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HüKilMET AMERiKA YA 300 PAMUK 
MAKliNAs:ı DAH~A ISMARLADI 

Amerikadan getiril
mekte olan 300 pa 
muk makinesi ~önü
müzdeki avlar icin
de memleketimize 
tamamen oelmis ola 
cak ve ekim mevsi
minde pamuk istih
sal mıntıkalan cift-

-ı için Arnavutluia asker sreçlrmelc cı'lerı'ne satılacak 1 

• 

• 1 Almanyanın, ltalyaya yaıdım 1 

A 1 m a n Ya 
1

1 
Uzere Yugoılavyaya tazyik yapması 

1 
• 

mı:htemel sr3rGIUyu, Resim,""; Dal- ------J .. 
maçya aahlllerinden bir manzaradır. 

r,;:;,nta~!~~:= 1A-merikan firmalarile kont
~~!:!:::!~~~!- r a t 1 a r d ii n ı· m z a 1 a n d ı fidatın sebebi 

ne olacak? Ankora 17 [Hususi muhabiri· 
mizden] - Ziraat Vekaleti, pamuk 
kongresi müfredatının tatbikine ait 
huırlıkları ikmal etmekle meşğul· 

dur. Dilek encümeni tarafından ya· 

.-----· 
Dün gece Ankara radyo 
gazetesinde dinlenilmiştir 

Bundan bir müddet evvel 
Royter ajansı ve Amarika radyo- pılması zaruri gö

rülen işler teşekkül 
eden bir komis
yon tarafından 

birer birer tetkik 

Amerikadaki politika faaliyeti 
dünya efkirıumumiyesini alakadar 
eden en ehemmiyetli mesele ola
rak devam ediyor. Amerika mcbu 
san meclisinin hariciye encümeni 
evvelki a-ün hariciye ve maliye 
nazırlarını dinlemişti. Dün de har
biye nazm Stimson ile bahriye 

bu ümidi bir kenara bırakmış bu
lunuyorlar. 

1 Net1gorktan bir gürünüş 1 

Nevyorkta 
harp 

korkusu! 
Sehirde bir müda~a 
Konseyi teşekkül ett! 
.........___~--

ları Almanlaran Macaristan üze
rinden Rumanyaya kiilliyetli mık. 
tarda asker sevk ettiklerini ha· 
ber vtrmişlerdi. Bugün bu haber
ler tf'!mıımile teeyüt etmP.ktedir. 
Almanlar macaristandan P günde 
en az 20-25 askeri trenle Ru
manyaya asker ve harp malzeme-
11i sevk eyl,,mektedirler . Ru· 
manya işgal altına alındığı gün-

1-6! ~ --1. --· 
yatına ait bilu-
mum makinelerin 
memleket dahi-
tinde imali etra-

nazırı Knoks hari-

Bir Alman gazetesi bu yardı
mın geç kalacağını beyan etmek
tedir. Gazeteye göre, Amerika 6 
ay zarfında lnrilterenin yardımına 
gelebilfr. Bu altı ay içinde ise Al· f 
manya boş durmayacaktır. Gazete \ 

:-0----------------~ ayni zamanda or- , 
-1.11a •nrij~i t.-..J h' d 1-1' huzuruna ÇIKuuoı· • • ....., • • • - -

1
t:·Zu \!'~ • aile• •-

lardar. Harbiye na- DiPLOMASi cud olduğunu iler' 
zırı encümen bu· .._ ______________ sürmektedir. 

zoruna çıktığı za- 1 ·ı· d Alman Gazete· 

Hava akınlarında 
yf'raltl demiryolları 
sığınak olarak kul-

Nevyork 17 ( A.A ) - Harp 
tehlikesinin artmakta olduğunu gös· 
teren bazı alametler Nevyorkta 
belirmeğe başlamıştır. Bunun en 
bariz misali Nevyork belediye reisi 
tarafından Nevyork şehri müdafaa 
konseyi ismile teşkil edilen bir he· 
yetin bir ictimaında dağıtılan bir 
bröşürdur. 

den bu güne kadar sevk edilmiş 
olan Alman kuvvetlerinin miktarı 
3 piyade, 3 motörlü, 1 zıı hlı tü
meni ile bir hava birliği ki, ce· 
man 150 bin kişi tahmin olunmak
tadır. Nakliyatın devam etmesile 
bu miktarın 200-250 bine çık
ması çok muhtemeldir. 

Almanlar bu kuvvetlerini dört 
noktaya taksim etmişlerdir.Bir kısım 

kuvvetler moldavyada toplanmış
br. Bunların Ruslara karşı lop· 
lanmakta olduğuna ihtimal verile
bilir. Kuvvetlerden bir kısmı Yu
roslav - Romen - Macar hu: 
dutlarının birleştiği Banattadırkı 

bunların da Yugoslavyayı tehdit 
için olması muhtemeldir. 

Üçüncü kısım ku~vetl~r Bul· 
raristanda Tuna üzerındedır. Ec-
nebi kaynaklar bu kuvvetlerin 
Tunada geçişi temin için bulun· 
duğudunu beyan ediyorlar. 

Dördüncü ku~et ise Kösten
ce ve Dobraca mıntıkasındadır. 
Bu kuvvetlerin muhtemel olarak 
hareketleri şöylece derpiş edile
bilir : 

1 _ Arnavutluktan atılmak 

üzere bulunan ltalyan ordusun~ ~ok 
müşkil vaziyetten kurtar~ak ıçın, 

endişeye düşürerek Yunanıstan kuv 
vetlerini rarbi Trakyada tutma· 
ya mecbur etmek. 

2 - Doğrudan doğruya Se
linik üzerine askeri bir hareket 
yapmak. 

3 - Bulgaristan ve Yugos
lav üzerine tazyik yaparak ltal
yaya yardım için bu devletlar top· 
raklarından asker geçirmeyi temin 
etmek [Almanyanın bu maksatla-
ra ıulhan varamazsa mezkOr de~
letlerden evveli birine, sonra dı-
i'erine askeri harekatta ~ulunaca
iı da tahmin edilmektedır. 

4 - Lib1radaki lngiliz • k?;--· 
vetlerinden bir kısmının Selanıge 
çıkarılarak bir Şark cephesi. k~

rulmasına mani olmak ta zayıf hır 
ihtimal olarak söylenebilir. 

Bütün bunlardan gayri, bu 
kuvvetlerin Türkiye üzerinde bir 
hareketi bahis mevzuu olursa da 
kati neticesi olmayan bu hareket 
teşebbüsü kanaatlmızca uzak bir 
ihtimaldir. 

Almanya bu ihtimallerde" 
hanğisine teşebbüs ederse etsin, 
bütün Balkanlara olduğu gibi ln
riliz kuvvetlerini deı karşısında 
bulacak ve büyük bir kara cep
hesi karşııında kalacaktır. 

Sutampton krova· 
zörü battı 

Ankara [ Radyo gazetesi ] 

Sicilya açıklarındaki deniz ve 

hava çarpışmasında yaralanan lngi

liz Sntampton krovazörü, içinde 

çıkan yangınların söndürülememesi 
yüzünden, mürettebatı alınarak 

lngiliz kuvvetleri tarafından batırıl
mıştır. 

Krovazor 9100 tonluktu ve 12 

topla mücehhez bulunuyordu. 

Biritanya istilası 

Takriben bir milyon liraya çı· 

karılacak ve modern makinelerle 
techiz edilecek olan bu fabrikanan 

faaliyete geçmesini müteakip ~u
kurova da pamuk sanayiinde mus• 

tahsil lehine büyük menfeatlar 

müşahede olunacağı beyan olun• 

istimlak 
Kanunu 

Maliye Vekaleti bi 
proje hazırllyor_ 

Ankara - Maliye Vekalet• 
bir istimlak kanunu projesi hazır· 
lamaktadır. Bundan maksat bu· 
gün mevcud muhtelif kanunl~r· 
daki hükümleri tek kanunda bır· 
leştirmektir. 

Bu proje Marta Meclise tev· 
di edilecektir. 

nlçingeçikiyormuş? Yunnan - Birmanya 
Berlin 17 ( A. A. ) - Vikies 

Beobahter neşrettiği bir makalede ı 
diyor ki: 

" Biritanya istilasının gecikme

si sebebi ileride anlaşılacaktır. Fil

hakika bugün Amerika harp leva
zımı stokları günden güne artmak
tadır. Buna mukabil Almanyanın da 
bu stokların lngiltereye geçmesine 
mani olalabilecek deniz altı remi
leri i'iinden a-üne çoialmaktadQ'. 

y o 1 u 
R;.ngon: 17 [a. a.] - Bir Çin 

heyeti riyasetinde buraya relen 

Çin'in denizaşırı işler nazm Gene

ral Butçen beyanatta bulunarak 

Yunnan ile Birmanya arasınaki de

miryolunun yakında ikmal edile
ceği hususunda büyük ümitler bes
lediğini söylemiş, bu hattın Birman
ya ile Çin arasındaki ticari müna-

man izadan in- ngı iZ O n 8 n m 8 S 1 lerinin Amerika 
fıardçı Fiş ondan h 1 rsa ma ~o u yardımı et:-afında şöyle bir ıüal ıor- lisan değiştirme· 
mu1tur = Amerı·~a Jeri dikkate liyık- Amerika-
nın istilbına haki- tır. Almanya, na

zi organı vasıta-katen inanıyor· • • ı .A 

mu ıunuz ? l s t l a ıile Avrupanın gar· 
Harbiye nazın bında bu tehdidi 

fÖyle bir cevap b •ı • savururken şarki 
vermiftir: oluna l ır Avrupada da baş. 

- Amerika- ka türlü hareket 
ya tayyare ile ta-

arruz yapılabilir. Amerikanın isti
lasına mani olan kuvvet lngiliz 1 
donanmasıdır. lnfiliz donauması \ 
mllhvolursa Amerikanın istilasına 
inanıyorum. 

Bahriye nazırı is~ beyanatında 1 
lngiltereye devredilecek Amerikan 
donanmasına ait gemilere dair ka· 
yitlerio kaldırılmasını istemiştir. 
Ôyle anlaşılıyor ki, Amerika do
nanmasının devri hususunda Ruz
ve te verilecek selihiyetlere bazı 
muhalifler kayitler ileri sürmüşler
dir ki Bahriye nazırı işte bu ka
yitlerin kaldırılmasında israr et
miştir. 

Cüınhuriyetçi namzedi Vilki de 

ıöyl.ed.iği bir nutukta lngiltereye 
kayıtsız. Şartsız yardım taraftarı 
bulunduğunu ve bu yardım yapıl
mazsa tehlike mevcud olduğunu 
beyan etmiştir. 

İngiltereye yardım layibaların
dan başka Amerika donanmasının 
takviyesi için Ruzvelt meclisten 
ayrıca 75 milyon dolar tahsisat 
istemiştir, 

Alman gazeteleri, timdiye ka 
dar Amerikanın lngiltereye geniş 
ölçüde yardım yapamıyacağı ilmi· 
dini beslemekte idiler. Şimdi ise 

sebetleri inkişaf ettireceğ'İni ilive 
eylemiıtir. 

Çin heyeti burada iyi karşılan
rnıştır. General yıorın umumi valiyle 
Başvekili ziyaret edecektir. 

General Butçen başka bir mü
nasebetle verdiği beyanatta demiş
tir ki: 

"Bua-ün Birmanya yolu açıldığı 
cihetle Çinin muzaffer olması ve 
Uzakıarkın sulh ve istikrara ka
vuımaıı ümitleri daha çok art
m11hr, 

etmektedir. 
Romanyaya talim ve ter-

biye için Alman kıt'aları sevkedil-

meğe başlanmıştı. Bu askerler ço

galdıkça, Alman gazeteleri bunla· 
rın Ronanyadaki Alman iktisadi 
menfaatlerini himaye edeceklerini 

yazmışlardı. Bu husıısta gelen bir 

haber ise Romanyada en az yedi 
Alman tümeni olduğunu bildirmek
tedir. 

Bu askerlerin bir kısmı petrol 
mıntakasında, bir kısmı Moldavya 
hııdudunda. yerleştirilmiş olup 

bir kısmı da Bulgar hududuna 
doğru yol almışlardır. 

Macar radyosu her gün asker 
dolu trenlerin Macaristandan geç
mekto olduğunu bildiriyar. 

Daskalof'un nutku 
Bulgar Başvekili Fil of geçen 

gün, bir nutuk söyliyerek 
Bulgaristanın bitaraf kalacağını 

/Det1amı Üçüncüde} 

iSYAN 
Bütün Habe-
şistana yayıldı 

isyanı lmprrator 
Hartumdan idare 

ediyor 
( Yazısı üçüncüde ) 

Bu bröşür "eğer başımıza 
gelirse,, başlığını taşımaktadır ve 
Nevyorkun yeraltı şümendöferleri 
idaresi tarafından hazırlanmıştır. 
bröşürde, hir hücum yapıldığı 
takdirde alınacak tedbirler ve pasif 
müdafaa usulleri tavsiye edilmekte
dir. Bundan başka lldlka sükOnetin 
muhafaza edilmesi, çıkarılacak f&· 
yialara ehemmiyet verilmemesi, 

ışıkların söndürülmemesi hakkındaki 
sözl~re İnanılmaması, ve kalabalık 
gruplar halinde toplanılmaması tav

siye edilmektedir. Müdafaa konse· 
yinin ictimaında, hava akınlarına 

karşı Nevyorkun yeraltı demiryol
hrının sığınr.k olarak kullanılması 
da görüşülmüştür. 

• FECi 
KAZA 

Bir dükkan cöktü bir 
' çocuk kafası parçala-

narak öldü 
Dün şehrimizde 

ölümile neticelenen 
kaza olmuştur: 

bir çocuğun 

çok feci bir 

Postahane civarında Maranğoz 
Ahmedin dükinın tavanı, üst kat-

taki odaya yerleştirilmiş tahta vo 
litaların ağırlığına dayanamamış, 

ani olarak çökmüştür. O esnada 
dükkanda çalışmakta olan 13 yaş-

larında Yasin oğlu Saliheddin, bü
yük bir direğin altında kalarak ka· 
fası parçalanmak suretile ölmüştür. 

Hadiseye derhal zabita ve ad· 
liye tarafından el konulmuş, tahki
kata b;şlanılmıştır. Kazada tedbir
sizlik olduğu anlaşılmaktadır. Üze· 
rine haddind.rn fazla eşya yığılan 
tavan istinat direkJerile tutturul· 
mamıt buJanmalıı:tadu. 



2 BUGÜN 

iLİM 

ızdivaçta Cinsi 
Kudret Ve Enerji 

Hekime 
izdivaç 

göre ideal 
ve şartları 

Bundan evvelki musahabe- ma ayni nayvanı yaratan ahlak 
!erimde bütün hayat müd- milessesesi insanın nefsinden, zevk-

detlerince bir saadet yuvasını sağ- !erinden ve hatta cinsi guddeleri· 
lam temeller üstünde kurmak ga- nin ilrazlarından çök ağır fedakiir-
yesini güden izdivaç namzetlerinin !ıklar istemiştir. 
sıhhi şartlarını sıralıyarak hülasavi Binaenaleyh dünyada ve bil-
bir şikilde tahlil etmiştim. Vücu- hassa medeni topluluklarda cınsı-
dun her hangi. b"r uzunu veya ma yet meselesi ve bunun en müşkül 1 -

kanizcıasını ehemmiyetli surette ifadesi olan izdivaç (cinsi buhran) 
alakadar eden bütün bu kusurlar halindedir. 
veya hastalıklar karşısında her kız Ahlaki gayeler ve içtimai emel 
veya delikanlı " acaba hakiki bir !erle mazruf olan ve ferdin cinsi 
ana veya baba olabilir miyim ?,, hayatından ziyade o memleketin, 
sualini vicdanına sorma~ vasifesile o ırkın veya devletin kudret po· 
mükelleftir. Fakat bu kusurlarla tansıyelini yanı nulus meselesİt!İ 

ma!OI olan bir insan evlendikten nazarı itibora alan bazı medeni 
sonra bir şans eseri, yahut da ta- kanunlar çoktur ve bunlar kafalı 
biatın hikmeti anlaşılmaz bir !Otlu ilimler, tecrübeli adliyeciler ve 
olarak sağlam bir ___ y t'A,. z /t4. iNi ___ hüsnü niyet sahi-

çocuk b a b a s ı J 
1 

1 bi idarecilerin il. 
veya ana .. olabi· Dr. Rasim Adasa hamından doğ. 
lir; hatti izdivaç ._ _____________ ..... muştur; maatteessüf 

hayatında sıhhatine ve cinsi mü- buna rağmen aileler arasindaki had 
nasebetlerde ki azami itidale ria- geçimsizlikler, ayrılma arzuları, İÇ· 

yet etmek suretile bir ihtiyarlık timai sefaletler, kadın nevruzları 

devresine de ırirmesi muhtemeldir: suç kabilinden tezahürler daima 
fakat bunlar nihayet ihtimal ve is· mevcuttur. Bunların bazı iktisa· 
tisna çerçevesini aşmıyan v•ka- di ve içtimaı sebeplerı olabilmek· 
!ardır. le beraber daha ziyade talidir; ona 

Sıhhi ve bedeni kusurlar ara· mukabil cinsiyet muazZ>m bir d~-
sında bir tanesi biç bir mazeret, va ve hem de maddi ve ruhi veç 
şans veya tabiat müsa'llahası kabul heleri olan bir hayattır. Bu itibor-
etmez; 0 da bizatihi izdivaç veti- la evlenmiye karar veren erkek 
resının mihverini teşkil eden ve ve kadının her şeyde:ı evvel tena 
ona şekil ve mana veren (cinsi sül aletlerinin ·fonkisyon ve sıhhat 

k d ) d. bakımından tam olması lazımdır. u ret ve enerii ır. 

insaniyet en büyük kudretleri· Çünkü ancak sağlam uzvun sıhhat 
1 le işlediği taLii bir kaidedir. Cinsi ni, varlıklarını ve saadetlerini o -

münasebetlerin maddi imkansızlığı 
duö-u kadar en şiddetli zebunküş- 1 k'll - k " veya kusur u natamam şe ı erı a 
lükle istırep ve felaketlerini cinsi· 

dar insan üzviyetinde ruhi teşev· 
yrtte gösterir. vüşler veren ve neticf"leri içtimai 
insan hayvanlıktan kurtulduktan bir va<ıf olan başka hiç bir vücut 

sonra, az çok karışık içtimai bir makanizması yoktur. Kalbde veya 
hayatı~ yükselttiği kanunlara tabi böbrekte ufak bir arıza olabilir. 
olmak ve mistik ahlik mefhumları- Bunu taşıyan insan nihayet bazı 
na sad1k kalmak çin cinı.l. acvkita· .___ıw.-ı- -\--\.- ••u·.-t>I• ı....ndin; 
ouıcruıe ~croe~l oır macerl'l ve-r· idara eder, ruhi aksül3melleri faz. 

memiştir. la v J şiddetli değildir; içtimai aki 
Gerçi medeniyet bu sevkitabi- betleri biç mesabesindedir. 

ilerin zararına olarak kişanelerini Ona mukabil tenasüli lonksi· 
ve içtimai müesseselerini kurmuş, yandaki aksaklık yalnız fert olarak 
fakat insalık da cinsiyet bakımın- erkeği veya kadını değil, aynı za· 
dan baskı altında bir istırabın esi- manda <>nu paylaşan eşi de alaka. 
ri olınuştur. 

Çünkü drakonik dini düstur-
ların tesirinden kurtulamıyan ve 
insanda bir melek yaratmak istedi
ği halde Pescal'ın dediği gibi dai-
= = 

dar eder; ve bunun kökleri çok 
derin ve imtidatlıdır; ruhi teamülle. 

iri, malihülyai şekilde nevruzlar ya· 
ratacak kadar kuvvetlidir. izdivaç 

(Devamı üçüncüde) 

Radyodaki parazitler 

~Ç) c~ıııı ,.-~ 
" . 

Şimdi bü
SpOrUn kadınlara tün dün-

yada vü· 
zararı var mı? cudü çe· 

l i kleştir-
mek için beden terbiyesine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. B~ _id· 
manların lüzumu hakkında alım
ler müttefiktirler. Yalnız kadınlar 
için bu gibi idman ve hareketle· 
rin faydalı yabud zararlı oldu· 
ğunda ittifak yoktur. Zararsız ol
duğuna kanaat şimdi çok kuvvet 
bulmuştur. On sene evvel kadın
lar için erkek eğeri ile ata bin
mek, jimnastik aletleri kullanmak 
ve kayak yüzde yüz tehlikeli sa
yılıyordu. Kadın doktorları elle· 
rindeki istatistiklere dayanarak 
bu tehlikeyi isbat etmeğe çalışı· 
yorlardı. 

Spor ile meşgul kadınların 
doğurmakta zorluk çektikleri 
hakkında düne kadar mütehassıs 
Etibba arasında ittifak vardı. Fa
kat şimdi lnnsbrückde toplanan 
konferansta Hans üniversitesi S· 

por tebabeti enstitüsü şefi profe
sör Knoll ebe doktoru olarak 
yirmi beş senelik faaliyeti esna
sında sporun kadınların doğur
masını güçleştirdiğine delalet e
den bir vakaya tesadüf etmedi
ğini söylemiştir. 

Doğum zorluklarını ya ırsi 

yahut kemik veremi gibi arızalar
dan havsaladaki darlıklardan ne. 
şet eylediğini ve sporun bu işte 
bir dahli bulunmadığını isbat et. 
miştir. • Ahtapotların mü
rekkep salıverdi
kleri doğru değil 

Birçok 
ay akları 
bu 1 unan 
Ahtapot
ların de· 
n izlerin 

dibinde dehşet saldığı hikaye e
dilir. Hakikatte bunların o kadar 
korkunç olmadığı ve mürekkep 
gibi bir mayi salıvererek şikiir.'nı.n 
gözünü görmez bir hale getır.dı
ğinin bir efsane olduğu Adrıya 
tik denizi şark sahillerinde son 
yapılan tecrübelerden anlaşılmış
tır. 

(Zara) nın şimalindeki ahta· 
potların, oltaya bağlanan ve de
nizin sathında yüzdürülen kırmı
zı balıkların üzerine lıücull et· 
tikleri zaman kollarını uıatmadık
ldrı ve mürekkep çıkarmadıkları 
K_ÖrülmüştüT. Şu kad2.r vQr 'l(i 
l-'"4,aJ run ~c11uounaa1er Ahtapot
lar hayli tehlikelidir. 

Ahtapotlardan bazıları diri 
yakalanmış ve Viyana tarihi tabii 
müzesi akvaryomuna götürülmüş
tür. Burada bayatı tetkik edildiği 
zaman avını yakalamak için kul
landığı zannolunan mürekkebin 
yeni derisinin meydana gelmesine 
hizmet e•len bir maddenen ibaret 
bulunduğu tesbit edilmiştir. • Almon 

Cepte Taşınan tekniğinin 
en 9on i-

Hesap Makinesi cadı, -eep-

"---------·· le taşına· 

Modern tekniğin muvaffak ola
madığı işlerden biri de radyo- 1 

!ardaki parazitin izalesidir. Binler- 1 

bilen küçük bir hesap makinesidir. 
Bu makineciğin boyu 11 santimet
re ve ağırlığı 60 gramdır. Görü. 

parazit merkezleri bulunmaktadır. nüştc ufak oyuncağa benziyen 
Bunlardan ikisi bilhassa kışın te- bu makine büyük işler görmekte-

ce ilimin mütemadi surette ar~
tırmasına rağmen bir türlü bu mü
zir hal bertaraf edilememiştir. Maa-

haza bu tetkikler parazitlerin sebepleri 
ni keşfetmeğe yaramıştır. Parazitlerin 
muhtelif sebepleri vardır. Bu amil- 1 
!er üst üste tabakalar teşkil edi
yor. En yüksek tabakadaki amil 
güneşteki lekelerın faaliyetidir. 
Radyolarda patazit kışın azalır ve 
yazın çoğalır. Uzun dalgalarda bu 
çok barizdir. Hattı üstüvaya ya· 
kın yerlerde parazit nisbeti daha 
başkadır. Yağmur mevsimi ekseri
ya yıldırımlı geçtiğinden çok para
zit yapar, 

Orta dalgalarda parazının as
gari derecesi sabah saatlerindedir. 
Ôğleden sonra azami dereceyi 
bulur. Lakin saat yirmi· birden son
ra tekrar azalmağa başlar. Parazit 
membaları ancak uzun mesafeler
de muayyen tesirler yapar. Kısa 
mesafelerde iş çok karışır. Çünkü 
kısa mesafelerde arzın dahilindeki 
dalga da parazit yapar. Yani fe
zanın parazitlerine bir de arzın 
dahili parazitleri İnzimam eder. 

Parazitin başlıca sebeplerin
den biri de fırtınadır. Fırtına ise 
arzın sathından eksik değildir. Son 
tutulan bir hesaba göre arzın üze
rine saniyede 100 yıldorım düş
mektedir. Bu parazit kaynağı ar· 
zın üzerinde daimi mevcuttur. O 
kadar ki telsiz ahizelerinin nasıl 
olup da ses aldıklarına mütehas
sıslar bile hayret ediyorlar. Bundan 
başka yıldırımların şua neşri kuv
veti ekseriya 120 kilovata çıkar ki, 
en kuvvetli mürsile merkezleriı:in 
kuvvetine muadil demektir. Bun· 
dan başka arzın üıerinde muhtelif ' 

sirini daha kuvvetli gösterir. Bu dir. En büyük rakamlara kadar 
merkezler orta Afrikanın cenup hesap eden büyük hesap makine· 
kısmında, Asyanın cenubi şarkisin- leri gibi bu küçük makine de 
de, Asya ile Avustralya arasında- 39,393,939 a kadar hesap yapmak-
ki adalar aleminde bulunmaktadır. tadır. 

Yazın bu parazit merkezleri Berlinde yapılan bir müsaba-
şimale doğru nakli mekan eder. kada bu makinelerin hiçbir suret· 

le büyük makinelerden aşağı ol· 
Kuvvetli parazit yapan diğer bir madığı görülmüştür. Her zamın 
merkezde orta Amerikada Meksi- ı cepte taşınabileceklerinden daha 
ka ile Panama arasında bulunmak· faydalı savılmıslardır. 
tadır. .__._....,;...;;.:.:.;.:;.;;ı:,;~;,;.;.-----
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BU KADIN 
Kompars cevap verdi: 

- Faraziyeyi esas itibarile ka
bul ettiğinizi görüyorum. Teferrü
atıa ayrılıyoruz. Siı papazın Stife. 

li papaz olduğu için öldüremiye
ceği kanaatindesiniz. Fransız ordu
sunda Alman tarassut balonlarına 

hücumlarile marul çok mahir bir 

papaz tayyareci hizmet ettiğini 

bilmiyor musunuz? Bu papaz az 
mı Alman balonu düşürdü? 

Papaz ayağa kalkmıştı. Tatlı 

ve mahzun bir sesle mukabele et
ti: 

Biliyorum ve sanıyorum 

ki bu papazın yalnız tarassut ba
lonlarımıza hücum etmesinin sebe

bi bu balonlar müretebatının pa
raşatle hemen daima salimen kur

tulmalarıdır. Onun tek kişilik tay· 
yaresi yalnız pervane mihveri üze· 
rinden ateş ~debilir. Arkadan hü
cum eden Alman tayyarelerine hü

cuma kalkışamaz. Halbuki Alman 
tayyareleri ona iubet ettirebilseler 

ölümü muhakkaktı. Hayır. Arka· 

daşlar, ben tayyarelerimize karşı 

hiçbir muvalfakiyet kaydetmemesi· 
nin sadece bir tesadüf eseri oldu· 
ğuna kani değilim. 

Kompar soğuk bir tavırla sor· 
du: 

- Demek siz onu mazur gö· 
rüyorsunuz? 

- Memleketi için döğüşmek 

başka bir şey, katil ırene başka 

bir şeydir. Papaz Gayyard bir a· 
dam başını su dolu bir kaba zorla 

sokarak öldürecek kıratta adam 
değildir. Ben onu tanırım, o bir 
papazdır. Böyle bir şey yapamaz. 

Münakaşamız beyhude! 
Mücrimler belkide papaz Gayyar
dın casusluk işindeki suç ortakla
rıdır. Fakat ... 

Kısa bir sükOttan sonra cüm· 
lesini tamamladı: 

me 
- ... Siı benim deminki ıuali
cevap vermediniz? 

Papaz tekrar koltuğa oturmuı· 

Tütün Piyasasında Bir 
Günde 4 Milon Kilo Satış/ 
En Hararetli Satışlar 
Akhisarda Oluyor 
lzmir 15 - Ege tütün piyasasında faaliyet devam etmektedir. 
Mutad alıcılardan başka hükOmetçe ittihaz edilen kararlara tevfikan 

müdahale mübayaatı ile tavzif edilmiş olan müesseseler de mübayaata 
geçmişlerdir. 

Evvelcede yazdığımız gibi nıüdahale mübayaatın daha geniş mikyas· 
ta icra edilmesi ve bankalarca lüzumlu finansmanın temini için yeni ted
birler alınmış olup bunlar bugün aid olduğu mahallere tebliğ edilmiş 
bulunmaktadır. 

Dünkü tütOn satışlarının dört milyon 
mektedir. En hararetli satışlar Akhisarda 
sen kuruş arasındadır. 

kiloya yaklaştığı tahmin edil
olmuştur. Fiatlar yüz ile sek-

Bazı firmalar henüz talimat almadıklarını ileri sürerek piyasaya iş

tirak etmemişlerdir. 

Kırkağaç ve Akpınarda ilk açılış 70 ila 85 kuruş iken birkaç saat 
sonra 50 ile 60 kuruşa düşm<iştür. Dün piyasaya iştirak etmeyen firma
ların bugün mübayaata başlıyacakları ümit edilmektedir. 

Poliste 

Bir Kadın Vurdular! 
Bir aşık, kendisine yüz vermiyen 
sevgilisini vurdurmak için para 
ile adam tutmuş 

Evvelki gün şehrimizde bir ya· 
ralama vak'ası olmuş, hadiseyi mü
teakip kaçan carilı kısa bir müd· 
det sonra yakalanmıştır. 

Genelev sermayelerinden Hasan 
km Müzeyyen bir müddet Nebi 
isrninde hir adamla ahbaplık .,,tmiş, 
günün birinde dostuyle selim sa
bahı kesmiştir. 

Nebi bundan muğber olmuş, 

Müzeyyeni öldürtmeyi tasarlamış, 
samimi görüştüğü Hasan oğlu Mu-

Ceyhan köprüsü 
Nafia dairesi, sahil tah· 
kimatını ikmal etti 

Birincikiioun ayı içinde vilayet 
nafia dairesinde yapılan işlere ait 
aldığımız malumata göre, Adana 
Misis, Adana • Karaisalı ve Saim
beyli • Kayseri yollarında tamirata 
devam olunmaktadır. 77,826 lira 
bedel ile müteahhidine ihale edilen 
üretme çiftliğindeki üç kütlü ve 
bir tohum anbarı inşaatı ilerle· 
mektedir. 

23990 liraya müteahhidine ve
rilen Cayhan köprüsü sahil tahki
matı ikmal edilmiştir. 

Kozan · Adana şosasına lü
zumlu taşlar Hamam ocaklarında 
hazırlanmaktadır. 

Kız Esntitüsü tamiratı bitiril· 
miştir. 

B. Sinan Tekelioğlu 
Mebusumuz B. Sinan Tekelioğ

lu dün Bahçe kazasına gitmiştir; 
bugün dönecektir. 

Domuz mücadelesi 
Kazalarda domuz mücadelesi

ne devam olunmaktadır. Son 15 
gün içinde Kozanda 53, bahçede 
20 domuz itlaf edilmiştir. 

zafferi, para adayarok, vefasız sev. 
gilisisi vurmağa teşvik etmiştir. 

Evvelki gün öğleden sonra, bir 
iş takibi için Pamuk pazarı kara
koluna ğitmekte olan Müzeyyen, 
tam postahane önünde Muzafferi 
karşısında bulmuştur.Birdenbire bıça 

ğını çeken Muzaffer kadının üztrine 
saldırmış, bacağından ağır surette 
yaralamıştır. 

Müzeyyen hastaneye kaldırılmış, 
carih adliyeye teşlim edilmiştir. 

Posta binasının tamiri 
karar geldl, iş eksiltme 

ye Ç ı k a r ı 1 d ı 

Otomatik telefon santralı te
sisatı münasebetile Posta Telgraf 
ve telefon binasında yapılması ge 
reken tamirat ve tadilat işlerine 
ait evrak ve taahhüt kararı umumi 
müdürlükten gelmiş, iş eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Posta idaresi, yeni tesisat do
layisile bozulan yaya kaldırımları
nın tamirine devam etmektedir. 

Baba oğulun marifeti 
Köşkerler pazarında bir mese

Ierden dolayı Yusufoğlu lsmaille 

Hasan Basri ve oğlu Kemal kav· 

gaya Laşlamışlar, baba ile oğul 
lsmaile hem dövmüş ve hem de bı
çakla vurmak için üzer;ne hücum 
etmişlerdir. 

Bıçak lsmailin vücuduna değ
memiş, elbi~esini parçaJamışhr. 

Baba ile oğul vak'a mahallin
den kaçmağa muvaffak olmu,larsa 
da bir müddet sonra yakalanmış
lardır. 

CASUSTUR 
Çeviren : EF • KA 

tu. içini çekti ve nihayet söze baş
ladı. Acele acele, biran evvel söy
leyip de kurtulmak istermiş gibi 
konuşuyordu: 

- 2 haziran çarşamba 8 ha 
•İran salı gününe kadar papaz 

Gayyardın kiliseye ve mektebe 

gitınediği muhakkak: Mektep mü

dürü bana papazın rahatsız oldu

ğunu söyledi. işlerine 9 haziran 

Çarşamba sabahı tekrar başladı. 

- Teşekkür ederim. Ben an. 

cak tarihleri bilmiyordum. Muay

yen tarifelerini değiştirmeğe bile 

tenezzül etmemişler. 
Hayın sordu: 
- Nereden biliyorsunuz? 

- Papaz Gayyardın evine iki 
defa, ilk buraya geldiğim 1 hazi
ran günü ve evvelki gece 13 ha
ziranda girdim. Her iki defasında 
da onun evde olmadığını biliyor· 
dum. Çünkü ken-:lisine kilisede şe
refine bir org konseri verilen Son 
Alteı prenı Oırü•t Vilholml [1] 

karşılamak vazifesi verilmişti. 

Şu vaziyete göre 1 haziranda 
bu vazifede yerine başkasını bırak· 
mış olmalı, çünkü arkadaşımızın 
şimdi verdiği ma!Omatla da teey
üt ettiği veçhile o geoe serbest 
Fransı? topraklarına geçmişti. 

Yeni tayyare meydanı acaba 
nerede? Kiliseden çıkar çıkmaz 
hemen gidebileceği kadar yakında 
nerede olabilir? 

- Kayda değer başka bir 
nokta: 1 haziranda papazın evını 
gezdiğim vakit tuvelet kabinesinde 
iki traş makinesi ve iki diş fırçası 
görmüş, bunlar dikkatimi çekmişti. 
13 haziranda üçüncü bir traş ma
kinesi gördüm. Bu seferki kalın 
bıçaklı ve otomatik olarak bilenen 
Amerikan marka çok güzel bir ma
kine .. 

(Devam Edecek) --------[ 1] Kayıer Vlthelmtn betlncl 
oılu olan bu. preaı umumi barbln 
mübJm bir kıam1nı itıal altındaki 

Fraoııı topraklarında ıeç.irmft, ıık 
ilk t•refla• kon•erler verdlrmJıtlr. 

Çiğit 
muadelesi 

Çiftciler, aleyhlerine 
olan bu seneki mua
delenin tashihini is
tediler 

Haber aldığımıza göre bir 
çok çiftçi ve kozacı imzasını ta
şıyan bir istida ile borsa encüme 
ni riyasetine müracaat edilmiştir. 

Bu müracaatın başlıca sebebi bu 
sene çiğid muadelesinin çiftci ve 
kozacılar aleyhine olmasıdır. Çün
krı şimdiye kadar ryapılan çiğid 
muadeleleri daima bu senekinden 
çok üstün ve farklıdır. Borsa 
encümeninin bu haklı dileği na
zarı dikkate alarak eski kararı 
tashih edeceği şüphesizdir. 

• Büyük Millet Meclisinden 
çıkan so-. bir kanunla Havzada 
bulunan hususi şahıslara ait kömür 
ocaklarına hükimetçe vaz'iyet edil
mişti. iktisat Vekaleti maadin u
mum müdürü B. Cemil ile başmü
hendis B. Halil Bekler Zonğuldağa 
gitmişlerdir. Vazi'yet olunar.ak ma
den ocaklarına kıymet takdir ede· 
ceklerdir. 

• Maliye Vekaleti milli em
lak işlerinin daha intizamla yürü
mesini temin için yeni kararlar al· 
mıştır. Bu kararlara göre emlik 
defterleri sıra ile ve muntazaman 
tutulacak, işler otomatik bir şekil
de süratle takip edilecektir. 

• Anlc.ar.ay.a gelen malt1mata 

göre yeni bir ticaret ve kliring an
laşmaları yapılması etrafında dele· 
gelerimiz ile Macar hükOmeti 
arasında yapılmakta olan müzake
reler bir hayli ilerlemiştir. Müzake
reler bugünkü ahval ve şartlara 
göre her iki hükumetin ticaret 
mübadelesini arttıracak şekilde ve 
iyi bir hava içinde devam etmek
tedir . 

• Ankaradan bildirildiğine 
göre, Ticaret Vekati, Vekalet dai· 
resinde, gerek bizzat, gerekse bil· 
vasıta iş takibini menetmiştir. 

Buna sebep, iş sahipleri veya 
vekillerinin, sık sık daireye uğra· 
yarak, işlerini sormak suretile, me
murlarla daimi surette temas halin
de balunmalarına mani olmaktır. 

Vekiletin kararına göre, bun
dan sonra, iş sahipleri, işleri için, 
Vekalete bir defa müracaat ede
cekler ve sarih adres verecekler· 
dir. 

işlerin neticesi iş sahiplerinin 
adresine resB1en bildirilecektir. 

Bu usule riayet etmiyen me· 
murlar hakkında, cezai hükümler 
verilecektir. 

• 111 Numaralı askerlik mü
kellefiyeti kanununun 5 inci mad
desine eklenen ve halen silah al. 
tında bulunan 1335 ve daha ev· 
velki döğumlu muvazzaf eratla, 
bu doğumlularla muvazzaf hizmete 
tibi eratın s1n1flarına mahsus mu
vazzaflık hizmetinin birer sene u· 
zatıldığı hakkında muvakkat mad
de Resmi gazetede neşredilmiş ve 
meriyete ğirmiştir. 

• Gemlikten bildirildiğine 
göre, Gemlik bu yıl tam bir bol· 
luk içindedir, başlıca geçim vaşı
tası olan zeytin mahsulünün bere
ketli olması ve ayni zamanda ge· 
çen yıllara nazaran fiat ve müşte
ri bulması, köy ve şehir bütün 
Gemliğin yüzünü ıgüldürmüştür. 

Kadirlide fare mü
cadelesi 

Kadirli kazası ve havalisinde 
fare mücadelesine devam ediliyor. 
Bu hususta son alınan haberlere 
göre, kazada hububat geç ekildi
ğinden şimdilik fare tahribatı az· 
dır. Son yağan sürekli yağmurlar 
delikleri kapatmış bulunmaktadır. 

Kumlu bir arazide fazla işlek 
delik ırörüldüğ-ünden 50 hektar 
orazi ilaçlanmıştır. 

1 

--



1 incilc:Aııun 1941 

ANfiULOPEDi 
Demirmuhafızlar Şefi 

Horia Sima 

H alen Roman yadaki demir • 
muhafızların şefi bulunan Ho· ı 

ria Sima çocukluğunda çalışkan 
ve mazlum bir talebe idi. Annesi 
oğlu için "o da babası gibi !else· 
fe hocası olacak.,, Derdi. 

Fakat Horıa Sima az sonra si· 
yasetin cazibesine kapıldı .. ~928 
senesinde demirmuhafız teşkılatına 
yazıldı. Bükreşte demirmuhafızlara 
iltihak eden ilk on kışi arasında 
Horia Sima da vardı- Teşkilata 
dahil olur olmaz derhal mücadele 

başladı. Durmadan çalıştı. Fakat 
şansı yaver gitmiyordu. Almanya. 

ya Şarlotenburga kaçmağa mec
bur oldu. Bundan sonra belki yir· 

mi defa tekrar Romanyaya arka
daşlarının yanına dönmeğe teşeb· 

büs etti. Fakat her defasında da 
ya Alman polisinin yahut ' da Yu· 
goslav jandarmasının eline geçti. 

Fakat bütün bunlara rağmen niha· 
yet Romen hudııdunu aşnıağa da 

muvaffak oldu. Bir tek gayesi nr· 
dı: Kral Karolu ortadan kaldıra· 

caktı. 

Romanyaya geldikten sonra Bük
reşe gidecek treni bekliyordu. Fa· 

"1ı:at istasyonda hayret edilecek bir 
manzara ile karşılaştı.. Saraydan 

gönderilmiş olan kralın bir adamı 

kendisini bekliyordu. Horia Sinayı 
alıp doğruca saraya götürdüler , 

kralın yanına çıkardılar. Kral Ka
ro! şu teklifte bulundu: 

- Sizinle sulh yapalım veya· 
hut isterseniz bir anlaşma ... 

Horia sima hareket serbestisi
ni kazanmak için kabul eder gibi 
göründü ve bekledi. 

Bu hadiseler 1939 senesinde 
geçmişti. Birkaç ay sonra. yani 

1940 eylülünde Horia Sima artık 

hareket zamanının gelmiş olduğu

nu anladı ve 300 lejyonerin başına 

geçerek Köstenceyi işgal etti .. 

Bundan sonra ihtilal şehirden şe· 
hire yayılmağa başladı. Çok müş

kül veziyete düşen kral kaçmak 

mecburiyetinde kaldı. 

işte bu siyasi hadiselıor sonun· 
da, Kodreanunun haleli Horia Sima 

Demir muhafızların şefi ve kuvvet· 

li bir siyasi şahsiyeti oldu. Müthiş, 

ateşli , korkunç bir gençli • 

ğin kendisini tahrik ederek, iste· 
mediği halde kan dökmeğe sürük· 
lüyor. 

Gençlikteki bu harakete se
bep nedir? Mademki hükOmetin 

başında kendilerine hiç de muha· 

lif olmıyan bir kondüktör varken 

kan davası gütmekte ve memleke

tin kuvvetini düşürmekte ne gibi 
bir menfaat buluyorlar diye düşü

nenler bulunabilir. Ortada bir ha
kikat var. Memleketin paylaşıldığı, 

Dobrucanın, Ttransilvanyanın, Be
sarabyanın anavatandan ayrıldığı

dır. 
işte Horia Sima aynı zamanda 

bunları da düşünen ve memleketin 
taliini dönd:iren bu devirde eski 
vaziyeti nasıl iade edebileceğini 

düşünan ve omuzlarına ağır bir 
mesuliyet yüklenmiş olan bir şah

siyettir.,, 

Tefrika No. 

52 
- Hay Allah müstahakkını 

versin. Bizim oğlanmış .. 
Hacı Mustafa hayretle efenin 

yüzüne hakıyordu. 
- Neye baktın hacı? Geleni 

bilmedin mi? 
- Bilemedim efe .. 
- Sait paşa geliyor. 
- Kara Sait paşa ha? .. 
- Yok canım. Kamil paşanın 

oğlu Sait paşa .. 
Ve sonra kızanlarına bağırdı: 
- Kotun çocuklar .. Sait paşa 

ıreliyor. Hoş geldin, safa geldin, 

BİNGAZİYE 
HÜCÜM 

Liman şiddetle 
bombalandı 

Kahire 17 (a.a) - Ortaşark 
lngiliz hava kuvvetleri karargahı

nın tebliği: 

=-----· 
İSYAN 

Bütün Habe
şistana gayıldı 
imparator isyanı 
Hartumdan idare 

ediyor 
·----· 

MUSSOLİNİ 
TEFTİŞTE 

ltalyan yarahlarile 
görüştü 

Roma: 17 [a. a.] - Stelani 
bildiriyor: 

Mussolini ikincikinunun 13, 14, 
15 ve 16 ıncı günleri Puiz vilayeti 
dahilinde müteaddit şehirlerde bu· 
lunan askeri hastahaneleri ziyaret 
ederek Yunan cephesinden dönen 
yaralılarla görüşmüştür. 

Mussolini kışlaları ve kampları 
da ziyaret etmiş ve Siyah gömlekli 
kıt' alarm bir geçit resminde hazır 
bulunmuştur. 

Yunan teblijleri 

13-14 14-lS son kanun ge· 
celeri lngiliz tayyareleri , Bin gazi 
üzerine taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Liman şiddetle - bombardman edil· 
miş, binalarda büyük yangınlar çı
karılmıştır . • Rıhtım mıntakasında 
şiddetli bir infilak olmuştur. Beni· 
na tayyare meydanı mitralyöz ate· 
şine tutulmuştur. 2 ı,düşman tayya· 
resi t yakılmılmış, bir çoğu hasara 
nğratılmıştır. 

Sicilya üzerinde yapılan bir 
keşif uçuşunda, 14 son kanun teb 
liğinde bildirilen (hava akınının da 
he şiddetli olduğu ve 30-40 tay 
yarenin tahrip edildiği öğrenilmiş· 
tir. 

Hartum 17 ( A. A. ) • isyan 
bütün Habeşistana yayılmıştır. 

Habeşistan umumi valisi, isyan 
merkezi olan Gocam viliyetine 
gitmiştir. Habeş vatanperverleri. 
nin mücadelesini, Haile Selasiye 
Hartumdaki umumi karagahından 
idare etmektedir. Vatanperverkr 
Hartuma gelerek imparatorların

dan direktif alıyorlar. Burada ltal
yan garnizionları müşkül vaziyet· 

Atina: 17 [a. a.] - Yunan res· 
, mi tebliği : 

Şarki ltalyan Afrikasında As· 
sap üzerine yapılan hücumda isa· 
betler kaydedilmiş ve yangınlar 
çıkarılmıştır. Bir av tayyaremiz za 
yi olmuştur. 

Vilhemshafn'a yapılan 

hücumlar 
Londra 17 (a.a) - Bu gece 

lngiliz bombardman tayyarelerinin 
Vilhemshafn Üssüne yeniden şid
detli bir hücüm yaptıkları bildiri!· 
mektedir. Alman raporlar hücumun 
muvalfakifetini göstermektedir 

te bulunmaktadır. Her vilayette 
ltalyan kıtatı pusuya düşürülüyor 
ve Üzerlerine ateş ediliyor. Ce
nubta ltalyanlar bir şehiri tahliye-
ye mecbur kalmışlardır. 
imparator vatanperverlere her ne- 1 

vi esleha temin etmektedir. 1 

Hartum 17 ( A. A. ) Habe. 

şistan imparatoru :ı~ile S~lasiye, ı ı 
lngilizlerin garp çolundekı zafe· 
rini tesit için 300 kadar davetli
nin iştirak ettiği bir kabul resmi 
tertip etmiştir. bunlar arasında 
bazı Habeş ricali, Sudan hüküme· 
ti mümessilleri ve lngiliz kara ve 
hava orduları erkanı bulunmakta 

idi. Kabul resmi imparatorun ika· 
met ettiği Hartum sarayında ya· 

pılmıştır. Londra 17 (a.a) - Vilhems
hafn'a yapılan hücum il.hakkında 
hava nezareti istihbarat 1dairesi şu 
tafsilatı vermektedir. 

Birinci dalga Vilhemshafn'a 
vardıktan sonra bunu takip eden 
ikinci büyük dalganın sadece Hol
landa sahillerini bulması kafi gel
miştir. 

Çünkü ilk giden tayyarelerin 
çıkardığı yangınlar her tarafı ay· 
dınlatıyordu, Bunlar Vilhemshafn'a 

varıncaya kadar alevden başka bir 
şey görm~mişlerdir. Hücumun mer 
kez hedefini Balhafon • teşkil et· 
miştir. 

lngiliz deniz 
ticaret nazırı 

Radyoda Amerika· 
lılara hitap etti 

Bu sahada doklar, fabrikalar, 
antrepolar bulunmaktadır. ikinci 
hücum yapıldığı zaman tayyarele
Balhaf'nın hala yanmakta olduğunu 
görmüşler ve yeni yangınlar çı· 

karmışlardır. 

Bir Fransız tayyarecisi 
döGol' e iltihak etti 

Londra 17 (AA) - 30 yaş
larında bir Fr.nsız piloti şimali 

Alrikadaki ltalyan mütareke komis
yonunun kontrolu alt1nJa bulunan 
tayyarelerden6 kişilik bir tayyareye 
gizlice binerek Cezairden buraya 
gelmiş ve General döGol'ün hiz· 
metine iltihak etmiştir. 

' 
Filof Krala izahat 

verdi 
Sofya 17 (a.a) - Kral dün 

Başvekil Filofu kabul etmiştir. Fi· 
Jof kendisine vaziyet hakkında 

izahat vermiştir. 

Londra 17 (a.a) - Deniz ti· 
caret nazırı Ronald Krost evvelki 

akşam Amerika halkına hitaben 

radyo
0

da bir nutuk irad ederek 
demiştirki : 

" - Biz darbelere karşı koy

masını ve her hangi bir hücuma 

mukavemet ve mukabele etmesini· 
de biliyoruz. Bize gönderdiğiniz 

tayyarelerin, inşasına başladığınız 

gemilerin, top, tank vesair binler· 
ce harp malzemesi yığınlarının ar 

kasından yükselip bize gelen, bize 

erişen şu sesi tanıyoru-ı : 
" imdat geliyor! size gönder· 

meğe muktedir olduğum her şeyi 
yollayacağım! ,, bu sözleri duyunca 

bizim için hazırlanmakta olan şey

lerin insan eli, insan zekisının iza 

mi surette iş (emesi suretile hazır· 

)andıklarından hiç şüphe etmiyo-

ruz ,, 

Prens Umberto ordu 
kumandanı oldu 

Roma: 17 [a. a.] - ltalya Ve
liahti Prens Umbertonun orJu ku· 
mandanlığına terfi ettiği bildiril

mektedir. 

q 
1, 

ıı CAKICI .,. 
deyip ikram ile misafir eciin •. 

Çiitliğe 300 metre kadar me
safe kalmıştı. Sait paşa müfrezeyi 
orada tevkif etti. Tek başına ilerle
meğe başladı. Henüz yirmi beş, otuz 
adım atmamıştıki, ağaç diplerinden 
fırlıyan zeybekler Önüne çıktılar ve: 

- Hoşgeldin, safa geldin pa· 
şam. 

Diye kendisine yol göstermeğe 
başladılar. Sait paşa nihayet Çakıcı 
efe ile karşı karşıya gelmişti. 

Çakıcı Mehmet, ~ait paşayı 
çiftlikte iki gün, iki gece misafir 
etti. Bu müddet zarfında yanlarında 
hacı Mustafa bile oturınamı~tı. Yal 
nız hizmet için girip çıkıyorlar, ara 
sıra efeye icabeden haberleri vere .. 
rek talimat alıyorlardı. 

Takip müfrezesinin hiç bir 
şeyden haberi yoktu. Kumandan 
paşa çiftlikte idi, kendilerine mü
kemmelen kuzular, ayranlar, yağlar 
ballar geliyordu. Olup biteni sor
mak zaten vazifeleri değildi. onlar 
da mide şişirip ense yapıyorlardı. 

Garibi şu ki müfr<ızenio çavuşu 

vaziyetten bihaber olduğu için et
rafta nöbet bekletiyor, muhtemel 
baskınlara karşı gilya tedbir alıyor 
du. Müfrezenin gerisi çiftlik bina· 
sına doğru gelmişti. Orası emniyetli 
yerdi. Zavallı adam asıl düşmanın 

nerede olduğunu ne bilsindi ?. 
iki günlük misafiretten sonra 

Sait paşa müfrezesiyle birlikte Ay· 
dına avdet etti. lık işi mülazim 
Muhtar efendiyi çağırmak oldu. 

- Bir şeye rast geldiniz mi 
Mnhtar efendi?. 

- Hayır paşam .. 
- Biz de çiftliğin etrafında 

ve içinde iki gün beklediğimiz 
halde hiç bir şeye tesadüf etmedik 
Demek ki sizi aldatmışlar. Devlete 
padişaha bu kadar masraf ihtiyar 
ettirdiniz.. Bu hal bir daha tekekr
rür ederse akibetinizi düşünebilir
siniz. Bir daha böyle işlere karış· 
mıyacaksınıı, anladınız mı ? 

- Evet paşa hazretleri .. 
Zavallı müliizim Muhtar efendi. 

neye uğradığını şaşırmıştı. 
Bu sırada kara Ali çetesi do 

Cephede mahdut faaliyet olmuş 
ve bir miktar esir alınmıştır. 

Emniyet nezareti tarafından 
dün akşam neşredilen tebliğ: 

Bütün memlekette sükiln var· 
dır. Salahiyettar makamlardan 
öğrenildiğine göre, ltalyanlar lgo
menitsa'dan firar ederlerken bera
berlerinde rehine olarak götürdük
leri kimseler arasında 4 Yunan 
eşrafı bulunmaktadır. Bunların aki· 
betleri meçhuldrr. 

Amerikan ınyaptı· 
racağı Şilepler 
Vaşington: 17 [a. a.] - Ruz. 

velt, 200 ticaret gemisinden mü
rekkep bir filonun inşası için kon· 
greden müsaade istemiştir. Bu ge
miler 313 milyon 500 bin dolara 
mal ola-caktır. 

Ruzvelt, , tahsisatın verilmesi· 
ni talep ettiği mesajda şöyle de
mektedir: 

"Fevkalade ahval içinde bu· 
lunduğumuz cihetle dünyada baş 
gösterecek bir şilep buhranı karşı· 
sında Birle~ik Amerika devletle
rinin yük g e m i s i fikdanına uğra
maması için acil tedbirler almanın 
milli menfaat muktezası olduğuna 

kaniim." 

izdivaçta 
Kudret ve 

Cinsi 
Enerji 

(Baştarafı ikincide] 
hayatının maddi zevk münasebet
lerinde tatmin edilmeyen bir kadın 
veya bir kocada aile bağlılığı gev
şer, zahire vurulmasa bile tahteş· 
şurda ruhi bir kompleks halinde 
kalan sevgi burudetleri ve nefret
leri günden güne artar, hele ço· 
cuk sevdalısı olan baba veya a
nada sukutu hayaller, bekarlığın 
hüsranları başgösterir; izdivaç bet
bahtlığına ait amiyane felsefeler 
öne sl!rülür ve nihayet birçok şa· 
hıslarda ancak bir talak işi halle
der. Ancak tenasül iletlerjnin a
lelade bir göz müşahedesiyle bu 
mesele halledilebilir mi?.. Bazı 
memleketlerde buna dair (mecburi 
sıhhat vesikası) caridir; fakat bu 
vesikalar, Karaköyde veya Beyoğ· 
lunun bilmem ne sokağında oturup 
partisyen hekimlikle hayatını kaza. 
nanların alelade ve klasik bir mu. 
ayenehanesile değil, devletin itima
dına şayan bir sıhhi heyetin tanzim 
ettiği esaslı ve etraflı raporlardan 
ibaret olmalıdır. Bir erkek müva· 
cebesinde bu muayene daha kolay 
ve istihdaf edilen gaye bakımın· 
dan çok daha müsbet ve daha ve· 
rimlidir. 

Bundan sonraki yazımızda bu 
noktaların tahliline devam edece
ğiz .. 

EFE \ 
o:talıgı altüst ediyor, çeşit, çeşit 
c'.~ayetl~r yaparak zaten yok olan 
huk6ıneti bu··sb··t-· .. 1 h 1• , . . u un go ge a ıne 
ındırıyordu. Çakıcı çetesi bir dert 
idi ki devası yoktu. Bu çete ele, 
avuca sığmıyordu ve sığmıyacaktı. 
Ortalık adamakıllı yılmış, Çakıcı· 
nın t• k"b' a ı ınde bulunup ta sağ kur-
tulm · Ui ınsanlardan bazılarına cinnet 
gelmişti. Çakıcıda efsanevi bir 
kudret tahayyül ediliyordu. Çakıcı 
ismi anıldıkça lzmirin içinde bile 
tir, tir titriyenler eksik değildi. Her 
mecliste onun menkibeleri konuşu· 
luyor, her yerde günün m~vzuunu 
onun "Kahramanlıkları., teşkil edi
yordu. Böyle bir zamanda başa 
bir de Kara Ali çetesi çıkmıştı. 
Gerçi yanık hali( lbrahimler, şunlar, 
bunlar Çakıcı efeden fink atarak 
kamilen kasabalara iltica etmişlerdi. 
Çakıcı dağda iken onları yaşatmı• 
yordu. Fakat kara Aliyi seviyor, 
ona müzaherette bulunuyordu. Ar
tık çaresi yoktu. Ne yapıp yapıp 
Çakıcı efeyi istiman ettirmeliydi. 
Hem bund muvaffakiyet elverirse 

Harp ve 
diplomasi 

( Baştarafı birincide ) ı 
beyan otmişti. Yeni gelen haberle -6 
re göre, diğer bazı Bulgar nazırla- 1 

rı da müteaddit Bulgar şehirlerin· ı 
de nutuklar söylemişlerdir. Bu ara· 
da Bulgar Harbiye nazırı Daska· 
lof da bir nutuk söylemiştir. 

Sovyet-Japon münasebeti 
S ovyetlerle Japonya arasın-

daki münasebetlere gelin· 
ce; Japonya geçenlerde Sovyetler 
birliğine bir pakt imzası için tek
lifte bulunmuştu, Bu teklife göre, 
Sovyetler birliği Mançuko'nun Ja
kon nüfuzu altında bulunduğunu 

tanıyacak, Çine yardımdan vazge
çecektir: Buna karşılık da Japonya 
iç Mongolistanı Sovyetlere vere· 
cek, Port·Arhturda Sovyetlere ser· 
besti temin edecekti. Sovytler bu 
teklifi reddetmişlerdi. 

Eğer Japon kaynaklarından 

gelen haberlere İnanılırsa, şimdi 

lngiltere - Amerika - Çin ara· 
sında ve bir şubatta bir misak im· 
zalanacaktır. 

Fakat, Amerikanın böyle bir 
misak imzalaması Amerika an'a.nevi 
dış siyasetine uygun değildir. Za· 
ten Amerika böyle bir misak var· 
mış gibi Çine yardım etmektedir. 
Sovyetlerin Uzakşark siyaseti de 
malOm olduğuna göre Çin bir ta
raftan Sovyetlere, diğer taraftan 
lngiltere ve Amerika arasında bir 
köprü vazifesini ğörmektetedir. 

lngilterenin barp masrafları 
• 
ıngilterenin harp masrafları gün 

geçtikçe artmaktadır. lngiliz 
Maliye Nazırı 940 senesi sonuna 
kadar yapılan masraflar hakkında 

malumat vermiş ve bu masrafların 

daha artacağını bildirmiştir. lngiliz 
gazeteleri masrafların artmasının, 

harbi kazanmak için mümkün olan 
her tedbirin alındığı şeklinde tef· 
sir etmektedirler. 

lngiliz harp masraflarınınönü
müzde~i mali yıl içinde 3,5 milyar 
Sterlin olacağı verilen malumattan 
anlaşılmaktadır. 

lngilterede tasarruf için pro
pağanda yapılmaktadır. Halk birik· 

tirdiği paralarla seve seve devlet 
tehvili almaktadır. Bu vaziyette 
bile fiyatlarda bir yükselme yoktur. 
mütehassıslar \ngilterenin bugünkü 
vaziyetini genen harptakinden çok 
kuvvetli bulmaktadırlar. 

T obruk önünde 

Tobruk civarında fngiHz hava 
kuvvetlerinin yaptığı hare. 

ketler neticesi ltalyanlar Elgazala, 
Timimi avcı tayyare meydanlarını 
terk etmişlerdir. ltalyan avcılarının 
bu suretle daha gerilere gitmeye 
mecbur tutulmaları Tobruk muhare 
belerine iştiraklarını gücleştirec<>k 
ve dolayisile Tobruktaki ltalyan 
ordusunun himayesiz kalmasını in~ 
~aç edecektir. lngiliz tayyareleri 
ıse faaliyetlerini kolayca yapacak
lardır. 

lngiliz tayyareleri Bingazi ci
varında Benina, Berka hava mey· 

danlarını bombardımana devam edi
yorlar. Tobruk ile Deme arasında 
hiç dir ltalyan tayyaresine rast gelin 
mediğıne bakılırga ltalyan hava 
kuvvetlerinin buralarda müessir ol 
madığı meydane çıkmaktadır. 

Radyo Gazetesi 

YAZAN ,, 

Zeynel Besim Sun il 
birinci istimanı zamanındaki tedbir
sizlikler yapılma.mah, bu adaın ne 
bahasına olursa olsun rahat bırakıl· 
malıydi. 

Halbuki Çakıcı efe hiç te böyle 
düşünmiyordu. Hükumet erkanı 
kendisini istimao ettirmek çarele
rini düşünürken o, Lir gün gönlünü 
sızlatan Fatmayı düşünüyordu. Öde
mişin Hacı lıyas ( şimdiki ilk kur· 
şun ) istasyonunun tam karşısına 

gelen Kayaköyde eşraftan Kara· 
ağaçlı oğlu hacı Mehmet ağanın 

kızı Fatma hanım Çakıcı efenin 
içini yakmıştı. Acaba ne yapma· 
lıydı da hazır sırası gelmişken bu 
Fatmayı Allahın emri, Peygambe
rin kavliyle nikahlamalıydı? Hacı 

Mehmet ağa ne derdi ? 
Fakat bu Şartlar altında rahat, 

rahat evlenmek mümkün müydü ? 
lstiman etmeli idi ki bu iş olabil· 
sindi. Kendisi eşkıya icji, efe idi ve 
hiç bir vakit istiman talebinde 
bı;lunamazdı. Bu iş olsa, olsa hü· 
kllmetten gelmeliydi. 

(Devamı Var) 
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Adana Ticaret ve Zahire Borsas ı 

17 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

Enaz Ençok 

Kr. S. Kr. S. 

1 • Klevland 59,50 
il . .. 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 47 48 
Kozacı p 51 

1 • Ma.Parlağı 50 
Şark buğdayı 

Susam 26 
Y.Çiğidi 

Kumdan 6 ------Ankara Kambiyo Borsası 
17 lkincikanun 1941 

'

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 1 22 
20 
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Ankara Radyosu 
[ 18 lklnc!Unun Cumarı .. ı ) 

!1,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

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

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 

nuşma 

13.30 Program ve memleket 

~aat ayarı 

13.33 Müzik: Türkçe plaklar 

13,50 Ajans haberleri 
14.0S Müzik: Tükçe plaklarprog

ramın devamı. 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer] 

1. Saitn - Saens: Dejanire 
(Marche du Cortege) 

2. Paderevski: Mönüe 
3. Meyerbeer: Le Pardon de 

Ploermel (Fan tezi) 
4. Paul Lincke: Geburstags -

Standchen [Seranad) 
5. Leo Delibes: Lakme Fan·· 

tezi ]. 
15.00 Müzik: Sinama Orgu (Pil 
15.30 Müzik.: Ankara devlet 

konservatuarından nı>klen neşriyat. 

Riyaseticumhur filormaoik or· 
kestrasının konseri. 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo "Svving" 
kuarteti ( f. Özgür ve ateş böcek· 
leri ) 

18.40 Müzik: Türk müziğinden 
folklor Örnekleri. 

19.00 ( Günün meseleleri) 
19.15 Müzik: Zeybek ve oyun 

havaları. 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. ' 
19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Şarkı ve türküler. 
21.15 Konuşma (Ribliografya) 
21.30 Müzik : Radyo salon 

?rkest_rası (Violonist Necip Aşkın 
ıdare3ınde) 

1. Leher: Şen dul operetinden 
potpuri. 

2. Schneider: Viyana hatırası 
3. Heinz Reinfeld: Ağır vals 
4. Hande!: Largo 
5. Hippman: Fantezi 
6. Kafi: Cavaline 
7. Brecht: Bir hikaye 
8. Frimli: Kelebek valsi 
9. Glinka: Rus Mazurkas 
19. Hass: Lirik entermezzo. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam.tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(!"iat). 

22.50 Konuşma ( lngilizce -
Yalnız kısa - dalga postasile] 

22.50 Cozband ( Pi ) ( Saat 
23.10 - a kadar yalnız uıun -
dalga pnstasile'.). 

23,25 / 23,30 Yarın ki prog· 
ram ve kapanış. 

Btı);)i@l(f/4,~!I 
Fuat Eczanesi 

( Yenipostane yanında ) 
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18 lkincikanun 1941 
CUMARTESi 

YIL: 1941 • AY: 1 Gün: 18 Kuım 72 
Rumi 1356 - il. Kinun S 
Hicri 1359 -Zilhicce 20 

Bir bayan iş arıyor 
Tahsili Lise derecesinde 

olan, senelerde bir çok res· 
mi müesseselerde çalışmış, 
daktilo bilen bir bayan iş ara· 
maktadır. ldarehanemize mil· 

racaat. 

• 



• 

Dl• KKAT• Kasanızda Parayı,Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişe5inden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELi ALTINDA 

HOROZOGLU gişesi. Şubesi yoktur. 383 

TAN SINEMASINDA 
BU AKŞAM 

Olcyanosnn Korkunç Dalğaları Arasında Cereyan Eden Binbir Macera 
ve Heyecanlarla Dolu Mevsimin En Bnynk ve Meraklı Filmi 

ve 

Pır~~'t©n IF©~t~ır 
Tarafından Temsil Edilen Şaheser 

Bügük Kasırga 
İlaveten: 

( 808 8AKER ) in yarattığı 

1 KARA HAYDUT 1 
Pek Yakında P ele Yalcın da 

Cücelerin Korkunç Şehri 
Temamen Cüceler Tarafından Oynanmış Korku ve Dehşet Filmi 

Bugün 2,30 da Sonsuz istek Üzerine 
• 

BU AKŞAM 
Galiçya Harbinin Dehşetinden Heyecanını Rus Balalaykalarının 

Baş Döndürlicü Güzelliğinden İlhamını ve Rus Mu,ikisinin Çılğın Nağ• 
melerinden Ateşini Alan Sesli Sinemanın On Seneden beri Yaratabildiği 

En Büyük Sinema Şaheseri 

COill IMPIRYAl) 
=:( TÜRKÇE sôzLıL!==-

Harika Film Şerefine 14evkalade Sinema Müsameresi 

RAŞ !RllllRDI : 
İSA MİRANDA ve RAY MİLLAND 

DU{ICAT : Numaralı Koltuklar ve Localar Sabahdan itibaren Satılmaya 
başlanacaktır. T ııa O e f o n: 212 

istiklal Kahramanı ve Kara Haydut ~~~~~~~~~~~~ 
- - - -

BUGÜN ·MATBAASI 
T :-tş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

Son Sistem Makinelerle 
Basılan Güzel ve Ucuz iş 
An.cak ( B U G O N ) Matbaa

K E Ş 1 D E L E R: 

Küçük Tasarruf° Hesaplan 4 Şubat, 2 Magıs, 

1 Ağustos, 3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 

" 
1000 

" - 3000. 
" 

2 750 - 1500. 
" " .. 

sında Yapılabilir 
4 

" 500 
" - 2000. .. 

8 
" 250 

" - 2000. 
" 35 " 

100 
" - 3500. 

" Siz de· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 
1 (BUGÜN) Matbaasına 

80 
" 

50 .. = 4000. 
" 300 

" 
20 

" - 6000. 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para birlktlrmı, ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda talllnlzi de denemı, olursunuz. 377 YAPTIAINIZ. 

Adana Belediyesinden: 
1 · Adana şehrine isale edilecek içme suyu tesisatının 

müteahhidi tarafından noksan veya natamam bırakılmış olan 
ve boru vesaire malzemesi kısmen mevcut bulunan bakiye 
işleri aşağıdaki şerait dairesinde ve kapalı zarf usulile ve 45 
gün müddetle münakasaya vaz olunmuştur. 

2 • işin muhammen bedeli 132060 lira elli kuruştur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 
660 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabilirler. 

4 • Eksiltme 11-2-941 tarihine rastlayan Salı günü 
saat on dört buçukda Adana Belediye binasında toplanacak 
münakasa komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mek· 
tuplarını aşağıda yazılı teminat ve vasaikle birlikte 2490 sa
yılı kanun hükiimlerine tevfikan ayni gün saat on dört bu
çuğa hadar münakasa komisyonu Reisliğine makbuz: muka· 
bilinde tevdi edilmiş olması lazımdır. 

A [ 2490 sayılı kanunun 16 vel 7 nci maddelerine uy
gun 7853 lira kuruşluk muvakkat teminat, 

B [ Kanunun tayin ettiği vesikalar: 
C [ Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D [ Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münaka· 

saya girmek İçin alacakları ehliyet vesikası, 
6 • Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli 

teahhütlü olması ve nihayet bu saata kadar komisyona gel· 
miş bulunması lazımdır. 

Zayibankahesab•,--~~~~~~~~~~~~~~----. 

GENARAL ELEKTRİK cari cüzdanı 
Ceyhan Ziraat bankasın

dan aldığımız ( 6 ) N. lı he
sabı cari cüzdanını zayi ettik. 
Yenisini alacağımızdan eski· 
sinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Çocuk esirgeme kurumu 
Ceyhan kolu Reisliği 385 

~~~~~~~~=====. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
[BUGON] MA TBAASl-ADANA 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENARAL ELEKTRİKin akü?1latör ve 
elektrıkle çalı-

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model· 
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsalsız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısında 
lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 

361 9-10 

Orman enıvalı satış ilanı: 
MiKTARI 

Hacmi Ster Muhammen vahidi fiyatı 
Cinsi M3. 03. Kental Kilo Lira Kuruş 

Meşe kömürü 322 00 35 
Karışık odun 402 00 8 

1 - Seyhan vil4yetinin Karaisalı kazası dahilinde Ka
ra çalı ormanından ( 322 ) kental meşe kömüril ile ( 402 ) 
kental karışık odun satışa çıkarılmıştır. 

Teşekkür 

Türk Hava Kurumu 
Adana Şubesi Reis-

1 liğinden: 
Adları aşağıda ya:ıılı yurd· 

daşlar hizalerinde gösterilen 
kurban bedellerini kurumu· 
muza vermişlerdir. Sayın ga· 
zetenizle teşelclcürlerimizin ib· 
lağını rica ederim. 
Lira Ku --15 Benzinci Memet Pişmiş 
10 Dr. lsmail Hakkı Etem 
10 Müslüm Çelcmegil 
10 Eczacı Ziya Rona 
10 Memet Kürlccü 
10 Tuhafiyeci Sabri Berkmen 
10· Kadı köyünden Osman kaya 
7 50 Binbaşı Celal Süler 

10 Doktor Pertev Doğu 
10 Ulviye Kasa! 

5 Malatya fabrikasında 
Tahsin Ôzcivelek 

40 Yemişli köyü 
15 Hasan Atıl 
15 Ahmet Atıl 
10 Remzi Çakır --187 50 Yekün 386 

KIZILAYA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

Kaşeleri 

7 • Ehliyet vesikası verilebilmek için talibin ya yük
sek mühendis olması veya en az elli bin lira değerinde iç· 
me su tesisatını muvaffalciyetle ikmal etmiş bulunması la
zımdır. 

2 - Satış 29-1-1941 çarşamba gllnü 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. 

DEVA Kaşelerini 
Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Bele

diyeler İmar Heyeti Fen Şefliiine veya Adana Belediyesine 
müracaat etmeleri. 28-8-28-8 346 

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

'?' 

7fer eczanede ara,xınız: 


