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Afyonkarahisar 30 (a.a) - DID sut 
3,50 de barada oldakça fiddetli bir yer 
sanınt111 olmuştur. Hasar yoktur. 

CEYHAN NEHRi 5 ETRE YiikSELDi 
Amerika 
gardımı oe 
milıvercil er 

Yazan : Bekir SıtkıKunt 
HataJ llebun 

A merikanın lngiltereye yapa· 
c•fı yardım hakkındaki kanun 

llyihuı Amerika Parllmentoıa b~-
riciye encOmeninde mGzakere edıl· 
mektedir. Amerik.adaki iki siyasi 
parti demokratlarla cambariyetc;i· 
ler ba kanana bntnn kavvetlerile 
taraftardarlar. Demokratlacaft lideri 
cambarreisi Bay Ruzvelt, ~u
na teklif eden adamdır. Cilmbari-

yetçi1erin c6mhar • j_ , tıi(ııuedi 
Bay Vilkide yardım kan~'-m 
m a n a 1 i l e taraftardır ve bay 
Vilki balen lnrilterede balan. 
makta olup yapalacak yardımm 
ıekli ve derecesi hak.kında tf"tkik· 
ler icra etmekte ve La 'arada in· 
filtereye topyekOn yardım lüzuma· 
na mndafaa eylemektedir. Ameri
kada bir kmm infiratçılar ve tay
yareci Lindberr yardımm aleyhin· 
de balanayorlar ve lnriliz mailO
biyetinia Amerikaya hiç bir tesir 
yapmıyacatını, yardım kanununun 
kabUlll halinde Amerikanın haf ye
n harbe tOrGklenecejini iddia edi· 
yorlar. Bu fikirde bulananların 
ekalliyette oldukları ıllpbesizdir. 

Yardım taraftarlannm mlltale
uı pdv: Şayet lnriltere mailGp 
ol•na, Avnpadaki son demokrui 
kalesi de ydulm11 olacaktır ve ıı
ra Amerikaya relecektir. Atlantik 
denizi tatnllterlerin istilhı bnlar1-
aa seci çekemez. Am.-rikanın istlll
•• mibvercilerin boyllk bir deniz 
kandti vlcada ptircb"lıten ': son
ra, meseli, cenubi Amerikanın it
r•li ıaretiyle bqhyabilir ve Ame· 
n1sa da, bir çok Avnpa millet!eri 
tibi esarete abnabilir. Am9rika el
bette İltiliya ka111 koymak için 
elin.len relditi kadar çal1pcaktll'. 
Ba da Jlllarca en aflr harp ha· 
mb!ını ve muraOannı icabettire
ceti fibi, ba sin ölmeleri istenil
miyen milyonlarca Amerika renci
nia telef olmalannı da iataç ed .. 
cektir. Bu tehlikeli ve karanbk. is
tikbali önlemek, insanhtı dG1tUP 
mllthit firclaptan kurtarmak için 
lnl'iltereye sadece malzeme yarm-
.. yapmak klfidir. Y apdacak ba 
rardua, lnriltereye olmakta• ziya
... , Merikanm kartahata içindir. 
Hltta, hiç b6yle bir ihtimal me,,. 
cat olmasa bile, mibvercileria ka
racaldan yeni ikthadt .U.m, Ame
rikaJI fakn, sefalete dlflrebilir. 
Yani mllcadeleyi mibvercilerin ka· 
zanması, her banfİ cepheden mü· 
talea edilirse edilsin, Amerikanın 
istikbali için pek vahimdir. Ve bu· 
nun llk. allmeti olmak (lzere, Ja· 
ponyanın da dahil balundajıı Oç
ı .. pakb imza edilmiftir. B• pakt 
Japonya dolaylsile, bUbaua Ame
IÜaJI istihdaf etmektedir. 

Ba izUtan yardım taraftarla• 
rlam bacliıleleri ne kadar isabetle 
,WOkleri anlqdpaktacbr. Am8" 
ka balluam da b6yle dllfllnmekte 
oldap Amerika tarihmde emsali 
r6rllmemİf oldata Osere, Razvel· 
tin Gçilncll defa cümharreisli;ine 
Hçilmesiyle sabit olmuştur. Çünkü 
balk Bay Razveltin lnfiltereye yar· 
dım taraftan oldujıınu bildiği hal
de, hatti ıOphesiz bunun için tek
rar niıdip relmesini istemiftir. 
Baa inflratç11ann ve Lindberfin 
Amerikayı harbe •lrilldememek 
için, yardıma aleyhtar oldald•rını 
söylemeleri, hadiselerin müstakbel 
Hyrini idrak edememeleri ıeklinde 
iıah etmek mGmkOn oldata fibi, 

: 

Bir lnıilis /ilOR 
Ce6eliltt•ıld• 

-
Madrit 30 (a.a.] - Dun 

CebelOttank liman,.da bir ln
ailiı filOl'a demirlemiftir. Bu 
filo bir saffl harp JpmİIİ, bir 
tayyare remisi, s krovazör, 10 
torpito muhribinden ve kıtaat 
ve harp malzem~ılle dola iki 
b&yGk nakliye vaparadan mtı· 
nlcQptir. 

Filo meçhul bir ... te tit
._ .... 1akmda Gebelıtta
""- aynlacakbr. 

Almanya 
CebelUttanka 
Taarruza 

hazırlanıyor I 
Slcilyadakl 
Alman tah
,ıdatının he· 
defi bulmlt 

lngiliz mahfRlari, taarruz 
hareketinin şubatta baş
lamasına muhakkak gD
rUyorlar 
1 RADYO GAZETESi 1 

ilk balaar yaklqhkça Al· 
manyanın, Am•rika yardımı 
yetişmden evvel harbi n\hayet
lendirmek için yapacafl t91eb· 
bils etrafında rivayetler çotal· 
maktadır. Bu hususta Ameri
kan Kolombia radyosu Uç ih
timal ileri sOrmektedlr: 

1 - Almanya evvela ln
rilterenin istilhına t91ebbüt 
edecektir. Fakat lnriltere de 
böyle bir tepbbllse brfı koy
mak için dört milyon asker 
hazırlanmıftll'. 

2 - Almanya CebelGttan 
Gzerinden taarruza l'eçebilir. 
Fakat bana da FrfDI& ve is
panya enreldirler. 

3 - Almanr• Balkanlarda 
taarruza l'•Çebillr. Utin böyle 
bir tqebbOı için Balraristanı, 
Yuroılavya ve Tlirkiyeyi ka· 
ıanmak lizımdır ki ba devlet
leri kendi tarafına -kazanama• 
m11tır. 

Alman donanmuı komu
tanı Amiral Reyd• bir taar
ruzun yakın oldajınm 1'9çen· 
lerde söylemitti. Don de ltal
yanın Jarnallditalia ıuetesi y 
dıtı bir makalede fÖYle de
mektedir : ., ltalyan ordalan· 
nm harıketi Strateliktir ve 
mavakkathr. Pek yakında aih· 
Vf//I devletleriala banketi bq
byacak ve o umah saferin 
banti tarafta olacafl anlat1la
cakter.,, 

lnfilisler AlmaaJ.& tarafua
daa ilk balaanla bir taarnnD 
plecetüal l6yllyorlar. Hattl 
lorilb radyosu bu taarrann 
tubatta batlama11 ihtimalini 
kuvvetli buluyor. Zira taarruz 
için en müHit zaman bu aydır. 

Ayni radyo, Afrikadaki ha· 

rekittan bahsederken, Alman· ı 
yanın Cebelüttanka karJI taar
ruza hazwlandıtını lnriliz kay
naklanndan aldıtı haberlere 
atfen bildinaektedir. lapizle
n pe peeral Veyvel Ubya· 
da scıratle hareket etmek 11-
zamana duymıqtar. Zira Nil .... 

tayyare ve ordaıandan bir kıs
mının Sicilyaya gelmeleri Ce
belüttar1ka bir hücum yapaca· 
jını röstermektedir. 

Yardıf11 
kanunu 
Amerika hariciye 

Encımanlndan çıktı -
Anlcorcı Rodgo G,,_,.~,. 

Amerikadan dOn relen bir 
haber• röre. mebasan meclisi ha -
riciye encllmeni nihayet yardım 
lcanaaaaa çıkarmlftır. fakat bu 
kananda döıt noktada kaJlt 
koymqtar. 

1 - Reisi Cambar Roıvelte 
verilecek sallbiyetlerin 1943 HDe

tinia Haziran nihayetinde soaa 
erecetine dair kayit. 

2 - laıiltweye plecek ticaret 
,..u.u.. Amerikan harp ~ 
riolD ltfirlldai .. edea kayıt. 

s - A8erlku uUrl ...... 

BiR COK KÖYDEN MALO-
M AT ILINAMIYOR 
Buliin geç vakıt Ceyhan nıalıGhirimizd~n aldıfımıı 1110• 

limafa ıörr., Ceglıan nehrinin giiknlişi 5 metreyi 6ıılmq• 
t.,.. Bir çok köylerden maldmat alınamamış, Ull'tll' N slgt111 
teahit edilememiştir. 

. Diler ttua/tan, Kodirli 111rıha6irimiz C.glıan nelubıin 
lafması neticesi Mecidiye w Kesi/celi lcöglerinin wa/ını 

· sa sardıfını, fHIZiget tehlikeli ıöriildillil için ıerekli 6ii· 
Hin emniyet tedbirlerinin alıntlıfını bildirme/etedir. Ba 
luuıutald diler M6erl•rimlz 2 inci sag/amızdadır. 

Merkez Bankası, ir.gillz 
lira ı alıP satabilecek 

BugUnUn Ankara Muhabiri Blldlrlyar 
kt;- ve ıaran hazinexe aid olmak \lıere merkez merkez bankasınca Türk - lnriliz malt anlqmuı 

fllllakUlnia yıpacajı döviz a)ım ve sahmına dair bO· hükümlerine göre tesis edilen busast hesaplardaki 
U..t yeni bir kararname nefretti. Kararnameye mevcad niabetinde döviz tahsis olanar. Cllaıhariyet 
t6rt'; fuerkez bankası lnfiliz liruı ahp satabilecek- merkez bankasınca yapılacak tediyata mahn idhaline 
tir. tn;iliı lirur 1erbeat dövb. olmaktan ça1'tıtı ait rümrlik malr.bazu esas tqldl ed•r· 2·11541 ıayw
itin bu karara lbam plllmllft\ir. b kararnamenin 3 ilncll maddesi maciWnce tetkU 

1 birinciUnu 1940 tarihli Tlirk • lnfiliz malt edilen heyetin lnriltere ve lnfiliz liruı rrabana da· 
anbıtilUt b&kllailerine tevfikaa ln,Wz •• lnriliz ll- bil olan memleketlerde akreditif açılmak ıaretile icl
rut' trffba daWl olan memleketlerle 79pdan mi· haline liizam l'Örecej'i mallar için Cllmhariyet mer
m.w.r • ..,... icra. edilecek tecliyeler hakkında "• bankası malın ithalinden evvel de tediyat yapa
.. ~e nqrohada. Kararname esaılanna rö- bilir. lnriltere ve lnfiliz lirası rrabana dahil mem
.. : lıhrkti bankası tarafmdan abmp sablmuı Vekil· leketler işba kararın .nqrine tekiddOm eden zaman
... .ffefeti W.rile telbit eGibaiş olan lnfiliz lirala- larda yapılmış olup tediyesi tekemmül etmemif ba
rin• 2 i(bma•neJ 1940 wilHDde ln,iliılerle tW ,-... ithalit ve ihracat _.....leleri itba braılB 
edi~ olu mali an ..... ye tevfikan priml.-ini Ö<I• nqrind•n itibaree 2-11~41 sayıh kararname maciWD
....... tahsil etaefe C&mbariyet mttkez banlruı ce t91kil edilen beyetce v•rilecek kararlara tev&bn 
.. HlaMJ-t-....-.-Jid ...... ir. Clmlaariyet bukuuun prim tatbikatıa• C&mhariyet wkez bankamnca tufiye olu•. 
du. .atevellicl Ur ve ıaran huin91e aiddir. TGrki- lnptere ve in.ut• lirua ırabana dabil memle
Je • ln,iltere ve ID,wz 1irU1 j'nlbaa clabil ketlerle yapdeca~ ithallt " ihracat muamelelerine 
..... eketJer arlllll1Cla yapııac.k iclhallt ve ihracat .ateaWk tab9 lamited ıirketine verilmiı olan sell· 
-...a.aerW• .etevellicl tediyata ._. ilaracat ve W,..._ Ca..hariyet:merkez bankasınca istimal edi-

NUJODllizmİR rıtdlnllİI ~-~ith~a11t::::-::·:·e1:•::::a :=:!::=:!:!:bnlmab:==:-:::•::· ============ 
mıaase~etilı 

Hltlerin 
Nut u 

- H• _,. ,_.,,,. I 
oalceri ıelirse, Alnuın or
drısrı oraga giiriigecek/ 

Diyor -
Bertin 30 ( A.A ) - Hitler 

naıyonal ıosyalistliiin Almanyada 
karalufaLan 8 inci yıl dönll•ll 
münuebetile, bu rün saat 517,4 
de bir natuk söylemiştir. Bir baçak 
sut ıür• ba nutukta bay Hitler, 
v ... , maahtıdesinden beri reç• 
UdlHleriD bir tarihçesini yapmıt. 
...,..ı 101yalistlitin Almanyada 
bafardıta itleri bir kere ........ 
tırlatm11tır. Ba ..Unkiı harp vuiy .. 
tine gelince, Hitler Amerika yar· 
damından istibf afla bahlederek, 
yardım retirec.ek yeminlerin batı~
cajını söylelDlf, her nereye lnfİIİI 
askeri reline oraya Alman ord11· 
••• yOrüyeceiinl beyan etmİf, 
ilk baharda mllhim deniz hareki· 
tmın yapdacaiın bildi11Dittir· 

Hitl• zafere itimadmı beylD 
eclerek sözlôİ bitirmittir. 

rinin mavafakab ahnmadan ln,U. 
tereye sillh pnderil...W ..... 
eden kaJlt. 

4- Abaacak tetbirlerin kon-
rraya man"'•m•n. haber v.U... 
IİDe dair olan kayat. 

Ba kayitlerden en mahnrta. 
GçOncütOdlr. Zira birinci kayıttan 
bir f8Y çıkmaz. ikinci kayıt il8 
RazveltİD sallhiyetlerinia 943 ba
ziraaı soaanda bit••• erecej'İ 
bakkmdadw ki o zamana kadar 
barbın uzayap azamıyacatı keati
rUeıaes. fakat llçUnç~ kayit ukerl 
198erin ••vafakatmı almıclan si
Wa röaci•ril•eeini men ediyor ki, 
Rosveltin ellerini batluuktaclır: 
Mamafih ba cihetin de hal edif=esl 
_. mubt•eldir. ~il~ 
na pleeu ı..ıta .,..... ,.... 
oeil ... ..U1Mlrtedlr. 

Libgado/d lnıiliz lcawetlerimlen 6ir ıöriinlı 

Derne ·ı lievAoA HAREKAT ıı=---V-il_k_i -
DOştO 1 n g i 1 iz L d lıaifiz motorlu kuvvetıeriııin en rada sıoınakları 

sDratle Bingazire hanlıat· ilerleyİŞİ 09Zdİ 
Bir 

1~~~m~hur• ... kolaylaştı 
:~~r~:: ~: ne:r.~ ~:;: TobruktamUhimPatrol 
ratı clalralan .. ktadır. Geçen hafta Sf k ı OBP.fl Tobrukıan dllf...Ue Demeye kMfı O U 8 8 T 
yapıl•cak bir taamazda ba f8hrİD NAPQı ,, YE 
karadan relecek hareklta kartı L4 
tahkim edihaeclitini s6ylemit ve 

yakında dllfmesiaİD çok mahtem•l u'"CUM 
oldıataaa ipret ebnittik. Demede n.U l 
Sollum ve Seydibarraaidea kaçan 
zayif ltalyaa kıtacıldarile, f8brin 
yerli atalan ve •tdan IOldan 
r•tirtilen yine uyif btacddar ba
lunıayoıda. Ba .. brin zaptind• 
sonra sahil boyanca Blaıuip ka· 
dar pek ailüaa .. kavemet kalma
llUfhr, 

Şimdi ..... motorla bwet
&.Wa llradt .8'Drul,. laarebt-

Dnaını s. 3 "• 
leri çok mahtemeldir. Gerçe balen 
baıı lnriliı motorla kıtalan Bini'•· 
ıi 6nOndedirler. Uldıa Demenin 
difmesindeo sonra haradaki kıta· 
lann de Binrui barekltıaa iftirlk 
ettirilmesi dAba çabuk bir netice 
tlcle edWaelİD• Hbef olmattar. 

...,. a ....... 

Londra 30 (a.a) - Vllki dlla 
akfam alarm esnuında bir çok 11• 

paklan rezlllİftir , 11tmaldarda 
bulananlar Vilklyi tanıyarak kencll

ıini l'ayet df>stane kartılamlf)ardw. 
bir ııjınakta halk Amerikan fal'• 

kısı söylemiftir. Alarmı müteakip 
bay Vilki p beyanatta bu1111UD .. • 
tıar: 

•• lnfiliı milleti fevkalade bir 
millettir. Manevivatı bonk tek bir 
kişiye rutlamadma. Ba yaptljul 

reıinti fimdiye kadar yapbfua 

tecrtıbelerin • tayanı itimat ola
nıdw. Amerikaya döallfa.de ..... 
tadk çok pylerim var. • 

Bay Villd, ııtm•k' m MJ'lk 
bir ilatimımle b~ ~ 
bayntial .... ._...,, 
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TETKİK 

ISYECTE HAYA T 
Dünyanın en demokrat yurdu 
olan bu memlekette halk hüküm· 
dar ailesiyle, bir aile efradı gibi 
yaşamağa ahşmıştır. ---- ---- --- --- - - ---- -• 

Isveç, hür ve müreffeh bir şimal 
ülkesidir. Halk asırlardır fikir 

ve hareket serbestisine o kadar 
derin insiyak peyda etmiştir ki ye
ni cereyanlara daima yabancı kal
mıştır. 

lsveçin en salahiyetli fikir 
adamları, bütün siyasi teşekkülleri, 
papazlar, muharrirler, profesörler 

la bir felsefe doktorunun kart!!· 
na Frü doktorina - bayan doktor 
zevcesi! Bir binbaşının zevcesine 
Frü Majorrska diye hitap edilir. 
Asıl tuhafı lsveçte, ber kadının 
elbisesini kocasının resmi elbisesin~ 
ve bütün halk bu kanaaıta ve vic 
dandadır. 

Memleketin 

!er tarafından 

idare edilen bu 
mesud 
ketin 

memle· 
arzettiği 

insani manza· 
Jaya hayran 
kalmışlardır. 

Bir Fransız 

mühendisi, bir 
lsveç fabrika· 

/sveçte sİflil memurların 
hepsi üniformalıdır. Buka· 
dar üniformalı adamın ka· 
zıları da muhakkak, elbi· 
seferini kocalarının rütbe 
ve mevkilerine mahsus ala· 
metlerle süslerler, 

tam bir hürriyet 
içinde inkişaf 

etmiş olanferdi 
ve içtimai ben
liği bir takım 
yerli hususiyet

lerden örülmüş 
milli ve maşeri 
vicdan ve seci
yenin makesi 
haline gelmiştir. 

sını ziyaret et-
tiği zaman, çalışm4 imtizacı karşı
ıında: 

- Bu işçilerin ustaları nerede? 
Burada, teknisiyenlerle meslektaşl
arın birbirleriyle kaynaşmasından 
başka birşey göremiyorum. 

Demekten kendini alamamıştır. 
Bu zat, 1 Mayıs bayramındaki işçi 
tezahüratını seyrettikten sonra da: 

"- Proleterva nerede? Bu gör
düğüm ortahalli insanlar arasında, 
işçi kıyafetinde kimse yok! 

Diye bağırmıştır. 
Çünkü, lsveçte, ne iş verende 

tahakküm itiyadı, ne de işçi teşki

latında amele diktatörlüğüne meyi 

vardır. 
Burada hayat, tam demokrasi

nin ruhuna uygundur. Bundan do
layı demokrasilerin gayesi, ihtilal 
ile iş başına geçmek değil, normal 
şartlar dahilinde işçinin yaşayış 

seviyesini yükseltmektir. 
Evet, bu memlekette de, sos

yalist tdamülıine göre tezahürat 
yapılır; fakat, başlarında melon 
şapka, üstlerinde iyi bir elbise bu. 
lunan 6. l ümayişçiler, önlerine beyaz 
eldiveuli iki polisi takip ederken 
ciddiyetten ayrılmazlar, sınıf kini 
ve düşmanlıgile diğer vatandaşla
rını istihkar etmezler. 

Bir ihtilalci St<'kholmd'en geç
tiği zaman, gördüğü hayat manza

rası önünde: 
- Burada, Hr ihtilal kopsa, 

hükQmet devrilse .. Eminim, ki hü
kQmetin başına geçecek olan ih
til.ilcilerin ilk işi, devirdikleri Bur
juva hükilmeti azasına bir ziyafet 
vermek olacak. Hiç şüphesiz, ihti
lalcileri iş başından atacak olan 
kapitalistler de, muarızlarına ayni 
cemileyi esirgemiyecek. 

Diyerek, lsveçdeki cemiyet 
hayatının olgunluğuna işaret· et
miştir. 

• 

lsveçi tet· 
kik edenler, sosyalistdeki rütbe 
alimetlerile süslemesidir. 

Mesela bir gene"alin karısının 
omuzlarında sırmalı apuletler, göğ 
sünde kordonlar görülür. lsveçte 
sivil memurların h~psi üniformalı· 

dır. Hatta kralın dişçisinin bile 
üniforması vardır. Bu kadar ünifor 
malı adamın karıları da muhakkak 
elbi•elerini kocalarının rütbe ve 
mevkilerine mahsus alametlerle 
süslerler. 

lsveçlilerin süse ve üniformaya 
çok merakları vard•r. Müze mÜ· 
dürlerinin bile yan tarafl•rında bi
rer kılıçları sallanır. Saray teşrifa
tı ise çok tuhaftır. Saraya kabul 
olunan erkekler beyaz yırtmaçlı 
siyah kabarık yenli sırmalı elbise
ler, kadınlar da frak giymeye mec· 
burdurlar. 

* ** 

Isveçlilerin ziyafetlerinde de bir hu · 
susiyet vardır. Her ziyafette, sof 

raya . oturulduğu zaman ev sahibi 
bütün misafirlerine "boş geldiniz,. 
demeğe, yemekten sonra da ev 
kadın1n1n salonda oturmak şerefini 

kazanmış olan zat da, bütün misa
firlerin minnettarlığını arzetmek 
için kısa yahut uzun bir nutuk irad 

etmeğe mecburdur. 
Yemokt' her erkek, evvela 

sağındaki sonra solundaki ile, on· 
dan sonrada sofradaki misafirlerin 
ekserisile ve bilhassa en nihayt.tte 
karısile kadeh tokuşturduktan son
ra içkisini ağzına alabilir, Karısını 
unutan kimse, bu nezaketsizliğini 
ertesi günü, ona bir hediye almak 
snr,.ti)P gidermek mecburiyetinde 
dir. 

Gclırelelim bu iş de, büyük 
merasime tiibiılir: Her kadeh tokuş 
tuktan, sağında ve solunda bulunan 
kadın veya erkekten sonra diğer 
misafirlere geçerken meratip silsi 
lesine riayete, •Onra kadehini elbi

sesının üçüncü düğmesi hizasına 
kadar kaldırarak muhatabını selim 
lıyarak içkisini içerken gözlerini 
onun gözlerinden ayırmamaga içtik 
ten sonra da zarif bir tebessümle 

Anguste 
Zanchi 
adında bi 

917 de esir dü
şen bir ltalyan 

ltalyan esi
ri, karısı ve altı çocuğu ile bir
likte doğduğu şehir olan Berga· 
meya vasıl olmuştur. Zanchi ta
mam 24 sene evvel, 1917 sene
sinde Tagliamento cephesinde 
Avusturyalılara esir düşmOştü. O 
zaman kendisi Cernovizt civarın· 
da bir esir kampına gönderilmiş 
ve esasen çiftçi olduğundan çift 
işlerinde çalıştırılmağa başlanmış-
tır. 

Zanchi çalıştığı memleketi 
beğendiğinden harp bittikten son
ra orada yerleşmiş ve bir Rumen 
kıziyle evlenmL;tir. Bu havalı Ro
manyaya verildiğinden Rumen ta
biyetine girerek bütün ömrunu 
burada geçirmege karar vermiş· 
ti. Fakat son zamanlarda burası 

Sovyet Rusyaya geçmiştir. Zanc
hi Sovyet tabiiyetine geçmemek is
temiş, karısını ve çocuklarını ala
rak uzun bir seyehattan norıra 

memleketine dönmüştür . Şimdi 

tekrar eski tabiiyetine avdet ede
cektir. Ayni zamanda bir keliooe 
ltalyanca bilmiyen çocukları da 
ltalyanca öğreneceklerdir. 

• 
Agahanın yarış ı H~:ş!~~ 

afları Ağa han 
Avrupa· 

da en kıymetli yarış atlarına ma

liktir. Bu atlar harpten evvel ln
gilterede bulunurdu. Harp çıktık

tan ve hava bombardımanları 

başladıktan sonra Ağa han atla
rını müstakil lrlanda hükilmeti da 
bilinde bir mahalle göndermiş, 

bunlar için ahırlar yaptırmış, hu
susi su getirtmiştir. 

Geçen hafta meçhul bir ta
kım tayyarelerin lrlandaya attık· 
!arı bombalar az kalsın bu atların 

ölümüne sebep olacaktı. Bomba· 
lar ahırlara yakın bir yere düş· 
müştür. Binalarda zarar olmamak· 
\a beraber su yo\\arı bozu\muştur. 
Ağa han §İmdi bu yolları t•KDİr 

ettiriyor. 

• 
fıAlmanyada nU- ı Harp ~üf!n tezayudu 

1 fus tezayüdü 1 harek.et.ıeri-ne manı ol-

mamıştır. Almanya sılıhiye işleri 
şefi doktor Conti tarafından neş
rolunan malümata göre 1940 se
nesi kinunsanisi birinden Ağus· 
tosuna kadar Almanyada 1,131,270 
doğum olmuştur ki 1930 senesi
nin ayni müddetine · nazaran 33, 
295 doğum fazladır. Diğer aylar· 
daki iptidai malamata göre bü
tüo Alman şehirlerinde doğum 

vakaları 1939 senesine nazaran 
daha çoktur. 

Üçte biri harp içinde geçen 
1939 senesinde Almanyada 1,633, 
000 dogum olmuştur. 1940 sene· 
sinin kati rakamlarında doğum 
yP.kOnunun 1939 senesine nazaran 
hayli çok olacajiı muhakkak sa· 

yılıyor. -

Seyhan ve ceyhan ne
hirleri tahribat yaptı 

Mülhakattaki zarar ve 
ziyanın tespitine baslandı 

Evvelki ırec.,, yağan şiddetli yağmurlar yüzünden Seyhan nehri bir
denbire taşmış ve az bir zamanda sular 2,75 santimetre yükselmiştir. 

Nehrin taşmasile barajda regülatör inşaatında bilhassa demir köprü cıva
rında nehir üzerine kurulan köprüde tahribat husule gelmiştir. 

Geç vakit nehrin suları alçalmağa başlamış ve 80 santimetre inmiştir. 
Mülhakattan gelen haberlere göre, sular Hadırlı köyünde yatağından 

çıkmış ve kayışlı köyüne kadar olan araziyi sular basmıştır. Buradaki 
zarar ve ziyan tespit edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre Seyhan nehri, Mihmandar köyünün nümune 
çiftliği civarından da bir gedik açarak .raziyi istila etmiştir. 

Ceyhan nehrinin de 3,70 santimetre taşdığı, tahribat olmadıgı ve 
ırerekli tertibatın alındığı bildirilmiştır. 

----
Ceyhan' da korkunç 

bir kaza atlatıldı 
Ceyhan: 30 [Hususi muhabiri

miz bildiriyor]- Burada on beş in
sanın hayatına mal olmasına ramak 
kalan korkunç bir kua atlatıl
mıştır. 

29 ikincikiinun Çarşamba gü· 
nü saat 13 sıralarında 15 insan ve 
3 hayvan yüklü olan Ceyhan ge
misi karşı sahile geçerken birden
bire tel kopmuş ve Sal suların 

cereyanına kapılarak sürüklenme· 
ğe başlamıştır. 

Tehlikeyi gören yolcular fer
yad etmişler ve yardım istemiş
lerdir. 

Osmaniyede bir 
yaralama vakası , 

Osmaniye 30 (Hususi muhabi
mizden) - Bundan 4 gün •evvel 
Polah Mehmet çiftliiinde oturan 

Alibeyli mahallesinden Mehmet Ali 
Kızıl yaprak ile ayni çiftlikte otu
ran Mehmet Huylu ve oğlu Ömer 
Huylu aralarında kavga çıkmış, 
bırbirlerini ağır surette yaralamış· 
lardır. 

Yaralılar memleket hastahane· 
sine kaldırılmış, hadise tahkikatına 
başlanmıştır. 

Dünkü maç 
ldmanyurdu-Seyhanspor genç

lik kulüpleri arasında dün caat 15 
te şehir stadyomunda hakem B. 
Kenan Gülgün idaresinde yapılan 
maç, ldmanyurdu gençlik kulübü· 
0-10 nün galabesile neticelenıoiştir. 

Halkevinde konferans 
Bu akşam saat 2,30 H alkevi 

salonunda Bay Celal Ağah Uyanık 
tarafından (bu günkü tapusicilli mü
essisesi ile şekli sabıkın mukaye
sesi ve tapu sicillin tescilin faide 
ve neticeleri) mevzulu bir konlrans 
ve orkestrası tarafından da bir 

• konser verilecektir. 

Emniyet komiseri B. Şerif 
Akalın ve Belediye zabıta amiri 

B. Burhan çok geçmeden hadise 
mahalline koşmuşlar ve suların ce
reyanına kapılan salı tutmak için 
çareler aramağa başlamışlardır. 

Nihayet büyıik müşkil.itla Cey 

hana yarım saat mesafede bulunan 
Kalineti köyünde nehir kenarına 

kalın kendirler atılmış, sal tutul
muş ve hiç bir zayiata meydan ve 

rilmeden bütün insan ve hayvanlar 
kurtarılmıştır. 

ı 13 yaşında bir 
avcı 

Tüfeğini doldururken, kaza 
neticesinde öldü 

Osmaniye 30 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bundan iki gün 

evvd kuamızın Kara Yiğit kö
yünde feci bir kaza olmuş, 13 yaş
larında bir çocuk ölmüştür: 

Kara Yiğit köyünden Yusuf 
oğlu Mehmet Alçı, tek av tüfegi
ni alarak köy civarında ava çık
mıştır. Bu esnada boş bulunan tü
f~gi doldurmak istemiş, çakmak 
bır dikkatsizlik nefo·esi birdenbire 
kapanmış, kapsul patlamıştır. Çı
kan saçmalar zavallı çocuğu der
hal öldürmüştür. Zabıta ve adliye 
hadiseye el koymuştur. 

OlçU ve tartı muayeneleri 
Damgalı ölçülerin 941 yılı mu· 

ayeneleri için belediye ayar me
murluğuna müracaat müddeti ba 
akşam sona ermektedir. Öğrenil
diğine röre, kanuni müddeti için
de beyanname vermemiş olan ölçü 
sahipleri hakkında 1 şubattan iti· 
baren takibata başlanacaktır. 

Adanamızın, heman herşehrimiz
den daha üstün yaşattığı iki mües 
sesesi vardır. Bunlardan birisi 
Türk Murif cemiyetinin, diğeride 
çocuk esirgeme kurumunun aş· 
haneleridir. 

Bu iki hayırlı ,kurumdan Tür 
môlarif cemiyetine " ait olanı son 
günlerde lüzumu kadar alika 
ırörmemektedir. Filhakika maddi 
her varlığı olan bu müessese ver 
diği yemeklerle orta tahsil çocuk 
!arından aşhaneden istifade eden
leri memnun edememektedir. Mün
hasıran lüzumu kadar nezaret ve 
kontrol alakasından, mahrumiyet
ten doğan bu hale tezelden bir 
nihayet verilmesini bilhassa rica 
ederiz . 

Bu satırlnr, vaki şikiyet bir 
muharririmiz tarafından mahallin
de tetkik edildikten sonra yazıl
mıştır. 

• Bu seneki mahsül vaziye

tinin gayet iyi olacağı ekim mın
takalarından gelen haberlerden an
laşılmaktadır. Röko)t., ancak ma
yısta belli olacaktır. Buna rağmen 
ekimin fazlalığı ilerisi için fevka
lade ümitler vermektedir. Bir çok 
mıntakalarda ziraatimiz makineleş
tiği için Önümüzdeki sene istihsa
lit ihtiyacımm temin ettikten baş· 
ka komşularımıza da mühim mik
tarda ihracat yapmak imkinını ve
recek.tir. 

• lstanbuldan bildirildiğine 
göre, Avukatların meslek sigorta
sı için hazırlanan proje lstanbul 
Bürosu tarafından Ankarada topla· 

nan haysiyet divanına yollanmış, 

diva~ bu projede asırari sigorta 
bedelini 1000 liradan 5000 liraya 
indirierek başka değişiklik yap
maksızın tasdik etmiştir. Bunun 
üzerine Vekalete üç sigorta şirketi 

müracaatta bulunmuşlardır. Bu şir

ketin biri tercih edilecek ve der
hal tatbikata geçilecektir. Projeye 
göre her yaştaki avukatlar muaye
ne edilmeden sigorta edilecektir. 
Sigorta 20 sene müduet içindir. 
Sigorta yaş gruplarına ayrilacaklır. 

• Ankaradan bildirildiğine gö-

S tokholm halkı, krallarını. ve 
ahtle kar1s1n1, mağaza cemekin" 

ları önü:ıde görmeğe alışıktır. Kra
lın biraderlerile zevceleri şehrin 

iyi yerlerinde herkes gibi yemek 
yemekten, hatta tranvaya binmek· 

ten çekinmezler. 
Bu tabiiliğin, bu halkla kay

naşmanın sebebi: hükOmdarzadele
rin nesillerdenberi halka mahsus 
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nazik bir yüz bareketile ona minne 
tarlıgını ihsas etmeğe mecburdur. 
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re, Ziraat Vekaleti bazı ecnebi 
memleketler için bir miktar lisans 
vermeyi kabul etmiştir. Bu meyan
da Almanyaya da dört bin ton 
hububat ihracı düşünülmektedir. 

Au mallara mukabil başka bir mem
leketten:temini mümkün olmayan 
makine yedek aksami ile lokonıatif 
idhal edilecektir. Diğer taraftan 

Almanyaya yapılan fındık ihracı 
bitmiştir. Şimdiye kadar 16 milyon 

kHo fındık gönderilmiştir. Bunlara 
mukabil 4 lokomatif daha memle
ketimize gönderilmek üzere Alman
yadan yola çıkarılmıştır. 

' ' . M me<teplere devam etmelerı... _em-
leket çocukları arasında ders gor
meleri, onlarla birlikte imtihana 
girmeleridir. Bu prensler, memle
ket gençliği içinde üniversite tah
sillerini bitirdikten sonra bankala
ra da, büyük müesseselere devam 
ederek staj yaparlar ve yevmi iş

lere karışarak hayat dersi alırlar. 

• • • • 
1 ıveçte, meb'usluk karlı bir iş 

değildir. Burada, bir meb'usun 

bir iyon azasının aldıkları, payi· 
tahta gitmek için bir harcirahtan 
vo senede yüz yirmi içtima ücre· 
tinden ibarettir. Bunun için mem 
le'.<ette bir valinin, bir büyük me· 
m1rurı ayni :ı:am:ında meb'us veya 
ayan olmuına mesağvardır; fakat 

bu hale rağmen. hiç kimsenin vic
danına muhalif rey verdifri görül· 

memiştir. 

• • • 

I• weçte mükile'."e~e~ pek nazikilne
dir. Herkes bırbırıne sıfat ve un

vanını zikrederek hitap eder: Bay 
konsolos! Bay toptancı tüccarı! 
Bay muharrir Bay müze idare mü· 
dürü ıribi. Kadınlar bilo böyle hi 
taplardan azade deiillerdir. Me .. • 

Askerler, Komparsa yatakla
rından kaldırarak yarı çıplak a
damlar getiriyorlardı. Zabit bunla
ra mahzenler arasındaki tuğladan • 
yapılmışdı. Dıvarlarda ki inoan ıeç· 
mesine müsait deliklerin neden a
çıldığını sert bir lisanla sordu. Ge· 
)enlerin içinde en az heyecanlı o
lan, bir ihtiyar diğerleri ilzerinde 
nüfuz sahibi görünüyordu. Verdiii 
cevapta komşularının tayyare hü
cumları sırasında kendi mahzenin
de toplanmağı itiyat ettiklerini 
söyledi. 

Kompara: 

- Peki amma, dedi, senin 
mahzen ötekilerden daha emin bir 
yer görünmiyor; bilakis •.. 

ihtiyar istifini bozmadı: 
- Hakkınız var, Fakat kom

u larım m u o<ii düşünce ve sebeb
lerle benim mahzene gelmi)·Crlar ki. 
Şehirde onlarında bir arada bir 

bnlunmak istedikleri için böy· 

1 1~ ~apı~orlar. Bizzat Alman aaker
reının bıle tthlilı.e orılarında aev· 

kitabiilerine kapılarak böyle hare· 
ket ettiklerine tebii dikkat etmiş• 
sinizdir. 

Kompars cevap vermedi. Sinir· 
lenmişti. Fakat yapılacak bir şeY 
yoktu. Ônüııe getirilen adamlara 
gitmelerini ıöyledi. Vasati yaşları 
elliyi çok ıreçırin olan Fransızlar, 
merdivenleri yaşlarından umulmıya· 
cak bir acele ile çıkıp ırittiler. 

Mülazim ümitsizliğe düşmeden 
puslasını çıkarıp istikamet tayin e· 
derek büyük meydan cihetinde dı· 
varı delmeie devam etti. Getirilen 
aletlere müracaate hemen hiç lü· 
zum hasıl olmadı. Onların başla
dıkları iş zaten h,.men yapılmış, 

dıvarlar delinerek mahzenler ara
sında irtibat temin edilmişti. Sağ· 
lam bırakılmış bir kaç dıvar ise 
incecik şeylerdi ve bir iki kazma• 
ya dayanamıyordu. 

Galeri yedi sekiz metre ge· 
nişliğinde idi. Bazı yerleri yıkılan 
dıvarlarla kısmen kaplanmıştı. Beş-
111etrede bir Ko111par• dıvarlara 

sondaj yaptırıyordu. Fakat hiç u
mumi galeri bulamadılar. 

Taharriyat böylece "ltı saat 
•ürdü. Bu müddet zarfında Kom· 
pars bir ilmide, bir ümitsizliğe diiş· 
tü. işe başladıklarının beşinci saa
tinde faaliyetini arttırdı. Takri
bi olarak papaz Gayyardın evinin 
altına gelmişlerdi. Yukan çıkarak 
baktı. Yeraltı galerisi evin epey 
uzağından, bahçesi papazın evin~ 
kadar uzanan büyük bir evin al

tından geçiyordu, 

Bu son ümidini de kaybettik· 
ten sonra Kompars artık yeise 
düştü ve adamları takip etmekten 
başka bir şey yapmadı. 

Ôğle üzeri Ştroberg ile Şmi· 
tin gruplarile birleştiler. Onlar da 

Kompars gibi hiçbir gizli asker 
bulamamışlardı. Biraz sonra Haym 
da geldi. O bir kaç kişi yakala· 
mıştı. Kompars sevindi, fakat bu 
sevinci uzun sürmedi. Haym hid
detli miacına kapılmıştı. Yakala

dıldarı arasında eo ıuçlu olanlan 

Almanlara karşı aksilik eden bir 
lise talebesi ile mahzen kspağını 
bir Alman askerinin başına hızla 
kapıdan küçük yaşta bir külhan
beyi idi. A~a~tırma şöylece bir Al
man askerının yaralanma.sile ve 
tam bir muvaffakiyetsizlilde netice
lenmişti. 

Dört zabit askeri dajıttılar 
, ve beraberce merkez kumandanlı
iına giderek Kolonelin karşııına 
çıktılar. Fo? Niderstof onlu daha 
ağızlarını bır şey söylemeksizin bir 
resmi telfakiyetsizliği anladı, omuz 
silkti ve açmadan çehrelerinden 
işteki cıuvafgraf uzattı. Fon Ştro
berg bunu yüksek sesle okudu: 

Onuncu ordu umumi kararga· 
hından Sen korentenden merkez 
kumandanlığına: 

Sen Korentenden gelen iki 
Fransız zabiti ile iki Fransız nefe
ri 1 ve 9 haziran arasında H. 17 
yoluyla Fransaya dönmüştür. Bize 
bu malOmatı veren ajanımız "H. 17 
yolu,. tabirinin "Hava yoluyla,. 

(Devamı wv) 

• Ticaret Vekileti, lngiliz 

korporasyonu tarafından getirilmiş 
ve hilen ırümrüklerimizde bulunan 
kauçuklardan 80 ton bam kauçu-

ğun yurdumuza sokulmasını karar
laştırmışlardır. 

• lngiltoreden memleketimize 

16 bin teneke levha, 14 bin tene

ke otomobil lastiği ve mühim mik. 
tarda tıbbi ve kimyevi ecza ırel

miştir. 

Halk evinin çaylı aile 
toplantıları 

Halk evimiz yarın akşam ıçın 
çaylı bir aile toplantısı tertip al
miştir. Saat 17 de başlayacak ve 
20 ye kadar sürecek olan bu top

lantının da, evvelkiler gibi, ıehrin 

mümtaz ailelerini bir araya ıretire
ceği ve aaıniıııi bir hava içinde 
ıreçecetl ıapbeıb:dlr. 



B
u iün düşmilş bulunan Lugün ise, dünyayı harbe sürükle· 
Derne, 30 eylül 1911 de di. Geçen sene yedinci yıldönü-

b. mu" nü müthi• bir harbin içinde id· ltalyan donanmasının yaptığı ır • 
F k T .. k rak eden Nazi bu senede seki

nümayişe sahne olmu~tur. a at ur 
t zinci yıldönümünü bu harbin deva 

askeri şehrin teslimine müt~~aa. 1 b 1 
etmemişlerJir. Ancak 12 bırıocı mı içinde buldu. Bu münase et e 

,-------------; Hitler Berlinde teşrinde bombar Spor palasta bir 
dm•n neticesinde Harp ve nutuk söylemiştir. 
istihkamları yıkıl· Alman devlet 

dıktan sonra şehir D. I mas 1• 1 P O reisi bu nutkun 
zaptedilmiştir. 

!.=:.....;::...!!.:..---------' da daha ziyade 911 senesin· . 
d T" k • ita! an d eskı nutukların· 
h:rbi:de D!rne Yunan or usu dak• fikir, °'.üt•: 

f k l" lea ve delıllerı 
ve cıvarı ev a &"' / h k f 
de muharebelere eSaS l are e e tekrar ladı. Yal-

h olmcştur. nız bu nutukta 
~;9nede yapılan geçmek Üzere dikkate şay.an iki 
istatistiklere göre nokta vardır. 
Oeınenin nüfusu 11360 kişi idi. Fa- 1 - Demokrasiye yapılan hil-
kat son zamanlarda şehrin nüfusu cüm. 
çok fazlalaşmış bulunuyordu. 

Arnavutluk cephesinde 
-Arn; vutluk- c_ephesinde beş 

gündenberı devam eden 

ltalyan mukabil taarruzları hiç bir 
netice vermemiş ve Yunan kıt'a
ları ltalıaııları çok ağır zayiata 
uğratmıştır. 

Yunanlılar Klisuranın şimal 
batısında ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. 

Harbin başlangıcından beri 
şimdiye kadar Yunanlıların 16 bin-
den fazla ltalyan esiri aldıkları 
hıber veriliyor. Son zamanlarda 
lngilizlerin Yunanist•na getirdikleri 
mühim harp malzemesile kuvvet 
bulan Yunan ordusunun yakında 
esaslı bir surette harekete geçmesi 
Beklenmektedir. 

Alman devlet reisi, de-
reokrasi her nerede ise onu mahve 
deceğini şiddetle söylemiştir. Hitler 
937 d9 komonistler aleyhinde söy
lediği sözlerdede şimdi demokrasi
lere kullandığı şiddeti kullanmış-

tı. 

2 - lnglltereye yardım için 
gidecek her vapurun batırılacağı· 
nı söyleyen Hitler, Amerika harbe 
girerse Almanyanında harp hedef 
!erinin değişeceğini beyin etmiştir. 

YUNAN 
HÜKÜM ETİ 

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

İT ALY AN 1 LIBYADA HAREKAT l 
RİCATI in g i 1 iz 

Yunan mermileri· 
nin yağmuru altın· ilerleyişi 
da devam ediyor k I I t 

Londra 30 (a.a) - Matbuat o ay aş 1 
nezaretinin beyanatı: 

" Yunanlılar merkez mıntak • . Tobrukta m'u'hı'm Petrol 
sında ltalyanların iki büyük taarru 

zunu geri püskürtmüşlerdir. Yunan Stoku ele oectı' 
mermilerinin yağmuru altında hal 

yanlar geri çekilerek kaçmışlar- NAPOL/•y' E 
dır. 4 ltalyan tankı tahrip edil-

mişti~~yanat şöyle devam etmek- HÜCUM 
tedir: 

" Arnavutlukta başkumandan /ngiliz tagg uelai bu· 
lığı deruhte ettiği gündenberi rada büyük yangınlara 
Kavalerianın elde ettiği netice ve infilaklara sebep 
bol bol ltalyan kanı döktürmekt oldular 
ten ibaret kalmıştır.,, 

Diğer taraftan, E.stiya gazete Londra: 30 [a. a.]- Reylerin 
si aldığı bir , telgrafa atfen lıal- askeri muhabiriııe nazaran, lngiliz 
yanların bir muvaffakiyet elde ileri hareketi Tobrukun işgalinden 
etmek için yaptıkları teşebbüsün sonra kolaylaşmıştır. Burada büyük 
tamamen akim kalmış olduğunu miktarda içilecek su bulunmuştur. 
resmen beyan mümkündür . ., de- Mühim miktarda petrol stokları 
mektedir. elimize geçmiştir. 

Yunan tebliğleri lngiliz mahfilleri Habeşi•t~na 
yerleştirilmiş olan 200 bin kadar 

Atina 30 (a.a) - 95 numa- ltalyan hakkında endişe izhar et-
ralı resmi tebliğ: mektedirler. Vatanperver Habeşli

Mevzii mahiyette mahdut ha· .lerin günden güne büyüyen ordu-
rekat olmuştur. !arı bu ltalyanlar için büyük bir 

Metaksasın ölUmU 
-Metaksasın ölüm haberi bü· 

Millete bir beyan
name neşretmiştir Atina 30 (a.a) - Umumi tehdit teşkil ediyor. 

Atin~lılar, Metaksasa emniyet nezaretinin tebliği: N l" . 'dd tl. 
Memleket dahilin-le sükOnet apo ı cıvarına şı e ı 

tün dünyada büyük bir 

teessür uyandırdı.· Bu gün çıkan 
dünya matbuatı bu acı kayıptan 
dı>layı Yunan milletine taziyet be
yan etmekte ve Metaksasın şeca

atini tebarüz ettirmektedir. Ancak 
bu arada ltalyan matbuatı müstesna 
bir tavır takınmıştır. hal yan radyo· 
!arı saygısızlık olarak, harbe Metak· 
sasın sebep olduğunu bildirmişlerdir. 

Matsuokanın beyhude 
gayreti -- - - --

Amerika mebusan meclisinde 

son tazim vazifelerini vardır. bir hücum 
yapacaklar General Vegvelin Ati nada Kahire: 30 [ a. a.} - Orta şark 

Atina 30 (a.a.) - Nazırlar he· temasları İngiliz hava kuvvetleri umumi ka-
yetinin Yunan milletine olan me- rargihının tebliği: 
saiında bilhassa şöyle denmektedir: Londra 30 (a.a) - General 27 ikinci kanunu 28 ikinci ka-

"Bu elemli anda kralın emri· Veyvelin Atinayı ziyareti, kuman- nuna bağlıyan gece bombardıman 
danın Nil ordusuna karşı besledi. 

le hükOmet, müteveffanın büyük tayyarelimiz Napoli civarına şid-
eserine devam etmek gibi ağır bir ği itimadın alameti olarak ~eliikki detli bir hücum yapmışlar ve bü

edilmektedir. 
mirası üzerine almaktadır. Büyük yük mikyasta yangın ve inliliilara 
şefin milletin hayatında açtığı çığır Veyvel, Yunan başkumandan sebep olmuşlardır. Ayni gece Ka-

lığile, lngilterenin Yunan kuvvet. çoktan beri Yunan milletinin vicda- tanya tayyare meydanına yapılan 
!erine yapacağı yardıma ait bazı 

nına hiik edilmiş bulunmaktadır. akın da muvaliakiyetle neticelen· 
Herkes vatanın şeref ve hürriyeti- meseleleri görüşmüştür. miştir. 
ni, büyük ölümün tahayyül ettiği Komizo hava meydanına da 

gibi anlamaktadır. Büyük Metak· l'ngı'lı'z K 1 hücum edilmiştir. 
sasın naşı önünde ve hükQmetin O· ra 1 Arnavutlukta Klisura mıntaka-
nun büyük eseri devam me • s:nda devriye uçuşu yapan tayya. 

ALMAN 
tahminleri 

lngiliz muvaffaki 
yetleri karşısında 

alt üst oldu 
Londra 30 (a.a) - Taymis 

p-azete İnin diplomatik muhabiri 
Amiral Rederin nutku hakkında 
müt•lea serdetmekle " Amiral 

' nutkunda y~ni bir safhanın başla-
mak üzere olduğunu söylemiştir., 
dedikten sonra mütaleasına şöyle 
devam eylemektedir: 

" Alman askeri zihniyeti saf
halarla döviişmeği sevmektedir. 
lngiltere muharebesi Al nanların 
nihai safha dedikleri bir safha ile 
başladı, fakat biraz sonra Hitler, 
Franko, Peten, Mussolini, Molotof 
ile ve bazı Balkan devletleri na
zırlarile görüşünce diplomatik 
safhaya geç:ldi. ikinci safha de· 
nizaltı ve m•yin muharebesinin 
şiddetle d~vamından ibaret kaldı. 

Şimdi de Almanlar üçüncü safha· 
yı geçmeden evvel bir sükOnet 
devresinden bahsediyorlar. Fakat 
hadiseler bu safhalara intibak 
etmiyor. Alman tahminleri, lngiliz 
ve Yunan muvaffakiyetleri karşı· 
sında alt üst olmuştur . ., 

Taylandlılarla Fransızlar 
ara~ında muharebeler 

durmadı 
BankoH 30 ( A.A) - Salı gü· 

nü saat 10 da mütarekenin mer'iyete 
girmesi la>1mielirken Taylandlılarla 
Fra.uızlar arasında muharebeler 
bütün gün devam etmi.;tir. 

Romanyanın Berlin elçisi 
geri çagırıldı 

Berlin 30 ( AA ) - Sitelani 
bildiriyor: 

Romanyanın Berlin sefiri Gra
ciano, hükOmeti tarafından geri 
çağırılmıştır. 

Vilhelmshaf n'a 42 inci 
hücum 

lngiltereye yardım kanun 
layihaları tetkik edilir, kayitlere 
bağlanırken diğer taraftan Japon 
hariciye nazırı Matsuoka gnek 

parl•mento huzurunda ve gerek 
parlameto dışında söylediği nutuk
larda Amerikayı yürüyeceği yoldan 
ayırmağa çalışmaktadır, Matsuoka 
Amerikanın Almanya ile harbe gir 
mesi takdirinde üçlü pakt icabı 
Japonyanında Amerikaya karşı harp 
ilan edeceğine ve böylece mede
niyetin tehlikeye düşeceğine işaret 
etmiştir. Anlaşılıyorki Amerikayı 

tehdit vazifesi Japonyaya verilmiş
tir. 

suliyetini üzerine aldım şu anda Av filolarının ba, relerimiz birçok düşman tayyaresi-
6' Londra 30 ( a.a )-Hava nez~-

ilk d şüncemiz şeref meydanların- kumandanile görU,tU ni hasara uğratmışlardır. ç p 

Nazi partisinin yıldönUmU 

relinin tebliği: arşambayı er-
da Yunan ismine şanlı bir hale ören E.ritrede mühim bir deniz yolu 

Londra 30 (a. a.} - Kral, re· ·ı . k ı. fi k 1 b şembeye bağlayan gice küçük bir 
muharip kuvvetlerimize tevcih et- ı tısa no.tası muva a iyet e om- V 1 hf 

!atinde Kraliçe de olduau halde, b 1 bombardıman kurupu ilhe ms n 
mektedir. Yunan milletinin büyük 0 •anmıştır. Al d d' ı h" 

av lilol>rının baş kumandanı hava B I d b k I ve manya a ığer yer ete u· 
mukadderatına doaru azımkirane un ar an aş a tayyare eri· 1 6 mareşalı Douğlas ile uzun bir mü- · b" • h ı d k 'f d cum ar yapmıştır. 
yürüyüşüne devam edeceğine şÜp· • mız utun cep e er e eşı ve ev· Dün Vilhelmhafn'a yapılan 
he Yoktur.'' 

lakat yapmıştır. riye uçn•ları yapmışlardır. Tayya-
~ hücum , harbın bidayetindenberi 

relerimizin hepsi salimen üslerine bu mühim Alman deniz üssüne 
Yeni nazırlar gemin ettiler Amerikadan Rusyaya dönmüştür. d 

1 

yapılan 42 inci hücum ur. 
Atina 30 ( a. a. ) - Atina yapılan r'hracaf Hür Fransız kuvvetleri ----

•• k t h · tt 'l sında maktul düşmüştür. Metropolidi dün saat 9 da umumi ıvıurzu u a rıp e ı er 
L 30 [ ] H F General dö Gol, harekat ku-karargah nezdine gelerek yeni ka- Vaşinğton 30 ( A.A ) - Lord ondra: a. a. - ür ransız 

b. K 1 h d k ı · · k "h mandanı Dorand'a kurtuluş nı'•a· ıne azasının ıa uzurun a ye.. Halifaks Velsle görüştükten sonra uvvet erı umumı ararga ının ı 

min etmeleri mera.siminde hazır gaz~tecilere yakın bir istikbalde tebliği: nının Salip rütbesini tevcih etmiştir. 
bulunmuştur. Merasim 40 dakika Amerika hükOmeti ile birlikle Rus· ikinci kanun içinde Çad gölü ltalgan esirler ziraat 
devam etmiştir. Bundan sonra yaya yapılan ihracat meselesile mıntakasında general dö Liirmina işlerinde çalıştırılacak 

Bugün na.zi partisinin v.e. ':fitle· hükOmet derhal içtima etmiştir. meşğul olacağını söylemiş ve "in- kumandasında bulunan kıtaata men· Londra: 30 {a. a.] - Parlamen-
rin vazıfe başına geçışının se Yeni hükılmetin büten sahalarda giltere bu ihracatın Almanyaya sup müfrezeler Tral:-lusgarbin Fi to azasından bir zata tahriren ver-

kiıinci yıl dönümüdür. Nazi partisi Metaksasın siyasetinde devam ede- yapıldığını zan ~tmektedir. de- zan mıntakasına girmişlerdir. diği cevapta Harbiye nazırı, ltal-
iş başına geçerken Alman milleti- ceği muhakkak sayılmaktadır. Me- miştir. Kıt'alarımız Murzuka kadar yan harp esirlerinden pek büyük 
ni refaha kavuşturmak için dört taksasın naşı dün öğleden son- ------ \ ilerlemişler ve üssü tahrip etmiş- bir kısmının Mısırda ve Hindistan-
sene müsaade istemişti. Önce Al- ra Atina kadetralına getirilmiştir. çerek Metaksasa son tazim vazife- !erdir. Bundan başka, Gatrum mev- da bulunduğunu ve bir kısmının da 
manyayı Versay boyunduruğundan Subaylar cenazenin başında ih· !erini yapacaklardır. kii de zaptedilmiş ve düşmana mü- ziraat işlerinde çalıştırılmak üzere 

Adana~c~ ~ Z~r~orsası 1 
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Piyasa cetveli 

1 • Klevland 
u - " Akala 

Enaz 
Kr. S. 

Kapu malı 53 
P. Temzi 4S 
Kozacı P 

• Ma.Parlağı 49,75 
Şark buğdayı 

Y. Çiğidi 
Koza 

Susam -----

Ençok 
Kr. S. 
57.50 

53,50 
48 

50 

9 
4,50 

26,50 

Ankara Kambiyo f <ırsası 
3 O lkincikanun 1941 

Sterlin 

Dolar 

Kr 

s 
132 

s. 
24 
20 

fB!~rqv)j l 
Ankara Radyosu 
'I lklnclklnun Coma 1 

8,00 Proiram ve memleket 
ıaat ayarı 

8,03 Aiar.s haberleri 

8.18 Müıik : Halil proiram 
( Pi. ) 

8,45, 9,00 Ev kadını - Ko
nuşma 

12.30 Program ve memleket 
'•at ayarı 

12.33 Müzik: şarkılar 

12,50 Ajans haberleri 

12.05 Müzik: Halk türküleri 
13.20 - 14.00 Müzik: Karışık 

proıram [Pi] 
18.00 Program, ve memlel.et 

saat ayarı 
18.03 Müzik: Radyo "Svvini" 

kuarteti ( 1. Ôzgür ve ateş böcek· 
!eri ) 

18.30 Fasıl Heyeti 

19.00 Müzik: Seçilmiş muhtelif 
şarkılar. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Şarkı ve türküler 
20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Temsil 
21.30 Konuşma (iktisat saati). 
21.45 Müzik : Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 

' idare;iinde) 

1. Gebbordt: Maskarad [Kon
ser valsi] 

2. Kalman: Holandalı kızlar 
operetinden potpuri 

3. Joh, Strauss: Hazine [Vals} 
4. Armaııdola: Serenad 
5. Bortkievicz: Gavot - Kap

ris 

Tirili. 

7. Haydn: Allah 
7. Ganglberger: 

22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, E.hsam-tah· 

vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(!'iat) • 

22.45 Müzik: Radyo salon or· 
kestrası programının devamı 

23.00 Müzik: Cazband ( Pi. ) 

23.25-23.30 Yarınki Proiram, 
k•panış. 

kurtaracaaını vadeden bu parti tiram nöbeti bekleyeceklerdir. Atı'- Yeni Başvekil Koriıis Metak- bim zararlar verdirilmişlir. 1 ·ı 
6 ngı tereye getirilmesinin düşünül- · 

~·ro;:n;:r;:a;:y;:e;:n;:i ;:n;:iz;:a;:m;:ı;;:o;:r;:ta:;y;:a~a;:tt:;ı.;;:V:;e;;:;;:n:;a:;e:;h:;a:;li:s~i :;K:;a:;t:;a~la~lt§ın=o=· n:;ü:;n:;d:;e:;n;;:g:;e:;· :;:;s:;aı:;ı:;n;;:bu:;-y:;u:;· k;:b:;ir;:d:;o;:st=u=id;:i:;. =====~=Y=a=r~b=a=y~D~o=ra=n=d=h=a=re;:k;:a;:t:;:e;:sn;:a:;-:;:;m=:e;:kt;:e:;:o;:ld;:u~ğ;u;:n;:u;:s;:ö~y=le~m~i;ş~ti~r.~;;;- ~!~[IJ~i@l(f J:.,~11 
!r 1 Toros Eczanesi 

C A K 1 C 1 E F E .j YAZAN ıı · 

Tefrika No. 

63 
- Artık, ışın doğru olduğıı 

anlaşıldı. Silahlarınızı boşaltınız. 

Zeybekler, eşkıyalığı bıraktık
larına alamet olmak üzere kayma
kamın ve kadı efendinin huzurunda 

silahlarını boşalttılar, arkalarından 

efe de kendi silahını boşalttı. 

Hastaneden çıktılar. Hayvan· 
!arına bindiler ve kaymakamla 
kadıya birer 

- Allaha ısmarladık, boıça 
lta!ııı 

dedlkteıı ıoııra atlan ı!lrdüler. 

) 

.,. 1: Zeynel Besim Sun 

==~A~r~t~ık~Ç~a~k~ı:cı~g~a~il~e:siRb:e:r~ta:r'.:aıF! ~r:ü~m~c:ü~k=g~ö~m~l~e~ğı:.n~i~d~ir=s~e~k~le=r~in=d~e:n:::::~;.a~r~d7.ıl.~Ç~a;k:ıc~ı=:e~f=e;==m~in:t:a:ra:l::il;la:h==ıa=f=ın=ı=s=a=k=ın=m=a=z=b=ir=a=d=a=m=d=ır=.=H=•~ 
ıl 

edilmişti. ı k ıl k 1 k d A ınsan ara ad 1 t . yu arı a at ayıp sı ıştır ı. ya· 'b I d 8 e tevzı ettiğine ve bir vakitler kendisini (Çakıcının • •• 
Daha evvel efeden aldığı hir 

haber üzerine Tiredeki meşhur kel 
Hayım bir cuma günü Gülcüğe 
gelmişti. saat alaturka beşti. Çakıcı 
efe tekmil kızanlarile birlikte Göl
cük'te kahvede oturuyordu. Yanın
da Ödemiş Müftüsü de vardı. 

Kel Hayım ilerledi. Efenin kar
şısına geldi ve: 

- Vakitler hayrolsun efe, de
di, beni çağırtmışsın, geldim. 

- Hoş geldin sala geldin 
Hayım. Otur bakalım, bir yorgun
luk kahvesi iç .• 

Ve kahveciye Hayım için bir 
kahve ısmarladı. 

Bir müddet sonra ezan okundu 
Çakıcı Mehmedin musalli bir adam 
olduğunu daha evvelce de arzetmiş· 
tik. Bu adam kat'iyen namazını 

kaçırmazdı. iki eli kanda olsa ne 
yapar yapar namazını kılardı. 

Yine <lyle oldu, Çakıcı ele 
ayağa kalktı. kollarını sıvadı. Bil· 

• d d B b 1 k ı san ar a bul d . . gın a mest var ı. U se ep e aya " . . h un uguna ınanıyordu yatağı) diye tevkif etmişlerdi. Bu 
k b 1 1 k d ışın zeva İri de k b • 

a ı arını ve corap arını çı arma ı. d . 'ld' h . pe aşka türlü tevkif üzerine Hayım, takip ku-
Mültü efendiyle bir kısım kızanla· ;ırı I 1

k •nı.. Zenginin parasını mandanına hitaben: 
rı da abdes almağa kalkmışlardı. 1 '.P u araya dağıtıyor, köprü, ca- - Beni ne diye tevkif ediyor· 

- Kusura bakma Hayım, dedi, mı kııarıtırıyor, yetim evlendiriyor, sunuz be, demişti, yatak arıyorsa· 
namazımı kıldıktan sonra sana söy· yo su arın yardımına koşuyorda. nız eşraftan lalan, lalan ve falan 

liyeceğimi söylerim. 
1
Eker adam öldürerek hanu- ve lalan adamları tutunuz .. 

E. • fu il h f man ar k k ' · O 1 1 1 h' d - sl•i ru a e e. d I yı ua yapılan bu ışlerde zaman ar eşra e ey ın e 
Çakıcı abdestini aldı, namazını ada et varsa Çakıcı efe idil bir söz söyleyecek, bahusus onları ya-

Gölcüğün küçük mescidinde kıldı. a "".1 olacaktı. Fakat heyhat ki, taklıkla •itham edecek babayiğit 
Günlerden Cuma olduğu için hut· lyetıkerimdeki maksat bu değildi. zor bulunurdu. Hıyım böyle cesur 
beye bizzat Müftü elendi çıkmıştı. Çakıcı ele kirnin parasile ha· bir adamdı. K ndisi bili da öyle-

- lnnellıihe ye'mürü bil'adli yır Yapıyordu? Ona binaullahi yık- dir. Açık konuşur, dobra söyler. 
mak · ' h · d" ı D h • 1 h · vel ihsan _açın angı ın, tangi şeriat, a a uzun yaşasın, oy e ta mın 

Ayeti okunduğu zaman Çakıcı hangı mezhep ve hangi insınlık edilir ki şimdi 75 yaşını geç niş o-
efenin gözlerinden iki damla yaşın kanunları mezuniyet vermişti? lacaktır. 
aktığını gördüler. Bu adamın az, Nihayet Cuma namazı bitti. - Ele seslendi: 
çok medresede okuduğu evvelce Müftü efendi. Çakıcı efe ve ava- - E.eee Hıyımıçi. Şu moktu-
yazılmıştı. Bu seLeple Çakıcı ele nesi tekrar kahveye döndüler. Kel bu al bakalım. 
bu ayetin manasıaı biliyordu ve Hayım orada bekliyordu. - Ne o ele? Yine dağa mı 
bildiği içindir ki ysptııtı şekavetle Kel Hayım hilen satdır ve çıkıyoruz? 
adalet dağıttı&ına inanarak Allahın Tirede başka bir lzmirli Mu•evt E.le iülerek cavap verdi: 
emrini yerine ietirdiğ'ini nnnedi· ile ortak.lama zahire ve hububat - Yok canım, amma yaptın 
yordu Onun zannınca her hareke- komiıyonculuğu yapmaktadır. Bu ha. Evlenmek İltiyorum. 
tinde mutlaka adalet ve ıehavel ıat, i•yet tok ıözlii mort tabiatlı, ( Devamı var ) 

(Yeni cami yanında) 

fr A I~ V İ .:\1 1 

31 lkincikanun 1947 
CUMA 

YIL: 1'41 • AY, 1 Güo:'I 
Rumi 1356 - 11. Kioua 
Hicri 1360 • Muha.rnm 

Kuım SS 
18 
J 

-8-ŞUBAITA 
Halk evi salonlarında 

1 Senelik Kızılay Balosu 
1 Davetiyeler Kızılny Merke-

11 zinde de Satılmaktadır. 
388 19-21 -23-25-28-

ilan 
Askerlik Şubesi Başkan • 

lığında istihdam edilmek 

üzere emekli Subaylardan 

bir Subay alınacaktır. Talip· 
lerin Şubeye müracaatlan 
ilAn olunur. 

• 
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;,,. B U A K Ş A M :; : Suvara B U A K Ş A M Maline : 
~ Nağmeden, şiir ve aşkdan örülmüş mevsimin en nefis filmi ve 1 8,45 2,30 1 
~ r~•>:..'I_..-..,.,,...,.____. .......... ----.~ ; ! F U l U L I N I N ölmez Eseri i 
~ . _ .. ,k,Q.~~!!~!, ... J!!l!!J.j!l.,.i _ . ~ ! Türkçe Sözlü Türk Musikili ! 
~ Gıbı mustesna bır artıst tarafından 1940 senesının en = • • 

; büyük sinema şaheseri .~lar!k y:ratılan i: LEYLA iLE MECNUN 1 
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= Bu fevkalade ~ 1 ( VECDi BiNGÖL) ( Saadettin Kaynak ) 1 
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;: sözlü film göz ve = ( MÜNiR NURETTiN ) (MÜZEYYEN SENAR) = 
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~ gllzellikler Bedii bir - ----------.onıı--111111------------

= sen!onisini z:, ~ Tan sinemasında 
~ takdim 

01
a .. ca ..... kt•r : Bu akşam 

== · _ iki heyecenh ve güzel film birden 
~ ediyor :: 
::::: §:; 
= =_ 
~ . ~ 

: ilaveten : . == 

= Heuecanlı Macera filmi :: 
; ~ 

_= Silô.h.şorların Zaf erı = 
~ 1 
~ Pek yakınna Mavi Tuna şarkısı e 

= Türkçe sözlü : 
= -

1 
Leslie Hovard ve Oouglas Fairbanks Jr. 

Tarafından canlandırılan Türkçe sözlü büyük harp filmi 

1 Dıüışman ~Dündl~ ~~Dil"' 1 
2 

Temamen Cüceler trrafmrlan oynanan tuyuk bir macera filmi 

Cücelerin korkunç şehri 
Pek yakında Atlantik katilleri 

==- .§ 
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Gayri menkul malların acık artırma ilanı . ' 
Ceyhan icra Memurluğundan 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Kayden beş bab oda ve iki dükkan ve bir bab 
mağaza ise de : üzerindeki beş bab odanın yıkılmış ve mağa
zanın lokantaya kalp ve iki dükkanın mevcut olup cemekan 
ve vitrinJerinin müstecirlere ait olduğu .. Gayrimenkulün bulun-
duğu mevki, Mahallesi, Sokağı numarası : Ceyhanın dürlübaş 
M. de ve çarşı içinde kain Tapunun 1/11/939 tarih ve 9 No. 
smda kayden beş oda iki bap dükkan 1 bap mağazanın 
nısıf hissesi 6912 sehim itibarile 782 sehmi 

Takdir olunan kıymet : Temamı 7000 lira hesabile 
yarısının ··6912 sehimden 782 sehminin 394 lira muhammen 
kıymetli olduğu 

muriyetiınize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

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

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkql üç defa ha· 
ğ ırıldıktan sonra· en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 

bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağma rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala· 

Kaşeleri 

Artırmanm yapılacağı yer; gün, saat: Ceyhan İcra 
daires=nde 24/2 941 Cumartesi saat 10 - 12 ikinci artırma 
4 : 041 Salı günü saat 10 • 12 ye kadar. 

caklarınm mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğek alacaklıların o gay· 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış bedeli düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der· 
DEVA Kaşelerini 

1 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi :0-1 941 
tarihinden itibaren 534 No. ile 2inci icra icra dairesinin muay· 
yen m n~ arasınc!a herkes:n görebilmesi için açıktır. l.anda ya· 
zılı olanlardan fazla rnalümat almak isteyenler, işbu şartname ve 
941-1142 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı F ~ 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 7-fer eczaneae OI'Gd(lnlZ: 
~m~andm~ ~du~ bede~ ~m~a razıo~~a~a. rau ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazıh kıymetin 
yüzde 7 ,S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

olmaz veya bulunmazsa henıen Yedi gün müddetle artırma- HER ECZANEDE BULUNUR 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen giinler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hiikme hacet kalmaksızın memuri· 

mektubu tevdi eöilecektir {124). 
3 - lı::otek sahibi alacaklılarla dİğer alakadarların ve 

irtifek hakkı ~ah i r:ln i n i n gayri mt:nkul üzerindeki haklarını 

yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
İki bap dükkan ve bir baP mağazanın nısfmın 6912 'se

him itibarile 782 sehmi Yukarda gösterilen 1:t::: tarihinde 
Ceyhan icra memurluğu odasında işbu ilan gösterilen artırma 

imtiyaz S a h i h i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Auukat Kemal ÇELiK 

Basıldıiı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını i~ bu ilan tarihin· 
den itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me- şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 
~ - -

-= -

Dikkat: Horuzoğlu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak zengin olur. 

Dikkat: 
Dikkat: 

Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlake 
HorozoğlU Mağazasından ceryanıı veya akümülatörlü (Aga) Radyosundan almalı 

G f 1 k • t• Horozou .. ıu· Mağazasına uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. 
rama on a ma ıs ıyorsanız pı-k f" 1 (ı2s) k 8 ıat arı uruştur 

Dikkat: Her nevi okul Kitaplarını ve okıJI Malzemesini HorozoğlU ~=r.:;::!··.:::.~~:.•tmeniz 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 

Halkevi Reisli
ğinden: 
(Halkevi daktilo kursu 

Her sene olduğu gibi bu 
senede bayanlara 1· 2 -941 
tarihinden itibaren daktilo 
kursu açılacakbr. Girmek is· 
teyenlerin kayıt olmak üzere 
4-6 iki fotoğrafla halkevi büA 
rosuna müracaatları ... 
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