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Deniıli 12 (a.a.) - Bu rnn Denir.li 
Kadınlan Yardım Sevenler Cemiyetinin 
Denizli ıobesini açmıılar ve bu mQnue· 
betle cemiy!tin ytıkıek hlmisi Bayan 
lnönn'ye telrrafla aayrılarını teyit ot· 
mişlerdir. 

• 

Yd ı 1 No. 241 
Fiyatı a 

l lln ,utları lda... il• 
kararıa,tırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Vişinin müşkül 
vaziyeti 

aerllnde dola,an •a
y i a l a r a sallhlyettar 
Alman mahflllerlnden 
verilen cevaP 

Yazan: CAViD ORAL Al 
Son nutkunu dinledikten son· manya 

ra amiral Darlanın Alman dost- T u·· r k 
luğu ve Jngiliz düşmanlığı hususun· 
da zerre kadar tereddüde düşme· 

ğ'e lilzum kalmamıştır. Denilebilir topragv ından 
ki amiral Darlan tam minasiyle bir 
Alman dostudur, ve bu dostluğu 
Almanya ile bir işbirliği, hatta as· ı g e ç ı• ş 
keri bir ittifak yapmak suretiyle 
de tahakkuk ettirmeğe azmetmiş 

bir adam vaziyetindedir. . ' mu··saadesı· 
Yalnız Fransanın iç durumu-

na ve bugün Fransada hakim olan 

hissiyata bakılacak olursu Ami- ı• ste m·e d ı• 
ral'ın bu kararını tatbikat sahasına 
çıkarmak için kafi derecede umumi 
efkirı hazırlamış olmadığı anlaşıl 
maktadır. lfunun da en bariz misalini 
son Suriye hadiseleri teşkil eder. 
Çünkü Oarlanın Suriye hadiseleri
ne tekaddüm eden günlere kadar 
gerek beyanatlarından ve nutukla
rından ve gerekse takib ettiği si· 
yasetten lngiltere ile bir ihtilaf ve
silesi aradığı s e z i l i y o r ~ u . 
Çiinkü amiral Almanyaya karşı 
dostluğunu, bağlılığını ve işbirliği
ni ancak lngiltereye karşı alacağı 
bilfiil hasmane bir vaziyetle isbat 
etmek imkanlarını bulmuş olacaktı. 
Onu için Suriye meselesi Darlana 
en müsait, istediği ve beklediği 
bir fırsatı vermiş demekti. Halbu
ki aradan günler geçtiği halde 
V~iden beklenen sert, şiddetli bir 
hareket, hatta lngiltereye bir harp 
ilanı vuku bulmadı. Bilakis Vişi bu 
hadisede fazla bir heyecan da gös· 
tflrmedi. Yalnız Suriyedeki Fransız 
kuvvetlerinin mukavemetiyle iktifa 
etmek mecburiyetinde kaldı. 

Aceba buna sebep ne olabilir? 
Aceba -Bertin ve Roma Fransanın 
hüsnüniyetini Suriyede göstermesi 
icabeder teklinde imalar yaparken 
Vişi hükümeti neden Almanyayı 
ve İtalyayı memnun eder bir vazi. 
yet alamamaktadır? Öyle anlaşılı· 
yor ki Vişi hükümeti büyük müş· 
külat içindedir. 

Ve Vişinin bu fmüşkülleri şu 

şekilde hülisa edilebilir; evvela 
Fransız ofk3raumumiyesi yeni siya 
set için tamamile olgunlaşmamış· 
tar. Sonra görünüşe göre general 
Veygand bu politika 1için tamami· 
le kazanılmış değildir. Bundan baş
ka birde Amerikanın battıhareke
ti ve ihtarları Vişi üzerinde çok 

[Devamı üçüncüde} 

Yedek subay kanununda 
tadil At 

Ankara 12 (Hususi muhabiri· 
mizden) - HükQmet yedek subay· 
ların hazerde ne suretle terfi 
edecekleri hakkında yedek ~subay 
kanununda tadilat yapmağa .karar 
vermiş, buna dair hazırlanan ka· 
nun layihasını bııgün meclise tak· 
dim etmiştir. 

S iv asta dokuma tezgahı 
. kursu 

Sivas 12 (a.a) - iktisat veka 
letince srönderilen el dokuma tez
gihlarına ait dördüncü kurs dün 
açılmıştır. Bu kurslar şimdiye ka
dar 37 tezgahla 56 sanatkar yetiş 
tirmiştir. Azami 20 gün sürecek 
ola'l bu kursa 60 dan fazla kız 
müracaat etmiş 20 si kabul edil· 
ıniştir. Sivas kursunu bitirenlere 
bir tezgah, bir tarama tarağı bir 
çıkı~ık v~ iki paket pamuk ipliği 
hedıye edılecektir. 

~·':./"-

Şehir imar haritasmdaki 
noksanlar tamamlanacak 
.. _Belediye Meclisinin Pazartesi 

~~-nu fev~alade toplantıya çağrıl-
gını ~un yazınıştık. Aldığımız 

müte~mım ınalömata göre, Beledi
~eler ımar heyeti fen şefliği, şehir 
ıma h · b 

1 
r arıtasında bazı noksanlar 

k u mlş, şehre ilave edilecek yeni 
~~ıın arın haritasında da hatalar 

rormüştür. 

: Fevk.alide toplantıda, şehrin 
müstakbel wenişleme . .. h 
ritanm tevsi'i ciheti !~n: _'l1orekt~-T ek tip ek;~k ece ır. 

Üç aründenberi ş h · . . F 
larında tek r k e rımız ırın-
tnektedir E.vıp le mek imal edil· 

• vecede d • ribi mıntakam d yaz ıgımıı. 
' ız a Çavda l dıiıodan tek f ._ r o ma

'lt\ Ar • ap eıı;mekler yüzde 
~ pa ve yüzde 60 y r B • 

Almanya, TUrkiye
nln emniyetine hiç 
bir vakıt taarruz 
etmek emelini 
beslememlttir 

Berlin 12 ( A. A) 
Ana d ol u ajansının 

hususi muhabiri bil
diriyor: 
Aşağıdaki t el ğ r a f 
metninin aynen ke
şidesi hususunda ba
na salahiyet veril
miştir: 

Ecnebi gazeteciler tarafın· 
dan Alman.yanın Türkiye top
raklarından geçme müsaadesini 
talep ettiğine dair Berlinde ya
yılan şayialar hakkında salibi
yettar mahfillerle yapılan ko· 
nutmalar fU suretle hulasa edi· 
lebilir: 

Almanya hiç bir vakıt Türk 
arazisinden askeri mahiyette 
transitler icrasını ne istemiş, 
ne de düşünmüştür. Böyle bir 
ihtimal bir hayal mahsulünden 
başka bir şey değildir. 

Irak ve Suriye vakayii Al· 
manya devletine isnad -0lunan 
planların hakikate tevafuk et
mediiini ve Almanya devletinin 
hiç bir suretle Türkiyenin em· 
niyetini tehdit etmete veya 
Türkiye'ye karşı Türk hükOme· 
tinin arzusuna, Türk milletinin 
şı:ref veya menfaatine muhalif 
talepler serdetmeği düşünmedi· 
ğ'ini isbat etmiştir. ~lmanra'y~ 
isnad olunan transıt proıelerı 
ecnebi gazetecilerin tertipleri 
ve Türkiye ile Almanya arasın· 
daki münasebah ihlal etmek 
isteyen ecnebi maneyralarıdar. 
j\yni zamanda bu tertibatla Al· 
manya'da bi~ aksülamel husule 
getirerek müstakbel hareketler 
hakkında Alman askeri . planla· 
rınm anlaşılması gayesi de ta· 
kip olunmuştur. 

Almanya Türkiye'ye karşı, 
her hangi bitaraf devlete karşı 
beslediğinden çok kuvvetli ve 
hususi bir sempati beslemekte-
dir. Almanya siyasi ve askert 
vaziyetleri inkişaf ettirecek su
rette kararlar ittihaz ederken 
daima eski müttefiki olan Tür
kiye ile bir ihtilaf zuhur ettire· 
bilecek her hareketten çekin· 
mek lüzumunu da göz önünde 
tutmuştur' . 

Zaten hakiki vaziyeti anla
mak için bir az vuzuh ve aklı· 

selimle tetkik etmek kifaye.t 
eder. Eğer Almanya bitaraf mem 
leketlerin öte tarafına asker nak 
letmek isterse elinde bu husus 
için Ege adalaril" Girit vardır 
ki mükemmel ve kafi bir yol 
hizmeti görebilir. Giridin zaptı, 
kıtaatın ve ordu levazımının ka 
ra yollarına müracaat edilme-
den nakli imkanını tamamile is-
pat etmiştir. 

Bugünkü harbi bilenler için 
ise Türkiye yollarının ve şarki 
Anadolndaki tek hatlı demiryo· 
tunun asri bir or:-luyu nakil hu-
susunda lazımgelen muazzam ih 
tiyaçlara ne derece az tekabül 
edebilceğide bir sır değildir. 

Balkan. Irak ve Suriye ha
diseleri tamamile ispat etmiştir-
ki Almanya Türki~enin emniye· 
tine hiç bir vakit taarruz etmek 
em~ini beslememiştir. Almanya· 
nın Türkiyeye karşı olan siyase 
tinin esası hiç bir türlü ihtilafa 
meydan vermemektir. 

Bundan 18 ay evvel anlaşa 
mamazlıklara sebebiyet veren 
Türk siyasetinin bugün Türkiye 
yi ihtilaftan uzak tutmağa ma-

Çukurovada 
toprak o /is teşki 
lô.tı genışletildi 

Ofl• yeni m•h•ulUn mUb•Y•••• --• 
hezırllkl•rını b 1t1 r m ek Uzereı --

-- önUmUzdekl gUnler mubayaata 
• b • 9 1 • n • c • k. 

Ankara : 12 [ Hususi Muha- devam etmektedir. Verilen mah1· 
biıimizden ) - Toprak mahsulleri mata nazaran 941 senesinin ilk 
ofisi milstahsilden yeni mahsulün dört ayı içinde, geçen bir senelik 
mubayaasına ait hazırlıklara baş- zaman zarfında yapılan mubayaayı 
lamıştır. Mahsulün yetişmiş olduğu birden yapmış bulunmaktadır. 
Çukurovada yeni ajanlar ihdasiyle Balday tasarrufu 
teşkilat tevsi edilmiştir. Bu mınta- Ankara: 12 [Hususi) - Bir 
kada önümüzdeki günler mübaya- kiloluk ekmeğin 950 grama indiril-
ata başlanacaktır. mesi hakkında verilen karar but· 

Trakya mıntakasında yeni teş- day<lan geniş mikyasta tasarrufu 
kilit kurmak üzere umum müdür mucip olmaktadır. Verilen haber· 
muavini Hamid Koray halen bura· lere göre toprak mahsulleri ofisi 
da tetkikler yapmaktadır. büyük istihlak merkezlerinde gün-

Memleketin diğer 20 yerinde de 1200-1800 ton tanzim satışı yap-
daha aiaos vücude getirmek sure· maktadır. Bir kilo ekmekten 50 
tile müstahsil ile daha sıkı bir iş· gram indirmek suretiyle günde 
birliği yapmak imkinı hasıl ola· vasati 75 tonluk bir tasarruf te. 
caktır. min edilmiş bulunmaktadır. · 

Diger taraf tan ofis, 15 Hazi
randan itibaren yeni mahsul Af· 
yon mubayaasına başlıyacaktır. 

&.Bu seneki Afyon fıyatları 939 
senesi fiyatlarına nazaran bir ınisli 
arttırılmış ve müstahsilin şikayet 
ettiği avans tediye usulü de ınüs· 
tahsil lehine tadil edilmiştir. 

Ofis diğer taraftan bütün is· 
tibsal mıntakalarında faaliyetine 

Yüzme havuzunun suyu 
nasıl akıtllacak ? 

Belediye, Yüzme havuzu suyu· 
0 un akıtılmım için bir proie hazı· 
lamıştır. Buna göre, havuzun kirli 
suları Kuruk" ·· k 1 b • opru ana ına agla-
nacak bi k l' r ana ızasyonla akıtıla· 
caktır. 

GAVUR iMAM 
Çakıcı Efe'yl hunhachkta çok geçen 

All Moll•'nın hayatı 

Zevkle, heyecanla, alakayle okuduiunuz « Çakıcı Efe » tefrikası 
bitmek üzeredir. Bu sebeple ıize aynı mahiyette; fakat çok daha ente
resan bir tefrika hazırladık. Çakıcı ~~e bitmiştir. Neşrine başlıyaca
ğımız bu fevkalade eserin de muharrırı. üstad 

Zeynel Besim Sun 
1 

dur. Çakıcı Efe bir Vakıalar külliyatı idi; Gavur imam ise Ali Molla'nın 
cinai hadiselerine İstinad ettirilmiş ve çok kıvrak bir üslOpla yazılmıı, 
zaman, zaman fevkalade şakrak, bir roınandır. 

Ba mühim tefrikayı behemehal takip ediniz; çok be
ğenecek ve Çakıcı Efe tefrikatnızdan da üstün tarafla· 
rını bulacaksınız. Gaour J matnı ( Bagün) okugucalarına 
hararetle taflsige ederiz. 

day unları. mahlo~'!ndan ye:pıılm:[ 
~adır. Yenı ekmegın 950 gramın 
3 kuruı fiyat tesbit olunmuıtur.8 

tuf olduğunu &"örmek ise Berlin 
için kafi bir teminat eseri ola· 
rak telakki edilmekt~dir. 

............ ıiııılı .............. ____ 

~~

Harp gemileri arasında ce· ı 
regan eden bir muharebeyi 
gösterir temsili resim 1 

lnglllzlere göre, bu 
yaz çıkmadan 

A iman ya 
lngilterege 

Taarruz 
edecektir 

lngllterenln Mos· 
kova elçisl Lond
raya geldl, Eden-
le görUttU 

Ankara 12 (Radyo gazeteli ) 
Almanyanın yakın istikbalde 

atacağı adım hakkındaki tahminler 
dünyayı alikadar ediyor. 

Suriye işine karışmıyacağını 

göstermek istiyen Almanyanın önü· 
mjzdeki yaı ayları içinde yeni 
hamleler yapacağı görülweltedir. 
lnfilizlerin kanaatine röre Alman
ya bu yaz çıkmadan lnriltereye 
taarruz edecektir. Fakat lnarilider 
böyle bir taarruz için hazırhkb 

olduklarını söylemektedirler. 

lngilterenin Moskova elçisi 
Londraya varmış ve Eden ile gö· 

rüşmüştür. Sefirin bir kaç &'Ün ~Ol'· 
ra Moskovaya döneceği haber ve· 
rilmektedir. Londra gazeteleri se-

firin seyahatini ıöyle tefsir etmek
tedirler: Çok muhtemel olan Al
man-Sovyet munasebetleri bak. 
kında lngiltereye malOmat vermek. 

Fransız 
Elçisinin 
Cenazesi bugün 

törenle kaldırılıyor 
Arıkara 12 [ Hususi muhabiri

mizden ] - Fransız büyük elçisi 
Jül H&nri'nin cenazesi yarın saat 

10 da büyük merasimle nümune 
hastanesinden kaldırılarak top ara
basile istasyona naklolunacak ve 

orada hususi bir vagona konarak 
lstanbula gönderilecektir. Cenaze 
lstanbulda muvakkaten Feri köy me· 
zarlığına gömülecektir. 
Merasimde meclis reisi Abdülhalik 

Renda, baıvekil Dr. Refik Saydam 

Vekiller, hüktlmet ve parti erkim, 
Ankarada bulunan sefaretler mümes 
silleri, polis ve jandarma müfreze
leri hazır bulunacaktır. 

Hayfa ~ombardı
man edildi 

Hayfa 12 ( a. a. ) - Royter: 

Gece, Hayfaya yapılan ve ıimdiye 

kadar bu şehir üzerine olanların 

en uzununu teıkil eden ilk gece 

hava hücumu . esnasında, bir düş

man tayyaresi düşürillmüt ve pek 
muhtemel olarak diier bir tayyare 

tahrip olunarak Akki koyunda par· 

çalanmıştır. Düşman tayyareleri 

kara mildafaalannınve gemilerin 

şiddetli ateşine maruz bırakılmıştır. 

Düşman bombardıman tayya
releri, Hayfa'ya Suriye i.tika1Detin· 
den yaklqm11lar ve hlJcamlarmı 
liman Ozerinde temerkOz ettirmif· 

1 Askeri vaziyet 1 

BERUT 
Bir gecede 4 defa 

Hava hü
cumuna 
uğradı 

J ngiliz Ş~rki Ak
deniz filosu Suriye· 
ge ihraç yaparken 
2 Fransız Torpido· 
su n u n taarruzuna 
maruz kaldı. 

Suriyede 
ALMAN 

askeri yokmuş 
-RADYO

Gazetesi 
• lngilizler Şama yaklaş· 

tıklarını haber verdikleri halde 
Suriyedeki Fransız Başkuman· 
danlıiının neşrettii'i bir tebliide; 
Vişi kuvvetlerinin Şamın kapısı 
olan Kisvel'den müttefik kuvvet
leri geri püsltürttüklori bildiril
miştir. Beruf istikametinde in· 
kişaf eden barokitta müttefik 
kuvvetler Sayda'nın hemen Ön· 
lerine relmitlordir. Buradaki ha· 
rekitın aiır olması tabiidir. 
Zira yolun saiı temamen sarp 
tepelerdir, solu ise denizdir. 
Şüphesiz böyle bir vaziyette 
taarruz eden taraf için büyük 
1rüçlükler meydana çıkmaktadır 
Fakat müttefik kuvvetler denize 
bakim olduklarından bu ~üçlük· 
lerden bir kısmı bertaraf edil· 
mektedir. 

Orta f&l'ktaki hava kuvvet
lerinin dft Sariyodeki müttefik 
kara kuvvetlerile işbirliii yap
maia devam etmekte oldukları 
haber verilmektedir. lnarilız bom
ba tayyareleri iki i'ece evvel 
Halep meydanını bombardıman 
etmişlerdir. Ayrıca Berut lima. 
otodaki vapurlara hücum ed.-n 
İngiliz tayyareleri ıemilere isa
bet kayd eylemişlerdir. 

Gayri resmi bir memba gö· 
re Beyrut dün gece dört defa 
b<ımbardıman edilmiş ve Beyrut 
defi topları beş saat ateı aç· 
mıştır. 

lng'İliz şarki Akdeniz filo
sunun Suriye önlerinde olduiu 
anlaşılmaktadır. içlerinde bir 
tayyare gemisinin de bulunduiu 
bu deniz kuvvetleri Litani ci 
var1nda ihraç hareketi yapar
ken şimalden gelen iki Fransız 
torpido muhribinin hücumuna 
uğ]-amıı ve fakat · az zaman 
sonra bu iki torpido muhribi 
tekrar şimale atılmııtar. Vifinin 
neşrettiii bir tebliie röre, bn 
iki Fransız muhribi, iki lngiliz 
muhribini aiır hasara uj'rat
mıştar. 

• Vişi bükOmeti dün lnıil· 
tereye ikinci bir protesto notası 
tevdi etmiş, fakat lnriltere ile 
muharebe vaziyetine geçme· 
miştir. 

Geçen Pazartesiden beri 
Suriye'de başlıyan harekat, bu
rada Alman kıtalarının bulun
dutuna dair biç bir emmare 
mevcut olmadıtını l'Östermiıtir. 
Anlatılıyor ki Suriye'nin istili· 
sına tekaddüm eden &'Ünlerde 
İngilizlerin Suriye' de Alman kıt
aları bulunduiu hakkında çıkar• 
dıkları haberler teeyyüt etme
miftir. 

lerdir. Arap mahallelerine birçok 

bomba dütmüı, bu bombalar ev· 

lerde tahribatı mucip olmuı ve za· 

yiata sebebiyet vermiıtir. 
Bütün müdafaa servisleri vazi· 

felerini sükün içinde ve çok mil· 

kemmel bir ınrette ifa etmiJtir. 
Alçak bulutlar, düşmao tay

yar.Jım 
yarelerinin saklaom .. ın• 

J baJatlann•açıl
etmiş ve ı.yy•r• er, 

d • anlar pike hOcumları yap· 
11'1 zam 

m11tar. 
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Sosyoloji 
Geceyi dam üstünde geçi
ren müstakbel kan koca 

Macaristanda 
Güveyi, genç kızı kendi malı 

olarak telakki etmekte; kız, he· 
nüz evlenmediği halde, nişanlısı· 
nın karısı sayılmaktadır. 

kız, ortalık ağarmadan _evvel evine 

döner. 
Etesi günil, müstakbel güveyi 

Muhtelif memleketlerde de· yiyecek ve içecekle beraber, genç 
likanlılarııı bir genç kızla kıza evinde ziyaretini iade eder. 

evlenmek istedikleri zaman resmi Macar milletinin ahlaki salibe· 
müracaattan evvel yaptıkları garip tine bir nümune olmak üzere bu 
zemini yoklama hareketlerinden ev· ziyaret ve iadei ziyaretin en ma· 
velce bahsetmiştik. sum bir hava içinde cereyan et· 

Budapeştede çıkan bir mecmua miş olduğunu söylemek zaiddir. 
Macaristanda bu hususta mevcut Delikanlı, zevcesine karşı gayet 

eski adetlere dair • 
malama! vermek· 1 
tedir. Bu garip 
adetlerin bir kıs· 

mı zamanla terk 

edilmiş olmakla 
beraber bir çoğu 
haliı Macar köy· 
lüferi arasında ha· 
kidir. 

Macar köyle· 
rinde evlenmeğe 

-ı dürüst davranmak 
. Macar köylerinde eıı· la, hem genç kı· 

lenmeie talip olan erkek· zı korkutmamış, 
ler, resmi bir talebte bu· hem de evlenme 

lunmazdan evoel,genç kızın çağında kızlara 
veailesinin fikrini anlamak sahip olan aileler 

nezdinde fena bir 
ister. Delikanlı evden çı· şöhret kazanma 

karken dehlizde bırakmış mış olur. Çünkü 
olduiu kürklü paltosunu fena bir şöhret 

saçalın altında bulursa, kazanmış bir genç 

bu hareket kendisine gol evlenecek kız 
talip olan erkek· verilmiş manasına 
ler, resmi bir ta· ••••mıi••••••••-

bulamaz ve ancak 
dul bir kadınla 

lebde bulunmazdan evvel genç kı· evlenebilir. 

zın ve ailesinin fikrini anlamak is· ı ı• zdivaç kararlaştıktan sonra nişan 
ter. Delikanlı evden çıkarken deb· merasimi yapılır. Macarların es· 
!izlerde bırakmış olduğa kürklü pal· ki ananesi, kadının satın alınmaaı 
tosunu saçai'ın altında bulursa, bu esasına dayanıyordu. F.akat zaman· 
har.,ket «Kendisine yol verilmiş » la kadının bedeli sembolik bir ma-
minasına gelir. hiyet aldı ve erkeğin verdiği dü· 

Macarlar, yüz yüze red cevap· ğün hediyesi, kadının malı adde· 
!ardan hoşlanmazlar. Çünkü bunlar, dildi. Bununla heraber, bugünkü 

b 
ahval ve şerait dahilinde nişan 

hınç ve intikamlara sebe iyet ve· merasimi, bu eski ananenin batı-
rir. Bu itibarla, hiddet ve intika· rasını muhaf•za etmiştir, 
mı davet etmiyen dolambaçlı red· Macaristanın birçok yerlerin· 
!eri tercih eder. de, güveyi, genç kızı kendi malı 

I
• zdivaca talip genç, kızla tanış· olarak telakki etmekte, ıenç kız 

artık kimseyi ziyaret etmemekte 
mak için ikinci t İr ziyarette da. ve henüz evlenmediği halde hal· 

ha bulunur ve bu ziyaretini bui"· kın nazarında nişanlısının karısı 
day satınalmak bahanesiyle yapar. olarak telakki edilmektedir. 
Bu ikinci ziyarette gence, akraba· Nişan merasiminde, nişanlı de. 

likanlının şahidi, yakın akrabaları, 
sından biri refakat eder ve evin arkadaşları ve evine bitişik iki 
kızına ıatılnco.\c. buğdaydan bir nü· komşusu davet edilir. Şahit, genç 
mune getirmesini [rica eder. Genç kızla delikanlıya evlenmeğ'e muva· 
kız, delikonlıyı beğenmezse, fev· fakat edip etmediklerini sorar, 

muvafakat cevapları üzerine onla· 
kallde çekingen davranır. rı el ele vermeğe davet eder. 

iki ziyaretçi, evden ayrılmaz· Macaristanın bazı yerlerinde ni4an· 
dan evvel yeni •bir ziyaret yapıp lıların el ele vermeleri, uzun me· 
yapmıyacaklarını sorarlar. Kızın rasimle yapılır. Delikanlı, ıenç kı· 
ebeveyni bu ıuale ekseriyetle ıon· za nişan hediyesi olmak üzere ya 
radan haber vereceklerini söyler• bir nişan bıçağı veyahut saçları· 

na takmak üzere kordelidan fi. 
ler. Bazı defalar da verilen cevap yango verirdi. Buna mukabil .deli• 
derhal müsbet olur. Misafirlere ik· kanlı (hicap buketi) denilen ve 
ram edilen hindi kızartması, izdi· incilerle süslenmiş bir çiçek buke· 
vaca muvafakat edildiğini gösterir ti kabul eder ve bunu evleninceye 
müsbet bir cevap teşkil eder. kadar şapkasının üzerinde bulun· 

1 M
üteakib safha, resmi bir durmai"a mecbur tutulurdu. 

Nişan evinde bu merasim ya. 
surette izdivaç talebinden pılırken, sokakta toplanan köy de· 

ibarettir. Resmi iıdivaç talebi, giz· likanlıları, küçük çıngıraklar çalar, 
li kalmak için ekseriyetle akşam hattiı evin kapısına boş •tabaklar 
geç vakit yapılır. Fakat köyün de· atarak müthiş bir gürültü çıkarır· 
likanlıları, işi çakmışlarsa genç kı· )ardı . Bir zamanlar, havaya silah 
zın evi etrafında klarnet ve çıngı. bile atılırdı. Son şarap kadehi i· 

çildikten sonra nişanlı genç, avlu· 
raklar çalarak veyahut bir lence· ya çıkar ve arkadaşlarına son ve· 
reye vurarak dolaşırlar. dada bulunurdu. Nişan merasimi 

BUGÜN 

............................ 
1 REALiTE' 

KİRALAR 

Vakıa Muharrem denilen 
birinci teşrin sonuna 

henüz epeyce zaman var; fakat 
örfüidete göre dükkin ve ma· 
ğaza kiralarının ödendiği aydayız. 

Evvela şunu soralım: Buka· 
dar büyilk işler arasında mesken 
kiralarının dikkat nazarına alına· 
rak bir koordinasyon heyeti ka· 
rarına ba&"lanmasının hikmeti 
nedir?. Neden hükGmet sizin ve 
benim oturacağımız evlerin kira· 
siyle meşgul oluyor; bu hal kos
koca bir karara değer mi?. 

Demek ki memleketimizde 
bir kiraya verme, kiralama, ki
racı işi varmış ve bu iş o kadar 
genişmiş ki bir koordinasyon 
heyeti kararına değmiş. 

Şimdi maksada gelelim; Üc· 
ret bakımından, hükGmet ka • 
rariyle, mahlGI bulunan kiracı, 

kiralayıcı işi; bütiln başka şehir· 
)erin hilafına olarak, Adana' da, 
tediye bakımından, gayet 3da· 
!etsiz bir durumdadır. Buraya 
a-elen ve burada bulunan kiracı 
sınıfı, kiralıyanların lehine ha· 
rap olmak, yerlere serilmek, pe· 
rişan düşmek mecburiyetindedir. 

Düşününüz; yirmi, yirmibeş, 
otuz, kırk, hatta elli lira asli 
maaşlı bir memur olarak Ada· 
naya düştünüz; bir yıllık ev ki· 
rasını peşin ödemeden başınızı 

sokacak bir bucak bulamazsınız. 
ister tefeciye gidiniz; diler yata· 
ğmızı satınız; ev sahibinin bir 
yıllık peşin emrini yerine getir· 
meğe mecbursunuz. Dükkan ve l 
mağazalar için de aynen varid 
olan bu hal, Adanadaki kiracı· 
ları her haziran ve berikinciteşrin 
başında derin, derin düşündüren 
bir felakettir. 

Yıllık peşin adeti Türkiye· 
nin değil; dünyanın hiç bir ta· 
rafında kalmamıştır. Çok eski 
zamanlara ait olan bu usulün 
yerini, şimdi, her tarafta peşin 
aylık sistemi aldı. 

Bilemeyiz; Valimiz bu mü
him işe el atarak Vi\i.yet İdare 
heyeti veya daimi encümeni ka-

rariyle halkı yıllık peşin afetin· 
den koruyamaz mı?. 

Vilayette bu salahiyet var· 
dır; nitekim, işittiğimize göre, 
Mersinde böyle bir karar ittihaz 

ve tatbik edilmiştir. 

*** 
... . . . . .. . . . . ......... _...,, ....... , ....... , .... ,,... ...... 
Ziraat Enstitusu talebeleri 
bugu nTarsusa gidecekler 

C e n u p mıntakasında Zirai 

araştırmalarda bulunmak üzere 

seyahate çıkan ve bu arada şeh· 

rımıze uğrayan Y6ksek Ziraat 

Enstitüsü talebelerinden müteşek· 

kil grup, bugün Tarsusa gidecek· 

tir. Orada da aynı mevzu üzerinde 

etDtler yapılacaktır. 

DAHİLİ HABERLER 

Hayat sigortası 
Askeri vazifedeyken ölenlerin 
hak sahiplerine muamman meb· 
16Aların hUkOmetçe tayin edilecek 

kısmı ödenecek 

A nkara - Milli Korunma kanununun derpiş ettiği fevkalade hallerde 
bayat sigortalarının tabi olacağı esaslar hakkında Ticaret Vekile· 

tince hazırlanan kanun layihası Büyük Millet Meclisine sevkedilmek 

üzeredir. 
Kanun layihası fevkalade hallerde hayat sigortalarının haklarını ko· 

rnmağ• matuf hilkümleri ihtiva etmektedir. Bu hükümlere nazaran, Mil· 
li Korunma kanununun meri bulunduğu müddet zarfında primleri veya 
sürprimleri, her hangi bir sebeple olursa olsun, ödenmiyen bayat sigor· 
lalarının bilitefrik talike tabi tutmağa hükGmet mezun kılınmaktadır. 
Sigortalıların talik devresi esnasında vefatı halinde, ödenmiş prim · mik· 
tarı nazarı itibara alınmaksızın, talik tarihine kadar hesap edilmiş riya· 
zi ihtiyatlar bu tarihten tediye tarihine kadar işliyen faizleri ile birlikte 
hak sahiplerine ödenecektir. 

Talik devresi esnasında sigor
talılarıt tenzil ve iştira hakları 
mahfuz tutulmuştur. Hahuki, mev
zuatımıza göre primlerini tediye 
etmiyen sigartaiıya şirket tarafın· 
dan bir ihbarname gönderilmekte 
ve ihbarnamenin alındığı tarihten 
itibaren bir ay içinde de ücret 
tesviye edilmediği takdirde sigor· 
ta mukavelenamesi münfesih ol. 
makhdır. 

Diğer taraftan, mevcut hayat 
umumi şartlarına göre askeri vazi
fede ölenlerin ihbarda bulunma· 
dıkları ve sürprim vermedikleri 
takdirde, üç senelik prim ödenme· 
mis ise sigorta mukavelenamesi 
infisahıt ui'ramakta ve 3 senelik 
prim ödenmiş ise hak sahipleri 
yalnız ölüm tarihine kadar hesap 
edilmiş riyazi ihtiyatlar faizsiz ola
rak tesviye olunmaktadır. 

Normal şartlar dahilinde bile 
müşkilitla temin edilen ihbar key
fiyetinin fevkalade hallerde ika· 
metgibların daimi surette tebed. 
dülü veya sigortalıların askeri va· 
zifeleri başına a-itmeleri dolayı· 
siyle çok a-üçlükle yapılacağına 

şüphe yoktur, Bilhassa askeri va· 
zifeye davet edilenlerin ihbarda 
bulunsalar bile sürprimleri tediye 
edebilecekleri çok şüphelidir. 

işte, bu vaziyeti önlemek ve 
askeri vazife gibi ulvi bir vatan 
borcunu edaya davet olunan sigor· 
talıların ihbar yapılmaması ve 
sürprim ödenmemesi gibi sebeb
lerle haklarının ziyaına mahal v c
f'ilmemek Uzere \..anuna hükümler 

ilave edilmiştir. Bu hükümlere na· 
zaran askeri vazifede iken ölen· 
lerih hak sahiplerine müemmen 
meblağların hük~metçe tayin edi
lecek kıımı ve fazlast'nın riyazi 
ihtiyatı ödenecektir. 

Sigortalı talik devresi sonun-

da berhayat i~e §İgorta mukavele· 
namesi tıbbi muayeneye lüzum kal· 
madan yeniden meriyet iktisap e· 
decektir. Halbuki, hayat umumi 
şartları mucibince 3 senelik prim 
tediye edilmiş ise sigorta ancak 
muayenenin müsbet olması netice· 
sinde meriyete konabilecektir. 

Bu •uretle, sigortalının talik 
devresi eanasında sihhatı bozulmuş 
olursa sia-ortanın meriyete iadesi 
mümkün olmadığı gibi böyle bir 
sigortalı sıhhi vaziyeti dolayısiyle 
yeniden! sigorta da yapamamaktadır. 

Diğer taraftan, tıbbi muayene· 
si müsbet netice verenlerin gecik· 
miş olan primler ve sürprimleri de• 
faten tesviye etmesi lazım gelmek· 
tedir. 

işte, yeni kanun layihası ile 
bu mahzurun önüne geçilmiştir. 
Sigorta · tıbbi muayeneye lüzum 
kalmadan kendiliğinden meriyet 
iktisap etıoekte ve gecikmiş prim 
ve sürprimlerin ödenmesi hususun· 
de kolaylıklar gösterilmektedir. 
Bu kolaylıklar meyanında ödenmi· 
yen primlerin ve sürprimlerin ta· 
lik devresinin sonundan itibaren 
3 senelik bir müddet içinde mu· 
ayyen taksitlerle ödenmesi muka· 
velenamede yazılı tediye devresi• 
nin temdidi gecikmiş ücretlerin 
henüz vadesi gelmemiş ücretler
den her birine birer miktar zam 
yapılmak suretiyle tahsili ve ya· 
hat temin edilen resülmallardan 
bir kısmının tenzili •suretiyle ge• 
cikmiş ncretlerln tediyesinden si· 
gortalarının tamamen ibrası gibi 
esaslar bulunmaktadır. 

Milli korunma kanununun derpiş 
ettii'i fevkalade hallerde hayat 
sigortası sahasında bir taraftan si 
gortalıların, diğer taraftan şirket· 
lerin emniyetine müteallik bazı me· 
selelerin hildis olduğuna şüphe 
yoktur. 

13 Haziran 1941 

1 IToLITIKA 

Avam kamara
sında fırtına 
Yazan 

A. Ş. 

Esmer 

lna-iliz devlet 
makanizmasının 

bir hususiyeti 
de mesul na· 

zırlarıo zaman zaman, millet ve· 
killeri tarafından sorırnya çekil· 
meleridir. lnı-iliz demokrasisi~in 
temelini teşkil eden bu gilzel 
anane, bayat memat mücadelesi 
mahiyetini alan bu günkü harp 
içinde de devam etmektedir. in. 
giltere Başvekili Mister Çörçil 
Girit harbi hakkında izahat ver· 
mek için sorguya çekildiği zaman, 
lngiliz demokrasisini otoriter 
devletlerden ayıran bu hususiyeti 
şu sözlerle tebarüz ettirdi: 

« B. Hitler'in, bir kaç hafta 
bekliyerek, belki e1aılı ıemileri· 
mizin gemi kafileleri serviılerine 

daiılm~ bulnndnğn zamanda, 
dii'er bir 45 bin tonluk a-emi 
olan Tirpitz ile çıkabilmesi ve 
bize muhıırebe verebilmeai ibti· 
mali varken, Bismark'ı niçin fe
laketli bir sefere yolladıi'ını an· 
!atmak için Rantaı' a a-elmif bu. 
lundui'unu bilmiyorum. Afrika 
imparatorluğunun en büyük kıs· 

mının niçin zaptedilmiş oldniu 
ve niçin 200 binden fazla aıke. 
rin elimize eair düştüiü sebepleri 
hakkında B. Musolini'nin ikna 
edici 'bir beyanatından haberdar 
değilim. » 

Çörçil bu suallerin cevapla· 
rını alakadarlara bırakarak Avam 
Kamarasında kendisine ve hükG· 
metine tdvcih edilen tenkit fıttı· 
nasını karşıladı. Müzakere uzun 
sürdü ve hararetli oldu. Anlqı· 
lan mebuslar üç şey bilmek İs· 

lediler : 
1 - Girit muharebesi neden 

kaybedilmiftir? Mubarabenin ka· 
zanılması için lizımgelen bütDn 
tedbirler alınmış mıydı? 

2 - Girit'te muharebeyi ka· 
bul etmek lazım mı idi? Dii"er 
adalar gibi Girit de tabliye edil· 
miş olsaydı daha iyi olmaz mıydı? 

3 - Girit hezimetinden alı· 

nan dersten hükGmet nasıl istifa· 
de edecektir ? 

lnriliz 13qvekili btltün bu 
noktalar lizerinde izahat vermlf 
ve meclislerin en müşkülpesendi 
olan Avam Kamarasını tatmin 
etmiştir. 

Bir defa Başvekil Girit'te 
lngiliz silahlarının aiır mağlGbi· 
yete uğradığını inkar etmemiştir. 
Fakat Girit muharebesi münferit 

Bir soyğunculuk ! 
---- ı ı bir hareket olarak mütalea edi· 

lemez. Girit Yakın şark harbinin 
ve hatta geniş lngiliz. Alman 
mücadelesinin bir safhasından 

• Mirza Çelebi mahallesinden Ahmet oğlu Hasanın evine giren 

meçhul bir hırsız 210 lira kıymetinde 20 parça eşya çalmışlardır. Zabı· 
taca tahkikat yapılmaktadır. 

• Ceyhan nehri üzerindeki Akdeğirmen mevkiinde çalışmakta olan 

üç amele yıkanmak üzere nehire girmiş, içlerinden biri yüzmek bilme. 
diğinden boğulmuştur. Müddeiumumilik hadiseye el koymuştur. 

• incirlik karaknluna bağlı Helvacı köyü civarına yıldırım düş· 
müş, Adananın Karşıyaka cumhuriyet mahallesinden Hakkı kızı 15 yaş· 
larında Rabiayı öldürmüş, ayni mahalleden lsmail karısı Şevldyeyi ya· 
ralamıştır. 

ibarettir. Mücadelenin umumi 
kadrosu içinde, lna-iltere ıçuı, 
Girit'te muharebeyi kabul etmek 
lazımdı . Çünkü evveli muvaffak 
olmak ihtitimali vardı. Fakat mu· 
vaflakıyet ihtimali olmasa da Gi· 
rit mukavemeti Almanya'nın ileri 
doğru yaptığı hamleyi kırmak 

noktasında mühim bir engel leş. 

(Det1amı Üçüncüde) 
Bu cünbüş tenasüle engel olan bu ziyafetle nihayet bnlurdu. 

habis ruhları uzaklaştırmak için ~ı::=========================================================================::-ı bir kaç defa tekrar edilir, Genç 
kızın izdivacını istemeğe ı-iden şa· 
bitler, şapkalarını ve göğüslerini 
kordelilar ve çiçeklerle süslerler. 
Eve girmeğe bir bahane bulmak 
için satılık buğday veya çavdar 
olup olmadığını sorarlar. 

Kendilerine evveli, kıyafetini 
tebdil etmiş bir ihtiyar kadın gös 
terilir. Alıcılar çimlenmiş buğday 
istemediklerini söylerler. · Bunun 
üzerine kendilerine küçük bir kız 

gösterilir. Bunu da pek körpe 
bulduklarını söyliyerek reddeder

ler. En nihayet · kendilerine desti 
izdivacı istenecek kız gösterilir. 
Bunun üzerine ziyaretçilerin en 
yaşlısı '.:ayağa kalkarak lncilden 
alınmış bazı fıkralarla •karışık bir 
hitabe irad eder. Kati cevap ve· 
rilir ve kııın akrabas1, güveyının 
evine ziyareti iade ederler. 

Macarist•nda Komarom mın· 
takasında genç kızın ebe· 

veyni muvafak~t C•v.aplarını şu ga. 
rip şekilde verırlerdı: ~•yed genç 
kızın ebeveyni nanızedı, ar:ı.ularına 
uygun buluyorlarsa, gen~ . kızın 

· annesi resmi izdivaç talebının ya· 
pıldığı günün ferdasında büyük 
bir tatlı bazırlor, karanlık basınca 
genç kız, tatlıyı bir şarap şişesile 
beraber, bir sepetin içine koyarak 
namıedin ekseriyetle ıeceleri uyu 
duğu dam• • götürür. Müstakbel 
karı koca, beraber yiyip içerler, 
ıreceyi beraber a-eçirirler. Genç 

\'ROMAN :ss ı 
Topuklara kadar inen tül duvak ... 

Beyaz val çorap ... Kaynananın, görümce
nin, üzerinr. yüzükler takacakları beyaz 
eldivenler... Önlerinde minimini tüylü 
birer yelpaze açılan beyaz iskarpinler ... 
Kuyumcudan kaldırılan pırlantalı taç .. 
Herşey, herşey hazırdı. 

Ezana yarım saat kala, kapı acı acı 
vuruldu. Annem; 

- Hayırdır inşallah 1 
diye mırıldandı. Nimet ablam, hoplı· 

ya zıplıya taşlığa indi. Biraz sonra, pele· 
rinini çenesinde" iğneleyen, ıron çarşafı 

yeryer •Üzülmüş şişman bir kadın, eski 
merdivenleri çökerten bir basışla, bir so. 
lukta yukarı tırmandı. Annem karşıladı. 

Şişman kadını hep tanıyorduk . Eski bir 
bildikti. Elini kalbine bastırarak, pofur· 
duyordu : 

- Kadın, sen delirdin mi ? 
Bu ne demekti ? .. Niçin böyle söy

liyordu ? Şaşırmıştık. Annem gözlerini 
kırpıştırıyor, yutkunuyordu. Eski bildik 
kadın söyleniyordu : 

- Kızının başını nare yakıyorsun , 
kadın 1... Düş önüme ... Herşeyi anlata· 
cağım ... 

Annem körükörilne ıürilklendi. Oda· 
ya girdiler. Kapı kapandı. Biz, Nimet 

ablam, Behice, Hikmet, ben ıofada llal· 
dık. Ablam, gözleri oda kapısında, dal• 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

gın dalgın düşündü. 

On dakika sonra, ağlamaktan yum. 
ruklaşmış, kanlanmış rözlerle, annem 
odadan çıkıyordu. Herşeyi öğrendik : 

Ablamın evleneceği zen~in, yakışıklı 
delikanlı, iki karı boşamış bır ~daoımış ... 
Genç, güzel baldızı, karnındakı çocugile 
evde nikah bekliyormuş ... 

Zavallı Nimet ablam 1 

Dört ay, kendini bilmez bir halde 
yaşadı. Avurtları çökuroştü. ~?~esi uza
mıştı. Suratı ufalmış, g-özlerı ırıleşoıişti. 
Yarı beline inen lepiska saçları üzüntü· 
den dökülmüş, ensesinde ufak bir topuz 
olmuştu. Artık vara yoğa gülmüyordu. 

Sabahlardan akşamlora kadar, tavanı 
basık; kafesleri, patiska perdeleri inik; 
boş bir odada yalnız; gram~fon, ud ça· 
lıyordu. Bir tek plak .. Ve bır tek şarkı. 
Gramofonda o şarkı; udta o şarkı. 

Kaçsam bırakıp senden uzak 
yollara gitsem 

Kalbim yanıyor, ismini her 
kimden işitsem 

Görebilsem seni her gün do· 
yamam gül gü:ıiine 

Kalbim yanıyor, ismini her 
kimden ;,itsem 

YAZAN: 
Ablam, anlaşılamı}'an bir derde uğ• 

radı. Tırnaklarına bir şeyler oldu. Dizle· 
ri tutuldu. Yürüyemedi. Yağmurlu bir 
kış akşamı, onu hastaneye yatırdık. 

Nimet ablamı son 
gün, ömrümün 

dendir. 

en acı 

ziyaret 
ıreçen 

ettigimiı 

günlerin· 

Bir salı sabahıydı. Annem, amıcam, 

bir de ben üçümüz gitmiştik. Hastahane, 
kafamda korkulu bit hatırayı canlandırır: 

Çok ulaktım. Bir akşam karanlığın· 
da, mahallemizdeki ihtiyar dişçinin ha· 
vagazile zehirlendiğini söylemişlerdi. Yal· 
nayak, başaçık koşmuştum. Kepenkleri 
yarı inik eczahanenin onune kalabalık 
dolmuştu. Kapıdan sarı bir ışık dökülü. 
yordu. Mırıl mırıl, inceli kalınlı sesler 

konuşuyordu. ihtiyar dişçiyi sırtüstü yere 
uzatmışlardı. Başucunda, kıvrılan, bükü. 
len karaltılar vardı. Şişman, kır bıyıklı 
eczacı, ihtiyar dişçinin kapkara kocaman 
dilini bir karış dııarı çekmişti; kollarını 
sağa ,ola açıyor, birşeyler yapıyordu. Bir 

aralık : 

- Hastahaneye 1 
- Hastahaneye 1 
diye söyleşmişlerdi. L&mba oynamıştı. 

Gölgeler oynamıştı . Yerde yatan 
adamı kara-a tulumba etmişlerdi. Kapı 
önünde biriken kalabalık, bu arada ben, 

küçük kafilenin peşinden sürüklenmiştik. 

iri sabit birer göz a-ibi bakan aydınlık 
pencerelerile kapkara hastahanenin tam 
kapısında; 

- Ôld6 1 
- Öldü 1 
demişlerdi. Kafile de, kalabalık ta 

olduğu yerde mıhlanmıştı. Bir hıçkırık 

duymuıtum. Ağlıyan, dişçinin yetişkin 
oğluydu. 

ihtiyar diıçinin oyuklarından fırlıyan 
gözlerini, bir karış dilini ve kapkara bas• 
taneyi uzun bir zaman unutamamıştım. 

Geçen ziyaret gOnünde, ablamı pek 
ıyı b ı r a k mı ş t ık. Günden a-üne 
iyileşiyordu. Bu hafta, belki de, beraber 
çıkacaktık. 

Ablama bakan yeşil gözlü hemşire, 

bizi kapıdan karşıladı. Nimet ablam kar• 
yolasından ellerini uzattı. Neşeliydi; gü. 
lüyordu .. 

Annemle sarılıştılar. Ben yanakları· 
mı, amıcam elini öptürdü. 

- Çok iyiyim 1 
diyordu. 
- Doktor «yarın çıkaracağım ıeni• 

dedi, anne ... Bilsen öyle seviniyorum kil" 
Artık hep yanınızda olacağım .. 

Bir aralık, kalkmak istedi. 
Yalnız başıma dolaşabiliyorum ı 

anne ••• 
[ Davamı var J 
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Avam amarasın· 

da fırttna 
(Baştarafı ikincide) 

kil etti. Girit'te Almanlar ağu 

·Perili ~Apartıman 
zun ve tatsız geçen :..bir U 1 

Kenan sordu: 

K 
- Ne var, ne olmuş ... 

RODOS 
ADASI 

İnglliz tayyareleri
nin 'iddetll bir hU· 
cumuna uğradı 

1 Sur iye harek6tln~-;ı 

Almanya 
Vişi'yi 

DUÇENiN 
NUTKU 
A iman 'gazeteleri 
nutkun bir kısmını 
neşrettiler 

l 
zayiata ugradılar. Ve o sırada 

pek kıymetli olan vakit kaybetti· 
ler. Eğer Girit'te mukavemet edil· 
meseydi, Almanlar, Suriye'ye gol çerler ve belki de Iraklılara yar· 
dım yetiştirirlerdi. Girif mukave· 
meti, Çürçil'e göre, lngiltere'ye 
Irak hareketini tasfiye etmek ım

kiinını vermiştir. lngilizler, Girit 
muharebesinde ağır zayiat vermiş 
olmakla beraber, Çörçil, Alman 
zayiatının da ağır olduğunu bil
dirmiştir. 

eğlencenin sonunda e- Kapıcı yeniden izahat verme-
nan arkadaşlarından izin aldı ve 

l d ğe koyuldu. 
evine doğru yürücıeğe baş a 1

• _ Demin söyledim ya, bir 
Kenan içkiyı', kadını, :zıevki ve h lıırsızlık. Bu gece Neriman anı· 
eğlenceyi sevmez değildi. Fakat mın dairesine bir hırsız girmiş ... 
bu gece inatçı bir başağrısı bu 
içki ilemini kendisine zehir etmişti. işin en şaşılacak noktası .. 

· · Fakat kapıcı kadın sözüne de-Eve girerken ~enan ıyıce s:ır· 
ht>ştu. Vakıt geçti, kapıcı kapıyı vam edemedi. Kapıda başka birisi 
homurdanarak açtı ve Kenarım görünmüştü. 
merdivenleri çıkmasını beklemeden Adnan· haykırarak geri çekil-
elektrik düğmesini ç.evirerek orta- mekten kendini alamadı. Kapının 
lığı karanlığa boğdu. içerisinde gördüğü kadını tanıyor-

Kenan elile etrafı yoklaya du. Bu kadın gece gördüğü kızıl 
yoklaya, trabzanlara tutuna tutuna . saçlı hayaletti. 

k k S. - Kadın Kena 
· l' b' ll h NAKL nın bu halini yu arıya çı tı. ı· u EDEN 

~:ı
1 

k~~i~i~e ~~=ri~ MUZAFFER ESEN J ~örünce b~r el 
sınde çevırdı, şap· _ ı. Ş a r ~ t 1 Y ı. e 
kasmı ve eldi- ••••••••••• .. ı ç e r ı Y e gır-
venlerini kapı aralığında bıraktı.,. l me~e d:ı~et, etti. K~n~.n Nerimanı 

· Başı dönüyordu, lnmbayı yak- takıp ettı. Kapının onunde mera~-
mai'a bile lüzum görmedi. Elyor- 1 lılar yine heyecanla konuşmaga 
damiyle odasına girdi.. Kendisini başladılar. 
yorgun çok yorgun hissediyordu. Neriman kapıyı açtı ve Kenan 
Hemen yatağına girdi ve uyumağa bir odaya girdi. Bu kendi yatak 
çalıştı. odasının üdüne tekabül e de n 

Fakat etrafında görünıniyen odaydı. Tamamiyle odasına benzi-
bir mablak dolaşıyor gibiydi. Sinir- yen bir oda, yalnız burada yatağı-
leri teneffüs etliği hava içerisinde nın karşısında çerçeveli bir resim 
bir başkasının dolaştığını seziyor· değil, camlı bir kapı var. 
du. Kapılar yavaş yavaş açılıp K enanın beyninde bir şim• 
kapanıyor, etrafında ayaklarının şek çukar gibi oldu. Ve 
ucuna basarak birisi dolaşıyor artık bu odada bir sandalya ü:r:e-
sanki .. kulakları bir kumaş hışırtı- rinde kendi eldivenlerini ıörünce 
sile doldu... şaşmadı bile. 

Kenan elini uzattı, yatağın Şimdi Neriman bir suç delili 
yanıbaşındaki masayı aradı, masa- olarak sakladığı bu eldivenlere dair 
daki küçük elektrik ampulünü ya· izahat veriyordu: 
kacaktı, fakat ma!IA yerinde yoktu. - Bunları koridorda buldum. · 

Korku, Kenanın vücudunda Hırsız karanlıkta kaçarken bunları 
yüzünde Lellerini dolaştırdı. Göz- alamamış, fakat benim eldivenlerim 
lerini açtı ve karanlığı delmeğe de meydanda yok. 
çalııarak baktı. Ve titrek bi:- tebessümle sö-

y atak odasında, yatağının züne devam etti: 
tam karşttında bir resim çerçevesi - Hırsız bu eldivenlerden 
olması icabediyordu. Fakat şimdi başka birşey şaşırmamış. Her halde 
bu çerçevenin yerinde hafif bir bu kapıyı açtığım vakit elimde bir 
ışık ~eren bir dort köşe vardı. Ve silah var sanarak ürkmüş olacak. 
bu dört köşe içerisinde bir kadın - Fakat bu esnada elinizde 
hayali vardı. Beyaz elbiseli, Kızıl hiç bir silah olmadığını ben keka-
saçlı kadın hayali. 

la iyi biliyorum. 
Şimdi bu yarı · aydınlık içeri· Kenan bu sözleri tatlı bir ses-

sinde bu kadının bütün hareket· 
lerini görüyordu. Hayal hafif hafif le söylemişti. Fakat bu tatlı çümle 
._ kadını olduğu yerde dondurmaj'a 
Kolunu kaldıl'dı, ellerini birle•tirdi. "' kifi gelmişti. 
birleşmiş ellerini evvela kalbine, Şimdi Neriman korku ile Ke-
~onra alnına götürdü. nana bakıyordu. Kenan artık her 

Kena~ bilmediği bir sebepten şeyi söylemenin sırası geldiğini an· 
dolayı hıçkırdı, neredeyse ağlaya• ladı ve yerinden kalkarak kadına 
caktı. Kendisini zor tuttu, korku, hitap etti: 
heyecan ve daha isimsiz bir çok _ Neriman hanım, sizi kor· 
hislerin esiri olarak gözlerini ka· kutmak istediğimi sanmayınız. Dün 
padı. akşam başımdan gülünç bir mace· 

Gözlerini tekrar açtığı va• ra geçti. Vakıa ben bir hırsız deği-
kıt hayal kaybolmuştu. Et· lim amma dün gece evinize giren 

raf karanlık, simsiyahtı. bendim. 
Odadan çıktı. Koridorda boş Kenan bu sözleri adetaJneşeli 

yere elektrik dü&"mesini aradı, bu· bir sesle söylüyordu. Bu sözleri 
larnadı. Şapkasını koyduğu yerden dinleyen genç kadının da yanakları 
aloıak istedi. O da yoktu, yalnız kızarıyor, gözleri canlanıyor. 
eldivenlerini buldu, cebine tıktı, Kenan hararetle sözüne devam 
merdivenleri indi, sokağa fırladı. etti : 

Kenan deli gibi olmuştu. Boş _ Dün gece sizi korkuttuğum 
ve karanlık sokaklarda nefesi ke· için çok müteessifim. Beni affedip 
•ilirce,ine koşuyordu. Ne kadar etmemek elinizdedir. isterseniz bir 
yürüdü, nerelerden geçti, bunların 
farkında bile değildi. Gilneşin ilk 
ışıkları ufukları aydınlatırken Ke
nan kendini caddede ve bir hara
benin ilzerinde uyumuş buldu. 

hırsız gibi polise teslim olmağ'a da 
razıyım. 

Neriman açık ve samimı bir 
gülüşle güldü: 

- Sizi affediyorum. F a k a t 

Kahire 12 (a.a) - lngiliz ha
va kuvvetleri orta şark umumi ka
rargahının tebliği: 

İngiliz bombardıman •tayyare
leri Rodos adasındaki düşman tay 
yare meydanlarına muvaffakiyetle 
tetevvüç eden ağır hücumlar vap 
mıştır. 

Gakalatu da büyük miktarda 
benzin yanmıştır. Yerde iki · düş· 
man tayyaresi yakılmış, bir miktar 
tayyare tahrip edilmiştir. 

Libyada: Bingazi limanı, Beni 
na, Derne, Gazala tayyare mey
danları tayyarelerimizin esas hedef. 
terini teşkil etmiştir. 

Avcı· tayyareleri Barka ile 
Derne arasında bir motörlü nakli
ye kafilesini mitralyöz ateşine tut
muş ve 30 kadar kamyonu tahrip 
etmiştir. 

Suriye ve Filistin: Jngiliz ha. 
va kuvvetleri kara kıtalarımızın 
ileri hareketine tam müzaharette 
devam etmiştir. Tümdür tayyare 
meydanı bombardıman edilmiş ve 
hangarlara tam isabetler kaydo
lunmuştur. 

Dün. Hayfada bir ·düşman tay 
yaresi düşürülmüştür. Tayyareleri
mizin hepsi üslerine dönmüşlerdir. 

Londra 12 (a.a)- lngiliz tay· 
yareleri bu sabah Kale limanına 
hücbm etır.işlerdir. Fransız sahili 
üzerinde infilakları görülen bomba
ların çıkardığı sarsıntılar Duvr 
mıotakasında hissedilmiştir. 

Berlin 12 (a.a) - Gece mün. 
ferit diişman tayyareleri garbi ve 
şimali Almanya üzerinde uçmuşlar 
ve endüstri mıntakaları üzerine 
yangın ve infilak bombaları atmış 
)ardır. Bazı maddi hasar ve müte 
addit ölü, ycualı vardır. lki düş
man tayyaresi düşürülmüştür, 

Londra 12 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet • nezaretlerinin 

tebliği: 
Gece düşman hava faaliyeti 

büyük bir mikyas üzerinde cere· 
yan etmemiştir. 

Birbirinden çok uza nokta· 
lar üzerine bombalar atılmıştır. 
Bir kaç noktada çok büyük hasar 
vardır. Bir mıntakada da büyük 
miktarda ölü, yaralı olmasından 
korkulmaktadır. Fakat başka yer 
lerde ö)ü ve yaralı adedi yüksek 
değildir. 

Assap zaptedildi 
Ad en : 12 [ A.A. J - f ngiliz 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
işbirliğile yapılan bir gündüz 
hareketi neticesinde Eritrede As
sab'ın zaptedilmiş olduğu resmen 
bildirilDJektedir. 

· yalnız 
bıraktı 
Müttefikler 

kan dökmek 
istemiyorlar 
Şam hakkında mütte· 
fiklerle Vişi kuman· 
danları arasında mü
zakereler yapılıyor 

Londra 12 [a. a.] - Suriye
deki askeri harekat~ kan. dökül
mesinin önüne geçilmek arzusu. 
nun ve ihtiyatın luzum gösterdiği 
bir ağırlıkla devam etmektedir. 

Hür Fransız ve lngiliz kıtaları
kumandanları Suriye garnizon· 
ları kumandanlariyle müzakere im
kanlarının biç birini kaçırmamak 
endişesiyle hareket eylemektedir. 

Londrada tf'lyid edilmiyen • ha
berlere göre bilhassa Şam hak· 
kında bazı müzakereler şimdiden 

yapılmaktadır. Londrada umumi 
hissiyat, Vişi hükOmeti kıtalarının 

daha ziyade lngiliz ve hür Fran
sızlarla arkadaşlık yapmağa müte
mayil bulundukları merkezindedir. 

Bali: 12 [a. a.) - Basler Nah
rihten gazetesinin B~rlio muhabiri· 
nin bildirdiğine göre, Alaıan ha
riciye nezaretinde Almanyanın Su. 
riye anlaşmazlığından Fransaya 
ancak siyasi sempatisini vereceği
ni ve Fransnnın yalnız hareket 
etmesi icap eyliyeceği beyan o
lunmuştur. 

Neuer Zurcherzitung gazete
sinin Vişi muhabirine göre, Vişi 

hükOmeti çok müşkül biriki yol 
ağzında bulunmaktadır. Eğer ln
giltereye ve dö Gol' cülere karşı 
muhasamat a ç a r s a Fransayı 
'Umumi harbe sürüklemek tehlikesi 
'Vardır. 

Diğer taraf tan Sari yede bir 
lngiliz muvaffakiyeti dö Gol hare
ketini kuvvet'endirecektir. 

Nevyork: 12 {a. a.J - Nev· 
york-Taymis gazetesinin Vaşing

ton muhabirinin bildirdiğine göre, 
Vaşigtondan gelen haberler, Tu
lon'da bulunan Fransız filosu cü
zütamlarının şarki Akdenize hare. 
ket etmiş olduğu merkezindedir. 

Bir Sırp şehrinde 
infilak • 

Belgrad 12 [ A.A. ] - Alman 
ordmıunun topladığı harp ganai· 
minin konulmuş olduğu bir kampta 

alıp götürdüğünüz eldivenlerimi vahim bir infilak olmuştur. Mühim-
geri vermek şartiyle ... Bu macerayı mat Semendrid şehrinin orta çağ. 
korku ile atlattık... Fakat yaln1ı dan kalma kalesinde bulunuyordu. 
yaşıyan bir kadının arada bir kor· Sivil halk arasında yüzlerce ölü 
ku geçirmesi çok tabii. ve yaralı vardır. Kazadan şehir 

- l'lterseniz yalnız kalmamak zarar görmüştür. 
elinizdedir. Bu N·· b • 

Ba,kışları karşılaştı. Kadın mi- Rece 0 etcı eczane 
nalı bir tebessümle gülüyordu. Ke· 1 t'k 
nan da güldü ve elleri bir an içe· s ı amet Eczanesi 

Berlin 12 [ a.a ] - Bir husu
si muhabir bildiriyor: Musolininin 
nutku, nahoş bir intiba hasıl etmiş 
olan Bertin bitaraf mahfillerinde 
heyecanla tefsir olunmaktadır. Al
matı gazeteleri nutkun İtalyan-Al
man tesanüdü ve Amerika ile mü
nasebetler üzerinde israr eden çok 
kısa hulasalarını neşriyle iktifa ey
lemektedir. 

Yunanistan hadiseleri hakkın

da Musolininin İtalyan kayıblarını 
açık surette itiraf ettiği söylenmek· 
le iktifa olunmaktadır. Hiç bir ga
zete Musolinin nutkunda Yunanis
tanın askeri işgali ve hayat sahası 
hakkındaki parça ile İtalyanın hat· 
ta harici yardım olmadan Yunanis
tanı Nisanda matematik surette 

mağlup edeceği hak.kında ki f ık.raları 
iktibas eylememiştir. 

Mıısolininin hayat sahası hak

kındaki cümlesinin manası ile ala
kadar sarih bir sual sorulmuştur. 

Bize şu cihet anlatılmıtlır ki, aske· 
ri işğdlın siyasi teşkilatlandırma 

ile ve hayat sahasiyle hiç bir ala· 
kası yoktur. 

Bahis mevzuu olan keyfiyet 
hali genel kurmaylara ait dahili, 

askeri bir meseledir. ltalyan as

kerleri ancak Alman askerlerinin 
yerini almaktadır. Yunan askerleriy

le yaptığımız konuşmaların da te· 
yit ettiği intibaımıza göre, yeni 
vaziyet güçlükler doğurmaktadır. 

Çünkü Yunanistan teslim olduğu 

zaman mukadderatının yalnız Al
manyaya bağlı olacağını sanmış 

ve başka bir devletle değil, fakat 
Almanya ile işbirliğine hazır bulun· 
muştur. 

BUkreş Elçimiz, Romen 
krah tarafından yemeğe 

davet olundu · 
Bükr~ : 12 [A.A.]- Türkiye 

büyük elçisi Suphi Tanrıöver, 

refikasile beraber dün kral tara· 
fından öj'le yemelfine davet edil
miştir. 

Serrano Sunyer, Maslahat
guzarımızı kabul etti 
Madrid : 12 [A.A.J- Hariciye 

Nazırı Serrano Sunyer dün birbiri 
ardına ltalya, Almanya, Portekiz 
ve fngiltere büyük elçilerile Papa
nın vekilini ve Türkiye Maslahat
güzarını k bul etmiştir. 

1 BORS .A 
Adana Ticaret ve zahire borsası 

ııllnlUk piynsa cetveli 

12 HAZlRAN 

M. parlağı 
M. Temizi 

" tJ 

B11ğday 

Arpa 
Yulaf 

engin 

Ençok 

50 
48 
43 
7,75 
5,75 
6,50 

1941 

Enaı 

50 
46 
39 

7,20 
5,75 
6,43 

Kenan geceyi düşündü ve 
kendi kendine karar verdi : 

« Gece sarhoştum ... Rüya gör
müş olacağım, başka bir şey değil.» 

Bu halden utanarak Kenan 
boynunu bükerek tekrar evinin 

risinde birleşti. ( Hükamet Yanında ) 

========================::::=:=============.=========' 

yolunu tuttu. 

Kapıyı gelince elini anahta
rını çıkarmak için cebine 

soktu. Ve cebinden bir çift kadın 
etd· • ıvenı çıkardı. Şaşılacak şey, bu 
kadın eldiveni cebine nereden ve 
na11l girmişti. 

Kenan bu hayretini yüksek 
seale ifade etti. 

ı.:- Bu eldivende ne oluyor 
san"' 

Kendisine hitap eden kapıcı 
onn bu düşünceisnden uyandırdı. 
k - Bayım, dairenize çabuk çı
~nız. Bu rece apartmana hırsız 

rırrni• Bak · d d b. ... ın sız en e ır şey 
qırııuş ını? 

Başını kald d k 
k• ı. tt ır ı, apıcı yukarı-

• .. a an sarkını• b - . -
1. d "' u sozlerı şoy· 
ıyo~ u. 

Bir köpeğe bütçeden tahsisat aynldı 
'=========================::::::=============================
Birleşik Amerika posta ve telgraf umum mü· 

dürlüğü, idareye yaptığı büyük hizmetler· 

den dolayı Zip adındaki dişi köpeğe şeref ve 

haysiyeti ile mütenasip bir surette bakılması 
için fevkalade tahsisat ayırmıştır. Zlp polis kö
peklerinden biridir. 

Bu köpek Georgie eyaleti dahilinde Mic· 

kon kasabasında posta çuval ve paketlerini 
hırsızlardan himaye ve muhafaza etmektedir. 

Bu köpek, bundan birkaç ay evvel efendisinin 
evi önünden geçen bir posta memurunu sev
miş ve posta memuru bu kasabaya uğradıkça 
onu daima takip ve muhafaza etmiştir. 

• 
ISabte peygamb? ~~~eşik Aın~rikad~. illi· _ :!!-1 eyaletı dahılmde 
Jan köyünde Boliva ~amındll kendisine pey· 
gamber süsü veren bır adam Y~amaktadır. Bu 
sahto peygamber, ~z~~ yuvarlak değil, fakat 
ıreniş bir tepsi biçı~ınde. olduğunu ve 1943 
senesinde mahvolacagmı ıddia ediyor. 

Bolivaya göre yeryüzünün ınahvolmasi ne 
:zelzeleden, ne de lbaş~a . bir seyyareye çarp
maktan değil, fakat ıhtıyarlıktan vuku bulıı.
cak İmiş .• 

Gene bu yirınioci asır kahinine göre arz
da bayat canlandığı zaman arz ihtiyarlamağa 
başlamıştı. Arzda hayatın başlaması onu daha 
çabuk yıpratmıştır. 

Dördüncü hassa piyade alayı kumandanı 

binbaşı Reinhard 1915 senesinde çetin muha· 

rebelerde kıtaları arasında muharebeyi teminde 
çok zorluk çektiğinden Berline geldiği zaman 

muharebede kullanılacak mahsus surette terbi
ye edilmiş köpeklere lüzum göstermiş ve bu 
hususta ilin neşretmiştir. Ekserisi Alman ço· 
ban köpeği olmak üzere on beş seçme köpek 
toplanmıştır. 

Alay cephede bu köpeklerden çok istifa
de ettiğinden umum ordularda istihbarat işle· 
rinde köpeklerin de kullanılması hakkında bir 
emirname neşredilmiştir. Köpekler ordu idare
sinin istihbarat şubesine verilmiştir. 

Binbaşı Reinhard'ın topladığı köpeklerden 
biri alay karargahı ile ateş hattında muvasala
sı kesilmiş bir harp taburu arasında mahabe-

lngiliz Başvekili, Girit muha
rebesini kazanmak için her tedbi
rin alındığını izah ederken, Al
manya karşısında bazı zayıf nok· 
talarını açık bir lisanla anlatmak
tan çekinmemiştir. Bu ziif, biri 
silah ve malzeme noksanına, diğe· 
ri de nakliyat meselesine ait ol· 
mak üzere iki kısma ayrılır. Al
manya, harpten evvel, parasını, 

tereyağı yerine -silaha sarf etmiş, 
ve kafi miktar silah ve harp mal
zemesi toplamıştır. Sondan başka 
Avrupa'yı baştan aşağı istila eder· 
ken, bütün kılanın silahlarını eline 
geçirmiştir. Çörçil'e göre Alman
ya'nın elinde lüzumundan çok 
fazla silah vardır. Diğer taraftan 
harp başladığı zaman, silahı nok-
san olan İngiltere, 1939 senesi 
sonbaharile kış ayları içinde imal 
ettiği silahları Fransada bırakmış· 

tır. Ondan sonra da lngiltere'nin 
meşgul olduğu harp sahalarına 

silah yetiştirmek için çalışmakta 

ise de henüz her sahaya lüzumu 
kadar silah yetiştirmek mümkün 
değildir. 

Nakliyat meselesine gelince; 
Girit .. arbinde Almanya bn nokta
da lngiltere'ye çok faik vaziyette 
bulunuyordu. Çünkü kıtanın mü
nakale vasıtalarından istifade ede· 
rek bu harp sahasına kolayca si-
lah, top, malzeme ve tayyare sev
kedilecek bir vaziyette iken, İngil
tere, bu malzemeyi on binlerce ki
lometre uzaktan sevketmek mec· 
buriyetinde bulunuyordu. 

Girit harekatından alınan der,s· 
ten ne şekilde istifade edileceği

ni iz .h etmesi Mister Çörçil'deo 
beklenemezdi. Fakat Avam Kama· 
rasında verdiği izahat mebusları 

her noktada tatmin etmiş olacak· 
tır ki Başvekile ve hükOmetine iti· 
mat mesel~si bahis mevzu bile ol
mamıştır, Bu suretle araya mü;a. 
caat edilmeden itimat reyi alan 
lngiltere Başvekili, fırtınayı takip 
eden sükan içinde kendi tabiri ü· 
z~re " meclisin hizmetkarlığı,. gi· 
bı şerefli fakat şerefli olduğu ka
dar da zor ve mesuliyetli olan 
vazifesinde devam ed·ecektir. 

Vişi'nin müşkül 
vaziyeti 

/Başmakaleden artan] 
ağır basmaktadır. 

işte bu vaz.iyet karşısında da 
Vişi bocalamakta ve zevabiri kur· 
tarmak i'tin Suriyede bir mukave· 
mete girişmektedir. Fakat bu tarzı 
hareket • Berlini hiç de memnun 
eder görünmemekte ve Fransanın 
Almanya ile anlaşmasını ve yakın· 
laşmasını istemediği muhakkak o
lan ltalyaya da propaganda için 
vesile vermektedir. 

Bu sebeplerden dolayı amiral 
Darlanın bu siyaseti uzun müddet 
devam ettirebileceğine biç ihtirual 
verilemez. Biz öyle • zannederiz ki 
Viş hükOmeti çok yakında kati 
kararlar almak mecburiyetile karşı
laşacaktır. 

Ve bu kararların da Almanya· 
nın istediği şekilde verileceğine 
şüphe etmemelidir. Önümüzdeki 
günlerde Avrupada Y'ni sürpriz· 
lerle ·karşılaşmak ihtimali şimdi 
düne nazaran daha çok !'artmıştır. 
Ancak Suriyenin hür Fransızlar 
ve lngilizler tarafından işgali Fran• 
sız ef karıumumiyesinde ne gibi 
akisler uyandıracaktır, bu her hnl 
de merakla beklenece' bir hadise 
olsa gerektir. 

r:=============~--
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YIL: 1941 - A Y:6 Gün: 164 Hmr 39 
Rnmi 13S7 • Mayıı 31 
Hicri 1!60- CemazlQleYvel 17 

Dairoııfoe gir k 
K - '- me t~n vazgeçen 

enan YU1tarıya çıktı. 

Posta memuru, mektup ve paketleri ver· 
mek için arabasından inip evlere girdikçe, 
posta arabasının önünde duruyor ve kimsenin 
sokulmasına müsaade etmiyordu. 
... Köpek, posta memuru mektup vermek için 
bir eve girmiş iken kıymeti mukaddereli mek
tuplım aşırmak için arabaya sokulm~ isteyen 
bir hırsıza saldırmış ve yere yatırarak vücudü· 
nün muhtelif yerlerinden ısırmağa başlamıştır. 
Halk ve polisler yetişip bu hırsızı tevkif et· 
meseydiler, köpek onu parçalıyacaktı. 

• Harpte köpek- Harpte köpeklerden çok 

lerİO . hizmeti istifade edilmektedir. 

reyi temin etmiştir. Son defa ateş barajmı ge· imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
çerken köpek ayağından kurşunla vurulmuştur. U. Neşriyat Müdürü : Avolc:at 

Oturdua., d · . . . _ • ~ aırenın tam üze· 
rıne fesa<f uf· ed~n · d • . 

M 
. • aıı:enın kapısı 

açık... uhtelıf dairel . h' . . a . .. erın ızmet• 
çılerın el\ m'tlrekkep bir a h 

• • • 6 rup a· 
ra~!l!.~~~}~.konuş_tular. 

....._ _______ _.Köpekler geçen umumi 

harpttn evvel Alman ordusunda sırf sıhhi iş· 
. lerde kullanılmakta idi. 1916 senesinde ilk de· 
fa köpekler maharebede kullanılmıttır. 

Maahaza haberi getirmiştir. Rifat y AVEROÔLU 
Umumi harpte Alman ordusunda müstah- UGON ] 

Basıldl c.., yer : ( B 
dem köpeklerden yirmi bini harpte ölmüştür. • Matbaa•ı- Adana 
Köpeklerin kurtardıkları Alman mecruhları on 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiliJZV_..;:;~~~iiıiıiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
bini bulmuştur. 



4 BUGÜN 

Alsaray Sinemasında ! Dahili M~addit. vantilatörlerıe. serin 

e u A K ş A M · (AS R ı > Sınamanın vası salonunda 
IK/ GÜZEL FiLM BiRDEN 

1 
fürk müziğinin en güzel nağmeleriyle süslenmiş 

Türkçe Sözlü ve Şarkılı 
HACI RISUl 

1 
il 

'<J:l~tJJj lf }JJJ\ Y~JJ\fRI 
Tarafından temsil edilen 

KANLI PUSU 

Suvare Suvare 

8,45 BU AKŞAM 8,45 

iki Büyük Heyecan Filmi Birden 
1 

Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 
Tarafından temsil edilen f TÜRKÇE SÖZLÜ l 

1 AiRlAN ~<A C•YO!R 
Afrikanın Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 
il 

Sergü:eşt Filimlerinin Büyük Kahramanı 

(BOB 

ALTI 
S T E E L E ) tarafından 

SİLAHl.I HAYDUT 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

...... ~ - r- ... _-

13 Haziran 1941 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulitı 
ÇAPA MARKA 

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

- --,~ 7?::-~ =.. -· _., : . .1 - •• • • 

T. iŞ BANKASI 

t 
t 

• 
' 
• • 

• • • 

BUGÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUGÜN) 
Matbaa·sında 
Yapılabilir 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş .Yaptı
rırsanıza 1 

• Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kincikşrin tarihlerinde gapıltr. 

1941 iKRAMiYELERi 
l Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000. .. 
2 

" 
750 .. 1500. .. 

4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000. .. 

35 .. 100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
TUrkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmit ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talilnizi de denemlt olursunuz. 377 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Sişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 5 n 
caddesinde Asrı Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gUn saat 
1 r ı 

kareısında 128 nolu 
' 869 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve sür,atle 

hazırlanabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi· 
zin yeg.ı!ıe müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü• 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi ınemleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ---} Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABiLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

'f ıillllt< SINIEINA 1 
. B u , A ,K 1 A M ~ 

iKi GÜZEL HEYECANLI FiLM BiRDEN TAKDiM EDiYOR 
I 

Seyhan Defterdarlığından : Belediye 
Riyasetinden: 

Mevsimin... güzelliğin .. , kudretin... mucizesi 

EDVAR ROBENSON'un En Güzel Filmi 
Mükellefin adı 

ve . soyadı 

Mehmet oğ. Süleyman 
Bekir oğ. Mehmet Nuri 
Ziya oğ. Semih 
Mahmut oğ. Mevlüt 
Hüseyin oğ. Seyit 
Muhittin karısı Lütfiye 
Osman oğ. Ali Galip 
lbrahim oğ. Mustafa 
Abdullah kızı Hafize 
İbrahim oğ. Fazlı 
Muharrem oğ. Şevki 
Hasan oğ. Naci Narli 
Ahmet kızı Ayşe 
Münür kızı Hatice 
Esat oğ. Ahmet irfan 
Mehmet kızı Zekiye 
Safer oğ. Yusuf 
Mustafa oğ. Mehmet 

,, ,. Adem 
Mehmet oğ. Mehmet Emin 
Mehmet oğ. M. Sait 
Ahmet oğ. Tahsin 
Mehmet oğ. Hasan 

Köyü veya 
mahallesi 

Ali dede 
Kayalı bağ 
Kara soku 
Ulu cami 

.. 
Tepe bağ 

.. .. .. 

. , 
.. 

Kayalı bağ 

" .. .. .. 
Ali dede 
Tepe bağ 

" .. 
" 

Kayalı bağ 
Kara soku 

Müfredat defteri Taallük nüfus •· ukorllk c. 
ettiti vera-i•l verrisi YekOn 

Kira K. 

1- Temizlik iıleri hayvanatının 
bir yıllık arpa ihtiyacı olan CINA YET SAATi sıra numarası 

206 
418 
476 
661 
662 
763 

1885 
1873 
1874 
1876 
1879 
1932 
1939 
1941 
1942 
1944 
1988 

116 
117 
ll8 
119 
288 
517 

9eae Lira K. Lira K. 

940 
.. 
.. 
.. .. 
.. 
•• .. .. 
.. .. .. 
,, 
.. 
" .. .. 
.. 
.. .. 
•• .. 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
100 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

l OO 70-80 bin kilo arpa ile 70-80 

1 00 bin kilo saman açık eksiltme 

1 00 ile sa tın alınacaktır . 
1 00 2-Arpanın beher kilo mu-
1 00 hammen bedeli altı kuruş 
1 00 saman beher kilo muham-
1 00 men bedeli iki kuruştur. 
1 00 3-Arpanın muvakkat temina 
1 00 tı 360 lira, samanın muvak· 

Fransızca sözlü büyük süper filmi taktim ediyor 
il 

Türk müzivinin en nefis parçalarile süslü ISMAIL DÜMBÜLLÜ, 
ŞEjrKI ŞAKRAK'ın iştirakile vücude getirilmiş mevsimin en gllzel 
TÜRÇE SÖZLÜ büyük Şark filmi. 

MiMi$ 
DiKKAT: 

Program uzun olduğundan sinema saat dokuzda haşlar 
1 00 kat teminatı 120 liradır. 

1 oo 4- ihalesi haziranın 20 inci Belediye ikinci icra 
1 00 cuma günü saat 15 te bele· Riyasetinden: Memurluğundan: 
1 00 diye encümeninde yapılacaktır. 1 • Temizlik işleri hayva- Bir borcdan dolayı mah• 
1 00 5• Taliplerin şartnamesini natının bir senelik nal ve ka· cuz bulunup paraya çevril· 
1 00 görmek üzere yazı iıleri ka· yar ihtiyacı açık olarak ek- mesine karar verilen ( 200 ) 
1 00 lemine ve ihaie günü de mu siltmeye konulmuştur. lira kıymeti muhammeneli • 
1 00 vakkat teminatlarile birlikte 2. Beher ayak nal'ın mu· navman marka salon dikiş 

15 00 15 00 belediye encümenine müraca· ·hammen bedeli (40) ve beher makinesinin satılmasına karar 
15 00 15 00 atları ilin olunur. ayak kayarlanmanın muham· verilmiş olup birinci artır· 
15 00 15 00 3. 8. 13. 18 852 men bedeli (25) kuruştur. ması 27/ 6/ 941 cuma günü 
5 00 5 00 ••••••••••••••••••••••••••• 3- Muvakkat teminatı -60- belediye mezat salonunda la• 

15 00 15 00 • K" } : liradır. at 10 dan 12 ye kadar icra 
15 oo 15 oo ! ıra ık bir ev : 4- İhalesi haziranın 27 olunacaktır. 

----"'97"'öö,,..... ı i A : inci cuma günü saat on beş· Takdiri kıymatın o/o de • ranıyor : te belediye encümeninde ya- yetmiş beşini bulmadığı tak· 
Yukarıda yazılı 23 mükellefin ikametgahı adresi meçhul bulunduğundan isimleri hizasın· : : pılacaktır. tirde satış bet gün temdit 

da müfredatı gösterilen 97 lira askerlik ve nufus para cezası borçlarını ilan tarihind.en iti· : Asfalt cadde üzerinde 1 5. Şartnamesi yazı işleri olunarak 2/7 /941 tarihli çar· 
baren 16 gün zarfında maliye tahsil şubesi veznesine teslimi, lüzumu tebliğ yerine kaim ol· İ veya en yakın civarında 1 mii.dürlliğündedir. lstiyenler şamba günü ayni ıaatta iba• 
ınak üzere ceza usulü mahkemeler kanununun 141 inçi maddesine tevfikan ilanen tebliğ olu- : şi~diden oturmak için bah· 

1
: orada görebilirler. lei katiyesi icra oluaacatın· 

892 i Çelı v h' l 6 d 6- Taliplerin ihale gilnü dan talip olanların mezkOr nur. e ıço mazsa o a- / k 
1 · b' k • muayyen saatte teklif mek- günlerde o o de yedi buçu _ _ _ _ _ • ~millirıl9!iiırii;zı!!7m:!!f.:ı~!!:l:i!!!~ : ı asrı ır ev aranıyor. T e - ı 

, 

-

M U
• .J DE : : liflerin YENIOTEL idare· tuplarile birlillte belediye en· pey akçasile salonda hazır 

: · ! cümenine müracaatları ilin bulunduralacak memura müra· 
1 : sıne yapılması ilan olunur. ; olunur. caatları lüzumu ilin olunur. 
1 : Almanya baş konsolosu : 13- 17· 21· 25 894 893 

90 
• : 13- 14. 15 891 1 ______ :___ _________ _ 

LiRAYA RADYO :··························• 
ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR 

Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve 
Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. 

ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER - -

Zayi ihraç rapo• u 
1 Ceyhan askerlik şubesin· 
• den almı~ olduğum askerlik 
• ihraç raporumu zayi ettim. 
t Yenisini alacağımdan eskisi"' 
t nin hükmü yoktur • 

Adananın Bey köyün
den Hamza oğlu 328 
doj'umlu Ahmet 895 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastallklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklil İlk Okulu karşıaındaki 
muayene henesinde hergiin hastalarını kabul eder. 680 


