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2 inci sayfada 

• 
lngiltere 
istilası 

daha Her gün 
zorlaşıyor 

Çörçil Glaskovda 
bir nutuk verdi 

3 insanın kafası 
satırla Parçalandı 
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"1941senesi ilerle
dikce tedricen cok 

' 1 

mükemmel silahlan-
mış bir millet hali-
n e 0 e 1 e C e ğ İ l 1 I n g i l i z B a ş v e k i l i, y e n i d e n s i l a h 1 

" altına çağrılanları teftiş ediyor - Yazısı üçüncüde - :...__ _________ _, 

Yeni ihdas oluna -
cak hava hatları 

ş~~':t~~!::ı;_ D~.v~~t .. hava yolları umum 
. ıa;.::.~ !~~~::~i : muduru tedkıkat yapıyor 
Dünya ufuklarında her gün yeni 

bir haber, yeni bir şayia deveran 

ediyor. Almanyanın kih lrlandaya 
taarruz edeceği, kih lngiltereyi is
tiliye hazırlandığı, kah Balkanlara 
ineceği ve kih Sovyetlere çataca
ğı söyleniyor. Bu haber ve şayia
ların hangisinin doğru olduğunu 

ve tahakkuk edeceğini kestirmek 
güçtür. Yalnız muhakkak ki Al
manya Önümüıdeki ilk baharda 
askeri ve büyük cıikyasta bir ha
rekette bulunacaktır. Lakin bu ha
reketin hedefi neresi olacaktır ? 
lngiltere mi, Balkanlar mı, yoksa 
Sovyet Rusya mı ? 

Ankara ( Hususi ) - Devlet havayolları umum mOdürü Ferruh ilk
baharda şimdiye kadar sefer yapılan hatlardan çok daha geniş bir prog
ramla başlayacak olan hava seferleri için yeni inşa olunan ve olunacak 
meydanların vaziyetini tetkik etmek üzere seyahate çıkmıştır. 

Devle bava yolları umum müdürü Samsun, Sivas bilahare Afyonka
rabisar meydanlarını tetkik edecektir. Bu meydanlar üzerinde halen meş
gul olunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, ilkbaharda havayollırı •eferlerinin mevcut olan 
lstanbul - Ankara, Ankara - Adana, Ankara - lzmir ve lstanbul -
lzmir hatlarına ilaveten Ankara - Sivas - Samsun ve Ankara - Ada
na - Diyarbakır hatları da açılacaktır. 

Diğer taraftan Ankara - lzmir postalarının Afyonda tevakkufu da 
mukarrerdir . 

lstanbul meydanı da dahil olmak üzere bütün meydanların tebiz 
tesisatı ıslah ve takviye olunmaktadır. 

Erzurunıda 

korkunç 
cinayet 

,ynı aileden 3 kisi. 
paralarına tamaan 

öldürüldü ·----Erzurum 18 [Hususi muha· 
birimiz bildiriyor) - Burada feci 
bir cinayet işlenmiş, üç insan, 
başları çekiç ve satırla parçalan
mış olduğu halde bulunmuştur. 
Bunlar 40 yaşlarında Ômer ile 
karısı 40 yaşlarında Fatma ve 
kızkardeşi 55 yaşlarında Fatmadır. 
Bu evde sadece Fatmanın üç ya
şındaki kızı sağ bırakılmıştır. 

Yapılan Tahkikatta öğrenil

diğine göre, Ömerin karısı Faiz
cilik yapmakta, bir çok kimseye 
para vermektedir. Cinayetin Fat
manın melhuz servetine tama' an 
yapıldığı kanaatı hasıl olmuştur. 
Meçhul cani, Korkunç cinayetini 
müteakip bu evin sokak kapısını 
kilitleyerek kayıplara karışmıştır. 

Cumhuriyet müıldeiumumiliği 
ve zabita hadiseye el koymuş
lardır. Failin - veya faillerin -
pek yakında meydana çıkarılaca
ğı muhakkak sayılıyor. 

Arnavutluk vatanperverleri 
mücadeleye hazırlanıyor 

Manastır 18 [a.a] - Royter 
muhabiri bildiriyor : Arnavut va· 
tar.perverleri topraklarını işğal e

den ltalyanlara karşı harp etmek 
üzere mütemadiyen toplanıyorlar. 

Berat civarında Arnavut reisi ile 

taraftarları Elbasan milliyetperver
lerine iltihak etmişlerdir. 

işte Berlin bu hedefi sakla
mak, belli etmemek, son gün ve 
son dakikasına kadar bu kararını 

gizli tutmak için çalışıyor. Bu mak
satla şaşırtıcı haberler çıkarıyor. 
Zira Hitlerin siyasi ve askeri te· 
şebbüsleri ve muvaffakiyetleri tel· 
kik edilirse , onun daima taarruz 
kararlarından önce bu şaşırtıcı ve 
oyalayıcı siyaseti takip ettiği gö
rülür. Çünkü nazizm mezhebine gö
re gaye ve esas muvaffakiyettir. 

KARABiiKTE 
Her nevi inşaat 1nalze
mesi de imal olunacak 

Ve bu muvaffakiyetın temini içinde '----------..... ------
her şey, her vasıta mübahtır. Hat- Ankara (Hususi) - iktisat Vekili Hüsnü Çakır, 
ti mübah da değil farzdır. itiraf et· birkaç güne kadar yanında Sümerbank umum mü-

den başlamak üzere her nevi demir inşaat malzeme
si yapılacaktır. Böylelikl~ piyasad~ki darlık izale 
olunacektır. ikinci kısım ıse muhtelıf büyüklükte su 
boruları imal eden bir atölye ola~aktır. Burası be· 
lediyelerin su tesisatında bu_lmakta güçlük çektiği 
su borularını temin edecektır. 

mek lazımdır ki Hitler bu siyaset· dürü ve mütehassıslardan mürekkep bir grupla bir-
le şimdıye kadar muvaffak olmuş- likte Karabüke gidecek ve demir, çelik fabrikasına 

tur. Onun bu muvaffakiyetini göste- iliiveai düşünülen kısımlar üzerinde tetkikler yapa-
ren ortada Norveç, Hollanda ve caktır. 

Belçıka gibi acıklı misaller ele var- ili vesi düşünülen kısımlardan birisi inşaat mal-
dır. Bu gün de Führerin oynadığı zemesi imalatıdır. Burada inşaata ait potrel demirin-
ayoi oyun ve ayni şaşırtma poli
tikası olduğuna şüphe etmemelidir. 
Çünkü Hitler yakında bir taarruza 
karar vermişe benziyor. Fakat biz
ce bu taarruz lngiltereyi istila için 
yapılmıyacaktır. Hitler lngilterenin 
istila edilemez bir kal'a haline kon
duğunu görmüş ve öğrenmiştir. Bu 
fırsat Almanya için ebediyen gay
bedilmi?tir. Hiç bir akıl ve man
tık lngiltere gibi muazzam bir dev
letin işgal ve istila edilebileceğine 

Karabük demir ve çelik fabrikası, bir müddet· 
tenberi çift ekiple ç•lışmaktadır. 

l en ufak bir ihtimal bile veremez. 
Sonra Hitlerin karekteri yüzde dok
san bir muvaffakiyet ümidi ve ga· 
rantisi olmadığı taktirde teşebbüse 

geçmiye müsait değildir. Halbuki 
lngiltereye karşı bir istila teşeb· 
büsünün mahdut muvaffakiyetle 
neticelenmesinin Almanyanın mağ
lubiyeti demek olduğunu Hitler 
her gün daha iyi bilmektedir. O 
halde Fuhrer bu harbin çar naçar 
bir mukavemet harbi şeklini alma
sını kabul etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Ve bu mecburiyetle Al
man şanselyesi gelecek ilk bahar 
ve yaz mevsimlerinde mukavemet 
harbinin hazırlığile meşğul olmak 
izdirarındadır. 

Bu ıebepten Hitler yeni saha 
Jar işıaı ve iıtila etmolc teşebbü-

süne geçecektir. Bunun için Alman
yanın Balkanlar ve Sovyetler birli 
ğine karşı sıra ile bir taarruzd" 
bulunması gün geçtikçe· daha 
kuvvetli bir • ihtimal dahiline gir
mektedir. 

Eğer Almanya evveli Balkan 
)arda bir harekete geçmeğe karar 
verirse böyle bir hareket •yeni 
Alman planının bir başlangıcı ad
dedilebilir. Bu planda Amerikanın 
yardımile senelerce ·bu harbi uza
ta bilecek bir • vaziyete eirmekte 
olan lngilterenin karşısında ilk 
maddeleri bol, zengin sahaları ve 
Karadenize hakim olmak fgayesini 
istihdaf eder görünmektedir. Zi
ra Almanya lngiliz tayyarelerinden 

uzak sahalarda bir harp endüstrisi 
meydana getirmedikçe, muhtaç ol
duğu şeyi eri mebzul en temin ede
medikçe bu harbin devam etmesi
ne tahammül edemez.Bu harbin neti 
cesi ise Hitlerin de vaktile dediği 
gibi uzun bir zaman için Almanya
nın mukadderatını tayin edecektir. 

Bu tahminlere göre Almanya 
nın taarruz hazırlıklarının kendisi 
için çok çetin olacağı muhakkak 
olmakla beraber Balkanlar ve Sov 
yeller birliti olması haber ve ıayi 

alar arasında akla en uygun gele
nidir. , 

Belki Hitlerin bilhassa Sovyet
lere karşı bir harbe girişmekle ye 
ni bir cephe açmak istemiyeceği 
noktai nazarını ileri sürenler az 
değildir. Buna ka~şı önümüzdeki 
yaz Almanyanın yeni bir cephe 
açmasında bir mahzur olmadığını
da göz önünde tutmak icap eder, 
Çünkü bu yaz bir Alman ve lngi
liz kara harbinin vuku bulması 
pek az muhtemeldir. Öyle görünü 
yor ki lngiltere taarruza geçince
ye kadar bu iki devlet arasında 
harp hava ve deniz harplerine in
hisar edecektir. Onuniçin bu yaz 
sekiz milyon asker çıkara bilen 
Almanyanın kara kuvvetlerinin bü 
yük bir kısmı serbest demektir. 
işte Hitler bu fırsattan istifade 

l 
etmeğe t'. çalışacaktır. Ve Hitlerin 
cenubi şarki Avrupasına ve Sov
yetlere karıı ~hazırlığını gösteren 
daha bazı deliller ve sebeplerde 
vardır. 

Son günlerde Romanyadaki 
tahşidatın •çok l 'arlmakta olduğu 
haber veriliyor.Buna ilaveten Bulgar 
Başvekilinin Bulgar milletinin tari
hinin en buhranlı bir devresini ya 

lskend~n~mühim 
mikdarda 

GAZVE 
BENZİN 
GELDİ 

Haber aldığımıza göre, lsken
deru~a mühim mikdarda ıaz ve 
benzın gelmiş bulunmaktadır. Va
pur hamulesinin 5000 ton gaz, 5000 

t~n mazot olduğu bildiriliyor. dö
vız ve gümrük muamelelerinin ik· 
malini müte•kip dışarı çıkarılacak 
olan bu mayi mahrukat Adanamızın 
acil ihtiyaçlarını tamamen karşıla
yacaktır. 

şadığına dair sözlerile de çok şa
yanı dikkat bir ifade olarak göş
terilebilir. Diğer taraftan geçenler 
de bir nutulc söyleyen Dr. Göbles 
in Almanya tarihte muvaffak olu
namıyan bir muharebe yapacak ve 
büyük zaferler temin edecek tar
zında ki ifadesi bazı işaretler ver 

f Dtlflamı ikincide J 
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Anlı ara Radyo gazetesinden mensup olmayan askerler ve zabıı-

Son günlerde gelen haberler 
ltalyanın yavaş yavaş Alman 

işğali altına girmekte olduğunu 
bildirmektedir. Bugün ltlayan ga

lere yükletilmek isteniliy >rdu. bu~ 
asker ve zabitler de ma~lubiyetej 

parilnin sebeb olduğunu ileri sü
rüyorlardı. Ortada mevcut bu iki-! 
liği kaldırmak için böyle bir teşeb· 

zeteleri bile ltal-
yanın kurtuluşunu 

Alman zaferinde 
görmektedirler. 
Hatta bildirildiği
ne göre; içinden 
yıkılmamak için, 
Faşist birliği Al
manları davet et
miştir. 

Almanların \. 
talyaya gönder
dikleri kuvvetin 
yalnız tayyare ol
madığı gelen ha
berlerden anlaşıl
maktadır. Zira ti
renler dolusu Al-
man askeri de ce
nubi itaya ya geç
mektedir. 

Yine bugün 
bi 1 d i r i 1 d iğin e 
göre;ltalyan 
zabitlerinin parti. 
ye girmeleri ve 
Faşist yemini et
meleri hakkında 
lıalyada bir emir-

ltalya Al
man işğali 
ne giriyor! 
Trenler dolusu Alman 
askeri cenubi italyaya 

geçmektedir 

büste bulunulmuş
tur. 

Yine verilen 
haberlere göre, 

evvelce Musoliniye 
karşı gelen ltal 
yan kadınlarının 

nümayişlerinden 

başka şimdi de 
Arnavutluğa git
mek üzere vapur
lara bindirilmek
te bulunan bazı 
halyan kıtalarına 
mesup "5kerler 
kaçmişlardır. 

halyanın vazi
yetini düzeltmek 
işini Alınanların
kendi Üzerlerine 
aldıkları görülü
yor. Fakat Al
manlar bu arada 
Vişi ile de iş bir· 
!iği yapmak isti
yorlar. Peten Al
manya ile iş bir
liğine taraftar ol
duğunu ilade et. 

name çıkarılmıştır. miştir. fakat Pe-
Bu emirnameye tenin anladığı iş 
göre partiye gir birliği başkadır. 
meyen zabitler 

Amar.ya, lngilte
terfi ettirilmeye-

renin mağlup e
cektir. Bu emrin 

dimesi için Petenle 
gayesi gayet sa-
rihtir: Hitler ve Musolini ~ iş birliği yapmak 

L'b Brenner mülakatınd istemişti. halbuki 
1 ya ve Ar- a Peten iş birliğini 

navutluktaki mağlubiyetler partıya 1 bu Ş-'kilde anlamamaktadır. 

Devlet dairelerinde 
Kullanılan k8Qıt 

ve defterler 
Ankara 18 (Hususi) - iktisat 

Vekaleti, devlet dairelerinde kul· 
lanılan kağıt ve defterlerin tipleş
tirilmesi hakkında hazırladığı ka
rarnameyi Başvekalete takdim et
miştir. Bu kararnamede bilumum 
evrak ve defterler 46 tipe ayrıl
mıştır. lzmit klğıt fabrikazı ba 
muayyen tiplere göre kiğıt imal 
etmektedir. Bu suretle bütün dev
let dairelerinde kağıt sarfiyatının 

miihim miktarda önüne geçmek im-,· 
kiinı hasıl olacaktır. 

Yunanistan 
Münferit sulh 
yapmıyacak 

Londra 18 [a.a) - Almanların 
ltalya ile Yunanistan arasında bir 
sulh akdini temin için gerek siya
si müzakereler, gerek askeri bir 
tazyik yolu ile teşebbüs edeceği 
bütün gayretler akamete mahkOm
dur. bu hususta lngiliz ve Yunan 
mahfillerinde kat'i bir kanaat var· 
dır. Yunanistanın münferit bir.ulh 
yapmıyacağı hakkındaki taahhüdü
ne namuskarane bir surette sadık 

kalacağında kimsenin şüphesi yok
tur. 

Memur aylıklannın ı, !Emniyeti 

T h't t d"I" Nizamnamesi ev 1 ve ea U U Ankara 18 (o-iususi) - işçile-
Ankara 18 [Hususi) - Devlet rin oağlığını koruma ve iş emniye-

memurları aylıklarının tevhit ve ti nizamnamesi devlet şurası umu· 
teadülü hakkındaki kanunlara ek mi heyetince kabul ve tasdik edil-
kanun layihasının meriyete girme- miştir. Bu nizamname şnümüzdeki 
si dolayısile Maliye Vekaleti diva- halta içınde bilumum fabrika ve 
nı muhasebatla müştereken bu ka- iş yerlerine tevzi edilecektir. 
nuna ait bir izahname hazırl~mak- '==---,==,.....,=======-
tadir. MezkOr kanunun 13 üncü 
maddesile ihtisas mevkileri 941 den 
231 e indirilmekte ve 710 unu ih
tiıat malmnile al&kadır görmemek-

te idi. Bu 710 memurun maaşları· 
nın 25 te 7 kesilmek suretile ten· 
kisine Şubat ayı sonunda başlana· 
caktır. 



- ---------
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Balkanlar unutmamıştır. Filhakika Filo!, bu 

Son hafta zarfında, dünya politi-
kasının bütün siklet merkezi 

Balkanlar üzerinde toplanmağa baş

hususta mihver de,•letlerine de te
şekkür etmiştir; fakat gorunuşe 

göre bu teşekkür doğrudan doğ
ruya ve sadece bir nezaket eseri 

lamıştır.Öyle gör 
lüyor ki Alman
ya, mihver dostu' 
ltalyaya yardım 
etmek için Bulga
ristanı bir vasıta 
olarak kullanmak 
istemiş, fakat bu 
teşebbü•te uıuvaf 
fak olamamıştır. 

Bulgaris
tan üzeri

olmaktan ileri 
geçmemiştir . 

Şimdi bu vazi
yett.,, Göbbels'in 
Alman kuvvetle
rinin yakında bir 
harekete geçecek 
!erine dair ecnebi 
gazete muahabir· 
lerine yaptığı be

ne tazgik 
Bulgar başvekili Filof' un Ruı

çukta söylediği son nutuk yalnız 

Bulgaristanın her türlü tehlike kar
şısında ne kadar azimle hareket 
edeceğini göstermek itibarile defril, 
ayni zamanda mihver politikasının 
yeni bir iflasını lmeydana vurmak 
bakımından da mühimdir. 

Mihver devletleri öyle zannet
mişlerdir ki, cenubi Dobriçanın ve
rilmesine bir taviz olarak, Bulgar
lar her türlü arzularına inkiyad 
edeceklerdir. Fakat netice hiç de 
umdukları gibi olmamıştır. Bulga
ristan sulhu, istiklali ve emniyeti 
bahasına koruyamıyacağını gayet 
açık bir lisanla dünyaya ilin et

miştir. 

Bulgaristan tarikile 

yanatın da hemen tatbik edilemi
yecegını ğöstermektedir. Çünkü 
Göbbels bu beyanatı yaptığı sıra

da her şeyin hazırlanmış olduğunu 
tahmin ederek konuşmuşa benzi
yordu. Bu takdirde Almanlar eğer 
hakikaten ltalyaya kara ordularile 
yardıma karar vermişlerse, karşıla
rında büyük bir enğel olarak Bul
ıı-ariıtanı bulacaklardır. 

Rıımanyaya sevkiyat 
Faka~. ü".'itleri henüz kesilmiş 

degıldır. Romanyaya müte
madiyen asker sevk olunduğuna 

dair h~berler gelmektedir. Bir ri· 
vayete göre bu askerlerin mikdarı 
14 fırkayı bulmuştur. Bu meyanda 
Almanlar, Sovyet - Romanya hu
dudunu da tarsin etmeği ihmal et
memişlerdir. Romanya aınirallık da· 

Viyanada Bulgar başvekili Filofa iresi, Tunanın ağzında bulunan 
ne gibi teklifler yapıldığını bil- Sulina limanı ile Köstence hariç, 

miyoraz. Fakat Bulgaristan sulhu bütün Rumen sularının tehlikeli 
korumağa kat'i bir V IJ!Jı. z US:ı,. INJ mınta'<a olduğu-

~:i~de 01da:;:,:t~ Mümtaz Faik Fenik f ;:~ı:; ~:~~;~:: 
gore, Almanların, nın askerı ışgalı 
Bulgaristan yoluyle Yunanistana i<arıı ı tamamlanmaktadır? Almaulan bura 
sevkiyat yapabilmeleri imkanını 1 d~n Bulgaristana karşı bir istila mı 
araştırmış olmaları muhtemeldir. hazırlmaktadırlar. Bunun hak-

0 zaman guya Bulgaristan har- ~ında tahminde bulunmak için eli-
be girmiş olmıyacak, yalnız Alman· mizde kafi delil yoktur. şimdilik 
lara serbest geçit hakkı verecek· bütün bunlara manevi bir tazyik 
tir. Fakat sonra vaziyet ne olacak- olarak bakmak daha münasip olur 
tır? Bulgarların istiklali ney~ dö- kanaatındayız. Fakat he r halde Al-
necektir? Alman askerlerinin bir manlar, Romanyadaki kara ordula-
memlekete girmelerinin ne demek rı ınikdarını "Talim ve tedris,, kad-
olduğunu Bulgaristan birçok misal- rosu üstüne çıkarmaktadırlar. Son 
!erle gayet açık bir surette gör- gelen ·haberler, Romanyada belkide 
müştür. Bu takdirde Bulgar istek· ''Talebe,, kadar "Hoca,, olduğ~nu 
!erinin tahakkuku, Alman istekle- göstermektedir. 

rinin tahakkuku gibi birşey olacaktır. Netice 
Bundan dolayıdır ki, Bulgaristan 
çok kat'i ve enerjik bir ta vır ta
kınmış, her türlü tehdide karşı ko
yacağını ilan etmek mecburiyetini 
duymuştur. 

Bulgaristanın bu kararı, ltalya
da husran, Almanyada hiddet do

ğurmuştur. 

ltalya, kendi başına içinden çıka
madığı müşkül vaziyetlere Alman-

yanın maddibir yardım yapamadığına 
müteessirdir. Almanya, mihverin bir 
ucunun tamamile felce uğramasın· 
dan korkmaktadır. 

Hareket ihtimalleri 
• 
J1te tam bu esnada Filof'un aleylıi-

nf' ateş püskürülmğe başlan

mıştır. Hatta BerlinJe Filol'un ik
tidar mevkiinde uzun müddet ka· 
lamıyacağını bile söyleyenler ol
muştur. Çün ü b u n u t u k 
m i b verin beslediği bütün ümit
leri suya düşürmüştür. Çünkü Bul
garistan, mihvere iltihakın alfabesi 
telakki edilen Nasyonal Sosyalizmi 
tamamile bertaraf etmiştir. Üstelik 
Dobrica meselesinden dolayı, Sov
yetler Birliğine de teşekkür etmeyi 

Almanya, Bulğari<tana bir ta-
arruz yapabilir mi? Bu, Al

manların şimdiye kadar Balkanlar
da tak ip ettikleri sulh po· 
litikasına tamamile aykırıdır. Çün· 
kü ozaman balkanlarda kendisine 
ibtidai madde ve gıda temin eden 
mühim bir unsura karşı mücadele 
açmış olacaktır. Hemde niçin? 
ltalyaya yardım için, Neticesi, hiç 
de belli olmayan, ve Almanyayı da 
müşkülat içine sokabilecek bir yar
dım içini Halbuki, Almanya Sov
yetler birliği ile ticaretini tanzim 
hususunda Bulgaristan tarafından 
hayli istifade temin etmektedir. 
daha geçen sene Varna lımanı vas
tasile Almanyaya sevk edilen pet
r<>lun mikdarı günde 750 tondu. 
bu mikdarı artırmak için Almanlar 
çok uğraşmıştır. Ayrıca münakale. 
yi tanzim için Rusçuk, Yarköy ara
sında birde Feribot tesis et
mişlerdir. bir hareket halin
de yalnız Bulgaristanın Almanyayal 
yaptığı ihracat durmayacak, aynı 
zamanda bu memleket bir transit 
merkezi olmaktan da çıkacaktır. 
askeri harekat neticesinde Alman
yanın uğrayacağı zarar ve kendisine 
yeni bir cephe açmış olması da 
ayrıca tetkike değer bir mevzudur. 

Boşanma 

Yüzüğü 

(Holivut) 
kuyumcu
ları yeni 
bir moda 
çıkarmış

lardır. Bu moda bilhassa film yıl
dızları arasında fevkalade rağbet 
bulmuştur. Şimdi film merkezi 
mücevherat mağazaları vitrinlerin· 
de nişan ve izdivaç yüzükleri ile 
birlikte talak yüzükleri teşhir e
dilmektedir. 

Nişan yüz<ikleri altındır. Ta
lik ve ayrılık yüzüğü ise plitin
dir. 

Asıl halka altındır. Platin 
taş gibi tam ortasında bulunu
yor. Yüzüğün şekli hürriyet rem
zi bulunuyor. Nışan yüzüğü içi 
gibi ayrılık yüzüğünün de içinde 
yazı vardır. Lakin bir farkla: Ni
şan ve izdivaç yüzüğü içinde ev
lilerin ismi yazılıdır. Ayrılık yüzü
ğü içinde ise kadının eski koca• 
sının ismi yazılıdır. Eğer birk~ 
kocadan ayrılmış ise bu kocalar
dan herbirinin ismi yazılıdır. Ho
livutun bu modası şımdi bütün 

Amerikaya yayılmıştır. • 
Dünyanın en 

büyük pırlantası 

Nevyork 
cihan meş
herinde 
Brezilya 
şubesinde 

dünyanın en büyük pırlantası teş
hir edilmişti. Brezilyanın şimdiki 
Cumhurreisi namına izafet ile 
'Getulin Vergas., adı verilen bu l 
pırlanta tam 700 kırat sıkletin
dedir. Sergi zamanında lngiliz li· 
rasının kambiynsu çok yüksek 
bulunduğu vakit buna 100,000 
fngıliz lirası paha biçilmişti. Bu 
pırlanta bütün dünya pırlanta is
tihsalatının yuzde on birini temin 
eden Brezilya pırlanta madenle
rinde bulunmuştur. 

Brezilya hükılmeti bu taşı 

dört pırçaya ayırarak piyasaya 
arzedildiği zaman değerinden da
ha pahalıya satılacağını ve daha 
kolay müşteri bulacağını öğren

miş olduğundan taşı herbıri 200 
yahut 150 kırat olmak üzere 
dört parçaya ayırmağa karar ver
miştir. 

Bu gibi büyük pırlantaları 
parçalamak ve traş etmekte en 
büyük maharet sahibi Hollanda 
fabrikalarıdır. Fakat böyle harp 
zamanında bu kadar kıymettar 
bir taşı deniz aşırı göndermek 
tehlikeli olacağından Brezilza hü
kilmeti Avrupadan gayet mukte
dir elmastraşları Amerikaya cel
betmeğe karar vermiştir. O za
dar taş bir Amerikan bankasında 
muhafaza edilecektir. • 
Berberler arasın-ı ka~~e?~: 

• tslild şeh-
da garıp rekabet rinde ber-

berler a-

rasında garip bir rakabet başla
mışht. Berberin biriı;i, kendisinde 
traş olan bir mil1terisine ikram 
kabilinden bir elma veriyormuş. 
Bunu haber alan diğer berberler 
de müşterilerine ikişer elma ver
meğe başlamışlardır. Bunun üze
rine bir tek elma veren berber, 
o zaman müşterilerine bir porta
kalla bir pasta ikram etmiş: bun· 
dan sonra berberler arasında re
kabet kızışmış; traş ettikleri muş
terilerine ceviz, kuru üzüm, ha· 
dem gibt yemiş ve meyva ver
meğe başlamışlardır. Bugün bu 
şekirde müşterisine yivecek bir 
şey ikram etmeyen bir tek ber
ber kalmamışt.r. 

Ağır cezada bir cinayet 
davası neticelendi 
Karısını zina halinde yakalıyan 
ve öldüren Gazi mahkum oldu 

si 

940 yılı şubatının ikinci gece· 

Adananın Çıldırım köyünde 

işlenmiş olan cinayetin davası dün 

ağır cezada bitrilmiş ve katil hak 
kında hüküm verilmiştir. 

Cinayet hadisesi şöyle cereyan 
etmişti: 

Çıldırım köyünde Abdı ağa 

çi~liği tutmalarından Hüseyin oğlu 
'Gazi, buğday giitürmek üzere yeh 
re iniyor. Karısı Cennet, bir müd

dettenberi ayni çiftlik tutmaların
dan Must•fa ile münasebet halin

dedir. Kadın, kucasının şehre ini
şini fırsat biliyor ve o gece Mus· 

tafayı gizlice evin~ alıyor. 

Şehirde işini çabuk bitıren Ga
zi, gece köyüne dönUyor; evinin 
kapısını çalıyor. Hiç umulmadık 

Türkiye yuzme 
birincilikleri 

8 Bedeıı terbiyesi Seyhan bölgesi 
başkanı Valimiz B. Faik Üstünün 
büyük yardım ve alakalarile Tür
kiye serbest güreş birincilikleri 
Adanada yapılacaktır. Çukurova 
güreşçilerinin bu müsabakalardan 
çok istifade edecekleri aşikar.dır. 
• Yüzme havuzunun iki aya ka
dar faaliyete geçe bilmesi hususun 
da Belediyeınizçe tedbirler alınmış 
lır. Türkiye yüzme birincilik" mü
sabakaları da bu havuzda yapıla
caktır. 

• Bu sabah saat 9.30 dan itiba· 
ren şehir tatyomunda lig maçla
rına devam olunacaktır. 

Bugün Milli mcnsucat·Ziraat 

lisesi, Erkek lisesi Seyhan, idman 
yurdu-Demirspor, Toros·E. muallim 
mektebi takımları karşılaşacaklar
dır. 

Dünkü lig maclarında 
1 

sürprizler! 
Dün havanın yağıilı olmasına 

rağmen bülgemiz fudbol lig maç· 
larına devam edilmiştir .... 

Adana demir spor gençlik 
kulllbu - Toros gençlik kulObuna 
1-5 galip gelmiştir. 

Günün en mühim maçı, ilk 

devreyi puvan ve gol itibarile en 
başda bitirmiş olan erkek muallim 
mektebi ile Malatya mensucat 
gençlik kulılbu arasında idi. Malatya 
mensucat bu maçta 1-3 galip gel
mekle bölgemiz lig maçlarında büyük 
bir sürpriz yaratmıştır. Erkek mu· 
&ilim mektebinin bu maçı gaybet
mesi Adana idman yurdu ve milli 
mensucat gençlik kulılplarına büyük 
avantaj temin etmiştir. 

bir ,amanda kocasının çıka gelişi 

Cenneti şaşırtıyor. Bununla beraber 
alelacele Mustafayı kaçırıyor. Bu 
esnada Gazi yatak odasına çıkmış 
bulunmaktadır. Mustafa ortada yok
tur fakat cakPti ile pantolonu ya
tağın yanı başında unutulmuştur. 

Müthiş bir hiddet duyan Gazi 
hemen tabancasına sarılıyor ve 
16 senelik karısı olan üç çocuk 
anilsı bulunan Cennetl yaralayarak 

öldürü}">r. 

Gazi hakkında agır ceza mah
kemesince v~rilen karar 22 sene 
hapİ8 olmuştur. Ancak, karısını 

zina haliııde yakalayışı cezasının 

tahlifini icap ettirmiş, hapis 2 se· 
ne 9 aya innıi ı, bilahare, Cennelin 

Mustıfayı bçırışı dolayisile ceza 
bir sene on aya tenzil olunmuştur. 

,. Ankarada buz üze 
rinde patinaj sahası 

Ankara (Hususi) - 19 mayıs 
stadyomu müdürlüğü, buı üzerin· 
de patiı.aj sahası· hazırlamıştır. 

Yeni saha sabahları saat 8,30 
dan akşam saat 18,30 ·a kadar 
gençliğin istifadesine açık bulundu-
rulacaktır. Stadyom müdürlüğü 
patenleri olmıyanlara 25 kuruş mu
kabilinde birer çift paten temin 
etmektedir. Oraya geleceklerden 
bundan başka hiç birücret istenil
miyecektir. 

Çocuk esirğeme 
Kurumu faaliyeti 

Öğrendiğimize göre çocuk e
sirgeme kurumu •Seyhan merkezi 
tarafından 1940 yılı İçinde kurum 
yemekhanesinde günde 500 çocu
ğa olmak üzere ceman 87, 169 kap 
sıcak yemek, 161 çocuğa elbiselik 

kumaş, 11 çocuğa ayakkabı veril
miş, 20 çocuğa para yardımı ya
pılmıştır. 

Bir hırsızlık suçlusu 
hüküm giydi 

Büyükdikili köyünden lsmail 
oğlu Mehmet, muhtelif tarihlerde 
yaptığı hırsızlıklardan dolayı Birin 
ci asliye ceza mahkemesinde muha 
keme olunmaktaydı. Dava bitirilmiş 
ve suçlu 12 ay 23 gün hapise mah
kilm edilmiştir. 

Poliste. 

Kardesini • yaralamış ! 
Mehmet Ali oglu Mustafa Başer 

istediği parayı vermemesinden do· 
layı kardeşi Naşit Başeri çakı ile 
omuzundan ve sol elinden yarala· 
mıştır. 

• Vahap oğlu Ahmet ismin-

de biri, Neşet oğlu Ömerin evin· 
den bir kelye çaldığından yakalan

mıştır 

1 
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• lzmit - lzmıt körfezinde 

şimdiye kadar misli görülmemiş 

şiddette lodos fırtınası olmuştur. 

Denizden yükselen korkunç uğul

tular şehirde en mazbut evlerde 
bile duyuluyordu. Fırtına sabaha 

kadar ayni şiddette devam etmiş
tir. Gölcük ile lzmit arası.,da vol
cu nakleden biiyük "Gölcük ;,,o
törü,, sahile yakın bir yerde bat
mıştır. Bundan başka iki sandalın 

da gene ayni yerde battığı öğre• 
nilmiş ise de nıifusça hiçbir zayiat 
ulmamıştır. 

• Ankara Köylünıüzün 
kendi giyim eşyasını yapabilmesi 
için ve el ile dokumacılık sanayii

nin inkişafını temin için iktisat Ve
kaleti tarafından yaptırılan doku
ma tezgahları ve çıkrıkların bir
çok vilayetlerde tevziine devam 
olunmaktauır. 

Sanayi umum müdürü B. Re
şad Bener bu tevziat işile meşgul 

olmak üzere Gaziantebe gitmiştir. 

Oradan da başka vilayetlere gi
decektir. 

• Polis m~ktebınde tahsilde 

bulunanlara bir senelik tahsil müd 
detleri esnasında ayda beşer lira 
verilmekte idi. Dahiliye Vekaleti
nin hazırladığı emniyet teşkilatı 

kanununun 49 ncu maddesini tadil 
eden layıha Büyük Millet Meclisi 
tarafından kabul edilmiş bulundu
ğundan badema bu kanun mucibin
ce polis mektebinde tahsil gören 
talebeye 20 lira asl"ı maaş üzerinden 
tediyat yapılacaktır. 

• Belediye memurlarının ta

yin, terli ve tecziyeleri hakkıno• 

Dahiliye Vekaleti tarafından hazır· 
)anmakta olon nizamnamenin hazır· 
lanmasında yeni Barem kanunu 
esasları göz önünde bulundurulmak· 
tadır. 

• lzmir - Alakadnrların tes

bit ettiğine göre, lzmir dahil, Kar
şıyaka, Bornova ve Buca nahiye· 
!erinde işler halde 5500 radyo 

vardır. 

• lzmir f.ge bölgesi bağ-

cıları en fazla don, kırağı ve yağ
murdan zarar görürler. Bağcı, bü

tün mevsim yorularak ihtimamla 
yetiştirdiği mahsülünü tam paraya 

tahvil edeceği sırada yağmura tu
tuhır, sergideki mahsülü mahvolur 
veyahut da don ve kırağı kemale 
gelen mahsülü habersizce mahve
diverir . 

Almanyanın şaşır

tlcı ve oyalayıcı 
siyaseti [ 
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Öğrendiğimize göre hükilmet, 
ilkbaharda bağ mıntıkalarında 23 
yerde rasad istasyonları tesis ede
cektir. Bu istasyonlar mıntakaların· 

da don ve kırağı olacağını bir gün 
evvel bağcılara bildirecek ve bağ

cılar da kes;f duman çıkaran mad
deler yakarak don ve kırağının 

üzümler üzerinde yaf)acağı zararı 
önliyecektir. Bununla beraber bağ

cılar yağmurdan da haberdar edi

lecekler ve sergide bulunan mah
sülü koruyacak tedbir almağa va

kit kazanılacaktır. Bu tedbirlerin 

önümüzde sene üzüm rekoltesinde 
müsbet tesirleri görüleceği şüphe
sizdir. 

/Baştarafı birincide/ 
mekte ve bu sözler Napolyonun 
Moskovada mağlubiyetini tdmih 
eder gibi görünmektedir. Her hal
de önümüzdeki aylar içinde büyük 
sürprizlerle karşılaşacağımız mu
hakkaktır. ;'..Hadiseleri ve vaziyeti 
ona göre hesap etmek lazımdır. 

Bizçe bu sürprizleri önleyebi
lecek yegane şey Sovyet Rusyanıo 
mukadd~ratını Balkanlı milletlerle 

birleştirmek olabilir. Çilnkü Alman 
ya ergeç Sovyet Rusyaya çatacak 

Karadenize hakim olmak isteyecek 

Rus menbalarından azami istifade 

teminine uğraşacak ve hatta Rus. 
yada kendisine müttefik yapabile

cek yeni bir rejim ve yeni bir hü 
kllmet kurmak teşebbüslerine de 
geçecektir. Kanaatimizçe bu harp 
devam ettiği müddetçe bir Alman 
ve Sovyet Rusya harbi ictinabi 
gayri mümkün bir emrivaki ola
caktır. · Yahut da Sovyat Rusya 
Almanyanın her talebini, her arzu
sunu fazlasile yerine getirmeğe 
razı olacak bir vaıiyeti kabul et
mek mecburiyetinde kalacaktır. 

BU KADIN 
Diğer taraftan Vandövrde za

bitin parmak izlerini elde ettiğimi 
söylemiştim. Bu izlerin eşini 13 ha· 
ziran da papazın evinde, makyaj 
yapan aktörlerin ve tuvalet için 
kadınların kullandıkları cinsten 
büyültücü bir ayna üzerinde bul

dum. 
H:ıym ~ordu: 

- Fotoğraflarıııı aldınız mı? 
- Hayır. Fakat izlerin ona 

ait olduğundan eminim. 
- Onun ne ehemmiyeti var? 

Biliyorsunuz ki aynada parll'ak iz
leri çok uzun müddet durabilir. 
On sene evveline ait bir izin bile 
aynada kaldığı görülmüştür. Şu 
halde .. 

- Evet ama böyle eski izler 
bir silrü kimyevi muamelelerdan 
sonra görülebilir. Halbuki bu izler 
yeni idi. Bundan başka bir hazi
randa mevcut olmadıklarına da 
emi'.im. Filhakika o gün bir papa
zın böyle bir ayna kullanması, 
hayretimi mucip olmuş, aynaya 
bakmış ve Uzerinin dikkatle •ilin-

miş olduğunu görmüştüm. 

işte bakın zabitin parmak iz
lerile papazın parmak izleri .. 

Şmit kısa bir tetkikten sonra 
haykırdı: 

- Ayol bunların ikiıi de ay
ni adamın parmak izi.. 

Kompars gülerek: 
- Hayır, dedi. Mütehaasısldr 

arada çok fark olduğunu bilirler. 
Ben de bir parmak izi mütehassısı
yım. 

Ha ym lafa karıştı: 
- Mademki bunlar ikiz, izler

de benzerlikler sık sık görülüyor. 
Kompars haykırdı: 
- Neden bunlar ikiz? Neden 

hükmediyorsunuz? 
Ha ym şaşırdı: 

- Neden mi? Biri öteki ye
rine o kadar kolaylıkla geçebili

yor ki •• Hayretinizi de şayanı hay
ret bulurum! 

- Fransız ordusu salnamesini 
tetkik ettim. Yüzbaşı Jorj Gayyard, 
15 nisan 1890 da doimuş. 

Hayın hiddetle mukabele etti: 

CASUSTUR il 
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- Benim de sizin 
zam kuvvetlidir. Papaz 
Gıyyardın da o tarihte 
nu biliyorum. Bir teftiş 

öğrenmiştim. 

gibi hafı. 

Kristiyan 
doğduğu 

esnasında 

Ştroberg müdahale etti: 

- Sinirlenmeyin yahu! ikiniz 
hep böyle sebepsiz yere atışırsınız. 
Biraz sosunda düşüneyim. Zihnim 
karıştı. Ne berbat meseleymiş bu 
Başım çatlıyor. Şimdi Sen Koren
tende olan Gayyard hangisi? 

izah ettiler.. Kompars tekrar 
söze başladı: 

- Ben işin aramızda taksimi· 
ni teklif ediyorum. Tabii simdilik 
tevkif falan m"vzubah değil.. He· 
nüz zemini hazırlamak, sessizce 
ağımızı germek vaziyetindeyiz. 

Ben tayyare sahalarını araya
yım. Siz Sen Korenten faaliyetini 
tarassat edersiniz. Aramızda daimi 
bir temas halinde olmamız lazım. 
Elele takip ettiğimiz ipucunun bir
leştiği noktalarda, yani salı ve 
çarşamba gecesi bu temas elztm .. 

Salı akşamı bana "şehirden şu sa
atta ve şu istikamette çıktı,. de
melisiniz. 

Hayın güldü: 

- Bugün günlerden ne bili
yormusunuz? 

- O halde sizi her şeyden 
evvel faraziyenizin doğruluğunu 
kontrol° teklifinde bulunuyorum. • 

- Hala kani olmadınız mı? 

Birinci müliızim omuz silkti. 
Birden ciddileşerek, rakibinin hak
kını adeta tesli:n etti: 

- Evet, aşağı yukarı kani ol
dum. insan kendisinden daha yük
sek birisine rastlarsa önünde iğilir. 
Romanınızı muhayzile, yahut sade
ce benim muhayyilem almıyor. Fa
kat bu harpte imkansız hiçbir şey 
yok; haklı olabilirsiniz. 

Kompars düşünceli bir tavırla: 
- Ne garip adamsınız azizim 

dedi. Faraziyemin doğruluğunu gay• 
rikabil münakaşa bir şekilde isbat 

(DfJflam Edecek) 

• Fransa ile hükümetimiz 
arasında münakit ticaret anlaşma

sının müddeti bitmiştir. Bu anlaş
manın meriyet müddetinin bir 

müddet uzatılacağı haber verilmek
tedir. 

Almanyaya 8000 ton 
fındık sattık 

Giresun - Almanya ya yapılan 

son 8000 tonluk fındık satışını 

müteakip Giresun piyasasında, stok

ların azalması yüzünden, fındık fi
yatları hissedilir bir nlsbette yük
selmiştir. Fiyatların önümüzdeki 
günlerde de yükselecefri tahmin 
edilmektedir. 

Fıudık fiyatlarının daha fazla 
yükselmemeleri ve normal seviyeyi 
muhafaza etmeleri husuıunda ted
birler· alınm•ia başlanmıttır. 
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Amerikan parlamentosu hariciye ltalyanların yeni tahkim edilmiş 
_ encü uenindeki faaliyet dünya mevzileri işğal edilmiş ve içlerin-

ef~arıumumiyesinin alakasını üzerine de albaylarda bulunan 1000 kadar 
çekmekte devam ediyor. ltalyan esir alınmıştır. 

Amerika parlomento usulleri- Bu esirlerin, Arnavutluğa son 
ne göre, encümene havele edilen gelen ltalyan kıtalarına mensup 

kanun layihalarının tetkiki sıra- olduklarına işaret edilmektedir. 
sında,encümen is Çıkıntı halinde 
tediği şahsı hu- H A R p ve bulunan ı ı a 1-
zuruna cağırarak • yan kuvvetlerinin 
dinleyebilir ve DiPLOMASi geri ile olan mu-

isteyen şahıslar- !...--------------....: vasalaları çok da 
da encümen huzu· y l ralmıştır. Yunan 

runa çıkabilir.Böy un an l • kıtaları bu kuv-
le bir şahıs ba· vetlere ayni zaman 

zen ~n sıkı istih- lar 1 o o o da cepheden del' 
zah karşısında ka- taarruz etmekte 

labilir ve yine ba olup burada bazı 
zan günlerce en- d h müstahkem mev· 
cümen huzuruna esı·r a a ziler ele geçirmiş-
çıkabilir. !erdir. Bu ltalyan 
Encümen, cüm kuvvetleri çok fe 

hurreisi namze- ld l na vaziyettedirler. 
di Vilkiyi dinledi a l a r Esir düşen 1000 

ği ve belki de es- İtalyanın da bu 

ki Londra sefiri Kenediyi de din- ı 
leyeceği haber verilmektedir. 

Amerik harbiye nazırının encü- 1 

mende verdiği izahat çok açık 
olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki Ame 
rikay · lngiltereye yardımasevk eden 
en büyük sebep Alman- ltalyan-Ja 
pon üçler paktının imzalanmasıdır. 

Bahriye nazırı, daima karşı-
•ında üçler paktının deniz kuv· 
vetlerini görüyor ve yalnız başına 

Amerikan bahriyesinin bu kuvvet

lerle döğ-üşem iyeceğini söylüyor. 
Bahriye nazır1nın bu hususta ver· 
diği rakamlara göre Amerikdnln 

322 harp gemi,ine mukabil mihver 
devletlerinin 658 harp gemisi var

dır. iki sene sonra 422 harp gemi 
sine mukabil mihver devletle:inde 

962 gemi olacaktır. Şu halde ln

giltereyle beraber yürümelidir. lngil-

cephede alınmış olması çok muh
temekldir. 

Yunanlılar bu mıntıkada taar
ruzlarına muvaffakiyetle devam e· 
derlerken cenupda da taarruzlar 
yapmaktadırlar. ltalyanlar havadan 
ve denizden Arnavutluğa mütema· 
diyen kuvvet sevk ediyorlar. Har
bin başındanberi Arnavutluğa en 
az 8-10 tümen se·ık ettikleri hal· 
de Yunan ileri harekatını durdur
mıya muvaffak olamamışlardır. 

Ak denizde harp 

Bir ltalyan haberi ! • e 
Amerikan baş- l9giltere 
kumandanları 1 istilası 
lngiltereye yardım ya- ı 
pılmamasını rozveıte Her Gün Daha 

tavsiye etmişler Z -1 Vaşington 18 ( A.A )- Gaze- Or aşıyor 
teciler toplantısında, lngiltereye Çörçil Glaskov'da 
yardım hususunda tadilit yapilma-
sını boş görmediğini söyleyen Reisi bir nutuk Verdi 
cümhur Rozvelt, her gün değişiklik- "1941 se11esi ilerle· 
!ere sahne olan bir dünyada bek- d 
lenmeyen bazı şeylerin zuhuru ikçe tedricen çok 
daima mümkün olduğunu ve her mükemmel silahlan• 
zaman acil· tedbirler almak zerııreti mrş bir millet hali11e 
hasıl olabileceğini söyleyerek pro- geleceğiz. ,, 
jeyi müdafaa etmiştir. 

Reisi cümhur tehlikeli herhangi 9 
bir hareketten ictioap etmesi tabii Londra: 18 [a. a.J - Çörçil 
olduğunu söyledikten sonra, Papa G\askovda şehrin müdafaa ter-
mümessili ile bu hafta yaptığı mü- til:ıa!ını tetki.<ten sonra bir nutuk 
lakatların kanun hakhnda müza- söylemiş, üzerinde yürünülen yo-
kere için olduğu haberini reddet- ~P • kol'.'y geçilebilecek ve tehli-

esız bır yol olmadığını, önümüz-
miş, "rdu ve donanma baş kuman- de birçok tehlikeler bulunmakla 
danlarmm lngiltereye yardım etme- beraber bunların geçenlerden da-
mesi için kendisine tavsiyede bu- ha büyük olmadıklarını, neticenin 
lundukları şayiasını "tam bir ita!- n~ olacağı hakkında en küçük 
yan haberi,. sözleri!' tavsif eyle- hır şüpho bile beslemediğ-ini !e-
miştir. barüz ettirmiştir. 

Bir gazetecinin, bazı İngiliz 
Çörçil demiştir ki : 

ricali tarahndan ingHterenin seri 
h ld d 

"- iki diktatör de miletleri-
bir yardıma mu taç o uğ-una air ni birçok nikbin masallarla besle-
kendisine bir mektup gönderilip meğe çalışıyorlar. Fakat biz bu-
gönderilmediği hakkındaki sualine r.da karar vermiş bir millet ha-
menfi cevap veren Rozvelt, Lon- lindeziz. H>di,elere açık bir göz-
draya tayin edilecek yeni büyük le bakıyoruz. Kendi davamızın 
Elçinir. kim olacağını da ta.'!rih doğ-ru olduğuna kani ve beşeri-
etmemiştir. yeti bu dönüm noktasında ne ba· 

• haya mal olursa olsun ve ne bü-

tetere ve Amerika deniz hakimiyeti 

ni ellerinee tutmak için şimdi iş

f irliğ-ı yapmalıdır. 

A lman hava kuvvetleri ak 
denizde normal bir hrp 

durumu yaratmışlardır. Normal bir 
harp durumu diyoruz, zira ltalyan 
hava kuvvetleri ak denizde şimdiye 
kadar hiç bir hareket göstereme
mişlerdir ve İngilizler onların bu 
zaafından istifade ederek Malta ya da 
hava kuvvetleri getirmişlerdir. 

Halbuki Malta ltalyanın burnunun 
dibinde bulunmaktadır. 

As ke r dolu 2 ltalyan yük iztıraplar doğurursa doğ-ursun 
kendi haline terketmemeğe azm· 

__ _ - ----- - - - - - etmiş bulunuyoruz.,. 

fransiaflanfİğİ batırıldı maı~!v~~~~ bR'u'.~~ıJ~nı:1~m~!~rı; 
Kanun layihaları hariciye encü

meninde görüşülürken infiradçılar 

lideri bunların meclisten geçmeme 

sini temine çalışıyor. Hatta lider 

dün " Ruzvelt Amerikayı 

sürüklemektedir.,. demiştir. 
harbe 

Ruzvelt, kendisine ıverilecek sa
lahiyetlerin tadili hakkında ileri 

sürülen tekliflere: " Amerika ayak

larını havaya kaldırarak baş üstün 
de d:ıramaz şeklinde bir teklifte 

yapsalar bari! ,, diye alaylı bir 
cevap vermiştir. 

Çörçilin nutku 
.- --- -----

Ingiliz başvekili Çörçil Glas· 
kovda, büyük sanayi mıntı-

kalarını teftişten sonra, söylediği 

bir nutukta mücadeJenin neticesi 

hakkında en ulak bir şüphesi bu
lunmadığ-ını tebarüz ettirmiş ve 
Amerikanın ordularına değ-il gemi
lerine ve tayyarelerine ihtiyaç ol

duğunu beyan eylemiştir. Çörçil, 
nutkunda, lngilterenin bu sene ge
çen seneden daha hazırlıklı bulun
duğuna da işaret etmiştir. 

lngiliz başvekili, İngiltere ta· 
rihinde görülmemiş lıirlik ile lngi
liz milletini bir gaye etrafında top
lamıştır. Çörçilin " Hitlerizı:ıin yok 
olması ,, sözleri lngilterenin harp 

gayesini izah etmektedir. 

Arnavutlukta harp 

İngiliz hava kuvvetlerinin ak 
denizde de şiddetli darbeler vur
maya başladığı görülüyor. Bir kaç 
gün içinde 30·40 Alman tayyaresi
nin imhası Almanlar için iyi bir 
şey olmasa gerektir. Bu darbeler 
lngiliz tayyarelerinin ak denizcie de 
mevcudiyetini göstermiştir. 

Son gelen bir lngiliz mecmua
sının verdiği malumata göre gan~ 
dora adlı lngiliz deniz altı gemisi, 
Libyaya gitmekte olan iki İtalyan 
vapurunu batırmıştır. Bu hadiseyi 
naklederken hatıra gelen şey şu
dur: lt_alyanların "bizim deniz,, ta
biri acaba ak deniz içinmi, yoksa 
adryatik denizi içinmi ~öylenmiştir? 
görülüyorki ltalyanların "bizim de
niz,, dedikleri ak deniz de hakimi
yeti İtalyanlar değil lngilizler 
idame etmektedirler. 

Bu sözler adriyatik denizi için 

söylenmi4 ise, Yunan, lngiliz deniz 
altılarının adryatik.:leki faaliyeti de 
meydandadır. Bahusus ki son bir 
haberde bir Yunan deniz alıı ge
misinin adryatikde iki ltalyan Trans
atlantiğini batırdığ-ı bildirilmek
tedir. 

••••••••••••••••••••••••••• • • 
i DOKTOR i • • • • 
! Kemal Satır ! • • • • 
: Has tal arını hergün : 
• • : Kızılay caddesindeki mua- : 

H?pkinss'i dinleyicilerine göster-

sl.Cİfyada hücuma ug""' mış ve Amerikan yardımının aza-
• met ve ehemmiyetine işaret ettik-

rayan harp malzeme- ten sonra, lngiliz adalarınıa bü-

1 1 .,. tün sahilieri boyJn ca muaııan su-
Sİ yük Ü ngı iZ va- rette tahkim edilmiş bir Hihi\m 

purları Yunanistana ve bu istihkam şebekesinin baş
tan başa askerle dolu olduğunu 

vardı ve herhangi bir noktada karaya 
Londra 18 ( A. A. ) . Atina ayak basacak bir düşman kuvve 

radyosu, 15354 tonluk Ligürya ve tine_ derhal mukabil taarruz yapa· 
cak seyyar ordular da mevcut 

20 bin tonluk Lombardiya ltlyan bulunduğünu söylemiş, fena bir 
transiatlantklerinin,' Adriyatike Arna- adam olan Hitlerin bütün Avru-
vutluğa asker taşırken torpillenerek pada Nazi dinine ve Almanya ya 
batrıldıklarını bildirmektedir. Bu karşı uyandırdığ-ı kini silmek 
haber, ltalyan esirlerinin itirafları için birçok nesil ve helki de asır

ların geçmesine ihtiyaç olduğunu, 1 
ile teyit edilmiştir. lngiltereyi istilanın her gün daha 
Cephede şiddetli yağmurlar zor bir hale geldiğini, fakat da-

Atina 18 ( A. A. ) . Bütün ima mütayakkız bulunmak ıcap 
h 'dd l b etttiğini söylemiştir. 

cep eye şı eti ir yağmur Çörçil Şarktaki lngiliz taar· 
yağmaktadır. ltalyanların üzerine ruzunun ümitlerin fevkıncla neti. 
kafi bir Yunan tazyiki yapıl- celendiğiğini, bugün elde bulunan 
makta ve bunların yeni mevzi ve 80 bin ltalyan esirinin daha art-
siperlere yerleşme te;ebbüsleri a· mak ihtimali olduğunu, 8 veya 9 
kim bıraktırılmaktadır. Mühim mik- lıalyan fırkasının hokiki maııasile 
darda harp malzemesi ve yeni e- imha edilmiş bulunduğunu ve bü-
sirler alınmıştır tün bunların inanıJmıyacak kadar 
Hücumdan kurtulan /ngiliz az zayiatla elde edildiğini söyle

yerek deıniştir ki: 
vapur kafilesi "- fngiliz adalarını muhafa-

Atina 18 ( A. A. ) - Yunanİs· za ~derek Mısır ve Trabulusgar· 
tana harp malzemesi getiren ilk bin vaziyetlerini baştan aşağ1 de~ 
lngiliz vapur kafilesi bir Yunan ğiştirmeğe ınuvaffak olmak, bu 
limanına var mı ş t 1 r. Her türlü harbin tarihinde çok mühim bir 
harp levazımı ile dolu bir yer tutacaktır. Biz henüz kısmen 
çok lngiliz vapurları bu kafileye silahlanmış bir milletiz. Fakat 
dahildir. Kafile Sicilya boğazında 941 senesi ilerledikçe tedricen 
Alman ve ltalyan tay•yarlerinin hü- çok mükemmel silahlanmış bir 

millet haline geleceğiz . ., 
cumlarına uğramış, Fakat hiç bir Başvekil sözünü şöyle bitir-

Y unan ordusu başkumandan
lığı tarafından resmen bil

dirildiğ-ine göre dünkü harekatta 

1 i yene evinde kabul eder. (9) ! 
1: •••••••••••••••••••••••• .: 

zarar görmemiştir. Halk her nevi miştir:: 
harp malzemesi dolu kamyon kafi- "- Tam. e:nelim Hitlerizmi 
lerinini geçişini zev kla temaşa etmek- ı_,.;A.;..v.ru.;.p_a_d_a_n_so_· k_iı.;' P:;_:a:;t;::m:;a;:k:,:t.:;ı r.:, . .!;":.__J 
tedir. -

Tefrlka No. 

53 
Acaba Sait paşaya bir haber 

yollasa nasıl olurdu? 

Çakıcı çetesi ilerlerken işte 
efe böyle düşünüyordu. Hele şim. 
dilik dursun da bakalım. İlerde 
elbette buna da bir çare bulunurdu. 
Şimdilik şu Giritli Arabakiye bir 
teşekkür borçluydu. Oou yerine 
getirmek gerekti. Zira Kamil paşa 
o ~amanlar Giritteki kahramanca 
hareketlerinden dolayı lzmirde pek 
meşhur olan Giritli Arabakiyi ça
ğırmış; 

- Sooiıı Giritte bir çok kah-

CAKICI . .,. 
ramanlıkların varmış. Memleketine, 

"milletine hizmetler etmişsin. Burada 
da öyle hizmetler var. 

Demişti. Arabaki de 
- Milletime, memleketime hiz

mete hazırım. 
Cevabını vermişti. Kamil paşa 

bu cevaptan memnun olmuştu. Fa
kat Arabakinin ( Din uğruna ) ça
lıştığının farkında değildi. O za
manlar memleket için, vatan için, 
millet içn, sözleri yoktu bile. Ne 
yapılırsa din namına ve padişah 
için yapılırdı. Kamil paşa Arabakiye 
bir kahve bile ısmarlamıştı. Jan
darma kumındanı da yanında idi. 

- Arabaki, dedi, seni beş yüz 
kuruş maaşla Çakıcı denilen eşkıya. 
nın takibine göndereceğim. Bu eş
kıyanın kellesini getirirsen beş yüz 
altın vereceğim. 

Arabaki dinç bir ihtiyardı. 

Mütenasipti. Kabadayılığa fevka
lade ehemmiyet verir, ba sebeple 
de Çakıcıya karşı kalbinde derin 
bir muhabbet taşırdı. Her zaman 
etrafındakilere: 

- Ah, şu Çakıcı efeyi bir 
görsem ( Gel oğlum buraya ) deyip 
alnından öpeceğim. 

Derdi. Hele Rum eşkıyalarına 

dağları haram ettikten ve dağa bir 
kaç Rum kaldırdıktan sonra Ara
bakinin nazarında çakıcı ele mu
kaddes bir şahsiyet halini almıştı. 

Arabaki Kamil paşanın teklifi kaşı· 
sında başını kaldırdı: 

- Ne dedin paşa, dedi, Ben 
Çakıcının takibine gideceğim? Al
lah göstermesin. Müslüman Müslü
mana kurşun alarmı? 

Ve elindeki kahveyi hitirmeğe 
lilzum görmeden İırlayıp kalktı. 
Vali odasını terkedip çıktı .. 

Çakıcı bu işi duymuştu. Nasıl 
dı;ymuş, nereden duymuştu? Bu 
adamın lımirde yatakları mı vardı? 
Yoksa sait paşa mı haber yolla
mıştı? Her halde lzmirdede yatak· 
!arı olmak geNkti. Bu ihtimal o 
kadar kuvvetli idi ki vilayetin her 
tarafında: 

Çakırının her yerde kulağı 
vardır. 

E E. 
Deniliyor ve al h' d .. ey ın e soz 

söylemekten korkuluyordu. Nitekim 
oıamanlar Radosta b' d ·-• ·- 1 ! ır ugun o -
Oluş ve ~mirden de, on pehlivan 
dave: edılmişti. Bu pehlivanlar gü
zel vucutlarile bir akşam kahvede 
otururlarken içeriye Radosun meş
h~r cıvık sarhoşlarından birisi girdi. 
Bır nara bastıktan sonra: 

. - Bir Ç•kıcı karatası türemiş, 
k'.ınst, tutamıyor. Billahi karşıma 
bır çıksa onun dinini, imaninı ... 

şeklinde &tıp tutmağa başladı. 
pehlivanlar derhal ayağa kalkıp 
kahveyi terkettiler. Bunun sebebini 
soranlara pehlivanlar bilahare 

- Herif Çakıcı efenin aley
hinde atıp tutuyor. Biz de işitiyoruz. 
Seslenip Çakıcı lehinde müdahale 
etsek hükumet hapse atar, Susup 
dinlesek Çakıcı elenin her yerde 
kulagı vardır, belki işitir. Biz de 
pehlivanlık için köyden köye gezer, 
nafaka çıkarırız. Günün birinde 
( ulan bize neden söydünüz ) der 
de canımızı yakar. lyisimi dinlemi
yelim, işitmemiş olalım diye kah· 

Garp çölünde 

Dernege taar
ruz edildi 

Al an ve ltalyan tay
yarelerinin Maltaya 

h~cumu 
Kahire 18 [a.a) - Orta şark 

lngiliz hava kuvvetleri karargahı
nın tebliği : 

~ombardıman tayyarelerimiz 
15-16 son kanun gecesi Sicilyada 
Kata nyaya tekrar taarruz etmişler
dir. Bir hangarda büyük bir yan
gın çıkarılmıştır. Bu yangın civa

ra da sirayet etmiştir. Tayyare mey 

danında infilaklar müşahede edil
miştir. Garp çölünde Derneye ta
arruz olunmuştur. 

Bir düşm~n tayyare filosu ta
rafından Malta üzerine şiddetli bir 

hücum yapılmıştır. Alr.ıan tayya
releri ltalyan tayyarelerinin refa

katinde olaral. limanı pike uçuşile 

bombardıman etmişlerdir. 5 düşman 
tayyaresi tahrip edilmi~ ve diğer 

5 i. de dafi toplarla düşürülmüştür. 
Tayyarelerimizin hiç biri hasara 

uğramamıştır. Fakat sivillere ait 
emva.!de hüyük hasar olmu.ştur. 

Eladen hava meydanı, 
tayyare mezar/ılı oldu! 

Londra 18 [a.a] - Hava ne
zaretinin istihbarat bürosu bildiri
yor : 

Trablusta ltalyanların büyük 

Eladen tayyare meydanı bugün 

tayyare mezarlığı halini almıştır. 

Bu n.eyd1nda 82 ltalyan tayyaresi

nin enkazı yatmaktadır. Bu tayya

relerin ekserisi İngiliz hava kuv

vetleririn bombardımanlarile tah· 
rip edilmiştir. 

İngiliz Tayyareleri 
Vilhelmshafen'e yeni bir 

hücumda bulundular 
Londra 18 ( a. a. J - Hava 

nezaretinin tebliği: 

Havanın fenalığı tayyarelerimizin 

Vilhelmshafen deniz üssünü bir ke

re daha esaslı hedef ittihaz etme
lerine m3ni olmamıştır. 

lngiliz tayyareleri birçok yan
gınlar çıkarmışlar ve bilbasssa gar· 

lardan biri ile petrol depoları mınw 

takasında büyük mikyasta infilaklar 
müşahade edilmiştir. Emden, Bu~ 

lony ve Kale doklarile Ostand' da 

bir demiryofuna ve işgal alhnd<ıki 

Fransada bir tayyare meydanına 

taarruzlar yapılmıştır. 5 tayyaremiz 
kayıptır. 

Amerika - Meksika 
işbirliği 

Nevyork 18 [a. a.] - Ameri

ka ile Meksikanın iki memleket 
münasebetlerini kuvvetlendirmek ve 

Amerika kıtasının müdafaa plan

larında sıkı işbirliği kurmak üzere 
müzakerelere başlayacakları bildi
rilmektedir. 

YAZAN "' Zeynel. Besim Sun j 
veyi torkettik 

Demşlerdi. Bu vak'a Çakıcı 

efenin o zamanlar ne korku sal~ 
dığına ve teşkilatının nerelere ka· 
dar vardığına veya öyle zannedil
diğine delalet eder. 

Evet .. Aralıakiye bir teşekkür 
etmek gerekti. Efeligin şanı da 
bunu icabettiriyordu. Bahusus Ara
baki Gir:tte mücadebler yapmış Rum 
eşkıyasını tek ba1ına darmdağın 

etmiş, kahraman bir adamdı. Sin
nen de Çakıcı efeden büyüktü. 
kendisi hakkında böyle hisler bes
liyen Müslüınan bir adamın elini 
öpmek lazımdı. Fakat Çakıcı lz
mire inemezdi. Bu sebeple Arabaki 
münasip bir şekilde davet edilme
lidi. 

Tirede bir Yanık kıraathane 

vardı ki, müst~cir Şimdiki -küçük 
Menderes kıraathanesini tutan Mus
tafa efendi idi. Mustafa efendi bir 
gün kıraathanede işlerile meşgul 

iken içeriye bir deveci girdi. Doğ-ru 
kahve ocağ-ına gitti ve ocakçıya: 

(Devamı Var) 

BORSA 
Adana "ficaret ve Zahire Borsası 

18 lkincikanun 1.941 
Piyasa cetveli 

E oa :t 

Kr. S. 
F..nçok 

Kr. S. 
1 • Klevland 

il - .. 
Akala 
Kapu malı 

P. Teınzi 
Kozacı P 52 

• Ma.Parlaii;ı 50 
Şark buğdayı 
Susam 
Y.Çiğidi 4 
Kumdan 

-<> ,,__ 

Ankara Kambiyo Borsası 
18 lkincikanun 1941 

Kr 

Sterlin 
Dolar 

5 
132 

s. 
24 
20 

lf~•IJv)j l 
Ankara Radyosu 
19 lkincikfi.nun PAZAR 

9,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

9,03 Ajar.s haberleri 
9,18 Müzik : Hafif Program 

ve Muşlar (Pl.) 
9,45/10,00 Ev kadını - Ko -

nu.şma 

12.30 Program ve memleket 
'aat ayarı 

12.33 Fasıl Heyeti 

l2,50 Ajans haberleri 

12.33 Müzik:Karışık Şarkılar. 
13.25-14.30 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idare;inde) 

1. Becce: Aşk serenadı 
2. Czibulka: Gavotte 
3. Joh. Strauss: Rilter pasman 

opera komiğinde bale müziği 
4. Lalo: Rus şarkısı 

5. Rubinstein: Kostümlü bal<> 
6. Elliot: Aşk şarkısı 
7. F rederiksen: Greenland su iti 

8. Friml: Seher vakti 
9 Grigo: Arlokenin milyonları 

bales;nden 

Suit no. 2 - serenad. 
10. Friml: Pontomin. 
18.00 Program, ve memleket 

saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes
trası [lbralıim Özgür idaresinde J 

18.50 Müzik: Müşterek ve tek 
şarkılar. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Büyük fasıl he
yeti. 

[Pi.] 
20.15 Müzik : ç· H ıgan avarı 

~0.30 Müzik: Virtüozlar [ Pl. ] 
20.45 Müzik: Şarkı, türki ve 

taksimler. 

21.15 Konuşma. 
21.30 Müzik· Klarinet · · ve pı-

ano seansı - J. Brahms: Sorat 
Çalanlar: Muzaffer Uz ve şlö. 

zinğer. 

2150 M" 'k O [ Pi. ] · uzı ·: pera arpaları. 

22.30 MP.mleket Saat Ayarı, 
Ajans Haberleri , ,e Ajans Sipor 
Servisi. 

22.50 Cozband ( Pi ) ( Saat 
23,25 23,30 Yarınki prog

ram ve kapanış. 

. cse~NOBETC EEZANE 
Ali Nasibi 

( Yağcamii yanında ) 

r;=::===========
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19 lkincikanizn 1941 
PAZAR 

YIL, t 94 ı · Ay, 1 Gün' 19 Kuom 73 
Rumi 1356 - il. Kinuo 6 
Hic•i 1359 -Zilhicce 21 

8 ŞUBATTA 
Halk evi salonlarında 

Senelik Kızılay Balosu 
Davetiyeler Kıztlay Merke
zinde de Satılmaktadır. 

388 19-21-23-25-28· 



D•ıKKAT Kasanızda Parayı,Havalannızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
: HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELi ALTINDA 

H O R O Z O G L U gişesi. Şu be s i y o k t u r . 383 

. . . '· ., ,, . , - ' . , . . 

-----------~,...----------------.j TAN SİNEMASINDA 
BU AKŞAM --

Okyanosnn Korkunç Dalğaları Arasında Cereyan Eden Binbir Macera 
ve Heyecanlarla Dolu Mevııimin En Büyük ve Meraklı Filmi 

ve 

IPır®}~t©n IF©~t~ır 
Tarafından Temsil Edilen Şaheser 

Büyük Kasırga 
İlaveten: 

iJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllllffillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllnlllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!h 
== • == 
= Umumi istek üzerine istiklal Kahramanı ~ 
~ 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııı111111m111111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F 
Pek Yakında Pek Yakında 

Cücelerin Korkunç Şehri 
Temamen Cüceler Tarafından Oynanmış Korku ve Dehşet Filmi 

Bugün 2,30 da Sonsuz istek Üzerine 
• 

Büyük Kasırga ve istiklal Kahramanı 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E R: 

Küçük Tasarruf Hesapları 4 Şubat, 2 Magıs, 

7 Ağustos, 3 lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

---- 1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 1000 " "' 3000. ,, 

" 
2 750 .. = 1500. .. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000. .. 

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

300 .. 20 .. 6000. .. 

TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda talilnlzl de denemiş olursunuz. 377 

İkinci İcra me
murluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 

bulunup paraya çevrilmesine 
karar veril•m bir adet (Uniun) 
markalı ayaklı dikiş makine• 
sinin Açık artırma ile bil 

müzayede satılmasına karar 
verilmiş olduğundan Birinci 
artırma 25-1-941 tarihine mü
sadif Cumartesi günü beledi
ye mezat salonunda saat 9 
dan 12 ye kadar icra olu
nacaktır. 

Taktiri kimetin Yüzde 
yetmiş beşi bulmadığı tak
tirde satış tehir olunarak 
ikinci artırmasının 31-1-941 
tarihli Cuma günü ayni saat
te icra olunacağı talip olan
ların yüz de yedi buçuk nis
betinde pey akçasile satış 
günleri mezat salonunda bu
lunacak memurumuza müra-
caatları ilan olumur. 387 

Görülmesi Tahassürle Beklenen Mevsimin En Buyuk Filmi 

AlSARAY SINIMASIMDA 
BU AKŞAM 

Galiçya Harbinin Dehşet inden Heyecanını Rus Balalaykalarının 
Baş Döndürücü Güzelliğinden ilhamını ve Rus Mu~ikisinin Çılğın Nağ• 
melerinden Ateşini Alan Sesli Sinemanın On Senedenberi Yaratabildiği 

En Büyük Sinema Şaheseri 

COlll IMPIRYAl) 
==I TÜRKÇE sôzLıL!==-

Harika Film Şerefine I:' evkalade Sinema Müsameresi 

O!\:Ş 1:lıOlllERDlE : 
ISA MİRANDA ve RAY MİLLAND 

DİC<K .. \l: Numaralı Koltuklar ve Localar Sabahdan itibaren Satılmaya 
başlanacaktır. T ti;) D e f o 1i"i: 212 

Bugün 2,30 da Sonsuz istek üzerine 

Sabahsız Bir Aşk Gecesi ve Otel Emperyal 

Teşekkür 
\ Ebe .Bayan Zeliha, eşim 

Saadet Özdelin vaz'ı hamlin• 
de gösterdiği fevkalade ba· 
şarılarından dolayı kendisine 
açık teşekkürlerimin sayın 

gazetenizle iblağını saygıla
rımla reca ederim. 

Karşı gaka okulu Baş öğ. 
Asım Ôzdel 

Bir Pedalcı 
aranıyor 

Matbaamızın pedal maki
nesinde çalışmak üzere bir 
işçi arayoruz. Çalışmak iste
yenlerin idareye müracaatları 
lizımdır . 

KIZILAYA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası· Adana 

Kaşeleri 

DEVA Kaşelerini 
7fer eczanecle orad(,1nı~: 

HER ECZANEDE BULUNUR 

~IA\ TIEA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çahşır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazet11si Baskısı itibarile dt1 Anadolunun En Giizel Gazetesidir , 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Tekniıgenleri Elinde Hazırlanır. Binaerıalegh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücud• Getiril•n Tabı 

/,Lerir.deki Ne/asetin En Açık Bir Delilidir. Reımt wt Husust Müeu•ıe/., Gibi Siz de : ... 
• 

I!! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. &! 

Cetvel kısmında• ~esmi ve ticari defterler, faturalar, T d &'Ü.el üğün ve DİŞ•n davetiye eri, • c·ıı k d Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
1 tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. abı kısmın a •• ilinları,kartvizitler,k!ğıt ve zari başlıkları,her 1 ısının a: malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

boyda mecmua,hroşur basılır. 

Yenlistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : BU G UN - Adana 


