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Ankara 2 [ A. A. ] - icra Vekill~ 
Heyeti bugün Başvekalette saat 16 da 
Başvekil Dr. Refik Saydamın riyasetinde 
mutad toplantısını yapmıştır. 1 9 4 1 ' ll&n tartları idare ile 
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SiY ASİ, iKTiSADI, lÇTIMAİ GÜNDELiK GAZETE 

Pamuk Kongresi Dün An arada Ziraat 
Vekili Erkmenin Bir Nutku ile Açıldı 
AKALA PAMUK 
Cukurovaya da intikal ettirilecek 

-Ankara ( Husu· 
si muhabirimiz 
teleon]a bildiri
yor )-Pamuk kon 
gresi bugün saat 
15 de ziraat ve

1 

mevzuu, memleke 
timizde uzun el
yaflı olarak y.:!tiş 

gımız ıkı cıns pa
1 
~irmeğ~. b~şladı-

muktan kıymetli

sini daha ğeniş ölçüde istihsal İm· 

Kongre azası iki encümene ayrllarak 
çallşmalara başladı; yarınki Umumt 
heyet toplantısında raporlar okuna~ak 

kili B. Muhlis Erkmen'in bir nutku 
ile açılmıştır. Vekil, toplantının 

maksadını izah ederken ezcümle 
şunları söylemiştir : 

" - Bundan 7 - 8 Yıl Önce 
pamuklu endüsrimizi kurarken mem
leket topraklarının uzun elyaflı pa
muklardan bu iş için kafi mikdar
da yetiştirip yetiştiremiyeceği bir 
mesele olarak ortaya konulmuşde 
hatta icabederse bidayette dışar· 
dan da pamuk idhal edilmesi bile 
bahis mevzuu olmuştu. Bugün bu 
toplantıyı açarken memnuniyetle 
görüyoruz ki, Türk çiftçisi ken· 
disine düşen vazifeyi fazlasile yap
mış mütemadi inkişaf halindeki pa
muk saoayiimize lüzumlu üst mad
ddeyi vermekle kalmamış, hatta 
istihsalini oderece yükseltmiştir ki 
bundan ihracat imkanı bile hasıl 
olmuştur. Bu vaziyeti tebarüz etti
rirken, çiftçilerimize minnet ve 
şükranlarımızı açıkça ifade etmek 
benim için f ahr ve sürur dolu bir 

B. Muhlis Erkmem 
vazifedir. 

B. Muhlis Erkmen bundan son• 
ra toplantının mevzuunu izah et· 
miş ve şu noktaları tebarüz ettire. 
rek demiştir ki: 

" - Bugünkü toplantımızın 

-----1 HARP ve DiPLOMASi 1---
yılbaşı münasebetile gerek De· ve kendi ~vapurlariyle lngiltereye 

mokrat, ve gerek mihver dev· ticaret eşyası sevk edecektir. Eğer 
letler matbuatında yazılan yazılar Lu haber doğru ise mihver devlet 
anlatmıştır ki her iki taraf ta va- hırile Amerika arasında harp çık-
ziyetten memnundurlar. Filhakika mamasına imkan yoktur. 
her iki taraf 940 hadiselerinde ken- Zira mihver devletleri lngiltere 
di görüşleri üzerinde durmaktadır. sularını ablukaya aldıklarını evvel-

Alman gazeteleri 939 ile 940 ce Amerikaya bildirmi~lerdi. Ame· 
arasındaki farkı işaretle mihverin rika ise ~şimdiye • kadar Amerika 
941 de daha büyük zaferler ka- liticaret [gemilerinin yalnız lngiliz 
zanacağını teba· A ek limanlarına değil, 
riiz ettirmektedir m er l a- harp bölgesi di-
Deınokrad gaze- ğer devletlerin li· 

erı ıse iman tel · · A h b manlarına da gir-
askeri kuvvetinin nın ar e ~ele~ini menet?1iş-
büy··k f l tı. E.ger Amerıka 

u za er er · d ' kendi harp kaz d. • şım ı 
an ıgını kabul • S gemilerinin refa-

itrn.ekle beraber gzrme l katinde lngiltere· 
ngıltereye yapı· ye mal gönderir-

lan ha va taarruzu· k k ' . . 
nun neticesiz kal ço ya ın ~e·. ga.lıp hır 
dıO..ın · t • ıhtımal ıle Alman .. a ışare ey-
lemektedir. Bu gazetelerin yazdık- ~ denizaltıları bu vapu~ları hatıra-
ları şöyle hülase edilebilir : lngil- cak ve o zaman Amerıka da harp-
tere 940 da mağlup olmamıştır. Fa dışında kalamayacaktır. 
kat Almanyayı mağlup etmek gibi bir Böyl~ bir vaziyette Japonya-
vazı· t k d k l t Bunu nın Amerıkaya karşı harekete geç ye arşısın a a mış ır. . . J 
d A 'k d 'l 941 d mesi bahsıne gelınce : aponyanın 

a merı anm yar ımı ı e e h' · · • · d" 
d • . k bugün dur-umu ıç te ıyı degıl ır. 
egılse de 942 de yapaca tır. .. Zira Çin harbine batmış gibi olan 

Her iki taraf matbuatı bu mu· Japonya mühim harp gemilerini de 
talealarında haklı görünüyorlar. bu mıntakada bulundurmaktadır. 
Ancak burapa bir noktayı gözden Selahiyettar bir Çin sözçüsü 
kaçırmamalıdır : Böyle uzun ve çe· 3,5 sene zarfında Japon •zayiatının 
tin mücadeleler babismevzuu olduğu bir milyon 600 bin askere baliğ 
zaman b,mların tarihe karışan saf. olduğunu bildirmektedir. Halihazır 
haları değil son safhası ehemmi- da Çinde bir milyon Japon askeri 

trd' vardır. Böyle bir vaziyet karşısın· 
ye ıl ır'.l . da Japonyanın Amerika ve lngil-

ngı tere mıhver devletleri k h k l .. . . , . tereye arşı arp açması o ay 
uzerınde sıyası bır zafer kazanmış b" · d • ·1.1· 

ır ış egı <.nr. 
hr. Bu siyasi zafer mihver devlet· S . b I 
lerinde hayli endişe iuyandırmıştir. ~ - unerm -ey;!lna '~ ~ 

Ruzveltin siyasi zafer nutku ı• spanya hariciye nazırı Suner Tan· 
ise Almanya ve ltalyada şiddetle ca meselesini 1 aydınlatan f beya· 
tenkit edilmektedir. Fakat bu ten- natta bulunmuş, [İspanyanın Tanca 
kitlerde gerek Amerikanın tuttuğu beynelmilel idaresini neden ilga 
yola karşı yapılan tehditlerde Ame ettiğini anlatmıştır. Sımer'e göre 
rikalıları anlamamazlık, ·bariz bir bir devletin Tanca üzerinde gözü 
şekilde belirmektedir. Mesela bu varmış ve ispanya •bir emrivaki 
tehditler arasında Amerikayı Ja· karşısında kalmamak için daha 
ponyanm harekete geçmesi ile evvel harekete geçmiştir. Fakat 

Suner bu devleti tasrih etmeme 
korkutmakta vardır. Halbuki Ame-

ktedir. 
rikanın ~lngiltereye yardımı üçltr 
Paktı imzalandıktan sonra yeni bir Filof'un seyahati 
hız almıştır. Bulgar baş vekili Filcıf an-

Aınerikadan gelen haberler sızın Viyanaya gitti. Filofun 
ınihver .,. l . . k't t h b" . ..azete erının ten ı ve e - Viyanaya tedavi için gittiği ve ır 
ditlerıne ra&-men Ruzveltin tuttuğu müddet burada kalacağı söylenmiş-
yoldan ~Yrılmayacağını katiyetle tir. Fakat, baş vekilden sonra daha 
gösterrn~ktecıir. bazı ricalin Viyanaya gitmeleri 

Vaşıngton h b k h b l · d l 
ıd... tne azli telgraflarda aş a a er erın e yayı masına 

bildiri ıgıne R'Öre, Amerika ken- sebebiyet vermiştir. Maamafih bun· 
di donanmasının hinıayesi altında {Devamı üçüncüde] 

kanlarını aramaktır. Bidayette akala 
cinsi pamuğu E.ge'ye ve klevland 
cinsi pamuğu da Çukıırovaya has· 
retmiştik. 

Çukurovadaki deMme teşkila
tımız akala üzerinde tecrübelerde 
bulundu, arkadaşlarım iyi neticeler 
aldıklarını bana söylediler. Böyle
likle, akalayı Çukurovaya intikal 
ettirmeden siz müstahsil arkadaş· 
larımla toplanıp görüşmek, fikirle-
rinizden istifade etmek için sizi 
rahatsız etmek istedim; bu toplan-
tıya çağırdım. Fakat sizleri böyle 
rahatsız ettikten sonra, bu kadar 
kıymetli ihtisas sahibi kimseleri bir 
araya topladıktan sonra, mevzuu 
yalnız klevland, akala bahsı etra
fında bırakmak, bu güzel fırsattan 
istifade edememek olurdu. Bunun 
için toplantıda pamukla alakalı 
diğer işlerimizi de mevzu ittihaz 
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ederek çalışacağız. 
Bu çalışmalarımızda muvaffa- ı Jngiliz 

kfyetler di~~ sörlerime son ver~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 
Hava Kuvvetlerinden Bir Filo 

rim.,, YEHı· MEO'USLIRI". z Bundan sonra kongre reis ve ,. 
reis vekillikleri intihabı yapıldı. Kong-

re reisliğine İzmir Meb'usu B. Rah
mi Söker, reis vekilliklerine Adana 
Belediye reisi B. Kasım Ener ve 
lzmirden B. Feyzi: katipliklere 

Adana murahhaslarından B. Recai 
Tarımer, lçelden B. Ali seçildiler. 

Kongre azası iki encümene 
ayrıldı: A encümeni Çukurovadaki 
akala mevzuunu görüşmektedir . 
B encümeni köngreyt; yapılmış 
olan dilekleri müzakere. etmekte -
dir. 

Komisyonlar ve encümenler 
yarın çalışmalarına devem edecek
ler, Cumartesi günü umumi heyet 
toplantısında, hazırladıkları rapor
ları okuyacaklardır. 

Bu arada ittihazına lüzum gö
rülen kararlar kabul ve t~s.tik edil-ı 
dikten sonra derhal tatbıkıne ge-
çilecektir . 

Ankara: 2 [a. a.] - Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğin

den tebliğ edilmiştir: 
Boş olan Afyon meb'usluğuna Umumi Mürakabe Heyeti azasından 

siyasal bilgiler okulu lktisat Profesörü Şevket Raşit Hatip olu, Antalya 
meb'usluğuna Sümer Bank sabık umum müdürü Nurullah Sümer, Bolu 
meb'usluğuna Maliye Vekaleti nakit işleri umum müdürü Belal Siren, 
Çangırı meb'usluğuna Samsun Valisi Avni Doğan, Diyarbakır meb'us· 
luğuna CerrahPaşa hastahanesi Eınrazıakliye ve asabiye mutahassısı Cok~ 
tor Ahmet Şükrü E.met ve Kars mebusluğuna da Son Telgraf .ga.zetesı 
sahibi Ethem izzet Benice 2 111941 Perşembe günü yapılan ıntıhapta 
Parti namzedi olarak seçilmişlerdir. 

lrlandanın demir 
ihracatına kontrol 

Londra: 2 (a. a.) - Eko
nomik harp nezaretinin bir tebli
ğine nazı.ran, lsveçe, Finnladiyaya, 
lsviçreye, Romanyaya, Macaristana, 
Yugoslavyaya, Bulgaristana, Türki· 

yeye, Sovyetler Birliğine, Balear 
adalarına ve İspanyaya, Portekize, 
Afrikadaki muhtelif Fransız müs
temlekelerine, Suriyeye, Madagas
kara, Revinon adasına yapılacak 
serbest İrlanda ihracatına da 22 
sonkanundan ittibaren demir kont
rol vesikası sistemi tatbik edile
cektir. 

Zehirli Helv dan 
iki insan öldü ! 
Müddeiumumilik , Bütün Bir Aile Efradının Zehirlenmesine 
Sebep O ı an Hadisen i n Tahkikat i ı e M es o u ı 

Vilayet jandarma kumandanlığı, bir aile efrad~n- me alametleri olduğunu hiç biri fark edememiştir. 
dan iki kişinin hayatına mal olan ve ikisinin de agır Helva yenildikten bir gün sonra Kamil ve Lüt-
surette hastalanmasını intaç eden bir zehirleme ha- fi ölmüşler, Şefika ve Rakibe ağır surette hastalan-
disesinin tahkikatile meşguldür. Öğrendiğimize göre mışlardır. Hadise o gece jandarmaya aksetmiş, bila-
hadise şöyle cereyan etmiştir: hare müddeiumumilik keyfiyetten haberdar olunmuş-

M
. ç 1 b' h il · d 31 ralı evd tur. Cesetlerde otopsi yapılmış, helvacı Süleymanın 
ırza e e ı ma a esın e numa e . . .. 1 • . . 
K

- .1 L''tf" 1. 1 . R k'b ve şefik helvaları, tahlıl edılmek uzere, stanbul tıbbı adlısıne oturan amı , torunu u ı, ge ın erı a ı e a, .. d .
1 

• f 
genel evlt:r sokağı köşesinde cevizli ve susaınlı hel- gon erı mış ır. 

S 1 · • d b" · d helva l Tahkikatla Müddeiumumi muavinlerinden B. Şe-va satan ü eyman ısının e ırın en a -
mışlar ve yemişlerdir. Çok geçmeden aile efradında ref Gökmen meşgul olmaktadır. Helvacı Süleyman 
ani rahatsızlanmalar belirmiş, fakat bunların zehirlen- nezaret altına alınmıştır. 

YENi BOLU MEBUSUMUZ 
B. Celil Sait Siren 

Adananın yetiştirdiği kıymetli 
gençlerden olan maliye vekaleti 
nakit işk~ri müdürü B. Celal Sait 
Siren münhal bulunan Bolu meb
usluğuna Partimizin büyük başkan. 
lığınca meb'us namzedi gösteril
miştir. 

1906 Tevellütlü olan Celal 
Sait Adanalıdır. Lise tahsilini de 
Adan ada yapmış ve bilahere mül
kiye mezunu olmuştur. Lisede E
debiyata çok meraklı olan Celal 
Sait mülkiye mezunu olduktan son· 
ra kendisine branş olarak maliye· B. Celal Sait Siren 

ciliği seçmiş ve uzun müddet te 

maliye müfettişliğinde bulunmuştur. 

iki senedenberi maliye vekaletinde 

nakit işleri umum müdürlüğü yap

makta idi. Bu münasebetle bir kaç 

llefa mali ve iktisadi müzakerelere 

iştirak etmek üzere Parise ve Lond
raya giden heyet arasında bulun
muştur. Vazifelerini çok titizlikle 
başaran bu kıymetli gencimizin bu 

defa da teşrii hayata alınması şüp
he yok ki Adanalıları çok sevin-

dirmiştir. yeni teşrii vazifesinde bu 
değerli ve yetişmiş genç arkadaşı
mıza candan muvaffakiyetler diler 
ve kendisini candan tebrik ederiz. 

• 
Alman 

Tayyarecileri 
• ltalyada 

Akdenizde hava ve 
Deniz muharebeleri
ne iştirak edecekler 
Almanlar sesiz bir 
tayyare yapmışlar r----· 

Londra 2 [a.a.]- -
ltalyan ajansı Romadan 
ediyor: 

Resmi 
tebliğ 

Alman hava kuvvetlerine 
mensup bazı kıtaların italyaya 
gelmesi münasebetile ltalyan ha
va kurmayı reisi general Prikolo 
neşrettiği bir emriyevmide di
yorki: 

" - Alman hava müfrezele-
rı düşmanın kuvvetlerini tahşit 

etmiş olduğu Akdenizde hava ve 
deniz muharebelerine iştirak ede
ce!derdir. Bu müfrezeler büyük 
bir ltalyan cüzütamı o1ıarak telak
ki edilecektir. Müşterek mücade
le İtalya ile Almanya arasındaki 
silah arkadaşlığını mühürleyecek-
tir.,, 

Nevyork 2 (a.a.) - Meşhur 

havacılık mütehassısı binbaşı Se
verski, Almanların sessiz tayya
reler yaptıkları hakkındaki haber 
münasebetile şunları söylemiştir: 

11 
- Almanlar eğer sessiz 

bir tayyare icad etmişlerse bu 
havacılıkta yeni bir icat demek 
değildir. Bunu tayyarecilikte bir 
inkılap telekki etmek çok müba
lağalı olur. Tayyarenin çıkardığı 

gürültünün yüzde yetmişini per
vane çıkarmaktadır. Bu nisbet, 
pervanenin şekli ve ebadı ile de
ğişebileceği gibi sürat derecesile 

de alaKadar bulunmaktadır. 
Binaenaleyh sessiz bir motör 

alelade bir tayyare motörünün 
çıkardığı gürültüyü, yani yüzde 
30 nisbetindeki gürültüyü kolay
ca izale edebilir.,, 

Ruzvelfin yardım taah· 
hüdünden sonra, mihver 

devletleri için 

ôLOM 
Çanları 
Çahyor! 

Londra 2 [ a. a. a. ] - Ruz
velt'in, mihver için acı bir harp 
olan nutku, gazeteler ve bilhassa 

Deyli Telgraf gazetesi tarahndan 

tefsir edilmektedir. Mezk\lr gaze

te başmakalesinde bu nutkun Hit

lerle Musolini üzerinde doğurduğu 

aksülamelleride tetkik etmektedir. 
Bu başmakalede Deyli Telgraf ez
cümle şöyle demektedir: 

" Bu iki adama en çok doku

nan şey yaptıkları müteaddit fena

lıkları Ruzvelt tarafından meydana 

vurulması değildir. Çünkü onları 

asıl düşündüren nokta, lngiltareye 
esaslı yardım taahhüdü yapılmış 

olmasıdır. Bu, kendılerı için ölüm 
çanlarının çalmağ'a başalması de· 
mektir.,, 

Tokat'ın bayramı 
Tokat 2 [ A. A ) Milli Şef 

lnönünüu buraya gelişlerinin yıldö
nümü münasehetile dün 'bir mera· 
sim yapılmıştır. 
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eıKIRLER 

Müsbet is ölçüsile 
SPOR 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaletinin sağlık propagandası 

neşriyatı arasında bilhassa halkın 

tecessüsünü ve zevkini okşiyacak 

şekilde dağıtılan renkli duvar lev
haları son derece güzel ve fayda
lıdır. Şu anda spor başlığını taşı
yan ve mesai odamın bir duvar 
köşesini işgal eden canlı resme 
bakıyorum. Bu temsili resmin or
tasındaki iri cüsseli ve neşeli genç 
atlet heyeti umumiyesile spor na
mı altında topladığımız metodik 
bütün adali faaliyetlerin toptan 
sembolüdür. Fakat yumruklarını 
ve bazu adalelerini sıkan bu dev
atletin sağında ve solunda daha 
ulak mikyastaki resimlerde bugün 
revaçta olan spor nevilerinden ba
zılarını görüyoruz: Taş kırmak, 

yarış, tenis, futbol, avlanmak, dans 
güreş, ok atmak, kayak, bisiklet, 
yüzmek, süvarilik, plinör ve iliih 
gibi spor nevileri 1 .• Tabiatile bun
lar hesapsız spor oyunlarından an
cak mahdut bir kaç şekildir; yok
sa bunlara boks, rugbi gibi graf 
mahdut insanların bir nevi profes
yonel meşgalesini teşkil eden spor
liırı veyahut da şoförlük, h•.lıkçı
lık, silah talimi, sapan sürmek gİ· 

bi ayni zamanda bir iş ifade eden 
hareketleri de katabiliriz. Esasen 

sılası, veya yarış vesilesi değildir. 
Paris gibi büyük ve düz şehirlerde 
volespit kullanan çevik gençler çok 
aranmakta, hatta yevmi gazeteler
de (Velo) sile istenen işçi ilanları 

daima görülmektedir. Bunun için
dir ki Fransızların içtimai spor bün 
yesinde uzun volespit yarışı mühim 
bir rol oynar. 

Eski sporlarla yirminci asrın 
sporları arasında bilhassa gaye 
bakımdan bariz farklar vardır. Ça
ğımız makinenin her işe karıştığı 

ve insan elile bir olduğu medeni 
bir çağdır. 

Binaenaleyh birçok meslekler 
ve bu meyanda sporlar da makine
leşmiştir. Göz kamaştırıcı sürat de 
bu asrın vasfı fariklerinden biridir. 

Bu itibarla eski (Maraton koşu
su) yerine şimdi buzlu bir .saha üs
tünde saatte yüzlerce kilometre 
kateden, uçan adamlar karşısında
yız. Güreşin ağır siklet tipi, Çoban 
gibi bir şampiyonun kıymeti niha
yet semboliktir; ve bir cemiyet da
hilinde nihayet bir iki çoban 

sivrilir ve muhafaza edilir. Fakat 
tayyarede, dar denizaltı mekiğinde, 
at üstünde ve askeri otomobilde 
kullanacağımız insan, adale kütlesi 
itibarile mutavassıt ve çok çevik 
olacaktır. 

vekaletin temsili V ~~~iNi O halde sp Jr 

::11:ısu~a~~!:~~~ I Dr. Rasim Adasal 1 ~!e~hit~~:~:zgö~şe~ 
!ar arasına koy· --------.1. kendini uydur· 
muştur. işte benim de bu musaha- makta ve günden güne devletin 
hemde dokunmak istediğim mühim binbir kontrolü altında daha ziya-

mesele budur. de cem'i bir vasıf almaktadır. 
Finlandiya veya Yunan gibi 

az nüfuslu atletik milletlerin içinde 

bulunduğumuz cihan harbinde seci. 

yede oldukları kadar spor çevikli

ğile de temayüz ederek vuruştukları 

görülmektedir. lngiliz askerleri d~ 
denizde ve bradaki muvallakiyet
lerini buna medyundurlar. Çünkü 

metodik ve şuurlu spor aynı za

manda medeni cesaretin de kam
çısıdır. 

Bir hekim ve bir ruhiyatçı sıla
tile bizim beden hareketlerinde 

aradığımız kıymet, her işi ve hat

ta kala meşgalesini, zevk veren 

bir spor haline koymak, yani müs
bet iş ölçüsüyle şe'ni bir metoda 

bağlamaktır. O vakit en yorucu 

bir iş yormaz ve hatta aksini ve 

ıztırap ifadesini ilemşumul İnsani

yet şartlarında dahi bulur. 
işi zevk verici bir spor gibi en gü

zel tavsiye 'Oden romanlardan biri 

Lamartine'nin (Taş kırıcısı) eseri

dir. Burada genç taşçı, mermer 
taşlarını yontarken imanla tekrar

ladığı şarkı, medeniyetin en veciz 
ifadesidir: 

"Bugün yonttuğum şey, ben
den sonra da payedar olacaktır. ,, 

Bugün her spor yapan genç 
de ayni ruhla ayni şeyi düşünme

lidir; harp dahi cesaret ve muka
vemetlerini beden ve kala sporun

dan yani maddi ve menevi kuvvet
lerden almaktadır. 

Beklenmiyen 
Servet 

Bir Ma
car tale
be, Roma· 
da hiç ak-._ _______ __, 1 ı n d an 

geçmiyen bir mirasa kavuşmuştur. 
Budapeşte üniversitesinde felsefe 
okuyan bu talebe 17 nci asır ltal
yan felsefesi hakkında vesikalar 
toplamak üzere Romaya gitmiş, 

Papalık kütüphanesinde tetkikle
re başlamıştır. Talebe burada, 
uzun senelerdenberi el sürülme
miş bir kitap bulmuş ve bu kita
bı okumağa başlamıştır. 

11 AYLIK H ARiC 
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Kitabın bir yerinde iki sahife 
arasında şöyle bir kağıt gözüne 
ilişmiştir. "Bu kağıdı bulan Roma 
hukuk mahkamesine müracaatle 5 
şubat 1784 tarihli ve 162 numa
ralı dosyayı aramalıdır.,, 

Talebe mahkemeye müracaat 
etmiş ve dosyayı buldurmuştur. 

Dosyanın içinde bir vasiyetname 
çıkmışlır. Vasiyetnamede kitabını 
ilk okuyan ve bu suretle unutul
masına meydan vermeyen kimse
ye bütün parasını teberrü ettiği 

bildirilmektedir. Bu para büyük 
bir servet olmamakla beraber ge
ne hatırı sayılır yekOn tutuyor. 
Genç talebe yakında paralara ka
vuşacaktır. ilk işi müellifin gerek 
bu kitabını, gerek diğer eserleri
ni yeniden bastırmak olacaktır. 

• A 1 ela-
mum ın

san yirmi 
beş yaşı
na kadar 

insanların büyü 
me ve ihtiyarla 
ma devirleri 

•~--------• neşvüne-
ma bulur. Fakat bu tabii kaide· 
nin istisnaları da vardır. Birçok 
insanJar otuz yaşına ve hatta da
ha fazla yaşa kadar büyürler. 

Sonra insanların erkek ve 
kadın cinsleri arasında da büyü
mek inkişafı hususunda mühim 
farklar vardır. Erkek çocuk on 
bir ve on iki yaşına kadar kızla
ra nazaran daha iri ve ağır olur. 
Bu yaştan sonra kızlar daha seri 
neşvünema bulurlar. Fakat buse· 
ri neşvünema devresi ancak 16 
yaşına kadar sürer. Bundan soıı
ra büyümekte gene erkekler kız
ları geçerler. On altı yeşından 
sonra kızın vücud ve sıkleti 

ehemmiyetsiz derecede arttığı 

halde erkekler süratle ağırlaşır 
ve büyür. 

25 yaşından 55 yaşına kadar 
insanlar için neşvünemada tevek
kul devresi vardır. Lakin müstes
naları hariçtir. insan vücudu an
cak 60 yaşından sonra çökmeğe 
başlar. Bu da amudu fıkarinin eğ
rilmesi ile tezahür eder. lhti
yarlaşanların boy ve bosları dört 
buçuk santimetreye kadar küçü
lebilir. 

• r----------. Amerika-
Enf l üenza hasta- da geceli 

gündüzlü 
lığı mağlOp edildi büyük me-
'---------ı sailer sar
fetmekte olan Rockfeller Fraudo-

• 

ithalattan 36 milyon 
lira ilk fazla ihracat yaptık 
Resmi rakamlara göre, ikinci teşrin ayı içinde ~emleketimizden 11.043.509 

lira değerinde ihracat yapılmış, buna mukabıl 5.501,081 liralık ithalatta 

bulunulmuştur. 

1939 yılının aynı ayı 
mız da 6.384.037 lira idi. 

içindeki ihracatımız ıse 12.045.351, ithalatı-

1940 yılının ikinci teşrin ayi ile biten 11 aylık dış ticaret rakamları 
da bu 11 aylık devre içinde memleketimizden 99 milyon 572.655 lira de
ğerinde ihracatta ve63.592.159 lira değerinde de ithalatta bulunduğumuzu 
ve ihracatımız lehinde 35 milyon 980.496 liralık bir fark kaydedildiğini 
göstermektedir. • 

1939 yılının 1 aylık aynı devresi içinde ise 115.834.715 lira ihracatta 
ve 112.695.858 liralık ithalatta bulunmuş ve ihracatımız lehinde de3.138.865 
liralık bir fark kaydedilmiştir. 

11 aylık dış ticaretimizin muhtelif memleketler arasında sureti inkısa
mına gelince, yine bu resmi rakamlara göre, ihracatımızda 17.632.842 lira 
ltalya, 14,871.288 lira ile birleşik Amerika devletleri, 10,298.701 lira ile 
Romanya, 9.613.983 lira ile lııgiltere başta gelmekte; bunları, 8.449.287 
lira ile Almanya, 6.613.274 lira ile Fransa, 4.729.449 lira ile Macaristan, 
4.239.277 lira ile Çekoslovakya ve 4.014.245 lira ile de Yunanistan takip 

eylemektedir. . . 
ithalatımızda ise, 10.782.807 lira ile ltalya, 0.708.474 !ıra ıle Ror.ıan

ya, 8.439.006 lira ile lngiltere, 7.562.260 lira ile Almanya ve 7.280.353 
lira ile birleşik Amerika başta bulunmakta ve bunları takiben de 1.291.930 
lira ile Çekoslovakya, 1.907.518 lira ile Fra . .sa, 1.116.738 lira ile lsviçre 
ve 1.116.738 lira ile de Berezilya gelmektedir. 

KURTULŞ 

Bayramı programı 

hazırlandı 
5 Kanunusani Adananın kur

tuluş yıldönümünde yapılacak me

rasim programı hazırlanmış, Ata

türk parkı önünde bir tribün inşa

sına başlanmıştır. 

Açığa çıkarılan subay ve 
askeri memurlar 

Ankaradan bildirildiğinP göre 

Meclise verilen ve encümenlerden 

geçen bir Hiyihayla 1574 numara

lı kanunun üçüncü mao:lddesi de
ğiştirilmektedi. 

- - -----
incirlik köyünde 
gençlik teşkilatı 

Bölge Beden Terbiyesi Müdü
rü B. Rıza Salih Saray, incirlik 
köyüne giderek gençlik teşkilatını 
kurmuştur. idare heyeti şöyle te· 
şekkül etmiştir: Başkan okul öğ· 
retmeni B. Niyazi Güdüllüoğlu, 
Yurd müdafaa amiri; Karakol ku
mandanı onbaşı B. Mehmet Güven, 
Aza Hurşid Kars. 

Merkez Veterini 
Merkez Veterineri B. Cemil 

Altan, hayvan hastalıklarile mü
cadele etmek üzere Osmaniyeye 

gitmiştir. 

Etibba odası 
idare heyeti 

Etibba odası idare hayetinden 
iki aza ayrılmış ve yeni idare he
yeti şu şekli almıştır: Hamdi Onar 
Reis, Ali Hikmet Umumi katip, 
Vasfi Güsar Muhasebeci, ! Ziya 
Tümgören Veznedar, Osman Boz
kurt aza. 

ilk tedrisat müfettişleri 
t o pi a n t ı s ı 

ilk tedrisat müfettişleri bugüa 
saat 15 de Maarif Müdürünün 
başkanlığında toplanacaklardır. 

Buna göre, ihtilas ve irtikap 

suçlarından açığa çıkarılan subay 

ve askeri memurların açıkta bu· 

lundukları ve vazifelerinden veya 

adi şahsi suçlarından mevkuf ola· 
rak mahkeme altına alınan subay
larla askeri memurların ve bilu

mum gedikli erbaşlarla kıdemsiz 

çavuş, onbeşı ve eratın askeri ce

za evlerinde mevkuf kaldıkları 
müddetçe yalnız er gibi iaşeleri temin 

olunacaktır. Haklarında men'i mu-
tion adındaki mühim teşekkül, ye- hakeme kararı verildiği veya hak-
ni bir keşifte bulunmuştur. Bu larındaki takibat umumi al ile 

Ceyhan Halkevi 
Başkanlığı keşfe doktorlar büyük bir ehem- kaldırıldığı takdirde kesilen maaş-

miyet vermektedirler. Bu keşif !arı •tutarının yarısı verilecek ve 
sayesinde müz'ic bir hastalık olan mevkuf kaldıkları müddet zarlın-
enllüenza kat'i surette mağlup 

da l·aşelerı"ne sarfolunan para, ta· 
edilmiştir. Bu teşekkül bu ampul-
lerden bir milyon adedinin ilk yın istihkaki olmayanların bu ala 
vasıta ile lngiltereye gönderilme- ı caklarından kesilecektir. Bular 
sine karar vermiştir. mahkum oldukları takdirde ise er 

ı...;====-;;;.;.;==-----~ı gibi iaşe edileceklerdir. 

Ceyhan [Hususi] - Açık bulu
nan Halkevi Başkanlığına kazamı
zın değerli ve genç avukatlarından 
B. Celal Tekiner seçilmiştir. 

Halkevi Temsil kolu, Kurtuluş 
yıldönümü münasebetiyle bir müsa

mere hazırlamaktadır. 

Seglap hak
kında alınan 

taf silat 
Gediz nehri 

inmeğe başladı 
lzmir [Hususi] - Seyl.iptan 

ovaları kaplayan sular çekilmeğe 
ve Gediz nehri de saatte altı, ye
di santimetre inmeğe başlamıştır. 
lzmir - Bergama şösesinin 39 zun 
cu kilometresindeki Gediz mec
rası üzerinde bulunan köprünün 
her iki tarafındaki üç, dört met
relik kısımları sular götürmüş ol
duğundan köprü ortada kalmıştır. 

Tuzlaya da gidip gelmek ka
bil olmamaktadır. Menemen ka
sabasının garp kısmındaki ma
halleye dolan sular el.in çekil
memiştir. Menemen • Bergama 
şosesinin ulak bir kısmı harap 
olmuştur. Pamuklar hala su altın

dadır. Sürekli yağmur]., ve sey
liip yüzünden kışlık zeriyat dur
muştur, Sular çekilmediğinden pa
mukların maruz kaldığı hasar he
nüz tesbit ediler.ıemektedir. 

Torbalıda da bir köprü sey-
1.iptan yıkılmıştır. Emiriilem ve 
Muradiye arasındaki demiryolunu 
tehdit eden sular alçaldığından 
ve yolun tamiri iJe muayenesi de 
ikmal edildiğinden normal tren 
seferleri başlamıştır. 

• Haber aldığımıza göre, şim. 
diye kadar Mersin - Adana • isken. 
derun - F evzipaşa - lsliihiye arasın
da işleyen 520 - 521 numaralı ve 
bunların devamı olan trenler bu
günden itibaren Maraşa ve An. 
tep vilayetlerinin istasyonları olan 
Eloğlu ve Narlıya kadar uzayacak
tır. Bu suretle beş vilayetimiz ara. 
sında her gün bir servis tesis ve 
temin edilmiştir. Bu trenlerin Top. 
rakkale ile lskenderun arasındaki 
sefer müddetinin daha ziyade kı. 
satılmasına ait tedbirler de alın. 
mağa başlamıştır. 

• Manisa vilayetinden dah;. 
!iye vekatine gelen malOmata 
göre, Gördeste geçen sene başlı. 
yan heyelan son günlerde yağan 
yağmurların tesirile yeniden lehli. 
keli bir hal almamıştır. 

Vali, heyelan sahasında bulu
nan halkın emin yerlere yerleşti
rilmesi için ıcap eden direktifleri 
vermiştir Kumçayı üzerinde bu
lunan 200 metrelik köprü yıkılmış
tır. Yardım faaliyetine devam e
dilmiştir. 

• Sümer Bank, Karabük de. 
mir ve çelik fabrikaları yanında 
kurulmakta olan yeni şehrin bir 
kısmının daha kanalizasyonu ikmal 
ettirmiş ve bı•rada asfalt yolların 

yapılmasına karar vermiştir. 

insanların bir çoğu sporu bir 
seyirci ktfilesinin önündeki sahada 
heyecan ve zevk veren bir nevi 
tiyatro oyunu sanırlar ve bu he
yecan •müddetinin de bedeli '.elli 
kuruşluk biletten ibarettir. Para 1 
kazanan ve kazandıran ve (prole
syonalizm) tabirile de ifade edebi
leceğimiz bu sporlar mahduttur; 
ve nihayet Amerika gibi memleket j 
!erde bir kaç insanı zengin ve hat 
ta mülk veya bar r sahibi edebilir. 
Fakat cemiyet ölçüsü itibarile spo 
run gayesi her genci bir lokma 
ekmek kazandıracak ve makaniz
masını kolaylaştıracak olan bir işe 

mü•bet bir işe hazırlamaktır. O 
genç kendini bir kala meşgalesine 
verse dahi "Sağlam kala ve sağ
lam vücut,, vecizesine göre yine 
mutat flspordan müstağni olamaz 
demektir. Çünkü sporun ideal he
defi en normal bir hak olduğu ci
hetle her işin manivelası hükmün
dedir. Olimpiyat oyunlarının bir 
nevi bayram teşkil ettikleri eski 
devirlerde dahi spor yapmakta ta 
kip edilen gaye aşikardır. Isparta 
terbiyesi, gençliğin tam manasiyle 
kusursuz bir beden terbiyesi idi. 
Bir arıza ile doğanlara hoş nazar· 
la bakılmaz ve (hatta nevzad ha
linde olarak boğulurdu. Çünkü Is
partalıların bütün düşündükleri şey 
kuvvetli mücahidler yetiştirmekten 
ibaretti. Dünya mikyasında parlak 
zaferlerle ülkeler fetheden yıldırim 
Türk akıncıları dö bugün bile en 
makbul sporlar sayılan ata binme
yi, güreşmeyi, ok atmasını ve dağ 
!ar aşmağı içtimai bir gaye mak
sadile yaparlardı. 

Gerçi futbol veya boks gibi Bugün'ün Romanı: 43 ==~- ;;;;:=::;;;;;;::::====================' Karabük şehrinde inşaat işle
ri de süratle ilerlemektedir. sporlar da yeknazarda yalnız mah 

dut oyunların bilvesile bazu ve a
delelerini aiakadar eder gibi gö
rünen profesyonel idmanlardır. Fa
kat bazı milli bünyelere göre bun
ların ikisi de o milletin en fazla 
hazetliği bir spor teşkil eder; de
mek içtimai bir kıymeti haiz ol
ması itibarile bir meslek fonksiyo
nu hükmündedir. Fakat her futbol 
cu, semereli şüt veya mahirane 
plonjonlarla ulak bir servet yapa
bilecek kadar bir iş sahibi sayıl
maz : çünkü (Zamora), (Saroş) veya 
(Zeki) gibi futbolcular Duglas, Şar
lo veya Ertuğrul Muhsin kudretin
de artistler kadar şöhret alan çok 
müst~sna sporcular sayılır; ve bü
tün bunların dahi spor meşgaleleri 
haricinde meslekleri de vardır. 
Meşhur Yunan atleti Mantikas A
tinada bir kundura mağazasının sa
hibidir. 

[ BU KADIN CASUSTU !J • Maarif Vekaleti tarafından 
Beden terbiyesi direktölüklerine 
gönderifen bir tamime göre, Orta
mektep talebelerinin her ne suret ... 
le olursa olsun badema hiç bir 
spor müsabakasına ithaf edilmemesi 
bildirilmiştir. 

Bunları bertaraf ettiğimiz tak
dirde, sporların büyük bir kısmı 
daha ziyade bir meslek manzarası
nı haizdir. Süvari, şölör, pilot, ge
mici, avcı gibi insanlar hem işçi 
ve hem de bu işlerinden zevkalan 
sporlardır. 

Bisiklet yalnız bir eğlence va-

iki Alman jandarmasından baş
ka otomobilden üç asker inmiş 
orada yerleşmek niyetinde imişler 
gibi eşyalarını topluyorlardı. Bu ne 
demekti? 

Bir parça Fransızca konuşabi
len jandarma zabit vekili: 

- Bonjur, dedi. Asker Friç 
burada ziraat işlerine nezaret. As
ker Long çiftçi Bartunun, asker 
K"nrad da çiftçi Pikarın yanında 
bulunacak. 

F urmanuar yumruklarını sıka

rak dişlerinin arasından yavaşça 

bir küfür mırıldandı ve: 

- Yumurtalarımın onda doku
zunu s.iz.e veriyorum, dedi. Çocuk
larım ıçın kafi miktarda süt bırak
mıyorsunur. Üstelik evimde elendi 
olmamı da çok görüyorsunuz. Bu 
olur işmi? 

Çamaşır yıkamakta olan ma
dam Turmanuar dışarı çıkarak ses
lendi: 

- Sus, neler söylüyorsunuz? 
Ellerini mavi önlüğüne siliyor-

du. Sakin görünüyordu, fakat yü
zü sapsarıydı. Kocası ona baktı ve 
hemen sustu. 

Jandarma zabiti bozuk Fran· 
sızcasile avaz avaz bağırmaktaydı: 

- Sen ağzını kapatacak mı· 
sın? Siz Fransızlar hep böyle gü
rültücüsünüzdür. Biz iyi adamları7. 
Bir gün iş taburuna sevkedilince 
akıllı uslu olacaksın ama iş işten 

geçmiş elacak. Sana emrediyorum, 
dediğim gibi yapacaksın, bu asker 
burada kalacak. 

Meseleyi böylece hallettikten 
sonra yanındaki jandarma ve peşin

deki iki askerle beraber çekip git
ti. Friç isimli üçüncü asker, imiri
nin hiddetinden pek korkmuş ol
duğu besbelli, onlara gözlerile takip 
etti. Zabit vekili köşeyi dönünce 
rahat bir soluk aldı, Furmanuara 
yüzünü çevirip safiyane gülümsedi. 

Bu adam otuz yaşlarında ka· 
dar, zayıf, donuk bakışlı, hareket
leri ve tavırları itibarile de mem· 
leketınde ne kadar mümkün ıae o 

EF • KA çeviren : 

kadar az askerdi. Fakat kendisin Bu zavallı düşmanın teşebbü· 
sü dudaklarında dondu ve göz
lerinde ümitsizlik belirdi. Yutkun
du. Omuzundaki çantayı düzeltti. 
Gitmeğe hazırlanıyor gibiydi. Fa
kat nereye? Bunu kendisi de bil
miyor olmalı ki durakladı, düşündü 
ve başını sallayarak söyI:ndi; 

den hiç bir fenalık gelmiyece~i i~
tibaını uyandıran hali, zaptedı.~mış 
hiddet yetmişlik lakin dinç v~~u: 
dunu elan titreten çiftlik sahıbını 
yumuşatmadı. Küfürleri tesbih gibi 
sayıklarak yürüdü, mutl~k kapısını 
bir tekmede açtı ve peşınde karısı, 
içeri girdi. 

Friç yalnız kalınca, sırtındaki 
çantayı yere koyup üstüne oturdu. 

Cebinden porselen piposunu 
çıkardı, doldurdu ve yakarak iç
meğe koyuldu. Pipodaki tütün bi
tince canı sıkılarak ayağa kalktı, 

çantasını omuzuna attı; mütered· 
dit mahcup oda eve girdi. 

Bütün aile odanın bir ucuna 
toplanmış, gözlerinde hiddet v~ 
nefret ifadesi, onu beklemekteydı. 
Baba hiddetli, anne endişeli idi. 
Kadının önünde on iki yaşlarında 
kadar bir kız çocuğu ile ondan 
daha küçük iki erkek çocuk otur
muştu. Hepsi ses çıkarmadan ıre-

lene bakıyordu. 

_ Harbin Allah belasını ver· 

sini d . k .. 
Hassasiyetinin en erın oşe-

lerinden birdenbire sarsılan ihtiyar 
madam Furmanuar gözlerinin yaş
landığını hisseli. Mahuubane koca
sına mırıldandı: 

- Fena bir adam hali yok 
kendisinde ... 

Kocası homurdandı: 
- Sus seni Mağlup olmağa 

başladıklarındanberi onların hepsi 
böyle söylüyor. Bunu evvelden dü
şünselerdi. Bunlar teker teker bel· 
ki aşağı yukarı bizim gibi insanlar. 
Fakat toplu olarak vahşileşiyorlar. 

Kadın korktu. 
- Sus! ne yapıyorsun? 

( Devam edecek ) 

• Yabancı ülkelere ihraç edi
lecek mahsulatın lisansa tabi tu
tulmaları hakkındaki kararnamenin 
tatbikine dair bir talimatname ha· 
zırlanmıştır. Bu talimatname, ih
raç lisanslarının ne suretle alına
cağı hakkında hükümleri ihtiva et
mektedir. 

---~-

Açık teşekkür 
Sevgili babamız Salih Bosnanın 

vefatı dolayısile gerek cenaze ıne .. 
rasimine iştirak lutfunda bulun~n 
ve gerekse telgraf ve mektupla 
bizzat teessürlerimizi P a Y 1 a ş a n 
dostlarımıza ayrı, ayrı cevap ver .. 
mek imkansızlığı karşısında minnet. 
}erimizi gazeteniz vasıtasile su .. 

narız. 

Alleai ve 

Hakkı 

çocukları narn.1n._ 
oj-lu 

Salih BosrıQ 

( 

1 
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1 Harp ve diploma 

( Baştarafı birincide ) 
!ar henüz dedi kodu mahiyetinde 
olup kaydi ihtiyatla karşılanması 

icabeder. 

Yunan harbi 

Yunanlıların bütün cephede
ki harekatı inkişaf etmek-

tedir. Şimalde Yunanlılar ltalyan
ların yukarı Şkumbi vadisindeki 
son mevzilerini de zaptederek ltal
yanlara ağır zayiat verdirmişlerdir. 
İtalyanlar Devol suyunun şimalinde 
kuvetli bir mukabil taarruz etmiş
lersede Yunan kıt'atının şiddetli 
mukavemeti ve mukabil taarruza 
kalkmalarile ağır zayiat verdirilerek 
püskürtülmüşler~.ir. 

Devol ve Uzüm suyu ile Ti
moriça dağları arasındaki muhare
belerde Yunanlılar bu dağın üstün
de bulunan ve mühim bir geçit 
olan Klabaka geçidini ele geçir
mişlerdir. 

Bu mühim geçidin zaptile ha
rekat daha geniş bir surette ve 
sür'atle inkişaf edecetir. 

Bu sebeple Berat'ın daha ça
buk zaptedileyeği de kuvvetle 
ümit olunmaktadır. Zira Timoriça 
Yunanlıların eline geçmiştir ve Be
ratın zaptile bu bölgedeki ltalyan 
harekatı da artık sona erecektir. 

Devol ile Üzüm suyu ve Ti
moriça dağları eteklerinden kuv
vetli bir İtalyan mevziinin geçmek
te olduğu malömdur. Fakat bu 
mevziin etrafında da şimdi gedik
ler açılmış bulunmaktadır. 

ltalyanların Himara ve Tepe
delen mevkilerinde yaptıkları tank 
taarruzları püskürtülmüş ve ağır 

zayiata uğratılmışlardır. 

Adriyatikte 
. A kdenizde İngiliz denizaltı 

gemileri Bari ve Brendizi
den Arnavutluğa yapılan nakliyatı 

zorlaştırılırken lngiliz denizüstü 
gemileri de Avlonyaya kadar git-

j mektedir. 
Dün gelen bir habere göre, ln-

giliz deniz üstü gemileri dört 

İtalyan nakliye gemisi batır~ışlardır. 
Bu suretle ltalyanların Arnavut

luğa yapacağı kıtaat ve sair harp 
malzemesi ihracı artık imkansız bir 

devreye girmiştir. 

940 Hava muharebeleri 
zayiatı 

jngiliz - Alman avcı tayyareleri 
arasında ilk büyük hava mu

harebesi Hollandanın istilasından 
sonra başlamıştır. Bunu Dunkerk 
çekilmesi esnasında yapılan hava
muharebeleri takip etmiş ve bun
dan sonra Ağustos ile E.ylul ayları 
arasında şiddetli hava muharebe
leri olmuştur. İngiltereye yapılan 
hava taarruzlarında ceman 3500 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. Bu 
tayyarelerin yüzde 23 ü hava dafi 
topları ile iskat edilmiş bulunmak
tadır. Almanların bu zayiatına mu
kabil lngilizler 1050 avcı tayyaresi 
kayıp etmiş iseler de bunlardan 

450 pilotu kurtulmuş ve tekrar ha
va muharebelerine iştirak etmiştir. 

En son gelen haberlere göre 
son zamanlarda İtalyanlar Alman
lardan tayyare yardımı istemişler 

ve Almanlar da bunu kabul etmiş
lerdir. Akdenizde harekata iştirak 

edecek olan bu tayyarelerden bir

kısmının efradı da ltalyaya gelmiş

tir. !tayan tayyarelerinin Londra
nın bombardımanına iştirak ettik
leri ve ağır zayiata maruz kaldık-

ları mulumdur, son zamanlarda Ar
navutluk ve Libyada da ağır zayi· 
ata uğradıkları sık sık neşredilen 

rakkamlardan anlaşılıyor. Bilhassa 
Libyada İtalyanlar 400 tayyare ka
yıp etmişlerdir. Varılan netice şu· 
dur: İtalyan hava kuvvetleri 
İngiliz hava kuvvetleri ile yalnız 

başına harp edecek kabiliyette de
ğildir. 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Sicilli ticaretin 66 numarasında kayıtlı (Milli Mensucat 

Fabrikası Limited Sosyetesi) Umum Müôürlüğüne bu kere 
Şürekadan Mustafa Özgür seçilmiş olduğundan imza selahiye-
ti hakkındaki Birinci Noterlikten musaddak 1-1-941 tarihli 
sirküler sureti aşağıya çıkarılmıştır, 

Sirküler sureti 
Heyeti idaremizin 193 sayılı kararı ile 1941 Takvim 

yılı için Şirketin umum müdürlüğüne Heyeti idaremiz aza
sından Bay Mustafa Özgür seçilmiştir. 

Bay Mustafa Özgür şirketimizin Resmi mühürü ile bir
likte vaz İmza etmek suretiyle Şirketimizi Resmi Makamata; 
Mali müesseselere ve harice karşı Temsil selahiyetindedir. 

Umum Müdürün gaybubeti esnasında ayni selahiyetle 
ifayı vazife etmek üzere İdare heyetinin tensibi ile bir vekil 
tayin edilir. . 

Şirketin resmi mühürü ile Bay Mustafa Özgürün aşa-
ğıda mevzu imzasının not alınmasını rica ederiz. Bugüne ka
dar şirketimiz hakkında beslenen emniyet ve teveccühlerin 
devam etmesi temennisi ile saygılar sunarım. 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. Şirketi Heyeti idaresi 
Reisi Azası Azası Azası 

Nuh Naci Mustafa Özgür Nuri Has Seyit Tekin vereseleri 
Yazgan ( imzası ) ( İmzası ) namına İbrahim Tekin 
(İmzası) (İmzası) 

Bay Mustafa Özgür şu suretle imza eder. 

İşbu sirküler Adana Birinci Noterliğinin 31. Birinci 
Kanun 1940 tarih ve No. 664-268 ile tastik, tescil ve ilan 
edilmiştir. 368 

Yunan kıtalannın 
ileri hareketleri 

Kilisorada bir çok lt~lyan 
mevzii sungu hücumu 

ile almdı 
Atina 2 [a.a] - Yunan res

mi sözcüsü, askeri vaziyet hak
kında şu tafsilatı vermiştir : 

Kilisora mıntıkasında Yunan 
kıtaları bir çok ftalyan mevzileri
ni sünğü hücumile almışlar ve bu 
mühim hareket neticesinde hat
larını mühim surette ilerletmiş
lerdir. f şğal edilen bu mevzile:in 
önünde iki hat telerğü ve telör
ğülerin arkasında da mitralyöz 
mevzileri, top mermileıi, derin si
perler ve aralarında münakale 
siperleri bulunan sığınaklar mev

cuttu. 
Arnavutluk cephesinin mer

kez bölgesinde ki bu mıntıka da 
elde edilen ganimetler arasında 
12 top, 15 mitralyözle bir çok 
havan topu vardır. Kıtaatımız 
düşmanın şiddetli mukavemetine 
rağmen bir çok yeni tepeler al
mak suretile daha şimalde de 
darbeler vurmuşlardır. 

İtalyanların sahil mıntıkasın
da tanklarla yaptıkları müteaddit 
hücumlar muvaffakiyetle püskür
tülmüş ve bir miktar esir alın

mıştır. 

/ta/yanlar çok ümitsiz 
Atina 2 [a.a] - İyi malumat 

alan .mahfillerden öğrenildiğine 
göre, İtalyanlar bir kısmı merke
zi Arnavutluktan geçen yeni bir 
müstahkem müdafaa hattı yap
makla meşğul bulunuyorlar. Bu
da gösteriyor ki İtalyanlar çok 
ümitsiz bir müdafaa zaruterinin 
hasıl olacağını anlamışlardır. Bu 
mevziler de elden giderse Yunan 
lılar Tepedelen, Kilisora ve Av
lonyayı işğal edeceklerdir. 

ltalyanlar Himaranm şimalin
den ve şarkından mukabil taar
ruzda bulunmuşlardır. Bu taarruz 
kırılmış ve düşman ağır zayiata 

uğratılmıştır. 

T epedelenin şimalinde Yu
nanlılar yeni bir hamle yapmışlar 
ve İtalyanları mevzilerinden at
mışlardır· Merkez mıntıkasının bir 
noktasında Yunanlılar bir baskın 
hareketile mühim bir dağı ele 
geçirmişlerdir. Harbin en kanlı 

çarpışmalarından biri dün gece 
Kilisora mıntıkasında olmuştur. 

Kıymetli mevziler Yunanlıların 

ellerine geçmiştir. Kilisora - Av
lonya yolunun bir kısmı Yunan 
topçusunun ateşi altına girmiştir. 

"Rusya hazır 
bulunmahdır!,, 
Moskova: 2 [a. a.) - General 

Kodelef pvsif müdafaa teşkilatına 

dahil bulunan 13 milyon kişiye hi
taben neşrettiği bir beyannamede 
diyor ki: 

"- Enternasyonal vaziyet çok 
karışık bulunduğu bir anda 1941 
senesine giriyoruz. Bu vaziyet bize 
Stalinin şu sözlerini hatırda tut
maklığımızı amirdir: " Memleketi 
seferi bir hazırlık halinde bulun
durmalıyız! ,, 

. l 

E! a r ~ i Y a 1 ingilterede harp istih- ! 
ş ı d d e t 1 e salatı nezareti 

B O M B A L A N O 1 Ame~ikan Ticaret .. Gemileri 
• • lngıltereye harp malze-

20 hın ltalyan mu- mesi taşıyacak 

h 1 d 
Lonra 2 ( A. A. ) - Ekseri-asa ra a tın a yet!e. iyi mal~mat al.~n Star .gaze-

tesının yazdıgına gore, ·İngıltere-

lngilizlere terkedilen 
harp malzemesinden 

bir kı:smı 
1000 kamyon, 7 20 top, 
70 tank, 600 mitralgön! 

Kahire 2 {a.a) - B a r d i ya 
mıntakasındaki Royter aiansının 

hasusi muhabiri bildiriyor : 
Bardiyada bulunan 20 bin ltal 

yan tamamile muhasara edilmiş 

bir haldedir. lıeri kollarımız sahil-
mıntakasını ele geçirmiş bulunuyor, 
bu mıntaka Bardiyanın 30 kilomet 
re kadar şimali f garbisinde Mersa 
Lunka civarında Tobruk 
istikametinde uzayıp gitmektedir. 
İngiliz devriye kolları Tobruk'un 
cenup nııntakasında muntazam 
harekat yapmaktadır. 

Bu yer Trablus topraklarında 
120 kilometre kadar içeridedir. 

Bardiya şiddetle bombardman 
edilmektedir. Ayrıca tayyareleri
miz ve harp gemilerimiz tarafından 
bombalanan Bardtya şehrine bu 
gün topçularımız tamamile hakim 
bulunmaktadır. 

Zırhli devriyelerimizden biri 
Noelgününü Tobruk civarında bir 
ltalyan tayyare meydanında geç-
miştir. halyanların kamyon ve top 
gibi terk ettikleri harp malzeme
sinin toplanması hala devam edi
yor, Ganimetlerin küçük bir kıs
mını tetkik edebildim. Bu listede 
1000 kamyon, 120 top, 70 tank, 
600 mitralyöz vardır. Mütemadi
yen gelen takviye kıtaları ileri 
müfrezelarimizi teşvik etmiştir. ltal
yanların hava faaliyetlerinin hedefi 
olan Sollumun son bombardmanı 
büyük filolar tarafından yapılmış· 
tır. 

f talyan tayyareleri lngiliz ge
milerinin buraya erzak çıkarrna-
1 arına m a ni olmağa 
çalışmışlardır. İtalyan tayyare filo
larının bu kadar kalabalık oluşu 
İngiliz tayyarelerinden ve İngiliz 
tayyarecilerinden ne kadar kork
tuklarına bir delildir. 

Esir ltalganlar Hindistanda 
Bombay 2 (a.a) - Garp çö

lünde alınan ·ttalyan ;esirlerinden 
4 general, 300 subay ve 627 er
den mürekkep ilk grup dün Bom
baya gelmiş, dahilde bir üsera 
kampına doğru yola çıkarılmıştır 

nin endüstiyel istihsalatını mühim 
mikdarda çoğaltahilmek maksadi
le bir harp istihsalatı Nezareti 
teşkil edilecektir. Nezaretin başlı
ca vazifelerinden biri İngiliz ve 
Amerikan istihsalatının koordi
nasyonudur. Diğer vazifesi de muh
telif lngiliz harp malzemesi istih
sali kaynakları arasında koordi
nasyon temin eylemektedir. 

Kanadanı. istihsal kudreti 
Ottava 2 ~ A. A. ) - Halen 

lngilterede bulunmakta o lan Ka
nada mühimmat nazırına vekalet 
etmekte bulunan harbiye nazırı, 

verdiği beyanatta, bu senenin ni
hayete ermesinden evvel kanada
nın istihsal kudretinin geçen harp
ta en büyük gayret zamanlarından 
yüzde 70 kadar daha yüksek o
lacağını ve bu istihsalin harptan 
sonraki zamanının Kanada istih
salatında en yüksek devresini teş
kil eden 1928 istihsalinden de 
yüzde 50 kadar fazla çıkacağını 

söylemiştir. 

Amerika Ticaret gemileri 
Nevyork 2 ( A. A. ) - Kirt 

Hal infiradcı grup gazetelerinin 
baş muharriri, şunları yazmakta
dır: 

"iyi haber alan ' mahffiller 
1941 in ilk haftaları içinde Ame
rikan ticaret gemilerinin Ameri
kan harp gemilerinin himayesi al
tında İngiltere ile Amerika ara
sında seyrüsefere konulmasının 

!üzümlü olduğu kanaatına var
mışlardır.,, 

Hitler şansını Balkanlarda 
denemek isterse ... 

Pretorya 2 ( A. A. ) - Ce
nubi Afrika hükumet reisi Gene
ral Smak neşrettiği bir masajda 
diyor k i: 

"Dünya Efkarı umumiyesi Al
man zaferini artık muhtemel bile 
görmemektedir. Eğer Hitler Şan
sım Balkanlarda ve orta şarkta 

tecrübe etmek isteyecek olursa 
ciddi müşkülatla karşılaşacaktır.,, 

Amiral Lihi 
Madritte 

Madrid . 2 (a. a.) -- Ameri
kanın Fransız hükumeti rıezdindeki 
yeni büyük elçisi Amiral Lihi Vi
şiye gitmek üzere Madride gelmiş
tir. 

Alman tayyarele
rinin hücümleri 

lngilizler, istilA limanlarına 
Şidde fli taarruzlar Yaptı J ar _k_u_v_ve-t-le-ri_c_lü_n_g-ec_e_B_r_em-eı-1d_e_k_i 

Londra 2 (a.a) - Hava ve d 
dahili emniyet nezaretlerin teb- ve üşman iş gali altındaki istila 
liği : limanların a şiddetli taarruzlar yap-

Dün gece bir çok düşman tay mışlardır. • 

yaresi lngilteredc ve Gal eyaletin- Dublin' e bomba atan 
de faaliyette bulunmuştur. Bir kaç meçhul tayyare 
bomba düşmüş, lngilter enin şimali Londra 2 (a.a) - Dublin'den 
garbisinde. ve Londra mıntakasın- ·1 b 

b k ven en ir habere göre milliyeti 
da azı ~ amelgahlar hasara ug~ -

Öl tesbit edilemiyen bir tayyare dün 
ramıştır. en ve yaralananlar pek Dubline 50 kilometro kadar mesa-
azdır. fede bir mahalle bombalar atmış-

Londra 2 (a.a) - İngiliz hava t H k ır. asar yo tur. 
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bakıyor. Çakıcı efe üç dolaşıp bir 
parmak şaklattıkça zeybek havası
nın bütün erkekliği meydan vuru

luyor. 
Sıra ile kızanlar birer, birer 

oynıyorlar. Arkasından da sarı sa
kallı Avram Çakıcı türküsüne baş
lıyor. 

Ödemiş kavakları 
Tellidir yaprakları 
Bana da Çakıcı derler 
Yar fidan boylum 
Yakarım konakları ... 

* * * 

.,, 
Atma da Mehmet vurursun 
Sonra da pişman olursun. 
Bana da Çakıcı derler -Yar fidanboylum 
Her yanım fişek dolu. 

* * * Çakıcı da dağdan iniyor 
Kaymakçıya giriyor 
Bana da Çakıcı derler 
Yar fidan boylum 

Haticeye [*] gönül veriyor 
Çakıcı mehmet kendi üstüne 

çıkarılan ve o sıralarda herkesin 
ağzında dolaşan bu tilrküyü ince 
bıyıklarını bura, bura gururla din
lemektedir. Çok hoşlandığı halin
den belli. Türrkü de bittikten sonra 
Davlanbaz Davi türlü maskaralık
larla bu iptidai zevkli adamları 

kırıp geçirmeğe başlamıştı. Uzun, 
uzun güldüler. Bu kaplan ruhlu ve 
canavar tıynetli katil adamların, 
cinayetlerinden bir zerre bile azap 
hissetmiyerek eğlenişleri hakikaten 
görülecek şeydi. 

Artık ikindi olmuştu. Çakıcı 

çalgıcılara ikişer altın verdi. Herif-

lerin sevincine payan yoktu. Para· 
ları ve ~feden müsaadeyi aldılar 
ve dağdan inerek hayvanlarını ara
balarına koştular. Çakıcı efe bu 
saz takımını .gözden kaybuluncaya 
kadar dalgın, dalgın süzdü:ve içini 
çekerek hacı Mustafaya: 

- Davran bakalım hacı, dedi, 
bir deıfa köye uğrayıp Raziyeyi 
görelim, belki yeni bir haber vardır. 

Hacı Mustafa, efenin içini ya
kan ateşi anlamıştı. bıyık altından 
güler gibi oldu, fakat hiç sezdir
medi. 

Kamil paşa zade Sait paşa 
bilerek, bilmiyerek Milasa giderken 
ve takip müfrezeleri o havalide 
tahaşşüt ederken Çakıcı Mehmet, 
Raziyesinin koynunda bir gececilr 
olsun aşkını yaşamağa koşuyordu .. 

Raziyenin Çakıcıya, Çakıcının 
Raziyeye merbutiyetleri biiyüktü. 
Y ekdiğerlerine karşı yüksek bir 
samimiyet beslerlerdi. Bu münase
betle aklımıza gelen çirkin bir er
kek vefasızlığını anlatmadan geç
miyeceğiz: 

Menemen kazasına tabi "Yanık 
köy,, lü bir Veli efe vardı. Bu 
adam müteaddit cinayetler irtikap 
etmiş, bir çok hanımanlar söndür
müştü. Veli; günün birinde yakayı 
ele verdi. lzmirde muhakemesi cere
yan etti ve 101 sene hapse mah
kom oldu. 

Bu azgın şaki yeni evlenmişti. 
Güzel ve vefalı bir karısı vardı. 
Kendisi 101 sene cezayı yedikten 
ve hüküm tasdika iktiran ettikten 
sonra Veli bir gün uzun uzun dü
şündü. Güzel karısı her müsaade 
gününden istifade ediyor, Umumi 
hapisaneye gelerek kocasını ziya
rette kusur etmiyNdu. 

· Velinin parası yoktu. Biçare 

kansı tarlalarda çalışmağa gider, 
eline geçirdiği beş, on kuruştan 
bir kısmını yiyeceğe verir, diğer 
kısmını da para olarak her hafta 
Veliye getirirdi. 

Veli; vaziyeti düşündü. Karısı 
gençti. güzeldi. Halbuki kendisi 
ebediyen hapisanede kalmağa ve 
hayatına burada nihayet vermeğe 

mahkamdu. 
Hapse gireli bir seneyi • geç

mişti. 

Yine bir müsaade günü idi. 
Velinin karısı Yanık köyden kalk
mış, hediyelerini ve kazandığı pa
rayı alarak lzmire yayan gelmişti. 
Umumi hapisane Önünde ziyare;t 
saatini bekliyordu. Bu genç ve gü
zel kadının ne yaman bir taham
mül kabiliyeti vardı? O; yüz bir 
seneye mahkum kocasından başka 

hiç bir şeyi düşünmiyordu. 
Vakıt geldi. Genç kadın iler

ledi. Kocası ile konuşmasına yine 
müsaade etmiilerdi. 

Genç kadınla karşılaşan Veli; 
afakı bir kaç kunuşmadan sonra 
sözü maksada intikal ettirdi: 

- Bana bak Hatice; sen genç
sin, güzels;n, vefalı bir kadınsın. 

Senden hoşnudum. Fakat görüyor
sun ki 101 seneye mahkum oldum. 

(Devamı Var J ------
[*] Bu Hatice Hacı eşkıyanın 

kızı olup Çakıcının karılarından 
biridir. 
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Adana Ticaret ve Za. 

2 lkincikanun h. 
Piyasa cetveli 

Enaz 
Kr. S. 

En 
Kr. 

l - Klevland 60 

il -
" Akala 

Kapu malı 
P. T. Engin 
Kozacı P 

- Ma.Parlağı 49.50 
Yulaf 

51 

K. Çiğidi 
Y.Çiğidi 

5 
4,5 

Susam 29,50 
--b do--

Ankara Kambiyo Borsası 
2 lkincikanun 1941 

l Sterlin 
Dolar 

Kr s. 

fr8~i:Jv:ö ] 
Ankara Radyosu 
(3 İkincllcanun Cuma ] 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 
8,18 

Ajans haberleri 
Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko

nuşma 

12,30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.33 M;izik: Seçilmiş şarkılar 
12,50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Saz eserleri 
13.20-14.00 Müzik : Karışık 

program [Pi.] 
18.00 Pragram, ve memleket 

saat ayarı 
18.03 Müzik: Radyo "Svving" 

kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Müzik: Karışık program 
19.00 Büyük Fasıl Heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı, ve 

aians haberleri. 
19.40 Müzik: Muhtelif şarkılar 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil 
21.30 Konuşma [İktisat 
21.45 Müzik : Radyo 

orkestrası (Violonist Necip 
aresidinde) 

saati] 
salon 
Aşkın 

1. Leopold : Çigan Bayramı 
[Macar Fantazisi] 

2. Borodine: Prens igor ope-
rasından dans sahnesi 

3, Gounod: İlk bahar şarkısı 
4. Uhl: Herkes için 
5. Langer: Büyük anne 
6. Zikoff: Romaneska [Fantazi] 
7. Mannfred: Çarmencita [Se

ranad] 
8. Kutch: lspanyol kaprisi 
22,30 Memleket saat ayarı, 

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

22.45 Müzik: Radyo salon or
kestrası programının devamı 

23.00 Müzik: Cazband [P1] 
23,25 / 23,30 Yarınki prog--. 

ram ve kapanış. 

·~(1),)j)l(f/4,~(I ... 
Ali Naaibi Eczanesi 
( Yağcami yanında ) 

1 1 
1 r-_]L" A~ ][{: v İ ~1[ I 

3 lkincikanun 1941 
CUMA 

YIL : 1941 - AY : 1 Gün: 3 
Rumi 1356 - 1. Kiinun 21 
Hicri 1359 -Zilhicce 5 

İLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1- Belediye zabıta memurla
rı için otuz- adet kaput dikti
rilecektir. 

2- Kaputların kumaşı Bele· 
diye tarafından verilecek ve 
diğer bütün malzemeleri ter

ziye ait olacaktır. 
3- Kaputların muhammen 

dikiş bedeli, beheri on beş lira 
üzerinden 480 lira ve muvak
kat teminatı 36 liradır. 

4- Şartnamesi Belediye 
zabıta müdürlüğündedir. 
Arzu edenler her gün orada 
göreblirler, 

5- İhalesi 17 • İkincikanun 
-941 Cuma günü saat on beş
te Belediye encümeninde yapı
lacaktır. İsteklilerin mezkfir 
gün ve saatte muvakkat temi• 
nat akçalariyle birlikte Bele
diye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 361 



TAN • SINEMASINDA 
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İki Heyecanlı ve Görülmemiş Maceralar Filmi Birden 
-1-

Yaşı Küçük Fakat Sanat kabiliyeti Büyük Sevimli Artist [ JAKIE COOPER'in ] 
Seyredenleri Merak ve Heyecan içinde bırakan En Güzel Filmi 

1 Sokak Çocuğu 
- 2 -

Kovboy Filmlerinin rakipsiz Yaratıcısı [GENE AUTRY] 
Canlandırılan Emsalsiz Kovboy Filmi 

Pek Yakında 
CifII KA lf~lllR 

tarafından 

Pek Yakında 

Mandrake Sihirbazlar Kralı 
30 Kısımlık Seryal Şaheser 

• 

1 ALSARAY SİNEMASINDA 
. - !BU A~<$AM 

DENİZİNDE CASUSLAR 
Türkçe Sözlü Şaheserin İlk Gösterilmesi münasebetile Büyük sinema Müsameresi 

Cephe gerisindeki gizli Kuvvetler Casuslar, lngiliz ve Alman Entelcans Servisleri 
karşı, karşıya Mukabil Hile ve Entirikalarla birbirlerini mağlup etmeye çalışıyorlar. Aşk, 
Fedakarlık ve Vatanperverlik manzumesile dolu olan bu rakpisiz Filmin Baş Rollerinde 

CONRAD VEIDT VALERIE HOPSON 
Gibi iki büyük ve kudretli Artist Bulunmaktadır 

ILA YETEN : Nefis Bir MIKI MAVZ 
Dikkat : Biletlerin Erken alınması Rica Olunur. Telefon 212 

PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : 
Douglas 

Fairbanks jr' DU$MAN lllNDI ISIR -
Türkçe 
Sözlü 

A dana ziraat mek· 
tebi müdürlüğün
den: 

zakına istekli çıkmadığından 
3-1-941 tarihinden 14-1-941 
tarihine kadar 10 gün müd
detle eksiltmesi uzatılmıştır-

DiLBER kardeşler 
Tuhafiye Türk anonim şirketi IGENARAL ELEKTRİK 

Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarşda bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu açdığını umum cenup vilayet-
leri müşterilerine bildirir. 304 18· 26 

30-1-2940 pazartesi günü 
eksiltmesi yapılmak üzere 15 
gün müddetle açık eksiltme -
ye konulan Adana Ziraat 
mektebinin 941 mayıs sonu
na kadar 18 kalemde, ek· 
mek, mevaddı müştaile, ma
den kömürü ve muhtelif er· 

İsteklilerin 14-1-941 salı 
günü saat 14,30 da yüzde 
7 ,5 dipozito akçelerini mal 
sandığına yatırarak Vilayet 
ziraat .müdürlüğünde toplanan 
satınalma komisyonuna mü-
racaatları. 336 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer: BUGÜN MATBAASI - ADANA 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GEN ARAL ELEKTRİKin akü~latör ve 
elektnkle çalı· 

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 
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Bu Enısalsiz Rad)-ol rırı 
Görnzek ve tecrübe etnıek 

PHILIPS . . 
ı ç l 1l 

satış ~Wağazalar ı nı ve 
acentelerini ziyaret ediniz 

19.f l Phil i1'4 •lıizeltri ıt-knil.. .. 1:ı .~ 11ul a, nr,r lyıı tı alı şta, 
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PHIPi l S ACENTESİ 
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Bu emsalsız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısında 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
%1 3-10 

1

Beledige Riya-1 
setinde: 
( Otçu sahiplerinin naza
rı dikkatine ) 

Senelik muayeneleri 941 
yılı içinde yapılacak olan öl
çü ve tart ı aletler inin nev'i 
ve mikdarı 1-1-941 tarihin
den 31-1-941 günü akşa
mına kadar bir beyanname 
ile belediye ayar memurlu
ğuna bildirilerek mukabilin• 
de ( muayene müracaat ka
ğıdı ) alınması mecburi ol· 
duğu ve bu müddet zarfında 
müracaat etmiyenler hakkın
da kanuni muamele yapıla
cağı ölçü sahiplerine bildi-
rilir 361 

Portakal bahcesi me-, 
raklılarına: 

Gayet iyi ve fe nni bir su
rette yetiştirilmiş Turunç fi
danı ve iklimimize en uygun 
nevilerden aşılı portakal fi
danları vardır. İsteyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 
Salih Zeki Bugay ticaretha
ne~ine müracaatları . 

Telefon: 74 
353 31-1-3-5-7-9-11-13-15 

Kiralık ev 
Eski istasyonda iki tarafı 

yol gayet havadar va sıhhi 
ve her dürlü konforu bulu
nan üst kat beş odalı bir ev 
kiralıktı r. Sebz~ hali karşı• 
sında Salih Zeki Bugay tica. 
rethanesine müracaat. 
Telefon: 74 354 31-1-3-5-7-9 .... 

İLAN 
Askeri satınalma 
komisyonu riya
setinden: 

1 - T ;ıhminen beher ade
di 225 kuruştan 5871 adet 
Bez su kovası pazarlıkla alı

nacaktır. Pazarlığı 6-2. Ka· 
nun- 941 pazartesi günü ıa-

at 1 O da dır isteklileri Ada
na askeri satınalma komis-
yonuna müracaatları. 357 

İLAN 
Çiftçi Fabrikası Mü
dürlüğünden; 

Sayın müşterilerimizin fab· 
rikamız depolarında bulunan 
Çigitlerini ilin tarihinden 
azami kırk sekiz saat zarfın· 
da kaldırmalarını ehemmiyet
le rica ederiz. Aksi takdirde 
çığitlerde hasıl olacak kız· 
gınlık ve her hangi bir ha· 
sardan dolayı fabrikamızn 
hiç bir suretle mes'ul olmi
yacağını ve yine ilan tari
hi muteber olmak üzere ge
çen her gün için beher ton 
başına ayrıca 25 kuruş ar
diye ücreti alınacağını da 
bildiririz. 363 3-3 

İLAN 
Halkevi reisliğin-
den: 

Resim ve fotograf sergisi 
görülen lüzum üzerine 7-1-941 
tarihine tehir edilmiştir. lşti
rakedecek eserlerin en geç 
6-1 941 saat 14 e kadar 
evimize 
olunur, 

gönderilmesi rica 
364 3. 4. 5, 

Kaşeleri 

DEVA Kaşelerini 
7-fer eczanede ora;xınız.: 


