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Yerli ve ecnebi mühendis, mimar ve -- -
heykeltraşlar arasında bir müsabaka 
yapılması kararlaştı 

Ankara 18 [a. a.] Başvekaletten tebliğ edilmiştir: 
Atatürk için yapılması mukarrer "mniyet projesi müsabakası hak· 

kında vaziyeti hazıra dolayısile usulü dairesinde beynelmilel bir müsa· 
baknın yapılması imkan dahilinde görülmediğinden yerli ve ecnebi mü
hendis, mimar ve heykeltraşlar arasında serbest bir müsabaka yapıl· 
masına karar verilmiştir. 

Yapılacak abide ve müştemilatının inşaat programı müsabaka tali-

l matnamesi ve inşaat yerinin haritası, sondaj planları ve evrakı fenniyesi 
ihzar edilmiş olup böyle mühim inşaat vücude getirmiş olduklarını ve• 
saikle isbat edenlere mezkOr evrak meccanen verilir. 

Alakadarların vesikalarını bir arzuhalle birlikte Başvekalette müte· 
şekki! Anıt - Kabir komisyonu reisliğine göndermeleri icap eder. 
Komisyon, ehliyetini kili gördüğü kimselere en kısa bir zaman zarfın· 
da müsabaka evrakını teşkil eden dosyanın bir nüshasını gönderecektir. 
Ehliyeti kafi görülmiyenlerin vesaiki iade olunacaktır. 

Müsabaka 1·11·941 tarihinde hitam bulacağından müsabıkların 
teklif prejelerini o tarihe kadar komisyona göndermiş olmaları şarttır. 

Bel grad' ın ve
receği cevabın 

ehemmiyeti 
Yazan: Cavit Oral 

Ankara • 17 

H itler ve Yugoslav devlet 

adamları arasında Bergof 
mülakatına ait sızıntılar ırelmeğe 
başladı. Royterin Belgraddan ala
rak verdiği haberlere bakılırsa 
Fi!brer Yugoslavyaya şimali Arna· 
vutlukta Drim vadisi ile lşkodra 
şehrini ve sonra 30 kilometre ge
nişlikde bir geçidle Ege denizinden 
bir mahreç ve Ohri gölü eb·alın· 
daki araziyi teklif etmiş. Buna ·kar-

IYugos/Q'll kralı Naibi pre!!.e,4 

UcreUi i~ m Ukelleliyeti 

şı da Yugoslavyadan geçen harp· 
te zaptettiği yerleri Bulgaristan ve 
Macaristana terketmesini istemiş. 

Bir de bundan başka Bulgaristan 
yoliyle Yunanistana taarruz ettiği 

takdirde Yugoslavyanın alacağı 

hattıhareketin ne olacağını Öğ· 
renmek istediğini bildirmiş. 

Yine ayni mahfillerden alınan 
haberlere göre Yugoslav Başvekili 
Zvetkoviç ve hariciye nazırı Mar
koviç Hitler ve Ribbentrop'un bu 
tekliflerine karşı müsbet veya men· 
fi bir cevap vermemişler ve cevap· 
)arını prens Pol'le görüştükten 
5onra söyliyeceklerini haber ver
mişlerdir. 

Dem~k oluyor ki Belgrad bu 
günlerde bu tekliflerin cevabını 
hazırlamakla meşgul bulunuyor. E
ğer Yugoslav devlet adamalarının 
seyahattan döner dönmez prens 
Pole mülaki olmalarını ve bu mü· 
likatı Hırvat partisi lideri Maçekle 
temas ve konuşmaların takib et
mesine bakılırsa Belgrad şu anlar· 
da tarihinin en mühim bir devre· 
sini yaşıyor demektir. 

Zira böyle tarihi bir anda ka· 
rar vermek hiç de kolay bir şey 
değildir. iyi düşü.ımek, bu karar
dan mütevellid zarar ve faydaları 
iyi denkleştirmek veya da cessur 
general Metaksas gibi her şeyi Ön· 
ceden hesap ederek hazırlanmış 
olmak icabeder. Aceba Prens Pol 
bu vaziyette midir? bunu bilmiyo· 
ruz. Bilmediğimiz için Hitler'in tek· 
lif veya tavsiye veyahut da emir 
!erine ne cevap verileceğini bir 
türlü kestiremiyoruz. Fakat ortada 
dolaşan rivayetlere nazaran bu ce· 
vahın müsbet olması da kabil, 
menfi olması da mümkündür. 

Ankara 13 ( A.A) - Yol, 
köprü, iskele inşaat işleri için te· 
sis edilen ücretli iş mükellefiyetinin 
değiştirilmesi koordinasyon beye· 
lince kararlaştı. Karara s-öre, iş 
mükellefiyeti bir takvim senesi zar
fında iki aydan ibaret isede mükel· 
lef müddetini bitirdikten sonra is· 
terse daha fazla da çalışabilecektir. 

lngillz ler Kismayu 
yu zaptettiler 

Nairobi: 18 (a.a) - ltalyan 
Somalisinde ehemmiyet itibariyle 
üçüncü ırelen Kismayu'nnn zaptiyle. 
Britanya kuvvetlerinin eline çok 
mühim mikdarda iaşe maddeleri ve 
barp malzemesi geçtiği resmen 
bildirilmektedir. Büyük sahil mü· 
dafaa topları dilşman tarafından 
sağlam olarak bırakılmıştır. Kisma· 
yu'nun müdafaa sistemi kuvvetliydi. 

Tuna taştı 
Budapeıte 18 ( A.A ) - Tuna· 

nın taşması neticesinde Macaristın
da 300 kilometre mü•abbalık bir 
sahanın sular altfnda kaldığını Ma· 
car radyosu bildirmektedir. 

Ankara 18 ( A.A) - Zahire 
tica:etile uiraşmayan müstahsiller
den gayrı bilumum hakiki ve bük. 
mi şahısların ellerinde bulunan 
buğday ve çavdarı beyana tabi 
tutan kararnameler hükümlerinin 
bir defa daha tatbik mevkiine ko. 
nulması ve buaun bazı yerlerde 
arpa ile yulafa da teşmili hile.kına 
koordinasyon heyetinin yeni bir 
kararı neşredildi. Bu kararın arpa 
ile yulafa dair hüküml"i şu yer
lerde tatbik edilecektir: 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, 
Burdur, Denizli, Niğde, Kayseri, 
Kırşehir, Yozgat, Çorum, Ankara, 
Amasya, Sivas, Diyarıbakır, Isparta, 
Urfa, Mardin vilayetlerinde; Tokat 
vilayetinin merkez kazasile Artova, 
Erbaa ve zile ıkazalarıdır. Konya 
vilayetininin merkez kazasile Akşe. 
hir, Beyşehir, Cıhanbeyli, Cumra, 
Ergili, Ilgın, Kadınhanı, Karaman, 
Karapınar, Seydişehir kazalarında, 
Çankırı vilayetinin merkez kazasile 
bilecik vilayetinin Bozüyük kııza· 
sında, Samsun şehrinde, lstanbul 
şehrile lstanbul vilayetinin kaza 
merkezlerinde ve lzmir şehrinde. 

Karara nazaran, mıotakalara 

göre arpa azami 7,5, asgari 6 ku 
ruş; yulaf azami 7 kuruş 30 para, 
asgari 6,5 ır..,uştan satın alına. 
caktır. 

lngiliz salAhiyettar mah
tillerinde tetsir,er 

Bulgaristan 
Kendi memleketlnln 
A l manya ta rafın· 
d an lstillsna m U· 
saade ederse 

Türkiye 
Paktı iptal 

edecek 
l Anadolu ajansı l----:: 

LonJra 18 - Salahiyettar 
mahfillerde Türk • Bulgar dek· 
laraoyonu ıu suretle tefsir edil
mektedir: 

Türkler ötednberi Balkın 
birliğini vücude getirmek arau· 
ıunda idiler. Bu müzakerat de· 
vam ettiği zaman Türklerin bi· 
1imle sıkı bir temasta bulundukla· 
rına şilphe yoktu. Almanlar ·ise 
bu deklarasyonun Bulgaristan mat· 
buatında erken intişar etmesiui 
fırsat bilerek lngilterenin Balkan· 
!arda bir ihtilaf çıkarmasına karşı 
bunun Almanların tisvibile tan· 
zim edildiğini ileri sürmüşlerdir. 
Hakikat ise daha etraflı malu· 
mata intizaren şu noktayı şimdi· 

den tesbit etmek kabildir ki, !Jul· 
garistan kükQmeti lhiç bir askeri 
hareket yapmak niyetinde olma· 
dığını temin etm"ş ve bu suretle 
Yunanistan vaziyetinde hiç bir 
değişiklik olmamıştır. 

Türkiyeye gelince; eger Bul· 
garistan kendi memleketinin Al· 
manya tarafından istila edilmesi· 
ne müsaade edecek olursa Tür
kiye bu paktı her vakit iptal 
edebilecek mevkide bulunmak· 
tadır. 

Y unanistanda şid· 
detli muharebeler 

Atina 18 (a.a) - Yunan res· 
mi tebliği: 

' 

1 
Afrikada /ngiliz lıarekiitı devam ediyor. Resimde, lngiliz askerlerinin •iper 

~~~~~~~~~~~i~ç~in~d~e::......:i~le~r~l~e~g~iş~l~e~r~in~i:..._-11ı~ö~s~te~r~iglo~r~s~ı~n~ız~- 1 

iaşe Teşkilitı 
Köordinasyon karan neşredildi; teşkilatta Vekalet mümes
sillerinden mürekkep iaşe iş birliği hey'eti bulunacak. 

Ankara Hususi Muhabirimizden 

Ankara 18 - Memleketin iare işlerinin tanzim, 
idare ve mürakabesile mükellef olmak üzere Ticaret 
Vekaletine bağlı bir iaşe teşkilatı kurulmasına dair 
koordinasyon kararı neşredildi. Kararda, teşkillta 

dahil memuriyetler ve vazifeleri görterilmi1tir 

irtibat, tatbikatta silrat ve elLirliil temin edece~tir. 
iaşe müsteşarı hey'etin reisidir. 

Teşlr.ilitta bir iaşe iş birliği hey'eti bulunacaktır. 

Teşkilat kadrosunda evvelce yazılan memuriyet• 

!erden başka dörder yüz lira ilcretli iki ofis komi· 

serliği, üçer yüz lira ücretli üç şube müdürlüjü, 

lüıumu kadar servis şefi, memur ve daktilo vardır. 

Birde matLuat servisi kurulacaktır. Bundan başka 
veluiletin'teftiş hey'eti ve hukuk miifavirliji kadro. 
lan genişletilmiştir. 

Ba bey'et Müdafaa, Maliye, iktisat. Münakale, Ziraat 
vekiletleri mlimessitlerile Ticaret Vekilinin tensip 
edeceği daire amirlerinden teşekkül edecektir. Hey. 
et iaşe iılerinin yörütülmesine alakalı vekiletlerle 

L odra 18 ( A. A.) - lns-ilte•e 
matbuatı, mihver propajanda ser
vislerinin Bulıraristanla Türkiye 
arasındaki paktın imzası dolayısile 
T!irkiyeninin Almanya ile barış 
yapmış ve istilaya kapıları açmıt 
olduıtunu zannettirmekle çalıştık• 
larını yazıyor 

Deyli ekspres ıra:ıetesinin 
yabancı sütunlar şefi şöyle .diyor: 

" Anlaşılmamış olmak tehle· 
kesi Türkiyenin endişe edeceii 
yegane cihet idi. Fakat lngiltere· 
deki dostları ı karşısında böyle bir 
şey mevcut değildir. Türkiye Bo· 
gadarın muhafızı olmakta berde
vamdır. Bundan başka Türkiyenin 
taahhütlerine sadakati hakkında 
alınan mütalea ıudur: 

Türkiyeye daima itimadımız 
olmuş ve olacakdır, zira Türkiye 
yrptığı taahhütlerrin büyük Britan· 
ya ile aktettiği ream i taahhütlere 
aykırı olmasını kabul etmiyecektir 

. De)'._li Meyi gazetesi, Türkiy~'. 
~ın ahdı ~ecıbelerinin yalnız Bo· 
gazlara talılr. ettiğini ve Rusya ile 
bir anlaşmaya dayand • h ıgını atır-

Jat makta fakat hayat• f ti . ı men aa erı 

Yunan llerleyisi 
Devam ediyor 

A Manastır 18 (A.A)- Royterin 
.rn~vutluk hududundaki muhabiri 

bıldıriyor: 

Yunan ileri hareketi bütün şimalde 
devam etmektedir. Yunanlılar Şku· 
mbi ırınağı mıntıkasında ve Develi 
vad· · ısınde teşebbüsü elde tutuyorlar 

Türkiye 
Booazlann muhafızı 

olmakta be rdevamdır; 
M 1 h ve r propagan
daııu, TUr klyenln ıs
tillya kapllar1 aç
mıt oldufiunu zan· 
nettlrmefie çalıtı· 
yor mut 

tehdit altına düştüğil takdirde mu
harebe edeceğini bildirmiş bulun
duğunu kaydetmektedir. 

Taymis diyor ki : 
"Türkiye bükQmetile Bulgaris

t~n :.~asındaki bu deklarasyon Tür
kıy~nın tam müttefiki olan lngilte
renın muvafakati altında haftalarca 
evvel başlamıştır. 

Türkiye ile Büyük Britanya 
arasındaki anlaşma mahfuzdur. Tür· 
kiye her türlü yeni taarruza karşı 

Darlan Pariste 
Paris 18 (A.A.) Amiral Darlan 

öğleden sonra Parise gelmiş ve 
büyük elçi De Brinon ile görüşmüş
tür. Amiral Darlanın, Paristeki ilr.a
meti sırasında Lava( ile buluşaca
ğı zan edilmektedir. 

Rogtere göre 

Türk Bul
gar 

kal'a olarak lcalmaktadır . ., 

Balkan garım adasının 
şarkında barıı 

Sofya 18 (A. A.) 
D. N. B. bildiriyor: Bulgar 

dostluk ve ademi Tecavüz dekla· 
raıyonunun yalnız Bulgaristan için 
değil bütün Balkan memleketleri 
için olan ehemmiyetini bilhassa lr.a· 
yıt ve işaret etmektedir. 

Zora ıazetesine göre Balkan 
yarı'." adasının şark kısmında barış 
temın edilmiştirki buda Almanyanın 
ve Sovyetler birliginin arzusuna 
tevafık etmektedir. 

Utro gazetesi; bu anlaşma ile 
iki memleket arasında doıtluiun 
kuvvet bulacağını yazmaktadırlar. 

Yunan efkiirıamamigesi 
deklarasyonu nasıl karşılan• 
dı? 

Atina 18 (A.A) Bu ıabahki 

gazete Tefsirlerine nazaran Yunan 
efkirıumumiyesi Türk-Bulgar dek· 
larasyonu müsait bir surette kar
şılanmıştr. Gazetelerı bunun diğer 
devlerlerle olan taahütlere zarar 
vermiyeceğini tebarüz ettiriyorlar. -

( yazısı üçüncüde / Müsbet olabilir; çünkü Yu
goslavyanın kendisini Alman, hal. 
yan, Macar ve hatta Bulgar çen
beri içinde sıkışmış ve çaresiz bir 
vaziyette ırörmesi, hissetmesi mnh

temeldir. Menfi olarilir; çünkü Yu. 
goslavya gerek dünya ve gerekse 
tarih muvacehesinde pek makbul 

sayılamıyacak bir vaziyete girmiş 
?lan Romanyanın haline düşmek 
••temiyerek milli izzetinefsinin ve 
milli onurunun emredeceği bir 
karar ve bir hareketle red cevabı 
verir. Yuıroslavyanın bu iki şıktan 
hangisini tercih edeceğini, öiren· 

mek için bir kaç gün daha bek· 
!emek lazımdır. Yalnız Yugoslav· 
yanın menfi bir cevap vereceiini, 
yeni nizamı kabul etmiyeceğini Yu· 
nanistana yapılacak bir taarruza 
karşı alakasız kalamıyacağını bildi· 
receğini farz edelim. O:ıaman da 
Hitler bu taleplerinde israr edebi· 
lecek midir? Yugoslavyanın bu 
tarzda metanetini ve medeni ce
saretini gösterecek bir hareketi 
Führeri düşünmeie sevketmiyecek 
midir? O zaman Hitler karşısın
da yalnız Yugoslavyayı değil bütün 
Balkanları birlik halinde görerek 
ve bunun yapması muhtemel ihti· 
!atlardan çekinerek, fikir ve tasav• 
vurlarından fedakarlık lüzumunu 
duymıyacak mıdır? Hakikaten bu 
sualler akla geldikce Yugoslavya· 
nın vereceği kararın tarihi ehem. 
miyeti kendiliiinden anlaşılmakta
dır. Mevzii şiddetli muharebeler ol· 

Dün Develi vadisinde Yunanlılar 
bir ltalyan milfrezesini mailup et· 

mişlerdir. Ostraviça dağlarında düş· 
mana mukabil taarruzu aiır zayiat 

verdirilerek püskürtülmüştür. Ce

nupta Klisora ile Tepedelene ba

kim bütün darları Yunanlılar ele 

geçirmişlerdir. lngiliı ve Yunan 

tayyareleri cephedeki başlıca bedi· 

leri muvaffkiyetle boınbalamışlardır. 

Moskopolisin civarında pazar günü 

biı- ltalyaıı tayyareai düıürülmüttür. 

Be!anna~~si bir ade- Gayri menkuller 
mı tecavuz pa~t!dır hangi şartlarla Vakıa Yugoslavyanın da tes-

limiyeti Balkanların ;istikbali için 
bir şey ifade etme•. O da teslim 
oba Balkanlarda ıilibına güvenen 
şerci ve istiklalini kanının son 
damlasına kadar müdafaa etmoğe 
karar vermiş, müstevliye karşı ta-

{ /Jeflamı ikincide/ 

muştur. Diişmandan yeni mevziler
le yüze yakın esir aldık. Tayyare· 
)erimiz harp sahasındaki dhedefleri 
bombardıman !etmişlerdir. 

Diğer taraftan, (emniyet ııeıa· 
retinin tebliii memleket içinde ıü· 1ı lr.Oteıı oldupnu bildirmektedir. 

Bulgar harıcıye 
Nazınnın beyanatı kiralanacak 
- Yazızı 3 UncUde - ( yazısı ikincide ) 
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• 
ASKERLIK----

TANKA KiRSi KOYMAK 
MUMKOH DECiL MiDIR? 

Büyük harp müdafaa silahla· 
rının en ziyade inkişaf et· 

miş b11lunduğu bir zamana rastla
dığı için ordular; siperler ve mev· 
ziler arasında bocalamaktan ken· 
dil~rini kurtaramadılar. 

Dört sene, her yerde aşağı 

yukarı bu vaziyette geçti. Makineli 
tüfek ve seri ateşli top, zırhlı ve 
canlı mütearrızları en kuvvetli bu
lundukları yerlerde dahi yere ser· 
di, mevzie soktu. 

- Şayed tanklar yarmayı 

muvaffakiyetle yapar ve gerile
re giderlerse' o vakit mnhtemel 
yarma istikametlerine göre gruplan· 
mış müdafaa nankları meydana çı· 
kacak ve cephe gerisinde de bun· 
ları hareketten alıkoyacaktır. 

Nihayet iyi yapılmış tahkimatın 
zırhlı kıtaları durduracak kudrette 
olduğunda kimsenin ~üphe etmeme
si lazımdır. 
Maginot ve Siegfried hatları aylar· 

1939 _ 1940 ---V' ~ Z 4t:. INJ ----. ca düşman tank 

~~~b~e~~~~: •• :~,~ 1 M. Şevki Yazman 1 !~;~:~d:~~~~~:r 
gayrete gelen ve . mevziler h 11 n a 

bütün müdafaa . sili.hlarını yenecek mani olmadıysa iyi bir surette ha· 
vasıtalar arayan Avrupa orduları· zırlanmam~ olduklarına hükmetmek 
nın bulduğu zırhlı ve taarruz silah· icap eder. 
!arının galibiyetini gösterdi. Hülasa harp ve silah ilmi yeni 

Pülonya ordusu zırhlı taarruz bir taarrur veya müdafaa vasıtası 
silahlarına (yani tanklara) karşı ko· ne kadar kuvvetli olursa olsun bu· 
yacak toplara malik olmadığı için na karşı çare ve vasıta bulmaktan 
çabucak yıkıldı. aciz değildir. Geçen harpte müda-

Bütün kahramanlık hislerine faa vasıtasının çok kuvvtli 
ve şeci süvarilerine rağmen Alman olması gibi, bu defa da taarrruz 
tanklarını durduramadı . Çünkü bun· vasıtası çok kuvvetli ise, bu
ların durdurulması şecaatten, va· nu tedbir almak için kafi zaman ve 
tanperverlikten başka şeyler, tank imkan bulunamamış olmasında ara-
di.fi topları ve Almanlarınki kadar malıdır. Yoksa makineli tüfeğin 
kuvvetli , sürekli tanklar da istiyor- pıyadeyi mutlak surette durdurma-
du. Bu olmayınca mevziler yarıldı, sı gibi, zırhlı kara vasıtalarını dur· 
zırhlı kıt'alar içeri daldı, cephe ge· duran silahlar ve imkanlar da bu· 
risinde de önleneı&edi. Feci mağ- günden bulunmuş vetatbik edilmek-
lObiyet meyda;.a geldi. tedir. Yarııiki harplerin de bu tank 

Fransanın mağlfibiyeti ayni se· müdafaa silah ve vasıtalarının za-
beplerden ileri geldi. ferin gQsteremiyeceğini kimse id-

Şimdi gayet iyi anlıyoruz ki die edemez. 

Fransızların ellerinde 25 ve 37 -------------
milimetrelik tank dafi topları Al
ıııan ağır tanklarını delecek kuv
vette değildiler. Bunlar ancak ha
fif tanklara karşı tesir yapabiliyor
du Halbuki Almanlar taarruzda ve 
ilk safta yalnız ağır tanklar kulla· 
nıyorlardı. 

General Veygand'ın baş ku
mandan olmasından sonra Fransız 
ordusu bütün sahra topçusunu bu 
ehemmiyetli işe tahsis etti. 

Sahra topçusu tehlikeye bnk· 
madan açığa çıktı ve mermilerini 
Alman tanklarına savurdu. 

Fakat bu topçuya evvelden 
düşünülüp zırh delici mermi hazır
lanıoamıştı. Adi tahrip danesi zır· 

hı delmeden patlıyor ve değdiği 
yeri belirten bir yamrıdan başka 
tesir göstermiyordu. Bu kahreman· 
ca hareket de Fransız topçusuna 
ağır zayiattan başka bir netice ge· 
tirmedi. 

Mevzilerden içeri dalan tank· 
lar da başlarını alıp istedikleri ka· 
dar ileri gidebiliyorlardı. Çünkü 
buralarda da kendilerini önliyecek 
sili.h yoktu. Fransada da netice 
malOm. 

Şimali Afrikadaki lngiliz hare
ki.tını da tanklar kazandı. Hem de 
kuvvet muvazenesi mütearrızın a
leyhinde olarak. Yani lngilizler 
takriben yarı misli kuvvetle ve fa. 
kat gayet kudretli tanklarla hare
ket ederek ltalyanları derleyip top· 

!adılar. 

Belgradın vereceği 
cevabın ehemmi

yeti 
( Baştaraf ı birincide ) 

rihin eşsiz hamaset ve kahramanlık 
harikalarını yaratabilecek kudrette 
Türk milleti vardır. Hudutlarına 
doğru_ yaklaşacak ve emniyetini 

tehlikeye koyacak her şey, her 
taarruz bu asil milletin kudretli ve 
büyük şefinin idaresinde neler ya· 
pabileceğini cihana bir defa daha 
gösterecektir. Fakat gönül isterki 
durup dururken bir şahsın hudut
suz ihtiraslarını tatmin için böyle 
kanlı bir mücadeleye lüzum ve 
mecburiyet hasıl olmasın. Tarihin 
en acıklı harp ve felaket sahnele
rine maruz kalmış olan Balkanlar
da huzur ve sükOnet tam değilse 

de mümkün olabildiği kadar mu· 
halaza edilebilıin. Bu cihetlerden 
Yugoslavyanın Hitlere vereceği 
cevabın ehemmiyeti büyüktür . 
Çünkü Belgraddan çıkacak bir red 
cevabı Bulgaristanın da hattı 

hareketine bir çeki düzen vermek 
ihtiyacını hissettirecek ve Bulga. 
ristanı daha ihtiyatlı ve şuurlu ha
reket etmeğe mecbur tutacaktır. 
Bunun için Yugoslavyanın kararı
nı dünya ve bilhassa Balkan efki· 
rıumumiyesinin merakla ve heye· 
canla beklr mesi çok haklıdır. Yal· 
nız temenni edelim ki bu karar 
dediğimiz ve beklediğimiz şekilde 
olsun. 

BUGON 
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..--.-~ru-r":::'"'T""~~-~:--.';ç.,;; I aşe müsteşarlığına bağlı 
n._ezdine-sefir ta___.yin ettiği amiral 2 ofı·s teşkı·ı edı·ıecek Leahy bir kaç hafta evvel Tus· 
caloosa adındaki Amerikan kru
vazörle Lizbona gelmiş ; ora • 

~:ıa~~~;.e T~;~:;:~:en;:~erii~: ,. a ş e M u· 1 s t e ş a r , ,.., ı ı n a 
Cumhurresi B. Rooseveltin seya· 
hatlerinde daima bindiği bir zırh· 

~a:~:;:z~:dü~ip~m;~~: ;o;::~ kı·m tayı·n olunacak ? 
vardır. Hepsi 1933 - 1934 se-
nelerinde denize indirilmiştir. Sü· • 
ratleri saatte 32,7 mildir. Silahla· 
rı 9 tane 20,3 lük, 13 tane 17.7 
lik 10 tane hafif toptan mürek· 
keptir. 

Amerika donanmasında ayni 
tipte 7 gemi b11\unduğu halde 
Cümhurreisinin daima Tuscaloo· 
saya binmesi, Avrupaya acele 
gönderilmesi li.zım gelen bir 
sefirin seyahati için de bu gemi· 
yi tahsis etmesi neden ileri geli· 
yor? ... Bir çok kimseler bunu me
rak ediyorlar. Tuscaloosanın ayni 
tipteki diğer gemilerden esaslı 

hiç bir farkı yoktur. Bu geminin 
yegane fazlalığı kamaraları ile 
güverte arasında bir asansörü 
bulunmasıdır. 

Asansörün büyük ehemmiyeti 
vardır. MalOmdurki B. Roosevelt 
çocuk felci geçirmiştir. Bunun ne
ticesi olarak bacakları çok zayıf· 
tır. Uzun müddet ayakta duramaz 
ve düz yolda yürüyebilirse de 
merdivenden inip çıkamaz. Ame
rika harp gemilerinden hiç biri· 
sinde kamaralarla güverte arasın· 
da asansör bulunmadığı için Cüm
hurreisinin bu gemilere binmesine 
imkan yoktur. B. Rooseveltin se· 
yahatlerinde Tusceloosayı tercih 
etmesinin yegane sebebi budur. 

, Tuscaloosa harp gemisi ol· 
makla beraber içinde Amerika 
hayatıoa göre zaruri sayılan bir 
çok şeyler vardır. Bunlar da si • 
nema, bar ve ufak tefek satan 
bir mağazadır. Sinemada her ak
şam bir film gösterilir, duhuliye 
veren girip filmi seyreder, Bara 
gelince, burada alkollu içkilerden 
başka herşey, bilhassa Amerika· 
lıların çok sevdikleri karamelalı 
dondurma bulunur. Dükki.ndada 
hediyelik eşya satılır. Gemiciler 
bir limana çıktıkları zaman, tanış· 
tıkları kızlara, vermek, yahut aile
lerine götürmek üzere buradan 
muhtelif eşya satın alırlar. 

Tuscaloosa krovazöründe ef. 
radın yemek salonundaki masalar 
ve sıralar her akşam tavana ası .. 
lır ve geniş bir dans sahası açı· 
lır. Burada radyo veya gramofon 
plakları dinlenerek, dansedilir. 

Gemide 500 kadar mürette
battan başka 150 zenci vardır. 
Bunlar daha 1iyade yemek, bula
şık işleriyle meşgul olurlar ve 
yalnız karaya çıktıkları zaman 
bahriye üniforması giyerler. • 
1 Y v v I ıc en u b i agmur agacı. Amer i k a 

hükOmetlerinden Peruda garip 
loir ağaç vardır. Tamaicapi adı 
verilen bu ağaç, havanın çok ku· 
rak olduğu zamanlar su verir. 
Ağaçtan su damlaları yağmur dam· 
lası gibi akar. Bunları toplayıp 
arzu edilen yeri sulamak kabildir. 

Ankaradan bildiriliyor: 

Y eni iaşe teşkilatı, bu husustakiakararnamenin yüksek tasdikten 
çıkmasıle beraber vazifeye başlıyacaktır. Bu teşkilat ticaret ve. 

kaletinde ihdas olunacak iaşe müsteşarlığiyle umum müdürlükler ve yi
ne müsteşarlığa bağlı ofislerden ve lüzumlu bürolardan terekküb etıoek
tedir. 

iaşe müsteşarlığına bağlı iki yeni ofis teşkil edilmektedir. Bunlardan 
biri Petrol ofisidir. Petrol limited şirketi tasfiye edilerek bu işler petrol 
ofisi tarafından görülecektir. Dijferi ticaret ofisidir. Bunun sermayesi 
şimdilik 5 milyon lira olmakla beraber lüzum ve ihtiyaca göre arttırıla· 
caktır. 

Diğer taraftan toprak mahsulleri 
!anmaktadır. Fiyat mürakabe teşkilatı 
caktır. 

ofisi de iaşe müsteşarlığıoa 

da bu müsteşarlığa merbut 
bağ· 

ola· 

iaşe müsteşarlığına Hatay valisi B. Şükrü Sökmensüerin 
ral Muzaffer Ergüderin tayini kuvvetle muhtemeldir. 

veya gene· 

Gayri menkuller hangi 
şartlarla kiralanacak 

Milli korunma kanununun tadil 
edilen 30 uncu maddesine göre 
kira bedellerinde ihtikara meydan 
vermemek üzere gayri menkullerin 
ne gibi ,artlar dairesinde kiraİana 
cağına dair yeni esaslar konduğu· 
nu haber aldık, Bütün mülk sahip 
!erile kiracıları yakından alakadar 
eden bu esaları aşağıya h11li.sa 
ediyoruz: 

1 Yeniden kiralanacak gayri 
menkullerin kira bedelleri 939 se· 
nesine ait ve noterden tastik edil· 
miş kontratolarda yazıh icar bedel 
lerini geçmiyecektir. 

2 - 939 senesinde yapılan 

mu)cavelelerde kira bedelleri yazılı 
olduğu halde mukavele şartları ya· 
zıh değilse yeniden tesbit edilecek 
şartlar müstecir aleyhine ve örf 
i.dete muhalif olmayacaktır. Evvel 
ce kiraya verilmemiş yerler için 
ayni çatı altında emsal teşkil eden 
yerler varsa 939 senesi icar bedel 
leri esas olacaktır. Eğer böyle kı· 
yas edilecek emsal yoksa 939 se· 
nesinde veya daha sonraki seneler
de takdir edilmiş " gayri safi va· 
ridat., ı varsa o esas tutulacak· 

tır. 

Bu seneden evvelki gayri safi 
iradları belediye encümenleri bir 
ay zarfında müayyen bir nispet da
hiliı>de tezyid edeceklerdir. Ancak 
"gayri safi irad., !arda bu arttırma 
yalnız bu karar dairesinde tayin 
edilecek kiralara esas teşkil ede. 
cek fakat başka hiç bir muamele· 
ye müessir olmıyacaktır. 

Kiraların te•bitinde yeni inşa· 
at binalarda yapılan inşaat ilavesi 
tadilat komisyanlarının tespit ede

cekleri "gayri safi irad., lar naza· 

rı dikkate alınacaktır. 

Ancak bu gibi yerler, tadilat 
komisyonları yeni iradı takdir et· 
meden kiralanmıyacaktır. Tayin 
edilen iradlara itiraz yapıldığı tak 
dirde bu itirazlar, muayyen merci
lerden geçerek katiyet kesbettiği 

tarihten bir ay sonra kira bedelle 
rini arttırmak hakkı olacak, müste 
cir bu hakkı kabul etmezse 30 gün 
içinde mukavele feshedebilecek· 
tir. 

Bu karar dairesinde yapılacak 
kont ratolar notere tastik edildiği 

zaman pulsuz üçüncü bir kontrat 
nüshası da notere bırakılacaktır. 

HUkılmet, iş bulma büroları 
tesis edecek 

iktisat Vekileti, muhtelif şehir 
ve kasabalarda iş bulma büroları 
tesisine karar vermiştir. 

Bu büroların ve şubelerin ku
rulma ve faaliyeti için icap edecek 
masraf hem devletin umumi bütçe. 
sinden ayrılacak, hem de vilayet 
ve belediye bütçerinden tahsisat 
alınacaktır. 

Bu bürolar kurulunca belediye· 
nin kontrolü altında bulunan müs
tahdemin İdarehaneleri li.ğvedile· 

cektir. 

B. HadiOkan 
On senedir şehrimizde vazife 

görmekte bulunan değerli hakim· 
lerimizden B. Hadi Okan, Burdur 
asliye hukuk hakimliğine tayin ediı: 
miştir. Yarın sabah Adanadan ay
rılacak olan arkadaşımıza yeni va
zifesinde muvaUakiyetler dileriz. 

Tahsilde bulunan 
Kız talebe 

Onümüzdeki y a z 
mevsiminde asker
lik talimi yapacak 

lstanhul: [Hususi] - Beden 
terbiyesi genel direktörlüğü önü
müzdeki yaz mavsiminde 18-20 
yaş arasında ve tahsilde bulunan 
kız talebenin erkek talebe gibi 
talim ve terbiye görmesi üerinde 
tetkikler yapmaktadır. 

Bundan başka 12 yaşından 
sonra mektebe gitmiyen kız ve 
erkek talebenin de beden terbi
yesi mükellefiyetine tabi tutulması 
için tetkikler yapılmaktadır. 

Beden terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 18 - 20 yaş arasındaki 
mükelleflerin talim faünlerinde is
batıvücut etmelerini temin için, 
zabıta ile müştereken çalışmak· 
tadır. 

Ustalarından ve patronların
dan izin alamıyanlar için zabıta 
harekete geçecek ve izin vermi· 
yenleri cezalandıracaktır. 

• Ticaret Vekaleti birlikler 
umumi kitibliğine gönderdiği bir 
tamimde hükOmetin ithalat ~ya11· 
nı sür'atle temini için İcab eden 
tedbirleri aldığını lstanbnldaki it· 
balat birliklerinin asgari üç dört 
aylık ihtiyaca yet~cek kadar mal 
ithal etmeleri için akreditif ·bulun• 
duğu, ithal edilcek malların miktar 
ve cinslerinin derhal bir liste ile 
Vekalete bildirilmesi fistenmiştir. 

Ancak bu akreditiler birliklerle 
lngiltere ve sterlin :sahasıoa dahil 
olan memlek•tlere verilecektir. 

• Edirne - Geçen sene Lü· 
leburgazda inşa edilen göçmen 
evlerinin muvakkat kabul muame· 
lesi .:yapılmıştır Bu evlerle Lüle
burgazın göçmen mahallesi biraz 
daha büyümüş ve güzelleşmiştir. 
Burada bilhassa evlerin bahçele
rinde ve sokaklardaki yeşillik ve 
intizam göze çarpmakta ve t.afal
tın sol tarafında kurulan bir ma· 
halle, Trakyanın en modern bir 
kasabası olan Lüleburgaza ayrı bir 
hususiyet ve güzellik vermektedir. 

inşaat muteahitlerine aid 
hususi otomobiller 

Bütün bunlar gözönüne geti· 
rilince akla hemen şu sual geliyor: 

- Tanka karşı durulaoıaz mı? 
Bunun cevabını hemen verebi· 

liriz: Tank ve diğer zırhlı kara •İ· 
!ahları da canlı mütearrızlar gibi 
pekala durdurulabilir. Elverir ki or
dular buna karşı hazırlanmış olsun. [ 
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müteahitlerine ait hususi otomo
billerin İnşaat sahası ile müteahi
din büro merkezi arasında inşaatın 
devam müddetince seyrüserde bu
lunmaları zaruri görülmüş, bu gibi 
müracaatların tetkik ve karara 
bağlanmasıoa başlanmıştır. Bu ba· 
kımdan lzmirde 514 numaralı oto· 
mobile müsaade edilmiştir. 

l~te şimdi ordular buna karşı 

hazırlanmakta.dırlar. Bu durdurucu 
silllh vasıtaları şunlardır: 

1) Daha büyük çapta tank de· 
fi topları, 

2) Sahra :topçusunun zırh de· 
lici mermilerle teçhizi, 

3) Yarmayı yapmış zırhlı kuv· 
vetleri memleket içinde önliyecek 
ve durduracak daha kudretli zırhlı 
vasıtalar ihzarı, 

4) Nihayet tankı durduran ve 
çeviroıeye müsaade etmiyen kuv
vetli tahkimat (hendekler, lagımlar 
vesaire). . 

Birinci tedbır olarak halen 
tank defi topları beşbuçuk santim· 
den aşağı olmamak üzere büyük 
çapta yapılmaktadır. Keza bunla
rın en küçük piyade birliklerine 
kadar verilebilmesi için adedleri 
arttırılmaktadır. 

Ayrı ca sahra topçusu da tank-
larla muharebe için teçhiz olunmak· 
tadır. Bu suretle hazırlanmış mev· 
ziler .de tankların baskın şeklinde 
mevzii yarıp geçmeleri önlenmiş 
olacaktır. 

B U KADIN 

harflerinin çok hafif basılın~ ol· 
ması dikkati çekti. Bunu şimdi 
izah edebiliriz: 

Liyan herhalde uyanıktı ve 
belki de kapı arkasında dinliyordu. 
Onun makinenin sesini duymaması 
lazımdır. 

Kadın bu vasiyetnameyi 13 
mayıs sabahı buldu. Kağıdı gar· 
dorobunun altında söylemesi bel
ki de yalan değildir. Benim bildi
ğim Haym' kağıdı böyle gözönün· 
de olmayan bir yere mahsus koy
muş olabilir. Maksadı da onun iki 
gündenberi orada bulunduğu zan• 
nın• uyandırmaktır. 

Diğer taraftan merkez kuman· 
danlığından evrak çalınması suçu· 
nu Stifelin üstünü atan da Haym 
dır. 

. Küçücük bir fotoğraf makine· 
·~le mücehhez kemeri bulan Şmit. 
tır. ~ma onun sevkedenin Haym 
olduguna şüphe yok. Bu kemer 
Stifel• ait olaı:ıaz. Çünkü o şekil-

de lantazi kemerı bir 'neferin kul· 
!anmasına cıüsaade edilmez. Stifel 
gizlice bunu kullanmış o!sa bil• 
bu kılıkla merkez kumandanının 
önüne nasıl çıkabilirdi? Stifel bu 
fotoğrafı nefer elbisesinin bir ye· 

rine gizleyemez miydi? Şu halde 
kemer Hayme aittir. Bunu Stifelin 
eşyası arasına koyan da odur. 

Şaşılacak bir kurnazlıkla Ma· 
dam Lök örü Kont Fon Nidestrof 
la tanıştıran da gene odur. Bunda 
takip ettiği ilk gaye şu olı;bilir. 

Fransız düşman hüviyetile ya 
kışacak şekilde Sen Korenten aha 
lisi aleyhine en şiddetli tetbirleri 
teklif etmek ve bunları yardımcı 
sı kadın vasıtasile red veya tahfif 
ettirmek. Daha sonraları Madaoı 
Lökörü çok tehlikeli v• acil vazi· 
yetlerde haberci olarak fda kullan: 
mağı düşündü. 

Uydurma "intikam,. gizli cemi 
yeti hikayesinde Haym meseleyi 
bir kaç saat içinde hallediverdi. 

CASUSTUR il 
Çeviren : EF • KA el 

Muhakkak olan cihet bu masalı 
lsviçreli mevkufun duyurmad•ğıdır. 
Eğer o uydurmuş olsaydı mekt11bu 
na İmza atar, mükafat beklediğine 
göre hüviyetini gizli tutmazdı. 

Haym bunu neden yaptı? Çüıı. 
kün Sen korenten merkez kuman
danlığının daha yüksek askeri ma 
kamlar nazarıoda mütemadi m11vaf 

lakiyetsizlikleri ve skandallar yü
zünden itibardan düştüiünü bun. 
danda vazifedar olması dolayisile 
kendisinin mesut tutulabileceğini 
biliyordu. lsviçrelinin isticvabı mor· 
kez Kumandanı Kolonele, raporu
nu şöyle bitirmek ioıkanını verdi. 

" Madamki gözümüze girmek 
isteyen bir casusun bile Sen Ko
renten de ihbar edilecek bir şey 
bulamayıp hikaye uydurmağa kalk 
sı şehirde gizli faaliyet olmadığına 
en büyük bir delil değil Jllidir?,. 

Bu gayet güzel bir hesaptı. 
Merlrez kumandanı bu muhakeme· 

deki kuvvttine kepıldı ve Haym 

mevkiinde kaldı. 
Bu vaziyette lsviçreliyi hizme· 

timize alması ve ona bir de mu· 
vaffakiyet kazanmak imkanlarını 

vermesi lazımdı. Gizli bir matbaa 
meydana çılcarıldı. Fakat bn kada 
rı kafi idi. lsviçreli öldürüldü; ne· 
tekim Stifel öldürülmüş, Sen Ko· 
rentenle Fransa !arasında gizli tay 
yare seferleri yapıldığını bildiren 
casus ele verilmişti. 

Şehirde saklı itilaf devletleri 
askerlerine gelin.ce, ara sıra ibtiya 
ten bunlardan bır kaçının tevkifi 
icap ediyordu. Bu t~vkiflerin hep· 
si mecburi ve müşkıl vaziyetlerde 
yapıldı. Stifelin kaybolınası müna· 
sebetile bir merkez kumandanlığın 
dan evrak çalın!"ası üzerine gelen 
ihtar münasebetıle beş, papaz Gay· 
yarın serbest bırakılması münase
betile bir asker meydana çıkarılıp 
tevkif edildi. 

Telerrüat müteallik dikkate 
değer bir nokta daha : Tevkif edi· 
len askerlerin hemen hepsi lnııiliz. 

Devamı wır 

Fazla mesai yapmalarına 
müsaade edilen yerler 
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bul sular idaresile elektrik, tram· 
vay ve tünel i~letme idaresinin iş 

yerlerinde günde 3 saate kadar 
fazla mesai yapılmasıoa müsaade 

verildi. 

Şehre üç vagon 
petrol geldi 

lskenderuna mühim mikdarda 
petrol ve müştekatı geldiğini, hü· 
kOmetçe piyasaya çıkarılmasına 

müsaade edildiğini yazmıştık. Bun. 
!ardan üç vagon mikdarı tehrimize 
getirilmiştir. 

Daimi encümen toplantısı 

Belediye daimi encümeni dün 
saat 15 de toplanarak gllndeliiin· 
deki itleri milzaltere otmiJtir. 



Bayan Sıdıka : 35 yaşında; Muamıner - Bu teminata inan 
Muammer F.rol : 28 yaşında. (Mfı· mıyorum, Şüphesiz alelade bir kız. 
kellef bir apartımanda balo. Ge~ç Kaz gibi budala, kar gibi soğuk 
kızlar delikanlıların kolları arasın· Sıdıka · Katiyyen, deHce ze· 
da dönüyorlar. Bayan Sıdıka ve ki değil; fakat güzel düşüncelerle 
Muammer Erol, küçük bir salona dolu ... 
çekilmişler; konuşuyorlar.) - Muammer - lsmi ne?. 

Bayan Sıdıka - Demek evle- Sıdıka - Tuhaf bir ismi var .. 
neceğiniz haberi doğru!,. Muammer - Ya.. . 

Bay Muammer - Niyetim var. Sıdıka - Evet •. Saliha .. 

Sıdıka - Ne 1 V &\~AN~ Muammer 
l Korkma tuğum 

için bana söy e- Ay~e Enı·s başı g e ı .iyor .. mediniz? Evlene· Y 
ceğiniz l haberini Demek Salıha ha? 

başkalarından duydum. Bu itimat- Sıdıka - Dinle küçük bir ku 
sızlik bana h'lberden daha fena suru var: (S) ve (Ş) ları (Z) telaf-
tesir etti. Bunu neye benden sak- fuz eder. 

Muammer - Bu bir kusur tadınız?. Çok, çok fena bir hareket. değil.. Eğer azsa tatlıdır. Adeta 
Cevap verseniz e ? k h f f hl · 'b. B" 1 

Muammer - Sizden saklama· pe a i şe a göz gı ı: oy e 
bir göz yüze hususi bir hal averir. 

dım. Bana hiç bir şey sormadınız Sıdıka - Saliha şehla değil... 
ki size söyliyeyim. Ne yapalım insan bütün güzellikle-

Sıdıka - Peki amma bu ka- ri üzerinde toplayamaz ya .. 
rar nereden geldi? Ne için evle- Muammer - Öyleyse bu Be-
niyorsunuz?. diı ( l ) yı olduğu yerde bıraka-

Muammer - Ne için mi? lım .. 
Çünkü bu sürdüğüm hayattan ar- Sıdıka - On yedi yaşına gir 
tık usandım ... Daima entrika, dai- diği için gelecek hafta evinde bir 

balo var.. Si:ıi de davet ettirece· ma sergüzeştler .. Evet artık baş-

kalarının karılarını almaktan bık. 
tım .. Şimdiki halim bir memura ben· 
ziyor; daima başkalarının mağaza

sında çalışan bir memura ... Bundan 
böyle kendi yerime sahip olmak 
isterim. 

Sıdıka - Ne söylediğinizi bil· 
miyorsunuz.. Demek bir evin, bir 
ailenin bütün sıkıntılarını, bütün 
mes'uliyetlerini göze alıyorsunuz? 
Her gün değilse bile her ay başı 
görülecek hesaplar, belki de f"n 
sonunda müthiş bir iflas.. Bilhassa 
kannız size sadakatsizlik gösterirse. 
Filhakika böyle bir hal sizin başı-
nıza gelemez .. Çünkü siz kadınları 
pek iyi tanırsınız. Fakat azizim 
ıunuda biliniz ki, erkekl~r kadınları 
iyi tanırlar ama, kendı karılarını 

tanıyamazlar.. Çünkü karınız sizi 
daha evvel tanıyacak ve bir kukla 
gibi oynatacak. Hülisa sizde her-
kes gibi bir koca, alelade bir koca 
olacaksınız ve başkalarına yaphk-
larınız sizin de başınıza gelecek!. 

Muammer - Tabii siz bu me
sele üzerinde bana başka türlü 
ıöyliyemezsinizl. 

Sıdıka - Sizi evlenmekten vaz 
geçirmeğe mi çalışıyorum zannedi
yonunuz ? Oh, asli .. Eğer benim 
fikrimi alsaydın, eğer bu meseleyi 
beraberce konuşsaydık, belki bir 
kıç ay daha beni mes'ut etmeni 
isterdim. Şüphesiz bu ıstırabımı 

daha fazla uzatmak ulurdu: Hülisa 
itin bu kadar çabuk olacağını zan
netmiyordum. Bilhassa bunu ~a
bancılardan duyacağımı aklıma bıle 
getirmemiştim. Binaenaleyh ben de 
bir şey yapmıyorum. Görüyorsun 
ya ne kadar sakinim?!. Çok, ço~ 
mahzunum ... Fakat aşkımızın ebedı 
olmadığını, benim senden daha 
aşlı bulunduğumu biliyordum, ev· 

fenmek arzusunda bulun.manı, ~a: 
yatını biraz değiştirmem, p~k~ 
anlarım fakat müsaade et kı ka· 
rını be~ seçeyim; bu izdivaçta be
nim de bir hissem bulu'lsun.. .. 

Muammer - Neticeyi anlıyo-· 
-ru-m-•. -. Bana Kim~nı- teklif ede
• ceksiniz. 

Sıdıka - Kendi kızımı mı? 
Ah, hayır .. Bu söylediğin sö~ çok 
fena.. Anlıyorum, çok fena bar şey 

dütünüyorsun. Affını istirham 
Muammer -

ederim; şaka söyledim... . 
Sıdıka - Susunuz.. Temın 

ederim ki soğuk oluyor .. Eğer sizi 
tanımasam münasebetsiz bir vahşi 
olduğunuza hükmedeceğim. Fak-t 
anlıyorum benden sıkıldığınız için 
gevezelik etmek istiyorsunuz .. F n
kat bundan vazgeçinizde biraz is-
tikbalinizden, saadetinizden bahse· 
delim .. 

Muammer - Hakkınız var; fa 
kat rica ederim, elli kadarı şurada 
bulunan bu genç kızlardan bahset
miyelim. Onlara güvenemem. 

Sıdıka - Çok doğru .. Bende 
size bu kızlardan hahsetmiye-
cektim .. 

Muammer - Ben tanıyormu-

yum? 
Sıdıka - Hayır .. 
Muammer - Çabuk .. Meziyet 

)erini sayınız bakayım! 
Sıdıka - Yalnız bir meziyeti 

var .. Fakat bence bütün meziyet
lere müsavi: 

Hakiki bir genç kızl 
Muammer - Eğer bundan baş 

ka bir meziyeti yoksa evlenince 
o da bitecek ... 

Sonra ne kalacak? 
Sıdıka - Temin ederim ki çok 

ebet. lnaanı çıldırtacak bir sarı
fiil.. 

ceğim.. Bir kere görün .. 
Taahhüt altına girmezsiniz ya. 
Muammer Hayır, lutfunuza 

teşekkür ederim .. 
Sıdıka Bana Suzanla evle-

neceğinizi söylediler, çok güldüm. 
Muammer - Gülmemeliydiniz. 

Değru haber almışsınız .• 
Sıdıka (sıçrayarak) - Onunla 

nasıl evleneceksin? Kabil değil.. 
Muammer düşün .. Onun bir alay 
aşıkı var .. Eğer onu alırsan, erkek 
lerin en adisi en sonuncusu olacak-
sın .. 

Muamer-Başka bir şey mi 
keşfettiniz?. 

Sıdıka-Zannederim .. Fakat ne 
istediğinizi bilmiyorum ki.. Size 
bir kese mi, yoksa bir kadın mı 
lazım? Bende her ikisi de var .. Ta
bii ayrı ayrı .. Zaten bu zamanda 
ikisini birden bulmak çok zor ... 

Muamer-Her halde kese de
ğil.. .. Yahut bence bunun o kadar 
ehemmiyeti yok.. Bu hususta fikri
mi bilirsiniz: Para değil kadın iste-
rim .. 

Sıdıka-öyle ise elimde bir 
tane var .. 

Mummer Evet.. Benim de 
isteiğim sonuncu olmak. işin denı 
mühimmi bu .. Bir kadının ilk aşık. 
olmanın hiç manası yoktur .. Ancak 
son aşıkı olmah, bütün mesele o
rada .. Suzan gibi güzel, zeki, ar
tık hiç bir şeye merakı kalmıyan 
hayatın felsefesini öğrenen ve bi
len bir kadınla mes'ud olacağımı 
zannediyorum. 

Eğer kendi muhitimden bir ka· 
dm alsam, budala kibar kızların· 
dan İstikrah ettiğim içiu, baş dön 
dürücü güzel kızlardan birini ter· 
cih edeceğinı.. Fakat bilir misiniz, 
bu ne kadar tehlikeli! .. 

Evveli, bu kıymetli malı mu
hafaza için d~ima uyanık olmalı .. 
Sonra, erkekleri bilmediği, t .. nıma
dıgı için bütün erkeklerden kork
mağa mecbur olacağım .. Şüphesiz 
knrım kendi gayei hayalini, beğen
diği şekli arayacak .. Hatta aradı
ğını bulsa bile daha güzeline tesa
düf etınek ihtimaliyle gene aramak
tıın kalmıyncak.. Hülasa karımın 
vaziyeti. daima kendisini erkeklere 
beğendirmek olacak ve ben hiç 
rahat etmiyeceğim ... 

Halbuki Suzan bütün bu me· 
raklıarını, arzularını tatmin etmiş
tir. rşte1-onunla ·bunun için evleni
youlml. 

Tefrika No. 
79 

Maamafih efe hiddetini belli 

etmedi. Derhal ileri giderek F ey
z.ullah ağanın arkasını okşadı: 

- Aşkolsun ağa, dedi, Allah 

için nişancı imişsin,, 

Bu hadise münasebetile o gün 
akşama kadar zevksiz bir gün ge. 
çirdiler ve akşama Milisa döndüler. 

- Eh_ Allaha ısmarladık Ya
sef efendi .. 

Güle, güle efem. Uğurlar 
olsun. Yine buyurun inşallah .. 

- lDfallah... Siz de bize bu-

BUG N 

HARİCİ,.· HABERLER , 
İNGİLİZ 
SİYASETİ 

Harbin Bulgar top
raklar1na siraye
tine mani olmayı 
· stihdaf etm~ktedlr 

Sofya: 18 (a.a) - lngiltere 
elçisi, sorulan bir suale ecvaben 
lngilterenin Bulgaristana karşı ta
kip ettiği siyaseti anlatarak demiş
tir ki. 

"- lngilterenin siyaseti Bulga· 
ristanın bitaraflığını ve istiklalini 
idame ve harbin Bulgar toprakla
rına sirayetine mani olmayı istih
daf etmektedir. lngiliz hükümeti 
Bulgaristanla komşuları arasında 
dostluk münasebetlerinin inkişa
fını memnuniyetle karşılıyacaktır. 
Bulgaristanın bitaraflığını ihlal ve 
harbe girme ini mucip olacak her 
hangi bir teşebbüsü kat'iyen dü
şünmiyoruz. Eğer Bulgaristan bita
raf lığını kaybeder ve harp Bulgar 
topraklarına intikal eylerse b1'_mün
hasıran ve doğrudan doğruya Al
man teşebbüsünden doğacaktır. 

Sofyadaki İngiliz elçiliğinin 
kalması veya gitmesi Almanyanın 
hareketine bağlıdır. ,, 

I spangada kor-
kunç /ırtına 

RUzglr1n 'iddetlnden 
trenler devrildi; ağaç-
1 ar, ev 1 er yık 11 d ı 

Londra 18 [a. a.] - Gelen 
haberlere göre, lberik yarımadasın
da 8 senedenberi görülmeyen müt
hiş bir fırtına hüküm sürmektedir. 
Fırtınanın sürati saatte 80 mildi. 
Taj nehrinde bir deniz tayyarsi, 6 
gemi batmıştır. Lizbonda hasara 
uğramıyan sokak ve ev kalmamış. 
tır. Bütün direkler, fabrikal.mn 
bacaları yıkılmıştır. Radyo neşriyatı 
durmuştur. Zira Emisyon direkleri 
kırılmıştır. 

ispanyada, San-Sabastiyan ile 
Bilbao arasında yolcu ~akliyatı 
durmuştur. Fırtıııa, Kortuba ile 
Elgezirasta da ayni tahribatı vücu
de getirmiştir. 

Madrid 18 [a. a.] - Bütün 
ispanyada çok şiddetli fırtınalar 
büküm sürmektedir. 

Orano nehrinden geçen biı: 
tren fırtınanın tiddetinden durmuş 
ve vagonlardan bir çoğu nehre 
yuvalanmıştır. 25 ölü, 125 yaralı 
vardır. 

Santandar limanında yanan bir 
gaz gemisinin alevleri mahallelere 
sirayet etmiş, büyük kilise de dahil 
olmak üzere Eaki şehir tamamen 
yanmııtır. 

Zarar ve ziyan 150 milyon pezeta 
tahmin ediliyor. Binlerce kiŞi mes
kensiz kalmıştır. 

Lizbon 18 [a. a.]~- Fırtına 
Portekizde de büyük tahribat yap· 
mıştır. 

Yalnız Lizbonda 20 ölü 78 ya· 
yaralı vardır. 500 kişi gaiptir. Hü
kumet 1939 istihkam sınıfını silah 
altına çağırmıştır. 

Bütün ispanyada devam eden 
korkunç f ırbnalar demiryollarının 
çoğunu inkıtaa uğratmıştır. 

yutun .. 
- Taciz ederim efe .. Selaıntle: 
Çakıcı efe, Milasta Yasef Le~ı 

efendinin evinde bir hafta misafır 
kaldıktan sonra Kayaköye dönÜ· 
yordu. 

* * * d' Çamlıcalı Hüseyin, dağda İ 1• 

Çakıcı efenin yaman bir düşmanı 
olan bu adam Çakıcının akraba· 
smdan ve kızanla:-ından olan Mah
mudu da öldürmüştü. Çaınlıca~ı 
öyle ele, avuca sığmaz cinsten bır 
eşkıya değildi. Casarette, şecaatte 
Çakıcıdan belki fazla idi, noksanı 
yoktu. 

Bu müthiş şakinin işrete ve 
kadına inhimaki fazla idi. 

Çamlıcalı Hüseyin Peşreflide, 
kayalıklarda rakı içiyordu. 

- Kimdir o?. 
- Benim ben .. Yürük Mehmet. 
- Parola .. 
- Çokaloğlu .. 
- Geç. 

.-----· 
ROYTERE GORE 

Türk 
Bulgar 

Beyannamesi bir ade! 
mi tecavüz paktıdır 
Bulgar hariciye 

nazırının beyanatı 

ANADOLU AJANSI .__ 

Sofya 18 - Bulgar ajansı 
bildiriyor: Bulgaristan ile Türkiye 
hükOmeti arasında imzalanan dek 
larasyon münasebetiyle hariciye 
nazırı Popof matbuata şu beya
natta bulunmuştur: 

"- Türkiye cumhuriyet hü
kOmetiyle Bulgar hükumetinin dos 
tane ve samimi bir noktainazar 
teatisinden sonra malum olan 
beyannameyi dün neşretmek hu
susunda mutabık kalmış olmala
rından dolayı kendimi bilhassa 
bahtiyar adde<liyorum. 

Muhtevası itibariyle ne kadar 
mütevazi olursa olsun bu beyan
name bir çok beynelmilel muahe
delerin İmtihana tabi tutulduğu 
bu karışık zamanlarda Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki dostluk 
muahedesini takvive ederek iki 
memleketin sulhpe;ver iradelerine 
ve karşılıklı menfaatlerine istinad 
eden dostluk münasebetlerine ye. 
ni bir delil teşkil edecektir. 

Londra : 18 - Royterin 
diplomatik muharriri diyor ki: 

"Türk - Bulgar beyanna
mesi mühim ve bilfiil bir ademi 
tecavüz paktidir. Bir farkı varsa 
o da iki memleketin başka mem
leketlerle evvelce yapmış olduk
ları taahhütleri tasrihan muhafa 
za etmesidir. Türkiye için bunun 
manası, lngiltere ile olan anlaş
masının bütün vecibelerile meri 
kalmakta olmasıdır. Bolgaristanın 
bu tarzda bilinen bir yardım pak
tı yoktur. Türk - Bulgar anlaş
ması T&rkiyenin kendi hayati 
menfaatlerine tevcih olunacak bir 
taarruza karşı koymak hususun· 
daki azim ve kararını ne değiş
tirir, ne zayıflatır. Binaenaleyh 
vaziyeti hissolunur derecede de
ğiştirmez.,, 

Muharrir, Almanların bu mu
ahedeyi kendileri için bir muvaf
f akiyet gibi göstermek husasunda 
büyük gayretler aarfodeceklerini, 
fakat Türkiyenin hakikatta Alman 
kıtalarının Bulg'aristandan ilerle
mesi takdirinde her hangi bir ha
reket için girişilmiş bir taahhüdü 
olmadığını taıorib etmekte ve son 
zamanlarda Türkiyeden avdet 
eden lngiliz aakeri heyetinin Türk· 
Bulgar müzakeresinin ilerleyişin
den tamamen haberdar edildiğini 
ilave eylemektedir. 

Sofya : 18 - Havas aiansı: 
Salahiyetli mahfiller Türk -

Bulgar anlaşmasını şu suretle tef
sir etmektedirler: 

Türkire Bulgaristanda cere
~a~ e~ebılecck ve kendi emniye
tını dogrudan doğruya tehdit et-
miy~c.ek olan hadiselerin zuhuru 
taktırınde bitaraf kalacaktır. 

bir k .. 1 .. 
oy u vardı. Hayımda da köy-

lüde de bet, beniz kireç kesilmişti. 
Çaınlıcalı Hüseyin, Ayasuratlı 

~ahınut, IGökdeli ve arkadaşları 
ışret meclisinde hayretle doğruldu
lar •. 

Kel Hayım.. Kel Hayımın bu
rada ne işi vardı? 
. . Halbuki biçare Hayım oraya 
ıstıyerek mi gelmiıtt? Kendisini - o 
kadar kurnaz. geçinmesine rağmen
işte faka bastırmışlardı. 

Bir cuma günüydü. Kel Hayım; 
Y•nınddki yatak köylü ile beraber 
bir heybe mavzer fişeği alarak yola 
çıkmıştı. Bu fişekler Çakıcı efeye 
gidecekti. Gerçi kendisi istiman ha
linde idi amma bu gibi levazımını 
dağda imiş gibi temin usulünü hiç 
terketmemişti. Tirede şimdiki Yıldız 
oteli olan yerde o zamanlar bir 
köprü vardı. Köprünün başında da 
bir zaptiye karakolu bulunuyordu. 

Yörük Mehmet yaloıa değildi. 
yanında Tireli meşhv kel Hayımla 

Hayım da, köylü de atlı idiler. 
Tam köprüden geçmişler, kara

kolun önüne gelı:niılerdi. Aksi ribi 
köylünün hayvanının ayarı kaydı, 

AMERİKAN 
MİLLETİ 

Harbe sUrUklene
cek bile olsa, lngll
tereye yardım ede
cek 

Vaşington 18 ( A.A) - Yar
dım kanununun Ayanda müzakeresi 
esnasında ayandan Pepe) şöyle de
miştir: 

"- Bizi harbe sürükleyecek 
bile olsa Amerikan milleti lngiltere 
nin yıkılmasına müsaade etmeye
cektir.,, 

Cümhuriyetçi ayandanOstin, esaret 
:ıltına düşmüş bir dünyanın ülümden 
beter olduğunu söyledikten sonra: 
" eğer harbetmek zarureti olursa 
harbedeceğiz.,, demiştir. Bu sözler 
samiin localarından kopan alkışlarla 
karşılanmıştır. 

Nevyork 18 ( A.A ) - Gazete 1 

sahiplerinden lngelsol, bir makale
sinde diyorki: 

" Eger Japon -filosu Holanda 
Hindist.ınına karşı barekte geçerse 
Amerika donanması da Japonyaya 
karşı harclcete geçecektir. Bu ha
diseler eğer olacaksa pek yakında, 
hatta hafta içinde beklenebilir.,, 

Atina 18 ( A.A) - Yunanis· 
tandaki lngiliz hava kuvvetlerinin 
tebliği: 

Brendizi hava meydanı muvaf
fakiyetle bombardman edilmiştir. 
düşmanın Tepedelen şimalindeki 
mevzilerine yeniden taarruz edil
miştir. 

Bulgar - Macar kültür 
anlaşması 

Sofya: 10 (a.a)-Macar Maarif 
nazırı Homı!.n, Sofyaya Bulgar-Ma
car kültür anlaşmasını imza etmek 
için gelmiş ve hararetle karşılan
mıştır. 

lngiliz tayyareleri 
nin muvaffakiyeti 

Londra 18 (a.a) - Polonyadaki 
Krakoviye kadar uçan lngiliz 

askeri tayyarelerinin 9 saat fasılasız 
havada kaldıkları tahmin edilmek
tedir. Böyle bir uçuş harbin bida
yetindenberi lngilteredeki Üslerden 
ilk defa yapılmaktadır. ·Mesafe iş
gal altındaki arazi ile düşman ara 
zisi üzerinden 2560 kilometredir. 

Londra 18 (a.a) fngiliz hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Dün gece doıman faaliyeti 
Londra ve civarile şarki İngiltere· 
de toplanmııtır. Bazı yerlerde yan 
gınlar çıkmıısada hemen söndürül 
müştür. Ôlü ve yaralı olduğu bil
diriliyor. Hasarat azdır. Bir d cıman 
bombardman tayyaresi düşürülmüş 
tür. 

Ankara Radyosu 
( 19 Şubat Çarıamba J 

8.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.15 Müzik: Hafif program 

Pi.) 
9 45 10 00 Ev kadını - Yemek ' , , 

listesi. 
12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
13:33 Müzik: Hafif şarkılar. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Muhtelif türküler. 
13.20-14.00 Müzik: Radyosalon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idareııinde ) 

1. Lehar: Tarla kuşu öterken 
operetinden potpuri 

2. Joh. Sırauss: Güzel Mavi 
Tüna [Vals] 

3. Glessmer: Sabah selamı 
4. Lincke: Capri [ltalyan sere· 

natı] 

5. Offenbacb: Mosette [ 17 -
inci asır bale müziği ). 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Dans mÜ7.İği [Pi] 
18.30 Konuşma ( Dış politika 

hadiseleri). 
18.45 Çocuk saati. 

19.15 Çocuklar için musiki. 
19.30 Memleket Saaat Ayan, 

ve Ajans Haberleri. 
19.45 Müzik: Geçit ·programı. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Radyo fasıl he -

yeti. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Türkço film şar

kıları. 

21,45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: lhsan Tunçer] 

1. V. Turine: Spermint [Marş] 
2. Czibulka: Coeurs et fleurs 
3. Oscar F etraı: Humoristisc· 

he potpurri (Operetten Revue) 
4. F. Lerouks: Fantaisie •pour 

Baryton [Çalan: Şerif Artan! 
5. Cul Goldmark: Die Köne

gin von saba [Marş). 
22,30 Memleket saat ayan, 

ajans haberleri; ziraat, Esham-tah· 
vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(:iat) . 

'22.45 Müzik: Dans müziği [Pi] 

23.l5/23.30 Yarınki Program, 
ve kapanış. 

19 Şubat 1941 
ÇARŞAMBA 

YIL: 1941 - AY 2 Giin:SO Kuım 104 
Rumi 1356 - Şubat 6 
Hicri 1360- Mubarrem 22 
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Holanda Hindistanı [ J!:e Nöbetci Eczane 

Fuat eczanesi 
( Y enipostane yanında ) 

1 
Pasifikte sulhun devamı 

için elinden geleni yapacak 
Batavya 18 (a. a.) - Batavya 

radyosu Pasifikteki vaziyet hakkın
da demiştir ki : 

"Son iki gündeki heyecanlı 
şayialar karşısında şarki Holanda 
Hindistanı efkarıumumiyesinin ak
sülameli sakin ve azimkar bir hattı 
hareket lomuştur. Holanda Hindis· 

EFE I 
hayvan yere dilştü. Heyb! irkildi ve 
içindeki mavzer fişekleri kamilen 
yere döküldü. 

Hayımda şafak atmıştı. Fakat 
heyhat.. Kendisinin Çakıcıya yatak
lık ettiğini karakol da biliyordu. 

Zaptiyeler başlarını çevirdiler, 
görmemezliğe geldiler. Onlar da 
yerlere dağılan fişekleri rahat, rahat 
toplıyarak yeniden yollarına devam 
ettiler. 

Bu nasıl hükOmetti, ne biçim 
biçim inzibattı? Fakat işte Kel 
Hayım saıldır. Tirede, Ödemişte 
oturmaktadır. lnanmıyan kendisin· 
den sorabilir. 

Fişekl~ri yerden topladılar ve 
hiç bir şey olmamış gibi tekrar 
hayvanlara atlayarak Kahrat köyüne 
geldiler. Kahrat köyünde Çakıcı· 
nın bir adamı bulunacak ve bu 
cephaneleri alac.:ıktı. 

Gece olmuştu. Beklenen adam 
bili meydanda yoktu. 

Bu sırada büyük Mehmede tesa
dilf ettiler. Hayım büyük Mehmedi 
Çakıcının yatağı olarak biliyordu: 

tanı hükumetinin hattıhereketi 
hakktnda ise hiç bir ~üphe mev· 
cut olamaz. Hükömet pasifikte 
sulhun idamesi için elinden gelen 
her şeyi yapacaktır. Fakat şeref 
ve menfaat icabettirirse müdafaa
da tereddüt etmiyecektir.,, 

YAZAN 

Zeynel Besim 

- Nereden geliş Hayım? 
Tireden geldim efe .. 

- Birşey mi vardı? 
- Çakıcı efeye cephane ge-

tirdimdi. 
- Ha.. Biliyorum. Efe, seni 

Fata köyünün üstilnde Peşreflide 
kayalıklar arasında bek~iıor. 

- Efe ne yapmağa buralara 
gelmiş? 

- Vallahi bilmiyorum. 
- Ôyle ise kuzum Mehmet düş 

önüme de beraber gidelim. 
Yörük Mehmet tereddüt bile 

etmedi. Yolcuların önüne düştü. 

iki saat sonra Peşrefliye vardılar. 
lki nöbetçiler HS verip parola 

sorar, sormaz Hayım me3eleyi anla· 
mıştı amma iş işten geçmişti. Yö
rük Mehmet, Çakıcı efenin dej'il, 
Çamlıcalı Hüseyin efeaiD yataj'ı 

idi. 
Eyvah .. Şimdi Hapa ae = 

ne desindi? lmkilt.a yok k feaİll 
olmazdı. Çakıcı ~ebmetota•.s pa· 

ı.:.:- ı.J p&111J1f" ıerefioo !'"'~r /IAı _. fllll') 



4 BUGON 

4lSJl~4 l' SINIMl4SI 
IU AKŞAM 

EN GÜZEL MACAR ARTiSTi 

MAGDA SCHNEIDER ' in nefis bir tarzda yarattıOı 
Mevsimin Şahane Bir Filmi Olan 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

845 2,30 

Senenin en büyük şaheseri iki büyük ve emsalsiz yıldız 
VALLACE ROBERT 

BERREY TAYLOR 

Suvara Matine 

Çardaş Diyarında 

Şahaserini takdim ediyor. Macar Aşkları, Macar MusukUi, Macar Valsleri ve Macar 
Çiganlarile harkulide bir tarzda yaşatılmış olan bu müstesna film tekrar 

SiNEMA ALEMiNDE BiR HARiKA YARATTI 

ESİR TÜCCARLARI ve Tekrar Görülmeğe Değer bir güzelliktedir. 
lı.A VETEN : Heyecanlı ve meraklı Bir Casuıluk Filmi 

~~~ ..................................... . 

• <:..~!~.!. .. ~!.~~.~~.!:! • 
DiKKAT: Loca ve Numarala Koltuklar gilndüzden alınabilir. Telefoe 212 

BugUn 2.30 da Çard•• Dlyar1nda - Ylldız Sultan 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Sinemanın üç Büyük Kudretli Yaratıcıları 

Garry Cooper - Ray Milland - Robert Preston 
Tarafından Harkulide bir tarzda temsil edilen Tilrkçe sözlü filmlerin en fevkalldeıi 

··········~····················· 1 G6nDllO Kahraman 1 • 
;nnrn 

J ~ 

Senenin En bilyük ve ıilzel Şark filmi Olan 

Türkçe Sözlü --+- Arabça Şarkıll 

~llDll 

SUllAN 

HiNDLiLER GELiYOR 
30 Kısımlık Macera Filmi 

iLAN 

On Binlerce figüran, görülmemit derecede heyecanll 
muazzam • • • Ve müthit sahneler içinde geçen bir 

• ŞH MEVZUU 
•ı LAV ETEN • [Çılgınlar mektebi} Sonderece eilenceli komedi baıiin 

•gündüz iki otazda: Küçük Prenses çılgınlar mektebi 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

CENUP POST ASI 

Syhan vilAyetdaimienei- f 
cumeninden · 
1 - Adana -T arsus-pozan- 1 

tı yolunun 102-250, 104-400 
104-500 kilometrelerinde~bire
r metre açıklığında (3) adet 

ve 100-800, 101-550 kilomet
relerinde 3 metre açıklığında 
iki menfez inşaatı keşif tuta
rı olan (6997) lira (91) kuru
şla açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2- Eksiltme 6.3.941 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

RDCARDWILM 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E' 1 DELE Rı 

4Şabat, 2Magıs,1 Afutos,3//dneiteırin ltıl'ilalerintle gapılu. 

1941 iKRAMiYELERi ---
1 Adet ~ Liralık 2000. Lira 

3 ,, 1000 
" 3000. .. 

'.l 
" 

7SO .. 1500. .. 
4 

" 
500 ,, 2000. .. 

8 ,, lSO •• 2000. " 35 " 
100 .. 3500. 

" 
80 .. 50 .. 4000. " 

300 ,, 20 ,, 6000. ,, 

3- isteyenler bu )fe ait TUrklye it BankMı- para y•tırmalda f81· 
ketif evrakile tutnamelerini 
görmek için Nafia müdürlü- nm ...... blrlldlnn'9 Ye felz •im.. o...._, aynı 
ğüne müracaat edebilirler. zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

4- 1 st ek lile rin ( 5 24) lira ... _ ........ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil&iiiiiiiii-iiiiiiimlıiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiilliiilil ... lliiiiiiili ___ ..., 

(84) kuruş muvakkat teminat Devlet Demir Yol- Adana hava kurumundan: 
vermeleri ve ehliyet vesikası ları 6. ıncı lfletme Şubemize ait asfalt cadde 
almak üzere evrakı müsbite- satınalma komi•- nzerindeki bahçe divarının 
lerinin dilekçelerine bağlamak yonundan: 276 lira keşif bedelli sıvasa 
ıuretile yukarıda 2 nci mad- Muhammen be.ıeli 2200 Ye bazı tamiratı eksiltmeye 
dede yazıla günden üç gün lira olan lılllıiye istaıyonun- konmuştur. Şubatın 20 nci 
evvel villyette müracaatları da yapılacak su tesisatının, Perşembe günü saat 17 de 
lizımdır. ı (kirkir taşı Müteahhide ve ihale edilecektir. isteklilerin 

462 16-19-22 26- diğer bütün malzemesi idare- şubeye relmeleri. 

Adana elektrik ' ye ait olmak üzere) işçiliği 18-t9 447 
6-Mart- 1941 Perşembe gü- Çocuk Esirgeme 

tirketinden nü 1aat ıs de pazarlık usu- Kurumundan 
Bazı çocukların lastik aa- lü ile Adanada lıletme Mü- Çocuk Esirgeme Kurumu 

panla gerek elektrik teli ve dürlüğü binasında ihale edi- Seyhan Merkezinin kongresi 
fincanlarına ve gerekse sokak lecektir. 21 Şubat 1941 cuma _ıünll 941 Modeli 

DUrk~f P- bisikletleri 92 seneliK bir say ve 
tecrüte mahsuru bir ~aheserdir 

lambalarına tq atmaları, ele- Bu işe girmek isteyenlerin saat 17 de thra(.atçılar Birli-
k 165 lira teminat akçaları ve 

Askeri Hastahanesi ıçın trik telleri bulunan yerler- şimdiye kadar buna benzer it ği salonunda yapılacafmdan 
(78) parçadan ibaret Mobilya de uçurtma uçurmaları top yaptıklarına dair olan vesika- azayı kiramın ve kaza mura· 

Bilhassa 941 modellerindeki yenilikleri " DORKOPP ,, 
senenin en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazjan Asfalt cadde No. 94 

Dörtyol aozı Adana 

pazarlıkla yaptırılacaktır. Mu- oynamaları yüzünden kaza ve lan ile ayni gün ve saatte hhaslaranın yevm ve saati 

h d k arızalara sebebiyet verildiği Komisyon Re~islig" ine müra- mezkürda teırifleri reca olu· amen Be eli (4000) muva • 6 
görülmektedir. ölümü bile İn• caat etmeleri lazımdır. Şart- nur. kat Teminatı 300 liradır, 
taç edebilecek kazaların önü- nameler Adana lıletme ko· ••••••• .. •••••••••••••••••• 

Pazarlıgı 20-2-941 perşembe ne geçilmek üzere çocukların misyonundan, ıslihiyede Is- i O Q K T Q R 1 
g6nü ıaat 15 dedir. istekli· bu tarzda oyunlarına müsaade taayon Şefliğinden parasız 1 ı 
lerin belligün ve saatta Temi· edilmemesi ve bu gibi halle- olarak verilir. ı K J S 
natlariyle birlikte Adana As· re tesadüf olunduğunda şa• 19- 22- 27 473 ema ahr 
keri satınalma komisyonuna yet mani olunmazsa zabıtaya 1 · S h'b. C · ORAL 1 H t 1 b ....A .. mtıyaz. a ı ı: ~vıt as a arını e.6 -

nıurac•atları, veya tirketimize haber verilmeıi U. N91rıyat Müdiiru : Avukat Kızılay caclcleaindeki mua• 

f 
472 sayın halkımızdan ehemmiyet• Buıld•i1 yer : falf GçfiLJ~ 1 yene evinde kabul eder. (9) 

le rica olunur. 19-21 471 Matbuaı - Adana ı ...................... .... ..................................................... 
izzet ve i:k:~;e &~~·., D•ıkkal • Horozog"lu Kife~lnden piyango bileti alan muhakkak 

• zengın olur. 

D•kk 1 • Zevkle dinlemek ve net seda almak lstlyen mutlaka 
1 8 • H O R O Z O G L U Ma§azasından ceryanlı veya akUmiilatörlii 

'9"·R-4°'0 Radyosundan Almah. 

YENi SAAT VE FENNi GôZLOK SA TJŞ YERi 
VE TAMIRA TINI YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 
~ 

Lonuines , Zenith , Arlon ve emsali her 
nevi kadın, erkek, kol ve cep zarif saat-

D.1 kkat • G Hmafcn almak istiyorsanız HorozoğlU Mat .... _ utrayınız her çeşit !arımız geldi 11 Bu saatların tekmil yedek 
• Cruı:afonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur par çalan Uzel o 1 a r a k fabrikalanndan 

Dikkat : ~ı;::t~~!d~t~~ Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozooıu getirllmistlr 1 

d H ğ 1 Ayrıca Fenni Zel•• zarif A res : Adan• Merkez otell altında ar.ozo u 1 gözlUklerlmlz de mevcuttur 

11,', 1' 11'11111111 '''''~''''''' '''''''~''''''''''''•'•• ..... .IJııJlıJ!tm""""' Tamirat garantllldlr ............ ~ 


