tatbik olunacak, müvekkil 
ile vekil arasındaki münasebetlere, ancak ilcret mukavelesi yapılmamış 

ballerl!e tatbik olunacaktır. 
Bundan sonra ücret tarifesinin birinci, ikinci ve üçüncü sınıf m1nta

kalarda ne kadar ücret alınacağı hakkında hükümler mevcut bulun-
maktadır. 

Yağmur yemiş rü Ahmet Sıvacı ile Borsadan sa-
sütçü, şerbetci sesleriyle uyandık; libiyetli bir mümessilden mürekkep 
Elhamdülillah sokag· a fırlıyarak bu. p 8 m U k 1 8 r 1 n b" b 1 ır e.yet top anacak ve yağmur 

raya geldik; şimdi akşama uyumak fiatlandırllması yemiş pamuklara liat tesbit ede-
için bağlara mı kaçsak diye düşü. cektir. 

Y ağıaur yemiş pamukların, 
nüyoruı! sen ne dersin?. Bu heyet, ayni zamanda, birinci 

yağ'murdan tesirleri derecesine göre 

Dün şehrimizde, ortalığı te· 
laşa düşüren çok şiddetli bir İn· 
!ilik olmuş ve bir işçi yaralanmış 
Yılmaz sokağında dükkanların cam 
ları ~arsıntı ile kırılmıştır. 

Hadise, Hü•nü Sert Demire· 
lin 13 numaralı tamirhanesinde 
vuku bulmuş, olşizen deposu kor. 
konç bir gürültıle patlamıştır. 

Tamirhanede öğleden evvel 
saat 11 raddelerinde çalışılırken 

süratlı bir inlolikla dülı.kio du· 
manlar içinde kalmıştır. 

Okş;zenin başında bulunan 15 
16 yaülarında Kadir ismindeki 
işçi yaralanarak yere yuvarlanmış 
ve kalfası Cemil tarafından kur· 
tarılorak dışarı çıkarılmıştır. 

Yaralı derhal hastahaneye 
kaldırılmış ve tedavi altına alın• 
mıştır. 

Yapılan tahkikatta hadisenin 
tamamen bir kaza eseri oldoiu 
anlaşılmıştır. Okşizenin karpit yo 
lunun kapanması, infilaka sebep 
olmuştur. 

Hasıahanede tedavi altında 

@
bulunan Kadirin ağzından aldığı 

ra, tehlikeli değildir. Azami bir 
!talık tedaviyi icap ettirecektir. 

Fabrikaların bez ve bez 
çuval ihtiyacı temin 

edlldi 
Şehrimizde tetkiklerde bnlunan 

Sanayi tetkik heyeti reisi Bay Şev• 

ket Süreyya Aydemir dün Anka· 

raya hareket etmiştir. 

Senayi Umum müdürü Bay Re· 

şat Bener bir kaç gün daha tel· 

kiklerine devam edecektir. 

Aldığımız mağlilmata ğöre, bu 

tetkikler neticeıinde, fabrikaların 

bez ve bez çuval iğtiyacı 
edilmiştir. 

Fabrikalar için temin 

temin 

edilen 
bezler, şehrimiz ticaret odası tara· 

lından tevzi olunacaktır. Yapılan 

tetkiklerde, şehrimizdeki fabrika· 

!arın imal ve istihsalleri de gözden 
geçirilmiştir. 

Seyhan bölgesinin bütün ihti

yaçları tetkik olundugundan ve 

gösterilen çareler nazarı itibara 

alındığından, pek kısa bir zamanda 

mevcut sıkıntıların izale edileceği 

anlaşılmaktadır. 

Teğmen Nejat Ankara· 
O.rhal müjdeledim: Klevland müşterek ihraç tipini de 

B 1 d. · · · Ka tiplendirilerek lı.ıymetlendı"rı·lmelerı· ya tayin olundu - e e ıye reısımız sıııı hazırlıyacaktır. 

E h d • M için bugün saat 11 de Burduroğlu Ad ner, şe ir e ev arıyormu,; u. Dün Valimiz Bay Faik Üstün ana merkez j•ndarma takım 
it k b fabrik•sında ihracat Birlig" inden b B k barreoıde pavyonu boşa ara u- u maksatla orsaya giderek yağ. nmutanı teğmen N•jat Canbulat 

ralarda bir eve geçecekmiş. lbrahim Burdı1roğlu, T. C. Ziraat mur yemi• Pamukların fiatlandı- A k . d • n ara ıan arma subay okuluna 

ki eşya( ... 
Lihavle ile lı.arııık yüzilmü 

( Devamı ü°çüncüde ) Bankası Pamuk müessesesi Müdü- rılma11 işini tetkik etmiştir. tayin edilmiştir. 
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yen çömezler ıribi başlarını s.llıya 

ıallıya hallerini beyan eylediler: 
- SabaLa karşı saat üçte maki· 

neyi işlettikten ıonra evlere gittik; 
Beşi çeyrek geçe eski rubacı, 

yıkarken. 
- Balcan, banadura, soianL 

Altıya dnğrn 

- Süt, •imitl. .• 
Yedide aokalr.tayım. 
- Suz ıribi buuuzl .. 
Başımı döndürüyorum: 

Ostil piı bir lr.rrmızı peştemalla aarr• 
1ı bir ırüğüm; güğümün dibinden 
tepesine doğra yükselmiş bir em· 
zik; herif güğümün ya?ında, yaya 
kaldırımın üstünde; bir taraftan 
.. sinin bijtün kuvvetile baiırıyor, 
diier taraltaa bardaklarını yıka
yıp yıkayıp yaya kaldırımına aer
Pİ•or; doldurup boşaltırken yere 
dökMet1 ıerbetler• sinekler nınş. 
müş; mQşteri bardairı almak için 
bir adım altımı sinekler hep bera
r aber evvel& havaya, ıonra barda 
;a, daha aonra ırüiüm• ve emzi· 
jrin ocona; lıir az ilrlı.erlerıe el· 
vardaki hayvan jıübrelerini lı.ıaa 
bir ziyareti milteekip tekrar ıerbot 
çinin başına .. 

Müıteri, bardaiı bir hamlede 
boşalttı, parayı verdi, ilerliyor. O 
önde, ben arkada yirmi bot a· 
dım attık! bir boiraz kaıınt111, bir ıi· 
fon harıltısı, sarı bir DMoenin ha· 
vada uçuşu ve kaldırıma yııpışışı. 

Sineklere iş çıktı: Ba taptaze 
tlama hücum; caddeden ıreçen 
araba ırürültüıünden örüş; haydi 
havaya ve arkasından bulaşık, haa· 
ta b!r ıöh ıö&ilo p•wlarında çim-

"'====:;;;;;;;;;~=============NAKLEDEN: Fethi Kardeş 
. . P_?lisler gece gündüz adanın sahille

rını gozetlemeie memurdular. 
B . "b u ış nıs eten kolaydı• zira adanın 

çok arızalı ve kayalık ola; sahilinde an
cak bir noktada, iskele yapılmış olan 
yerde karaya çıkmak mümkündü. 

Bundan başka ada çok küçük oldn· 
i'o için köşkün taraçasından, adanın bü
tün sahillerini ve esasen pek nadir olan 
kayıkların yaklaşıp yaklaşmadıklarını kont· 
rol pek kolaylıkla kabildi. 

Şüpheli bir kayık ırörülilrse haber 
vermek Ozere bu !aracada daima bir po0 

liı bulunuyordu. Geceleri de (İzelice kara• 
ya çıkılmasını önlemek üzere sahilde dev
riye dolaşıyordu. 

Velhasıl Taldek, mllstakbel karısının 
ve dotacak çoc11ğunan emolyetini temin 
husıı unda hiçbir tedbiri ihmal etmeaıiıti. 

Militza şmidi patiği ve şişleri elin· 
den bırakmış. bir şezlonıra yarı uzanarak 
manzarayı seyre dalmıştı. Rüzgar yoktu. 
Gölün sathı biç kıpırdamıyor, anc~k ku· 
ğu kuşlarının bıraktıkları izler göze çar• 

bıyordu. Adayı çevreliyen bu mavi halka• 
nın ırerisinde, sahildeki köyler küçük köşk· 

lere benziyen ahşap evleri, ıüğQt ağaçla· 
rile iç açıcı bir görüoüşteydiler. 

Milıtza köşke baktı ve içini çelcti. 
Tara9ada1 sarmaşıkların aruında koca• 

,..'U!,;ir0buır..11U..r~nüvord111 Nöbet 

çe olau sivil polis güneşin 
taydı. 

- Zavallı adam( 

altında yatmalı. 

Temmuz sıcağında tahammülü pek 
müşkül olan bu eziyetin polislere yükle
tilmesinden vazgeçilmesini istemiş, fakat 
Stelana söz geçirememişti. Şef, bilakis, 
ada etrafında nezaretin ırevşemesi için 
Polislere sıkı talimat vermekteydi. Bir ci· 
nayet teşebbüsünden daima korkuyordu. 

Militza ise müsteribti. Çektiii ıatıra· 
bın ve endişenin kili ırörüleceğini oanı
yordu. 

Açık pencereden bir zil ıeai ıreldi 
ve ırenç kadın trpeden aşağtya titredi. 
Refakate memur kadın, ırörünüp «madam, 
telefoo.:o diye •~slenmesinden önce ye· 
rinden fırladı. Herıriln olduğu sibi Stelan 
ona telefon etmişti. 

- Allol.. S•n misin sevrilim. 
- Benim Stefan ... 

Çok şeyler söylemek, fakat aynı za
manda sevgilisinin se•İni flaha fazla du· 
yabilmelı. için susmak istedikleri tatlı da
kikalar! .. daima biribirine benziyen basit 
ve deiişmez muhavere: 

- Nasılsın sevgili karıcığım? 

- Teşekkür ederim, vaktim aeni dil• 
tünmekle geçiyor. 

Fakat buıün Militza heyecanlı bir 
ııaallı mın1111 dıjiftirdiı 

- Yeni parlamentonun celsesi nasıl 
oldu? 

Aldığı cevap 
boğdu: 

ırenç kadını sevince 

- Fevkalade memnunum! Bütün me
buslar, mümesiller doktor Partobiçin air· 
zından, bana müzaheret ve sadakat ye· 
mini ettile. Hatırasını unutmıyacağım bir 
celsel.. 

Böyle olacağından emindim. 
- Evet, hakkın "'1rmış. iktidar mev. 

kiine ıreçer geçmez içtimalarıoı bilamüd
det tehir ettirdiğim parlamentoyu açtır· 

mak tavsiyeni dinlemekle isabet ettijfimi 
anhyorum. 

Şimdi milletin benimle beraber ve ba. 
na müzahir olduğuudan eminim. 

- Mill~te matbuat hürriyetini de ve 
rirıen dünyanın, milleti tarafından en çok 
sevilen ve en kuddretli devlet ıeli olur
sun Stelan. 

Siyaseti bırakarak aşka dönd6: 
- Seni yarın görecek miyim? 
- Yarın maalesef gelemiyeceğim, sa-

rayda elçiler ıereline kabul resmi yapıla
cak~ 

Telelouda karşılıklı iç çekiştiler. Mi
litza lüzumsus bir ısrarda bulunaıadı. Mem· 
leket dahili siyasetinde çok mühim deii· 
'ilı.lilr.ler nldaiu bir sırada Şefin bayatını 
•roilt davranarak karııtırıoalı. iıtemi-

yordu. 

Silvaniya diktatörlüğu ömrünü ikmal 
edip ölmüştü. Şimdi Stelan Taldekin ida· 
resinde Silvaniya demokrasisi hayata do· 
ğuyordu. 

Militza, bn ıayesinio tahakkukunu 
~evgilisini birkaç günlük bir bekleyiıl~ 
odemeğ-i fazla görmüyordu. 

Makul ve insaflı: 

- Şo halde, dedi, 
relebileceksin? 

ancak öbürırün 

- Evet, öbürırün sabahleyin erken• 
den hareket edeceğim_ Fakat yarın beni 

dinliyebilirsin. Parlimentonoo, ecnebi 

devletler elçilerinin de hazır bulunacak

ları bir celsesinde ıöyliyedeğim bir nu· 

tokla harici siyasetimizin ana hatlarını çi
zeceğim. Nutuk radyo ile de neşredile· 
cek. 

Nutku dinlersen çok memnun olu· 
rum, bbeğeoeceğini ıaoıyorum. 

Genç kadın sevinçle titredi. TaHekin 
neyi ima ettiğini anlamıştı. Atamanyanın 

entrikaları boşa gitmişti, ittifak yapılmıya 
caktı. Harp kabusu Silvaniyadan ıızaldaıı
yordu. 

- Yarın radyonun 
iim sevsilim. 

başında bekliye-

il 
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-m-~ını 
a~ 11111JajJ 

Almancep-
h esin de 
bedbinlik 

Budienni ordusu· 
nun tasfiyesinden 

sonra 
{ Başlarafı birincide/ 

(erine tovakuf eder. Bu sebeble 
cenuh s~vyet ordularının tamam le 
imhdstndoAn sonra Alman başıc.u 

ma ıdanlıgının beddı artık M~sı<o· 
va ile bunun etrafıodak.i 'l'imt:n• 

çen•O ord"ıar grupu ol"1ak gerok· 
tır. Çı.ia'-u Rus rıarbı, A1ınao ıılah· 
iarı lt:biudd anca~ lVlu:;kuva etra· 
fında, dcdıgimız ştkıldo k.at,i ma

hıyclte bıtcoılır. 

Kadınlar arasında kü
fürbazlık ve argoculuk 

Hitler - Peten 
Görüşmesi 

iki devlet reisi ya 
kanda Parls veya 
Berlinde buluşa
~akmıt 

Amerikalı gazetecilere göre 

Bir 
-tümeni 

Yunan 
kuruldu 

Yakında, <'rte şark 
ta muharebe hattına 

gönderilecek 

YAZAN Muharrir Hikmet Mü · 
nir'le birlikte Beyoğ 

VA - NO lu İ•tildal caddesin-
de yürüyorduk. Mo· 

dero takunyalı, dağınık zülüflü, 
erkekvari sallana sallana yürüyüş· 

lü bir kaç bayana göz uciyle bak 
tıktan sonra kendisine dedim ki 

- Bizim gençligimizin % 100 
kadınları mulıakkak daha cazipti. 
Onların ciao karekterleri öyle kuv · 
vetliydi ki, zayıf seciyeli erkekler 
arasında, giyim kuşamlarile, oturuş 
kalkışlarıile mukallitleri çıkardı. 

Şimdi ekseriyetle ber'akis: Kadınlar 
kabasaba hatlar içinde erkekleşme
yi tercih ediyorlar. Şu kunduralar& 
bak. e•ki zarif ve ince iskarpinler
le kıyaı edilir mi ? •.• Şa yağmur
lugu ser.t ..• Şu geniş adımlarla 
godiş ... S•miml söyle ; Güzel mi? ... 
Sen benden gençsin : Nesl•nizin 
kadınını daha iyi inh edebilırsin. 

Nıçin böyle yapıyorlar rica ede 
rım? 

Dostum ince bir müşahittir. 
- Tasvir ettiğim bu hal, y•· 

ni nesil kadınının cazibesini arttır· 
maktadır. - demesin mi ? - Zi
ra eski neslinki, kılıy•ndan göz 
süzmelerıne kadar her halile cinsi· 
yetini akla getirmeğe çabalıyor gİ · 
biydi. Şimdiki, şekil ve şemaili ve 
mubaveresiyle bu cinsiyet farkını 

m skeliyor. Erktğin münhasıran ar 
kadaşı dahi olabilmesine imkiin ve
riyor. V d şayet münasebet rengini 
değiştirirse, tenkit ettiğin o bol em· 

permeablin içinden yüzde 100 bir ka
dının çıktığını görmek cidden na
heş olmuyor 1 ••• Tezadın ve sürpi· 
rlzin zevki il 

dim. 
- Fena izah değil ... - de-

Bir an düşünceyle daldım : 
« - Peki, konuşmaları ? ,. 
Her neslin kendine göre bir 

gusto•u vardır. Buna bir şey dene· 
mez. Fakat bazı içtimai örf ve 
adetlerin hükmü nesilden nesle de 
ğişmez, binlerce yıl sürer. Kannn
Jarla kıyas edelim ,. Takriri sükOn» 

bir devreye mahsnstn. Amma, 
hırsızlıkla mücadele eden tıizamlar, 
mülkiyet usulü kadar eskidirler ve 
onunla müvazi yaşayacaklardır. 

Onun gibi: Varsınlar kallavi 
mantar sandalları genç kadınların 
narin ayaklarına ve babayani çiz
gileri nazenin vücutlarına yakıştır· 
sınlar. Geçinmeğe niyeti olan, 
gençlerdir. U2urlu kademli olsun. 
Ancak, bunun da geçmiş ve gele
cek nesılleri kucaklay•n bir kısmı 
var; Muhaşeret adabı denen usu· 
lüo zuhurundan bile daha evvel, 
kadına incelik yakıştığı mütearife 

haline gelmiştiı l Hem maddi, hem 
manevi sahada •. Maddisi müna•i· 
ünfihse gelelim manevısine: 

Erkekler meclisindeyken dahi 
küfretmek, açık saçık hikayeler 
anlatmak, argo ağzile konuşmak 
culan be kerata» tarzında tabirler 
kullanmak.. 

Bu, bir nevi garabet modası 
olmaktan cıktı da artık, adeta bır 
teamül halini aldı. Farkına varmak· 
sızın gayet tabii, gayet olağan bir 
halde böyle konuşanlar pek çok. 
Münevver tabaka kadınları, kızla· 
rı arasında da .• Sağlı soliu küfret
miyenler bulunsa dahi, argoyu kul· 
lanmiyanlar parmakla gösterilir. 

* * • 
Ben şahsen bu bahse biraz 

mahcubane temas ediyorum. Bun· 
dan o.ı küsür ıene evvel, argoyu 
yazı diline geçirmek gayretine düş 
müştüm. (Geçirmekten maksat, ta
mim deiıldi, tescildi.) sanırım, hemen 
biltün • lOgatcenin geçidini yaptım. 
Ondan •onra da, artık arkasını 
keıtim. Osman Cemal başta olmalı: 
üzere, Hikmet Eeric:lun E• ve di
diier bazı meslaktaşlar da ayni sa· 
hada çalıştılar. Aceba bahsettiğim 
sakim modanın yayılmasına, istemi· 
yerek. biz de müe5'İr mi olduk ? 
Şayet öyleyse günah işlemişiz. 

Geçen gün mekteplerimizde 
yetişmiş bir ecnetıi diplomatın : 
«Türkçeyi iyi konuşuyorum. Zira 
son zamanlarda lstambula uğraya· 
rak şivemi bozmadım!" dedigini ya
zıyorduk. Dilimizi eskiden en iyi 
konuş. olar kad•nlarımızdı, Ablala
rımızın, annPlerimizin dili hoş bir 
cıvıltı idi. Kaybolan o kıymetli 
~eydir. Yeni neslin mümaıilleri. 
kendilerin• kadar &"•len lıarikıılidı 
ıalra11 mahvetaitlerdir. 

Hantal ayaki<abile, devevari 
yürüyüşle ayni ü•lupta bir konuşuş 
Ağzını açınca: Gali 

Acabo Hokmel Münir arkada• 
şımız bunu da bir nazariyeye uy· 

duracak mı? 
( Akaşm'dan ] 

• Bir salgın daha: 
imtihan 

YAZAN 
REFiK 
HALiT 

Musiki sanatkar
larını. sınıflara 
ayırmak için İm· 
tıhana tabi tut· 

Londra, 24 (a. a.) - General 
Dö Gol, Hür fransızlar tarafından 
yeni bir milli komite teşkil edil
diğini dün bildirmiştir. Komitenin 
kimlerden mürekkep olduğu hu 
&"Ün ilan edılece~tir. Komıte bü 
tün dünyadaki salah•yetli F ranıız 
ma_kamlarını temsıl eotn 8 veya 
9 azadan mürekkep olac•ktır. 
Bu mümessilJcrin Fransızların fi 
kirlerini serbestce ifade edebil 
meleri me~ruttur. Yeni komite 
kanunu esasi mucibince milleti 
temsil hakkına mahk bı"r F 

ransız 

hükumeti teeııaüs edinceye kad 
F 

. . ar 
raoıa ıçın idari heyet yerıne 

kaim olacaktır, 

Almanlar müda-
faa halindedir 

Alman tayyareleri 
Moskova üzerine 
bir akın tetebbU
sUnde bulundular 

Tokyo 24 [a. a] - Nı,inişi 
gazetesihin berlın mu.habiri Rus 

cephesinden gelen Almanya' ya 
mü•ait haberleri kaydettikten son· 
ra diyor ki : 

L"ndra 24 {o.o) - Elrn\er 
kralı j>rj, dün akşom radyoda 
YuQan milletıne hitaben bır nu 
tuk söyliyClek demiştir ki: 

« - lng-iltere ve Amerika 
tar~hl'ldan denizler hakiıoiyeti

ain naiıi tesis ediJdiği Atlintİ< 

ten grçenlt>rin hemen gozune 
çaıpar. Bugün med•niyetın bu 
ıc.uvvetli ileri kıırakohında, zapte 
dılmrz karakolunda bulunanlar, 
büyük Britanya ve müttefoklerine 
ait kuvvetlerin deva..nlı surette 
arttığını ve Brilanya milletinin 
kıyas kabul etmez ce5aretini gö 
rerek zaferin mnhakkak olduğa · 

na şüphe edemezler.» 

liu esna.la Almanların K·f
kasyaya hu.u,i bir ehemmıyeı at· 
fddcCCKierı p~K tıt.bıidir. ÇuokÜ 
bura.!lı, ULııak ulı.11aıı.lıl b~raocr Mvs" 

k.ov4ya kı:a.rşı yapıı.acalı. wuııt.zıaı.n 

h<tre .. ctın ceuut> uoıu.)unıJa tebıı .. eh 
bır mıntaıı.a oicuak kella.Cııt.lı.lır. tlU 

:,ebı. blo Almanloır, ell~rınue ıa:..14 

bUtUOdC..ı.k kUVveUt:re vo u ıdW.J.ll 

Ka.f .. a.:1.ı,.odd mcvcud ulaca" ,s..,_.. 
yet ve lııguız Kıt 1c&ıarınıo w.ı~tarıaa 

göre ya buraya bır orı.ıu ıfroz. et

mek. veyahut u~raynayı Don ncb· 
rine k.&Jdr ı~tıia ve işta1den svnra 
bu nehri meseıa l{..,:ı;tov - ~ta· 

lıngrad hottınd~ tuımu ş11<ıarın

darı bırinı torcıb eyJ.emeK vaz.ıye· mak kararına , 
herke• gıbi beı.im de aklım erme
di. Bu imtihan, zaten, her akşam 
kendiliğinden yapılmaktadır ve sı· 

nıflar dahi; a•tıstlerin çahştıkları 
yerlerle aldıkları ücretin derecesi
ne göre yine kendiliğinden taayyün 
etmtiktedir Serbest sanatlerde im· 
libanın en dogru şekli, hiç aldat
mıyanı ve şaşırtmıyıoı bir mües
sesenin o sanatki.ra \!erdiği parayı 
tetkiktir ve en mükemmel şahadet· 
name dahi kasa deltnidir. Hangi 
eğlence ticarethanesi ehliyetsiz bir 
hanende veya sazendeye bol ke
seden ihsanda bulunur? Bir verir
se, en aşağı beş kazanması liızım· 
dır. 

General Dö Gol hür lransız 
kuvvetlerinin Şefı olmakta devam 
edecektir. Yeni komıte Afrika 
yakın şark ve Pa>ifık te dabıl oı'. 
duğu halde Fransanın husu>i bir 
alaka gösteıdıği muhtelit bölge 
!erde vazifesine devam edecek 
olan müdafaa konseyinin yerine 
kaim ol•cak degildir. 

Bütün bunlara rağ'men bütün 

cephede kışın gelmesi başlıca bed
binlik kaynağı olınakla ve Napol
yor.'un muvaffakiyetsizliğini hatır· 
latan bazı müşahitler de bulun
maktadır. 

Kral, müle•kiben, yakında 

tam bir Yunan türoeninin Orta 
şarkta mnh~rebe b&ttına gönde 

rileceğini ilive eylemiştir. 

{ tındd buıuoacaklardır. 
Lenıegrad önündeki muhare

belerde Alman p1y4de tuwe.lorı• 

nın, yer tasrıh eJ.ı1m ditsızın, Rus 
tahk.icnat hııt.tlarıoı ~ıdctetlı muhare
beler netıcesiodo, adım adım ve 
kısım kısım almakla oldukları bıl

dırılcnektedır. Bu suretle Leniag· 
rad etrafındaki muhasara çemberi 
dualmakta iso de burada vaziyet 
tamamıle saritı.-değ ldor. Çünkü Al
manlar bililtızam hiç b.r şey •Öy· 
lemedikleri ıribı Sovyetıer <le t•fsılat 
vermiyorlar • s~vyetler • bizzat 

Hem artist vardır ki musikinin 
ilim kısmında behreli olmamakla 
beraber fıtri kabiliyetiyle nice Üs· 
tatlardan daha mühim bir mevki 
tutmuştur. Bilhassa halı! ve havai 
müzikte ..• Maurice Cbevalier'yi Mil 
ton'u, Tino Rossi'yi, yahut kadın 

Lucienne Boyer'i, hatta belki de 
Zara Leandr'ı mümeyyiz onune 

çekmek rubsatnamelerini geri al· 
mak ve ken!ılerini icrayi sanatten 

menetmek lazım gelirdi. Haylice 
yazık olurdu! 

Londra, 24 (a.ıı) - General 
Dö Gol tarafından bor hür Fran. 
sız milli komitesi, istişari bir kon. 
sey tesis edilmesini bu sabahki 
gazeteler geniş bir ölçüde, milli 
bir tetbir olarak göstermektedir· 

ler. 

Taymis diyorki: 

Bu bir nevi muvakkat hü. 
k Ometi~ teşkıl edilmsei demP.klir. 
Bu suretle kabine bilkuvve te~ek· 

kül etmektedir. 
Deyli Huald yazıyor: 

«Karar, Hür fransızlarla müt 
teliklerin davasına sempati gös· 
teren, fakat ~imdiye kadar Dö 
Gol hareketini taoımıyan yabaııcı 
hükOmetler arasında resmi müna 

sebetler tesisini lr.olaylaştırabile

cektır.ı> 

Diğer taraftan Deyli Skeç, 
Berlinın diplomatlk kaynakların· 

dan aldJğı haberlere iıtinaden, 

Hitlerle Mareşal Petenin yakında 
Paris veya Berliode konuşacak· 

lırıoı haber vermektedir. Bu mü 
likatta Fransız Afrikasında Al. 
manlarla işbirliği ••aslarının ha
zırlanacağı söylenmektedir. Anla 
şıldığına göre D .. lan her nekadar 
bu babisle epey ileri gitmiş•• de 
Hitler bütün htediklerini anrak 
Fransız devlet reisinden elde ede· 
bileceğini tah'Din eylemektedir. 

Vaşinrton 24 [a. a.) - Ünay. 
ded Pres: Sovyet cephesinin mer
kez kısmını ziyaret eden ve muba 
rip Sovyet askerleriyle uzun uz&.
dıya görüş•n Amerikan muhabir· 
!erinden dıkkate derer röportaj 
lar al,nmakta ıır. 

Muhabirlerden alınan malOma
ta göre, hemen hemen 1000 kilo
metrelik bir cephe üzerinde Al· 
manlar müdafaa halihdedir. Siper 
harbi şimdiden başlamıştır. Yıldı· 

ı rım barbi muvaffaldyetsizlikle neti· 
celenmiştir. 

Almanlar insanca ve malzeme
ce çok büyük zayiata uğramışlar
dır. Yeni ve Frao!nzlarınkinden 
yüz defa daha geniş ve kesil Ver
dün karşısında bulunulmak.tad1r. 
Çünkü şimdi her iki tarafın kul
landığı silahlar eski silahlara ni•· 
betle daha çok kuvvetlidir. 

Moskova 24 [a. a.] - Tas 
ajansı 23 24 eylill gecesi Alman 
tayyarelerinden mürekkep bir gru

bun Mcıskova üzerine bir akın yap· 

mak teşebbüsünde bulundutunu 
1' bildirmektedir. Deli bataryalarının 

ateı ve i'CCe avcılarının faaliyeti 
neticesinde düşman tay) arrleri da 
iıtılmış, yalnız iki düşm ıu t4yya
resi şehir üzerinde uçabilmiştir. 

Şehre küçük çapta tahrip bombaları 
Ve az miktarda yangın bombası atıl
ırnşbr. Hasar ehemıniyetıizdir. 

Moskova 24 [a. a.) - Lozol .. 
ki, Kiyef'in doğusunda 4 So•yet 
ordusunun çevrıldoği hakkındaki 
Alman iddiasını yalonlamoştır. 

ldyalı için artık bir Ön kapı hali 
ne gelen Buranın oynadığı rolde 
v• ehemmivetinde şayanı dikk4t 
bir dejrişHdiıi"i mucıb olmuştur. 

Filistin, Suıiye ve Türkiye, 
idhalitlarının hemen ht>psini Baı
ra körfezi yoluyle yapabilmekte-
dir. B•sranın Ru•yaya g-önderile
ce k malzemeye de yardımı doku 
nabilir. Basra limanının İ•lİap ka· 
biliyeti halen giren çıkan gemi· 
lerderı çok daha fazladır. Son İn· \ 
kişaflar süratle vukubulınuştur. Ve j 
bütün memleket gittıkçe artan ha 1 
mulelerle başa çıkmak için lüzum 
hasıl olan sayısız kimselere ika

metgah teşkil eden çadırlarla ör- ı 
tülüdar. Limarı, lrak ısyanJ esna· 
sıında faatiyeıine devam edemedi· 
ğinden, birik.en malların hacmi 
norml\l hacmin beş mıslini bul· 
muştur. Hülisa Basra lngiliz impa 
ratorluğunun hava ve deniz müna 

kale yollarının hayati ehemmiye• 
ti haiz bir cüz.Ü olmuştur. 

J ·ı_' .ll_ .l~ v ı:.~ 
25 Eylul 1941 

PERŞEMBE 

YIL' 1941 - l\Y,9 Gü.,268 Hızır 
Rumi US7 EylQI 
Hicıri 1360 . Ramazan -

143 
12 
3 

Yakıt Saat Dakika 

Giineı s 28 
Öj(le 11 45 
lldndl ıs ıo 
Akıam 17 43 
Yat•ı 19 08 
lmaak 3 47 

HaJkın sevdiği, beğendij'i, tut. 
tuiu; bütün nakil vasıtaları zorlu· 
ğunu ve gaziooJarın tarife pabalı
lığ101 göze alarak sesine, sazına 

koştuğu meşhur arti•tleri imtıban 

cidden füzuli bir gayretkeşliktir. 
Onlar, ehlıyetnamelerini, beledıye· 

den evvel umumi iıriıdan almışla.

dır; bir nevi müntahab sanat me· 
buslarıdır. En iyi intihap şekli de, 
hiç 1-ir kayıt ve şarta tabi olma· 
dan - ayrıca vücut zahmetine ve 
fahiş maarafa katlanılarak - yapı· 

lan böyle gönülden gelme serbest 
seçimlerdir. imtihan merakı da, ara 
sıra memur ruhuna ve mizacına 

musallat olan psişik salgınlardan 

biri olsa gerekl 

-:!:11 Nöbetci eczane J 
istikamet eczanesi 

Basra limanının 
ehemmiyeti 

Londra 24 (a a) - Deyli tel
graf gazetesi yazıyor: 

Orta şarkta •on zamanlarda 
vukubulan hadiseler, levazım sev-

Dikkat: Muvakkit Vehbi tara
rafındao hazırlanan bu cedvel, 
Seyhan ve lçel vtllyetlerine aöre t . 6 

anzıın edilmlftlr. Cr:yhan, Tar•u• 
ve Mersinde oturan okuyucuları
nıız. bu cetvele uyabilirler. 

-Tan'dan - ( HükOmet yanında ) 

PISIKOLOJI ' -- Maymun iştahh mısınız 1 
~=======================:::::::=:::::=======================İ 
R h. t 1 d l k. K k r·ı'- edı·n·ız çu·nkii 9eb•tkar, mu•azeneli ve u ıya Ç' ar ~'. er ı: andınlar kadar ço " • 1 

ve çabuk deg-ışen ve bu karakterlerile gu- hiç le maymun iştahl'. o mıyan bir karaktere 
rur duyan b;r m.b'Ok daha yoktur. maliksiniz demektir. E.ger ıekızle on altı ara-

F .lh k.k k d 1 h sında bır neticey~ varmıt••nız. vasattan yuka-
ı a ı a a ın arın emen ek•erisinin d o. ız eme,.tir K d" · · • 

çok maymun İştahlı oldukları, bilhassa aşk rıya çıkamamışsın . . . . .: en ınızı ıyı 
bahsinde bi. daldan dığer dala kolaylıkla uç· kontrol ederek tabıatınızı duzeltmege çalışı-
tukları mubakka~tır. nız. 

reket etseydim •. ,. der misiniz? 

6 - Boş bir vagood• trenle ••yahıt •· 
derken, yo< güneş gel,ynr. yahud en•emden 
çekilir ribi gidememt bu tarafın rnanzara~1 gü· 
zel d<ğil filıin gibi v .. ilerle muttasıl yerioızi 

değişlırir misinız? 
7 - Birç<>k kitapları ayni zamanda oku · 

mağa başlar mısınız? Ve bejı'Mdiğiniz için 
kitapların birini alır, ötekini bırakır mısı • 
DiZ? 

8 - Genç yaşa geld ğiniz zaman mnbte 
lif meslek! r arasında bir tercih yapamadınız 
mı ? 

Yahut da bir meıleie karşı heves duyduk
tan sonra hayatta bambaşka bir yol mu tuttu· 

Lenıngrad evleı İnin de tahkim edıl· 
dildoklerini ve infilak maddel~rıle 

doldurduklarını ayrıca hatıer veri· 
yarlar. 

Sovyet ve Alman haberlerin· 
den anlayoruz ki, Baltık Denizınin 
R'ga körfezindeki adalar etrafında 
bir kaç gündür şiddetli muhare· 
beler olmu.7 ve Almanlar bu ada· 
ların en büyügü olan Ö,el'ın zap· 
tını da şimdi ikmal etmişlerdır. 
Bundan başka Alman deniz ve ha~ 
va kuvvetleri Fın denizındeki Sov
yet deniz harp kuvvotlerilo nakli
ye kafılelerıne şidJetli hücumlerda 
bulunmuşlardır. Bundan maksad , 
hem Roga körfezındeki adalara 
Rü•ların denizden yardımını menet
mek ve hem de Kronştad üssüne 
dayanan Rus lılosunu tahrip et· 
mektır. Çunkü bu fılo Lenıngradın 
müJalaasıoda tabıatile faal ve te
sirli bır rol oy11amal<tadır liilcnü· 

nasebe tekrar ederiz ki eğer Al· 
many• buyıik harp gemilerıni At· 
lautık muharebolerınde b•yhode 
mabvü israf ettirmeseydi, Ruj do· 
nanmasıoı alt etmekte bugüolıi..Ü 
müııc.uatı görmezdı. 

Alm•n - s,.yet cephesinin 
ıair yerlerinde, b.ışw;.a neler olm.ık.· 
ta oldug-unu şu anda bıleauyıJruı. 

Yalnız Moskovadan ve daba z·y•· 
de L ındraJao reteo babôrlere gô .. 
re Sovyetlerıo Aıman ın~raı..~zıne 
yaptıtı.ları taarru~ı4r hiç oır ter .. k· 

ki göıteraıe~en davam edıyormuş. 
Ter4 ~kı ve ınk.ışat etınıyen taar

ruzlarının ise hıç bır oetıt.:e vermi .. 
yecek.lerı c.ışık.arJır. l:Sahusus c.,. 

nubJa Ki)ef - Putava rntııtı1ıı;a 
ıunda s ....... yc:tler aıeybınJe ani ~u 
rette ı.teaci~reıı şıı.ndı-.ı vazı ~ettıs 
s ... vyı:t lıriı.llJ.ld.(,n.n merkezinde te
!İr.;ız t.1arruzlard4 b\llun oaJarındao 
biç borı f4yda memul de&'ıld r. 

Alman ve Rumen kıt'aları, 

Odeıa civarında, bır topçu hazır 

lık ateşİ·ıİ müteakip, İki ke·e ta
arruz etmişlerse de muvaffak ol~m•"' 

mıştır. Bu haber doğ'ru ise, miitte
fıkıer yalnız Len ngradın deg•l , 
ayni zamanda OJesanın düşmesi .. 
ni de tacil etmektedırler. 

[ Cumhuriyetten ) 

Rahat uyumak için 
bağlara mı kaçalım 

( Ba§larafı ikincide) 
ikisi birden sevinçle, batırdı

lar: 

Fakat bu karakteri yalnızca kadınlarda 
aramamalıdır. Öyle erkekler de vardır ki şimdi 
söylediklerinden biraz sonra c a y a r 1 a r • 
Bu kararsızlık çolı. kötü bir haldir. insanı en 
çok harap eden muhakkak ki herhangi bir 
mevzu üzerinde karar veremeden uzun zaman 
düşünmek mecburiyetinde kalmaktır. Tabii en 
mühim kararsızlık ve mütkilatla evlenmek hu
su•unda bir karar ittihaz olunacaiı zaman 
karşılaşıldığını burada söylemeii fazla buluyo. 

Eğer elde etiğiniz yelı.Qn on yedi ile yir· 
mi dört arasındaysa 5ebatsızlık, maymun iştah
lılık mikrobu •ize bikİID olmuş, ••aslı tahribat 
yapmağa başlamış de"'.ektır. Kendin'.zi muhak
kak tedavi etmeniz lazımdır. işte sıze bu ka. 
rekterinizi gösterecek olan u9ül. Suallerini. 
zi dikkatle okuyun ve Yanlarına icap eden 

numaraları koyun. 

1 - Sizin de düşünüılerioize uymayaca
iını biç düşünmeden, dostlarınızın meziyet v .. 
ya kusurlarını teşhir edermisiniz? 

nuz ? - Aman!. 

rum. 
Karakterinizi bilmek hiç de fazla bir şey 

değildir. Bayanlar, acaba maymun iştahlı ve 

kararsız mısınız? 

Boylar, karar ve sebattan mahrummu•u
nuz? Bunları öğrenmeniz lazımdır. Nasıl mı? 
Yazımızın aonunu okuyun ... 

Şimdi size aşağıda on iki sual soracağ'ız. 

Bu sualleri tekrar tekrar dikkatle okuyun. 
Erer sorulan suale (hayır) dıye cevap veri· 
yorsanız derhal yanına bir sıfır koyna. Eğer: 
"eh, buı bazı olur .. kabildir,, diye bir cevap 
veriyon•nız {bir) koyun, kat'iyetle k.ıbul edi
yor, (tabi, evet diyorsanız o zaman (iki) nıuaa

ra koyun. 

Bu itler bittikten ıonra on iki cevaba 
verdiiiniz uotları cemediniı. Eier aıfırla "kiz 
araaında bir natioe almıf'&DI•, kendlniıi teb-

2 - Lokantaya gittiğiniz zaman rarson 
ısmarlaaıamış olduğunuz yemrii getirdiği 
zaman meseli: deyip, bu et yağlıdır istemem 
biraz 9oora da neyse kalsın.,, der misiniz? 

3 - Bir elbise yaptırmak için üç halta 

terzi terzi dolaşıp elbiseyi ısmarladıktan sonra 

daha almadan "fena oldu, hıç de sevmedim,. 
diye elbiseden ıoğ'ur musunuz? 

4 - Kocanıza veya karınıza sabahlevin: 
"Bu akşam erken yemek yeyip sinemaya r'de
lim diye rica etmişken, akşam olunca başınız: 

ağrıdığını, çok işiniz olduiunıı, fılmin fevka· 
iade kötü ve seyredilmiyecek vaziyette bulun
duğunu ileri sürerek evdo kalmakta karar 
kılar mısınız ? 

5 - Bir ~· karar nrip yaptıktan _,., 
aldim olup: "lı.aıki böyle yapmayıp, ı6yla be-

9 - Birdenbire meslek d•i''tirmek, hiç A - manı, zamanı bu işte .• 
deiilse başka bir eve taşınmak arzusunu hiı- s· h ız~ da asını haber vereyim: Be· 
seder misiniz? ledıye, şehirde, temizlik mücade· 

10 - Hiç durmadan evdeki eşyaların ve 
sine de ba1lamak üzere imiıJ; bu 

ulak tefek bibloların yerlerini değiıtirirmisi- hayırlı havadisi bu sabah bir ay-
~? k rancıdan öğrendim: Herif, barda -

11 - Sizi neşeli bırakan bir kimse, bir lardan yere benüı inmiş sineklere 
çeyrek saat sonra tdkrar geldıği zaman rörü- kızarak ü•tlerine güzelce bir süm· 
nürde hiç IJir ıebep mevcut olmadığı halde sizi kürdükten sonra 
yüzü açık, neşesiz bulmıyacağından emin olabi- - Bacısına yandıirım beledi-
lif mi ? yesi, dedi; sokakların şura!nna, bu· 

12 - Evliyseniz evleninceye kadar ulak rasına birer ç•n•k pekmez koysay-
dı sinekler böyle her tarafa saldır· 

tefek sebeplerle muhtelıf defalar nişanınızı 

bo d h 
. mazlardı .•• 

z unuz, sonra emen aynı gece nişanlınıza Ve hiddetinden. bir fışkırtarak, 
on sayfalık bir mektup yazarak af dilemek dört metro ileriye moazzam bir 
ıaretile yeniden barııtınız mı ? balgam fırlattı ... 

işte size on iki sualimiz. Buolara teker Bir belediye zabıta memuru da 
cevap verir ve cevaplarınıza göre taktir ettip karşı kaldırımdaki ışportacının, ta .. 
iiniz notları yazarak cemediniz ... Bu şekilde bil açıkta kızarttığı ciierlırla aabab 
karakterlni&i, .. ı..tlr.lr veya kararaı.ı, may· kabvaltı.tı ediyordu." 

m11D iftabb oldııt110D&a anlaalf oluraanuz.. _....;;.,,.•ııiAlljıi;ı;;;lı:;..lliyat veraiıı.. 
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Dr. Mesut Savcı ı i 

BUGÜN 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLA NI 
K E Ş 1 D E L E 'R : 

2S EylQI 1941 

ı~-----------------------------
1 f Yiiziık sineina<t·a·r . . . ... . . . . . . .. ............... . 

HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 
1163 1 -15 

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kinciteırin tarihlerinde gapıl(r. 
Le-u 

. ı 
iki filim birden 

AKŞAM 1 
l 

• iLAN 
S/9/941 de kapalı zarf usuliyle satınalınacağı ilan edil

miş olan Devlet demiryolları Konya talebe pansiyonunun 
kuru erzakına talip zuhur etmediğinden 2490 No-lu kanu· 
nun 40-ncı maddesine tevfikan yeniden eksiltme açılmıştır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 25/9/941 Perşembe günü sa· 
at J 3 e kadar pansiyonda müteşekkıl komisyon reisliğine 
vermeleri ve muvakkat teminatları da gar veznesine yatıra· 
rak saat 14 de toplanacak komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

Şartnamesi parasız olarak Konyada talebe pansiyonu 
müdürlüğünde ve Adanada da 6-ncı işletme komisyonunda 
görülür. 

Muvakkat teminatı 448 lira 51 kuruştur. 

(Kuru Erzak) 
Cinsi 

--
Mıkdarı 

Kilo 

Ararot 3 
Badem içi 30 
Amasya çiçek bamyası ıs 
A~urelık buğday ıs 
Bulğur 300 
Ceviz içi 100 
Çam fıstığı S 
Çay 8 
Erik kurusu 50 
Barbunya fasulya 100 
Beyaz fasulya 600 
Fındık içi 30 
incir 200 
irmik 40 
Tel kadayif 80 
Kakao 3 
Karabiber 1 
Kaysi kurusu 100 
Kırmızı biber 1 
Kuş üzümü 5 
Limon c c 2000 
Makarna ( irmik) 300 
Mercimek 200 
Nişasta 3 
Nohut 200 
Patates 1500 
Pekmez 50 
Beyaz peynir 500 
Kaşar peyniri 20 
Pirinç 700 
Prinç unu (torba) 30 
Reçel 150 
Beyaz sabun 500 
Yrşil sabun 300 
Sadeyag 900 
Salça 150 
Sarmısak 30 
Sirke :.ıoo 

Soğan 700 
Şebriye 15 
Şeker ( Toz ) 1000 
Tahin helvası 150 
Tarçın ı 
Tereyağı 200 
Tuz 250 
Un (böreklik.tatlılık) 600 
Çekirdekli üzüm 200 
Çekirdeksiz üzüm 200 
Yumurta c c 12000 
Yenibahar 1 
Zeytin tanesi 300 
Zeyti yağı 400 

Kg.Muhammen bedeli Yekiln 

Kuruş L. K. 

100 3 00 
ıso 45 00 
200 30 00 

30 4 50 
22 66 00 

100 100 00 
ı3o 6 50 

1000 80 00 
45 22 50 
18 18 00 
ı8 108 00 

150 45 00 
25 50 00 
40 16 00 
35 28 00 

150 4 50 
500 5 00 
70 70 00 
35 3S 
30 1 so 

7 140 00 
50 150 00 
2S 50 00 
50 1 50 
20 40 00 
ıo 150 00 
25 12 50 
80 400 00 

120 24 00 
4S 315 00 
45 13 50 
50 75 00 
60 300 00 
50 150 00 

145 1305 00 
30 45 00 
50 15 00 
15 30 00 
10 70 00 
55 8 25 
48 480 00 
75 112 50 

350 3 50 
160 320 00 

7 17 50 
( Fiyat verilmemiştir ) 

25 50 00 
50 100 00 

3 360 00 
300 3 00 

45 ı35 00 
100 400 00 

5980 10 

11--16--20--25 ı223 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 
3 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

~ 

Liralık 2000. -
3000. -

U ra 

2 

4 
8 

35 
80 

300 

.. 
" .. 
" .. 
.. 20 

.. 
.. 
.. .. 
.. 

1500. -
2000. -
2000. -
3500. -

4000. -

6000. -

.. 
.. 
.. .. 
" .. 
.. 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 
am para birlktirmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl de denemı, olursunuz. 377 

ASR) S]NltJIA aJNIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvara --9,15 

Şaheserler serisinden 

Tyrone Pover- Sonia Hennie 
Yarattıkları 

ffffffffffffffffffffff ffff ff ffffffff ffı 

j ~= Karlar Altında I~ f 
ffffffffffffffffffffff .ffffffffffffffffı 

Aık, Müzik - Lüks ıalıeseri 

IUlveten -- Dünya havadisler! 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Cinsi Miktarı Fiatı %7.5 Tutarı 

Ekmek 
Koyun eti 
Toz şeker 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Kuru fasulya 

lskenderun Liman işletme 
mUdürlügUnden : 

Orta ve lise mezunlarından 

şubemize memur alınacağından ta· 
)iplerin. 

A- Nüfus cüzdonı 

dipozito akçesi 
Lira Ku. Lira 

5250 
4250 
1500 

Ku. 

00 
« 

c 

5100 c 

600 c 

verdiği fiat 

B- Mektep şahadetnamesi 
C- Askerlik vesikası 
O- Sağlık raporu 

Hüsnühal vesikalariyle idare
ıoize 26-9-941 {dahil) tarihine 
kadar tahriren muracaatları ilan 
ıounur. 1256 

20-21-23-24-25 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazete•lnde YUksek Muharrir B. Zeynel sesim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesin• 
çektiği malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mu,terllerlmden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan •lfahf mUracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın lstlfadelenmeslnl temine karar verdik. fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla lslmlerlnl yaz
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

1 
Ölmeyen melodilere yeniden hayat veren ... Sanatın altın sesinden 
zafer takm~n MARTA HARELL • PAUL HÔRBIGER'in yarattığı 

tlt Opera Balosu ili 
Kalp'eri müzikle mest eden bir san 'at ab;de•i, gönülleri aşka ba&"

layan bir hayat romanı senenin en zengin bir müzik şahe~eridir. 
il 

Türk filimeaiğinin büyük za feri ... 
Şim diye kadar yapılan Türk fil imlerinin en ğüıeli 

IAI YILMAZ Ali IAI 
•••••••••••••••• • •••••••••••••••• 

Gördüğü rağbet dolayısiyle bir kaç gün daha temdit edilmiştir 

Pek yakında ... 
Danı, kraliçesi .• Şark ı yıldızı ... Emsalsız arti•t ... MARlKA RÔKK'ün 

en büyük muvaflakiyeti 

HALLO JANIN 
• 

1 

ı LAN 1 Maraş Belediye reis-
Adana ismet lnönu kız ens.I fiğinden : 

litusil müdürlilgUnden : Belediyeye ait şehir Sine· 

Enstitü mütedavil serma
ye sipariş atölyeleri 25.9.941 
tarihinden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Bu atölyelerde dikiş kıs· 
mında her türlü rop, manto 
ve tayyorlar. 

Moda kısmında şapka ve 
her nevi çiçek. 

Çamaşır kısmında : Her 
türlü kadın ve erkek çama
şırı, Frenk gömlekleri 

Tabahat kısmında ise pas
ta siparişleri kabul edilir. 

Telefon • 285 

21.23.24.25 1263 

ma ve tiyatrosu 12--9--941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

ihale 27/9/941 Cumarte· 
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

Şartname her gün yazı 
işlerinde görülebilir? 

İsteklilerin teminat mek
tupları ile beraber ihale gü
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü saııt 10 da Belediye 
encümenine muracaatları !u
zumu ilan olunur. 
19.20.21.23.24.25.26 1250 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 
tır. 1271 ı-ı5 

-

l ı•' --------·-------------------------1 Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenif, Arf on, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 

1 ~-------------------.,--Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Salı· Cuma-Pazar günleri 17-17 ,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 ı24! 

Zayi T astikname 

1941 yılı 2 inci Orta Q. 

kul 1 inci sınıftan almış ol
duğum tastiknameyi zayi et
tim yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığını 

ilin ederim. 1270 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Nctriyat Müdürü : Avıılı:at 

Rifat Y AVEROCLU 

Baoıldı&"ı yer • ( BUGON 1 
Matbauı -Adaaa 


