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nilmiş, sanayi mmtakuaaa ~ bomba 
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Plyatı 5 

hin tarttatı idare ... 
lıararfqtırılır. 

Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
atılmıştır, tayyarelerimizin hepsi llslerine 

dönmüıtür. 

Ziraat bankası, Pamuk ihracatÇııar Birli
ğininden 5o bin balya pamuk alıyor 

Son Hitler 
ve Musolini 
nıülakatı 
Yazan: Cavit Oral 

ED son olarak Alman Şansölyesi 
ve ltalyan duçesı Floransada 

buluşmuılardı. Bu mülakat Yuna· 
nistana karşı ltalyan tanrruzunun ı 
başladığı bir zamanda vuku bul- ' 
muıtu. O zaman ltalya Şimali Af
rikada biraz ilerlemiş, Yunanistanı 
yakında fethedecek bir vaziyet al
mış ve hitta büyük Akdeniz lm
paraterhığunun tatlı ve hülyavi 
neş'esi içine dalmış gibi idi. 

Şüphesiz ki bu vaziyette, ltal
yan orduları bir taraftan Mısıra, 

diğer taraftan Atinaya doğru iler· 
lerk~n Mösyö Mussolini kendisini 
çok kuvvetli hisseden bir adam 
tavrile mihv~r ortatınm karşısına 
çıkmış, ayni hak ve ayni kuvvette 
bir devletin hükOmet reisi olı1rak 
Hitlerle konuşmuş ve görüşmüştü. 
Eter F'toransa mülikatma aid fo. 
tojTaflar tetkik edilecek olursa 
Duçenin o günkü hareket ve jest
lerinin bu ifadelerimizi ne kadar 
aarahetle teyit ettiğini kolaycacık 

anlamLf olıaruz. Halbuki henüz yeri 
belli olmayan \te ismi zikredilmiyen 
ve fakat Almanya dahilinde oldu
tu kuvvetle tahmin edilen bu se· 
ferki müllkatın Floransa mülika· 
tıoa hiç benziyemiyeceğini ve Mu
solininin Hitlerle ayni vazi) ette bir 
Jbaa& başında oturduğunu ve ayni 
kuvvetle konuşabildiğini hiç zan
netmiyoruz. Muhakkak ki Musolini 
bu defa Führerin karşıııında daha 
zayıf bir vaziyet almış ve Yuna
niatan ve timali Afrika hadiseleri
ni lehinde tefsir ettirmek için kim· 
bilir ne kadar sayügayret göster· 
miştir. Mamafih Duçeye iddiaların
da yardim ~debilecek ortada bazı 
sebep ve bahaneler de eksik de
jildi. Meseli lngiliz lmparatorlu
jıınun bütün azamet ve kudretiyle 
ltalya üzerine yüklenmiş olması! 

Ba hususta ltalyan matbuatı
na ol.iaiu ~bi Faşist Şefin işine 
yarayacak lnriliz neşriyata ve ln
l'İliz naz.ırlarınan nutuktan ve if •
deleri mebzulen mevcuttur. ÇOnkü 
bir arahk ln~liz gaır.eteleri ve ln
liliz nazırluından bazıları Hüktl· 
mete lnıilterenin evveli mihverin 
zayıf olduğıı ltalyayı ele almasını 
ve sahadan çıkarmasını tavsiye 
yollu neşriyatta ve ifadede bulun
muşlardı. Bu neşriyat ve l?u ifade· 
ler tabiatiyle ltalyao ordularının 
aczini saklamak istiyen bir propa
tandanm istifade etmesine pek 
all faideli sebepler olabilir! Fakat 
her ne olarsa olsan bu mülikatta 
iki hDkClmet reisi arasında cereyan 
eden llliizakerelerin geçen ddaki 
mil1'kattan daha çok ciddi, daha 
çok esuh olduğunu kabuletmek 
lizım gelir. Zira ltalyanın bugün 
içinde bulunduğu elim vaziyet 
mihver .şeflerini ehemmiyetle ve 
ciddiyetle konuşturacak ve düşün
dürecek hadiselerle doludur. Bu 
sebeple Akı ortaklann;n bu buluş 
malarının hiç te · neş,eli olmadığına 
ihtimal vermek hatalı bir görüş 
olmasa gerektir. Lakin bu mGlikat
ta Hitler ve Musolini ne konuştu
lar ve neye karar verdiler? işte 
bu meselenin en dikkate şayan 
noktası burasıdır. 

Şurasını bir hakikat olarak 
kabul etmek icap eder ki, Muso
lini her ne pahuına olarsa olsun 
Almanya ile birlikte yürümeğe ve 
makadderatanı temamiyle Her Hit
lerin mukadderatana bağlamağa 
karar vermiş görünmektedir, Eğer 
t.\alOlini böyle bir karara varma
lllLf olsaydı bu mülikate lüzum 
röraaiyeceji fGphesizdi. Onun için 
Ma10lini ve Faşist rejimi iktidar 
mevkiinde kaldıkça ltalyadan baş
ka tıırıa bir batb. hareket bekle-

-- Dün Pamuk müessesesine 
U. müdürlükten emir geldi 

Şehrimizde kurulan bir komiyon 
yagmur yemiş pamuklara fiyat 
tesbit edecek 

1-----------------------~ 
Pamuk ihracatçıları birliğinden· 

otuz bin balyll pamuk alması hak-

i 
:<ınd; T.~c:z;aat bankası pamuk 
m ie.nese1ine Unum müdürlülcten 

telgnf gelmiştir. Pamuk müesse~esi 
>ıriıln İtil>''" bılyıların mu
.ıyenesine başlıyacak; bu husustaki 
tediyat talimatnamesini de - mer
kezden dün postalandığı bildirildiği 
için - Bugün almış bulunacaktir. 

J Keyfiyet Birlik Umumi katipliği 
1 tarafından alikdarlara tamimen bil
dirilmiştir. 

• Vekiletten aldığı emir üzerine 

ze gelmiş ve mantaka iktisat müdli 

lüğünde yağmur yemiş pamuklarla 
çiğit işi etrafında t~tkiklerde bu
lnnmuştur. 

Öğleden sonra saat 10 da 

iktisat müdürlüğünde bir toplanh 

yapılmış ve bu toplantıya Sümer· 
banktan Osman Akçam, Malatya-

bezden Nazmi, Milli Mensucattan 
Mustafa Ôzgör, Gilodo müessese
sinden Boris Gilodo, ihracatçılar 
Birliğinden Umumi katip Zeynel 

mıntaka Ticaret müdürü Bay Mithat ı nan oır to ıın 
====="=========~~..:.;;~=~~--~---....,-~~::::;:;:,~,:;:~~:...,.---1::.,,;. Karagülle dün Mersinden şehrimi-
- Mareşal Elbasan 

Besim Sun, Çiftçiler Birliğinden 
Fazlı Meto iştirak etmişlerdir. Ve· 
rilen karar mucibince Çiftçiler bir
liği gazetelerle ilinlar yap .. rak 
elinde yağmur yemit pamuk bala-

Grazgani bombalandı 
Bombalar tam 

azledildi hedefini boldu 
Verilen bir habere niire: Atina : (a.a) - Dün akfua 

~ netredilen Yunan resmi tebliii: 
Şimali ltalyada Tam muvaffakiyetle neticelenen 

karı,ıkllk çıkb mahdut hareketler olmuştıır. Bir 
kaç esir aldık. 

A 1 
Yine dün alqam netredileo Ya-l i b y a y a m a n nan eıaııiyet nenretinin bir tebli-

tin• röre, dGn memleket clabilinde 

subayf arı gönderiliyor IÜJ.;~:0;.;;;:;ı,;,.,. 
ltalyaya Alman kı· lıiicıunıı 

Kahire ı 21 (a.a) - Din ak· 
talara yollanm••• pm n8fl'edilen lns;liz lava kavvet· l Ho,. Sima Bir Mero-11114• 1 
Hltler • Musollnl terinin tebli;;.e söre~ losil~ ta,. 1•-~-~~-.;-.;~-.;~-.;-.;-:;.~:.::.::_~:.. • .:.;::•;:,•::•:..•.:•;.;•;;..•..;•;;.•.;.;•..;•;.;.,•_•_•_•...._~~------~~~~~-9!..; 
mUIAk•tınu k•· yanisi evvelki ala Elbuan civa· • 

rında 8..U.'ya antaffakiyetle lııii-
r•rl•9m1f cam ..... .-.. BttGA ...,,..,.._., 

11> ADYO GAZETESQ h~ef llıMI•• .... -.~ cllpalftGI'. 
~ - Bir ....... ~. erzak de-

ltalyad~ kanfıklıklar çıkbi'a poew ... ....._ olmqtar. 80-
ve ba kvqıkbklarm bqbc .. fıima• yak bir Y•P çıkbj1 pDlmlftlr. 
li ltalya ve milano'-da vuku bal- Şiddetli infillklar vukua l'elmiştir. 
duğu bildirilmektedir. Aynca, Al- Düşman dlfi bataryaları ateş aç-
manların Milino demiryolu istas· maş ve düşman avcılan tayyareleri-
yonunu elleri11e aldıkları da ha· mizin önüne çıkmışlarsa da tayya-
ber veriliyor. relerimizin hepsi üslerine dönmiiştilr. 

ltalyaya Alman kıtalarmın gel- Atina : 26 (a.a) Yunan emni· 
mesi devam ediyor. Bu kıtalarm yet nezareti, Seliniğe yapılan hava 
gelmesi, söylendigine göre, son- hücumunun bazı hasarları mucib 
Hitler - Musolini mülikatında gö- olduğııou, sivil halk .ırasında ,ok 
rüşülmüştür. Hatta Libyada ma- az ölü ve yarala buluodujıınu bil-
neviyatlarıbozulan ltalyan subay- dirmeskte, üç • ltalyan tayyaresinin 
tarının 1'avveimaneviyelerini cin- düşDrüldüfünll teyid etmektedir. 
zeltmek için Alman subaylarının Tırbalada kırlar üz.erine bombalar 
Libyaya gönderilmesi de ba mi- ablmlfl& ela basar ve telefat yok-
likatta konuşulmuştur. tur. Bir düşman tayyaresi Ere -le· 

Son bir habere göre, hal ya· nizinde çok alçaktan açarak bir 
nın Lıbya harekatını idare eden köydeki evleri mitralyöz ateşine 
Mareşal Grazyani azledilmiş ve tutmuı, fakat hiç bir netice ala· 
yerine, evvelce Hal:leşistanda bu
lunmuş olan General Bazi tayin 
edilmiştir. 

mmaıştar. 

ViLKt 
Ç6rçlle, Ruzveltln 
mektubunu verdi 

- VllklJ 

Mareşal Crazyani'nin azli hay
ret uyandırmamalıdır. Zira mare
şalin Libya harekatını idaresi 
Badogliyonun Arnavutluk hare
kitını idaresinden daha kötü ol
muştgr. _...:...;.;.;..... ____________ ___ lnıilislerin maaevtgatı 

milkenun•ldir. Ş-. ona lur 
mek, münferit bir salh yapacajını dtl, mannigatı 6ozıık 6ir 
zannet~ek bir hatadar. 

Ancak şimdiye kadar ayn cep- tek adam firmedbn. 
helerde ve kendi sahalarında har- ı---,.....,.....- Diyor __. 
beden ve müşterek hareketleri Londra 27 ( a.a ) - ViUci bu 
yalnız bir kaç defa birlikte Lond- rün Baş Vekllet konağında, Baş· 
rayı bombalamağa inhisar etmiş vekil Çörçil ile uzun bir görüşme-
olan ltalya ve Almanya bundan de bulanmuş ve öile yemeğini 
böyle ne şekilde bir hareket tarzı Başvekilin misafiri olarak yimiştir. 
seçeceklerdir? Aceba müşkül bir Vilki Çörçile Ruzveltin hususi 
durumda oldujıı muhakkak olan mesalini vermiştir. 
Mösyö Musolini ltalyayı kayıtsız ve Otleden sonra Vilki iş Neza-
ıartsız Almanyaraın emirlerine ve 

1 
retine fiderek nazar Sevin ile ~ 

ellerine teslim edecek midir? rilfmilftllr. Görilfmede bilhaua ifci 
1 Dewunı llcin~iu J . .....·.ı~ bahsi mevm edilmiştir. 

Fr1111sız-Sigam 
ilıtilafı 

Nevyork 'J:1 [ a.a ] - Auos
iyeted preı ajansına Baokok tan 
bildiriJd;tine göre, Siyam hariciye 
nazırı, Fransız-Siyam ihtilafında 

joponyanın tavassut teklifinde bu. 
lunduiunu, mOtareke akdi için bir 
tarih tesbit edilmediğini ve askeri 
hareketlerin devam eylediğini res· 
men bildirmiş ve tavassut talebi 
tqebbüsünün Fransadan geldiğini 
hatırlatmıştır. · 

"A "k men anın basit bir vatan-
dqı sıfatile lnfiltereye ueldim, 

pasaportumda avukat diye kayıt
byım. Memleketinizin yüks.sk siya· 
set ada?1~arile, · nazularile, büyük 
endüıtncılerile ve bilh t 
b-•ı· 1 . assa or a 

t!I 
1 ngılider ve halk t bak ·1 • t b" 1 a ası e 

aş e oy e basit bir Amerikan va-
tandaşı sıfatile gö " • . Gel 
d"kt ruşecegım. -

ı en b" 
b 

ır kaç saat sonra halk 
ta akasil t e emasa reçmok fırsatını 
buldum. Bu temasım A merikadan 
a~ılmadan evvelki duyğıılarımı te
yıt etti: lnfilizlerin maneviyata 
~ükemmeldir. Şu ana kadar da tek 
.: adam rörmedimki maneviyati 

ıuk olıun. ,, 
Bu toplantıdan sora Vilki Ha· 

riciye Nezaretine giderek : Edenle 
görüşmüıtür. [ Vilkiye dair ilk 
teliraflar ~ üncü sahifemizdedir. J 

Viiki /nfilterega aoakat 
pasaportile gelmiş I 

Londra 27 ( a.a ) - Amerika. 
da cumhuriyetci partisinin son re
isicuhur namzedi olup dün akşam 
Londraya relen Vilki bu rün is
tihbarat nezaretinde lnl'iliz, müt· 
tefik ve bitaraf gazetecilttrle 
l'Örilfmiiftür. Vilki, lngilterf'de ki 
akmetinini proinmına açık kalpli 
likle anlalmlf evdemişt:irki : 

., ____ , 
Horga Sima 
Kurşuna 

Dizildi 
Romanyada bir 
askeri kabine 

kuruldu 
iki sabık nazır ve es
ki polis umum mUdUrU 
tevkif edildi .. 

-1 Radgo Gazete;;=ı 
Romanyadan relen haberler, 

Antoneskonun vaziyete hakim ol· 
duuunu bildiriyor. Bir habere gö
re, Horya Sima kUJ'fUna dizilmit
tir. Antoneskonun, Lejyoner par· 
tisini kendisine bağlayarak parti 
ile lejyonerler ihtilifanı kaldıra
caiı da bildirilmek·edir. Lejyoner 
ihtililinin devam ettiği günlerde 
ihtilalciler tarafından bir çok Ya
hudi öldürülmüş, yetmiş kamyon 
kıymetli eşya aşırılmııtır. 

1 

Biikrefl• U:vki/ler 
Bükreş 27 (a.a.) - Sabık 

Dahiliye nazan Petroviçesku, sa· 
bık matbuat ve propaganda müs
teşan Konatand, sabık sıhhiye, 
iş ve sosyal yardım nazırı latcin-

ci, sabık polis umum müdürü Gi· ı 
ka tevkif edilmiılerdir. 

Yeni Rumen kabinesi 
Bükreş 27 (a.a.) - Yeni Ru

men kabinesi kurulmuştur. Gene
ral Antoneska başvekalette, ge
neral Dimitri Popesku dahiliye 
nezaretinde kalmaktadır. Adliye 
nezareti temyiz mahkemesi müşa
virlerinden bir zata, propaıanda 
nezareti Çranniçe tevdi L edilmif. 
tir. 

nanlann Birlij'e müracaatlannı te· 
min edecek ve bo suretle memle-

kette mevcut ıslak pamuk miktan 
belli olacaktır. 

Müteakiben ayni komisyon, fab

rika matahassıslannın da iltirakiyle 
toplanarak nüaauneleı- üzerinde tet
kikler yapmak suretiyle yaimar 
yemiş pamuklara fiyat tesbit ede
cektir. 

Bu toplanbda ihracatçılar Bir

liiinden lbrabirn Burduroğfo ile 
Alber Diyap ta bulunacaklardır. 

Derne l 
Bombalandı 

Tobrukta 50 ltal
an tankı ele geçti 

Kahire 27 (A.A) lngiliz umumi 
kararrihının tebliği Libyada, Derme 
mıntıkasında hareket şayanı memnu• 
niyet bir tarzda inkişaf etmektedir. 

Tobrukta Alınan esirlerin mik
darı 25 bini tecavüz etmektedir. 
Ayrıca 22 orta ve 28 hafif tank 
iğtinam eyledik. Alman toplann 
sayımına devıa.m olunmaktadır. 

Eritrede kuvvetlerimiz Agor• 
dat ve Barektu civarındaki mev• 
zileri tutan düşman etrafında taz
yiki artırmaktadır. Ba esnada diif
man dün Hagar'ı tahliye etmiştir. 
Bu ltalyan kolu da ricatında yakan· 
dan takip olunmaktadır. Bu hare
kit neticesinde elimize l'eçmif bu
lunan esirlerin mikdarı 1100 den 
fazladır. 

Habeşistanda barekit Metemma 
mmtıkasında terekkiler kayde ede· 
reken dahilden de Habeı vatan 
perverlerinin yeni muvaffakiyetleri 
bildirilmektedir. 

ltalyan somalııımda, bütün cep
he boyunca düşman eraz.isinde 
harekitta bulunan keşif kollarımaz 
muvaffakiyetle tetevvüç eder kar
tılaşmalar yaptıklannı bildirmek
tedirler. 

Kahire: 27 [a. a.] - lnrlliz 
hava kuvetlerinin tebliii: 

Pazar günü Libyada Derne 
tayyare meydanana ln~liz bombar
dıman tayyareleri tarafından hü
cumlar yapılmıştır. 

Bombalar, hangarlar ve yarde 
serpili duran tayyareler arasına 
düşmüıtür. 

Tayyare meydanı binalanna da 
tam isabetler kaydedilmiştir. Avca 
tayyarelerimiz ütün rüo kepf 
uçuşlarına idame etmişlerdir. Dür 
man avcalarile bir çarpışma olmut
tur: Düşmanın 3 ta yy.,.. Deme
nin cenubunda MeçhUe clvarfDCle 
yere düşürülmilftlr .. 



2 BUGON 

ASKERLİK ___ -----· 
Am er I• ka Destroyerlere gelince, onlar, ~· ~~ad.~ _9 

düşmanın büyük gemilerine torpil ____ 
11 

•• _ 
DAHİLİ HAB ERLER 

atmak, tahtelbah;rleri bulup imha # • 
donaması etmek ve bütün filoyu duman per· 

desi altında gizlemekle mükelleftir. 

A merika Birleşik devleti Tayyereler düşman gemilerini bom· 
milli müdafas• için 12 mil· balar, kendi gemilerinin ateşini rad· 

yon dolar sarfetillete karar ver- yo ile tdnzim eder, düşman tayya· 
miştir. releiyle çarpışır. 

Vaziyet böyle oldutu hald.,, Her zırhlı, yüzen bir kaledir. 
Ameriıi'a bugün dünyanın en kuv· Bir zırhlıda zabitan ve efrat olmak 

50 seneden 
sonra, hapisha
neden çıkınca 

ltalyada 
Maico Le· 
one adın· 
da biri 
1891 se
nesi hazi. 

ranında kıskançlık yüzünden ka· 
rı•ını öldürmüş ve cesedini neh
re atmıştı. Mahkeme o zaman 
Leooe'yi müebbed hapis cezasına 
mahkOm etmişti. Elli senedenberi 
Ca:ı.liane hapishanesinde yatan bu 
adamı kral affetmiştir. 

Köylünün ipliksiz bıra
kılmaması için tedbir 

vetli donanmasına maliktir. üzere 1200 kişi bulunur. vuifeleri 
Amerikalılar son yirmi sene gemiyi tahrik etmek ve topları a-

zarfında donanmaya, lüks bir eşya· teşlemektir. Bunlar zırhlılarda 10 se-
ya ba <at gibi bakarlardı. Bir do· ne kalmak mecburiyetindedirler. Bu 
nanma, onların nazarında zengin mecburiyet onlara bir çok şeyler 
demokrasinin lüzumsuz bir tezahü- yaptırmıştır. Berber dükkinı, ter· 
rü idi. · zihane, ayak barı işletirler ve ara-

Halbuki do- ,.... _____ ·------. larında kazandık· 
nanma mensupları !arı parayı gemi· 
deniz kuvvetinin Amerika harba girer• nin lüksüne ve ge· 
ne ne demek ol- •e deniz hakimiyetine mi içinde bulu· 
doğunu pekali ta 12 zırhh, 6 tayyare ge• nan sin amaya sa· 
dir ediyorlardı. ml&i, 18 aiir kruvazBr, rfederler. Her ge
Bugünse her Am 19 hafif kruvazör, 75 mi arasında ırüzel 
rikalı için hayati bir rekabet mev-eski destroyer, 80 mo· bir ehemmiyeti cuttur; her bahri 
h · ı b dern destroyer ve 40 aız o an u son yeli kendi gemisi-
derece mühim si tahtelbahir de ~lttlrlk nin en güzel, en 
lih, vazifesini ba etmlt olacaktır. lüks ve en iyi fil-
şarmağa hazırdır • ._ ____________ _, mleri oynatan ge· 

Birleşik Amerikanın donanması 1 
çok kuvvetlidir. Dehası harpçı ol
mayıp mihaniki olan bir milletin 
yarattıtı bir mücadele vuıtasıdır. 

Fakat donanma tam olarak ha· 
ıırlaomamıştır. Ufak tefek bazı ek· 
ıiklikleri vardır. 

Meseli umumi mürettebatının 

yüzde on beşi noksandır. 
Hava dafi müdafaa tertibatı 

mükemmeliyetini tamamlıyamamıştır 
Yani tam minasile olmak üzere 
ancak bir Okyanusa hakimdir; bü
tün dünya sularında mutlak bir 
hakimiyeti yoktur. 

Amerikan donanması taarruz 
için inıa olunan bir donanman1n 
kuvvet ve noksanlarına maliktir; 
yani filo hareketleri için talim gör
müş, ağır yollu ve son derece 
kuvvetli zırhlılar maliktir. 

Bu donanma dokuz aydanberi 
Havay adalarında nöbet beklemek 
tedir. Her an ateşe hazır vaziyet· 
tedir. Tayyareleri ründüzleri istik· 
şala çıkıyor, gece ise destroyerler 
dolaşarak kulaklarını tahtelbahir 
dinleme cihazlarından ayırmayor· 

lar. 
Birleıik Amerika devletleri 

mi olmasını is ter. 

Zırhlıda hakimi mutlak olan 
kaptandır. meseli ldeho zırhlısının 
kaptanı olan Stefan Booth Mc. kin· 
ney 70.000.000 dolarlık bir korpo· 
rasyonla 1.200 kişilik bir şehrin i
darecisidir. Amerikan donanması, 
an'anesi, zırbhnın kaptanını yalnız. 
lığa icbar eder. 

Zabitanı davet ederek onlarla 
beraber yemez. Gemi hareket ha
linde bulunursa köprüden ayrılmaz. 

ldaho veya herhangi diğer bir 
zırhlıda hususi hayatı ancak amiral 
veya kaptan sürebilir. 

Mürettebat, beraber yemek, 
beraber yatmak, beraber oynamak 
mecburiyetindedir. Böyle olduğu 
halde hiç bir yer bir zırhlı kadar 
temiz deiildir. Her fert, geminin 
bir kısmını temiz tutmakla mükel· 
leftir. 

Mürettebat borazanla sabah 
5.30 da uyandırılır, akşam dokuz· 
da tekrar borazanla yatar. Bahri· 
yeliler borazanın sesiyle hareket 
ederler. istikbalde Amerikan do· 
nanroa.sını zafere rötilrecek olan 
ses borazanın " ateş başına " işa· 
reti olacaktır. 

harbe girerse bu harbe iıtirak ede- -------------
cek olan filo, 12 zırhlı, .6 tayyare 
gemisi, 18 ağır kruvazör, (8 pusluk 
toplarla mücehhez) 19 hafif kruva
zör, • (6 pusluk toplarla) 75 eski 
destroyer, 80 modem destroyor 
ve uzun müddet denizde dolaımak 
kabiliyetini haiz olan 40 (tahtelba
hirden mürekkeptir. 

Gemi kafilelerine refakat ede
cek olan veya mabarebe esnasında 
yaralanmış olan birkaç parçayı he 
saba katarsanız, Amerikan donan· 
masının düşmana ne derece ağır 
bir darbe indireceğini kolaylıkla 

tahmin edersiniz. 

Son Hitler ve Mu
solini mülakat. 

/Baştarafı birincide} 

Leone hapisten çıktıktan son· 
ra doğduğu şehre gitmiştir. Fakat 
burada akrabasıodin ve eski ta
nıdıklarından hiç kimseyi bula· 
mamıştır. işin en fenası bugünkü 
modern hayat kendisini son dere· 
ce ıaşırtmıştır. Otomobiller, elek
trik tramvayları, tayyareler vesa
ir birçok şeyler Leone'yi adeta 
serseme döndürmüştür. Leone bu 
kadar gürültü arasında oasll ya
şıyacağını bılmemekte ve evinden;'. 
çıkmata korkmaktadır. • Bir bu· 
Balina balıkları çuk aene· 

den beri 
ve harp devam e• 

'--------_. den m~· 
harebe bir çok insanların ölümü· 
ne sebep olmuştur. Fakat buna 
mukabil bir çok hayvanlar, bil
hassa balinalar harpten büyük is
tifade etmişlerdir. Harp başlamaz· 
dan evvel balina avı mühim bir 
iş halini almıştı. Ôtedenberi bali· 
na avile meşgul olan Norveçli
lerden başka Almanlarda büyük 
mikyasta balina r.vlamağa başla· 
mışlardı. Balıkçı gemilerine refa
kat eden büyük bir vapur fabri
ka haline konmuştu. Burada bali
naların etlerinden konserve yapı· 
lıyor, yağları da tereyağ maka· 
mında kullanılmak üzere ayrılı· 
kordu. 

Balina avı o dereceyi hul
m114tu ki bir aralık balina nesli
nin tükenmesinden korkulmata 
başlamoıştı. Avrupa harbi başladı 
ğı gilndenberi balina avını niha· 
yet verilmiş, bu balinalar deniz· 
!erde serbestce gezmeğe ve ço
ialmağa ~ aşlamışlardır. 

• 1 Alman• 
Almanyada ah- yada Tro-

IAksızlıktan do-ı ~:dı~~·: 
1 'd k ve erkek 
ayı 1 am ararı çocuk O· 

!arak bir 
çok adama tecavüz ve tasallut 
eden Zizka isminde otuz yaşla

rında bir adam halk mahkemesi 
tarahndan idama mahkam edilmiş 
ve kellesi celladın baltası ile u· 
çurulmuştur. Bu adamın yaptığı 
cinayetler arasında elli bir yaşın
daki bir kadına çocuğu önünde 
tecavüzde bulunmak ve bir köy· 
lil kadına ve oğluna tasallut 
etmek gibi fiiller vardır. 

Birkaç defa uğradığı ceza· 
!ardan mütenebbih olmadığından 
mahkemece imhasına lüzum gö
rülmüstür. 

V,. ,ıf, ,ı. Viyanada 
ıyanaua ÇOI\ ge- kablettarilı 

nişlsyen bir muzı zamaıılara 
ı;;;;;,ı..;;.,...;... ____ _, aid eser 

Evet, bu donanma muazzam 
hatta son derece muazzam bir kuv· 
vettir. Am~rikao donanması lngiliz 
donanmasiyle sal harbine tut114ur a 
mağlup olmaz, lakin dağınık bir 
abluka muharel esinde veya grup 
çarpışmalarında ~kaybetmesi muh· 
temeldir. 

Eğer hadiseleriıı cereyanına 

bakılırsa ve doktor Klauduiı'un 
riyuetinde büyiik bir Alman ikti· 
sat heyetinin de Roma da müzake
relere giriştiği nas:arı dikkate alı· 
nırsa Mösyö Musolini'nio ltalyayı 
Almanyanın elıne topyekQn teslim 
etmekten başka bir çare görmedi
ti kanaatine varabiliriz. Bu kana· 
ate vardıktan sonra da Hitler'in 
gerek Musolini'nin mevkiini kur· 
tarmak ve gerek•e Balkanlardaki 
hezimetini önlemek için siyasi ve 
askeri teşebbüslere ıreçmesi ihti· 
mali biraz daha artmış olur. Fakat 
böyle bir teşebbüs muvaffak ola· 
bilir mi? Bu Almanya için çok 
çetin ve çok tehlikeli olabilecek 
ayrıca bir meseledir. 

ve hayvanlara mahsus müze, için 
deki eşyanın günden rüne çotal· 
ması yüzünden tesiıindenberi go. 
çeo kırk sene zarfında tam altı 

1 defa binasını değiştirmiştir. -
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IKtisad Vekili Ankarada 
Bir Meşher Açacak 

Köylü tarafından yapdan giyim efyası 
bu meşherde teşhir olunacak 

Ankaradan yazılıyor : 

I• ktisat Vekaleti, Vekile! binasında daimi bir meşher açmıya 
karar vermiş ve muhtelif dekoratörler çalıştırarak bu meşherin 

dekorlarını vücude getirmiıtir. 
Meıherde köylümüzün kendi elinden çıkmış giyim eşyası teşhir edi· 

lecektir. 
Malam olduğu veçhile Vekile!, köylünün kendi giyim eşyasını temin 

için el dokuma tezgahları temin etmiştir. 
Bu yeni tezgahlarda işlenen giyim eşyasından başka, köylünün ev

velce iptidai vesaitle elde ettiği eşya ve bu eşyanın köy odalarında ne 
şekilde yapıldığı, daimi meşherde canlandırılacaktır. 

Meşhere şimdiden bir çok eşya gelmiştir. 
Diğer taraftan Vekalet dokuma tezgahlarının tevziine, ayni zaı:canda 

bu tezgahlarda kullanılan iplikleri de temine devam ederek köylüyü, bu 
gün olduğu gibi, hiç bir zaman ipliksiz bırakmıyacaktır. 

Yerli fabrikalarımızda hu vadide mesailerini arttırmışlardır. 
Bütün bu faaliyetten gaye, Türk köylüsünü fiyim eşyasını keo~. 

elinden temine yardım etmek ve bu sayede hem sağlam ve hem de 
çok ucuz köylu elbisesi meydana getirmektir. 

Bu mesai neticesinde, aynı zamande muhtelif köy elbise nümune
leri de vücude gelmiş olacak ve bu köylü !iplerinin şehirliler tarafından 
moda vesaire gibi muhtelif vesilelerle adapte edilmesi mümkün olacaktır. 

Daimi meşher pek yakında açılacaktır. 

Bölgemiz Lig Maçtan 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi lig maçları hararetle devam etmek

tedir. ikinci devre lir maçlarının ikinci haftası şu ıekilde neticelen· 

mis tir: 
1 - Milli Mensucat • Malatya Mensucat Gençlik kulilbiloe O • 4 

galip; 
2 - Ziraat Lisoai - Erkek Lisesine 1 - 3 aralip; 

3 - Erkek Muallim mektebi • Adana Demir Spor Gençlik Kulüb!I· 
ne 1 • 2 galip; 

4 - Malatya Mensucat • Toros Gençlik Kulübüne 1 • 3 galip; 
5 - Milli Mensucat Gençlik Kulübü • Adana Erkek Lisesine 1 • 2 

galip vaziyetinde iken Lise takımı sahayı terk ettiğinden Hakem Kenan 
Gülgün seremoni yaptırmış ve Milli Mensucat Gençlik Kulübil hükmen 
galip relmiştir. 

6 - Havanın yatışlı ve maç saatında sahanın rayri müsait olma
sından ötürü Adana idman Yurdu ve Seyhan Gençlik Kulüpleri müsa· 
bakaıı tehir edilmiştir. 

Bölıremiz lig maçlarında Şampiyonluta en kuvvetli ihtimal ile nam
zet üç kulüp vardır: Adana Erkek Muallim Mektebi, Milli Mensucat 
Gençlik Kulübü ile Adana idman Yurdu Gençlik Kulübüdür. Bunların 
biribirioe karşı alacağı neticeler merakla beklenmektedir. Li&' maçlarının 
bitmesine dört hafta kalmıştır. 

Son puvan vaziyeti şudur: 
Kulüp Maç Galip Beraber Mağ Attığı rot Ye, gol Puvan 

E. muallim 11 
M. mensucat G.k. 11 
E. lisesi 11 
idman yurdu G.k. 9 
Demir sporG.k. 11 

Ma. menıucatG.k. 11 
Ziraat lisesi G.k. 10 
Seyhan G.K. 9 
Toros G.K. 11 

--
8 
8 
7 
5 
4 
4 
2 
2 
o 

--
2 
2 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

- -

-- --
1 43 12 29 
1 42 13 29 
4 19 29 23 
1 16 7 22 
4 21 23 22 
5 18 26 21 

7 15 23 15 
6 4 22 13 

10 9 34 12 
Amerikan zırhlıları, Japon zırh· 

lılarından daha ağır yollu olduk· 
!arı halde zırhları daha kalındır. 

Dolaşma kabiliyetleri daha faz· 
ladır, tayyare gemileri, ÜÇ misli 
daha mües.<ir, hafif kruvazörl<'rin 
ateş menzıli Japonlarınkinden çok 
daha uzundur. Dostroyerleri daha 
büyük ve daha süratlidir. 

BU KADIN sırı nen 
S•&ıa1F CASUSTUR 

Amrrika donanması, ağır kru· 
vazör, destroyer, tahtelbahir ve 
tayyarelerden ibaret bir keşif kuv· 
vetile diğer bütün cüzütamlardar. 
mürekkep bir muharebe ,kuvvetin· 
den müteşekkildir. Keşif kuvveti 
düşmanı bulur, muharebe kuvveti 
ise düımanı muharebeye mecbur 
eder. Büyük ve kati darbeleri in· 
diren kuvvet zırhlılarıdır. Tesadüf 
ettikleri her hanri bir gemiyi kon 
dileri batırılmadıkları takdirde tın 
beş dakika içinde imha ederek ba 
tırırlar. Amerikan zırhlıları, daki· 

kada üç [salvo olmak üzer.ı hiç 
durmadan sekiz ton çelik savurur
lar. Amerikan donanması zırhları
na karşı büyük bir iman ve itimat 
beslenir. 

Muharebede ağır kruvazörle
rin vazifesi, düımanı batırmaktır; 
hafif kruvazörlerin vazifesi is" diiı· 
mao destroyerlerinin hücumlarına 
mani olmaktır. 

Kompars homurdandı: 

- Haydi gidelim. Kaçırdık . 

Uzaktan gelen muntazam ayak ıes· 
leri ona yeniden ü ıııit verdi. Dev
riye koştu. iki Alman askeri köşe· 
yi dönüyorlardı. 

Zabit sordu: 
- Biraz evvel ıokakta bir 

kadın rördünüz mü? 
- Evet, bir kaç dakika evvel 

gördllk. 
- Budalalar! rördilnüz de De 

diye tevkif etmediniz? 
- Fakat evrakı ylundaydı. 

Elinde &'ece dolaşmağa mezun ol· 
dutuoa dair ki&'ıt vardı. 

- Senemlerl Bu kiğıt tabii 
sahteydi. 

- Affedersiniz efendim. Böy-
le loldupnu tahmin edemezdik: 
Bir ebe. 

- Deli mi? Benim dediıi'im o 
deiil herhalde_ Ben çok genç ve 
rnzel bir kadindan bahsediyordum. 

- O olacak •efendim. Bizim 
rördüğümüz kadında ırenç ve ıril· 
ıelid. Sırtında &'enİJ bir manto ve 

başında ufak bir şapka varıl•· 
- Bana orlu her ne babasına 

olursa olsun bulun, Yanınıza yar. 
dımcı alın. Kadını sabah saat üçe 
kadar bana getirmeliııiniz, haydi. 

Sabaha karşı saat ilçte bir Ça• 
vuş gelerek neferlerinin fransı2 
kadınını bulmağa muvaffak olama
dıklarını haber verdi."' Kadının ka· 
pııına bırakılmış olan Konrad ile 
Lang da çavuşun aeferlerindeıı 
daha talili çıkmamışlardL 

Kompars artık uykuyu ıınut-
m114tu. •Kendisine kaynar Jı:ayoar 
bir fincan kahve retireıı friçe 
çalışma odasında alıkoydu. !(arşı· 
sına oturttu ve yorguolupn insanı 
tamamile bitgin bir hale getirme· 
den evvel verdiji zihin açıkhiile 
münakaşaya baıladı: 

- Hiç tereddüde mahal yok; 
Bu akşam dinlediiimiz konser, ıif. 
reli bir muhabere şekli. Parçaların 
tekrar edilmeıi yanlışlığı !önlemek 
için... Biribirioi iıtodikleri zamaıı 
rörmelerine imkin olmıyao iki ki
ıi arasında muhabere için bundan 

Çeviren : EF • KA 

daha mükemmel bir usul buluna· 
maz. 

Bu parçaların çalınmasından 
daha tabii bir lşey de olmıya<·ağı 
cihetle kimse şüphelenemez. Bun
ların çalınış sırasını not etmek, 
sonra ayni parçaların muayyen ve 
ezberlenmiş bir sıra ile tasnif e
dilmiş notalarına müracaat etmek 
şifrenin çözülmesi için kili... ilk 
bakışta bu kadar çocukca ve ba
sit görünmesine rağmen çok mahi
rane değil mi? Ben dikkat ettim 
ama bu akşam her şeyden şüphe 
eder bir haletiruhiyedeydim de on· 
dan ... 

Friç başile tasdik işareti yaptı. 
Kompars devam etti: 

- Bu kadın bir milyoner e· 
vinde oturuyor ve ebelere mahsuı 
müruriye tezkeresini hamiU... Şif· 
reli mektubun şifresini çözüp bir 
kağıda yazdıtıoı, ezberledijini, 
sonra kiğıdi yaktıtını rördük. 
Yaktıktan sonra da küllerini da
(ıtmak ihtiyatk.irlıtıoı göste~~i. 
Demek tecrübeli bir kadın; poliııa 

yakılmış bir mektuh knllerioden 
de okuyabileceiini biliyor. 

"Konser., den ıonra derhal 
sokata çıktı. Devriyeyi maharetle 
atlattı. Bunlar hep onun mealekten 
yetişme olduğunu gösteriyor, deiil 
mi? 

- Evet. 
- O halde ıu mektubu he-

men mülazım Hayma götür. 
Friç, hakikatte Komparsıo e

mirberi olmadığını gösteren bir 
laubalilikle mektubu alarak okudu: 

"Tiggöl sakajı 19 nu• 
nıarada otııran kadının bir 
Fransız casusu oldaiundan 
Jıemen hemen emin ıibigim. 
Bıı ıece ebelere malwıs 
salıte bir miirıırige tezkere· 
sile sokaia çıkarak. •• ,, 

Friç itiraz etti: 
- Sizin yerinizde olıam bu 

kadar katiyetle iddiaya girmem. B11 
tezkereyi herhalde merkez koman. 
danı vermiftir. 

• Reisicümhur • lımet lnönü 
cumartesi rüoü Musiki Muallim 
mektebini ıereflendirmifler ve riya· 
seti cümhur fllrmooik orkeatruı

oın konserinde hazır buluomııılar
dır. 

• Dahiliye Vekileti 941 ma· 
li yılı bütçelerinin ihzar ve tanzimi 
hakkında viliyetlere bir tamim fÖn• 
dermiştir. Bu tamimde varidat ve 
muraf tahminlerinin gayet dikkatli 
yapılmuı ve kati zaruret olmadık· 
ça bütçelere inşaat taMisatı koaul-

1 mamaaı bildirilmektedir. 
1 • Sıhhat ve içtimai ,u ..... = 

net Vekileti Tıb Talebe 'Y 
kanunıına ek olarak yeni bir -
projeıi hazırlamışhr. Yeni pojlı 
kabul edildiii taktirde Tıb T.ıelıııı 
Yurduna eczacı talebeler de alına 
bilecektir. Bunlar, Eczacı mekte· 
binden mezun olduktan 3oora dok· 
torlar gibi mecburi hizmete tabi 
olacaklardır. Eczacı olmak üzere 
alınacak talebeler, doktor olmak 
istiyenlerin evsafını haiz olacak
lardır. Proje, Meclise sevkedilmiş
tir. 

• Ziraat Yeki.Jeti, köylünün 
ekim işlerinde, bilgisini arttırmak 
maksadile öiüt kitapları hazırla· 
mıştır. 

Bütün Tllrk köylüıOne daiı· 
tılmakta olan bu kitaplarda köylü
ye her türlü ekim işleri etrafında 
mufassal izahat verilmektedir. 

Çok reniş alika uyandıran bu 
kitapların mevcudu kalmadıiıodau, 
yeniden tab'ı na başlanmıştır. 

• Son yatmurlar yüzünden 
bozulm114 olan Aydın hattında ve 
Aziziye tüneli yanındaki demiryo
lunun tamir edilmesine başlanmıı· 
tır. Ayrıca eaki tunel de genişle· 
tilmokto oldapndan, lıımir • Nazil. 
li yolcu otoray seferferi muvakka· 
ten tatil edilmiftir. 

• Bütün Orta Okul ve Lise 
kitaplarının tetkiki için Maarif Ve
kiletinin gayet yerinde . bir teşeb
büse girişeceti haber verilmek
tedir. 

Söylendiğine göre, 60 viliyet 
merkezinden &'Öoderilecek birer 
iza ile Ankarada bir komisyon ku
rulacak ve bu komisyon derhal 
faaliyete geçecektir. 

. K~misyon bütün kitapları tet
kık ettıkten sonra, yanlışları tashih 

. 

edecek ve her kitaba bir kbvuz 
çıkarılarak okullara gönderilecek· 
tir. Bu süretle yanlış kitap derdi· 
de ortadan kalkmış bulunacaktır. 

MalQm olduğu üzere şimdiye 
kadar yalnız tarih kitabının 
bir klavuzu yapılmış ve mekteple· 
re rönderilmişti. ·Halbuki timdiye 
kadar devam eden çalışma netice
•inden tam verimli ve çabuk neti· 
ce~e varılm~dıtı için Maarif Yeki· 
leli hu komısyon meseles.ini ortaya 
çıkarmıya mecbur olmuştur. 

• Ankaradao verilen haber· 
lere göre iaıe işlerinin ·dünya ah· 
vali ll'müvacehesinde keabeylediti 
büyük ehemmiyet karıısında Tica• 
ret Vekaletinin iktisat Vekiletile 
birleştirilmesi ve iaşe işleri için 
müstakilen bir (vekilet ihduı hu
ıuıuoda bir cOTeyan başgöstermiş· 
tir. 

Bu mesele hakkında hükOme· 
tin nasıl bir karara varacatı he. 
nQz malOm detildir. 

Vilayet umumr meclisi 
Vilayet umumi meclisi dün ıa 

at 15 te toplanmış ve gündeliiin· 
deki işleri müzakere ederek karar 
lar ittihaz etmiftir. 

Ziraat mUdUrUnUn tetkikleri 
Ziraat müdilril B.Nuri Avcı, zi

rai tetkiklerde bulunmak üzere 0-
ımaniyeye gitmiştir. 

Motörlu nakil vastaları
nın yazımı işi 

iki üç gilndenberi devam et. 
mekte olan motörlil nakil vasıtala
rının yazımı işi bitmiştir. 

Bir tayin 
ikinci Orta Okul tarih, cot· 

rafya stajiyerliıi'ine Ankara Dil, 
Tarih, Coğrafya fakülteıi tarih fn· 
beai mezQDu Ba. Hamide Çamur
dan tayin edilmiftir. 



J~J& De Ame rib arumdalci t adam bqma f8nde baylkl• itila 
Glln •••• eı., pttikfe ,.tıialet ,,, traadü '!00 pusa ve lffi-

m8ktedir. Bua wnDct 10bep A· ı.; için de 409 ııuadu -350 rn 
---.. la~ r!'Ye yardımda de ma inclirilecektir. 

HARİCİ HABERLER 
Fr&naacla v 

vam etmeli ve da aaddeleri bU 1 
ikinci .-., te H A R P ve ram ......... a.. ı FAŞiST 

ITALYA = ~· ,-i DiPLOMASi !:"::t !::. 
nizama kartı Ame· ranm lariJis abla 
rlka tarafmdaa va v J m ıa·gilıa kalmdan ileri , ... 
zlYet alanma11dır. I .aru.l diii IÖyleniyona· 

Uibvtr dev- A • L da lnrilizler bah· 
letleriDia aralar l arı merı1ea ranın ~ 
mda tabim ettik· . Framadaki rıda 
1erİ pni .... A J.. e e maddelerini çekm 
Met. uak prk agan narıcıge lerinden ileri rel-
Japoap,a. A.,,._ dijini iddia etm· 
pa Almanya ye en u"m • ek teclirl•. Sar•· 
ltalyaya brikıl· c enıne 11da mahakkaktar 

Iİllfll• Amerika ise ·ı· J. • ki Almanya Fru 
Amerikaya kalı· verı aı .. ,. patates r&a· 

yordu .· d e r m e ı i n e 

Ve itte üçüzlü pakt Amerikanın 
pi nizama kal'fı relmemesini t•· 
•İn için yapılmqtı. 

Fakat Amerika mihverin iıte
di;i ribi hareket edecefi yerde 
b'Ulkia lnfiltereye yardımı arttır· 
... ~. Şimdi )M İtalya peritaıadar. 
ve Almaap bir tarafta lnaiitere 

• ••• ... M• bir tuaftanda 
kal; J 1 411ıi1' lbi f,heltmefe .... 
.....,.. .... ri ..... dirki Amerikayı 
yohaa 1 1 \il ina.ılt~vuifai Japon· 
ya,. llmd','""'br. • 

feen'edl;" Unclberr vibi infirat
çdarin Amerib .~e encDm•i 
laasarwndaki .&teri . mmvercileri 
biraz ferah1Ancbrm11t1r. 

itte J•~nya ba sebepten dai
ma harpten bahsetmektedir. Ge
çenlerde PrW Koneyi ve Japonya 

laariciye nazın Mabaoka harp teh· 
llk81İU temu eder nutuklu söyle 

miflerdir. MatReka timdi yine bir 
n.tak .&yl.,.H harp ve nlh 
itinin Amerikanın elinde oldajıuia .,.,... ..... 

a. tehdit Amerikacla nual 
bir teelr buale retirecektir? ~ . 
aaale cevap vermek için Amerika· 
DID lnfilt_..,. yardımı arthrmuı· 
aa b. tarla tehditlerin Hbep 
olcl.,_a bilmek kafidir. OfJe rö
rll&Jor ki ba tehditlw kU'famnda 
infiratçalar da zor bit vaziyete 
dlfmekteclirler. 

.. lnfiltereye yardım liyihaluı 
Amerika mebaaan meclisi ~ariciye 
enc&m..mdm &fan mecllai hariciye 
•cOmenine iatilcal etmiftir. Şimdi 
IJan meclisi encGmeni, hariciye, 
harbiye, iDaliye ve bahriye aazarla 
nnı çaparak dinleyecektir. 

Franuda lqe bubruı 
v•iden ,.... bir haber, Al-

manyuun Akdeniz vuiy.tile 
fittikçe dabA çok allk•clar olclllfa
aa bildirmektedir. Ba habere rön 
Alman elçili Abad Vafi hlk .... 
tlacl• .-.a Afrikaclalti kıtal • 
........ ....... fakat ... talep 
Petm tanhndaa reci ecfflmiftir. 

mukabil kOWyetli m i k t a r d a 
domu ve bajday almlfisr. Ba yll4 
den F ransada bqilD pla madd• 
leri ualm11 bulanayor •. Ba haberi 
veren bir lsveç rueteli ıanada 
illve ecliyon Almullr daha ıi wdi 
den Franaclaki bafday tarlalanna 
el kOJmatlardar. 

Eritrede l•iz harekatı 
-ı;Jyan Erikesmde lafiliz ha· 
lrekita Litrenin merkezi olan 

Asmaraya dojra inkipf etdemektir. 
lnrilizlv halen Eritrenin bati ba
dadundan 100 kilometreye nafaz 
etmit ve Arordatclaki ltalyu kav
vetlerile temasa reçmej'e mavaffak 
olmutlud1r. Bo ıuretle, bir kaç 
ukeri yolan reçtiii Aamaraya 100 
kilometre yaldqmqlardar. Almar•· 
dan sonra Eritrenin vaziyeti halle
dilmit olacatından lnfiliz kavvet· 
lerinin timali Habefiatana hareket
leri kavvetle muhtemeldir. 

Eritreden Habefiatana Gç yol 
Jitmektedir. 93S aeneainde ltalyan· 
larda Habefiatanı iatiliya t•bb61 
ettikleri aaman ba Qç yoldan isti
fade etmiflerdi. kavvetle tahmin 
edillyorki lnrilizler ltalyan ord ... 
na maflap etmek için ayni yoldan 
istifade edeceklerdir •• 

Halen ltalyan Eritreainde bet 
Tapy ltalyan askeri vanhr. Bir 
lt:ai1an Tapy mevC11Cla vuati ola• 
rak bet biD kabel ediline 40 • so 
bia kifilik Bir ltalyan kavveti 
mevcat demektir. lnfillzler aynca 
Sudanda kalabattan Habeş toprak
lanoa bazı birlikler harekete reçir
.. baluayorlar. Banda ltalyualar 
ric'at balindedir. S. mıata~ 
Habetistanm Tana röl&De dotra 
fidm Adava·rondar yola ntdwkl 
bU yol IDSIUd• tar.Ladan k..U· 
ditl takdirde ltalyanlar ,_. VUİ· 

ı~dlferl•· 
Dit• tarafta Keayaclaki la,wa 
kavvetleri ltat,anlara cep1a.
taarrizl laarekltta bal-ktadar
lar. Band•a dört ay nnl lta11a 
Kea,aya hac- etmit ve bvada 
la.,uı.a. .. ,., ............... .-;r 'ılınlL Fakat ...... ..... 
at•.a.n1eea, ............. .... ................ ,....,. ... ~ .......... ıta1-
pn doja Afrikuladald ltalyua UY• 
vetleri hakkında f8 ...._b ve-

BUyUk devlet 
olmaktan çıktı 
Loadra 'D ( A.A ) - Gama, 

yudıta bir .. kalede diyorki : "Ak 
cleabdeld parlak IHVaffaldyetl.n. 
mis, mGttefildmiz Y 11Danlalann par
lak aafwleri, F qiat ltalyanın feci 
11yan11a, itte hep bunlar A .. rib 
teruinia fÖZtlnO lnfiltwe tarahna 
bubnaudan evvel BlyQk Brituı. 
yayı imha edecek harbi h11nmılc 
buuaodaki pyntlerini artbraaata I 
Almanları Hvkebaiftir. 

lnfiliz milleti fitreten basar 
..aı-ı linlid' N--!• • •ve -P ar. aaaer Omıbiz bir te"\ 
.. bblllte mavaffak ol11namaıaa Hit• 

ler dClnya önlncle ebediy• iflla ' 
edcektir. 

Bir hafta evvel yapdan Hitler
Maaolini mOlakab ba barbia • 
elim ve ayni ıamanda rGIGnç bir 
hadile olmqhJr. Muolini artık bir 
arkaclaf olarak röıOkGyor. Mualini 
artık bir daha k•di malaarip kay. 
vetlerİllİD bat kaaandanı olaaaıya· 
cakbr. ltalya Hitlerin muvinlwiain 
eline reçmiftir. ltalya timclilik bU. 
ylk bir devlet olmaktan ta....Ue 
çıkmlfbr.,, 

Japon bahrlyeaı 
hazırlanıyor 

Tokyo 'D ( A.A ) - Bir .... 
cevap v•en Harbiye nuan, Gç&nc:G 
devletlerin Çan kay 19k lebiadeld 
faaliyetlerine rı;men Japoayanm 
Çin m•'elelİDde de hedefine vara. 
catm• IÖylemİftİr. 
~m mau11m c1eaız 

ail&hlan hakkında bir Hale cevap 
v..,ek bahriye llUll'I, ıimdiki •ClikOI 
vaziyet karpmcla Japon ·bahriye· 
liala m çetin hadiselere kartı koy• 
.. k için hiç bir teY'i t81adofe 
barakmamlf oldiaoa IÖylemittir. 

3 - ltalyanlana IODftÜn .ı. 
daldan lnfiliz aomaliaiadeı En u 
dört tatay. 

4 - ltalyan Somalilinde iç 
veya bet tuiıy. Böylelikle Dofu 
ltaıyan Afrikauadaki ltalyu k••· 
vetlerinia mevcuda 30 • 35 T .. ay 
olarak kabal eclilmektedir. 

Şimdi cereyan ed• .......... 
leria Habet klt'alarma da lira1'1i 
tok •••kllMllr .... .,...... •· 
..... k111 bir sa•ncla Wt11a.ı11 
tok malatemelclir. 

s-..ıen ....... ... 
Eri:rede arepa .... ............ 
&enle 1100 ltaipa Miri ........... . 

v ................ o... 
it ldlv•ın _..._'!:::;= ........ .. lart-vftel.rl,...._. 

tü.ı;. ... ·••••· ...... ltlDde ..................... .+ 
.ı. de .., a1ııırır be,tlk ... .. 
thul claWffncledir. Binpsi amta• 

IATSUOKA'NIN . HAL'E 
CEVABI 

Amerika
yı tehdit 1 
JapOIJI HariciJ8 Nazin 
111him be1uatta bulundu 

taahhUtlerlmlzden 
kaçınmıyacaslız 

.. Amerib • .,,, ,,,,.,.. 
ldlrre.tıule11 6 a ı le a 
ınınıaluıllll'bı .,,..,. 
,,.,,. Mluı lgieder ... 

1 ANADOLU AJANSI h 
Tokyo: 'D - Hariciye Namı 

Mata.oka, Hariciye endmeninde 
Jaeoay• tarafmdan Mançaricle ri
ritilen hareket hakkında Amerika 
Hariciye DUlr1 Hal'in a6deriae 
cevaben deqtir ki: 

"- Hal'in beranata vak'alan 
t...U.e çevirmittir. Mançari badil•i 
enternuyoaal vaziyetin röat•cllii 
baldphn bir netceaidir. 

O inkifaf ki ıtatakonaa cle
iitmaiDi kat'iyen İltemiyen anflo-

aakaonlarua devamlı tazrikine afr 
mlfbr. japonyuun rayeai aalbça 
ve mllreffeh fU'k.i bir Asya kar· 
maktar. 

Amerika, rarp yanm kGrre· 
sinde blüm ve nGfaz aahlbidir. 
bqka mmtakalarla airqmasa 
dalaa iyi eder. Japon • Amerikan 
ibtiWuun ..... , Amerikanm •il· 
dahalui aiyuetloden ileri relmek· 
tedlr. 

Amerika japonyanm vaziye
tine kartı anla,.. (Ölteriyor. 
Amerika Çini kendi Uk mldafaa 
hattı tellW ettiıi mGclcletfe 
Am.ika ile japoaya ........ı. 
doetlak •llnuelwderi ula tabak. 
kak ettirilemez. Oç .o..- dev
letin yer&ne hedefi daha adilane 
bir ilem karmaktv. ,, 

Matsaoka .ozlerine dev.
demittir ki : 

••- Amerika Avatnlya ve 
Y mi Zelandayı da ilk m&Jafaa 
utb tellkld ebaeli iki devlet.,.. 
11adacto.tlek~-
Uatimallftü pek uiflabr • .A..ı· 
b et- Awapa huWDe kanp
cak o1 .... AliıMDJUllll Uk -
Amerika kat'..... tuna ..... 
teteltbll •WHH .. .... 
itli pakbD ' ... ...... ...... ......... - .... ..... 
ki, ..... ..,. -kw'ıiı ..... .,.... ............... .,. ... , .... 
..... ............. ş..- ...... 
bel ..... ki, Japoaya taalakltle-
........ katm~1acaktar.,. 

Tokyoı 'D [L L] - Meb-
aaan meclitinde Hariciye nuınn· 
dan bir meb'aa pna '°"'lQftar: 

Alma..., tarafmdma ,.,.ıan 

ba t91ebblll burada bulanan d6rt 
tamen ltalyan ukerinin atanarak 
Lafilizlere kartı kullanılmak isteme 
Iİllclen ileri relmektedir. Yine Vi· 
tiden relen bir telrrafa röre, an 

stoldanmn ıulm111 ybladen 1 ıabat 
tan itibaren Franuda ekmek miktarı 

riyor: 
1 - Eritrede: bet tataydan 

fazla İtalyan askeri vardır. 
2 - Habefiltanda: 10 • 20 ta· 

jay uk«, bindirilmit makinel til· 
fek tabarlan. 

bamda fiddetli maharebeler c ... 
yu etmektedir. To~rakta 28 bafif 
ve 22 orta olmak 6zere 50 tutin 
ittinam olandata. ele reç• l~ 
yan elirlerinin 25 bini .. btı Wldi-
rilmektedir. 

Sovyetl• Birlltini dGnyada 
y e a l a i z a mı n karalm1tm

• lfltirlitbıe imtina için Japonya 
Rayaya bir nDfu •uatakuı tek· .JS · midir? 

--------- ---------

~ 9AKICI 

Tefrll~• No. 

66 
( ~) kocdyte temua reç· 
mitti. Çalucmaa • af&tıya aynea 
yuclıhma • ajlr prtları kabul edll· 
.. olclata cihetle İl 16-terife 
kahmt ve itte ba Mbeple lıairden 
ba heyet laanket etmifti. Çakıcı 
.ı., lia heyet Od.üte çıktılı u • 
.... O ziaala köyde Hacı ArU ata· 
•• nin&le .ı.a&r balan makta idi. 

H.,'et Odemite çıkb. ikamet· 
leriae lilr .,, tahlil edilmitti. v alcit 
w.ım .qa.m. Bir kaç çaklfbnp 
.,........ ,......... IODl'a Kblll 

pqa ude Sait pqa Raziye kadını 
çalwtb Razire Ozilmlil köye, ko· 
cuman. yanma rlcllp relmitti. 

Millala Y orriden alaan para 
91kıya beyninde heniz tabim edil· 
ıaealitti. Çakıcı efe ruiyeJe 1000 
albn verdi: 

- Raziye .. B• paraya Ôdemitte 
Sait papya keadi elinle verinia. 

Dedi. Raziye de ,.r.lua bit· 
tabi beraberi4de ~ 

Fakat çakıcı enoiD ha hareketi 
arlcaUtlarmm biç te hoflna .ritme
miftl. Kaunlar araamda bir ...ıt.. 
dar bqlada. Hacı llatafa r•çi 
Çakıcman aleyhinde balaaayordu. 
Fakat D~ reri .aylen• kı•ınlara 
karta Maini ~lda oalan 
nev'ma tuvip etmit olayorda. Ka
ualar aöyleaiyorlardı: 

- Cannau: ......... ...... 
reçirdifimiz paraya efe Sait Plf&J• 
Ptlfk.. çeki,or, bili hiç dlfhaü
yor 

DiJorlarda. Nihayet bir .. ,. 
utardalar, k.,a,elit ... ....,. 
koaf blktaa ..... ...,. rittilr. 

- Efe, bilim bakk- ._. 
ne diye s.it pqaya yolladla 1 

Dedil•. Maksatları ipi pptı· 
mak ve iti wratmata kadir U-
letmektL Ba ad•mlar vahfi oWrklan 
bdar da ...... diali idiler. 

Çakaca M.ı...t. ceteliadl F 
dlil ba ilk itaa..laktu ........... 
alt.-ir olmat ve cleriD Wt alb· 
rap .... hacı M•tafap .......... 
Hacı ..nala ne lehte, ae iJdlate 
ribi .. taYll' taltuumtb, .... Wle 
&flllJOfda. o ...... ÇaloOI .. . 
clojftlda, ............... ...... 

-uı.,.,_.....,.,dedi, 
..... cllfen soo liraya itte ... v .. 
iJCll"l'8- Baaa tabila ecllr, liakk .. 
lllA raıa oluaanu. 

Ve d.W 1i11U daw ..... 
Kapardayan olsaydı o uda kar

fPJI yiyecek, ~ . .ır.....-. bepa 
•• belki onda abuac.aktl

Hacı •Mtafa ct....a orlaJa 
ablclı. Çakıcı .ı.,. karfa bir tDİlte 
tavn talaaarak 

- Ne PP'ror- ..... dedi, ......... ..... ........... 

EFE 1 

YILKI 
L()NDRADA 

Gazetecilere 
beyanatta bulundu 

Londra 'D (a.a) - Vilki dGD 
saat 17 den u evvel Londra tay
yare meydanına laaüttir. K•diaini 
kartdayan ruetecU .. p bepaatta 
balaamuttar. 

··- lnriltencle bal.....,..._ 
dolayı babtiyanm. lnfilizlerüa da• 
vuana çok b&yllk tevecc&haıa 
vard1r. Blltlln dllnyadald hilr insan 
lar utrana dövGfen lnfiltereye 
Amerikanua mlbaldln olan her yu 
dımcla balDDIDUI için ,elimden ,.. 
leni yapacatam.,, 

Lizbon 26 (a.a) - lnptereye 
ritmek here baraya relen Vilkl, 
Röyter mahabirine milmkGD olcla· 

ta kadar faila ;.aiamat almak ve 
Amerikan yarcbmmua ne aaretle 
fulılqabilecefini l'Öl'mek Gsen 
lnrUtereye rittitini. devlet ricali 
ile Ye halk ile Pilfecejiai, ln,u 
tereye lkartı cloıtlak fÖatenHk 
ilteclitini a6ylemif ve onbef rDn 
kadar kalacata lnrUtencle alacafl 
malamab IA-ikaya cl&a&Dc.,. 
kadar rfaU tatacafuu illve et
miftir. 

TeKin alyuetine mahalif ve 
tamam• topyekGn lnriltereye y• 
dım taraftan oldujıma t&yliyea 
Vilki. Almanyaya ridip fit.emek 
a&aline tebeaaamle hayui cevabmı 

vermiftir. 

Hıbaıtstındaki ltat
yınlar korku 

l9inda ! 
Adl9·A••ll•lla ..... ...... ,- ...... 
ulrert llldaraııror 
Ad• 26 ( A. A) - Buraya 

A ... Ab.hedea ,.._ bir yolca 
tiyle U..ktedir ı 

•Be rh Acli8-Abab.cla aa. 
...... arfl idare illa edilmlttlr· 
Alk ......... siltliim••· ... 
radald,..u.oa ............. . 
......... 

ita ...... _...,_.erinin ka· 
,_ lı•lrek ..,.._..taki direk· 
a.. AP 'fl'r· Fakat b. haraket, 
........... .titleriai rıcvdabudaa 
'-ika .. e-Je ,............. Adit
AINlltacla ltaJyaaiar rec9leri 50 
Km. uata fidemiyorlar. H.. l'ece 
bir çok ltalyaa ukeri 6lcllrll..k
tedir. Habetiatandaü ltalyaa aile
leri Adit-Ababap dobaaktaclarlar. 
Şehirde tGtGn ve 19ker kalmam11· 
tir. SOt ve makarna çok uclar. 
Otomohiller benzin yerine ra.z 
yakmaklaclarlar. 

Mabetler 1935 i anatmamışlar. 
dar. ltalyanlann herine aaldarmak 
içla vakti aalMnadıkla bekliyorlar. 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

BORSA 
Adana Tlcant .. Zahire Bonua 

27lki1eiklnuı1941 
PiJua cetveli 

a.u ..... 
Kr. s. Kr. s. 

I · Klevland 
u • " 

Akala 
Kapa .... 
P. Temi 48'50 
Kozacı P 51 52 

1 • Ma.Parlatı 49 50 
Şark. baidayı 
y. Çitidi 4,50 
Koza ..... 

lllkara Kambiyo Bors111 
27 lkiaciklnuı 1941 

s. -
Sterlin 
Dolar 

Kr 

s 
ısı 

24 
50 

llP .. IJvR _J 
Allkara RıdJm 
l•bd..ort·-Sabl 

8,00 Prorram •• ·-lek
taat ayan 

8,03 Naat baberl.n 
8.18 Millik : Hafif prorram 

( PL) 
S.45/9,00 iv kadını - Ko-

AflD& 
12.30 Prorram ve ...ıektt 

... tayan 
1233 Mllikı Tllrlcçe prkallr 
12,50 Ajaa hab.leri 
13.0S Mbik: PIWarla t&rqe 

prkılar prorruma ....... 
1120-14.00 Mlzik: Kanpk 

r .. 
18.00 Propam, ve memleket 

saat {ô3 
1 Mlzikı Cu •Gzlti (Pi] 
18.30 Konatma [Çiftcinia 
18.45 MOzik: Ciftcinin saati. 
19.00 Mlzik: i:oro - .. S-

ve tel birliji": Ahmed Acm. W.. 
retİnde. 

ı. 0-- DOD pua: Ta • ........ 
2. Joba Farmr. Gbel phyllil. 
s. uı...u tlaomkina: 8611• 
4. Huaa Ferid Alnar: Adana 

tlrkllG 
S. Necil ICbm Abea: Att.r 

yola diaiWi 
6. .. " " ı Har-........ 
7. Ulwi c...& Erldaı Z&ln 
.. ...... ı~ 
t. Alamec:I Aclaaaı Ane- ._. 

.. pU,or? 

....:. " .. " 1 Ko-

11. " .. " ı ... 
mir ıeybefi. 

19.30 Me.leket saat a1ar1 " 
•Jane haberleri. 

19.45 F-1 H.,eti 
20.15 Rad10 l'uetai. 
20.48 lılilzila Ldyo kime .... 

yeti - Klasik prosram. 
21.30 ıco.. .... [Hakak ilmW 

yayma k.,..a aclma Awkat lbra
him Kemal: 

,. ÔlilmGn aile bakak ve ha
yatında buGle ıetirditi netice ,,. 

21.45 Mlzik : Radyo aa1aa 
orkestruı (Violoallt Necip Atka 
idue.inde) 

1. Sa-'iai - Elman: ~ ....-
2. IJatı Atk rD~uı 
S. C-taen .... uman teknr 

et. 
Soprano Bedriye Tllda'GD if-

tiraldle. 
4. Kroacl.-ı 8eltek valli 
S. O.HM: Eva (Vals] 
6. LMan Lehar'm etrafmda 

[Vali potpviti). 
7. Robncbt: Labellentanz ope-

ntiadea ~· 
22,30 Memleket Nat .,.,.. 

ajw haberleri; ziraat, Ehlar-tü-

ftllt. ıc..w,. - ..... -·(Piat). 
22.45 llllik: Racl,o ....... 

k..traaı proframm• c1ev ... 
23.00 Millikı Cub.ad ( Pi. ) 

_, .. . ( ~ ( / ı\ ~ 
f ' ·- ' ~,~ • I'( -7 ZlJ\ • ' 
~ ,. t • 1 ". ~ ......... .._ ... J ' 

lıtikblıt ICZUllİ 
(Hüklmet yananda) 

aa llıladWm 11141 
SALI 
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ALSARAY VE TAN 

• 
Sinemalarında Gösterilmekte Olan 

fR©M®© .JJd:Jı0y®tÜlil1 UNUTULMAZ KAHRAMANI 

Leslie Hovard ve Genç ~rtist Duoglas · Fairbanks Jr. Tarafından 
Yaratılan ve Hissi, Dramatik ve Heyecanlı Bir Mevzua Sahip 

. EMSALSiZ VE AL TIN 

sısıı ARIISI 
_gJJJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllllllllllllllllllllllll\l\lllllllllllllllllllllllUlll~ 

~ DEANNA DURBIN . ı•••••M••DÜŞMA :t ELiNDIE IESiR •••••••• 

1 TÜRKÇE SÖZLÜ 1 ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111uııııııııııııııııuııııu111111111uııııııııııııııııııııııınnıııııııuıuııııw 
P Jf::CJ[-i:: YAJ[-i::INDA 

ı .... •••••••••• .... ••••••••••••cccccccl 
Büyük film umumun takdirini kazanmaktadır 

Alsarayda. ilaveten 
(Aşkın Ôlümü} 

Fransızca sözlü acıklı 
ve güzel bir film 

• 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

: 

Tanda ilaveten 
(Cücelerin korkunç şehri) 

Heyecanlı büyük bir 
Macera filmi 

/ Ada na Sulh ikinci 
ı Huhuk Mahkeme
! sinden: 
l 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,31kincifeşrin tarihlerinde yapılır. 

Adananın reşatbey mahal
lesinde mukim iken vefat ede
n fabrikator Salih bosnanın 
terekesine mahkemece vaziyet 
edildiğinden ilan tarihinden 
itibaren mirascılarının üç ay 
içinde mahkemeye müracaat
la varislik sıfatlarını isbat ve 
alacaklılari le borçlularının bir· 
ay zarfında mahkemeye mü
racaatla alacak ve borçları

nı kaydettirmeleri ve aksi 1 

takdirde müteveffayı ne şahsan 1 

ve nede terekesine izafetle 
takib edeyemeyecekleri lüzu
mu kanunumedenin 561' ve 
534 ncü maddelerine tevfikan 
ilan olunur. 
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Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal-

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 
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Alsa ray Sinemasında 
Göreceğiniz mevsimin en fazla musikili 

Şen ve çok cazip bir filmi olan 

3 
KIZLAR BUYÜDÜLER 

Şahaserler şaheserinde harikulade sesile şarkı sögligecek 
Prestişkiirlarını gine teshir edecektir 

Mevsimin bu en nefis filmini görmeye hazırlanınız 
1.. .............................. 1 .................... ..... 

Dikkat: Horuzoğlu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak zengin olur. 8 ŞUBATTA I 

Dikkat: 
Zevkle dinlemek ve tek seda almak istiyen mutlak~ Halk evi salonlarında 

HorozoğlU Mağazasından ceryanh veya akimlatörlü ( Aga ) Radyosundan almalı Senelik Kızılay Balosu 
Davetiyeler Kızılay Merke
zinde de Satılmaktadır. Dikkat: G f 1 k . t" Horozogv ıu· Mağazasına uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. rama onama ıs ıyorsanız pı-k f" 1 (l2o) k a ıat art uruştur 
388 19-21-23-25-28-

Dikkat: 
Adres : 

Her nevi okul Kitaplarını ve o~ul Malzemesini Horozoğlu ~~:ra:;::~en i~::~~ı~.etmeniz 

Adana Merkez oteli altlnda Horozoğlu 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
[BUGÜN] MATBAASI-ADANA 
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Adana Belediyesinden: 
1 - Adana şehrine isale edilecek içme suyu tesisatının 

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

2 - işin muhammen bedeli 132060 lira elli kuruştur. 
3 - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

660 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabilirler. 

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

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

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

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

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

saya girmek için alacakları ehliyet vesikası, 

6 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saata kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

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

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Bele
diyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine veya Adana Belediyesine 

müracaat etme !eri. 28-8-28-8 346 

Adana askeri satınalma 
komisyonu reisliğinden 
Cinsi miktarı tahmin edilen bedeli kati teminatı 

Arpa ~00000 27500 4125 
Yulaf 500000 32500 4875 

1- Tahmin edilen bedellerile kat'i teminatları yukarıda 
yazılı tahminen beher kilosu beş kuruş elli santimden beş yü
z bin kilo arpa ve altı kuruş elli santimden beş yüz bin ki
lo yulaf çuvalları iade edilmek şartile pazarlıkla satın alına
caktır. 

2- ihalesi 29-1-941 çarşamba günü saat 14 de Adana as· 
kerlik dairesi binasındaki seyyar satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

. 3- Arpa ve yulaflar parçalamak suretile de ayrı ayrı 
talıplere ihale edilebilir. 

4- Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilecektir. 
5- lsreklilerin mezkur gün ve saatte komisyonumuza 

müracatiarı. 406 

Mersin askeri satınalma 
komisyonu reisliğinden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk temi, günü ihalenin saat şek!; 
Ton Lira J<ş. L. K. 

Arpa 1500 105000 00 7875 00 4-2-941 cuma 10 pazarlık 
Nohut 500 70000 00 5250 00 ,, ,, 11 ,, 
Pirinç 335 117250 oO 8793 00 ,, ,, 12 ,, 
Un 120 22800 oo 1710 00 ,, ,, 15 ,, 
Bulgur 200 48000 o0 3600 00 5.2-941 c. erte,10 ., 
Ku, fasulya 530 159000 oO 11925 00 ,, ,, 11 ,, 

1 - Askeri ihtiyaçlar içi~ yukarıda yazılı yedi kalem 
mevad mevzuatları ciheti askerıyeye terkedilmek üzere belli 
gün ve saatlerde Mersin Askerlik şubesi komisyonunca pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 • isteklilerin pazarlığa teminatlarile birlikte girmeleri 
3 - Fazla bilgi edinmek isteyenl~rin Mersin askerlik şu

besi sabn alma komisyonuna müracaatları 407 
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ASRİ SiNEMADA 

= BU AKŞAM 
- MAT/NA SUVARE 

8,30 2,30 
iki Büyük Artistin Temsili 

Glaüdette Golbert • • • • • .. Gari Koopr 
S k. . . ? e ızıncı . . ..........•... 
İLAVETEN: Sonderece heyecanh ve 
merakh sergüzeşt filmi •••••• 

( 6000) DÜŞMAN 
.-------------- --- -- . :29 Kanunusanı 941 çarşam-• 
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; Ölmez Eseri 
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: TUR:< MUSII<1ll 
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• 
Zayi askerlik 

vesikası 
lslahiye 39 ncu dağ ala

yı müstakil süvari bölüğün
den aldıiım askerlik vesika-

--
m ı zayi ettim. yenisini alaca 
ğımdan eskisinin hükümsüz 
olduğunu ilan ederim. 

Çaylıköyü muhtarı 
324 doğumlu Veli oğlu 

408 Durmuş Uludağ 


