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Fransız siyase
tinde eğilmeler 

Yazan: Cavit Oral 

Bir aydanberi Mösyö Lavalın 
ismini işitmez olmuştuk. 13 bi

rincikanun 1940 tarihinden sonra 
sabık Fransız Başvekili hakkında 
bir çok dedikodular çıkmış fakat 
hangisinin doğru olduğunu esaslı 
bir surette öğrenmek mümkün ol· 
mamıştı. Yalnız bu tarihte Laval 
azil edilmiş, azlini mevkufiyeti ta
kib- etmiş ve Alman sefiri Abetsin 
Mareşal Peten nezdinde yaptığı 

teşebbüslerle tekrar serbest bıra· 
kıldığı öğrenilmişti. Lakin o za
mandanberi Lavalın nerede olduğu, 
ne işle meşgul bulunduğu hakkın

da bir mal<lmat sızmamış, dünya 
efkirıumumiyesi de Lavalı bir da
ha sahada görülmiyecek zannile 
bu meseleye kapanmış nazarile bak
mıştı. Halbuki bugün yeni bir ha
vadis kar~ısında kaldık. Buna bat
ta sürpriz de diyebiliriz. Çünkü 
Livalı haşin ve hakaretamiz bir 
surette istilaya davet etmiş, ona 
itimatsızlığını açıkça söylemiş olan 
Mareşalin Allier eyaletinde bir şa· 
toda sabık Başvekilile buluştuğunu, 
görüştüğiinü ve aradaki suitefehhü
mün de bu suretle bertaraf edildi
i'ini ötreniyoruz. 

Diğer bir havadiste Alman sa
nayi murahhaslarile Fransız ağır 
sanayi murahhasları arasında cere
yan etmekte olan müzakerelerin 
müsbet bir neticeye vardırılmış ol
masıdır. Bu iki haberin de ayni 
günde çıkmuı dikkate şayan bu. 
lunacak bir hadise olsa gerektir. 

Görülüyor ki Lavalın azlile F
ransız - Alman münasebetlerinde 
husule geleceği tahmin adilen kır

l'ınlıklar doğru çıkmamıştır. Belki 
arada biraz durgunluk ve soğuk
lak olmuşsa da F r a n • a n ı n 
Almanya ile muhakkak anlaş -
mak istemesi ve Almanyanın 

Fransayı okşamak hatta kendi sa
fına almak emel ve gayesi yine iki 
tarafı birbirinden uzaklaştırmamış 

ve iki tarafın da menfaat icapları 

bu ilk sanayi anlaşmasına ve diğer 
milzakerelerin de devamına imkan 
vermiştir. Gerek bu anlaşmanın ve 
rerekse iki hükOmet arasındaki 
umumi anlaşmanın cereyan tarzı, 

konuşmaların safhalı ve Alman ta
leplerinin iç yüziinün ne olduğunu 
bilmemekle beraber her halde bu 
sanayi anlaşmasının Fransa kadar 
ve belki Eran.adan daha fazla Al
manyaya istifade temin edeceğine 
tübhe etmemelidir. Zira bu anlaş
ma ve bunu takip etmesi muhtemel 
olan diğer anlaşmalarla Almanya, 
lngiliz bombalarının tehdidi altında 
olmayan Fransız sanayiinden ken
disine lüzumlu bir çok ihtiyaçlarını 
alabilecektir. Yani daha açık bir 
ifade ile logiltere ile müttefik ola
rak harbe girmiş olan Fransa şim· 
di müttefikinin aleyhine kullanıla· 
cak Almanyaya bir çok sanayi ve 
kimbilir ihtimalki harp malzemesi 
de işliyocok ve verecektir. Tarihin 
ne garip ve ne acıklı bir cilvesi 

deiil mi? 
Fakat öyle anlaşılıyor ki Mös

yö Lava! da bu anlaşma vesair 
müzakereler üzerinde müessir ol
muşa ve rol oynamışa benziyor. 
Zira Petenin Allier eyaletine ka
dar giderek bir ay evvel azil vo 
tevkif ettirdiği bir adamı kabul et
mesi ve onunla tekrar barışması 
Llvalı bir hizmetinden dolayı mü
kifatlandırmaktan b~ka türlü bir 
ıekilde izah ve telekki edilemez. 
Zannımızca F ransadan gelen bu 
haber ve havadislere bakılırsa Hit
ler yeni planları kar,ısında Fransa 
ile daha iyi anlaşmak lüzumunu 
duymuş ve anlaşmağa niyet etmiş 
l'ibi görilnilyor, Ve ej-er bu anlaş• 
ınayı daha şum<lllü dij-er anlaşma
larda takip edecek olursa bu va
ziyette Fübrerin rarpten fazla Ak· 
denize, CenubUfarkiye vo şarka 

' 
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·-----HALK 
Hangi hususlara 
riayet edecek? ;---· lstanbul 24 (Hususi)· 1941 

ikinci kinun 28-31 Tarihleri ara
sında taayyare tehlikesine karşı 

lstanbulda pasif korunma dene
meleri yapılacaktır. Valilik bu de
nemelerde halkın nasıl hareket 
edeceğini bir beyanname ile bil
dirmiştir. aşağıdaki hususlara ria
yet etmeyenler cezaya çarpılacak· 
lardır. halkın riayate m~cbur ol
duğu hareket tarzı: 

1- Alarm, yani tayyare hücu· 
munun başlangıcı canavar düdük
lerile haber verilecektir. 

Canavar düdükleri üç dakika 
devam eder. 

Bir Yunan nakliye kolu harp sahasına doğru süratle ilerliyor \ 

2- Canavar düdükleri işidilir 
işidilmez halk telaşa kapılmadan 
hemen evlerine girmek üzere ha
reket edecektir. Alarm başladığı 
zaman evlerinden uzak bulunanlar 
en yakın umumi korunma yerlerine 
gireceklerdir. 

= ----· • 
lngiliz zırhlı 

kolları 

BİNGAZİ 
önünde 
lngilizler Dernenin mu
kavemetini denizden ve 
karadan kıracaklar 

Radyo gazetesi --- ,_ -
341 numaralı en son ltalyan 

tebliği Binırazi havalisinde ltalyan 
tayyarelerinin lngiliz lngiliz zırhlı 
kollarına bomba ve makineli tü
feklerle taarruz ettiklerini bildir· 
mektedir. Bundan lngiliz zırhlı 
kollarının Bingazi önüne gelmiş 
bulundukları anlaşılır. 

Aynı ltalyan tebliğinde lngiliz 
tayyarelerinin de Derneyi bomar· 
dıma ettikleri bildirilmektedir. 
Dernenin bombardımandan henüz 
kat'i neticeler çıkarılmamakla 
beraber, lngilizlerin, Dernenin 
mukavemetini denizden ve kara· 
dan kırıp asıl kuvvetlerle Binga· 
ziye hareket etmeltri hiçte uzak 
uzak sayılmaz. Böyle bir hareket 
lngilizlere Libyayı temizlemek ve 
başka cephelerde hazırlanmak 
imkintnı verecektir. 

Temyiz mahkemesine nok
san dosya gönderilmiyecek 

Ankara : 24 [Hususi muha
birimizden] - Temyiz mahkemesi
ne noksan:..dosya gönderilmemesini 
Adliye Vekaleti müddeiumumilik
lere tamimen bildirmiştir. 

Romanyada vazi
yet karanllk 

Londra: 24 [ö. a.] - Beyan 
olunduğuna göre, Romanyada va
ziyet çok karanlıktır. Son günlerde 
Romanyada cereyan eden hadiseleri 
tenvir etmek şimdilik imkansizdır. 

(Üçüncü sahifemizde göreceğiniz 
telgraflar "ise Romanyada sükOnetin 
teessü.s ettiğini bildirmektedir.) 
~~~~~~~~~~ -=~= 

müteveccih bir harekete teşebbüs 
etmeğe karar vermiş olduğu daha 
iyi anlaşılmış olur. Fakat Vişi hü
k<lmetinin siyasetinde de kendisini 
kurtarmak için doğrudan doğruya 

değilse de gizli ve dolayısile eski 
müttefiki aleyhine yeniden eğ'ilip 
bükülmeler sezilmej-e başlamış ol
muyor mu? 

General 
·dö GOi 

Kurtuluş m Ucadelesi için 
bütün imparatorluk bir kül 
teşkil edecektir. 

Diyor 
Londra: 24 [a. a.J - Dünakşam 

radyoda Fransızlara hitaben gene· 
ral dö Gol demişlir ki : 

" 1 lkincikanunda sukut etmek 

suretiyle yapılan reyiam ile Fran
sa ne istediğini ve muvakkaten 

hezimete uğramış olmakla beraber 

hürriyet ateşiyle ~an.arak . hen• 
mahvolmadığını ve ıhtıyat bır kov· 
vet olarak bulunduğunu dünyaya 
tanıtmıştır. Bu ihtiyat kuvvetin 
bazı k•sımları savaş meydanına 
dönmüşlerdir. 

işte Fransa bun un için erle-
rine, muharip tayyarecilerine, 
mefk<lrelerine ve ümitlerine doğru 
temayül etmektedir. 

işte yine bunun içindir ki kur· 
tuluş mücadelesi için bütün impa
ratorluk bir kül teşkil edecektir. 

İT ALYA 
Askeri trenlerin 
sUr'atle ltlemesi 
için tedbir aldı 

Londra: 24 [a. a.J - Taymis 
gazetesinin ltalya hududundaki 
hususi m u h a b i r i n i n bil
dirdiğine göre, askeri trenlerin ge
çeceği yolların serbest olması ve 
i.zami sür'atle işlemesi için Roma· 
da şiddetli tedbirler alınmıştır. Bu 
yeni tedbirler sayesinde hatların 
serbest kalacağı ve askeri sü'at 
katarlarının Akdeniz gayretlerini 
besliyeceği Romada ümit edilmek
tedir, 

Halifaks Amerika
ya ayak bastı 

Londra :24 [ a. a.J - lngilterenin 
Amerikan büyük elçisi Halilaks, 
bugün Amerikan topraklarına ayak 
basmıştır. 

direceklerdir . 
Öğrendiğimize göre, hükumet bu iplik

lere el koyacaktır. 
Hazırlanan kararname, Vekiller Heyetin

ce tetkik edilmek üzere, Başvekalete veril-
miştir. 
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GIDA MADDELER 
KONTROL EDİLECEK 
Hazırlanan nizamname ile mahlut 
gıdalar il> ve mahlutçuluk ortadan 
kaldırılacak 

Ankara 24 [Hususi Muhabirimizden] Umum"ı h f h k - ı zıssı a anunu 
esaslarına uyarak Sıhhat Vekaletinin gıda madd ] · · k t ]" · · 

w • e erın1n on ro u ıçın 

hazkırladdıgŞı 
0
01zdamname projesi Devlet ŞOrasında tedkik edilmektedir. 

Ya ın a ra an çıkarak Vek'll h 1. . 'b' 
N

. . ı er eye ının tasvı ıne arz olunacaktır. 
ızamnamemn h 1 d h 

dd 
. b l b' , azır anmasın •, alkın her vakit her yerde sal gıda 

ına esı u a ılme11 v .. t hl'kl 
k ·ı d e mus e ı er zararına hesapsız suistimallere mevw 

zu teş ı e en mahl<ltl hl • 
l h k. f'k" arın ve ma ntçulugun ortad~n kaldırılması baş-
ıca a ım ı ır olmuştur. 

HARP ve 
DİPLOMASI 

Tobrukun lngilizler tarafından 
işgali yalnız askeri bakımdan 1 

ltalyanın şimali Alrikadaki vaziye· 
tini sarsmı! olmakla kalmamış, lıal-

prest ·· · · yan ııı ıçın yeninen ağır bir :...-., • .------------
darbe olmuşlar. 

/ 

l 
ltalyanların bu hezimeti nasıl t a g a n 

tevil edecekleri merakla soruluyor- e 
?"· .R~.ma radyosu öyle bir tevil /ı R ı • e 
ılerı surıııuştür ki bunu duyma- ç o ıt l 
mak için kulaklar; tıkamak lazım -
geliyor. Roma radyosuna göre, d 
Tobruk istihkamları şarktan gele· kas l n Q 
cek bir taarruza mukavemet için 
inşa edilmiş değildi. Yani ltalyan-

lar, Mısırdan gelecek bir taarruzu Jeğ!•şı•kıı•k 
hiç bir lzaman hesaplamadıklarını U 1 
itiraf ediyorlar. Hatırlardadır ki 
Bardiya düştüğü zaman da ltalya
nın ileri sürdüğü Tevil şu idi: Bar
diyanın istihkamları Akdenizde ltal 
yan hakimiyetini temın edebilecek 
bir şekilde yapılmıştı. 

Demek ki ltalyanların hesapla· 
rı boyuna yanlış çıkmaktadır. Lib· 
yanın şarktan gelecek bir ordu ta
rafından taarruza uğramıyacağ-1111 
hesap ederlerken lngiliz ordususu 
çıkıp geliyor .. 

Tobrukun skutu hadiseıinde 

ltalyanlar kendilerine şöyle bir te
selli noktası çıkarıyorlar: "Tob,uk
ta esir edilen ltalyanlar Bardiya
da esir adilenlerden azdır!,, Evet, 
burası doğru, fakat son gelen ha
berlere göre Tobrukta esir mik
tarının 20 bini göstermesi her hal
de ltalyanlar hesabına hiç de iyi 
değildir. 

Tesellinin ikincisi de şudur: 
"Tobrultta lngilizler ağır zayiata 
uğradılar!,, 

Halbuki resmi lngiliz tebliğile 
ri bu zayiatın ancak 500 oduğunu-

Alman Başkumandanı 
Kagtel \ 

Almanya 
Macaristandan 
Harbe gir
mesini mi • isteyecek 
Macar Hariciye Nazın 

Çaki Berline gitti 
Almanyanın Maca
ristandan asker 
toplamak istemesi· 
de muhtemel , gö -
rUIUyor 

Amerikalı Albay Donavan, 
Solyadan Belgrada gitmiştir. Bu
radan da Peşteye geçecektir. 
Fakat Albay Peşteye pek nazik 
bir zamanda gitmektedir. Zira 
Macar Hariciye Nazırı, Alman 
Başkumandanı Kaytel'in daveti 
üzerine Almanyaya gitmiştir. Bu 
seyahat etrafında çıkan haberle
re göre, Almanya Macaristandan 
asker toplamak istiyecektir. 
Diğer bir habere göre de Maca
ristandan üçlü paktın icaplarını 

yapması istenecektir. Üçlü paktın 

muhteviyatı müphemdir. Binaena
leyh bu icabatın ne olduğu belli 
değildir. Almanya, Macaristandan 
harbe girmesini bile istiyebilir. 

Macar - Yoguslav dostluk 

paktı imzalanmıştır. Yugoslav 
hariciye nazırı Markoviçin Maca
ristana gideceği h?.ber verilmek
tedir. Buna göre, Macaristanın 

vaziyeti nazarıdikkatı celbetmek
tedir. 

-bildirmi~tir. Askeri mütehassıslar 
şimali Alrikadaki harekatın parlak 
bir lngiliz zaferile neticelendiğin
de ittifak ediyorlar. Bu lngiliz za
feri bütün yakın şarkta lngiltere
nin prestijini bir kat daha kuvvet
lendirmiş oluyor. Fakat bu harekat 
bu kadarlıkla kalmıyacak, Alrika
daki ltalyan imparatorluğunun tas
fiyesine de 101 açacaktır. 

Bugün :;;arki Afrika imparator
luğunu teşkil eden memleketlerde 
lıalyanın prestij ve kuvvet gibi iki 
mühim temeli sarsılmıştır. 

Bugün ltalyan şarki Alrikasın
daki lıalyan kıtaları 20 bin kilo
metrelik bir toprağa yayılmış
lardır. Bu sebeple lnğilizler Ha
beşlileri de tahrik etmişler ve Ha
beşliler ltalyanlara karşı isyan bay
rağını açmışlardır. 

_Habeşistan isyan.!._ 

Londradan verilen mahlmata 
göre Habeş imparatoru Haile 

Selasiye bu ayın on beşindenberi 
Habe' t.:ıpraklarında bulunmakta
dır. imparator bir müddettir Suda
nın merkezi olan Hartumda ika. 
met ediyordu. Geçenlerde gazete· 
cilere yaptığı beyanatta, bir fırsat 
çıktığı taktirde harek~te geçece
ğini söylemişti. Şu halde Haile Se
liisiye şimdi bu fırsatın çıktığına 
kani olmuştur. lıalyanın H•be~i ta
nı istilası sırasında kahramanlık 
gösteren Raskassanın da Habeşis
tabandulunduj-u bildiriliyor. 

(Devamı dördüncüde) 
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Müstakbel zevc ve zev~ 
cenin cinsi Kabiliyetleri 

Hekime göre ideal 
lzdivac ve şartları 

Mesut bir izdivacın müstakbel se Menfi hamulesi olan Huveyn 
mere leri ve bilha sa çocuk ve menevi, müsbet hamuleli olan kut-

rimi bakımından tabi olduğu şart ba, yani yumurtaya tevcih eder ve 
!arın en mühimi gerek babada ba- binlerce m' ni hücresi arasında an-
balık, gerekse anada analık kabi- cak bir· tanosi bir yumurtacık ta-
liyetinin mev cut bulunmasıdır. Her rafınJan güler yüz görür, harimine 
insan ve hatta her canlı mablak sokularak ilkabla müstakbel bir in-
ruşeymi teşekkülü itibariyle yarı san iskeleti kurulmuş olur. 
baba ve yarı ana hücresinin birleş Kadının yumurtası hakkında, 
mesile kadının tenasül uzvu dahi- erkekte olduğu gibi basit bir mu-
linde neşvünema bulmıya başlayan ayene ile bir hüküm verilemez; 
tam bir hücrenin mahsülüdür. Bu çünkü analığın yegane mısdakı 
hücre sıra ile ruşeym, daha sonra za· aybaşı kanıdır. Mamafih yumurta-
manında doğmıya namzet ve bir lıkları normal, aybaşları, muntazam, 
nevzat olacak ve istikbalin işçisi· çocuğa ana rahminden dünyamıza 
ni, memurunu, öğretmenini, ilimini doğru yol veren havsalası tabii 

kumandanını oldu- ğtnişlikte olan bir 

ğu kadar, cemi- ı,--- "'ıf /jfJ:,. Z /jfJ:,. N ---ı kadın yakini bir 

yet düşmanlarını Dr Rası·m Adasal ihtimalle (ana) ol-
ve katillerini teş- ı mak etiketini taşır. 
kil edecektir. '"· -------------- Fakat şunu 

O h a 1 d e g e r "k e r k e k hus
yesinin ifraz etliği ve halkın to· 
hum manasiyle andığı ufak meni 
hayvancığı ( menevi hOveyn ) ve 
ırerekse kadın yumurtalıklarının 

çıkardığı yumurtacıkların sağlam 

nesil vilcude getirmiye elverişli 

ve cınsı münasebetler arasında 

birleşe\,ilir bir kabiliyette olması 
icabetmektedir. Bir erkeğin muaye 
nesi karşısında bu meselenin halli 
kadında olduğuna nazaran çok da 
ha Jkolaydır. Çünkü kuvvetli ve 
genç bir erkek dilediği anda mil
yonlarca babalık hücresi yani me
ni hayvancığı çıkarabilir; halbuki 
ananın ryumurtalık , . hücreleri hem 
çok daha nadirdir ve ayni zaman
da her zaman ve irade ile dökül
mez. hücrelerini kimse görmez. 
Erkeğin bir santimetre ;mikap me
nisinde 120 den 600 milyona ka
dar hücre olabilir ve hurdebin al
tında taze müstahzar halinde mua 
yene edilen bu mayide hayatlar 
ve ilkaha elverişli hücreler hakkın 
da bir fikir (almak kat.ildir. 1677 
de Ham namını taşıyan hayatiyat
çı bir alim tarafından ilk defa 
mikroskop altında , hareketi keşfe
dilen meni hücresi yani hOveynime 
nevi (Spermatozzoon) un bugün 
dahi tam manasiyle intisacını bil
miyoruz. 

Aynen kanın bir milimetre mi 
kabında kırmızı yuvarlaklarını say 
dığımız gibi, mikroskop altında 

menevi hayvancığını mütalea et
meklede erkeğin akameti hakkında 
bir fi kir verebiliriz. 

Fakat menevi hayvancık müs
takbel çocuğun an cak yarıs ı ııı ta
şıdığı cihetle halledilecek bir me
sele karşısındayız. Birçok şıklar 

mevzuubahistir. 
1- Menide hiç hayattar hüc

re yoktur. 
2- Hayatlar veya ölü hiçbir 

hücreye tesadüf edilmez. 
3- Mevcut olan hücreler 

ölUdür. 
4- Hüçreler mevcuttur, fa

kat miktarları çok azdır. 

d a u n u t m i y a l ı m k i cınsı 

müsebetlerin vasıta ve sahları 

olan tenasül uzuvlarının zahiri sağ
lamlığına rağmen , cinsi teşevvüş 
!eri mu cip olabilen diğer mühim 
guddeler de vücutta mevcuttur; ve 
bunların kana döktükleri ve Hor
mon dediğimiz maddeler husyelere 
ve bilhassa bu yumurtalıklara tesir 
ederler. dımağın kaidesi ortasında 
nihayet bir nuhut hacminde bulu
nan ( ipofiz gudde) cinsi fonksi · 
yonla çok alakadardır; ve bunun 
bazı hastalıklarında gerek erkekte 
ademi iktidar ve gerek kadında 

akamet görülür. binaenaley müs
takbel zevc ve zevcerlin cinsi kabi
liyetleri araştırılırken tenasül uzuv
ları haricinde cinsiyetle münasebet
tar olan diğer vücut guddelerini 
gözden geçirmelidir. Çünkü bunlar
dan, birisinde bulunan bir teşevvüş, 
erkeklik ve kadınlık ruhunu, yani 
hakiki aşk ilcasınıve meyelanını bo
zacak kadar önemlidir; halbuki me
sut ve ideal izdivaçta ruhi anlaşma 
esastır. 

Tütün satışları 
lzmir [Hususı] - Tütün piya

sasında satışlar 20,500,000 kiloyu 
bulmuştur. Fiyatler iyidir ve daha 
yükselmeğe mütemayildir. Bu se
neki fiyatlerde geçen seneye na
zaran umumiyet itibarile yüzde 15 
fazlalık vardır. iyi tütün yetişen 
mıntakalarda mahsul hemen hemen 
satılmış gibidir. Şimdi de bilhaı sa 
sahil mıntakalarında satışlar hara
retlenmiştir. Satılan tütünlerin ek
serisi üçüncü ve dördüncü kali
tedir. 

Yerli ürünler şirketi, kendi 
memurlarının ucuz fiatla satın al
dıkları tütünlere ait mukavelename
yi bozmuş, 10 kuruş zamla mu
kaveleleri 65 kuruş üzerinden ye
nilemiştir. Bu hareket müstahsil ü
zerinde çok iyi tesir yap.,,ıştır. 

Bu senenin tütün rekoltesi 31 
milyon kilo olduğu anlaşılmıştır. 

BUGÜN 

Dünya-
la ypzig kitap ve nın en bü-

yük kitap 
neşriyat merkezi ve neşri-
·--------- yat mer-
kezi Almanyada Laypzig'dedir. 
1750 senesindenberi Almanca çı

kan gazete, mecmua, risale, ki· 
tap, albumun birer nushası burada 
vardır. Almancadan başka bütün 
dünya matbuatının birer nüshası 

da burada toplanmıştır. 
Bu kitapların muharrir, mü

tercim ve ressamlarının isimleri 
ve kitaplarının ünvanları ayrıca 

tasnif edilmiştir. Mesela elinize 
bir kitap geçiyor. Çok kıymettar. 
1.akin baş sahifesi yok. Velev ki 
yüz, iki yüe sene evvel basılmış 
olsun. Kitabın muhteviyatı hak
kında bu merkeze malOmat verir
seniz birkaç gün sonra size der
hal kita .. ın ismi, muharririnin a· 
dı, tabı mahalli ve tarihi bildiri
lir. 

Her sene bu merkez 30,000 
müracao.t mektubuna cevap ver· 
mektedir. Merkezin kalın mukav
va kutular içinde tam sekiz bu
çuk milyon dosyası vardır. 

Şimdi bu merkez tesisinin 
yetmiş beşinci yıldönümünü idrak 
etmiştir. TeJid merasımıne her 
taraftan iştirak ediliyor. 

Merkezin memurları akıllı 

müracaatlar karşısında zorluk çek
miyor, Fakat bir çok müracaat
ların deli saçması olması memur 
!arı beyhude işgal ediyor. Mese
la akıllınıu biri müracaat mektu
bunda: "Amerikayı hangi tabip 
keşfetmiştir?., diye soruyor. 

Adamın istediği Kristof Ko
lomb mudur? Yoksa bundan ev
vel Amerika kıtasını bir tabib 
ziyaret mi etmiştir? Bu mülaha
zalar ile merkezin memurları A
merikanın keşfine aid birçok e
serleri karıştırıhak mecburiyetin
de kalıyorlar. 

Sorulan suallerin birçoğu 

yanlıştır. Adamın biri: "Tabaka
tül arzın ahlakı tarihi,. diye so
ruyor. Merkez böyle bir şey bu
lamıyor. Fakat araştırmalar neti
cesinde adamın aradığı kitabın 

ahlakı tarih kelimesine henziyen 
bir isim taşıyan bir muharririn 
eseri o lduğunu öğreniyor. 

• 
Yıldırım çeken 

k 1 z 

Avustral
yada Ai
leen Ca
roll adın-._ ________ , da genç 

bir kız paratöner gibi yıldırımı 

çekmektedir. Genç kız geçende, 
bir fırtına esnasında bir dükkan
da bulunurken yıldırımı çekmiş 
ve vücudu pek hafif •arette yan
mıştır. Bundan birkaç sene ev
vel sokakta giderken bir yıldırım 
isabetile devrilmiş, fakat kendi
sine bir şey olmamıştır. Bundan 
evvelde bir iki defa daha kendi
sine yıldırım isebet etmiş tir. 

Mis Garoll çok sevimli bir 
genç kız.dır. Tahsili de yerindedir. 
Fakat yıldırım çekmesi yüzünden 
hiçbir erkek kendisile evlenmeğe 
cesaret edememektedir. Genç kı
zın neden yıldırımı çektiği ve isa
bet eden yıldırımların neden hiç 
bir zarar vermediği bir türlü an
alşımamıştır. 

Beden terbiyesi Ankara
da eğitmen kursu açacak 
Genel direktörlük, lab
rikalara bir tamim yaptı 
Beden Terbiyesi kanununun tatbikini temin için her şeyden evvel 

ögreticiler yetiştirilmesi zaruri görülmektedir. Beden Terbiyesi ka. 

nunu hükümlerine tebaan gençlik kulüpleri tesis etmek mecburiyetinde 
bulunan fabrika, imalathane ve müesseselerden Genel direktörlüğe ya
pılan müracaatlar bu ihtiyacı tebarüz ettirmektedir. 

Bütçe mülahazasile tesisi gecikmekte bulunan Beben Terbiyesi Yük
sek Enstitüsünün açılmasına kadar bu husustaki ihtiyacın 5 - 6 aylık 

kurslardan yetiştirilecek eğitmenlerle karşılanması takarrür ederek 1939 
yılında açılan kurstan yetiştirilen 34 Eğitmen muhtelif Beden Terbiyesi 
Bölgeleri emrine verilmiş ve bunlardan istifade edilmektP. bulunduğu 
bölgelerden alınan son raporlardan anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 1941 Mali yılı başında da Ankarada bir Beden Ter
biyesi Eğitmen Kursunun açılması tasavvur olunmaktadır. Yapılan tah
mini hesaplara göre bir eğitmenin yetiştirilmesi 450 - 500 liraya baliğ 
olabilecek ve bunlardan Genel Direktörlök teşkilatında istıhdam oluna
caklar 2656 sayılı kanun hükümlerine göre 60 - 75 lira aylık ücret 
verileebilecektir. 

Öğrendiğimize göre beden terbiyesi genel direktörlüğü memur ve 
işçi sayısı 500 den fazla olan fabrika, ticaret evleri vesair kurumlara 
bir tamim yapmış, bu kursta eğitmen yetiştirmek arzusunda bulunanların 
martın birine kadar Genel direktörlüğü malOmattar etmelerini bildirmiş
tir. Müesseseler, kendileri tarafından seçilecek kurs namzetlerinin Anka
raya gidiş geliş yol ve kurs masraflarını vereceklerdir. 

Ceyhan Halkavi temsil 
kolu çalışmaları 

Ceyhan 24 (Hususi ) - Hal
kevlerinin kuruluş yıldönümü mü· 
nlsebelile Halkevimiz temsil kolu 
tarafından bir müsamere hazırlan

maktadır. 
Faal Halkevi Reisimiz B. Ce

lal Tekinerin ve reiisörümüz B. 
Burhanın idaresi altında gençleri
miz "para delisi,. ismindeki piyesin 
provalarına başlamışlardır. 

Fare mücadelesi 
Mücadele istasyo nu t;..müdürü 

8. Haydar lrtel, fare mücadelesi 
tatbik etmek üzere Yüreğir ovası-
na gitmiştir, 

Zello ve Samhar ilaçlarının 

tesirleri Yüreğir ovasında tecrübe 
edilecektir. 

Ticaret odasına dun yeni 
bir aza seçildi 

Ticaret odasında münhal aza
lık için dün bir seçim yapılmış ma
nifatura tüccarlarından B.Süleyman 
Özerdi! intihap olunmuştur. 

Kulüp başkanları ve 
ajanlar toplantısı 
Şehrimiz Gençlik kulüpleri 

başkanları ve ajanlar dün Be
den Terbiyesi bölge binasında 
toplanmışlar, muhtelif Spor mev
zuları üzerinde konuşmalar yap· 
mışlardır. 

Bugünkü maçlar 
Bugün öğleden sonra lig maç

larına devam olunacak, Ziraat Li
sesi ile Erkek Lisesi karşılaşacak
tır. 

Kaçak rakı yapacaklarmış! 
Akkapı mahallesinden Haliloğfo 

Isa, Yusufoğlu Salih Sisli, Süley
mman olu Aptullah Tok, Mustafa 
oğlu Selim, Süleymanoğlu Mehmet 
Sicim, lbrahimoğlu Süleyman adlı 
kimselerin kaçak rakı imal etmek 
üzere hazırlık yaptıkları jandarma
mız tarafından haber alınmış, ini 
bir arama neticesinde yeraltına 
saklanan fıçılarda 1115 kilo çibre 
ele geçirilmiştir. 

Bundan başka, kaçak rakı ima· 
lathanesinin iki kazanı müsadere 
edilmiş, yakalanan suçlular adliye
ye verilmiştir. 

Garip bir dolandıncı
lık hadisesi 

Abdullah oğlu Şevket Uçar 
yeni bir usul keşfetmiş! 
Şehrimizde dün garip bir dolan

dırıcılık hadisesi olmuştur: 
Hamamkurbu mahallesinde aşçı 

Niyazi isminde birinin lokantasına 
bir adam girmiş : 

"Bana 55 kuruşluk yemek ha
zırla, 250 kuruş para ile beraber 
çırakla arkamdan gönder; üzerim
de bozuk para yok, beş lira boz. 
duracağım,. demiştir. Niyaziyse is
tenilen yemeği hazırlamış, çırağa 

250 kuruş vermiştir. 
Yabancı şahıs yolda bir desise 

ile çırağın elinden 250 knruşu al
mış, kayıplara karışmıştır. 

Yapılan tahkikat sonunda suçlu
nun Abdullah oğlu Şevket Uçar 
isminde biri olduğu anlaşılmış, ya· 
kalanmıştır. 

YANGJN 
Başlangıcı 
Etfaiye 3 dakikada 
hadise mahalline yetişti 
Evvelki gün sabaha karşı 

istasyon caddesinde Burduroğlu 

çırçır fabrikasında bir yangın 
başlangıcı olmuş, fabrikanın vıuı 

talarile büyümesine imkan bırakıl 
madan eöndürülmüştür. 

Yangının etrafa sirayeti ihti
malini düşünen fabrika idaresi 
telefonla itfaiyeyi• haberdar etmiş 
itfaiye teşkilatı takdire değer bir 

süratle üç dakika gibi çok Jcısa 
bir zaman içinde had•se mahalline 
yetişmişi, Ateşin söndürüldüğü
nü görünce dönmüştür. 

• lzmirde Kültürparktaki "üç 
Jzmir müzesi,, yeni eserler ilivesile 
çok zengin hale getirilmiştir. 

lzmirde çok eski tarihlerde 
kullanılmış bir çok paralar, fotoğ
rafiler ve gayet kıymetli eserler 
elde edilmiştir. Bulunan meşkOka
tın tasnifi ve kıymetlendirilmesi 

mevzuu üzerinde bir heyet meşgul 
olmaktadır. 

Birinci kordonda Atatük köş
künün ·•Atatürk müzesi., haline if
rağı için Belediyece satın alındı
ğını ve hazırlıklara başlandığını 

yazmıştık. 
Buraya ~onmak üzere pek çok 

tarihi ve kıymetli eserler bulun
muştur. Bunların tasnifi devam et· 
mektedir. 

• Nafia Vekaleti, Ankaranın 
kanal izasyonunu yaptırmak için, bir 
kanun projesi hazırlamış ve Baş
vekalete vermiştir. 

Bu projeye nazaran Veki.let, 
her sene bütçesine bir miktar tah· 
sisat koyarak, bu işi bitirmiş ola
caktır. 

Bütçeye konan tahsisatın yekd
nu 6,500,000 liradır. 

Kanalizasyonun işlemeye baş • 
lamasından altı ay sonraya kadar 
hususi mülk sahipleri, lağım çukur
larını kapatmadıkları tak<lirde, muh
telif cezalara çarptırılacaktırıla • 
caktır. 

• Denizlide Belediyenin e
lektrik santralinde henüz sebebi 
meçhul bulunan bir yangın çıkmış 
ve santral kılmilen yanmıştır. Ateş 
mazot depolarına da sirayet ederek 
genişlemiş ve o civardaki Beledi
yeye aid un fabrikası da kısmen 

yanmıştır. Ateş söndürülmüştür. 

.Ödemişin Kutluköyü baş öğret-
meni l:layan Tomris, milliyet meselesin

den doğan bır münakaşa yüzünden 
öğretmen Hayriyeyi muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. Tomris kaç· 
mıştır. 

5- Hücreler zayıftır, hare· 
katı cansızdır; hayatiyetleri azdır. 

işte bu müsbet hayati görüş
lere göre hem tem akamet ve hem 
de müstakbel çocuğun hayatı hak
kında aydınlatabiliriz. 
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. Haber verildiğine göre hü

kOmet, Milli korunma kanununun 
19 uncu maddesine istinaden sa
nayi ve maden müesseselerile di
ğer iş yerlerinde lüzum görülecek 
hallerde işle rin mahiyeti ve ihtiya
c ın derecesine göre, Hafta tatili 

Fakat bir şahsın meni mayiile 
dışarıya döktüğü bütün hayvancık
lar - mikroskop altında bir başı 
ve bir kuyruğu olan ve hareket 
eden bir şekilde görünür - yu
murtalık ifrazı olan ana hücrelerile 
buluşup ilkah olabilir mi? .. 

Hayatiyetinin, ilkah kabiliye
tinin çok ehemmiyeti vardır. 

Doğduktan sonra ölen çocuk
ların, ırk zaafiyetinin mekanizma .. 
ları arasında bunun rolü çok faz· 
ladır. Normal cinsi münasebette 
dökülen meni hayvancıklarının 
yüzde sekseni şekilce normal ve 
biribirine müşabihtir; kadın yumur· 
lalarının döküldüğü yere doğru in
cizaile (liziyolojik sexeapp~al) ilkah 

vaki olur. 
Kadının tanasül uzvu dahilinde-

ki bu fiziyolojik gai sevgi ve kor
tizanlığının mekanizması bu satır
ların mevzuu değildir; ancak kadın 
yumurtasile erkek meni hücresi 
arasında elektrik hamulesi bakı
mından bir zıddiyet olduiunu söy
lemekle iktifa edelim. 

- Pekala, dedi, bana şehrin 
bir planını da veriniz. Tamam bah
settiğiniz haç şeklindeki mahzenle
rin yerini gösteriniz bakayım. 

Kompars Hayma döndü: 
- Bana bir piyade kıtası ve

rirmisiniz? Taharriyata hemen b'1Ş
lıyacağım. 

Haym itiraz etti: 
- Siz çıldırdınız mı? Bu iş 

öyle derhal olacak gibi değil. Bir 
kaç müfreze askeri dıvarları del· 
mek üzere aletler ve bilhassa te
ferrüatı gösteren bir plan lazım. 
işin müşkilatını düşünüyor musu
nuz? 

- Hakkınız var Fakat biz ha-
zırlanıncaya kadar bu 
nesini tutması lizım. 

- Tabii. 

ihtiyarın çe-

Haydi, ihtiyar memura hitap 
etti: 

- Peşimizden geliniz. Sizi 
tevkif ediyorum. 

Memur çok mağrur ve başı 
dimdik ayaia kalktı. Hayın homur-
dandı: 

- Böyle kahramanca tavıtlar 

takınmağa lüzum yok; değmez. Ya
rın serbest bırakılacaksınız. 

* * * Haym, Komparsla beraber ha· 
zırladığı plana son bir göz gezdir· 
dikten sonra: 

- Tamam! diye söylendi. Sa
nırım ki bu sayede kimse elimiz· 
den kurtulamaz. 

Saat gecenin onunu bulmuştu. 
Merkez kumandanlığı binasının a
çık penceresinden som cephesi 
topçu muharebesinin akisleri geli
yordu. 

Kompars düşünceliydi: 
- Evet, diye cevap verdi. 

Daima on beş metre yeraltında 
kaldıklarını sanmam. Fakat biz ta· 
harriyata girişince hemen 
saklanıyorlar. 

- itiraf ederim ki bu 

oraya 

kadar 
esaslı bir plan üzerinde hiç çalış· 
mamıştım. 

- Şehirden de gene ayni yo
la çıktıklarına kaniim. Başka şe
kilde çıkmaları, hele siz devriyele-

ri çoğalttıktan ve şehir geçitlerin
deki nöbetçileri üç misline çıkar
dıktan sonra tasavvur edilemez. 

ihtiyar memurun bize anlattık
larına göre şehir altında muhtelif 
sebeplerle mahzenler kazmışlar. Fa
kat mahzenlerin planı kati olarak 
bilinmiyor. Şöyle iddia edebiliriz: 
Kırlara kadar uzanan bir yeraltı 
&'alerisi olmadığı ne ma!Om? 

Haym cevap verdi: 
- Bunu yarın kati surette 

Öğreneceğiz. Haydi siz yatmağa gi
din. Ben kıtaların toplanması işile 
meşgul olacağım. 

Kompar, ıssız sokaklardan ge
çerek emirberi Friç ile beraber o
turduğu evine gitti. Sinirli ve en
dişeli idi, Hayma civar köylerdeki 
İstirahat kamplarından, yekOnu bir 
alayı bulan askerleri geceyarısı 
şehre getirmek mesuliyetini yük
letmişti. Bunun boşa gitmemesi la
zımdı. Böyle bir tedbir muvaffaki-

yetsizlikle neticelenirse haklarında 
iyi olmazdı. Halbuki mübhem bir 
hissikablelvuku zabite, bu seferde 

emeklerinin Fransızları himaye e
den talih karşısında yenileceğini 
haber vermekteydi. 

F riçin hazırladığı soğuk ye
meğe ancak el sürdükten sonra, 
uyuyamıyacak kadar sinirli olduğu 
için, yatak odasının balkonu nda 
bir koltuğa oturup bir yaprak ci
garası yaktı. Gece berraktı, hafif 
biP rüzgar· esmekteydi. 

Bu sükOnet içinrle Kompars, 
içindeki bedbinliği yenmiye çalıştı. 
Bunun için evvela bu bedbinliğin 
sebeplerini bulup tahlil etmesi la
zımdı. Lakin aklına gelen yegane 
sebebi kabul etmeğe gönlü razı 
olmadıktan başka bunu bütün kuv

vetile reddetmeğe çalışıyordu: E
vet, hasımları çok kuvvetli ve çok 
kurnazdı. Parmak izleri, taharriyat, 
peşine düşmeler gibi maddi ve ka

ba araştırmalar para etmezdi. Bu 

işte daha ziyade his ve keşfetmek, 
biran sihirli bir kudrete malik ol
mak mevzuubahstil 

(Deflam Edecek) 

kanununun tatbik edilm•mesi bak-
kında bir kararnam> hazırlamakta

t ı r . 

lzmirde nebatat 
bahçesi 

lzmir ( Hususi ) - Kültürparkta 
vücuda getirilen nebatat bahçesi, 
halkın ve talebenin pek çok ala
kasını çekmektedir. Yurdumuzun 
her tarefında yetişen muhtelif ne· 
batların nümunelerini burada gör
mek mümkündür. Hatta göl ve 
bataklıklarda yetişen nebatlar da 
dikilmiş ve yetiştirilmiştir. 

Kültürpark , daha güzel tezyin 
edilmektedir. Iiu sene Fuara iştirak 
edecek v" Fuarı ziyaret eyliyecek· 
lere Münakalat Vekaleti vasıtala
rında her yıl olduğu gibi gene 
tenzilat yapılacaktır. Ayrıca Fuar 
mevsiminde Fuardaki paviyonlarda 
ça lışanlardan vergi aranmaması, 
rekHimlar<lan resim istenmemesi 

• hususunda bir kanun kabulü için do 
Ankarada alakadar makamlar nez
dinde teşebbüslerde bulunulmuştur. 
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Harp ve 
diplomasi 

{Baştarafı birincide] 
Habeş kumandanlarının emri 

altındaki askerlere "Habeş vatan· 
perver ordusu,, ismi verilmiştir. 

Enteresan bir hadisedir ki; beşse-
ne evvel l 1 . tal yan tayyare erı ve 

motörlü kıtaları karşısında bezime-
te uğrayan bu topraklarda bugün 
tekrar krallar kralının bayrağı dal-
galanmaktadır. 

935 de başlayan ha beş teca-

vüzü, 939 muharebesini hazırlayan 

hadiseler silsilesinin başlanğıcını 

teşkil etmiştir. O zaman ltalya, 

milletler cemiyetini dinlemeyerek 

Habeşistanı istilaya başlamiş ve 

Faşist rejimi bunu Sansasyc•nel bir 
zafer diye ortaya atmıştı. Bu vesile 
ile şunu da söylemeliki; ltalya da 
bu tecavüz politikasının ~n hara· 
retli mürevvici olan F arinançinin 
azledildiği haberi verilmektedir. 
f'arinançi ve bir takım mümessiller, 
ltalyanın bu günkü kakibetinden 
meşul adamlardır. son zamanlarda 
Farimancı devlet nazırı idi. Bu 
adam Arnavutluktaki ltalyan mağ-
lubiyetini yüksek rütbeli askerlere 
yüklemek suretile partiyi kurtarmak 
istemiştir. Şimdi ise azleciilmiş ve 
Arnavutluğa küçük bir zabit ola· 
rak gönderilmiştir. 

Romen hadiseleri 
--
Romanyada ayaklananların 

demir muhafızlara mensup 

oldukları anlaşılmıştır. Bu gün saat 
14,30 da Bükreş radyosu normal 

neşriyata başladığını · bildirmiştir. 

Fakat bunu takip eden neşriyat 

normal proğram değildi; Spiker 
Romanyanın her tarafından Anto-
neskoya gelen sadakat mektupla· 
rını okumuş ve bundan sonra, mu-

kavemet eden Lejyonerlere ateş 

açıldığını, evlerde saklananların 
yakalandığını bildirmiş, asilerden 
çoğunun Antoneskoya itaat ettik-

!erini söylemiştir. Saat 19,10 da 
Sepiker bir tebliğ okumuştur. Bu 
tebliğde; 21-22 isyanını çıkaranları 
evlerinde saklayanların vatan haini 
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Soldan sağa ve yukardan aşağı 

1 - Bir sayı. 
2 - Üzerinde tembellik mi 

var. 
3 - Sem - Bir erkek ismi. 
4 - Bir düzüne - Tersi gö· 

nül istediğidir. 
5 - Domuz etinde hasıl olan 

bir mikrop - isim. 
6 - Mutabakat et - Rümuz 

ile. 
7 - Kolayına değil - Tersi 

bir nidadır. 
8 - Tersi bir hesap ameliye-

sidir - Fena değil mi. 
9 - lzmirde bir nahiye. - .. 10 - Şu kuçuk bardak elı . 

tolakki edilecekleri bildirilmekte, 
demir muhdızlar şefi Horiya Sima
nın nerede olduğunun haber veril
mesi istenmekte idi. Bir Londra 
haberi Simanın Antonesko ile bir-' . 
likte Romenleri sükOne davet ettı-
ğine dair· bir beyanname neşreyle
diğini bildirmiştir. Fakat Romen 
radyosunun verdiği haber daha 
sonradır. Bu vaziyet, Antoneskonun 
ya Horyasima ile beraber olduğunu 
veyahud da yalınız olarak vaziyete 
hakim bulunduğunu gösteriyor. 
Lejyonerlerin şiddetli alman taraf· 
tarı oldukları muhakkaktır. Faknt 
Antoneskoda şiddet li Alman taraf
tarıdır. • muhtelif kaynaklardan 
verilen haberlere göre, Almanlar 
hadiseldri uzaktan seyretmektedir
ler. 

Bulgar-Yugoslav dostluğu 
nun ehemmiyetı 

Bulgar-Yugoslav ebedi dostluk 
misakının imza edilmiş bulun-

duğu malOmdur. Ancak, bir kaç 
halta evvel Bulgaristanda garip 
bir rüzg.ir estiği bir s ı r a d a 
bazı hatipler tarafından bu misakın 
şumulünün darlığı gösterilmek is

temişti. 

Şimdi bu misakın canlı olduğu 

etrafında Bulgaristanda hareketler 
vardır. Bu paktın canlı olduğunu 
anlamak Balkan sulhunun takviye
si demektir. Romanyadaki hadise
lerin bunda rol oynadığı zannetdil 
mektir. 

Yunan muvaffakiyetleri 

Klisuranın Yunanlılar tarafından 

alınması ve bunun etrafında 
harekatın inkişafı neticesinde da
ha cenupta blunan on birinci !tal 

yan ordusunun vaziyeti nazikleşti
ğinden latalyanlar mukabil taarruz 
!arda bulunmuşlar fakat ağır zayi
ata uğramışlardir. Yunan harekatı 
bilhassa bu l>ölgede denm ediyor. 
Klisuranın on beş kilometre şima
linde Majon m~vkii Yunanlılar ta 
rafından zaptedilmiştir. 

Gündüz taarruzları 
- -
I• ngilizler geçenlerde yalnız _av ~ay 

yareleri ile Almanyaya bır gun· 
düz baskını yapmışlardı. iki gün 
evvelde yine yalnız av tayyareleri 
ile Almanyaya bir baskın yapılmış 

tır. Bu baskında lngiliz tayyarele

ri hiç bir mukavemet görmeden 
ve zayiata uğramadan Üslerine dön 
müşlerdir. lnyiliz Harikan tayyare
leri öğleden sonra Manş denizini 
aşarak taarruza başlamış ve Kale, 
Som fmevkilerinde rast geldikleri 
düşman kıtalarına makineli tüfek 
ateşi açmışlardır. Tayyareler dö
nerlerken yerde 9 itane Alman 
Mesarşmit tayyaresi -görerek bun
lara da taarruz etmişlerdir. 

lngilizler gündOzu taarruz hiç 
yapmadığından böyle bir taarruz 
yapacaklarına ihtimal vermiyen 
Almanlar şüphesiz bundan böyle 
gündüz tertibatıda alacaklardır ki 
bu da bir yorgunluktur. Böyle bir 
taarruzun maddi bakımdan ziyade 
manevi bakımdan kıymeti büyük
tür. Şimdiye kadar lngilizler hava 
kuvvetlerini ihtiyatla kullanmışlar
dı. -Böyle bir harekete başlamaları 
bugün zayiatı göze alabilecek de

recede fazla tayyareye malik ol
duklarına delil sayılabilir. 

Radyo Gazetesi 

HAİLE 
SELASİYE 

imparator Habeşis 
tanda bulunuyor 

Negüsü Hortumdan memle 
ketine bir /ngili:z tayyaresı 

götürdü 

Hartıım 24 (a.a) - Royterin 
Habeş·Sudan hududunda ki mu
habiri bildiriyor: 

imparator Haile Selasiye'nin 
15 ikinci kanunda Habeşistana 

geçtiğini ifşa edebilirim. impara
tor Hartumdan bir lngiliz bom
ba:""dman tayyaresine binerek ve 
avcı tayyarelerinin refa.katile, 
ha11rlanan bir tayyare meydanına 
inmiştir. 

imparatoru burada iki oğlu 
v~liahtı, Sudanda ki fngiliz ku
mandanının bir mümessili karşıla . 

mıştır. 

imparator burada bir rahip 
tarafından takdis edildikten son
ra hazırlanan direğe kendi elile 
Habeş bayrağını çekmiştir. 

Bu merasimden sonra, impa
rator Habeşistan dahiline doğru 

seyahatine devam etmiştir. 

Yunan/ ıl ar ye
ni mevziler aldı 
ltalyan tayyareleri hücum
larını sivil halka tevcih 

ediyorlar 
Atina 24 (a.a.) - Yunan res

mi tebliği: 
Dün muvalfakiyetli harekat es

nasında bazı düşman mevzilerini 
işgal ederek sekizi subay olmak 
üzere 200 den fazla esir aldık ve 
külliyetli harp malzemesi iğtinam 

ettik. 
Atina 24 [a.a.] - Atina ajan· 

sı bildiriyor: 
Bütün gazeteler pautrtesi gü-

nü İtalyan tayyarecileri tara fın dan 
Pire ve Regaraya atılan bombala
rın eski hücumlerde olduğu gibi 
sivil halka tevl"İh edildiğine işaret 

ediyorlar . 
Harbin başladığındanberi Yu

nan şehir ve köylerinin bombardı
manı için ltalyanlar tarafından kul
lanılan tabiye değişmemiştir. !tal
yanlar müsbet neticeler elde et
mek için değil, tahrip etmek zevk
lerini tatmin için saldırıyorlar. 

Sivil halkı katletmek için bu 
ta}!yareleri gönderenler pazartesi 
günü Atinalıların ve Pirelilerin ha· 
va muharebesini nasıl seyrettikle· 
rinı görseydiler, Yunan milletinin 
menaviyatını bu gibi vasıtalarla 
bozmayı ümid etmenin ne kadar 
gülünç olduğunu anlarlardı. 

Amiral Lihi 
Londra : 24 [ a.a ] - Liyon 

radyosunun verdiği bir habere gö
re, Vişi HükOmetinin harbiye na· 
zırı Hutsinger bu sabah yeni Ame
rikan büyük elçisi amiral Lihiyi ka· 

bul etmiştir. 

ITALYANLAR iÇiN 
KARA HAFTA 

Tobrukta 
alınan esir 
20bin ! 

Af rikada İtalyanlar yi
yecek sıkıntısı cekiyor 

lngiliz tayyareleri 
Sicilya hava mey
danlarına şiddetle 
hücum ettiler 

Tobruk: 24 [a. a.] - Burada 
alınan esirlerin adedi 20 bin tah
min olunmaktadır. Bunların arasın
da 61 inci Anavatan fırkasile li
manın sulh zamanı garnizonu ef
radı, 1500 kişilik deniz garnizonu 
efradı ve batırılmış olan san Cor
cio kruvazörünün 700 kişilik mü
n:ttebatı vardır. Askeri polis efra· 
dıle gıimrük memurları ve birkaç 
yüz sivil teknisiyen de esirler ara
sındadır. 

T obrukun :zaptı 
36 saat sürdü 

Kahire: 24 [a. a. a.] - Royter 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Tobrukun gorbindeki mağaraların 
karanlıklarında gizlenen ulak ltal
yan grupları henüz teslim olırıa
mışlardır. lngiliz piyadeleri bunlara 
hü cum etmektedirler. Tobruk mü· 
dalaasından bakaya kalan şey bun
dan ibaretir. 

Bardiyada olduğu gibi Tobruk
ta da şehrin zaptı, ltalyan muka
vemetine ve şiddetle harbeden 
lıalyan topçusuna rağmen yalnız 
36 saat kadar sürmüştür. 

Eritre cephesinde harekat 
Kahire: 24 [a. a.] - Eritre cep

hesinde lngiliz istila kuvvetleri 
şimdiye kadar 80 kilometre derin
liğinde ilerlemişlerdir. 

ltalyan kuvvetleri Bişia ve Ba
rento istikametinde süratle ric'at 
ediyorlar. lngiliz hafif motorlu kuv
vetleri ltalyanları takip etmekte ve 
düşman müstemlekesinde ilerledik
çe arızasız araziye tesadüf eyle
mektedirler. 
Sicilya tayyare meydanla· 

rına hücum 
Kahire: 24 [a. a.] - Ortaşark 

lngiliz umumi karargahının dünak
şam bildirdiğine göre, lngiliz bom
bardıman tayyareleri Sicilyadaki 

tayyare meydanlarına şiddetli bir 
hücum yapmışlardır. 

20 dakika süren hücumda arka 
arkaya inliliiklar vukuageldiği gö
rülmüş ve birçok yangın çıkarıl

mıştır. 
Tayyare meydanının ~imaHndeki 

demiryolu iltisak noktasında şid
detli bir infilak husule gelmiştir. 

Tayyarelerirniz hepsi üslerine 
dönmüşlerdir. 

ltalyanlar Hebeşislanda ve 
Eritrede de geri çekiliyor 

Kahire: 24 [a. a.] - Ro yterin 
umumi kararğiihındaki hususi ma
habiri bildiriyor: 

Bu halta Afrikada ltalyanlar 
için bir kara hafta olmuştur. Ha
beşistanda ve Eritrede de ltalyan-

ALBAY 
DONAVAN 
Yugoslav Başve

kilile görüştü 
Mümessilin çalınan çanta· 
sında diplomatik vesika 

bulunmuyordu 
Belgrat : 24 (a. a.) - Dün 

akşam Belgrada gelen Ruzveltin 
hususi mümessili Albay Donavan 
bu sabah Başvekil tarafından ka
bul edilmiştir. Mülakat yarım saat 
sürmüştür. Albay, gazetecilere, 
Belgradda iki veya üç gün kala
cağını, Kral Naibini, Başvekil 
muavini ve bahriye nazırile diğer 

askeri şahsiyetleri ziyaret etmek 
arzusunda bulunduğunu söylemiş
tir. Albay, seyahatının bundan 
sonraki seyri bahsinde "Belgrad
dan sonra Atina ve oradan da 
sıra ile Türkiveye Filistine ve 
Mısıra gideceğim, Bilahare Av
rupada başka bir seyahat yap
maklığım da mümkündür,, demiş· 
tir: Albay ı:ıühim diplomatik ve· 
sikalarının değil prote•tonun kay
bolmuş bulunduğunu müşahede 
ettiğini söylemiştir. 

Romanyada 
teessüs 

sükun 
etti 

Bükres : 24 (a. a) - SükOn 
yeniden tesis edilmiştir. Horyasi
ma neşrettiği bir beyannamed~, 

Lejyonerlere, tahrik hareketlerine 
nihayet vermelerini emretmiştir. 

Mihver siyasetinin, Lejyoner 
hareketinin tasvip ettiği hususi 
şeraiti ihtiva eylediğini bildirmiş 
ve vaziyeti aydınlatmak için hü
kOmetle Lejyoner teşkilatı arasın
da görüşmeler yapılmakta oldu
ğunu ilive etmiştir. 

Bern : 24 [ A. A ] - Bir ls
viçre gazetesinin seliihiyatdar bir 
Rumen menbaından aldığı habere 
göre, Rumen ordusu general An
tones'ku da dahil olmak üzere hü
kOmetten lejyoner olmıyan bütün 
nazırların çıkarılması hakkında lej· 
yonerlerin ileri sürdüğü teklifleri 
kabul etmemiştir. 

Cezayirde iktisadi 
bir konferans 

Tanca: 24 (a. a) - General 
Veygand'ın riyaseti altında Ccza
yirde iktisadi bir konferans top
lanmış ve burada Şimali Afrikaya 
adi yiyecek meseleleri görüşül

müştür. 

f(onferansta General Veygand, 
Cezayir umumi valisi ve vali birer 
nutuk irat ederek Şimali Afrika 
Fransız müstemlekesin:n kısaca 
vaziyetini izah etmışhr. 

lar durmadan geri çekilmekte de:
varu e tmektedir. 

ltalyanlar vaıiyetin kendileri 
için ciddi bir mahiyet almış oldu
ğunu görmüşlerdir. 

ltalyanların yiyecek ve içecek
leri yok denecek kadar azalmıştır. 

To~r~k, lngiliz kıt'a!arının, için
de sıvı! halk bulduğu ilk ita!

' yan şehridir. 
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58 
ile de tanışıyordu. Bu bir fecaat 

idi. Paşa; parmaklarile sakalını 
karıştırdıktan sonra devam etti: 

- Tahir Kenan beyi 
- Efendimiz .. 
- Çal.rıcı çetesının istimanı 

keyfiyetile siz de meşgul olacaksı
nız. ilerde size talimat veririm. 
Şimdilik gidiniz. 

Tahir Kenan bey vilayet ma
kamından çıktı .. 

• • • 
Ödemiş kaymakamı Münir bey 

izin almıştı. Bu sebeple Ödemişe 

bir kaymakam vekili göndermek 
icap ediyordu. Vilayet makamı bu iş 
için meclisi idare başkatibi Şakir 
beyi münaip gördü ve kendisini 
Ödemişe yolladı. 

Şakir bey asaleten kaymakam 
olmak niyetinde idi. Bunun için de 
nazarı dikkati celbetmek, terfii 
icap ettirecek bir iş görmek lazım
dı. işte hazır Ödemişe gitmişti. 
Burada en mihim mes'ele -olarak 
eşkıya•meselesi vardı. Çakıcı çete
sini amana düşürmek, Kamalı çete
sini mahvetmek gibi mühim işler 
görürse mutlaka kaymakam olurdu. 

Bu düşünce ile daha Ödemişe 
ayak basar, basmaz iandarma ku
mandanını çağırdı, Kendisine 

- Derhal git •. Kamalı eşkıya
nın evini yak 

Emrini verdi. Onun fikrince 
Kamalının evi yanınca Kamalı efe 
derhal amana düşecek ve gelip 
kendisine teslim olacaktı. 

Kaymakam vekili Şakir beyin 
emri derhal yerine getirildi. Ayni 

zamanda Kamalı zeybeğin karısı da 

tevkil edilip hapse konulmuştu. 
Ödemişte vaziyet, ehemmiyet 

kesbettiği cihetle Denizli polis ko
miseri Eşref bey de Ödemişe gön
derilmişti. Eşref bey son zamarılara 
kadar Manisa Komiseri idi. Kendi
sine lzmir polisince (Büyük Eşref) 
denir. Kendisi elyvm Manisada 
oturmaktadır. 

Eşref beyin mümaneatine rağ· 

men vuku bulan ev yakma ve ka· 
dın hapsetme hadisesi gerek mu
hitte ve gerek alelumum eşkıya 
nezdinde çok fena bir tesir uyan· 
dırmıştı. 

Hadiseden yirmi dört saat 
sonra Kaymakam vekili Şakir, 
komiser Eşref beylerle bir Jandar
ma neferi Kaymakam vekilinin 
evinde otoruyorlardı. Vakit akşam
dı. Ansızın sokak kapısı çalındı. 
Jandarma neferi içeriden seslendi: 

- Kim o? 
- Aç benim, ben .. 

Sen kimsin? 
Mehmet. 
Hangi Mehmet? 

- Canım aç şu kapıyi.. caktı. 
Jandarma neferi tereddüt içinde Şakir beyde söz söyliyecek hal 

iken ko miser E f b . 
Şre ey yerınden kalmamıştı. Bu sebeple komiser 

kalktı, kapının arkasına geldi: Eşref bey deli Mehmet olduğunu 
- Sen kimsin oğlum? söyliyen adama hitabetti: 
- Mehmet, Mehmet, kapıyı - Pek ala.. Hoş geldin, sala 

açın size bir sözüm var. geldin efe. Çakıcı bizden ne isti-
Eşref bey binbir ihtiyatla ka- yor ki seni buraya yollamış? 

pıyı açtı. Kaymakam da, komiser- Deli Mehmet dizlerinin üstünde 
de korkuyorlardı. Bu seheple ihti- oturuyordu. Komiserin suali üzerine 
yatlı davranmak icabediyordu. Şaka biraz duğrulur gibi bir vaziyet 
değil; Çakıcı ele idi bu .• Ödemişe- aldı. Ağır, ağır söylemeğe başladı: 
de İner, kendilerini bastırıp öldü- - Kaymakam elendi gelir, 
rüverirdi. gelmez Kamalının evini yaktırmış, 

Kapı açıldı, içeriye bir zeybek karısını hapse attırmış. Herkes gibi 
girdi. Doğruca odaya gitti, selam efe de Lunu işitti. Eşkıya kısmı 
verdi ve kayınakam vekili Şakir böyle evini yakmakla, karısını 

beyle komiser E~ref beyin karşısında hapse atmakla gelip teslim olmaz. 
diz çökerek oturdu. Kamalı bizim düşmanımız ama 

Kaymakam vekili Şakir bey Kayınakam efendinin bu işini be-
sordu: ğenmedik. Efe bu sebeple beni 

- Sen kimsin oğlum? çağırdı, Mehmet, var, Ödemişe 
- Bana deli mehmet derler git, yeni Kaymakam efendi gelmiş, 

elendi. Çakıcı tarafından geliyo- onu gör, kendisine de ki, şayet 
rum. Beni buraya o yolladı.. Çakıcının da evini yakmağa kal

Ortalıkta korkudan şalak at· karsa hakkında fena olur. 

mıştı. Kaymakam vekili dilini yuta- (Devamı Var) 

3 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

24 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

l • Klevland 
il - " 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
Kozacı P 

Ena:ı 

Kr. S. 

- Ma.Parlağı 49 
Şark buğdayı 

Y. Çiğ!di 
Koza 

Susam -----

Ençok 
Kr. S. 

51 

4,50 
11,50 

Ankara Kambiyo Borsası 
24 lkincikanun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

ff~•i'JV')>J 
Ankara Radyosu 

25 lklncllclnun Cumarteıl 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Aians haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8,45 '9,00 Ev kadını - Ko • 

nuşma 

13.30 Program ve memleket 
'laat ayarı 

13.33 Müzik: Türkçe plaklar 
12,50 Ajans haberleri 
14.05 Müzik: Türkçe plaklar 

Programın devamı. 

14.20 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer] 

A. 1. Stutely: The drum major 
(Marş) 

2, G. Pares: Marş 
3. Frans von Blon: Schützem 

(Marş) 

4. " .. .. in vehr 
und vallen (Marş) 

B. 5. Mario costa: Marş 
6. Furgeot: Marche des cadels 

de Gascogne 
7. C. Urbini: La Sirene (Marş) 
8. J. Sousa: Cadetteu (Marş). 

15.00 Müzik : Hafif program 
( Pi. ) 

15.30 Müzik: Ankara devlet 
konservatuvarından naklen neşri· 

yat. 
Riyaseticumhur filormonik or

kestrası konseri. 
18.00 Program, ve memleket 

saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes-
trası [lbrahim Özgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Saz eserleri 
19.00 ( Günün meseleleri ) 
19,15 Müzik: Halk türkülerin-

den örnekler. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Müşterek ve tek 
şarkılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.46 Fasıl Heyeti 
21.15 Konuşma (Bibliografya). 
21.30 Müzik : Radyo •alon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 

idare;inde) 

1. Malvezzi. Endülüz gülü (ls
panyol dansı) 

2. Padouk: Macar halk (hava
ları üzerine parafraz 

3. Laçtenschlager: lPrimavera 
(Arjantin serenadı) 

4. Brams: Macar dansı, No. 1 
ve 2 

5. Lincke: Yeni dans 
6. Gebhardt: Romans 
7. Siede: Aşk haberi 
8. Mousorgsky: Boris Gudunov

dan polonez 
9. Fredericksen: Gecenin •Ü

küneti 
10. Sehralstich : Aşk ve ruh 

(Beş kısımlık aşk sahnesi). 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat). 

-~~ı.-l,)i~ijj-ı ..... l* ..... ~ ........ ı~~ ..... ,. 

Yeni eczane 
(Belediys yanında) 

jTAJKVİl\1[1 
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D •I KKAT Kasanızda Parayı,Havalarınızda 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 besi yoktu r • 383 

~~~~~~~ 

. Al s ARA y VE' AN ' 
SİNEMALARINDABUAKŞAM BiRDEN 

Vakayı hazırayı Musavver ve Dünya Harbine aid yapılmış Büyük Bir Film. lngiliz ve Alman Orduları Karşı Karşıya Korkunç 
Harp Sahneleri , Aşk Vatanperverlik ve Kahramanlık Manzumesile Dolu Bir Şaheser 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ( D Ü ş m a n Elin de Es i r) 
eAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .. AAe 

==I TÜRKÇE SÖZLÜ !== 
Mevsimin Müstesna Fi 1 mi Başlıyor & 

Yaratanlar : R o m e o J U 1 y e t i n u n u t u 1 m a z R o m e o s u 

Leslie Hovard ve Genç Artist Douglas Fairbank Jr. 
Ayrıca Alsarayda ilaveten : KOLEJLiLER REVÜSÜ 

Nefis Musiki ve Gençlik Filmi 

Pek Yakında Altın Sesli Emsalsiz , DEANNA DURBIN 

Alsarayda Bugün 2,30 da Düşman Elinde Esir - Yaşasın Tatil 

il 
, 3 Kızlar 

Ayrıca Tanda İlaveten: CÜCELERİN KORKUNÇ ŞEHRi 
Heyecanlı Macera Filmi 

Büyüdüler , Musiki ve Gençlik. Şaheserinde. Pek Yakında 

Tanda Bugun 2,30 da Meçhul Kurşun - Düşman Elinde Esir 

Gayri menkul malların acık artırma ilanı 
• 1 

Adana 2 inci icra Memurluğundan 

BELEDiYE RiYASETiNDEN: 
Şubatın Birinci Cumartesi günü saat onda toplanacak 

olan Belediye meclisine ait ruzname aşağıdadır. 

imtiyaz S a lı i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Aflukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: 74 ada 17- 18- 25 parsellerle kayıtlı üst iki oda 
1 mutbah alt 1 dükkan 1 odalı ev ve diğer alt 3 ahur ve 
üst 4 ufak ve harap odalı evin 8 de 2 hissesi. 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, Mahallesi, Sokağı 
numarası: 

Alidede mahallesi siptilli caddesinde. 
Takdir olunan kıymet: 17-18 parsellerdeki ev ve 

dükkina (150U) lira 25 parseldeki ev ve ahura [ 400 J lira 
temamına kıymet takdir edilmiştir. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Adana 2 inci 
icra dairesinde 1 ci arttırma 25 - 2 - 941 salı günü saat 10 
dan 12 ye 2 cisi 12- 3- 941 çarşamba günü aynisaat. 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 25-1-941 
tarihinden itibaren 2159 No. ile Karaisalı icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartname 
ve 2159 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin• 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler şart• 
namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tama
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba-
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının me~muundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve on beşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğek alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış bedeli düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındakı 
fark ve a-eçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar Yukarda gösterilen tarihinde Adana 2inci 
icra memurluğu odasında işbu ilin gösterilen artırma ıartna-
meıi dairesinde satılacağı ilin olunur. 401 

Belediye kanununun 55 nci maddesine tevfikan ilin 
olunur. 

RUZNAME: 
1- Belediye azasından Dr. Ali Naim Ôzgener'in meclis 

azalığından iıtifasını mütedair dilekçesi. 
2- Belediye memurları nizamnamesinin 40 ıncı maddesi • 

ne göre bir memur hakkında yapılacak muamele. 
3- yeniden tayin olunan dört memurun tasdiki memuriyeti H. 
4- Adana Eletrik şirketinin işletme şekline mütedair ha• 

zırlanan kanun projesi taslağının tetkiki. 
5- Fasıllar arasında münakale ve munzam tahsisat alın

ması. 

6- Belediye ile vakıflar idaresi arasındaki ihtilaflı mes' ele
ler H. 

7- Nafia vekaletince bazı tadilit yapılan şehir imar plan
ının tetkiki. 

Beden Terbiyesi Sey· 
han Bölgesi Batkanh· 
fiından: 

Bölgemiz futbol hakeın· 
!erini çoğaltmak gayesiyle 
Bölgmizde haftada iki gün 
akşam üzerleri devam edecek 
futbol hakem kursu açıla
caktır. Aıağıdaki şartları ha• 
iz olan taliplerin 31-1-941 
günü akşamına kadar Böl
gemiz bürosuna müracaat 
ederek kayıtlarını yaptırma· 
!arını rica ederim. 

Futbol Yüksek Hakeın 
Komitesi talimatının 12 inci 
maddesi: 

Beben Terbiyesi Genel 
Direktörlüğü futbol hakeıni 

olabilmek için hakem olacak· 
!arda şu vasıfları arar: 

A) Türk vatandaşı olmak· 
B) iyi ahlak ve karakter 

sahibi olmak. 
C) Yaşı 25 den aşa~ı 

45 den yukarı olmamak. 
D) En az orta tahsil 

görmüş olmak ve ayrıca mai• 
ıet medarı bulunmak. 

E) Vücutça sağlam oldu-
ğuna, gözlerinde hiç bir arı
za olmadığına dair doktor 
raporu ibraz etmek, 

402 

İLAN 
Adana Askeri Satın alma 

komisyonundan 
Beherinin Muhammen Be
deli (650) kuruştan (7000) 
kıl Çul pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen Bedeli 45, 500 
lira ve muvakkat Teminatı 
3412 lira 50 kuruştur. Şart

namesi komisyonumuzda her 
gün görülebilir, isteklilerin -3 
Şubat- 941 Pazartesi günü 
saata 10 da Adana Askeri 
satın alma komisyonuna Mü-
racatları. 

402 

F) Hakem kursundan ge
çerek şifahi, tahriri ve ameli 
iıntihanı kazammış olmak. 

G) Mevsiminde anform 
bulunmak. 

H) Sogukkanlı, ıyı ve 
derin görüşlü, kararında seri 
ve isabetli, vazifeye bağlı, 
hüsnüniyet sahibi, bitaraf, 
otoriter ve hiç bir teıire uy
maz ve kapılmaz olmak. 

1) Hakemlik edeceği spo• 
ru bilfiil yapmış, iyi öğren

miş ve halen bırakmış bu-
lunmak 399 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMIYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2M agıı, 1 Apstos,31kinciteşrin tarihlerinde gapılv. 

1941 iKRAMIYELERI 
l Adet 2000 Liralık = 2000. Lira 

3 
" 

1000 
" = 3000. 

" 2 
" 

750 
" = 1500. 

" 4 
" 500 

" = 2000. 
" 8 

" 250 
" = 2000. 

" 35 
" 100 

" = 3500. 
" 80 " 50 

" = 4000. 
" 300 " 20 

" - 6000. .. 
TUrklye ,, Bankasına para yatırmakla yal-

nız para blrlktlrmlt ve faiz elmıt olmaz, 
zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 

••••••••••••••••••••••••••• • • 

aynı 
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! DOKTOR ! 
: : KIZILAYA 
i Kemal Satır i 
: Hastalarını hergün ! Aza olmak yurt 
• • : Kızılay caddesindeki mua- : Borcudur. 
! yene evinde kabul eder. (9) : . : 
••••••••••••••••••••••••••• 

c 

Kaşeleri 

t 
DEVA Kaşelerini 

{!' 

1fer eczanede ara,xınız.: 
- . 


