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BASMUHARRIRI : Cavit Oral 
--.--ID-ARE Hlll ' Yonl 

ÇARŞAMBA l•turon cad-1 • Adana 15 T•l•fon ! ~oeta. K. 48 

Abone : Yılht' 12. Altı 

IKINCIKANUN arıotı e, Gç arıırı 3 Lira -

-- lspartada zelzele 
Ankara 14 ( A. A. ) - Bu sabah 

saat 1,30 da lspartada bir zelzele kayde

dilmiştir. Nufııs zayiatı ve hasar yoktur. 

1 9 4 1 ı llln "rttan lda,. ıı. 
Yıl : 1 No.113 kararlattırııır. 

Ply•t:• e Kuru•t:ur 
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE .. 

illi ŞEFi iZ ANKARA YA DON üLER 
Cümhurreisi 

istasyonda mera

simle karştlandtlar 

Çukurovanın 
çigit °'mes' elesi 
Yazan: Cavit Oral 

...... Halkevleri 
C. H. P. Memlekette inşa olunacak 
Halkevi binaları için 10 senelik bir 
program hazırladı 

Cumhuriyet Halk partisi genel başkanlık divanı halkevi binalarının 
b ütün memlekette on senelik bir programla inşasına karar vermiş ve bu ' 
kararın tatbikatı için derhal hazırlıklara girişilmişti r. 

Verilen karara göre, inkillibın kültür kaynakları olan halkevlerinde 
ıreniş çalışmalara imkan verecek olan binalar her sene 40, 50 kaıa ve 
2-5 vilayet merkezinde programlı bir şekilde inşa olunacak, on senede 
bütün yur tta halkevleri binalarının inşaatı ikmal edilmiş olacaktır. 

Yapılacak binaların inşaatında muayyen bir tip dei'il, mahallin ihti
yacı nazarı dikkate alınacaktır. Kazalarda nüfus vaziyetine göre inşaat 

b~de~leri 30·120 bin lirayı, vilayet merkezlerindeyse 50 bin liradan 250 
bın !ıraya kadar olan miktarı geçmiyecektir. 

• Ankara: 14 [a. a.] - Reisi-

Bir iki aydanberi Çukurova 
çiftçi ve tüccarini meşğul eden ve 
hiç te az ehemmiyetsiz olmıya!l bir 
rnes'ele karşısında bulunuyoru z. 
Bu da çigit mes'elesidir. Hakihten 
çigit ınes'elesı gerek müst" hsil ve 
gerekse tüc car için pamuk kadar 
degilse de, pamuk fiya tl a rı üzerinde 
müessir olduğu için ikinci derecede 
ehemmiyeti h~iz bir meta'dır . Bu 
itibarla bu mevzu üzerinde durı.ıayı, 

bu mes'ele etrafında ileri sürülen 
fikir ve mütalaaldrı dinlemeği ve 
bu işin bir an evvel müsbet bir 

neticeye varması hususurıda üzeri· . Afrikadaki /ngiliz kuvvetlerinden bir müfreze_harp }ı~~e 
mize vazife almağı bir memleket 

Halkevlerinin inşaat tahsisatı mahalli idarei hususiyeler, belediyeler 
bütçelerinden ayrılacak para ve parti genel sekreterliğince verilecek 
tahsisatla karşılanacaktır. 

cümhur lsmef- lnönü, hususi tren
leriyle dün sabah Ankaraya avdet 
buyurmuşlardır. Milli Şef, istas· 
yonda, B. M. Meclisi Reisi Abdül
halik Renda, Beşvekil Doktor Re
lik Saydam, Ankarada bulunan 
Vekiller, C. H. P. Genel Sekre· 
teri Doktor Fikri Tüzer,-Meb'us· 
lar, Ankara Vali ve Belediyo 
R,isi, mevki ve merkez komutan
ları, Emniyet Müdürü ve diğer 
mülki, askeri erkin tarafından 

karşılanmışlardır. 

borcu addediyoruz. ----· Maarif 
Vekili 

Vekalet erkanına mü-; 
him direktifler verdi 

Maarif 

Çigit mes'elesinin bu günkü ha
kiki vaziyeti ne merkezdedir? Bu 
hususu öğrenmek için alakadar 
çiftçi ve tüccarlarımızla temasta 
bulunduk. Elimize es~slı ve ciddi 
olduğuna inandığımız bir ;statistik 
verildi. Şimdi bu istatistiğe göre 
vaziyeti izah etmeğe çalışıyoruz. 

istatistikteki rakamlara naza· 
ran 1940-1941 senesi pamuk rekoJ. 
tesi 193,630 balyadır. Bu balya 
miktarına göre Çukurovanın çiğid 
istihsalitı ise 81,274 tona baliğ 
oluyor. Bu miktar karşısında dahil 
de istihlak edilen çiğidin miktan 
da şu tarzda tesbit ediliyor. 

13,300 tonu tohumluk 7, 700 
tonu hayvanlara yemlik ve 32 bin 
tonu da Adana ve· Mersinde faali
yet halinde bulunan yağ fabrikala· 
nnın ihtiyacıdır: 

Şu halde yekQn çiğid istihsa 
!atının 81 bin ton olduğuna ve ih· 
tiyacın da 53 bin tonu geçmediği 
ne bakılırsa bugün istihlak fazlası 

piyasada 28 bin ton çiğıd mevcut 
demektir ki bunun tutarı 2 milyon 
lirayı geçmektedir. Halbuki acil 
tedbirler alınmadığı takdirde bu 
çiğidlerin mağazalarda yanmak ve 
çürümek tehlikesile karşılaşmakta 

olduğunu kabul etmek lazımgelir. 
Onun için memleketimize iki 

milyondan fazla bir yekOna baliğ 
olacak para getirecek bir madde· 
nin bu şekilde heder olup gitmesi:ıe 
Ticaret Vekiletimizin alakasız kal-
mayacağına biç şüphe etmemek icap 

eder. Bizçe Vekaletimizin de bu iş 
için alacağı en süratli ve ınüessir 
tedbir muhakkaki !azla olarak tesbit 
edilen 28 bin ton çiğidin ya ihra
catına müsaade etmek veya da 
muattal bulunan diğer yağ labri
kal.rını da işletmek olacaktır. 

Çünkü bu fazla mikdarı Çu
kurovad11. ç.ahşmakta bulunan ~at ı 
fabrikalarının istihlak etmesine ım· 
kan yoktur. Bu cihetten bu fabri· 
kalar bu fazla Çiğidi alamayacak· 
lar veya da almak isteseler bile ih
tiyaclarından aşırı olduğu için naz
la ve istiğna ile almağa ve tabia
tile fiyat düşürmeğe çalışacaklardır. 
Netekim bugün çiğid, ortada 
alıcı olarak görülen müe•seselerin 
müstağni hareketleri ile kıymetini 
kaybetmiş bir vaziyette b~lunmak· 
tadır. Buna da misal şu rakkamlar 
gösterilebilir; G~çen sene çiğitten 
yapılan yağın kılosu 37 kuru~a sa· 
tılmakta iken çiğidi n kilosu 5,5 ku· 
ruşa alıniyordu. Bu sene yağın kilosu 
60 kuruşa satılırken çiğidin kilosu 
4,5 kuruşa tesbit edilmiş fa kat bu
gün hakiki satı ş 3,5 ila 4 kuru5 
arasında dolaşmakta ve müşteri 
bulamamaktadır. 

Görülüyor ki istihsalin istihlak· 
tan fazla olması piyasada arz ve 
taleb kaidelerine göre bir düzen 
sizlik meydana getirmiş tir. Ve bu 
sebebten elinde çiğidi olan çiftçi 
ve tüccar mutazarrır olduğu ıribi 
koıası bulunan ve ekseriyetini kü
çük çiftçi teşkil eden müstahsilde 
mütesir olmaktadır. Çünkü kozayı 
çiftçiden satın alan tüccar koza- , 
dan çıkacak pamukla birlikte çiğid 
mikdarını ve çiğid fiyatını da he· 
sap etmek mecburiyetindedir. 

Bu vaziyete göre bugün orta
da ihmal edilmiyecek ve ehemmi
yetle nazarı dikkate alınacak bir 
çiğid meselesi ve çiğid davası kar· 
şısında bulunduğumuz şüphesizdir. 
Ve bu meseleyi de mümkün olan 
silratle haletmek zarureti kendisini 
sarahatle his ettirmektedir. Bunun 
için bu çiğid meselesini bu işle il
ğili teşekküllerimizin etraflı ve e
saslı bir surette ticaret Vekaleti
mize bildirmeleri ve neticelendir· 
mei'e çalışmaları memleketimiz için 
hayırlı bir teşebbüstür. 

Tobruka 
büyük 
taarruz 

Dış istihkamlar şid
detli topçu ateşi 
altında ·----. 

Kahire 14 ( A. A. ) - Haber 

Vekaletinde 
Değişikli~!er 

YUksek Tedrisat 
Umum MüdUrlüğU
ne Retat ~emset
tl n Tayin Edildi 

Anlı.aka 14 (Hususi muhabiri· 
mizden, telefonla) - Maarif Ve· 

kili B. H asan Ali 'iücel, V tki.let 

Şiddetli Fırtına 
Evve ki gece bazı 
zarar ara sebep oldu 

'----~---~ Evvelki ırece saat 22 ye doğru başlıyan ve bütün gece devam eden 
şiddetli fırtına şehirde bazı zararlara sebep olmuştur. 

Seyhan Parkı civarındaki Belediye bahçesin?ı: b!_r elektri k direği ve 
iki Okaliptüs ağacı devrilmiş, Sed boyunda da ıkı ~gaç Y?la yıkıl.mış~ır. 

Şiddeetli rüzgar istasyonda ve Reşatbey mahallesınde bırçok evın çın
kolarını sökmüş, uzaklara atmıştır. Tepebağda birçok binanın kiremitle
ri sokaklara yığılmıştır. Asfalt cadJode Prezefoli fabrikasının çinkoları 
fırtınanın şiddetinden uçmuştur. 
~ 

rika tarafından yapılacak yar- velte verilecek selihiyetler zaman-

alındığına göre Tobrukun 250 
kilometre cenubunda Crablusdaki 
ltalyan kuvvetlerinin gerisi kesil
miş ve bunlar muhasere edilmiş

lerdir. ltalyanların Bardiyadan 
çekilmesi mezkOr kuvvetleri tehli
keli bir vaziyete düşürmüştür. 

Bundan bir kaç gün evvel lngiliz 
tayyareleri Crablus civarında bir 
çok ltalyan kafilelerini bombardı
man etmişlerdi. Fakat bu kafile
lerin Crablustan çekilen mi, yok
sa Crablusa yardıma giden kuv
vetlermi oldukları belli değildir. 

umum müdür ve müdürlerini reis
lii'i altında toplıyarak maarif işle· 
rine ait muhtelif mevzular hakkın
da kendilerinden izahat almış ve 
kültür hayatımızı alakadar eden 
mühim direktifler vermiştir. Her 
türlü resmi muamelelerin günü gü· 
nüne neticelendirilmesi ve iş sa· 
hiplerinin şikayetlerine meydan 
verilmemesi konuşulan meseleler 
arasındadır. 

Tecavüze uğru yan devletlere Ame. 

1 

!arın düşünüşüne göre,evveli, Ruz-

ı B. Hasan Ali Yücel ı dım, bütün dünyayı ali.kadar eden la mukayyit olmalıdır. [ iki sene 
ı.. _____________ _._ en ehemmiyetli olmalıdır diyor 

• siyasi mesele oı- H A R P ve ıar.J lngiltereye 

1 n O •• n u·· An s •• makta devam edi. 1 OMASI ariyet verilecek 

lngiliz kuvvetlerinin Tobruk 
dış istihkamlarını bUyük taarruza 
hazırlık olmak üzere şiddetle bom 
bardmana başladıkları da haber 
verilmektedir. 

Bir Amerikan - Alman 
harbi çıktığı taktirde 

Ankara 14 [Hususi muhabiri· 
mizden telefonla] - Yüksek ted
risat umum müdürlüğüne milli ta· 

lim ve terbiye hey' eti . azasınd~n 
B. Reşat Şemsettin Sırer tayın 

• ltalya 
Amerika ya 
harp ilan 
etmiyecek 

ltalyan Kralı 

Londra 14 [a. a.J - Romadan 

alınan haberler~ göre, Amerika ile 

Almanya arasında harp çıktığı tak· 

tirde Amerika ile ltalyanın birbir· 
!erine harp ilan etmemeleri ihtimal 

dahilindedir. Söylenildiğine göre 

Ruzveltin Amerikanın Roma sefiri 

vasıtasile ltalya Kralına gönderdi

ği bir mesaj bu yolda bir teklifi 
ihtiva etmektedir. 

edilmiştir. .. 
Eski darüleytamJar umum mu-

dürü B. Tevfik Ararahn gü~e! 
sanatlar umum müdürlüğüne tayını 
ile B. Suut Kemal Yetkinin bir 
lise muallimliğine tayini takarrur 
etmiştir. 

Açık bulunan milli terbiye he
yeti azalıklarına bu günlerde ta· 
yinler yapılacağı bildirilmekte, da
ha bazı değişikliklere intizar olun· 
doğu ilave edilmektedir. 

Henüz tegid etmeyen bir 
habere göre 

Tepede
len düştü 

ltalyan ordusu Klisura yo
lu Uzerindo kaçıyor 
Londra 14 ( a. a. ) - Tayms 

gazetesinin Atinadaki muhabiri di· 

yorki ; 
Arnavutlukta siyah gömlekliler· 

le takviye edilmiş olan ltalyan or· 
dusu Klisura yolu üzerinde kaçmak· 
tadır. Klisuranın Şimaline ve Gar
bına giden yolun üzerinde bu kı· 
taat Yunan devrileri tarafından 
bombardıman edilmekte, mitralyöz 
ateşine tutulmakta ve takip olun· 
maktadır. Klisura 10 mil uzunlu· 
ğunda bir boğazdır. Klisuranın zi· 
yaı düşman için büyiik bir kayiptir. 

Son haberler tepedelenin düş· 
tilğünü bildirmekteyse de bu ha· 
ber teeyyüt etmemiştir. 

Yunan Emniyet 
Nezareti Tebliği 

Atina 14 [ a. a. ] - Umumi 
emniyet nezaretinin 13 ikincikinun 
akşam tebliği: 

Düşman hova kuvvetleri bugün 
Prevezeyi bombardıman etmiştir. 

Pek az miktarda ölü ve yaralı var· 
dır. Bazı binalar yıkılmıştır. Yıkı· 
lan binalar arasında büyük kilise 
ve kıımektebi vardır. 

yor. Bilindiği gi- D PL silahlar teminatla 
bi, Ruzvelt bu verilmelidir. Bun 

k 1 O Pe d i Si yardımın yapıl- !ara göre;lngilte-
masını teı:ıin ede. re zengindir. E-

Hazırlık heyeti ilk top
lantısını yaptı 

Bir lnönü Ansiklopedisi hazır
lanmakta olduğunu dün kısaca bil
dirmiştik. Anadolu aj.ınsı, aşağıda 
göreceğiniz telğra(ile bu hususta 
tafsil3t vermektedir : 

Ankara 14 ( A. A. ) • Maarif 
Vekilliği, 1939 yılı Mayıs ayı i
çinde Ankarada toplanan birinci 
Türk neşriyat kongresince alınmış 
kararların tatbikatından olmak üze
re İslam Ansiklopedisinin dilmize 
tercüme edilmesi işini lstanbul 
Ünversitesi Edebiyat fakültesine 
vermişti. Bir buçuk senelik bir 
sai neticesinde mühim bir kısmı 
ikıııal edimiş ve birinci cildinin ilk 

fasikülü neşir olunmuştur. Müteakip 

Fasiküller de muntazam şekillerde 
intişar edecektir. 

Neşriyar kongresi karar ve te 

ınennile~i. arasında büyük bir yer tu· 
tan mıllı Ansiklopedinin vücude 
geti.ri~'_"'.e~i İçin de kongre maar!f 
vekıll.ıgını ~eşvik ve davet etmişti. 
~faarıf vekılliği, memleket irfanı 
için büyük ehemmiyet taşıyan bu 

işe başlamağa karar vermis ve ha 
zırlık bürosunu faaliyete geçirmiş· 
tir. Türk ilminin ve kültürünün da· 

iıııa Yüksek himayelerile gelişmesi
ne hız ve imkan vermiş olan çok 
,ayın rnilli Şefimiz ve reisi cümhu 
rumuz ismet lnönü, yapılacak milli 
Ansiklopedimize yüksek adlarının 
verilmesi lütfunu ve şerefini cüm· 
huriyet maarifine bahiş buyurmuş· 
(ardır. lnönü Ansiklopedisi 14-16 

cild olacaktır. Bu Ansiklopedinin 
vücude getirilmesine salahiyetli 
Azadan mürekkep heyetin reisliği

ni Çankırı mebusu Hüst\yin Cahit 
Yalçın •ve nmumi katipliğini de 
lbrahim Ali.eddin Gövsa deruhte 
etmişlerdir. 

Maarif vekili Haslln Ali Yücel 
İn reisliğinde ilk toplantısını ya
pan hazırlık heyeti çalışmaların 

tanzim ve tertibine ait ilk esas 
kararları vermiş ve bu kararların 

tatbikine geçilmiştir. 

cek kanun layi· !inde kauçuk ;re 
halarını Amerikan sair maddeler var 
meclisineı- tevdi dır . B\,Jnları ıra• 
etmiştir. Bug-ün ranti olarak ve-
Amerikadan ge- rebilir. 
len haberlere gö- Bazı muhalif 
re, Layihalar ha- 1 f er ise, ııgiliz h•.rp 
riciye emcümeni- gemilerinin Arne 
ne havale olun· 
muştur. Bir taraf· 
tan hariciye en· 
cümeni kanun lii
yihalarını tetkik 
ederken, diğer ta· 
raftan da Ameri· 

rika limanlarında 
t an1irine itiraz et~ 

mektedirler. 
Kanun layihaları

nın , bütün bu 
itirazlara rağmen, 
meclisten geçe-

ka politikac ı ve • ceği kuvvetle tah 
gazeteci'.eri me- min edilmektedir. 
sel e n i n m ~- Zira muhalifler 
nakaşesini yapmak kuvvetli değildirler. 
tadırlar. Kanun , Ruzvelt ayan ve 

layihasının ırerek ' ~ mebusan meclisin-
politikacılar ve Rumen kralı, general An· de ekseriyet te· 

gerek gazeteciler tonesko ile bir geçit resmind min etmiştir.Şimdi 
tarafından tas- tehlike.kanun layı 
vip edildiği anla- R halarını bir müd· 
şılmakla beraber omanya d Lt.-geciktirmek-
mühim bir ekalli- tedır. Bununla be. 
yetin bu li.yihala- b • raber Ruzvelet şim 
ra muhalif olduğu ır sıçra- diden, bu ka-
da meydana nunlar kabul edil 
çıkmaktadır. Bu h miş gibi, icabeden 

muhalif ekalliye- ma ta tası tedbirleri almak· 
tin ileri sürdüğü tadır.Mesela,Ame-
noktai nazar şu· rika harp endüst 

dur : l k? risinin verimini ar· 
Amerikanın Av· mı 0 aca e tırmak için bir 

rupa iş l. e r i ne'I komisyon kurmuş 
karışmasında tehlike vardır. Ame· tur. Buda gösteriyor ki, Ruıveltin 
rika kendi kabuğuna çekilmeli ve ufal: tadillerle bile olsa kanun 
kendi işlerile meşğul olmalıdır. layihalarının meclisten geçeceğin-

Oiğer bir zümre vardır ki bun- den emin bulunmaktadır. 
!ar da Ruzveltin teklıf ettiği şekilde 
yardıma taraftar değildirler. Bun· [Devamı Üçüncüde] 

Eğe mıntakasında 
tütün piyasası açıldı 

lzmir 14 ( A.A) - Eğe böl· Bu sene tütün fiyatlarının mü· 
ıresinin her tarafında bu giln tü· sait olacağı umulmaktadır. Tic;ar~t 
• · 1 y l' vekaletinin teşebbüsile şehrimız ış, 

tun pıyasası açı mıştır. er ı ve . t l"k b k ı ı şubelAri 
ı:ıraa ve em a an a ar • 

ecnebi tütün kumpanyaları memur- tütün alıcı tacirlere müsait şart· 
ları, tütün milbayaası için tütün !arla kredi açmaları için merke"· 
mmtakalarına ıritmiş bulunuyorlar. !erinden emir almışlardır. 
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• ASKERLiK ____ _ 

· ngiıiz te 8kkisin gö e 
Akdeniz cephesi 

Yazan : M. Şevki Yazman 

.• .ıı. Ameri-
DUnyanın ,en zen- kalı ma-

gin adamı olmak ·~:~di:ı~: 
İSfermİSİniz? rinden B. 

•---------" fMaya
1

n1n 
iddiasına göre en ıııükemmel mü
kessifeyi icad ve imal edecek 
olan adam, cihanın en zengin 
adamı olacaktır. Mükessife, en 
eski icadlardan biridir. 18 inci 

asırda elektrik ile ayni zamanda 
keşfo,(ilmiştir. Fakat bu tarihten
beri bütün keşiflerde şayanı hay
ret terakkiler kaydedildiği halde 
mükessife bahsinde hiçbir terakki 
görülmemiştir. Mükessifler daima 
ağırdır, randımanı az ve kullanıl
ması zordur. 

IHatagda iddetli yağmur 
far mühim tahribat gaptı 

Gerek harekattan ve gerekse bizzat lngilizlerin tariflerinden anla 
dığımıza göre Arnavutluk cephesi, Libya cephesi veya Akdo

nizdeki adalar cephesi yokt11r. Tek bir Akdeniz cephesi vardır. Vakıa 
işin bu tarif ve telakkisi hakikatte kuvvetleri veya muharebe şekillerini 
değiştirmez amma, bütün cephede sevk ve idare birliği temin edeceği 

için çok mühim telakki olunmalıdır. Ancak bu sayededir ki ltalya en 
müessir darbenin geleceği yer hakkında şaşkınlığa düşürülüp kah sağ

dan ve kah soldan vuruşlarla daha müessir surette sarsılır, şurada veya 
burada ba•kına uğratılır. Bilmukabele ltalya deniz aşırı olan bu mem
leketlere zeten güç yaptığı ikmal nakliyatında da tereddüde düşürüle
cek, yardımını ikiye bölerek her tarafa kifayet etmiyen sevkiyata icbar 
edilmiş olur. 

Köprüler Yıkıldı; Sel- J 

lerr ağaçları_.Sürükledi 
Valinin 
Tamimi 

Hiç bir memur keyfi, 
şahsi, indi, kararlar 

veremez! Harekatın icra tarzına bakılırsa lngilizlerin bundan çok şeyler ka
zanmış bulunduğuna da hükmetme! lazımdır. Arnavutlukta Yunan ordu
sunun gösterdiği taarruz, ltalyanları Libyadaki ordularına ikmal sevki
yatını azaltmaya ve hatta hava kuvvetlerinden büyük bir kısmını bura
ya yığmaya icbaretmiş, ve bizzat lt<ılyan başkumandanlığının nazarı bu 
cepheden çevrilmişti. lngilizler bundan istifade ederek yüklenince ltal
yanların i.cil ikmal zaruretlerini erı ziyade şimali Afrikada duydukları 
ve batta hava kuvvetlerinden bir kısmını Arnavutluktan alıp şimali Af
rikaya gönderdikleri muhakkaktır. Bu suretle Arnavutlukta teksif edil
meğe başlıyan ltalyan yardımı kısmen tavsamış oldu. 

Yunanlıların da bundan istifade ettikleri aşikar. 
Derken şimali Afrikadaki harekat Bardia önünde bizzarure mu 

vakkat bir duralama kaydetti. Buraya lngiliz kara ordusunun ta
haşşüt edip hazırlığını ikmal etmesine kadar lngiliz deniz kuvvetle
rinin de beklemesi zaruri olduğ'undan bu fırsattan bilistifade lngıliı 
deniz filosu cephenin sağ yanı Arnavutluk cephesi önünde gö-

(Devamı Üçüncüde) 

r!AtJ{tlı11J' ;ı 
Çörçilin hayati 

Mücadele ile geçen Bir hayatın hikayesidir. 

Asrımıza layık bir mükessife 
keşif ve imal edecek olan adam, 
senede beş yüz milyon dolar ka
zanacaktır. 

• 
oıuıeri traş et
mekle- milyoner 
olmuş! 

Nevyork
ta Paul 
Ruçester 
isminde 
bir berber 
ölmüş ve 

oğullarına bir milyon dolar bırak
mıştır. Paul, sadece ölüleri traş 

ediyormuş. Bu iş için traş parası 

olarak beş dolar alıyormuş ve 
günde traş ettiği ölüler 75 ten 

1 

az değilmiş. 

iyi kazanç getiren _bu ııı_esle
ğile Paul Roçester bır mılyon 

1 doları 35 senede biriktirmiştir. 
Oğulları da berbermiş, lüks ber-
ber salonları varmış, fakat bun 
lardan hiç biri ölü traş etmiyor-
ınuş. 

• Mütehas-
Mikrop!ardan tsıslar, kö-

m il r ve 
lıimba yapılıyor petrol ıa-._ _______ __, sarruf et-

Sağlam eli Devlet Sefinesini fır- bağlılığını, insana şaşkinlık veren 
imalı ve tehlikeli denizler ' çalışkanlığını ( yalnız ya•dığı uıa- mek üzere ziya istihsali için muh-

üzerinde idare ederken Vinston kale ve kitaplar büyük bir başarı telif çarelere başvuruyorlar. Şimdi 
Churcll'in hayatı hakkında neşre- sayılabilir) memleketine ve lngiliz bunlar mikroptan istifade etmeğe 
dilen bu kitap pek zamanında or- imparatorluğuna merbutiyetini an. çalışıyorlar. Yani mikroptan lam-
taya çıkmıştır. Başvekilimizle mu- lıyoruz. Bütün bunlar onu ikrah bala~ yapılacaktır. 
as1r olan nesil müeUifin söyleyece· ettiği. düşman\ mağlup etme İşine Ma\\\mdur ki. denizlerde dal· 
ği şeylerin hepsini değilse de ek- yani en bUyUk vazifeye hazırlamış g-aların çıkardığı ziyaları tevlid 

serisini bilir. Onlar için Mr Churc- tır. eden madde milyarlarca bakteri· 
hill zamanımızın en dikkate şayan Onun ne kadar şevkli bir gay- !erdir. Çürümekte olan ağaç kü-
ve parlak şahsiyetlerinden biridir. retle ve azimle bu vazifeyi yaptı- tüklerinin ve tefessüh eden ba-

Bundan kırk yıl önce siyaset ğını bütün dünya biliyor. Mr. Mar lıkların da ziya neşrettikleri ma-
semasında parıldayan yeni bir yıl· tin, Başvekilin hayatının bu devre !Omdur. Ziya neşreden hesapsız 
dız halinde ilk görüldüğü zaman-

1 
sini anlatırken, pek İsabetli olarak bokteriler bu aydınlığı yapıyor. 

dan beri onlar Churchill'i hazan arka plana çekiliyor ve sözü biz- Bu bakterilerin mahiyeti len 
bi!tün ihtişamile parlayan bazan zat Mr. Cburchill'e bırakıyor ve tarafından iyice tetkik edilmemiş-
layık olmadığı bir V A Z fi3ı. INJ Sl onun Avam kama ti. Şimdi bunların mahiyeti mey-

sönüklüğe uğ- ı-ı 1 T 1 c rasında ve rad- dana çıkarıldıktan başka mahsus 
ramış olarak gör- P O L U S yoda ir_ad ~ttiği surette üretilmesine imkan bulun-
düler. Bütün tali _ kudreth ve ılham muştur. 
tahavvu··ııer"ı arasında o daima azim- ı verıcı nutuklarınd_an iktiba.slard .. a f I l 

b ( B k lk Bu keşfe muvaf ak o an a im 
il. ve da"ıma yılmaz bir muharip J 1 ud~-~uytor_-h. aşvtekktıl ola.lrlat ı sloy- J H b f . •ponyalıdır. atta u müte ennın 
Olarak kaldı. Mu .. cadelenin en ke- e ıgı _ar_ı ı,, nsu· u ka mı e e şun a- . - . b k 

d k suni surette ürettıgı a -. . d k 1 cının daima rı emıştı: ıze an ve eme ten 
sıf yerın e onun 1 1 

- ı ı t · d b k terilerden cep lambası yap-
ı d 

• ·· .. ıd·· F kat yeni ne- goz yaş arı ve a ın erın en aş a 
par a ıgı goru_ "· . a _ vadedecek bir şeyim yoktur . ., Bu !l'ağa muvaffak olmuştur. Elektrik 
sil tabii siyaoı tarıh okuyanlar mus k"ta . ı· tt"kt - 1 t 1 1- b 1 h t • · . . . ı p ın ışar e ı ~n sonra soy e- ve pe ro am a •rı arare neş-

tesna, onun mazısıne daır pek az diği en son nutuktan bir parça rettikleri halde mikrop lambası 

Antakya 13 [Hususi] - Bir haftadan beri durmadan yağan şiddet
li yağmurların husule getirdiği seller büyük tahribat yapmıştır. 

Seller bilhassa şehrin su deposunun bulunduğu defne şellilelerinde 
büyük tahribata sebeb olmuş, deponun büyük bir kısmı ile civardaki 
ağaçları ve değirmenleri:sökup götürmüştür. Buradaki_vaziyet cidden fe
cidir. Seller bahçelerede hücum ederek tahribat yapmıştır. lki"günden
beri susuz kalan şehrin su ihtiya< mı karşılamak üzere belediye arazözü 
faaliyete geçerek bir kısım evlere su tevzi etmiştir. 

Dün sabah defn~ye giden Valimiz, su depusu ile diğer yerlerde vu
kua gelen tahribatı gözden geçirmi~ , depoııun derhal tamir edilerek şe-

' hirde başlıyan su sıkıntısının bir an evvel izale•i için icap_eden ted-
birlerin alınmasını emretmiştir. Bunun üzerine Belediye faaliyete geçmiş, 
su deposunun şehre su verecek bir hale ifrağı için amele çalışmağa baş
lamıştır. Bugün yarın şehre su verileceği tahmin edilmektedir, 

Diğer taraftan seller Harbiye : Selier Kuserde ve Kemirköprü 
ile Yayladağı arasındaki ~usede de civ.rında da oldukça - mühim ·ıah-
mühim tahribat yapmış bazı men - ribat yapmıştı. Bohşun köyünün 
fezler }'lkılmış, köprüler hasara bütün . mezruatı sular altındadır. 

uğramıştır. Yayladağı ile şehrimiı A;ı ' neh;i s~viyesinden Çok yüksel.:-
arasındaki . muvas~la dündenberi miş, deınirköprü civarında bazı 
durmuş .v~zıye.!tedır. . araziyi istili etmiştir. Demirköprü 

Valımız dun sabah beraberın- . . . . . 
d N f. M" d"" .. ld - h ld ıle şehrımız arasındakı şosanın bır 

e a ıa u uru o ugu a e k d 1 1 d d y l d _ k "k . ısmı a su ar a tın a ır. 
ay a ag şosasını teı ı etmış ve Süveydiye mıntakasında da su-

harap olan köprülerle ınenfeı!erin 
lar çok tahribat yaı>mış ve Cilliye 

derhal tamir edilerek seyrü<efMi" 
köyünü sular b>smıştır. en kısa bir zamanda tekrar baş-

Her tarafta bir leli.ket halini 
!anması için icap eden tedbirlerin 
alınmasını emretmiş, bu mıntakaya alan sellerin tahribatı hakkında 
derhal kamyonlarla amele ve fen peyderpey ınalOmat gelmektedir. 
memurları gönderilerek tamirata insan ve hayvanca zayıat ol-
başlanmıştır. m,dıgı, fakat maddi zarar oldukça 

Tamiratın bir iki güne kadar mühim bulunduğu öğrenilmiştir . 
ıkına! edilmesi beklenmektedir. Yağmur devam etmektedir. 

Poliste . 

Feci bir kaza 
Yenristasyonda bir adam iki vagon 

a r as ı n d a e z i 1 d i, ö 1 d ü 
Yeni istasyonda feci bir kaza olmuş, bir memur iki vagon arasında 

eıilerek ölmü~tür. Salih oğlu Ali Şan, iki vagonu birbirine bağlayacağı 
sırdda tampon arasında kalmış, ağır surette yaralanarak hastahaneye 
kaldırılmış, fakat aldığı yaraların tesirile ölmüştür. 

• Abdül'aziz oğlu Hasan Akyürek isminde biri, hırsızlık için girdiği 
Ahmet kızı Haticenin evinde suç üstünde yakalanmış.- hakkında kanuni 
takibat yapılmıştır. 

Ulukışla Belediye reisi 
Ulukışla Belediye reisi B. Ya

kup Ünal Belediye işlerile alakadar 
olmak üzere şehrimize gelmiştir. 

Merkez Veterinerinin 
tetkikleri 

1 

Osmaniyede hayvan hastalık
ları etrafında tetkiklerde bulunan 

• merkez Ve- terineri B. Cemil Altan 
dün şehrimize dönmüştür. 

lstanbul şehir tiyatrosu 
artistlerinin elbiseleri 

lstanbul şehir tiyatrosu artist

lerinin - başka memleketlerdeki 

emsaline kıyasen - aldıkları maaş 

pek azdır. Artistler, bu maaşların

dan bır kısmını da piyeslerde al

dıkları rollerde giymek üzere yap

tırdıkları kostümlere veriyorlar. 
şeyler bilirler, onlar için Churchill iktibas ediyoruz: buz gibi soğuktur. ıCıvılcım ve 
buhranlı . bir saatte ileriye atılan " Önümüzde uzun ve karanlık · b ı· b T d 1 

şerare neşretmıyen u am anın ı·yatro a reza et 
Caz.ıb ve heybetli bir simadır. Churc- azap ve mihnet ayları var.. Ölüm barut ve emsali yüksek iştialli 

Haber aldığımıza göre yeni 

sene bütçesi hazırlanırken artist~ 
lerin terfihini temin etmek üzere 

kostüm masraflarının bütçeden ve

rilmesi için dekor, aksesüvar, gard

rop tahsisatının arttırılması ve bu 

suretle artistlerin elbise yaptırmak 
külfetinden kurtarılması düşünü-

h"ıll • onlara iradelerinin tecessüm ve iztirap yol arkadaşımız, meşak- dd 1 d çıkaran sarhoş • k 1 b b ma e erin muhafaza olduğu e-. b" •ekli memleketlerinin en at i i.sırnız, se at ve şecaat ye-
etmış ır '. ' t" d mukadd t gine kalkanımız olacaktır. Birleş- polarda İstimalinde hiç bir lehli- Tiyatroda rezalet çıkaracak 
buhranlı hır s~a ı_n e_ _ e~a. meliyiz. yılmamalıyız. baş eğmeme ke yoktur. ispanyada barut ve surette sarhoş olarak yakalanan, 
tarafından seçılmış bır onder gıbı liyiz. Meziyetlerimiz ve başarıları- dinamit fabrikalarında şimdi mün- Karşıyaka mahallesinden Kerimoğ-
görünüyor. O yurttaşlarının ve bü- mız Avrupanın zulmeti içinde ya- hasıran mikrop lambası kullanı- lu Duran-Yılmazok, ikinci sulhceza 
tün dünyadaki hür insanların kal- narak ışık saçmalı, ta ki. ~unl~r 1 or 1 mahkemesince beş gün hapsa mah-
bi i "tehlike arttıkca yükselen sar- Avr~pa _kurtultuşunun hakıkı bır ıy · --' 

' lmektedir. n . hl S . meş alesı olsun . ., kom edilmiştir. 
sılınaz cesaretıle fera atıyor. esı ___________ ...,..., ____ _,..,...., __ ..,...,...,...,. .... ..,...,. .... ..,. __ _,..,.""' ______ ..,. ______ ...,..,..,.. ____ ..,....,. ___ _ 

eşsiz bir belii.ğatle, \;ir boraza_n ,11===== O 
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Genç nesil bu küçük kitapta B u K A D 1 N s a li"il D f 

kalabalık ve harikul'ade bir haya· Ç • EF • KA 
E 1

. Ch •-================================== evıren : tın izlerini bulacaktır. vve a urc-
hill'i genç bir asker olarak harp 
meydanlarında görüyçruz. Genç 
yaşında şöhret kazanmıya muvaffak 
oluyor ve, merhale merhale, müd
hiş politika münakaşaları ortasın· 
da, devlet adamlığı mertebesine 
yükseliyor. Az zaman içinde hemen 
hemen bütün en yüksek devlet 
makamlarını i;ğal ediyor. Buna 
rağmen, hepisinin yükseği olan bir 
makam, !'On zamanlara kadar onun 
için erişilmesi imkinsız gibi görü
nüyordu. Sonra hayatının en mü
him uati çaldı. Hürriyet ve ada· 
!et ideallerine küstahca hücum e
dilip te netice harbe müncer olun
ca bütün millet insiyaki olarak 
Churchillin alemdar olmasını istedi. 

Ben sah akşamları çarşamba 
sabahına kadar Sen Korentende 
neler olduğunu gene bilmiyorum. 
Geçen günkü parlak nazariyeleri
nize uyarak Liyanı serbest bırak
mağa hazırlanıyorum. Diğer taraf
tan merkez kumandanlığında yap
tığım tahkikatta da fotoğrafları 
ancak Stifelin çalabileceği netice-
sini veriyor. 

Sert konuşuyordu. Bir hafta 
evvel anlaşmak teklifinde bulun
muş olmasına rağmen Komparsa 
duyduğu soğukluğun geçmediği 
anlaşılıyordu. 

Şmit söze karıştı: 
- Papaz Gayyardın evinde 

ortasından ikiye kesilmiş büyük 
bir şarap fıçısı var, bir adam ala
bilir. Ama 11 mayıs gecesi bu
nun dolu olup olmadığı meçhOI.. 
Velhasıl yeni bir ma!Omat yok. 

Kompars söze başladı: 

edebiliriz: 
Ortada iki Gayyard var. Bunlar 

sıra ile bir hafta Sen Korentende 
bir hafta da Fransa-la kalıyorlar. 
Nöbet değişmeler salı - çarşamba 
geceleri ve tayyare vasıtasile olu
yor. Bu iki adam bir casusluk şe 
bekesinin dimağı vaziyetindedirler. 
Ben şimdi buna eminim. işte delil
lerim .. 

Friçin Vandövrdeki tahkikatı 
neticelerini kısaca hulasa etti. O 
söyledikçe muhataplarının yüzlerin
deki ifade değişiyor, hepsi şaşkın
laşıyor. Papanın gözlerinde bir tees
sür ifedesine sezmek mümkündü. 

Komprrs devam etti: 
- Şimdi Stilelden bahsedelim. 
Bu adam iki tarafa da hizmet 

eden alçağın biriydi. Emin oldu
ğum hadiseleri sayayım: 

çıktı. Bu araştırma onu Freri so
kağına, şimdilik kendisine 1 numa
ralı Ga yyart diyeceğim adamın 
evine götürdü. Oradan ancak ölü
sü, kanala atılmak üzere, çıktı. 

Plan gayet iyi hazırlanmıştı. 
Bizler onu kaza ile veya İntihar 
suretile boğulmuş sanacaktık. Şüp
helenir ve tahkikata girişecek 
olursak hemen bir vasiyetname 
bulacaktık. Bu vasiyetnamenin ken
dilerile hiçbir alakası olmıyan, ya
kalandığt takdirde tehlikeli ifşaat

ta bulunamiyacak bir kadın tara
fından bize verilmesini temin etti
ler. Kadının hiçbir şeyden haberi 
yoktu, kağıdı öyle bir yere koy
muşlardı ki esasen ondan başkası 
bulamazdı. Onu feda etmek de 
zararlı sayılamazdı, esasen mahvol
muş bir kadındı. 

Hayın itiraz etti: 
- Fak at Stifelin hareki.tında 

tezat yok mu? Bazan casus, bazan 
casus avcıs1, nasıl olur? 

pabilecek biridir. Hareki.tını man
tıki ve şayanı kabül bir surette 
izah edeyim mi? Tabii tahmin edi
yorum. 

Stile!, Sen Korenteni cebinin 
içi gibi bilmektedir. Bu arada bir 
Fı-ansh casusu tanıyor. Fakat bu
nu şimdilik ele vermiyeı-ek a"8mi 
istifade edebileceği zamanı bekli
yor veya çoktan onun suç ortağı 
olmuştur. • 

10 mayısta çektiği fotografla
rı bu casusa satıyor. Bu fotoğr_11f
lar ayni akşam Vandövr beledıye 
reisi Furmanuara teslim ediliyor. 
(Belediye reisinin o gün Sen Ko
renten için bir mürur tezkeresi al
mış olduğunu öğrendim) 

Fakat Stile! bu casusun Gay
yardın kumandası altındaki bir 
tefkilita mensup olduğunu bilme. 
mektedir. Casusluk işlerile düşman 
askerlerini kurtarma işlerinin bir 
elden idare edildiğini de bilmiyor, 
tabiatile tanıdıiı Fransız casusu 
da bvnu ona ğiretecek deiildir. 

Valimiz Bay Faik Üstün ta
rafından memurlara aşağıdaki ço 
mühim tamim yapılmıştır: 

" Atatürk' ün Milletimize en 
büyük armağanı olan Cümhuriyet 
idaresinin temeli kanun hakimiye
tidir. Bu idarede yalınız biricik 
teşrii varlığımız olan Büyük Mil
let Meclis;nin vazzettiği kanunlar 
hüküm sürer. Büyük, küçük hü
kümet teşkilatına_ dahil hiç bir 
memur bunlara karşı gelmek, key
fi, şahsi, indi kararlar vermek ve 
bunları icraya kalkışmak hak ve 
selihiyetine asla malik değildir. 
Ne iyi niyet meyli ııede hizmet 
ve muvaffakiyet kasdı kanunları 
çiğnemek için kimseye ıiper ola
maz. Mevzuatımızı çiğnemek ba
hasına vücude getirildiği sanılan 
eserler , elde edilen muvaffaki
yetler ittiraıtan, insicamdan, imti• 
dadtan mahrum birer sakat bam· 
leden ibaret kalmaia mahkOm
dur. Kanunların hizmet ve faali
yete, eser yaratmağa engel oldu
guna dair arasıra yükselen tenkit 
ve şikayetler ise kısa görüşün, 
tenbelliğin, laubaliliğin ve rejimi
mizin ruhuna istinassızhğın teza
hürledirdir. 

Hizmete mani sanılan bir ka
nunu çiğnemekle değil onun ta
dil ve islahı yollarm1 aramakla
dır ki bu rejimin baka ve seli
betine yardım olunabilir. Bazı ar

kııdaşlar_'.m~n bu çeşit. hatalı ı-•y-
1 retler yuzunden kendılerini kanu

nun pençesine" kaptırdıklarını ibret 
ve esefle görmekteyim. Şu halde 
hem kendi istikballerini körleten 
hem de memleket ve millet için 
zararlı akibetler doğuran bu gi
bi hareketlerden içtinap ve bü
tün işlerinde mevzuatımızı rehber 
ittihaz etmelerini bütün arkadaş
larıma ehemmiyetle tavsiye eyle
rim.,, 

• Ebedi Şef Atatürk için 

yapılm•sı kararlaştırılan " Anıt 
kabir ,. in bulunacağı Rasattepede 
toprak düzeltilmesine başlanmıştır. 

Hazırlanan projeye nazaran 
bu tepenin muhtelif cihetlerinden 
asfalt yollar geçirilecek ve etrafı 
ağsçlandırılacaktır. Partinin kur
duğu komisyon anıt - kahirin lıer 
cihetçe mükemmel olması için dün
ya sanatkarları ile temaslarına de
vam etmektedir. 

• Bursa mıntıkasında iktisat 

müdürlüğünün teşebbüsile temmuz
da zirai ve sınai mahsuJler sergisi 
açılacaktır. Sergi için şimdiden 
hazırlıklara başlanmıştır. 

• Maarif vekaleti tarafından 
orta tedrisat müesseseleri için hA
zırlanan gramer kitabı, bu ders 
yılı başından itibaren okutulmağa 
başlanmıştır. Ancak bu kitap bir 
gramer tecrübe kitabı mahiyetinde 
olduğundan muallimler bir senelik 
tecrübe esnası'lda elde edecekleri 
fikirleri rapor halinde Vekalete bil
direceklerdir. Maarif Vekaleti, ve
rilen cevaplara nazaran kitapta 
lüzumlu gördüğü tadilat yapıla
caktır. 

• Yüzüncü doğum yılı mü

nasebetile geçenlerde r.ıemleketin 
h~r tarafınıla ihtifaller yapılan bü
yuk vatanperver edip Namık Ke
malin bütün eserlerinin dil ve ta
rih kurumu tarafından verilmiştir. 

Kurum, bu maksatla şimdiden 
hazırlıklara başlamıştır. Bundan baş 
ka merhumun hususi, resmi haya
tına, edebiyattaki mevkiine, inkı

lapcılığına, vatanperverliğine d.ıir 
de büyük bir eser yazılacaktır. Bu 
ese, en selahiyettar kalemlere yaz
dırılacak ve evvelce Namık Ke
mal hakkında neşredilen yazılar-

Mr. Martin 'in kitabı mecburi 
olarak en fazla mazideki hadisele
ri ar.latmakla beraber, Başveldlimi 
zin hayatını gözümüzün önünde 
canlandırmakta ve dehasının ve 
karekterinin inkişaf ederek bugün 
kü olgun mertebeye gelmesini bize 
göstermektedir. Bu kitapta onun 
ulvi cesaretini, hayatiyetini, hayata 

- Arkadaşlar. Size bir halta 
evvel söylediiim ihtimali daha •e
rahatle anlatmak isterim. Bence 
hadiseleri ancak bu ihtimalle izah 

Stile! 10 mayısta iki mühim 
fotoğraf kopye etti, bir üçüncüsü
nü da aldı ve hepsini düşmana 
sattı. Bununla beraber 11 mayısta 
şehirdeki gizli dUşman aıkerlerini 
ışiklr bir hUınUniyetle araııtırmaia 

- Biliyorsunuz ki bu müm
kündür. Stile! ahlaken bu işi ya- (Devam Edecek) dan da istifade edilecektir. 
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15 lkinciklnun 1941 

ingiliz Telikkisine 
göre A ~deniz 

cephesi 
( Baştarafı ikincide) 

ründü. Avlonyaya ağır bir darbe 
indirdi, ltalyanların ikmal işini tek· 

rar güçleşirdi. 
Bardianın sukutundan sonra 

şimdi sıra Tobruktadır. lngiliz ka
ra ordusu hücum hazırhğını ikmal 
edince, lngiliz deniz fil osu da bu 
müstahkem mevzi önünde görüne
cek, ağır mermilerile bu defada 
Tobrukta kendi ordusuna yol aça
caktır. 

Hülılsa görülüyor ki filen de 
Akdenizde müttehit bir cephe mev· 

cuttur. 

H r v 
dip omasi 

[Baştarafı birincide/ 

Hindiçini meselesi 

Amerika şimdi ayni zamanda 
Siyam, Hindiçini meselesile 

de alakadardır. Malumdurki Siyam 
Fransanın müstemlekesi olan Hin· 
diçiniye karşı taarruza geçmiştir. 
Bu hadise ufak görünüyorsa da ar
kasında büyük bir manevra vardır. 
Siyam Japonya tarafından tahrik 
edilmektedir. Sebebi ise şudur: 

BUGON 

FİLOF'UN 
NUTK 

Yunanistanda ve Macaris
tanda nasıl karşılandı? 

Atina 14 [a.a] - Yunan ga
zeteleri, başvekil Filof'on nutkunu 
göze çarpacak bir surette neş· 

retmektedir. Estia gazetesi, nut
kun Yunan efkirıumumiyesince bü
yük alaka ile karşıle.ndığını ve Yu
nan milletinin komşusunun müşkil 

ve nazik siyasi vaziyetini anlaya
bilecek derecede siyasi goruşe 

malik olduğunu kaydederek di

yor ki : 

TEPE~ELEN\ 
!DÜŞMEK 
ÜZEREDİR! 
İtalyanlar fevkalade 
müstahkem mevzi-

lerinden atılıyor 
Asker dolu bir ltal
yan nakliye ge isi 
batırıldı 

LIBYADA 
HAREKAT 

lngiliz Nil ordusunun ltal
yanlardan aldığı ganaim 

Kahire 14 [a.a] - lngiliz u
mumi karargahının tebliği : 

Lıbyada vaziyette hiç bir de· 
gişiklik yoktur. Kassala, Gallabad 
bölgesinde keşif kollarının faal ha
rekatı devam etmektedir. Diişma· 
na kayıplar verdirdi. Diğer cep
helerde kayda değer bir şey yok· 
tur. 

Adana Tic~ret vo Zahire f;. r• ısı 

14 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

En az En çok 
Kr. S. Kr. S. 

1 • Klevland 60 
il . .. 

Akala 64 

Kapu malı 
48,75 P. Temzi Engin 

Kozacı p 51 
• Ma.Parlağı 49, 75 50 
Şark buğdayı 

Arpa 
Y. Çiğidi 4,50 

Koza 11,75 12,125 

Ankara Kambiyo Borsası 
14 lkincikanun 1941 

Bu cephenin sağ ve sol yan
ları arasında hareket birliği olduğu 
gibi kuvvet kaydırmalarıda vardır. 
Amma bu kuvvet kaydıtmas ı şim· 
dilik yalnız deniz ve hava kuvvet
leriyle yapılmaktadır. 

Giridin ve Yunan adalarının 
müsait vaziyeti ve buralarda tesis 
edilen hava üslerinden hem Arna
vutluk ve hem şimali Afrika cep· 
hesine ve bizzaı ltalyaya taarruz
lara imkan verdiğinden hava kuv· 
vetlerinin üslerini değiştirmeden 
kah sağ yanda ve kah sol yanda 
teksif edilmek imkanları çok daha 
fazladır. 

Hindiçini Vişi hükümetine tabidir. 

Vişi hükümeti ise bitaraflık politi
kası takibetmektedir. Almanya ta
rafında bu politikadan ayrılması 
için yapılan tazyiklere bile karşı 
gelmektedir. Vişi hükümetinin bi
taraflıkta ısrar göstermesi Mihver· 
cilerin bu defa şarkta böyle bir 
harekat ihdas etmelerini mucib ol· 
muştur. Bir taraftan da lngiltere, 
Amerika vastasile Vişiyi mukave· 
mete devam ettirmek için çalış
maktadır. Hatırlardadır ki Ameri· 
kanın yeni Fransız büyük elçisi Lihi 
vazifesine başlar başlamaz Fransız

ları mukavemete teşvik edeceğine 
dair sözler söylemiştir. 

" işte bunun içindir ki Yunan 
milleti Bulgar hiikOmetinin çizdiği 
harici siyaseti bütün bu güçlükler 
içinde koruyabilmek üzere sarfet
tiği anlaşılan samimi gayretleri bil
hassa taktir eder. Yunan milleti 
şuna kanidir ki, Bulgaristan bu 
siy>seti ile hüriyetini en iyi bir 
tarzda müd>faa etme~te ve Bal. 
kan milletlerinin istikbalde "şbirli
ği ve ahenkli yaşayışlarına his•e· 
dilir derecede hizmet eylemek

tedir.,, 

• Atina: 14 [a. a.J - Yunanlı
lar cephenin merkez mıntakasında 
ani bir taarruz yapar&k ltalyanları 
fevkalade müstahkem mevzilerinin 
birinden atmışlardır. Şimal mınta· 
kasında fena hava tekrar başla
mıştır. Sahilde Himara şimalinde 

ltalyanların kendılerini toplamak 
için sarfettikleri bUtün gayretler 
Yunanl>lar tarafından akim hıra· 
kılmıştır. 

Londra 14 [a.a] - lngiliz Nil 
ordusunun Libya taarruzu esnasın
da 370 kilometrelik ileri hareke
tinde aldığı mühim ganaim ara· 
sında 41 i orta ve 162 si hafif 
olmak üzere 203 tank, 589 top, 
300 bini mütecaviz top mermisi, 
600 zü mütecaviz mitralyöz, 2 mil
yondan fazla tüfek ve mitralyöz 
mermisi, 1700 den fazla kamyon 
vardır. 

1 
Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Şimdi bu iki yandaki münferid 
darülharpları tek bir cephe şeklin
de telakki edince ltalyanın bura· 
daki zaafı da kendisini daha iyi 
gösterir. 

Ôyle bir cephe ki taraflardan 
birisi (yani lngilter•) bu cephenin 
sag veya soluna kuvvet kaydırabi· 
lir, harbin ehemmiyetine göre yığı· 
naklar yapar. 

(ileride belki kara kııvvetleri 
dahi) diğer düşman ise bu iki cep
he arasın :! kuvvet nakli yapamı

yacayı gibi bizzat anavatan· 
dan da buralara sevkiyatı mahdut 
ve müteakip darbenin nereder ge
leceğini kestiremiyeceği için müte
reddittir. 

Bir tar aft• n bütün hareket ser
bestisine malik, öteyanda mevzii 
harpları yapan kısımları donmuş ve 
mahdut olmaya mahkOm iki ha!lm• 
dan hangisinin vaziyete hakim ola
cağını şimdiden kestirmek mühim
dir. işte lngiliz telakkisinin ve sevk 
ve idaresinin üstünlüğü buradadır. 

1 ÇAPRAZ IE41LIE:NCIE 1 
...-...-2....,...;g-..4~.-s"T"'6-ro._7 ..,....a.,. 9 10 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Durumlar. 
2. - Kibarca - Tersi asmak

tan emir. 
3 - Es - Avrupanın bir esa· 

let ünvanı. 
4 - Düğmenin iliğe geçmesi 
5 - Doğru olmıyan iş. 
6 - Genişlik - Benzer ar

kadaş - Kay et. 
7 - Sanat mekttbi. 
8 - Başına "K,, gelirse biti· 

şik evde oturan kızdır. 
9 - Ağzını bir karış aç • bir 

kadın ismi. 
10 - Tersi bir mahalden di· 

ğer bir mahalle 
yadediliniz. 

naklet - Tersi 

Tefrika No. 

49 

lngilterenin Fransa üzerinde 
tesir için ikinci bir avantajı şimal 
Airikada ltalyanın mağlubiyeti ol· 
mu~tur. Bu mağlubiyet F ransanın 
şimali Alrikadaki vaziyetini kolay
laştırmıştır. Görülüyorld, ltalya yal
nız şimali Afrikadan değil bütün 
Alrikadan Tasfiye edilmektedir. 

lngilizlerin gayretile Habeşis
tanda isyan çıkmıştır ve gittikçe 
genişlemektedir. Bu gün gelen ha
berlere göre lfabeş imparatoru Su· 
danın merkezi olan Hartum şehrin· 
dedir ve Habeşistana girmek için 
fırsat kollamaktadır. l>ir taraftan da 
cenubi Afrika kuvvetleri ltalyanın 
Şark Afrikasını istilaya hazırlan

maktadırlar ve böylece, ltalyanın 
yarım asır içerisinde kurduğu lm
praturluk kar gibi erimektedir. Bu 
manzarayi Vişi hükOmeti büyük 
memnuniyetle seyrediyor ve ltalyan
lar da bunu his ettikleri için ara 
sıra Vişiyc çıkışıyorlar. Hazirana 
kadar Fransanın vaziyetini seyreden 

ltalya şimdi kendisinin seyredilme

sinden dolayı sinirlenmektedir. 

Romanyanın vaziyeti 

Romanya da vaziyetin git
tikçe esrarengiz bir şekil 

almakta olduğu gelen haberlerden 
anlaşılmaktadır. Romanyaya Alman 
askerlerinin nakli devam ediyor. 
Şimdiye kadar gelen Alman kıta

larının tam miktarı iyice malum 
olmamakla beraber külliyetli bir 
yekuna baliğ olduğu zan edilmek
tedir. 

Bilindiği gibi, Romanyaya ilk 
Alman kıt'aları geldiği zaman ta· 
lim için geldikleri şeklindeki birinci 
tevil ilt'rİ sürülmüştü. r-·akat çoğa
lınca, bu gelişin Romanyadaki Al· 
man menfaatlerini korumak olduğu 
tarzındaki ikinci bir tevil ortaya 
atıldı. Fakat şimdi kuvvetlerin bü

yük bir hızla çoğalışı Romanyanıo 
bir sıçrama tahtası olacağını gös· 

teriyor. 

Rumen bahriye nezareti bugün 
neşir ettiği bir tebliğde Rumen ka
ra sularının tehlikeli mıntaka il•n 
edildiğini bildirmiştir. tebliğ neşir· 

edilmiş Fakat bu tedbirlerin ne se-

Macarlara göre 
Budapeşte 14 [ a.a] - Macar 

gazeteleri Filof'un nutkunu uzun 
uzadıya tahlil etmekte, bilhassa 
Bulgaristanın askeri hazırlıklarile 
tadilci emellerine taalluk eden kı
sımları üzerinde durm>ktadırlar. 

Yardım~r rojesi 
Amerika hariciye encüme

nince tetkik edilecek 
Vaşington 14 [ a.a J - Mebu

san meclisi, lngiltereye ve mütte
fiklerine yardım hakkındaki ka· 
nun layihasını hariciye encümeni 
tarafından tetkikine karar vermiştir 

bebten alındığı tasrih olunmamış· 
tır. 

Yunan harbi 
y unanistanın şimal cephesinde 

şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. Kar fırtınalarına rağ· 

men Yunanlıların bazı mühim mev· 
ziler ele geçirmişlerdir. Timurıça 1 
dağlarında Yunon kuvvetleri ikin- ı 
ci bir hamle yapmak için hazırlık 
ta Lulunuyorlar. Bu yüzden hare· 
kat hafif bir durgunluk arzetmek
tedir. 

Yunanlılar Klisura müdafaa 
hattını yardıktan sonra batıya doğ· 
ru ilerlemelerine devam ediyorlar. 
Tepedelen mıntakasında taarruzlar 
siddetlenmiştir. Yakında bu şehrin 
düşmesine intizar edilmektedir. 

Sahilde Himaranın batısındHki 
muharebeler de inkişaf ediyor. 
Yunanlılar ftalyan müdafaa hatla
r1nın birçok yerlerine girmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Bir iki gün 

içinde ·bu mevkilerin bir yarma 
şeklinde hareketle klisura gibi 
yıkılması muhtemel görülmektedir. 

General Suddo'nun istifa etti· 
ği haberi ltalyan kıtalarına bildi· 
rilmemiştir. Yunanlılar en ileride 
bulunan ltalyan kıtalarına megafon 
la Suddo'nun istifa ettiğini bildir
meği lüzumlu bulmuşlardır. 

Radyo Gaıeteıl 

AKICI 
züldü.. 1 Hizmet eden garsonlar hiç te 

Bu işler cereyan ederken Ka- yabancı değildiler. işte parlak Niko. 
mil paşa zade Sait paşa da lzmir- işte Kordon gülü Mavromatya Va· 
den bir müfreze alarak Nazilliye siliiki. işte sarı kakülleri, baygın 
gelmişti. Kaymakam Ali Galip bey gözleriyle Klonaridi müdavimlerini 
bu teşriften daha evvel haberdar baştan çıkaran glimüş kol Kosta. 
ediliği için Bahriy• mirlivası Sait V~y kalır kaymakam vay. Bunları 
paşa hazretlerinin şerefleriyle mli- nasıl da düşündün? 
tenasip hazırlıklarda kusur etme. Desene bu akşam hurdan, gıl· 
mişti. Sofra tamamdı. Dört tane de mandan bir cennet alemi vardı. 
yosmacık bulunmuştu. Kınalı par- - Aferin Ali .. Aşkolsun .. 
maklannın \ICU leziz birer hurma Ali Galip heye bu iltifat kafi 
gibiydi. Bu kafirlerin ne dd ince idi. O da zaten bunu bekliyordu. 
belleri, kıvrak tavirları vardı. - Allah ömrü devletlerini 

Üü tanesi buğday renginde idi. müzdat buyursun paşam. 

Bir ltalyan nakliye 
gemisi batırıldı 

Atina: 14 [a. a.] - Resmi 
Yunan sözcüsü, cephede vaziye

tin memnuniyet verici bir tarzda 

devam ettiğini bildirmiştir. Yunan 
devriyelerinin ltalyanlardan aldık· 

lerı esirler arasında Klisuradan 

çekilen ltalyanların bıraktıkları 

yaralılar da vardır. Bunların son 

zamanlarda gelen takviye kıtaa· 
tına mensup olduğu anlaşılmak
tadır. 

Esirlerin itiraflarına göre,bir
kaç hafta evvel Yunan harp gemi· 

!eri bir ltalyan asker nakliye vapu· 

runu batırmışlardır. Esirler, ita!· 

yanların yeni müdafaa hatları tah
kim ettiklerini de söylemektedir
ler. 

Tepedelen müşkül 

vaziyette 
Londra: 14 [a. a.] - Askeri 

mahfillerin bildirdiğine göre, Yu· 
nanlılar Klisuranın şimaligarbisin

de küçük fakat ehemmiyetli bir 
ilerleme kaydetmişlerdir. Bu iler
leme Yunanlıları Klisuradan ve 

hatta Berat civarından birhayli 
öteye iriştirecektir. Yunan kuv
vetleri Tepedelenin garp istika
metinde dağlık arazi boyunca 
ilerlemelerine devam ntmektedir· 

ler. Bu harekit n-,ticesinde Tepe 
delen müşkül hir vaziyette kal· 
mıştır. Fakat bu şehrin artık su
kut ctnıiş gibi t..,J&kki edilebile
cegını söylemek henüz mev

simsidir. lı.lyanlar buradaki kıt' 
alarmı yeni bir fırkanın en büyük 
bir kı!mını getirmek suretiyle 
takviye etmişlerdir. 

Yunan tebliği 

Atina: 14 [o. a.- Yuna,·, res
mi tebliği: 

Mahdut mahiyett~ harekat 
olmuştur. ikisi Subay olmak üzere 
bir miktar esir aldık. Elimize 4 
tank geçmiştir. 

EFE 
deler besteye 

"Müştakı 
düz,, ... 

geçmişlerdi: 

cemalin gece 

Hanendeler: 
- Yale le!... 

gün-

. _Deyip defler sine döğerlerken 
dınlıyenlerin elleri de deflerle be· 
raber tempoda idi. Oooooh Bu ne 
alemdi? Dört kıvrak kız boşalan 
kadehleri dolduruyorlar, genç Rum 
kopilleri masaların etrafında perva
neler gibi dönüyorlardı. Rakı içil· 
mez de ne halt edilirdi? 

- Şerefe .. 
- Şerefi ilinize paşam .. 

burada olduğumu v.;;parayı bekle
diğimi bildirirsin. 

- Başüstüne ele. 
Corci lkonomidi çıktı. Hayva

nını hazırladı. Çiftlikten ayrılmak 
üzere iken ele kendisini tekrar ya· 
nına çağırdı. Cebinden bir meci
diye çıkararak: 

Birisi ise sarışındı. Bahriye mirli- Evet Allah bu paşaların ömrü· 
vası Sait paşa hazretleri, kaza kay· nü müzdat buyursundu. Zira onlar 
makamı beyle maiyeti erkanını başta bulundukça kaymakam bey
lütfen sofralarına kabul buyurmuş- !er, zaptiye ağaları elde kırbaç 

)ardı. Bu kaymakam da cidden ya- dolaşacaklr:ve diledikleri müddetçe 
man adamdı. tahakküm ederek kese dolduracak· 

- Bayılırım bu besteye paşa 
ba:r.retleri. 

- Benim hiç hoşuma gitmez •. 
O zamanın dalkavuklarında bo

zulmaca var mıydi ya?, 
- Bendeniz beste için arzet

tim ammu bestenin güftesi için 
demiştim paşa hazretleri. 

- Şunu al, dedi. lzmire var
dığında Müslümanlardan birisine 
( Misvak nedir ) diye sor, sana 
gösterirler. Ondan bir tane alıp 
bana getirirsin .• 

Corci tekrar çıktı ve yola dil-

lzmirden saz takımı getirmeği !ardı. 
ihmal mi ederdi? - Şerefe 1 

Kaymakam bey evinin gtniş - Şerefialinize paşa hazretleri. 
bahçesinde kurulan masaların İnli· Birinci kadehler içildi. 
zamı Kramer gazinoıunu aratmazdı. Sa.z ıuzinlk faslı ile terennüme 
O ne? ba~lamıştı. Peşrev çalınmış !ıı.nen-

- O da hezeyandır. 
iki baş sallama. Bir hayret 

tavn ve derhal yapışlırış: 
- Vallahi paşa hazretleri bu-

Klisuranın stratejik 
vaziyeti 

Londra: 14 [a. a.J- Taymis 
gazetes inin Balkanlar muhabiri 
bildiriyor: 

Sarp kayalıklarla muhat olan 
Klisura, heyet'umumiyesi itibarile 
ı.<ınci ltalyan müdafaa; hat· 
tının esas kal'asını teşkil ediyor· 
du. Şehir üç hat betonarma mev
zilerle çevrilmiş bulunmaktadır. 

Kat'i olabileceği açıkça ka· 
bul olunan bir mücadelede aske
rin maneviyatını yükseltmek için 
her şey yapılmıştır. 

ltalyan kum>ndanının emriyev· 
misinde "Klisuranın strateiik ehem
miyeti dolayısile buradan geri çe
kiliş hiyanet teliikki olunacaktır .• , 
deniliyordu. Bu me\'Zi ltalya~ mü· 
naklatı için de hayali bir ehemmi
yeti haizdi. 

Yunanlılar Klisuradan ilerle· 
y'fek şimali garbide mühim 
bir mevzi daha ele geçirmişlerdir. 
Sahil bölgesinde de yeni mevziler 

işgal edilmektedir. Burada büyük 
mikyasta esir ve ganaim ahnm1ştıt. 

lngiliz hUkOmetinin Ameri
kada bulunan kıymetleri 

Vaşington 14 [a.•] - Maliye 
nazırı Morgen Tav lngiliz hükO· 
metinin Amerikada bulunan kıy· 
metlerini satmak için mühim bor .. 
sacı gruplarile müzakere halinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Malatyada Kızılay 
Balosu 

Malatya [Hususi] - Malatya 
Kızılay Cemiyeti, senelik balosunu 
ayın 11 inci günü akşamı Malatya 
Mensucat fabrikası sinema salonun
da vermiştir. 

Baloda Vali B. Fahri Ôzen ve 
fabrika Umum Müdürü B. Ziya 
Tahsin Aygün'de bulunuyordu. Geç 
vakte kadar devam eden balo te
miz bir hava içinde sona ermiş 
ve bu bayırlı toplantıyı tertip 
eden cemiyet, bütün davetliler 
tarafından samimiyetle tebrik edil
miştir. 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

namışım. Kusurumun affını bilhassa 
istirham ederim. Elendim hay Allah 
müstehakkımı versin. Suzinak besteyi 
mahurdan Galip dedenin "Yine 
zevrakı derunüm kırılık kenara 
düştü,, bestesi zannile paşa efendi
mizi r&hatsız etmezmiyim?. Ne gaf· 
!et, ne gaflet? affımı tekrar tekrar 
istirham ederim paşa hazretleri. 
Yoksa bu münaseLetsiz sıainik 
bestesinin neresi sevilir efendim?. 
( Ç•lgıcılara hitaben ) kesin şu pis 
havayı.. Paşa .. efendimizi rahatsız 
ediyorsunuz. 

Çalgı sükOt •. hanende kurnaz .. 
Derhal: 

( Suziniki faslı aşkı ) 
Şarkısına geçiyo•. 
işte tam bu sırada evin uşağı 

kaymakam beye kemali edeple Sait 
paşaya yaklaştı, kimsenin işitmiye
ceği bir hafiflikle 

- Paşa hazretleri, kapının 
önüne bir zeybek gelmiş. Beheme· 
hal efendimizi görmekte israr edi
yormuş. Ne ferman buyurulur, defe· 
delim mi?. 

( Deflamı Var) 

f{~4t;iJv;ö _] 
Ankara Radyosu 

15 lklnclklnun Çar9amba 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Aiar.s haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.35 Müzik: Şarkılar 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Halk türküleri 
13.25-14.30 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 

idare•inde) 
1. Schneider: Vals potpurisi 
2. Debussy: Çigan dansı 

3. Kozmak: Geceleyin Viyana 
[Potpuri]. 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Dans mlıziii [Pi] 
18.30 Konuşma (Dış politika 

hadiseleri ). 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 Müzik: Çocuklar için. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
aians haberleri. 

19.45 Müzik: Geçit konseri. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Fasıl Heyeti 
21.10 Konuşma 
21.25 Müzik: Beste ve semailer 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer J 

1. Lindemann: Maili eder [Marş] 
2. Emile Martron: Liebesnach 

auf Havai (Vals - Serenad) 
3. ]. Brahm.: Akademischt -

F est (Uvertür) 
4. Perez Freire: Ay, Ay, Ay; 

(Şarkı ve Seranad) 

5. Myddleton: La Rose ( lngi
liz melodilerinden seleksyoo ). 

22,30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat). 

22.45 Müıik: Dans Müziği (Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki prog· 

ram ve kapanış. 

T oros Eczanesi 
( Yenicami yanında) 

f T H. K v t ~.ı 1 
15 lkincikanun 1941 

ÇARŞAMBA 

YIL 1941 • AY' 1 Güno 15 Kuım 69 
Rumi 1356 • 11. Kinun l 
Hicri 1359 ·Zilhicce 17 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
! DOKTOR ! • • • • 
! Kemal Satır ! • • • • 
: Hasta 1 ar ı n ı hergün : • • : Kızılay caddesindeki mua- : 
! yene evinde kabul eder. (9) İ 
• • . ........................ .. 

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 

Borcudur. 



4 BUGON ıs hd.nciklnun 1941 

D •I KKAT• Kasanızda Parayı,Havalannızda Tayyareyi çok görmek. isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: A!D~A NA MERKEZ OTEL I ALTINDA 

H O R O Z O G L U gişesi. Şu be s i yoktur. 376 12 - 6 

• '. ~· ' • - < • • .":~ ı: - ~ '' . . . ~-::" :; ' . -: . . . 

~~~~~~~~~~ 
Qi AlSARAY SINIMASINDA 1 Bugün 2,30 da ve B u A K ş A M 

SiNEMANIN iKi AŞIK ÇiFTi 
CHARLES BOYER VE IRENE DUNNE 

~~ -.~==--

Tarafından Büyük bir kudretle temsil edilen 

SABAHSIZ BiR ASK GECES. 
Sevenlerin Sevilenlerin ve aşkı anlıyanların filmi 
AYRICA : Bayram gün ve gecelerinde görülmemiş bir muvaffakiyetle 

devam eden Tarihi büyük film. 

• istiklal Kahramanı~-
T lÜJiır ık ç ~ ~ © ~ O lÜI 

Yer bulamayıp dönınek mecburiyetinde kalan Sayın mUda· 
vimlerlmlzln seyredebilmesini temin maksadile bu Profiramı· 

da devam edecektir 

oa<r<Al: Suvare için Numaralı Koltuklar Gündüzden alınabilir, 

T ıe D e 1F <a> U"il 212 

Pek Yakında: 
Sinema aleminin on seneden beri yaratabildiği en buyuk film 

-OTIEl Et4PERYAl-
tsAMiRANnA ve RAY MİLLAND 

ın Muht~em Temsilleri. 

~~~~~~~-

T. İŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

1941 iKRAMiYE PLAf\.I 
KEŞIDELER: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ajus
tos, 3 lkinciteşrin tarihle• 

rinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi-
1 adet 2000 liralık = 2000.-Lira 

3 .. 

2 .. 

4 .. 

1000 ,, -= 3000. - ,, 

750 .. = 1500. -- .. 

500 n ~ 2000, ·-• H 

8 .. 250 .. 2000. - " 

3500. - " 35 .. 

80 .. 

300 .. 

ıoo H 

50 .. = 4000. - .. 

20 .. = 6000. - .. 

TUrklye l,1Bankası
na para yatırmakla yal
nız para biriktirmı, ve 
faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de 
denemı, olursunuz. 

377 

İLAN 
C. Müddei Umumi
liğinden 

20 lira ücretle Adana ce
za evi gardiyanlığı açılmıştır. 
Müstahdem olabilmek şeraiti
ni haiz olanların evrakı müs
bitelerile birlikte Adliye en
cümeni reisliğine müracaat• 
ları ilan olunur. 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Baaıldıtı yor ı 

[BUGÜN] MATBAASl-ADANA 

Koşunuz ••• Koşunuz ••• Koşunuz •••• 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın
da NECIP111ÖZYAZGAN ticarethanesine 

Dünyanın en sağlam ve emsalsız bir bisikleti olan 
DÜRKOP 

941 model marka b isi k 1et1 erin mevcudu 
t U k e n m e d e n b i r t a n e d e s i z a 1 1 n ı z. 

--- --- ·-- ._..__ - - --·---

DiLBER 1Portakal bahcesi me-, 
kardeşler raklllarına müjde: 
Tuhafiye Türk 
anonim şirketi 
Cenup vilayetleri esnafına 

bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarşda 
bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu 
açdığını umum cenupvilayet
leri müşterilerine bildirir. 

304 25·26 

Gayet iyi ve fenni bir su
rette yetiştirilmiş turunç fi
danı ve iklimimize en uygun 
nevilerden aşılı portakal if
danları vardır. İsteyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 
Salih Zeki Bugay ticaretha
neaine müracaatları. 

Telefon: 74 

353 31-1-3-5-7-9-11-13-15 

---- --- -·-

Orman emvalı satış ilanı: __ İ_L_A_N ____ B_ı-.r-P-ed_a_l_cı- Kaşeleri 

Cinsi 
Hacmi 

M3. 03. 

MiKTARI 
Ster Muhammen vahidi fiyatı 

Kental Kilo Lira Kuruş 

Meşe kömürü 322 00 35 
Karışık odun 402 00 8 

1 - Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde Ka 
ra çalı ormanından ( 322 ) kental meşe kömürü ile ( 402 ) 
kental karışık odun satışa çıkarılmıştır. 

2 • Satış 29-1-1941 çarşamba günü saat 15 de Or• 
man Çevirge Müdürlüğü binasında artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher kentalının muhammen fiyatı .... lira 35 ve 
8 kuruştur. 

4 • Şartname ve mukavelename projeleri Or. U. Mü. ile 
Seyhan Or. Ç. Mü. ve Karaisalı Orman idaresinden alınır. 

5 - Muvakkat teminat ( 10 ) lira 87 kuruştur. 
7 - Satış umumidir. 378 15-18-22-26 

Belediye Ri
yasetinden: 

1 - Belediye müstahtemi· 
ni için dikilecek 49 takım 

kışlık elbisenin dikme işi açık 
eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Beher takım elbisenin 
muhammen dikme ücreti 
( sekiz ) lira olup bu hesap
tan muvakkat teminatı 29 lira 
40 kuruştur. 

3 • İhalesi 2 inci kanu
nun - 17 inci cüma günü 
saat 15 te Belediye dairesin
de Belediye enficmeninde 

aranıyor 

Matbaamızın pedal maki· 
nesinde çalışmak üzere bir 
işçi arayoruz. Çalışmak iate
yenlerin idareye müracaatları 
llzımdır. 

yapılacaktır. 

4 - istekliler aynı gün ve 
aaatta yatırmış oldukları te
minat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenine ve §art• 
nameyi görmek isteyenlerin 
Belediye muhasebesine mü
racaatları ilin olunur. 

359 1-5-8-15 

DEVA Kaşelerini 
, 

7fer ec2onede arqxını~: 

HER ECZANEDE BULUNUR 

MA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en milte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anada/unun En Güzel Gazetesidir . 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Binaenalegh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

iş/erir.deki Ne/asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ııe Husust MiieHeseler Gibi Siz de : 

• 

l!!J işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. Si 

Cetv 1 k Smlnda Resmi ve ticari defterler faturalar . e 1 : ticaret makbuz ve fişleri' hazırlanır'. 
n ırüıe ütün ve niıan davetiye eri, e 

Tabı kısmında ı ilinları,kartvizitler,k!2'•t ve zarf bqlıkları,her 
1 boyda mecmua,broşur basılır. C'lf k da• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 1 ISmlD ı malzemelerle ve aür'atle ciltlenir. 

Yenlistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : IB U 6 UN - Adana 


