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IZMIRDE TÜTÜN 
SATIŞLARI 

lzmir 28 [a. a.] - Tütün satışı düne 
kadar 26.5 milyon kiloyu bulmuştur. 

Y.1
1: 

1
9N4

0
.1

125 
I lı•n ••"'"" idare il• 

kararlattırıl ı r . 

Fiyatı 5 Ku~u•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

BURSA INTIKASINDA SEYLAP l
talaBK;:alp~:a~:·•JeKar~~=: 
beğde yeniden seyliıp başla
mıştır. Vilayet ve kazalar her 
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Kont Ciyano 

• 
lngiliz va Ame-
rikan tesanüdü 

Yazan: Cavit Oral 

Bu harp başladığı zaman herke-
sin kalasında düğümlenmiş olan 

bir nokta vardı. Acaba Amerika 
ne yapacak, bitaraflığını muhafa
za edecek mi yoksa günün birin
de ister istemez bu mücadelenin 
içine karışacak mı? Bu süal her
kesin aklına gelmişti. Fakat kimse 
müsbet veya menfi bir : cevap ve
remiyordu. Çünkü Amerikan elkii
rıumumiyesi harpten tamamile mü
tenellirdi. Cihan harbinin acılarını 

unutmamıştı. Borçlar me•elesinden 
dolayı lngiltereye r.ıuğber görünü. 
yordu. Bu sebeplerden dolayı bü
tün dünya Amerikanın bu harbe 
müdahaleden ziyadt kati bir bita
raflık siyasetine sadık kalacağı 

noktasında müttefik bulunuyordu. 
Bu kanaat Almanyada, ltalyada 
olduğu kadar İngiltere ve Fransa 
da da hakimdi. Fakat hadiseler o 

kadar baş döndürücü bir şekilde 
cereyan etti ki, mihverin piskoloji 
hataları dünyada o derece fena 
akisler ve cereyanlar uyandırdı ki 
bilhassa büyük harpten sonra pan 
Amerikan prensiplerine sıkı sıkıya 
bağlanmış olan Amerikalılar üze
rinde derin aksüliimeller yapmak
tan hali kalm,dı. Fakat Almanya
da iktidar mevkiine gelmek için 
Alman milletinin piskolojisini çok 
iyi idare eden Hitler Amerikan 
milleti üzerindeki bu aksülamelleri 
hiç anlayamadı. Daha büyük bir 
hataya saptı. 

Japonyayı da mihver içine ala· 
rak en çok Sovyet Rnsyayı teh
dit etmek isterken Amerikan efkiı 
rıumumiyesinin büyük ekseriyetini 
aleyhine çevirdi. Zira bu üçüzlü 
paktla Amerikada kendisinin teh
dit edilmek istendiğine kanaat 
getirmişti. 

Bundan sonra Amerika siyase-
ti lngiliz dostluğu ve lngiliz-Ame. 
rikan tesanüdü şeklinde tezahür 
etmeğe başladı. lngiltereyo karşı 
uyanan bu sempati ve mihvere kar
şı duyulan bu itimatsızlık Ruz
velti üçüncü defa cumhurreisi seç

tirmeğe sebep olclu. Bu seçim bü
tün tereddüt ve şüpheleri ortadan 
kaldırdı. Artık Amerika bitarallık
tan çıkmış ve bir taraflı olmuş 

demektir. Zamanımızın en büyük 
devlet adamlarından birisi olduğu 

gibi, en büyük pisikoloğlarından 

birisi olan mister Ruzvelt siyase
tinde muvaffak olı:ıuştu. Reisicum
hur ele o derece sığmaz olan 
Amerikan elkiırıumumiyesini mih
ver tehlikesi önüde harekete ge
çirmek kudretinde yüksek kabili
yetli bir şahsiyet olduğunu isbat 
etti. Şimdi Amerikan ve lngiliz 
milletleri ve hükOmetleri tam bir 
tesanüt içinde birlikte çalışıyorlar. 
Bugün Ruzveltin tesiri ve nüfuzu ile 
Amerikada Kahir bir çokluk bu 
iş birliğinin laidesine İnanarak bu 
tesanüdün lehinde olduğuna şüphe 
yoktur. aleyhde olanlarda eksik 
değildir. Fakat bu inlıratcılar bir 
e"."eriyet teşkil edemiyorlar, ede
mıye ... e~;Jer ve Lel' i .ıaın ın: ..ı se,; 

·----
italyan 
nazırlar 

cepheye 
gönderildi 
Harbi .Musolini mi 

idare edecek ? 
-!RADYO GAZETESi! 

ltalyan nazırları bir biri ardı
na cepheye gönderiliyor. Evvelce, 
Devlet nazırı olan Farinançi Ar
navutluk cephesine sevk edilmişti. 
Şimdi de Hariciye nazırı kont 
Cianonun, Nafia nazırı Garlo nun, 
Maarif nazırı Botta nın cebheye 
gönderildikleri bildiriliyor. {Son 
iki nazır dağ alaylarında çalışa

caklardır ) 
Bu hadiselere bakarak, harbi 

bizzat Musuluni nin idare edeceği 
neticesi çıkarılıyor. ltalyan kay
naklarına göre, nazırlar askerlik 
vazifelerini yapmak üzere cephe
ye gönderilmişlerdir. Halbuki lal
ya 6 - 7 aydan beri harp içinde 
bulunmaktadır. Bu nazırlar aceba 
şimdiye kadar ne için vazifeleri 
başına gitmemişlerdi? 

Buna sebep şu ols« gerektir: 
Faşist partisiııde bulunan na

zırlar ve bilhassa d~vlet nazırı ı 
Farinançi, Arnavutluk cephesinde
ki mağlubiyetten ordu şeflerini 1 
mes'ul tutmuşlardı. Bu, ordu men
supları arasında fena bir tesir 
yapmıştı. Şimdi müfrit faşistlerin 

cepheye gönderilişi, bir daha bu 
vazilelerde bulunmamaları içindir. 

Nazırların cepheye gönderil
mesi keyfiyetine ikinci sebebde 
ltalyan halkının mırıldanmalarıdır. 

ltalyan halkında son zamanlarda, par 
ti mes'uliyetini Üzerlerine alanların 
cepheye gitmelerinde ısrar başla-
mıştı. 

Japonya 
Holanda Hindistanın

dan taleplerde bulundu 
Londra 28 [a.a] - Verilen 

haberlere nazaran Japonya Hollan 
da Hindistanından mühim fedakir
lıklar talebinde bulunmuş, ezcümle 
madenlerin ve dalyanların Japon 
amelesile işletilmesini istemiştir. Bu 
taleplerin kabul edileceği şüphe
lidir. 

Krayova ve Tamşvar
da karısıklıklar 

Londra 28 (a.a) - Romanya
da beş saat süren bir çarpışmadan 
sonra Antonesko taraftarları Bra
şova da sükılnu tesise muvaffak 
olmuşlarrlır. Mamafih Krayova ve 
Tam1varda kargaşalıklar devam 
etmektedir. Tamşvardaki karışıklık
lar 1 hakkında Macaristan endişe 

izhar etmektedir. 
lerini hiç işittiremez olacaklardır. 
Çünkü bir realitenin icabatı olan 
iki taraflı dostluk, sempati hisleri 
ve tesanüt cereyanı seyrini almış ve 
kuvvetlenmiştir. Bu iki Anglosak· 
son milleti arasındaki tesanüd biraz 
sonra daha çok kuvvet bulacak ve 
lüzum olduğu taktirde de ittilal 
şekline ingilap edecektir. 

Zaten şimdiden bu ittifaka ta
hakkuk etmiş demok daha doğru 
olabilir. Ve bu sözlerimizi iki be
yanatla teyid etmek te pek müm
kündür. 

lngilterenin yeni Vaşington se
firi Lort Halifaks Amerikan Hari
ciye nazırı Mister Kordel Halle 
yaptığı mülakat hakkında" gazete
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

"Umumi vaziyet hakkında fi
kirlerimiz birbirine çok benzemek
tedir.,, 

Diğer taraftan Mister Ruzvel
tin rakibi olan ve Londrayı ziya
rete g~lmiş bulunan Mister Vilki' de 
"teskin siyasetine aleyhtarım. lnıril-

/f'IPt:am; Üçtnc:7de/ 
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lngiltere sahilinde düşürülmüş bir Alman Tayyaresi f 

Hazineden -aıınan 
gayrimenkuller 

Hazinenin taksitle 
bedelleri nasıl 

sattığı 

tahsil 
gayrimenkuller 
olunacak? 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulle
rin satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 
sayılı kanuna ek olarak bir kanun neşredilmiştir. 
15-1-1941 tarihinden itibaren meriyete giren bu ka
nunu aynen bildiriyoruz : 

1 - Bedeli taksitle ödenmek iiz~re hazinece 

henüz satılmamış veya bir cihetle tahsis kılınmamış 

bulunanlar, borç bakiyesi 1 inci madde hükümlerine 
tabi olmak ve televvüz ve tamir ve saire dolayısile 
hazinece yapılmış masraflarla birlikte 1940 takıiti 

delaten tesviye edilmek şartile sahiplerine iade olu
nur. 

25-3-1931 tarihine kadar satılan: 
A ) Meskenlerin, 
B ) Ziraata mahsus arazinin, 

C ) Toprak mahsullerini hazırlayan, imal ve 
tasfiye eden veya faaliyeti toprak mahsullerile ala
kalı bulunan imalathane, tabrıka ve mümasili gayn 
menkullerin, 

Bu madde hükmünden istifade edebilmek İçin 
alakadarların ,kanun meriyeti tarihinden itibaren üç 
ay zarfında mahalli mal dairelerine müracaat ederek 
borçlanma ve telerruğ muamelesini ikmal ve intaç 

etmeleri şarttır. 

Bakiye borçları 1940 mali yılından itibaren 
1960 mali yılına kadar 28-6-1938 tarih ve 3524 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde müsavi taksitlerle 
tahsil olunur. 

3 - 1 ve 2 ııci madde hükümlerinden istifade 
edenlerden işbu :kanunun meriyet tarihine kadar 
geçmiş müddet için faiz aranmaz. 

Muvakkat madde: -Taksit müddetleri uzatılan 

gayrimenkullerin 1940 taksitleri bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren iki ay içinde tahsil olunur. 

2 - Birinci maddede tidad edilen zümrelere 
dahil gayri menkullerden, borcun muacceliyet kes
betmesi sebebile hazinece televvüz edilmiş olup da 

4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
5 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye 

Vekili memurdur. 

Siyasi ıaaliyetin agırlığı baş- ıl ı · Romanyadaki vaziyet: 
1ıca üç cephede toplanmış- H A R P ve I - - -

R omanyadaki vaziyete gelince : 
tır. DiPLOMASi I Turusevern ve Tamşovar ta-

Birinci cephe: Amerikayı lngil- ı:..--------------' raflarında Antonesku henüz otori-
tereye yardımdan menetmeğe matuf tesini kuramamıştır. Bununla bera-

mihver tazyiVi. Amerikan ber askerlerden mürekkep olan 
ikinci cepht': Vişi üzerinde bir k b" k B 

J 
a ıne urmuştur. u münase-

mihver tazyiki. a p o n betle neşredilen beyannamede bu 
Üçüncü cephe: Balkanlarda günkü vaziyette en • iyi idarenin 

mihver tazyiki. H r b . askeri kabine olduğu ve mihver 
Birinci cephede vazife Japon- a 1 siyaseti takip edileceği bildiril-

yaya verilmiştir. Vişi cephe,indeki ç k b• ı miştir. 
Vazifeyi Almanya görüyor. Üçüncü 1 a 1 i r Belç_ik~_kongosu 
cephede vazife ltalyaya bırakılmış --

idi. Fakat ltalyanın bu günkü feci Sici!yada ~lma'!_kıt'aları: K ap'ta~ gelen bir habere göre 
vaziyeti üzerine buradaki vazifeyi- A ı k 1 Belçıka Kongosunun mühim bir 

man ıta arının ltalyaya ael- 1 d 
de Almanya üzerine almıştır. k 6 ro oyna ığı anlaşılmaktadır. Bili-

me te olduklarını artık Alman-
Japonya, uhdesindeki vazife l d · 1 niyor ki B~lçika müstemlekeleri 

d 1 . l A k hd"dl ar a gız emiyorlar. Bremen radyosu 1 ·1 o ayısi e meri aya te ı er sa- b I ngı tere tarafındadır ve Belçika 
kt d . A "k h . . cenu i talyaya Al k t 1 h"kQ 1 vurma a ır. merı an arıcıye man ı a arının u meli - n!"illerededir. Belçika 

nazırı Hal Ayan meclisi hariciye geçişlerini bildirmiştir. Bu hususta müstemlekit nazırı şimdi Afrikada 

encümeninde Amerikanın dış verilen maluınata göre Alman kıt- dır. Kongu ile Afrikadaki diğer 
politikası hakkında yaptığı beya- aları başlıca s· ·ı müstemlekelerin işbirliğini hazırla-

! k
. . ıcı yada taplanıyor-

natta Japonyadln yükselen tehdid· ar 1 Şımdiye kadar burada on maktadır. 
lere temas ederek Japonya ile bin kadar AI . Cenubi Afrika ile] kongu ara-

A d k "h ·ı-ı h 11' .. man askerınin toplan- sında ticari ve iktisadi münasebet 
merika arasın a i ı tı a ın a 1 dıırı tahmin edilmekted"ır. 

hususunda Amerikanın elinden ge- D"· lerin inkişafı müttefiklerin Afrıka-
leo her şeyi yaptıaını, fakat bir ıırer taraftan gelen yolcular daki iktisadi vaziyetlerini arttıra-

0 ltalyada d" . k 
netice elde edilemediğini söylemiş- en ışe ve yesın artmakta ca tır. 
tir. olduğunu söylemektedirler. 

Şimdi Amerika - Japonya mü-
1 

d ltalya harbe girdiği ilk gün-
nasebetleri lisid bir daire arzet- er e ltalyanlarda heyecan ve şevk 
mektedir·, Japonya kuvvetli tehdid- artnıı•tı B b 1 • · una se ep, o zaman n-
ler yapmakta, Amerika ise lngil- giliı imparatorluğunun inkıraz 
tereye yardıma devam etmektedir. üzere ld • t ·ı· d o ugunun, ngı ız onanma-
iki devlet arasında vaziyet gergin- sın A ın iman hava kuvvetleri tara-
leştikçe, siyasi vaziyet güçlükler- f d 

ı_n an imha edildiğinin ltalyan mille-
den kurtarılamadığı takdirde Ame- tıne aşılanmış olmasıdır. 
rika ile Japonya arasında bir har- 1 
bin çıkması ihtimal haricinde sayı- talyanın uğradığı akıbet hak-
lamaz. kında Popolidiroma gazetesi yaz-

Amerika Ayan meclisinde ka- ılığı bir makalede; İngilizlerin ltal-

kanun layihalarının tetkiki için hafi ya henuz hazırlanmadan hile ile 

bir celse yapıldığı bildirilmektedir. hücum ettiklerini beyan eylemek-

kanun layihalarının tetkiki müna- tedir. Buna cevap veren Londra 
seb~tile tebarüz ettirilen bir nokta radyosu, geçen mayıs ayı ortasın-
varsa oda bu kanunlara prensip da Çörçitin Mıısuliniye bir mek-
itibarile itiru eden kimse olmadığı- tup yazarak harbe girmemesi hu-
dır. Layihalar& kendi görüşlerine susunda yalvaraığını, lakin Muso-

ıröre itiraz edenler olmuş isede lini tarafından bu mektubun kötü 
layihaların esasına itiraz edilme- bir şekilde reddedilditini hatırlat-
rnişı;t. 

ingilizler 
Bombaya 
girdiler 

Kahire 28 [a.a] - Trablusda 
Bomba deniz ve hava üssünün 
ltalyanlar tarahndan terkedildiği 
öğrenilmiştir. lngiliz kuvvetleri bu 
üsse girmişlerdir. Bura11 tahrip e
dilmiş tayyare enkazile doludur. 
Bunlar arasında 4 deniz tayyaresi 
enkazı vardır. 

Kahire 28{a.a) - lngilizlerin Der
neye karşı yaptıkları harekat ltal
yanlar tarafından yapılan büyük 
yol üzerinde cereyan etmektedir. 
Bu asfalt yol üzerinden lngiliz kam· 
yon kollarının geçmesi görülecek 
bir şeydir. Bu kamyonlardan çoğu 
ltalyanlardan itinam edilen kam
vonlarJır. 

Yakında Bir 
Hitler 
Peten 

Mülakatı Olacak 
Alman Amiralhğı
na göre, Fransız 
donanmasının da 
iştirakile lnglltere
ye taarruza geçi· 
lece km iş 

LjRadyo Gazetes~-
Madritten gelen habere 

göre, Hitlerle Peten arasın· 
da yakında bir mülakat fla• 
ka bulacaktır, 

Almanyanın l.cpanya üze· 
rindeki tazyikini arttırdığı 
da ayrıca bildirilmektedir, 

Diğer taraftan Amiral 
Reylerin bir nutuk söyledi
ği haber fleriliyor. Reyder 
bu nutkunda doğrudan doğ
ruya lngiltereye taarruza ge· 
çileceğini söylemiş, evvela 
lngiliz 'donanmasının mağ
lüp edilmesi ldzımgeldiğini, 
bunun için de Fransız do
nanmasının kullanılacağını 

ve Amerikadanyardım gel
meden bu taarruzun icra 
edileceğini beyan eylemiştir. 

1 Hitler, Franko ile _J 

Türkiye 
Her hanoibir hücuma 

karşı koyabilir 
Amerika 
nazırının 

hariciye 
beyanatı 

Ayan meclisinin, yardım 
layihasını yakında tasvi 
bi umuluyor 
Vaşington 28 (a.a) - Ameri

ka hariciye nazırı dün hariciye 
encümeninde beynelmilel vaziyet
ten bahsederken, Türkiyenin her 
hangi bir hücüma karşı koyabile
ceği kanaatinde olduğunu söyle
miştir. 

Vaşington 28 {a.a) - Harici
ye nazırı diın ayan hariciye encü
meninde demokratlara yardım hak 
kındaki kanun proiesini müdafaa 
ederken, Japonyanın •Fransız Hin. 
diçinisini nüfu7U altına almak iste
dij'ini söylemiştir. 

Yardım ltiyihasının gelecek 
hafta tasvibi bekleniyor 

Vaşington 28 [ a. a.] - Lind
bergin beyanatından sonra, son 
halta içinde kongra koridorlarında 
husule gelen galeyanı takiben mec
lis binasında yeniden sakin bir ha
va esmeğe başlamıştır. 

Yardım layihasının gelecek 
halta meclis tarafından büyük bir 
ekseriyetle tasvip edileceği zan
nedilmektedir. 

Ayan meclisi hariciye encüme
ni dün hali bir celse yapmıştır. 

Kordelhal izahatta bulunmuş ve 
son seneler içinde Amerika tara
fından takip edilen siyasetin ayoi 
istikamette yürüdüğünü sö)lemiş, 

bütün membaları seferber etmek 
lüzumundan bahsetm~tir. 

Mahrem vesaik çalındı 
Vaşiugton 28 f•· a.J - Dev

let tecrübe ve araştırma büro.tun
dan mahrem vesaik çahnmışlır. y ... 
hancı devletlere menaup iki ajan 
fl"vki( r-Jilmiştir. 
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TETKiK 
Matbaanın 
500 üncü yılı 
Müteharrik harflerle tab 
ilk keşfeden Uygur 
Çinliler bundan sonra 

san'atını 

Türkleridir, 
gelir. 

S özü tersim etmek ve gözlere 
hitap ettirmek arzusu yazının; 

yazı ile ifade edilen fikirlere renk 
ve cisim vermek ihtiyacı da, nihai 
şekli matbaa olmak üzere, muhte· 
lif tabı ve teksir usullerinin icadı
nı mümkün kıldı. 

Bu suretle Çinde, altıncı asrın 
sonlarına doğru 581 de tahta sa
hifeler üzerine yazıyı ters olıırak 

oyduktan sonra, karalıyarak, kağı
da basma usulile metinler elde e
dilmeğe başlandı. Bir sahile yaz
mağa nisbetle oldukça süratle bir 
çok sahife çıkarmağa imkan ve· 
ren bu tabı şekli, biz de ismiyle \ 

Matbaanın icadı birbirini mü· 
!emmim bir çok icatlarla, kitaba 
hakiki şeklini, bugünkü şeklini ver· 
diği zaman vukubulmuştur. Çünkü 
ilk kitaplar, başta 36 ve 42 satır

lık lnciller olmak üzere, o derece· 
de mükemmel basılmıştır ki mat
baanın icadiyle tekimmülünün bir
likte yürüdüğünü, icadiyle tekim· 
mülü arasında uzun bir tahavvül 
devresi ğeçirmediğini isbat etmek
tedir. 

Dahası var: ilk matbaa harfle
ri o zamanlar yazma eserlerbe kul
lanılması mutad olan ve götik de· 
nilen harflerdir.Ve ilk zamanlar 

anarak K .. ilog- iV ltS:., Z A iNi :--1 
~:fi0~~ne~~m,a~~- 1 Selim Nüzhet 1 

basılan bütün 
eserler matbu 

diye değil, yaz 
ma diye ve pek rın ortalarına !..-------------

doğru son derece revaç buldu. 
Müteakip asırlar. Çinde, hatta ma· 
deni müteharrik harfler bile dö
küldü. Yalnız bir an hatırdan çı 

karmıyalım ki bu harflerin her bi-

! pahalı olarak satılmış ve alıcılar, 

1 

benzerliğin mü kemmeliyeti sayesin
de buna kanmışlardır. Bu da mat
baanın kurulur kurulmaz mükem
mel bir surette çalıştığını isbat et-

ri bir mühür mesabesinde idi ve 
şimdiki harflere kıyas kabul r.der 
bir cihetleri yoktu. O zamanlar 
40,000 harften mürekkep olan 
Çin elifbasını kullanmanın yenile
miyecek zorlukları vardı. Ve tah· 
taya hik daha kolay geliyordu. 

Bu sözlni tevsik için 1056 se
nesi Çinde neşredilen bir h~tırat
tan bir kaç satır okuyorum: " Yek· 
pare tahta sahifeler üzerine hak 
suretiyle kanunların ve tarihi eser· 
!erin neşrinden sonra Pi Gheng 
adlı bir demirci müteharrik harf
lerle bir sahile tertip ederek tabı 
usulünü keşfetti. Müverrihler bu 
icadın tarihi olarak 1041 i kabul 
etmektedirler. 

Yalnız harflerin çokluğu ve 
kili derecede okunaklı olmaması 

ve bunları madeni olarak yapmak 
teşebbüsünün memnuniyetbahş bir 
netice vermemesi üıerine bakırdan 
da harfler imal edildi. Bunnnla da 
Çin Ansiklopedisi asıldı. Buna 

rağmen tahta sahifelerle tabı usu· 
lü devam etti. Ve revacını kaybet· 
medi çünkü müteharrik harfleri 
kullanmak çok güç olnyordu. " 

Uygur Türklerinin müte-
harrik harfleri 

B u sözlerden matbaacılığın Çin
de keşfedilmiş olduğu fakat 

garb onu müceddeden kendi he-
sabına keşfedinceye kadar ondan 
fiili bir istifade edilemediği anla-
şılıyor. .. 

Halbuki Çinlilerden evvel Uy
gur Türkleri müteharrik harfler 
kullanmışlardır. Bu son senelerde 

Türkistanda tarihi araştırmalar ya
pan muhtelif hey'etler bu hakikatı 
bugün meydana çıkarmışlardır. 

mez mi? Bunun böyle olması da 
pek tabii değil midir? 

Kitab basma imkanı hasıl olun
ca ortada gotik harfi yazma eser· 
lerden başka bir örnek yoktu ki 
taklit edilsin. Yazmalar basmaya 
ta!>tatile örnek olacaklardı. Bn se
beple ilk basmaların yazmalarla 
benzerliginde yalnız bir ihtikar 
fikri aramak pek doğru olmaz. 

Burada mülahaza edilecek bir 
nokta daha var, Ksilografiler, Uy
gur Türklerinin, Çinlilerin müte· 
harrik harflerini, hatta eskiden tuğ
la ve l:.u gibı muhtelif eşyalar üze· 
rine, alameti farika olarak, basılan 
ve ekseriyetle bir yaz1 hiT harf O· 
lan damkaları teksir ederek cum· 
leler, sahifeler tertip etmek, kitap· 

lar bumak fikri aceba neden es· 
ki ve orta zamanların zekalarını 

kurcalamam1ş ve onnncu asırdan 

beri malOm olan bir usul acaba ma· 
(Om olan bir usul acaba neden beş 
asir bekledikten sonra ancak Av
rupada tatbik sahasına i'eçebilmiş
tir. 

Buna sebep olarak eıki ve or
ta zaman insanları için düşüncele .. 
rini yaymanın bir ihtiyaca tekabül 
etmediği gösterilebilir. O zamanlar 
şehirler kalabalık değildi. Fikir a· 
lış verişi de mal alış verişi gibi u· 

mıımi meydanlarda, çarşılarda ya
pılıyordu. insanların birbiriyle te
masları mahdutdu. Zaman bunu i'e
nişletmek ihtiyacımda duyurmuyor· 
du. 

C ümlece malüm olduğu üzere 
uzun uzun seneler medeniyete 

yeni bir veçhe veren matbaayı Av
rupada kimin icat ettiği kati ola· 
rak tayin edilemedi. Bu gün artık 
Gütenberg'e ait olduğu tahakkuk 
eden matbaanın icadı şerefi ondan 

( Devamı üçüncüde ) 

8 7 rakamının 
kerameti varmış 

Vaktile 
ahçılık ya 
pan ve 
sonradan 

riyaziyecilikle meşgul , olan Bar
toldy Pists isminde bir Macar, he
sabın şimdiye kadar hiç bir ili
min aklına gelmiyen sırlarını keş· 

!etmiştir. Ahçılık yaparken boş 
saatlerini yüksek hesap mesele
lerini tetkik ve tahlile hasreden 
bu adam şimdi 68 yaşındadır. iş. 
ten çekildikten lOnra bütün ha
yatını hesap meselelerine hasret
miştir. 

Elde ettiği neticelerden en 
mühimmi 87 rakamının harikulade 

bu-meziyet ve hikmetlerine ait 
lunuyor. Bu rakam insanların ha
yatı üzerinde büyük bir rol oy· 
namaktadır. 

Bir ailenin 87 doğumuna bir 
ikiz isabet etmektedir. 87 kerre 
87 yani 7569 doğumda bir üçüz 
bulunmaktadır. 

87X 87X 87 darbının basılı 
olan 658503 doğuma bir batında 
dört çocuk tevellüdü isabet et· 
mektedir. 

87X 87X 87X 87 darbının ha 
sılı olan 57 milyon doğuma da 
bir batında beş çocuk tevellüdü 
isabet ediyar. Ahçıbaşı deli pos
teki sayar gibi bütün dünya nü· 

fus istatistiklerini tedkik ederek 
bu neticeleri bulmuş, 87 rakamı 
beşeriyetin hayati seyri üzerinde 
müessir bir rol oynadığını ispat 
etmiştir. 

• Bir mezarlık bek-ı v~ez~:ı~ 
cisinin heyecanı ~ ~kçil.eri 

sınırlerıne 

hakim olmaları ile meşhurdur. Fa· 
kat bunların da müstesnaları var
mış. Bulgaristanın eski payitahtı 

Ttrnova'nın mezarlık bekçisine 
muhafaza edilmek üzere iki cena
ze bırakılmıştır. 

Ertesi günü cenazelerin def
ni icap etmiştir. Bekçi cenazeleri 
şaşırmış ve bir papasın cesedini, 

diğer ölü doktorun cesedi olduğu
nu " .. zannetmiştir. 

iki tarafın aileleri aile me· 

zarlıklarına koydurmak istemiş· 

lerdir. Fakat doktorun aileri efra. 
dı cesedin kabre indirilmesinden 
evvel bir daha yüzünü görerek 
veda etmek arzusunu izhar et· 
mişlerdir. Bekçi ölünün örtüsünü 
açtığı zaman doktorun traşlı yü

zü yerine uzun sakallı bir papas 
kafası meydana çıkmıştır. 

Nihayet hata anlaşılmış ve 
ölülerin mezarları değiştirilmiştir. 
Likin bekçi doktorun yerine O· 

zun sakallı papasın kalasını gö
rünre o kadar heyecana kapılmış· 
tır ki ertesi günü yatağında ölü
olarak bulunmuştur. 

• Bir nehri 43 3 bini ~avdu:ı.r~·
defa eçen ka ıkç ı n~ sahi: 

l ı n dekı 
Mariaposcing şehrinde garip bir 
yıldönümü merasimle kutlanmıştır. 
Nehrin bir sahilinden öteki sahili
ne insan ve eşya taşıyan bir ka· 

yıkçı otuz senelik faaliyeti esna· 
sında nehri 4'.13,000 defa geçerek 
rekor yapmıştır. Sekiz veya dokuzuncu asırlar

da Türkistan havalisinde hüküm 
süren ve çok yüksek bir kültür 
sahibi olan Uygur Türklerinin, Cen· 
giz istilasindan korunmak için, bir 
mağaraya sakladıkları bazı yazma 
kitablarla tahta hurufat bulunmuş· 

tur. Yine bu mağarada bulunan 
ve tarihleri sekinci asırdan doku
zuncu asrın sonlarına kadar gld en 
Çince kitabelerden bu eserlerin 
ve bilhassa harflerin onuncu asır

dan evvele aidıyetlerine şüphe hı· 

rakmamaktadır. Bu suretle şimdiye 
kadar Çinlilere aid oldugu sanılan 
müteharrik harflerle tabı san,atının 
şerefinin doirudan doğruya Uygur 

Türklerine verilmesi lazım geldiği 
ta\ıakkuk etmektedir. Kisa bir müd
d~t evvel meydana çıkarılan bu 
hakikati ileride yapılacak yeni ye
ni keşfiyat şüphesiz bir kat daha 
aydınlatacaktır. 

Bugün'ün Romanı: 62 

Biz yine Ayrupaya gelelim : 
tahta sahifelerle tabı, Ksi!ograli, 
Avrupada on dördüucü asrın soıı
larına doğru oyun kağıtları bas
makla başlamış ve bnnu ek.s~riya 
ima birer metni muhtevi dını re
simler takip etmiştir. Avrupada 
Ksilografi usulile basılan ilk kitap 
Hollandada Donat namındaki mü
ellifine izafeten anılan. çocuklara 
mahsus litınce bir gramerdir. Fa· 
kat bütün bunlar matbaanın fili 
olarak icad. sayılama•. 

BU K A D I N 
Kolonel Nidestrof mu? Ne-

den? 
Neden mi? Tiyyöl sokağı 

19 num>rada Kolonel, ismi madam 
Lökör olan bu kadınla beraber otu· 
ruyor. Köşk kadına aid .. 

Kompars şaşırdı: 
- Ne söylüyorsun? 
- Hakikati ... Bu kadın Kolo· 

nelin metresi! 
- En son malumat alan da

ima ben oluyorum. Bilmiyordum. 
Neden bana söylemediniz?~ 

- Bildiğinizi sanıyordum. Bu· 
rada bilmiyen yok ki ... 

- Peki .. Bırak beni düşüne

yim Epey sustuktan sonra: 
- Yaz, dedi, ve Hayma hita

ben bir mektup dikte etti. 
"Madam Lökörün bu gece sa

at yarımda eve döndüğü saate ka
dar ne yaphğ'1nı : tesbit etmeniz 
mümkün mü? Saat yarımda evin
den çıktı. Buna neden lüzum gör· 
düğümü size şifagen izah ederim. 
Herhalde mühim bir şey olmasa 
gerek.,, 

Hepsi bu k•dar. 

Friç: 

·- Fakat, dedi, mülazım Hay
ma açıkça yazmanızda bir mahzur 
yok. Çünkü o ·madam Lökörden 
nefret • ediyor; emirberi söyledi. 

Müliizim onu nıerkez kumandanlı· 
ğına getirmiş, kadın merkez ku· 
mandanını ', avlıyarak muzafferane 
çıkmış ve mülizinı fena halde kü· 
düşmüş. 

- Şehrin ~ bütün dedikodula· 
rını biliyorsun. Bu hadi•eyi ban• 
tafsil.iitile anlat. 

F riç istenilen izahatı verine• 
Kompars tereddüt etti ve bir de· 
fa daha kararından caydı: 

Mektup yazmaga lüzum 
yok, Friç, dedi. Konrad ile Lonğa 
söyledi; kadının saat kaçta evine 
döndüğünü tesbite iktifa etsinler. 
Tevkifi teşe~büsünde bulunmasın· 

lar. Diğer taraftan sen de onun 
elindeki müruriye tezkeresinin res· 
mi olup olmadığını öğrenmeğe ça· 
lış. 

Şimdi bana ~ biraz o kadından 
babıet. Güzel bir kadına benziyor. 

Afgan hükii.meti Türki
gedenlise muallimi istedi 
Talip olanlar Maarif Yeki-' ~m 
leline Müracaat edecekler 
Afganistan, hükumetimize müracaat e~erek ~skeri li~e~er~~ ders ver: 

mek üzere tarih, coğrafya, matematık, tabu ye ve fızık ogretmenlerı 

istemiştir. Maarif vekaleti bu hususta bütün Maarif teşkilatına bir tamim 
göndererek Efganistana gitmege talip olanların Vekilete müracaat et
melerini bildirmiştir. 

Afganistana gitmegi kabul eden öğretmenler Afganistan hükumetile 
4 senelik bir mukavele imzalayacaklardır. Afgan hükumeti bu öğretmen· 
l<re memleketimizde verilen aylıklarır.ın iki misli maaş vermeği kabul 
etmiştir. Bu maoşlar lngiliz lirası olarak ödenecektir. 

Maarif Vekaleti Alganistana gidecek öğretmenleri, orada geçire
cekleri dört sene için, mezun sayacak ve buradaki maaşları da Türki
yede bilfiil vazife görüyorlarmış gibi verilecektir. 

Öğretmenlerin Türkiyedeki terli hakları da mahfuz tutulacak, yol 
parası Afganistan hükumeti tarafından ödenecektir. 

Afganistana gidecek öğretmenlere Kabilde hükümet tarafından ika
metlerine mahsus bir ev ve bir hizmet neleri verilecektir. Afianistana 
gitmek için talip olan öğretmenlerin liselerde öğretmenlikj elmek sala
hiyetini haiz olmaları ve askerliklerini yapmış bulunmaları lazımdır. 

lzmir - Aydın Arasında 
2 Demiryolu Hattı 

lzmirden yazılıyor 

Aaydın hattında yeni inşa edilen büyük ve küçük Çamlık tünel
leri arasındaki sahada fazla yağmurlar ve heyelan yüzünden de· 

miryolu yerinden oynamıştı. Bu hattın esaslı surette tamirine başlanmıştır. 

Demiryolunun iki tarafına dıvarlar inş~ ettirilmekte, ayrıca heyelan 
sahasına karşı çok muhkem bir istinad dıvarı yaptırılmaktadır. Bu hat 
üzerindeki tamirattan başka umumi ve büyük katarların seyriseferine ya· 
rıyacak şekilde eski Aziziye tünelininde tevsiine başlanmak üzeredir. 
Ekibler, şimdiden tünelin tevsii için işe başlamışlardır. 

Bu sebeple eski Aydın tipi katarlarla yapılan seferleri müsaade edil
mekte ise de İnşaatı ehemmiy etli surette sekteye uğratacak ve b u ıe .. 
beple uzatacak bazı seferlerin muvakkaten ilgası muvafık ıörülmüştür. 

Bu sebeple her gün lzmir • Nazilli arasında işliyen 1323, 1324 ve 2334 
sayılı otoray yolcu trenleri, yarından itibaren seferlerini, ikinci bir iş'ara 
kadar yapmıyacaklardır. Yalnız 1324 sayılı katar Nazilliye son se· 
ferini yapacaktır. 

Yeni Çamlık tünelleri şimdi iyi vaziyette bulunmaktadır. Eski büyük 
tunelin tavsiinden maksad, heyelandan kayan hattan başka umumi ka
tarların ikinci hattan da geçmelerini temindir. Bu suretle iki hattan 
istifade mümkün olacaktır. Tünel tevsiatının 25 günde bitirilmesi çok 
muhtemeldir. Bazı yolcu otoray seferlerinin mevakkaten kaldırılması da 
inşaatın süratle intacı içindir. 

Liiğvedilmiyen seferler; uzatılan ayrı bir hattan eski tünelden ve 
yeni tünelin büyüğünden geçmek suretiyle d•vam etmektedir. Yalnız 
yeni küçük tünelden geçmemektedir. 

Nihayet üç ayda bütün tamirat ve inşaat snna erecek ve lzmir • 
Aydın arasında iki hat temin edilmiş olacaktır. 

Kadirli ve Saimbeyli zirai 1 Ceyhanda evkaf tarafından 
kooperatiflerinin tasfiyesi yapt ırı lacak binalar 

Kadirli ve Saimbeyli zirai koo
peratifinin tasfiye muameleleri ik· 
mal edilmiştir. Bu kooperatifler 
ihtiyat sermayelerinden artan pa
raların nafıa emrine tahsisi icap 
eylemektedir. Kadirli kooperatifine 
ait 811 lira 53 kuruşla Saimbeyli 
kooperatifine ait 931 lira 28 ku
ruş mezkür kazalar belediye reis· 
liklerine verilecektir. 

Ceyhan: [Hususi]- Evkaf ida· 
resi tarafından yaptırılacak 16 dük· 
kinın ve gazinonun temelatma me
rasimi ayın 27 inci Pazartesi günü 
yapıldı. 

Kaymakamımız B. Bekiır Suphi 
Aktan, Seyhan Vakıflar müdürü 
vekili B. Hüseyin Tükel, Vakıflar 
mimarı B. Halim ve birçok halk 
merasimde hazır bulunmuşlardır. 

CASUSTUR 1 
Çeviren : EF • KA 

- Ne diyorsunuz, harikulade 
güzel bir kadın! 

- Pek mi hoşuna gidiyor? 

- Bilakis bu kadına sinirleni-
yorum. Açlıktan kıvranan ve bes
lenıeğe mecbur olduğu çocukları 
bulunan fakir bir kadın büsbütün 
mazeretsiz değildir; fakat bu kadın .. 
Esasen sevmesine imkin~ tasavvur 
edilmiyecek olan ihtiyar Kolonelle 
ne oyunu oynuyor.? 

- Fon Ştroberg kadının Ko
lon ele metresi olmadığını söylüyor. 
Bundan eminmiş. 

F riç şaşırdı: 
- Şimdi bu işe hiç aklım er

miyor öyle ise .. ihtimal fazla mu· 
taassıp da ondan. 

- Nereden biliyorsun? 
- Kiliseden dışarı çıktığı yok 

da ondan .. Siyasi zabıta komseri 
iken arzunuz üzerine emirberiniz 
olalı beri benim traş oluşumdan 
daha sık kiliseye gidiyor. 

- Bana bir fincan daha kahve .. 
Friç kahve fincanile ieldiği 

zaman Kompars bir dala daha fik-

rini değiştirmişti: 

- Artık Sen Korentenden ay· 
rılmıyacağım. Boş yere şehi r d ı şın· 
da dolaşmakla yorulup duruyorum. 
Tayyare iniş sahalarını buraya ya
kın yerlerde bulacağım. Niçin ol
duğudu sorma, ben de bilmiyorum, 
fakat eminim. 

Şimdi emirlerimi sayayım: 
Hayma halıer verip onu hazır-

lıklı bulundurmağa lüzum yok. 
Çünkü o zaten tetikte duruyor. 

Sen madaııı Lökörün evının 
etrafında beş yüz metrelik bir sa

ha dahilinde bulunan bütün piya
nolarla piyanistlerin kimler olduğu
nu bana öğren, 

Lang, Kolonel Fon Nidersto
fun evinde eıııirber olacak. işte O· 

na bütün kapıları açacak bir mek
tup. Öyle bir imza attım ki redde· 
dilmesine imkan yok. General Fon 
Zer, vazife ile gidiyor ve sadık o 
da uşatıni dönünceye kadar mai· 
yetine · almasını Kolonelden rica 
ediyor. Anlaş ıldı mı? 

(Dwamı cıar) 

• Macaristanla bu günün ih
tiyaçlarına uyğun olmak üzere yeni 
bir ticaret anlaşması imzalamak 
üzere Peşteye giden ticaret heye· 
timizle Macar delegeleri arasında 

ihzari mahiyette bir anlaşmanın 
parafe edildiği hakkında memleke
timizde alakadarlara malQmat gel
miştir. Bu anlaşmaya göre her iki 
taraf ta mübadele edecekleri mal· 
nevi ve cinslerini tayin etmişlerdir. 
Bundan sonra cereyan edecek mü
zakereler bu malların mikdarı ve 
tediye şe killerile nakliye işleri et· 
rafında ceryan edecektir. Anlaşma
nın bir haftaya kadar ikmal edile· 
ceği ümid edilmektedir. 

• lstanbuldan yazılıyor: Meci· 
diye köyünde yapılacak olan bü· 
yük şehir hastanesinin proje ve 
planları ikmal edilmiştir. Belediye 
tarafından bu hastanenin inşaat 
için şimdiye kedar bankaya tevdi 
edilen paranın miktarı 800 bin li
rayı bulmuştur. 941 mali yılı büd
cesile de 400 bin lira daha ayrıla
caktır. Bu suretle hastanenin inşa 

masrafından 1 milyon 200 bin lira
sı temin edilmiş olacaktır. Hasta
nenin inşasına 2 milyondan daha 
ziyade sarfedilecek ve her türlü 
tesisatı havi düııyanın en iyi has· 
tanelerinden biri -olacaktır. Harp 
hali dolaysile Avrupadan inşaat 

malzemesi idhal edilemediğinden 

haziranda hastanenin toprak tes
viyesine başlanacaktır. Malzeme 
idhali mümkün olduğu taktirde 
toprak tesviyesinden sonra derhal 
inşaata geçilecektir. 

• Türk - Rumen ticaret an· 

!aşması hükümlerine göre Rumen
lere bir: milyon liralık pa.muk satı· 
şı yapılmıştır. Bu suretle Rumenle
re ayrılan pamuk kontenjanının 
mühim bir kısmı dolmuştur. Bu 
mallar deniz tarikile Köstenceye 
ıevkedilecek ve mubbilinde mü
him miktarda sellüloz ve petrol 
gelecektir. 

• Konyadan bildirildiğina gö

re, Sille nahiyesi Sızma köyündeki 
cıva maden ocağı çöknıüştür. Oca
ğın içinde bulunanlardan üç kişi 

ölmüş ve dört kişi de ağır surette 
yaralı olarak kurtarılmışlardır. Çö
küntünün neden ileri geldiği henüz 
ma!Om değildir. Yaralılar, tedavi 
altına alınmışlardır. Yarın, vaka 
yerinde tahkikata devam edile · 
cektir. 

• Tokattan bildirildiğine iÖ· 

re, Zelzele felaketinin harebeye 
çevirdiği Tokat vilayeti böliesinde 
tamamen yıkılan 7927 binadan va· 
li Bay izzettin · Çağparın i'eceli 
gündüzlü müsmir çalışması semere
si olarak (Altı bin dokuz yüz yet
miş dördünün inşaatı tamamen 
bitmiştir. 

Bundan başka yine o felaketin 
mahsülü olup oturulamıyacak dere• 
cede harap ulan 10170 binadan 
9806 adeti tabiat arızalarına karşı 
koyabilecek ve içinde oturabilecek 
surette tamir edilmiştir. 1211 bina· 
nın çatıları hazırlanmıştır. 

Güzel bir halkevi ve posta tel· 
graf binaları yapılmJl, Çocuk esirge 
me kurumu binası in~aatına başla
mıştır. Merkez ve kazalarda birer 
mektep yapılmasına teıebbüş edil· 
mek üzeredir. 

Ceyhan Halkevinde 
Bando 

Ceyhan: 27 [Hususi muhabiri· 
mizden] - Halkevimizin gösteril 
koluna bağlı olarak v" Bando öğ· 
retmeni B. Ihsan Aşkın'ın riyasetin
de bir Bando heyeti kurulmuştur. 

B. lhsan'ın teşebbüsü Ceyhan. 
lılar ve bilhassa Ceyhan i'ençleri 
tarafından sevinçle karşılanmJltır. 

H. sevll 

Ziraat mUdUrU Osmani
yeden döndü 

Önümüzdeki sene ekilecek çel· 
tik alanları hakkında tetk.ikatta 
bulunmak üzere viliyetce Osma
niyeye gönderilen ziraat müdürü
müz B. Nuri Avcı, incelemelerini 
bitirmiş ve ,ehrimu:e dönıııilştür. 



1 

.... .. 

O'llm 1ıaya ile Klisara araında 
bab istikametinde inkipf eden 

Yanan baroklbnın biltiin cephede 
tevlid , ettiti fi tehlikeler dolay~• 
ltalyanlar bunları önlemek ıçin 
aldıkları yeni ,.takviye kttaİarilo 
mlitemadiyea makabil taarruz yap
maktadırlar. Ozia sap aruUMla 
alb ltalyan tllmeni vardır. Oala 

...,..:-ara arumda ' tanklann suya l:ft.119 b 
damı Ue yapalu ltalyan ücama 

yar "d t na ...-aı Kavalera'nın ·• are e • 
tati bildirilmiştir. 

Yunanhlar bu hücümlere ma
kabil taarruzlarda bulanmak sure
tile ltalyanları geri · atmış ve Ma· 
ion mevkiinin batısında ileri hare
ketlerine devama başlamışlardır. 

Lib ada 

Binrazi, Derne etrafında tid 
detli muharebeler cereyan et

meldedir. Asil harekatın stratejik 
ehemmiyeti olan Bingaziye yapılma· 
ıı muhtemeldir. Zira Bingazi elde 
edildikten ~sonra Demeden itiba· 
ren Binruiye kadar olan sabada 
bllylik bir çent er içine alınacak 
olan ltalyan kuvvetlerinin teslim 
olmaktan başka biç bir çareleri 
yoktur. 

Harp nende durabilir? 

Bu buıuıta bir hüküm ve
rebilmek için mihverin ve 

lorilterenin kuvvetlerini tahmin et· 
mek, stratejik noktalarını bilmek 
lbımd11. 

Evvell Almanya, ifrali altında 
baland_.j1a yerleri kara kuv
vetıeri vuıtuile tatayor. Fakat 
denizlerin bqladıta sahiller Alman 
bakimiyetinin de bittiii hududa 
tetkil ediyor. Zira ba sahilHerde 
Alman tayyareleri yaln1Z uçayor, 
fakat devamlı hakimiyet temin 
edemiyôr. Almanya deniz qın her 
dlirlli irtibattan mahnimdar. Ak· 
deam aprak Afrika ile irtibat ka
bil clejiJdir. O halde Almany,anın 
yapmak istediti ..,ı. lfta;ıt.eye, 

veya Afribya atılmak olacaktv ... ltalya 
nm ba,e..ka vaziyeti M11ır, Süveyf 
&midini bota çıkarm11tır. 

lnriltere ve mihver devletleri
nİD cleab bvvetleri: 

HuWn ıbatlanrıcında lnriltere 
OD bef ....... be, yedi tayyare fO
mİIİne , Almanya 2 auıhar:e~ re
mlllae, 3 cep kraVuör&ne. ltalya 
6 muharebe ve bir tanan remi
.. raaliktil•. 

Frama aradan çıkanca lnrilte-
renan hem fİmal denizinde ve hem 

de Akdenizcle muvazeneyi temin et
..a lbm pldi ve bana için de 
kantlerini aJmh. 

Almanya Norveç mabarebelin· 
cle ....... eberiy.ıiitini, llaJ;i; 
ya ...,,, •• ._ , ...... Tar..-. 

-~~- --harobe p.m.iJle ikj tvJare P. 
.W kaybettiler. Fabt 1- b,. 
1aa1 ... yerine llr'atle dext tan ... 
,..Wyle bet muharebe remili ka
im oldu. 

Son yapılan bu İngiliz gemile· 
riDin &1rblan daha kalın, müdafaa 

toplan IOn Iİltemdİr. 
Almanyanan ıimal denizinde Gç 

........... pmİIİ v.U. lbıly ... n 

...... aç ....... ..... 

.. vcattar. 
Bmalara makabibe ln~erin 

Tefrika No. &I ., 
altma ...... ... affedilecektir 
Ba ethamn lilteli aadar: 

Çakıcı .... hac! lllllltafa, de
vecinin kör Mehmet, Çamlıcall 
Mebaet Ali, Gökçen Hüseyin, Kara 
AU, Mııılııirl Mw. Anp Konyall ..._a, Karmanclalt otla Ahmet, 
ha.ç1- otla Mt.tafa, kar Ali, 
Koarah kara Mehmet, deli Mehmet. 
Is ıieıı&ııwll Abat, Çakıcmuı ÇO• ..... ..... 

~ - Çakıcı efenin köyil .. 
A,.-.a ..,._ ...... ,tU•~ ....... 

TETKiK 
-lltqta,,ı/ı l/dMid• -

elirkendi. Matbumn tlaba evvelce 
bilindiji iddia edildi. 

HARİCİ HABERLER 
1 
Adua~~!_A_ 

Oç memleket be uil ~'atin 
icadı prefini almak istedi• Uaak 
fal'k. AlmaftJL Hollaacla. , 

Oç kifi mucitlik to"fine sahıp 
çıktb: Gtltenberf, Fast, Şefer 

Oç tehir ona meydana çıkar
mlf oa.ak ..,..ffai beniaılemek iı· 
tedi: Stradbal'l',Mayans Harlem. 

Ba mllcadeleden Almanya, Gn
t•b-s ve Mayanı muzaffer çıkb' 

Matbaanın Gntenberr'in eteri 
oldaj'Unu tevsik eden en m&him ve
Giitenberr'in muum olan Ulricb 
Zeli isminde bir zatan ıu sözleri
dir: 

[( Bu uil san'at ilk defa Ren 
sahilinde Mayaupbrinde 1440 se
nesine dotra icat edildi. Bu tarih· 
ten 1450 ye kadar flÇOD mOddet 
zarfında bOtOn teferr&atlyle tekem
mill etti. ilk batılan kitap bir incil 
oldu. Y az111 yazmalaruun )'Ulll ri· 
bi idi. Banan ilk macidi de Stru· 
barı' ta doj1Dq olan fakat Ma· 
yans'ta miltevattın bulanan Jan Gü
tenbers'dir.)] 

Kolonya vakayinamel.-inde sap· 
tedilmit olan Ulrich Zell'in ba söz· 
leri hakikatı blltün sarahatiyle or
taya çıkarmakla beraber bu han· 
tekit eden bafka deliller de mev· 
cuttar. 

Gene GOtmbers''in muum o
lan Mathiu Palmerlaı bir mllellif 
te bu tarihi kabal etmekte ve Gü
tenberfi matbaanın rakipsiz muci
di olarak röıtermektedir 

Gütenberr'i ortaklarına açh
ta Gir davada bize ayni huuelan 
ötretmekte ve bu dava tarihinin 1 • 
439 olmuı da matbaanan faaliyete 
bqlamuı tarihi olarak 1440 HDe

sini almanın d<>tralajıaaa ispat et
mektedir. 

Fazla olarak 1462 de dotap 
1S16 da ölen Tritheme adh cHter 
bir m&ellif te n Annales n isin de 
bu barakallde sanatin macidi ola· 
rak GOtenberfin ismini vermekte
dir. 

Bu haldkab tekit eden bir mek· 
tap daha var: Kananuani 1471 de 
Gaillaame Ficret tarafuulan Sor
bon daralf8aunanda Robert Gara
iu adlı bir zata yudaqbr. Ora
da da avnen: (( Matbaa ameleleri 
her suale cevap olarak bu icadın 
GOtenberre ait oldatun11 llÖylemek· 
te mlltefiktirler.)] denilmektedir. 

ROMEN 
SiYASET/ 

Antonesko beya
natta bulundu 
Bllkrot 28 [ a. a ] - Yeni 

bllklmetin totkili mllnasebetile 
Bqvekil Antoneako ta beyanatta 
balanmqtar : 

"Tarafımdan totkil edilen 
blllcemetin rayeai uayifi temin 
ve idarenin normal sft)'rini yeni
den tOIİI etmektir. Memleket ıü-

kGnete ve çal11mata muhtaçdır. 
idare itl.-i hiç bir vakıt reçmek
ıizin tabii cereyanmı almah ve 
herkese devlet otoritesini ve iti
yadını tanıtmabdır. 

Harici ıiyuete rellnce; bari· 
ciye nezaretinide üzerime aldıj1m 
b&kGmet, mihverin b&yilk f'&hre-
rile Duçenin yanındad1r.,, 

General Y akoviç Harbiye ne
zarestine tayin edilmiftir. General 
Papnka Dahiliye nezaretinde kal
mq, General Patotran nıilli eko
nomi nezaretine, General Stonea
ko Maliye nezaretine, Albay Dra
romir ekonomik planlar nezareti
ne retirllmiftir. 

Blllcnıt• ıiddetli polu 
ted6irler 

Blkret 28 [ •· • ] - Bu 1&· 

bah ·BGlcrette fevkallde ıicldetli 
polia tedbirleri alınmlfbr, Asker 
m&&ezel.-i yollarda biitlin otomo
bilimi darclarmakta ve içini arq
tumaktachr. Bir çok evlerde arq
mmalar yapdmqbr. Halk sakindir. 

Elçiler lacar hUkOmetini 
tazirı ettiler 

Bad4pette: 28 [a. a.] - Ma
car ajanla bildiriyor: 

Kont Çaki'Din ölümü münue
ı..tiyle aralannda Türkiye elçiti 
balandata baldr ecnebi devletlerin 
liyu1 m&m...Weri, Hariciye neza
retini veklleten idare eden Bqwe
kil Kont Teleki'ye teessürlerini 
bildirmişlerdir. 

Bir ltalran bomba l&JJI· 
resi Zlğrepta yere ındi 

Belpat: 28 (L L) - l)Gn bir 
ltalyaa bô•ba tayyared Zapepte 
,_. inmiftir. itinde bolaaaa 6 kiti 
bir otelde .evkaf lc.alacalc.larchr. 

ltalyanlar yollan kaybettikleri
ni 16y1-iflerdir. 

------.............. _____ ....,... 28 lkincik 1941 
A11erika Aran hariciye 

.___ encllDleni• _ __., .. 

Giz 1 i 
toplantı 

Demokrasilere yardım 
projesi tetkik edildi 
Kordel Hal 

teminat verdi 
/nfilterege /azlalaftırıla 
ralc gapılan gardım Ame 
rlluıgı A"rapa luır6ine 
so/unagacaldır. 
Vqinrton 28 (a.a) - Gazete 

ciler toplanhlında lnfiltere büyü" 
elçili Lord Halifakı, lnfilterenin 
harpten sonra topraklana taksimi
ni istihdaf eden hiç bir muahede 
i,aza etmemiş oldaruna söylemiftir. 

lnfilterenin harp hedefleri 
hakkındaki bir ıüale Halifaks ıa 
cevabı vermiftir: 

JAPON 
ORDUSU 

Çlnde tenkll hare 
et~yepmaktaymı 

Tokyo 28 (a.a) - D. N. 8. 
•i••ı bildiriyor: 

Ayan mecliainde hariciye aa• 
zın Matıuoka, Çin ihtillh hakkın 
da beyanatta balanrak f1ID)an •Ö)' 
lem iştir: 

" - Yeni alınan tedbirlerden 
babıedeceiim. Y alnaz fun11 söyle
yeyim ki. ÇirJilere ait olap timdi 
Japon idareainde bulunan büt&n 
miieuesat, •fabrikalar vesaire sa
hiplerine iade olanacaktv. Esuı 
ıudur: 

Askeri olmayan her ıey eski 
sahiplerine iade etm•k,, 

Yine iyan meclisinde beya
natta bulunan harbiye num re
neral Tojo, ezcümle tanlan ıöy· 
lemiftir: 

" - Japon ordua Qnde bir 
tenkil hareketi yapmaktadır. Eter 
Çin iyi niyetlerini rö.terecek olar 
sa Japonya aysal bir vaziyet al
mata haZ1rdır.,, 

" - ilk harp hedefimiz harbi 1 '---------_,;...._...,. 
ıcuaamakbr. ve bqhca ..ııı hede- Arnavutlukta 
fimiz dilnyayı diier milletlerle bir-
likte yeni bir harbin çıkmuına /ıarekô.t 
mani olacak bir tarzda tekrar 

Manut11 28 ( A.A ) - Roy-
kurmaktadır. lnfilizler ba derece terin Arnavatlait ba.iadandald •• 
iyi harp ediyorlarsa demokrasinin babiri bildiriyor: 
mukadderab mevza bahis oldujıa· Şimal cephelinde fiddetli ma· 
na bildikleri içindir.,, harebeler olmaktadv. Yananlılar 

lnfiltereye yardım yapılmuı taarruz yaparak mllhim tepeleri ele 
meseleli hakkında Halifaks rue- reçirmitlerdir. qkombi vadisinde 
tecilere tanlan söyl.,miftir: Yananblar vaziyetlerini idame etti· 

" - Nual harp •ttiiimizi an- riyorlar. Fakat ltalyanlann fiddetli 
lamak ve bize nuıl yardım ede- topçu aletine maruz balanuyorlar. 
bileceklerini kararlqhrmak Ameri O.veli mıntakalmda ıicldetli 
kablara aittir. alnfll muharebeleri oldajıa bildiril· 

lnfiltwenin bilbuaa tayyare, mektedir. O.troviçça, Vordiya 
urp malumui ve ticaret Yapar· clatlan arumda ltalyanlar fevb· 
larma ihtiyacı vard11,, ilde l'•)'l'etler sött_.... de 

hiç bir mavaffakiJet elde ..... 
Lortl Hali/ak• itİaultnlllnfl- mitlerdir. 

sini ne %Glftan verdi ? Her iki tarafın bava k.awetleri 
Vaşing1on 28 (a.a) - Razvel faaliyette bulanarak cephedeki 

tin bUIUli kitibi, Lord halifaks'an mevzilere ve aqe hattmclaki kit'•· 
itimatnamesini takdimi merasimi lara h&camlar yapmJtlarchr. 
İfa& edilmeyece;iııi bildirmit ve Atina 28 ( A.A) - YllD&D 
ilave t• demiftir ki: rMmi tebliti r 

" - Boyu saray ve Amerika Mevzii faaliyetler olmattw'· 
birlotik de'\'letleri bariciyeai, itfmat- Yananldar bua dlplaa ....,....... 
.... nia, Ru•eltin Lord Halifab itral etmitler. 20 ... lilf 'tav 
Ue balqta&.. uman takdim edil· otomatik lillla a"e?Jl dlr. Ymn 

Piyasa eetvali 
.... ~ 
Kr. s. Kr. s. 

1- Klevland 60 

u • H 

Akala 
Kapa mali 
P. T..a 47,50 48,75 
Kozacı P 

1 -Ma.P...... .., 
Şark ..... ,. 
Y. Çijicli 
Koza 

so 

4,50 

A,pa S,425 12,25 
•a• 

Ankara Kambiyo Borsua 
28 lkinciklnun 1941 

s. Kr 
5 

tS2 

-Sterlin 
Dolar 

24 
20 

IB.!4t;1Jv-. l 
Ankara Radyo11 

( 2t iki ........ ç......- 1 
a.oo Prorrua ve ...... 

sut ayan 
8,03 Aians ha._... 
8.18 Mllzik : Hafif proır .. 

( PL) 
8,45/9,00 Ev bcluu - K .. 

nftma 
12.30 Pro,,.. " ....... 

qat .,..,. 
20.4S Marik: Şarki"° tlrkaı.. 
12,50 Aj11111 ba'*"-i 
13.05 Mbik: Şarkı ve t&rldller 
13.20-14.00 Mblk: Ract,o ..._ 

orkestrall (Violoniat Necip Atkla 
idare.mde) 

1. Arnold: Vals - Melodi 
2. Tbaler: Kubk. (Polka) 
Radyo saloa orkestrul pror-

rbmm deYaaa. 
3. GrOlllUIU Çardat 
4. Bela: Ren nehri lu,.......... 
S. Frial - artolu CaaW1etta 
6. Adam: Relifloto - Noel. 
18.00 Proınm, ve ...a.w 

saat ayan 
18.0.S Mllzllr.: Oda a11iklli 

[ Pi] 
18.30 Kon...- [ °" poltl&a 

hadileleri] 
18.45 Çocak saati. 
19.lS Çocak.lar için ID1lli1d. 
lt.SO u.ı.1cet m1 .,.,. .. ............. 
lt.ASP...a~ 
20.15 Racl70 pzetelİ. 
20.45 Madk: MahteHf IU'kdar 
21.10 Konatma 

Vilki'lin Lolldrada te111ılan 
•• .__..., ....... ı.-..ı dll-Wı n te••larla yap-m11' olda&.. flkrlMedlr,. ...... --n 

... bit Wr ... • ... plKlrtm&t, 4 . ,,.,.,,.. .. ,........ _,. ...,., ...... . 21.25 Mllzlk: 58 eserleri 
21.4S Mlzik: Riyuedc:am. 

ı.-1rm 28 [ .. a.) - Villd, Lood
racla pt1rc1111 Ok s1ia bakkmda 
..-....-~t6yle ..... 
l·g~ 

.. _........ iıııt: .. 
.e ~ çe .. ,r1111_..,..., 
Blr...e '~ ...... ;-aDlll. 
•ul,et. .....,, ~ Ue lnJilt .. 
re aruındaki mlbıuebetler hakkın· 
da prllftGk. Otleden sonra milli 
servisler nazm Bevinle bir sut 
görüştük. Birbirimizden çok bot· 
landık. Eden ve Oaf Kuperle de 

görüfecetüa-,, 

So bir 'htimal Vilki bandan sonra Siti' de yap-
kuanacaklardv. n 1 • tld babsetmit 3 mil· 
ile de, Almanyadaki N.ziı9 bj1 ~OllDbm en w.ı:...a u· 
I~ Fıtf b ilıiillll • • .,. f yon ta JllTlf. o1-~.1.1 ...., 
ili _..,.. ........... brlatbktu 90Dr& soy'""•" 

...,. Ga• ı ı .. tok aca obaaflar. 

6'tdJ ı.pltartı .,,,_. terUta Yanan emniyet 
v .... ...-. 28 [L •·) - A1u aı 11retlaiD bir teblijine p.., 

mec..- .,..,.. •ctlwi ..._ cllokl fln memleket dabUinde 
8-...... ipli; toplantı J•p&Nk ._ llkanetle feçmİftir. ..,,if,.,. ,.,.._ kaam proo 

...-. tetkik etmiftir. B e g a z • a r a g ti a 
Sl1l0Ddijine f6re, ba toplan- /nlcal•de içtima 

bela izahat veren Hariciye ·nazın Vqinrton: 28 (•. a.]- Meb-
Hal, Amerika Birletik devletlerile asan mecliaince tetkik edilmekte 
Japonya aruanda kartıhkb bir an. olan lnfiltereye yardım liyibuının 
lqmaya ve İf birliğine varmak tadili hakkındaki teklifleri müzake-
İfİD Japılan uzun tayretlerin filen re etmek üzere dünakşam Riyueti-
neticesb kalcbiın bildirmiş ve in· cDmhur sarayınclafevkalide bir top-
,Utseye • fulalqbnlarak yapdan lantı yapılmııtır. 
yardıman Amerika Birlotik devlet· Reiıicümhar bu toplantı7a, ba-
lerini Avrupa harbine karqtarmıya· riciye, maliye nazırile Meb'asan 
catw hakkında encümene teminat meclisinin demokrat ve cümhari-
venaiftir. yetçi erklnını davet etmiftir. 

bandon [Şef: lhlaa klnçer) 
1. F. Popy: Marcbe de nait 
2. Jeaa aibeliaa: vaı.e trİlte 
3. V eben O Beron lvertarl 
4. Vaper: Lohenfria op.a. 

aından faatai. 
22,30 Me.lelcet saat ayan, 

•lanı haberleri; ziraat, Ehsam-tala
villt. Kambiyo - natuk bonuı 
(Fiat). 

22.4S Müıik.: Dans Mllziti (Pi) 
23.2S-23.30 Y annki Prorr-, 

kapanq. 

. - - ~-~-----~-

lustafa Rifat Eezulli 
(Kale kap111Dcla) 

--- ---- -- - - - --- - --------· - - ---- - -~ ----

! ı ÇAK 1C1 
hllkGmıt memura kat'iyea ..,_iye
cektir. Y aln1Z irtibatı ttmla için 
jandarma Giritli M•caaila Pomak 
Ali girip çıkacaklardlf, Pomak Ali 
terfi ettirilecektir. Ka,aa "'il 
tahsildarını ve sair buuabnı biz
zat Çakıcı efe yapacak ve h&kO
mete yolbyacakt11. 

4 - Affeclileft ..... tekrar 
vukuat yaparlana bmlan atmak 
içlD de lllkOmet bvvelf .,........ 
miyecek, aOcrimler Çakıcı efeden 
talep edilecektir. 

S - Kendili ve a.-..a llllb
lannı terketmiyeceld• ve .a.elle-
haa istedikleri flbi terbeat ...... 
caldarda. 

6 - ArkacllJflanaclan ve ya· 
taklarmdan olap hapsaaed• IMala
aan, bqb y.aere törillen ve bil
bula T~ ....,..__ 
ler kamha ...ı..t bnlalacaldan · 
..... keadilerbae hlkemetçe birer 
tazminat ta vwilecektir. 

7 - Ôdemlflen ~ 
birinci maddede _pterilea zaWtan _ .. _.~---

."<Aal~ ,,,., ..... -~ ........ 

EFE 1 
il kö~e bir ıuvari daha uçurdular. 
Heyetin kendisini Ôdemifte bekle
clijüıi bildirdiler. 

Artık bu dakikadan itibaren 
'Çak~cı Mehmet etklya detildi. 
P•diş.bın afhna mazhar olmut bir 
adanıd1, 

ç.kıcı efe bu luberi alınca 
kızanlannı topladı. 

- Hadin bakalım, dedi, biraz· 
ela Yllzde otanıp iatedijimia fibi 
dinlenelim. 

Ve hepsi de atlara binerek 
Oıuaaıa köydm ÔdOIDİf ,olana 
tuttular. 

Tertibat mlkemmeldl. 
Çakıcı çeteai dtlaadarh, piftarb 

hareket ediyordL 
O sabeh lzalrde lntipr eclen 

l'~tel• vili1etin 111 tebli~ 
•etrediyorlardu 

TEBTlö 
inayet YO -bameti biniUyeti 

hUNti •lltklnedm oı..Jr. &zere 
ba clefa vaki lltimaaı ve af tal.W 
üzerine dtı bureti tebriyart Çakıcı 
Mılıi.-t lfe " mbcllflan bak· 
.................... D? .... 

YAZAN 
Zeynel Besim Sun 

ibul baymvak biadlnl affet
tiklerini cleYletlt, iaayetle Serkltibi 
hunti tebriyari izzet pqa hazret. 

JT11.KvtMI 
29 lld.:JMnıat ,,,, 

ÇARŞAMBA 

Y1L: lMl • AY: 1 Glaı 2 IC .. IS 

·-· 1316 - iL ıa... 1' Hlarl 13'0·M...._ 1 
leri deWetiyle beyan ve tepfir ,._ __________ __. 

etmiftir. Fevkalide rahmü tefkatle İngilız• Ve Amen• • 
memlO olan kalbi hilmayanlanna 
iltica edenler ol Çef18eİ lbfetin k .. d •• 
lbı revaaından m&stefit olar.idik· an tesanu u 
leri cihetle ltba misal ele db •• BllflllN/ı Blriııeu. 
kAnm rlyltl bureti cibanbaaileri-
DİD hasleti ....,...a.rine bir delil t..,. topJekGa yanba tarafta. 
totkil etmektedir. AsaJit •e buara nym. Ve bata. dlaJaclald hlr ID
memleketi ibl&le cesaret edecelde- tanlar ..,..._... cl&tlten La,Bt... 
rlD lkibetlerl vahim olap diter J• Am.ıU.11a •lmkla olan .._ 
erbabı pkavetln ele ifba abfeti yardımda baı....ua içla ._._ 
maltklnedea bili8lifade atebei fe- l'eleoi yapaoaim,. d ...... 
lekmertebei bareti ıebriyariye de- 8a lalleri ~ ._ At. 
halet ve talebi ......_et eyleme- _........ belld ıt.neltia ~ 
leri ve abi takdirde fidcletle ten- .ttifi .,_lttM amhr mdifxl!Jt 
L!ı edilecekleri teU:.ı. ve illa ola- CamhmnWlte MÇ ........ 
&il .... Almrilc.aa ........ ,..,.. "'"' av. 

Raneltl .... el defa ..... 
......... Arbk C:1m1ı .. .., 
.. lideriDcllD • 
.... ~ lllmıl~•All• 

D1Df1Dlo 



4 BUGÜN 29 İlcinciklnun 1941 

ASRi Si NEMA 
Suvare 

8,45 Bu Akşam 
Matine 

2,30 
:~- 4': .•~~2~··-.·-. +"+ •X•.•.ii.~~-..,... ... :.....!'....• .... +.":.::.!;;.~• S•": ~.:_• ... +.•-&.• • • • • •X..:~•":!" ..... • ~ .. • • • ,+:~•:--' • • • •• • • •:3 ~1 

t-~~~ZUliNiN Olt~I~_ ESİI_~I_ J~ı 
~t:&-• ••••• ·· ~~· ••••••• ···.:. ... ~~~·.~~~· .. -.-.!ot: •• • ""•'.'":e-:+..::.......-. ·~~ • ·~:. •••• ~ •••• ~~· ... •.J 

Türkçe sözlü - Türk musikili 
ı IL.~yll~ ""' M~~ll"i16!11Fi 1 
Şiirler : Besteler 

Vecdi Bingöl Saadettin Kaynak 
Mecnunun şarklları Leylanın şarklları 

.Münir Nurettin iV/Üzeyyen Senar 
Localar satılmaktadır 

Telefon - 250 

Bugün gündüz matinede 

Sekizinci - 6000 düşman 
• 

ı-----111m1ıııımı:ııımııııızız-=ı ......... .__.ma .... _.. .......... ..._ 

ALSARAY VE TAN 
Sinemalarında Gösterilmekte Olan 

R©me®© .dJlt:iJUye®'ft:Ölfil UNUTULMAZ KAHRAMANI 
Leslie Hovard ve Genç Artist Duoglas Fairbanks Jr. Tarafından 
Yaratılan ve Hissi, Dramatik ve Heyecanlı Bir Mevzua Sahip 

l"•••H••DÜŞl~A i IELİNDIE IESiR•••••--: 

1 TÜRKÇE SÖZLÜ İ 
1 ..................................... : 

Büyük film umumun takdirini kazanmaktadır 

Alsarayda. ilaveten Tanda ilaveten 
(Aşkın Ölümü) {Cücelerin korkunç şehri) 

Fransızca sözlü acıkh Heyecanh büyük bir 
ve güzel bir film Macera filmi 

Buğün 2,30 da Güçerenin korkunç şehri düşman elinde esi 

1 
ı Çifçi Birliğinden: 
1 Yağmurdan fazla zarar 

Küçük tasarruf hesapları ı görmüş pa'.11u~ların çiftçiyi 
koruyucu hır fıatla satılması 

T. İŞ BANKASI 

==Gençlik ve Güzellikler Timsali 

Alsaray Sinemasında 
Göreceğiniz mevsimin en fazla musikili 

Şen ve çok cazip bir filmi olan 

3 
KIZLAR BUYÜDÜLER 

Şahaserler şaheserinde harikulade sesile şarkı sögliyecek 
Prestişkiirlarını gine teshir edecektir 

Mevsimin bu en nefis filmini görmeğe hazırlanınız 

Bugün 2,30 da Koljliler revüsü 

DüSman elinde esir 410 
imtiyaz S a h i b i : Caflit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Aflukat Kemal ÇELiK 
Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

KIZILAYA 
Aza Olmak Yurt 
Borcudur. 

BUGÜN MATBAASI 
1 9 4 1 1 K R A M 1 y E p L A t1ıı 1 içın Ticaret Vekaletince ted

bir alınacağından elinde satıl-
K E Ş 1 D E L E R: mıyan bu nev'i pamukları 

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

i···ö·ai<·ı:o·ii····ı sında Yapılabilir 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. bulunan Çifçimiz'in numune 

1941 ı·KRAMl.YELERİ --- ile birlikte mikdarını Birli• 
,........-- ğimize bildirmeleri ehemmi· 

1 
yetle ilan olunur. 1 Adet 2000 Liralı k 2000. - Lira 

3 " 
1000 

" 
3000. - " 411 --4 

2 " 
750 

" 1500. " 
4 

" 
500 

" 2000. " 
8 

" 
250 " 2000. - ,, 

35 100 " 3500. - " • • 
80 

" 
50 " 

300 
" 

20 
" 

Türkiye iş Bankasına 

4000. - " 
6000. - " 

para yatırmakla yal-

İ Kemal Satır i s·z de• TABA ~İT İŞLERİNİZİ 
i Hastalarını hergüıı i 1 1 (BUGÜN) Matbaasına 
: Kızılay caddesindeki nıua· : 

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda faliinizi de denemiş olursunuz. 377 
i yene evinde kabul eder. (9) il YAPTIRIN iZ. 
••••••••••••••••••••••••••• 

===========-~ -~-

-- - -

Dikkat: Horuzoğlu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak zengin olur. 

Dikkat: 
Dikkat: 

Zevkle dinlemek ve tek seda almak istiyen mutlaka 
HorozoğlU Mağazasından ceryanlı veya akimlatörlü ( Aga ) Radyosundan almalı 
Gramafon almak istiyorsanız Horozog~lu Mağazasına uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. 

Plak Hatlar• (120) kuruştur 

Dikkat: Her nevi okul Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozoğlu ~::ra:;::~eni~:t~~.etmeniz 

Adres : Adana M
0

erkez oteli altlnda H o rozoğ 1 u 
' -~':,;.', :-: - '!_ ~. j' 1- - •• • ' .. • ' ' ,· ' ~' ' 

Vasfi Orgun 
MERSiN 

ithalat - ihracat Komisgon 
-~~-

GÜVEN 
Sigorta Sosyetesi 
Mümessilliği 


