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l Sümerbank fabrika& 
,müdürleri t9plantısı 
1 Yünlü müessesesinin 

iş programı gözden 
oecirileceK --------- ' --------

Ankara 25 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Sümerbank yünlü mü
essese fabrikalarından Bünyan, fes
hane, Merimos ve Hereke fabrika 
müdürleri, umum müdür Burahn 
Zihninin reisliğinde Önümüzdeki 
hafta içinde lstanbuldaki Feshane 
fabrikasında bir toplantı 'yapacak
lardır. Bu toplantıda, geçenlerde 

k .t•ı • 1 Kayseride pamuklu müessesesine uarp gemı'lerı' re"akatinde seyrüse"er eden bir ticaret vapuru a,ı esı b 
1 

f b 
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• 
Ruzveltiri 
çok mü -
him kararı 

Harp levazımı ta
fıyan vapurları A
merikan harp ge
mlleri h i m a y e 
edecek 

rlANADOLU AJANsıf 
Vaşinğton 25 - iyi haber 

alan mahfillerde dün akşam söy
lendiğine göre, Ruzvelt " Amerika 
imalathanesinden fngiliz ateş 
hattına .gönderilen harp malzeme-
sinin J.:--,..--: 1 ' • " • • • 

.ı,..,ıhr. Bu hususta başka malü-
mat alınamamakla beraber, Ruz. 
veltin harp malzemesi nakleden 
vapurları Atlan tikte Groenland' a. 
veya lzlandaya kadar, belki de 
1000 mil mesafede Amerikan harp 
remilerinin himayesi altın~ almak 
niyetinde olduğu zannedılmekte
dir. • • Vaşington 25 (a. a.)- A~erı· 
kan donanması Atlantik üzerınde 
karakol gemileri dolaştırmak ta· 
savvurundadır. Bu gemiler lngiliz 
nakliye gemilerinin takip. ett~ği 
başlıca yol üzerinde Amerı~a ıle 
lngiltere arasındaki mesafenın y~
rısına kadar gidip geleceklerdır. 

Nevyork belediye reisinin 0.t· 
tava' daki beyanatı da bunu teyıd 
etmektedir. 

Libgadaki 
Mihver 

Kuvvetleri 
200 bin asker , 2 
z1rhh f1rka ve 1200 
tayyare lmlt 

Londra 25 [a, a.] - Vişiden 
neşr~dilen bazı raporlara nazaran 

Libyadaki Alman ve İtalyan ordu· 
sunun mevcudu 200 bin kişidir. 
Mevcut 2 zırhlı fırka ile 1200 tay
yare de bu kuvvetlere dahil bu
lunmaktadır. Almanlar evvela 60 
bin kitilik bir ordu nakletmişler
F a kat daha sonra hava yolu ile 

Dıühinı takviye kıtaları almışlardır. 
Tanklarla kamyonlar , pazartesi 

&'Ünü filo tarafından şiddetle bom
bardıman edilen Trablusgarp lima
nına vapurlarla getirilmiştir. 

Londra 25 (a.a) - Stokholm 
yolu ile Berlinden alınan haberler 

Sovyetler birlijinin lUzak-Şarkta~ 
bazı askeri kıtalar çektiği hakkın-
da son günlerde Japonlar tarafın· 
dan verilen malumatı teyid et k 
tedir. Temin edildig·ine 
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• 6 re ov 
Yet·Japon bıtaraflık paktın . _ . ın ımza 

sı uzerıne Moskova r uzak kt b • ·· şar a 
ulunan bazı ordularını ta 

<: • m mev· 
h '1tlarıle çekmeğe .ve bunları : bil-
p~sa Baltık sahıllerine, Suvyet 
. lonyasıoa ve Basarabyaya tak-

11111 etnıeie karar vermiştir. 

------------ - esaslar dahilinde müzakereler yapı-
• .Mi/il Şef in laca~~~! senesfofo ilk üç ay•,.,. 

teşekkür/ erı· fında yünlü müessesesinin faaliyeti 
ve kendisine mevdu iş programı 

Ankara 25 ( A.A ) _ Riya. gözden geçirilecek, icbeden ted· 
seti Cumhur Umumi katipliğinden: birlerin bir an evvel alınması temin 

Milli Hakimiyet Bayramı ve olunacaktır. Bu toplantıların fabri-
çocuk haftası münasebetile asil kalarda yapılmasının sebebi fabrika 
ve necip duygııları havi olarak müdürlerine, toplantının yapıldığı 
yurdun her tarafından aldıkları fabrikanın teknik işlerini tetkik 
tebriklerden mütehassis olan Reisi ederek bir otokritik yapmaları im· 
Cümhur ismet lnönii, teşekkür ve kanını vermektir. 
karşılık tebriklerinin ibliğına Ana- Umum müdür, yanında umum 
dulu ajansını tavsit etmişlerdir. işletme müdürü Bülend, atelyeler 

• bakım işleri şefi Ômer olduğu halde 
A k pazartesi günü lstanbula hareket n ara 25 ( a.a ) - Genel 

kurmay başkanı Mareşal Fevzi edecek, toplantı 3 f'Ün kadar sü. 
recektir. Çakmak, Ulusal egemenlik hayra· 

Sümerbank umumi müdürlüg· ü mı münasebetiyle almıf oldukları 
önümüzdeki mevsimde doğrudan 

tebrik telgraflıırına ve bu vesile doğruya müstahsilden pamuk mü· 
ile ordu ve şahısları hakkında İz· b 

~-.auva .. as.ım~ • .dar "yaHniftl!'ıttadır. har edilmia nl-- ! . ..! · - ... - ı\.i t' 

Fon (Ribbentrop 

f Şayam dikkat bir ifşa 1 

dolu ajansını tavsit etmiştir. 1 Kastamonuda mevcut kendir 
.ı..::.:;;.:;...;..:._ ______ ..____ havuzlarının ıslah edilerek köylüye 

E g e daha kolay ve daha sıhhi esaslar 
dahilinde itlerini l'Örmesini temin 

Rusyadan, 
OçlD_pak~a 
girme_:;ı 

istenmış ! 
Ribbentrop, A lman
yanın f Moskov• ve 
Ankara elçllerlyle 
ıstı,areler yapıyor 

Londra 25 (a.a) - R~~ter a· 
jansının diplomatik muhabırı yazı· 

yor: k d arpte \ 
Almanyanın ya ın a g . 
ak istediği hareketleri tayın 

yapm h 1 lan 
ve tesbite yaraması mu te?1e o 
bir takım müzakereler. Parı~te ce
reyan ettiği sırada, Fon Rıbb.ent· 
rop, şarktaki siyasi ve belkı de 

askeri taarruz hakkında Almanya· 
nın ·Moskova ve Ankara büyük 
elçil~riyle istişarelerde bulunmak· 

tadır. • 
Sovyetler Birliğinin .tutacagı 

Yolun Alman planları üzermde son 
• ·· be derece müessir olacagına şup 

oktur. Sovyetler Birliğinin Alman· 
y d . -"le akdettig" i i emı tecavuz 
ya ı . "d h 
paktından sonra en manı ar are· 

k . "lktecrinde karşılıklı etı, geçen ı Y • 

. d ktı ir.in Bulgarıstana bır yar ım pa .,. . . • 
yapmış olduğu teklıftır. 

Moskovanın böyle ~ir muahe
de akdedilemediği takdırde Bul-

. b 'ktisadi anlaşmalar garıstana azı ı . 
k bilinde tek taraflı bir garantı 

mu a d • k 
vermeğe hazır bulun u~u ~e~s~ 
haber alan mahfillerce ı~erı surul ' 
müştü. Bulgarlar bu teklıfe. de ~a-

a maklı birer cevap vermışlerdır. 
ça 1 . 

Bunlardan başka Sovyet erın 
f kinciteşrinde üçler paktına dive~t 
edildiği ve bu ttıklifin redolundugu 
ifşa edilmiştir. Bu hadisele.r . Sov. 
yetlerin, Mihver de~letlerın~n h~
şuna gitmese de, daı.~~ . mu.~tekıl 
bir siyaset takip ettıgını goster. 
mektedir. 

Diğer taraftan Sovyetler Ja· 
ponlarla yaptığı bitaraflık paktın· 
dan sonra da Çin'e silah vermeğe 
devam edileceğini bildirmişlerdir. 

d • • d maksadile Silmerbankın yaptımıf en 1Z1 n e olduğu fetkilder bitmiftir. Yakında 

tehlikeli havuzl~~khük~~tikta. 
m 1 nta ka! lngillereye karşı girişliği 
Kuvvetli bir lnoiliz ··~~~';s'~~i~~ ~··::.~ 
f l·ıosu· Akdenı·z'e ile Irak arasındaki muahede hü-

kümlerine tevfikan lnl'iliz kıt' alan-

oe ll•yo r nm lrak'a ihracı Arap gazeteleri· 
nin başlıca mevzuu olmakta devam 

LI nl ediyor. 
Almanlar1n m El-ahval gazetesi şunları yazıyor: 
ve Semendre ada· "Verilmi~ olan bir sözü tutmak, 

lar1nı ltgalleri te• müstakil lrak'ın hükümranlık hak· 
lariyle hiç bir zaman bir tszad teşkil 

eyyUt etti etmez. Dost devletin tarihinin en 
Londra 25 [a. a.) - Amirallı~ 

l.k l tehlikeli devresini yaşadığı bir an-da.ıresi, seyrüsef ain için teh ! e 1 

_ da lrak'ın ona karşı ğiriştiği taah-
mıntakanın genişletilmiş oldu~u:~ hütleri yerine getirmesi memleke· 
b'ıldı'rmektedir. Bu mıntaka tım k · · · . 

. ta a· lımızın sıyasi vakar ve şerefini 
Libya, Mısır sahilinde ~enı m::rna· muhafaza ·etmek hususundaki kat'i 
ları ve Türkiye, Yunanıstan, azmini gösterir bi misaldir.,, 
vutluk, Yugoslavya ve ltalya sa· 
hilleri açıklarında bazı muayyen 
yerleri ihtiva etmektedir, 

Londra 25 [a. a.] - İngiltere
nin Ark Royal ve Argas tayyare 

gemileriyle Renovn zırhlıs.~, ~efilt. 
kruvazörü, diğer bir kruvazor, bır ~or 

pido filotillası 3 denizaltı Cebelut· 
tanktan Akdeniz. istikametinde ha· 
reket etmiştir. Diğer taraftan Ce· 
belüttarık,ta muayene için bolun· 
makta olan iki lıpanyol vapuru da 
denize açılmıştır. San Sebastiyan 
vapuru İngilizler tarafından alık0• 
nulmuştur. 

Atina 25 [a. a.) - Alman kıt· 
aları bu sabah saat S te Çanak· 
kalc'nin yakınında bulunan ve sev· 
lulceyş ehemmiyeti olan Yunanlı· 
ların Limni adasına çıkmıştır. 

Piyade ve polisten mürekkep 
olan küçük Yunan garnizonu müte· 
cavizlere karşı 5 saatten fazla 
harbetmiştir. Daha evvelce Semen· 
drek adasını işğal etmiş olan Al
man kuvvetleri Limniye taarruz 
etmeden evvel bir ültimatom ver· 
mişlerdir. Semendrek adası Limni· 
nin 30 mil şimali şarkisindedir. Bu 
mesele hakkında neşrolunan resmi 
Yunan deklasyonunda deniliyorki: 

" Limni valisi, Semendirekde· 
ki Alman valisinin Limni adasının 
teslimini Limni makamabna emret• 

tiğini Yunan hükumetine bildir
mişti._ ~lman ültimatom.u Çarşa~
ba :unu gece yarısı nihayet bulu
~or u. Almanlar Limni adası mns· 
lıhane teslim edilmediğ-i taktirde 
bu a.d~yı cebren işgal edecekleri 
te~dıdın~e bulunmuşlardır. Vali 
talımat ıstediii zaman Yunanista· 
nm şerefi İcabı olarak vazifesini 
bapmak emrini almııtır. Düşman 
~ sabah saat 5 de tayyarel.,rin f ımayesinde Buvnia limanına ge-
en askeri nakliye gemilerinden 

asker. çıkarmaj-a başlamııtır. Ada· 
nın pıyade we polisten müreJ..kep 
küçük garnizon saat 9 dan sonra· 
ya kadar mukavemet etmiştir. Yu· 
nan hükGmetinin emri mücibince 
~ütün Yunan memurları vazifeleri 
aşında bulunuyorlardı.,, 

Yunan Dahiliye ve emniyet 
nazırı Limni valisine aşağıdaki 
talgrah göndermiıtir : 

'' Limninin zaif kuvvetlerini 
seferber ettitinize ve tayyarelerin 
himaye ettiği müstevlilere karşı 
muharebe yaptığınıza dair gönder· 
diğiniz rapor bütün Yunanistanı 
derin bir tarzda mütehassis etmif· 
tir. İki imparatorluia karıı _harp 
eden şanlı memleketimizin milli 
menkibe1ine: yeni bir sahife ilivı 
ediyor ve limninin müdafilerini ffl· 
rf'flendiriyor. Bu tell'rafımın mii
dafilere iblitını rica ederim. ,, 

Amerilca Camlııırreisi Ruzuelt, ka,...ile birlikte 

• Epirdeki 
Yunan ordusunun 
teslim olmasından 
sonra Yunaniı· 
tandaki a s k e r i 
vaziyet çok müp
hemleşmiştir. Al· 
m a n tebliğleri 

lngiJiz kıtalarının 
bozgun halinde 
kaçtıklarını iddia 
etmekteyseler de 
vaziyet bunu tek· 
zip etmekte, ln
~lizlerin cenaba 
doğru muntaza. 

man çekildikleri 
anlaşılmaktadır. 

~•kerı ve slyeSil 
Vaziyet --l 

Brest deniz üs

süne müteaddit 

bava akınlan ya· 

pıldıiı malumdur. 

Son bir akında, 
üsdeki iki büyük 

AJman kravazö· 

ründen birine ta 

i•abetler kaydo

Jundufu katiyetle 

bildirilmektedir. 

Amerika 
uzun bir 
harbe 
hazırlanıyor 
Vaşingtonda çok 
mühill) hir _nJin . 

lnl'iliz bava 
kuvvetleri 12 

adalardaki ltalyan 

qsl.erjni. Almu
nnı bombaraı •-.... M ... vw ı u• 

nanlılarm y e n i 
müdafaa hattına 

çok ıiddetli hli· 
camlarda balan· 
mQftar. lol'iliz 
teblitine f ö r e 
blitlin bu hlicam· 
lar plJıkllrtlllmllf • 
tlJr; azimle IDD• 

kav ... te devam 
edilmektedir. 

Alman ordıUıı Bal· 
kanlarda 50 6 in 
JllU'lllı flflrtll; AlllUUI 
T opp .. Pill"tle•l
nln fitltletll lıileıun
ları lniilizler tara• 
/ından püskiirliildil. 

etmifler, bflyflk 

huara ı~beb ol-

mUfJardır. 

• Libyadak 

barekit bir te· 

vekkuf devruine 

pmiı f Örül· 

mektedir. Alman• 
-RADYO-
- Gazetesi . 

- ların Libyaya 60 
ln,Uizldria bu iddialarını ka· 

bal etmek icap eder. Çünkü 
Alaanlar Termopilden sonra ye
niden bir ıebir İşgal ettiklerine 
dair timdiye kadar bir teblii' 
neşretmemiflerdir. T ermopildeki 
müttefik müdafaa hattının yarıl
dığı doğru olsaydı, Alman mo
törize kıtalannın, Termopilden 

160 kilometre mesafedeki Atina· 
ya girmiş bulunmaları lazımge· 
lirdi. lnrilizlerio Termopil hattın
da veya az gerisinde mukavemet 
etmekte olduğunu kabul eylemek 
mantı kan doiru olur. 

Almanlar Yugoslavya ve Yu
nanistan cephelerinden Roman· 

ya,ya 25-30 bin yaralı ıevketmiş· 
lerdir. Almanların Balkanlarda 
yalnız yaralı olarak 45-SO bin za. 
yiat verdikleri kabul edilebilir. 
Böyle çetin muharebede bu kadar 
yaralıyı normal aaymahdır. 

Almanlar bu harpta çok kuv. 
vet sevketmifler ve zayiata bak· 
mak sızın çok çetin muharebeler 
vermişlerdir. 

ltalyanların son harekat sıra· 
sında verdikleri zayiat 6 bin kişi 
imiş. Bu rakama inanmak icabe
derae, ltalyanlarm hiç muharebe 
etmedikleri anlqıbyor. 

Meaolini, Yunan cephesinde 
harekit yapan ltalyan muhariple
rine bir gllndelik emir n91retmİf, 
onlara "vatan hiç bir zaman bu· 
günkü kadar iftihar~ etmemiıti,, 
demiştir. 

• Son gelen haberlere göre, 
Çanakkale boiazına 160 kilomet
re mesafedeki Semendrek adası
nın Almanlar tarafından işgali 
teeyyilt etmiı, Limni'nin işgalinin 
doğru olmadığı öğTenilmiştir. 

• lariliz tayyareleri tarafından 

Dessie önündeki ltalyan
lar hezimete uğradı 
Londra 25 (A.A) - ~ 

yolundaki Royter mahablri 

riyorHabeflatan fMlrekAb •••-• 

bin kitilik bir kuvvet reçirdik
leri, Buradaki ltalyan askerlerile 
beraber timali Afrikadaki mibvw 
ordasanan 200 bin kifiye balit 
olduia anlqılıyor. 

Almanlar Sollumdan ileri re
çememişlerdir. Tobrukuda lnri· 
lizlerden alamışlardır. Tobruk ka-

radan muhasara altında bulun
makla beraber, denizden ln~liz 
donanmasile tamas halindedir. 

lngilizlerin Libyadaki vazi• 
yellerinde bir sertletme biuedil· 
mektedir. 

Habeşistandaki h~rekit, ltal· 
yan askerlerinin taafiyeıine d<>i
ro süratli bir tempoile ilerlemek· 

tetedir. ltalyanlar Deaie önllnde 
mukavemet ediyorlar. Auta, DO 
kO Romayla yapbit mahabereJer 

neticesinde, teslim olmıyaca;ını 

mücadeleye devam edeceğini bil 
dirmiştir. 

İngilizler Habeı imparatoru• 
nun Adis·Abebaya girmesi için 
icap eden hazırlıkları yapmakta
dırlar. Bu hazırlıklar tamamlanır 

tamamlanmaz imparator :Vazifesi· 
ne b•şlıyacktır. imparatorun otlu 
Harar'a giderek idareyi eline al
mış bulunuyor. 

• Amerika uzun bir harbe 
hazırlanmaktadır. • V qinrton da 
çok mühim yeni bir plln hazırlan 
mııtır. Bu palan milli müdafaa ih 

tiyaçları için yeni fabrikalar ku
rulmasını istihdaf ediyor. Bu plin 
bir buçuk milyar dolara malola
caktır. iki milyon kişilik bir ordu 
techiz edilecek, bunan iki misli 
için de techizat temin olaoacak· 
tar. 

_ ....... .-.u......,.. 
cereyan eden en -W-..\iriu k..,. 
beden sonra cA:_ba •oın 225 ld· 
vetleri Addla • p.aJJ prbr.fnd• 
lometn kadar -.,,.,.... baJanaa 

Deule 6ak ,..~~' bulmete • afltaJyan avv•~ ,.bllfbr. 
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Çukurovalı 
kadın; iş başına 

DAHİLİ HABE.RLER ; 

1 k k 1 · ı Samothrace ve t s tabu 1 d a n i a 1 e ( Semadi:::~:~i)adaları 
1 Mayısta aynhyor S on Alman harekatı müna· 

sebetile Samothace ve Lem· 

nos adalarının adları geçti. 

İDARE EDiYOR ! 
la. eyaz altın diyarı, zenginlik 
u:;:;!J kaynağı, Cennetin eşi ... 

I
• t b bl - lstanbuldan kendi arzularile ayrılmak isteyenlerin ilk 
san u · k fl · 

* * * 
Bunlardan birincisinin diğer 

Me,hur Fransız muharrirlerinden Andre 
Moruva " Fransız faciası,, 1 ismiyle yazd•_A• 
kitapta ,ayanidikkat s1rla~ lf•a etmektedır. 

E 0 eski zamanlardan bugün· bulunurdu. . ... h" b. 
. Fakat karol sevgıhsını ıç ır 

lere kadar erkeklerın ken· • . d .• · · çin ikinci bir 
di kendine daimi şu suali sorduk- şeyle ldegkışme dı~g~ i ~adınla birlikte 

" .. _ • defa o ara sev 1 

\arı gorulur · emleketi terketti. 
Dünyayı, imparatorlukları kim m vusturyanın eski başve-

idare ediyor, kadınlar mı, yoksa Akili Şuşnig'in evvela dostu 

erkekler mi? h sonra da karısı olan kontes Vera 
Filhakika henım::;e~n_:!e~r~,:z:am::a:n...t•ı..:;..;...--::---ı • - Fuge'nin bir alman 

erkeklerin iktidar Eski Avusturya başve· aianı olduğunu 
mevkiinde olduk· kili Şuşnil'in karısı, biliyorsunuz?. Kon 
ları görülür, fa- Hitlerin en ziyade gü- tes Vera Fuge 
kat tarihe baktı· · d vendiği Casuslardan Hitlerin en zıya e 
ğımız zaman her 
devlet reisinin, 

birLimiş. Fransız deu· güvendiği kadın 
..- casuslarc\an biri 

her hükumet şe
finin arkasında 
bir kadının dikili 
durduğunu görü· 
rüz. lşte bu kadı· 
nın tavsiyeleri te· 
sirleri ile devlet 
adamı veya hüku 

let adamlarından Rey· idi. Avustııryanın 
no ile Daladye, göz- Almanya aleyhi 

' delerinin geçineme• ne olarak ltalya, 

meleri dolayısigle bir İngiltere ve Fran 
sa ile müzakerede 

biri n d e n n e f r e t olduğuna dair de 
ederlermiş I liller, vesikalar 

met şefi vazifesini görür. 1 
Kleopatradan Nelertite'ye, ma· 

dam dö Mentenondan, Mari Vales· 
kaya kadar devlet işine karışan 
bütün kadınlar gölgede kalan fa· 
kat çok tesirli hareketleriyle bir 
çok hallerde memleketleri veya 
hükmettikleri insan için zararlı ol· 

muşlardır. 

P 
ek yakınlarda misal aramak 

lazımsa Osmanlı tarihine 
bakalım. Osmanlı tarihinde başh
başına bir kadınlar saltanatı görü· 

rüz. . 
Kadınların birçok devlet reıs· 

lcri veya devlet reis nam7edi prens· 
\er üzerindeki tesirle'ri de büyük· 

'-... Bazen bir prensin kalbini ver· 

n"eı~rınel·saifıjP JM.tıns1a.R .. ..t~c.ı.~~~n 
ratoru sekizinci Edvard da Mis 
Valis Varfied ( Madam Sempson) 
ile evlenmek için tahtındanferagat 

etmemişmiydi?. 
Bugün Vindsor düşesi olan 

Valis Varfield, kalbinin seçtiği 
adamın hayatında çok müsbet te· 
sirler yapmış olan bir kadındır. 
Düşes kocası Dük için yalnızca se· 
vilen bir kadın değil, ayni zaman 
da her fikrini söylediği ve her dü· , 
şündiiğünü münakaşa debildiği 
bir arkadadaşıdır. 

elde edebilmesi için bizzat Hitler 
tarafından şuşing'e gönderilmişti. 

Kontes Vera Fuge eski baş· 
vekil Şuşnig'in dostu olan ve bu 
vasıta ile de Avusturyanın ilhakını 
temin eden ve Şuşingi rakibinin 
eline düşüren bir çok vesikalar ele 
geçirerek Almanyaya gönderdi. 

Fakat ancak romanlarda rast· 
lanbileceği gibi güzel Vera da 
mahvına sebebiyet verdiği adama 
aşık olmuş ve yaptığı büyük iha
netlere nedamet getirmişti. Bunun 
üzerine Hitlere müracaat ederek 
kurbaniyle evlenmek müsaadesini 
istedi. Düğünleri bugün kocasının 
mahbus bulunduğu Metroiolda icri 
olundu. Vt'!ra bu gün kocasının fe. 
laketini taksim etmekte ve onu 

. -
turyanın eski başvekilinin hayatına 
karışmamış olsaydı, mahut vesika
lar Almanyaya verilemiyecek, kim 
bilir bdki de Avusturya bu gün 
hala istiklalini muhafaza edecekti. 

Eğer Fransanın sabık başve

killeri Pol Reyno ile Edvard 

Daladie iş birlği yaparak çalışmış 
olsalardı, elele verilen bu gayretle 
Fransa belki de bugünkü felakete 
uğramazdı. 

Fakat bu iki başvekil birbirle 
rinden nefret ettikleri için el ele 
veremediler. Nefretlerine sebep si 
yasi tıadiseler, siyasi düşünceler 
değildi. Hayır, bu iki başvekilin 
gözdeleri olan kadınlar geçinemi
yorlardı. Kadınların bu rekabeti 
iki başvekili de . birbirine düşür
müştü. 

" Fransız faciası" ismile yeni 
bir kitap neşreden Fransız akade-

Devamı üçüncüde 

Bunlar Çukurova'nın mad· 
di şekilde neksan tarifleridir: 
Çukurova'da pamuk yetişirmiş; 
olabilir. Çukurova'da refah var
mış; mümkündür. 

k f
·1 . 1 Mayıs ile 11 Mayıs arasında nakledilecektır. Bu a. ı eyı, 

a ı esı z · ld k J ak demıryoru 
lstanbuldan Samsuna kadar iskelelere ve ~~gu 0 

•• rm 
istasyoları arasındaki yerlere gidecekler teşk.ıl edecekktırf:I . ki ... 

1 l l b 1 d gu· bu ilk a ı enın na ı ıçın 
5000 kişiden az a yo cunun u un u . . . . \Ik 

T h Ak Ankara vapurları tahsıs edılmıştır. 
Denizyollarının ır an, su ve d.. .k. da 

b" Mayısta lstanbuldan hareket edecek ve ıger ı ·ı vapur 
vap~ ır k d r kalkarak ilk kafile nakledilecektir. Zonguldaklan trene 
lb~ akyılsa . ~ a üçüncü mevki vagonlardan mürekkep katarlar hazırlan- l 
ınece · er ıçın • 

isimleri de Samothraki ve Semadi· 
rek'tir. Eğe denizinde, Çanakkale· 
nin yakınında bir Yunan adasıdır. 
177 kilometre murabbaı mesahası 
ve 4000 nüfusu vardır. Bunların 
hepsi Yunanlıdır. Erazi kayalıktır. 
Ender yerleri münbittir. lllusus 
isimli bir deresi vardır. Bazı zeytin, 

Çukurova'da Zümrüd ova· 
)arın rengi solmaz, gül bahçe· 
leri Hazan girdibadı nedir an· 
lamazmış; kabildir. 

Fakat bütün bunlarla Çu
kurovayı, Çukurovanın iç yü
zünü ifadeye imkiin varmıdır? 

Vilayet tarafından diğer i 
mıştır. 

. yat komisyonuna verildikçe, 

yerlere gidecek kafileleri~ listel~ri nakli· 
bu şekilde derhal vesaıt temın olunn· 

incir ağaçları, bağlar bulunur. iyi 
limanı yoktur. Adada 2000 metre 
irtifoında Saoce dağı vardır. Pyros 
en ehemmiyetli mevkiidi. 

Asıl Çukurova'yı size ben 
anlatayım: Sinesinde namerd 
yaşatmıyan, vef ah, yiğit, vatan 
aşkının ezeli ve ebedi mübte· 
lası, Arslanın harman olduğu 
yurd parçasıl.. . 

Çukurova'yn "ver,. dersı· 
niz· vatana varlığını, millete 
he; şeyf ni, orduya ·canını verir. 
Çukurova'ya "al,, dersiniz; iyi· 
liğin, güzelliğin, ileriliğin her 

çeşidini, yurd bütünlüğii uğru~
da icabın her tedbirini ve nı· 
hayet lazım olduğu dakikada 
eline silahını alır. 

Anayurdun bu heyecanlı, 
bu memleketperest, bu milliyet· 
perver, bu fedakar parçasın· 

da lakaydlığa kimse tahammül 
etmez. Çukurova, muhakkak 
ki, yurd davasında ön safın 
inadcısıdır. Onun bu mukaddes 
inadına secde gerekir. 

Biliyorum: Çok sayın Ba· 
yan lnönü'nün hitabı karşısın· 
da Çukurovalı kadın şimdi için· 
kaynıyor. Gördüğünüz bu dur
gunluğa, bu sessizliğe; bu ha· 
reketsizliğe aldanmayınız; bu 
durgunluk, bu sessizlik ve bu 
hareketsizlik Çukurovalı kadı· 

caktır. 1 kl - d ·ı kte olan parasız 
Vila et tarafından Kaymakam ı ara gon erı me . 

y t en biletleri halka tevzi edilecek ve vapurun hareketınden 
vapur ve r 1 ·· ·d ek kimselere 
·k· ·· el biletlerdeki sıra numara arına gore gı ec 
ı ı gun evv 
tebliğat yapılacaktır. 

l -Gediz civarında, iki çocuk boüUlarak 
~ s u y a a t ı ı m ı_ ş ~ .. 

Gediz (Hususi) - Merkez ka· 

sabaya bağlı Kızılkoltuk köyünden 

8 d Hacer ve S yaşında Vl-
yaşın a . .1 r Ôzdemir köylerinden hır kı o 

~etre mes~fede akan ırmakta ölü 

bulunmuşlardır· · 
Mahallinde, hükumet dokto!u 

Osman Günak tarafından yapılan 
otopside, çocukların bir kaza ne· 
ticesinde olmayıp boğularak suya 

Çukurovada Pamuk zıra
atmı nasıl yapmah? 
Ziraat lisesi öğretınenlerin~en 

Bay Semih Uygur tarafından Nısa· 
nın 28 in.le Halkevinde bir konfe· 
rans verilecektir. " Çukurovada 
pamuk ziraatini nasıl yap~a-~ı ? ." 
mevzulu bu konuşmanın butun çıft· 
çilerimizi alakadar edeceğ~ şüphe· 
. d. Konferansı mütaakıp Mısu 

sız ır. .. 
pamukçuluğuna dair bir film gos-

atıldığı teşhıs edılmıştır. 
Müddeiumumi Hüseyin Tüze. 

men hadiseye el koymuş, bu cina· 

yetin ayni köyden Şerif Aydemir 

tarafından, çocukların babası Meh· 

met Ôzdemirle aralarındaki geçim· 

sizlikten veı eski bir kin yüzünden 

intikam kasdiyle işlendiği anlaşıl-

mıştır. 

Bornovada Heyelan 
Yeniden Başladı 

lzmir - Bornovanın Çamiçi 
köyilnde 700 metrelik bir sahada 
yeniden heyeliin başlamıştır. 

Bu sahadan geçen içme suyu 
tesisatı bozulduğundan halk susuz 
kalmıştır. Bornova belediyesinin 
müracaati üzerine Nafia Vekaleti 
heyelan mıntakasına bir fen heyeti 
göndermiştir. Heyet burada tetki· 
kat yapacaktır. 

Bu adanın kurunu ulaya ait 

yadigarları şimali garbisindeki dorik 

üslOplu mabedinin harabesidir. 1863 

te keşfolunan "Somathrace zaferi,, 

adlı heykeli Louvre müzesindedir. 
muhtelif yerleri • başı ve kolları • 
kırılmış olmasına rağmen, çok gü
zel bir eserdir. 

Adam ismi evvelce Saonese'di. 

Buda ilk kralının adından yadigardı. 

Sonra, kllyalarının beyazlığı 
dolayısile, Leucosia, yahut Leuco· 

nia diye isimlendirildi. Nihayet 

" Trakya Samos'u,, adını aldı ki, 
Samothrace da buradan gelmekte· 

dir. 
llk müstemlekecileri Pelasge 

!ardı. Ada, İran-Yunan harbine ka
dar müstakil kaldı. Evveli Dara· 

nın sonra da Atinanın idaresine 
geçti. Romalılar buraya sahip olun· 

ca imtiyazlarından bazılarını adalı 
lara bıraktılar. Semadirek, 1204 

yılına kadar Bizans imparatorluğun 

da k~ldı. Sonra Venediklilere der 
ken Ceneveli prenslere, 1462 de 
Fatih zamanında-Türklere geçti. 
1920 de burası Yunanistanın ol-

du. 

*** 
lkinci adanın diğer isimleri 

nın feveranına alnmettir. Yarın, 
ansızın zarif bayanlarımızın, 
alınları Kızılaylı beyazlar için· 
de. hakiki hüviyetlerini _açığa 
rını göreceğiz. Arslan Mehmed 
ciklerimiz, onların gül yaprağı 
parmakları yaralarına dokun
dukça iztıraplarını unutacak
lardır. 

terilecektir. 

- m~cmıia .. \'ttrdı1UL"d\r'11 T~,. .. ji ma~u~votlor.ini.n ll;al 
uırııması ısıenen meousıar 

Limno ve Limni'dir. 477 '\dlomet
........... uucımu11 .t.ı om nutusıu bir 
Yunan adasıdır ki, merkezı Lemno 
yahut Kastro'dur. Nüfusu 2 lbin 
bağcılığı, incirliği, bahusus ·zeytin 
ciliği vardır, Koyun yetiştirilir. 

Çukurova'da oturan, Çu· 
kurova'da yaşıyan, Çukurova·. 
nın hür havasını teneffüs eden, 
burada doğmuş doğmamış, bü
tün Çukurovalı kadınlar; iş 

başmal. Mehmedciğin, muhte· 
rem Bayan lnönü'nün necib 
davetine bürünen sesi, hepinizi 
vazifeye çağırıyor ... 

Dün akşamki konferans 
Dün akşam saat 20,30 da halk 

evimiz konferans salonunda, Vili· 
yet Müze müdürü ve halkevi Müze 
Tarih komitesi reisi Bay Naci Kum 
tarafından (Fol klor) mevzulu bir 
konferans verilmiştir. 

Bu yıl uzun sürecek tatil dev· 
resimle çocukların muntazaman 
meşgul edilebilmeleri ve okuma 
zevklerini kaybetmemeleri için ta-

til devresine mahsus olmak üzere 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
merkezi tarafından bir -mecmua 
neşredilec~ktir. Öğrendiğimize gö
re arzu eden çocuk velileri 50 

' kuruş mukabilinde bu mecmuaya 
abone olabileceklerdir. 

Resmi müesseselerin tef
tişine dair nizamname 

Ankara 25 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Devlet, vilayer ve be· 
lediyelerce doğrudan doğruya iş
letilen müesseı1eler ile, memleket 
müdafaasile ilğili iş yerlerinin mü· 
rakabe ve teftişine dair nizamna· 
me bu gün neşredildi; yarın tat· 
bikine başlanacaktır. 

Ankara 25 (a.a.) - Büyük 
Millet Meclisi Kastomonu mebu· 
busları Celal Bayar ve Hacer 
Dicleniıı, Ordu mebusu Ahmet 
Ihsan Tokgözün teşrii masuniyet
lerinin kaldırılması hakkındaki 
taleplerin devre sonuna bırakıl· 
masına mütedair mazbataları tas· 
tik etmiştir. • 

Mecliş bundan sonra jandar· 
ma eratı hakkındaki kanuna ek 
kanun layfüasının ikinci müzake· 
resini kabul eylemiş ve pazartesi 
toplanmak üzere ictimaına son 
vermişt!r. 

Bir kadmm sebep 
olduğu cinayet 

Kemalpaşa - Burada bir ka
dın yüzünden çok kanlı bir kavga 
olmuştur. 

Kazamızm Halilbeyli köyünde 

Bu adanın Yunan efsanelerin
de büyük yeri vardır. lran muha· 
rebesinden sonra Atinalılar adayı 

ele geçirdiler. Onlardan da Roma 
lılar derken Ceneveliler, Venedik 
liler 1478 de de Türkler aldı. 1920 
de burasını Yunanlılara terkettik. 

Geçen harbin neticesinde Mon 
dros mütarekesi 30 teşrinievvel 

1913 de burada imzalanmıştır, 

Recep oğlu Ahmet Kılıç adında 
bir delikanlı, ayni köy halkından 

Yusuf oğlu Cemal Çertiği kama 
ile karnından çok ağır bir surette 
yaralamış ve kaçmıştır. Yaralı der
hal lzmire sevkedilerek tedavi al
tına alınmış, suçlu da bir müddet 
sonra yakalanarak adliyeye veril
miştir. 

Bugün Duşes Bahamas adalarının 
idaresinde kocasının yanında biz. 
met etmektedir. Bahamas adaların 
daki lngiliz tebası evvela Düşese 
karşı pek hoş bir vaziyet almamış 
ise de, Düşes nüfuz etmesini bilen 
karakteri sayesinde az zamanda 
bütün ada halkını kendisine bağla 
mağa muvaffak olmuştur. Şimdi 
Bahamas adalarında yaşıyan bütün 
lngiliz tebeası Düşesten sempati 
ile bahsetmektedirler. 

Kadınların krallar,. impara:or_lar 
üzerindeki rollerı çok muhım· 

dir. Eski Rocıanya kralı Karal sev· 
diği madam Lupesko için tahtını 
kaybetmişti. Madam Magda Lupes 

ko sarayın muhafızı vazifesini gÖ· 
ren zabitlerden birinin ka:-ısı idi. 

Karol bu gü2el le.adını görerek sev 
di ve ondan sonra karısını, çocuk 
larını bırakarak sevdiği kadın ile 
birlikte memlek.etten kaçtı. 

~
1
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Sarayda ve memlekette dedi 
kodular çıktı ve hemen herkes: he 
vesini aldıktan so:ıra döner, niha· 
yet bir ay beklemeli, hükmünü 
verdi. Fak11t bir ay geçti ve Ka
rol geri gelmedi. Hatta babası Fer 
dinand ölüp Romanya tahtı kendi 
ne kaldığ1 z.aman Lile sevdiği ka· 
dından ayrılm•ğa mecbur kalma· 
mak için tahtanı tacını terketti. 

Aradan seneler reçip de .mil· 
Jet kendisini başına Ç&i'lrdığı za· 
man Kral ilk şart olara\t Magda 
Lupesko'nun da Rom~n!~Y• srirme
sine müsaade edilmesını ıleri ıürdü 
Bunun üzerine kraliçe Helen ınem 
leketi terke mecbur oldu. 

Son hadiseler cereyan eder• 
ken de Demir muhafızlar kral Ka 
rola değ-il aslen musevi olan Ma~ 
da Lupeskoya karşı nefret beslı· 
yorlardı. Çünkü Demir muhafızlar 
yahudi aleyhtari idiler. Eğer kral 
Karo) gözdesi Magda Lupeskoyu 
feda edebilmi~ olsaydı belki bu 
ıün yine meml ehlinin başında 

Saat; gecenin dokuzu. 
Siz, Tophanenin meşhur " Aynalı " 

kahvesini bilir misiniz ? Gidip görmemiş 
olsanız bile, hiç değilse adını duymuş 

olmanız mutlaktır : Cinayet yapıp kaçan 
caniyi polis ilkin orada arar. Gündüzünü 
" Y enicami ,, merdivenlerinde geçiren 
sabıkalının, gece orada sabahladığını 
" Taharri ,, ler ·pekala bilir. Aranılan 
şüpheli bir adamın, bir beynelmilel kasa 
hırsııının, bir suikastçının " Aynalı ,, 
kahvede gecelemesi ihtimali her ıaman 
için vardır. Bununla beraber orası yersiz 
yurtsuzların; anasız babasızların; serseri
lerin kışın dondurucu soğuğunda, gece· 
nin rutubetli ayazında sığındıkları en fe. 
rah, en geniş bir çatı altıdır. 

Hikmet, buğulu camların çok kirli, 
çok buruşuk yarım perdeleri arasından 
içeriyi süzerken ürküyor, titriyordu. Ge
niş bir salondu burası... Duvarlar boy• 
dan boya aynalıydı. Orta yerde aynalı 
sütunlar vardı. Kahveyi dolduran beşyüze 
yakın insan, bu çepçevre aynalı duvarlar, 
aynalı sütunlar arasında bir misli fazla 
dunıyordu. Ne korkunç kılıktaydılar 1 
Çoğunun, saçları sakallarına karışmıştı. 
Ba~ları, koc~man ve karışık bir s~ yu· 
magma benzıyordu. Görünen; dar alın· 
)arı, çukura batmış göıleri ve sıska su• 
ratlarının elmacık kemikleri... Yarı gö-

• ğüslerine inen sakallarına bakarak, uf ak 

mermer masa başlarında iskambil oynıyan 
bu garip adamlara elliyi geçkin diyebilir· 
siniz. Ancak, geniş kahkahalar atarak 
güldükleri zaman meydana . çıkan sapa· 
sağlam dişlerile, anlarsınız kı, bu tahmi
ninizde yarı yarıya aldanııuşsınızdır. Kim
dirler ? Suratlarının biçiınini böyle kos
koca birer sakalla değiştirmeye neden 
lüzum görmüşlerdir ? Birer cani ıni, yok
sa polis midirler ? Gülüyorlar. Keyfleri 
yerinde olacak. Fakat, çukura batmış göz. 
leri donuk : Açlığa ve tasaya aliaıet. 

Gülüyorlar. Belki de, bit_i~ tükenmez 
tasalarının çılgınca bir keyf ıçınde boğu
lacağına inanmış birer filo.ıofturlar. 

Kapı sık sık açılıyor, kapanıyordu. 
Ve her açılış kapanışta garip bir adam, 
ya bir iğri büğrü alaminyoın meze çatalı, 

bir çarpık kaşık; yarımın yarısı ekmek; 
ya bir piyaz sahanı, yahutta sade suya 
f asulya dolu küçük kaseyle içeri gİriyor4 
du; boş çıkıyordu. 

Evet.. garip adamdı bu piyazcı ... 
Çekik gözleri belki uykusuzluktan kısıl· 
mıştı. Fakat, ileri fırlıyan elmacık kemik
leri, yassı suratile belki de bu bir tatar
dı. Sivri sakalı vardı. Seyrek, kır bıyık
ları, mor dudaklarının kenarından çene. 
sine doğru intizamsız sarkıyordu. Yaş
lıydı. Halsizdi, dermansızdı. Sarsak sar. 
sak yürüyordu. Başına, rengi atan saçaklı 
bir atkı sarmıştı. Ucunu kulağının ya" 

nındım sarkıtmıştı. 

Kahve önünde yalnız piyazcı değil, 

bir pilavcı. bir de dolmacı vardı. Ve 
bunlar da, tatar suratlı adam kadar olma
makla beraber, kahveye girip çıkıyor· 

!ardı. . 
Recep gecikiyordu. Hikmet sabırsız· 

lanmağa başlamıştı. Merak ta ediyordu. 
Acaba yeni bir cürüm işlerken yakalan
mış mıydı ? Nezarethaneye mi tıkılmıştı? 
Ah, bu iyi çocuğa yazıktı. Onu öyle 
seviyordu. ki 1 Dudağının kenarına yapış
tırdığı cıgarasını hiç düşürmeden hızlı 
ve öfkeli konuşuşile işte Recep gözleri· 
nin önünde... Ne mert çocuk bu 1 

Onun verdiği yirmibeşlikle karnını 
adamakıllı doyurmuştu. Hali bile toktu. 
Galata kahvelerinden birinde, aspirinin 
üzerine içtiği sıcak çayla terlemiş, baya. 
ğı açılmıştı. 

Yirmibeşlikten yedi kuruş arttırmıştı. 
Receb'e geri vereceği bu yedi nikel ku
ruşu avucunda sımsıkı tutuyor, düşür
mekten korkuyordu. 

* * "' 
Omuzuna atılan hir el onu birden• 

bire sıçrattı. Recep'ti bu- Katılarak 
gülüyordu. 

- Hikmet. amma tabansızsın 1 
Hikmet sevinmişti. 
- Gelmiyeceksin diye ödüm pat· 

lıyordu, Recep ağabey •.• 

- Söz verip söz&nde durmayan er
kek değildir be 1 Kancıktır be 1 Sen ne 

yaptın bakalım ? Yirmibeşlik işine ya· 
radı mı ? Doydu mu karnın ? 

- Allah sana uzun ömür versin, 
Recep ağabey ... 

Recep, kaşlarını çattı : 
- Bırak şu boş lakırdıları ... 
Hikmet'in uzattığı yedi kuruşu geri 

itti : 

- Sana onun lüzumu var ... 
" altı ,, n olmadan buraya girer 
sanıyorsun ? ... Hadi bakalım ... 

Yürüdüler. 
Bir kapı. 

Bir kapı daha. 

Elinde 
miyim 

En önde Recep, sonra Hikmet, arka
dan Fatuş, içeri girdiler. Cıgara duma· 
nile karışık sımsıcak buğu suratına vu· 
rıınca, Hikmet sersemledi. içi allak. bul· 
lak oldu. Tiksindi. Burnu, suratına vuran 
sımsıcak buğunun kokusunu hiç bir yer
de, hiç bir vakit duymamıştı. Bu ne pis, 
bu ne iğrenç bir kokuydu 1 Bu, cıgara 
kokµsuna benzemiyordu. Bu ayak koka· 
sana benzemiyordu. Leş, bundan daha 
ağır kokamazdı. 

Demin buğulu camların arkasından 
çok hafif duyduğıı uğultu, şimdi kafasını 
çatlatacak kadar şiddetliydi. 

[ Devamı var ] 
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- Efe! Her şey iyi amma para· 
mız kalmadı. Parasız buralarda 
dolaşmanın güçlüğünü söylemeğe 
hacet yok. Ne yapacağız?. 

Sabahkyin babamın kahvesine. git-

t . Kolcu Mehmet Ali efendı de 
ım. 

orada idi. Beni görünce . 
- Gel bakalım Kemal bey;. dedı; 

• 1 bugün ata binelim mı?. 
senın e b" • 

'-l k bu Ata ınmege ÇocuK u • . ti 
bayılırdım. Derhal memnunıye e 

cevap verdim: 
- Binelim Mehmet Ali efendi 

amma babam salar mı?. " 
- Salmıyacak ne var? Şoyle kır-

larda bir dolaşır, geliri7. . 
Babamı bekledik. Babam gelır, 

BUGON 3 

HARİCİ HA·BERLER 
1 arruza geçmişler-1941 ilkbaharın· -

da iki mihver dir." Bu taarruzun 
devletinin giriş- hedefi, şüphesiz 

J Süveyş'tir. tiklerı · taarruz, 
Balkan yarımada On gün kadar 

... lllllLlıa•llll .. 11 .. mll• evvel, bu teşeb· sının işgal ve isti· • 
hüsün muvaffak lisından daha şu 

mullü ve daha Akdeniz olması yakın bir 
geniş btt gayeyi ihtimal gibi görü 

istihdaf etmekte- muharebesı· nürken,şimdi va
ıiyette hafif bir dir. 

Filhakika bu ha salah gpze çarp · 
h f V AZ.AN --- maktadır. reketin üç a ta- ı 1 

hk inkişafı anlat- A e Esmer Bu salahı mey· 
mıştır ki mih· • 1 Yı dan. getiren iki 
ver devletleri il\ ---------------'- vazıyet vardır: 
giltereyi Akdenizden atmak mak- 1 - Evveli Sollum'a kadar 
sadındadırlar. Buna geçen -sonba- gelen Almanlar daha ileri gideme-
hardH karar verilmiş olmalıdır. in- mişlerdir. Ve hatta muhasara altı; 
giltere üzerine yapılan hava hü- na aldıkları Tobruk limanını da işgal 
cumları Almanyaya netice temin et . edememişlerdir. 
meyip de harbin uzayacağı anlaşı- Son birkaç gündenberi gelen 
hoca mihver devletleri ablokanın haberler Almanların bu cephede 

INGILIZ 
SOVYET 

Münasebeti 
lnglltere, mDtl•· 
rek menfaat me· 
selelerlnl muza. 
kereye hazır. 

Londra : 25 [A.A.]- Avam 
kamarasında Sovyetlerle bir ti
caret ve umumi anlaşma akdine 
ve yapılan müzakerelerin ne 
halde bulunduğuna dair sorulan 
bir suale cevap veren hariciye 
müsteşarı Batler demiştir ki : 

1 Yunanista'da Harp ---
Korent'e 
HOcum 

Bombardmana iştiralc 
eden 3 Alman tagga
resi düşürüldü 

1 

Londra 28 [a. a.) - Epir'de 
teslim olan Yunan kuvvetlerinin 
miktarını tahuıin etmek oldukça 
güçtür. Düşman menbalarından ve· 
rilen rakamları da ıhtiyat kaydile 
tellkki etmelidir. 

Filhakika Çakıcı efenin maruf 
sahavetine para dayanmıyor.do . . '? 
bir gün kız evlendiriyor, bır gun 
sünnet düğünü yapıyor, ertesi ha~
ta köylüye çift öküzü alıyor ' hır 
ınüddet sonra çifçinin vergi borcu· 
cunu ödüyor ve bu suretle halkı 
kendisine bağlıyarak şakavetinin 
cereyanı şekline kolaylık verıııe
ğe uğraşıyor ve muvaffak ta olu
yordu. 

Fakat bu israfa para mı daya· 
nırdı? Para· Çakıcının kesesine 
nehir gibi ak~alıydı ki .geldiği gi-
bi riderek iş görmeliydı.. . 

gelmez 

1

- Baba; müsaade et de azıcık 
ata bineyim • .. 

Dedim, Babam evvela musa· 
de etmedi. Fakat benim sur .. t astı
ğımı görünce dayanamadı: . 

tazyikini hafifletmek ve İngiltere tedafüi bir vaziyette bulundukları· 
imparatorluğuna anavatan toprak. 01 anlatmaktadır. 
larının dışında darbeler indirmek 2 - ikincisi; İngiliz donanma-
gayesile --Akdenizi ellerine geçir· sının Trablusgarp ile Sicilya ara-
meğe karar vermişlerdir. sındaki muvasalayı daha müel'sir 

Bundan sonra bütün kış ayla. bir şekilde murakabesi altına almaya 

" - Bu meseleler hakkında 

şimdiye kadar bir terakki ~ayd
edilmediğini söylemekle mütees
sifim. lngiliz hükilmetinin müsait 
bir fırsat zuhurunda iki memle· 
ket arasında muallakta bulunan 
meseleleri her iki tarnf için ayni 
derecede faydalı bir tarzda hall
etmek üzere Sovyet bükameti 
ile müşterek menfaat meselelerini 
müzakere etmeğe hazır olduğu
nu söylememe hemen hemen hiç 
lüzum yoktur. ,, 

Bilhassa müıkül olan cihet, bu 
kuvvetlerin bütün Yunan ordusu 
mevcudunun ne kadar bir kısmını 
teıkil ettiiini tayin noktasıdır. Bu 
kuvvetlerin teslim olduklan ana 
kadar ltalyan kıt'alarını durdura· 
cak ve onlara Yunan hududunu 
ğeçirtmiyecek kadar kuvvetli ol
dukları meydandadır. 

Atina 25 [a. a.] - Yunan ne
zaretinin tebliği : 

Birçok Alman tayyareleri, Pire, 
Egine, Elenisis ve Megara mıntı· 
kalarına hücum etmişlerdir. Atılan 
bombaların bazıları adalarda yolcu 
nakletmekte olan Helas vapuruna 
isabet etmiıtir. Vapur tutqmuş ve 
bir çok yolcular ölmilı ve yara
lanmışlardır. Alman tayyareleri Kea 
adasında da bir vapuru bombard· 
man etmişlerdir, 

Hacı Mustafanın ihbarı efenın 
canını sıktı. Bu sırada ve takip 
işlerinin bu ciddiyeti karşısında 
yeni, yeni vakalar ihdas ederek 
müsademe mecburiyetinde kalmak 
doğru dej'ildi. 

1 
_ Haydi bin amma Mehmet ~lı 

efendi de seninle beraber gelsm. rı içinde Almanya hazırlanmıştır. muvaffak olduğuna dair bariz de· 
Almanya bu hazırlıklarını yapar- }iller vardır. Geçenlerde İngiliz 

Doğru değildi amma parasız 

da iş yapılamazdı ki.. Her hald~ 
bir işler becerip beş oh kuruş edı· 
nmek gerekli. 

Efe uzun uzun düşünmeğe 
bqladı. Etraf ı'a para tedarik edi
lecek kimH yoktu. Aklına iki kişi 

geliyordu: Birisi Ödemişte ~r~a? 
süvari memuru Şükrü efendı ıdı. 
diğeri de Bayındırın Uladı köyün
de Mehmet ağa idi. 

Şükrü efendiye salgın salmak 
doğru olmıyacakt. Gerçi bu zat · 
Ödemişte işi ticarete dökmüş. tü
tüncülük, -kahvecilik, otelcilik, han• 
cıhk zahirecilik kabilinden tam 
yirml bir çeşit iş yaparak hayli 
para kazanıyordu. Buna mukabil 
oldukça da aehavetli idi. 

Şükrü efendi Ödemişten baş
ka Tire ve Bayındır orman memur
larının dı amiri idi. Bu zat; Öde
""9te hamam arkasında harap bir 
halde bulanan Şerif ağa hanını 
kiralamlf, hanı ve kahveyi yıktıra· 
rak mllkemmel bir otel ve kıraat
hane yaptırmıştı. Bunlar yetişmiyor· 
muş gibi tuttu, hanın ka_rşısı~da 
halen Adliye vekili Saracoglu Şu~
rü beyin babası Mehmet ustanın 

saraç dükkinının Y a n 1 n d a k i 
d ük k i n ı d a k i r a 1 a d 1' 

Oraya Boğos isminde bir e~meniyi 
oturtarak unculuk ta yapmaga baş· 
ladı. 

Şükrü efendinin h.a~ı; ~üz~:
ki eşkıyanın karargahı gıbıydı, Yu • 

deki eşkıya her akşam orada t_op
lanır, rakı içer, saz çalar, egle

nirdi. 

Pek uzaklaşma.. . . • • 
Dedi. Artık sevıncıme payan 

oktu. Derhal bir at hazırlatıp at· 
radım. Mehmet Ali efendin atı za· 
ten hazırdı. O da bindi. 

Rahvan ata binmek te amma 
keyfli şeydi ha.. Atın sırtında ide· 
ta uuçuyordum. 

Ödemişten ne kadar uzaklaş· 
tık, neredeyiz, nereye gidiyonız, 
farkında bile değildim. Mehmet 
Ali efendi de beni ik•z ederek 

_ Haydi oğlum; uzaklaştık, dö-
nelim . 

Filin demiyordu. Onu sessız 
gördükçe ben muttasıl atı sürüyor 
ve keyfleniyordum. 

Çok geçmedi ansızın bir 
~ Our Ô 

Sesiyle karşılqtık. f!Ü~üze 
pürsilih zeybekler çıkıvermışb. 

Mehmet Ali efendiye baktım. 
Caali bir telaş gösteriyordu. Benim 
ödüm kopmuştu. O umanlar Öde· 
mişte binbir eşkıya m~nkıbesi din
lemiştim. Bunların nasıl adm kes· 
tiklerini, neler yaptıklarım kulak
larımla işitmiştim. 

Yrızüm ölü gibi sararmış ola
cak ki zeybeklerden birisi iler· 
ledi; 

Korkma otlum; dedi; hele at· 
tan in bakalım da biraz da bizim 
misafirimiz ol .. 

Yine Mehmet Ali efendinin 
yüzüne baktım. O attan iniyordu. 
Bilmecburiye ben de indim. 

Zeybeklerin başı olduğu anla
şılan adam; bilmiyormuş gibi; Sor· 
du. 

- Kimin oğlu bu?. 
Mehmet Ali efendi cevap verdi: 

- Bizim orman memuru Şükrü 

efendinin oğlu efendim. 
- !Sen necisin?. 
- Ben orman kolcusuyum efen· 

dim. 
- Pekala .. Biz de zaten bu ço· 
cuğu arıyorduk. Sen şimdi Ôdemi-

ken, İngiltere mihverin zayif orta- donanması beş nakliye gemisini 
ğına müthiş darbeler indirmiştir: batırmıştı. Sonra bir petrol gemi· 
Libya ltalyanlardan alınmış. Şarki sinin batırıldığı haber verildi. Dün-
Afrika imparatorluğunun tasfiyesi· de Trablusgarp limanının İngiliz 
ne başlanmış. ltalyan donanması- filosu tarafından bombardman edil-
sının bir kısmı batırılmış ve Arna diği bildirilmiştir. 
vutlukta ltalya ağır mağlubiyetle· Bunlar ingilterenin lehine olan 
re uğratılmıştır. vaziyetlerdir. Faka! bu şimali Af. 

Ancak şu da bir hakikattır ki rika harbi, bir çok sürprizlerle Tokyo 25 - Sovyet - Japon 
Bu işlerin hiç biri tamamlan· dolu bir mücadele olmuştur. Yarın bitaraflık paktının dün Japon lm-

Sovyet - Japon paktı 
meriyete girdi 

mamıştır, Libya alınmış olmakla Almanyanın yeni bir hamle yapa· pvatoru tarafından tasdik edildiği 
beraber, lngilizler Grazziyani ordu. mıyacağı da malum degildir. resmen bildirilmektedir. Pakt bugün 
larını Trablus'a kadar takip edip Akdeniz muharebesinde Is- meriyete girecektir. 

Şimali Afrika işini bitirememişler- panyanın ehemmiyetli bir Alman deniz üsleri 
dir. Şarki Afrikanın tasfiyesine rol oynaması tabiidir. Çünkü bu 
doğru ehemmiyetli adım atılmamış devlet, Akdenizin başlıca geçidi bombalandı 
ise de bu iş de hali tamamen hal- olan Cebelüttarıkı tehdid edecek Londra 25 (A. A) -- Salibi· 

Diğer bir grup Methana'dıı Po
likos hastahane gemisini batırmış
tır. Lutraki'de bir Alman tayyaresi 
Andros hastahane gemisini bomba· 
lamış ve batırmıştır. Her iki vapu· 
run da hastahane gemisi olarak 
kullanıldığı usulü dairesinde düş
mana bildirilmişti. 

Alman tayyareleri ard arda 
gelerek Korent'i bombardman et· 
miflerdir. 3 Alman tayyaresi düşil· 

ledilmiş değildir. ltalyan donanma bir vaziyettedir. Akdeniz muhare- yettar bir membadan öj'renildiği· 
sının bir kısmı batırılmış; fakat bir besinde Alman yanın ispanyayı ihmal ne göre, lngiliz bombardıman tay· d 1 
kısmı duruyor. Yunanistan ltalyaya etmesine imkin tasavvur edilemez- yareleri dün rece Almanyanın şi- Dünyayı ka ın ar 
karşı topraklarını muvaffakiyet di. Nasıl ki hareket inkiŞaf ettikçe, mali garbisinde bulanan deniz üs- idare ediyor 1 

rülmüştür. 

le ~müdafaa etmiş ve ltalyanları Almanya ile ispanya arasındaki !erine hücum etmişlerdir. /Baştarafı ikincide} 
Arnavutluk içine kadar kovalamış münasebetler yeniden günün mev· 

l k · 2 - Denizi, imparatorluö-iyle misin<ien muharrir Andre Moruva-olmakla beraber bu mem e etı ta- zuu olmaktadır. ispanyanın vaziyeti 6 1 R 
l l. l l k 1 t anavatan arasında bir neçit ~larak ya inanmak llzımgelirse Po ey-maıniy e işga ı atına a ara ta ya sarih değildir. Fakat inril&ıleri en- • d-

kuılanmakla. nounu dostu kontes o port yan nın Balkan Yarımadasiyle alakası· dişeye düşUrecek bazı emareler k d d b w 

ı BacrDn ALdmia her iki tekil· çılrın bir a ın ı, oz6 uncu ve nı keaememiftir. vardır. ngiliz gazetelerine ai>re, • ve askerliie aleyhtardı. Her nere· 
Nib.'/.t iJLL-L-- •-'-'- ve ha- almanlar ispanyadan Afrikaya -- de de ln1"iltere için eskisi . li b 

1 •- ,....... •- •de l'N~, ha~ı mec ate u o· .aırhldarmı tama•lam11 olan çit istemektedirler. Buı l'azeteler- kadar faydalı olmaktan 9akmqtır. nuraa derhal aÖZ açar ve Almanla· 
Almanya, blltlln kavvetiyle Akde- tle Almanyanın reçitle iktifa etmi· Çü~kü sahillerindeki memleketlerin rın Fransayı muhakkak mağlup 
ni.a vaziyetine mildabale etmiftir. yerek ispanyanın lngiltereye kartı büyük bir kısan Mihve~nk etlline edeceklerini şiddetle müdafaa eder 

Almanya'nın yapmak iatediii İf, fili olarak harbe iştirakini temine geçmiftir. Geçmly•n memıe e er· 
batbe m•erken ltalya'ya tabm ecli- "'•lı•tımnı da yazmaktadırlar. la- 1 . t " b f di. O kadar ki Pol Reynoyu, mem-

•- ... ... •. le de nailtere ticare munase e ı· leketi felikete sürükleyen affedil-lip de bu devletin bqaramadıiı panya, Romanya ve bull'aristan ne airifmemektedir. 
"b k 1 • • • mez hatalar yapmağa da sevket· vazifedir. gı i, Alman u er enne geçıt mı Akdeniz imparatorlukla anava· 

Almanya'nın Balkanlardaki te- verecek? ltalya gibi, filt olarak d b' " k l mişti. 
tan arasın a ır muna a e vasıta· Kontes dö Port, eski baı-'ebbüsü muvaffak olmu•tur. Yu· harbe mi girecek? 1 k d k ş b 1 

... aı oma tan a çı mııtır. u a de vekil Daladienin dostu olan Mar-O'Oslavya bir hamlede sukut etmiş. Yoksa harp dıtında kaimi\ 1 
• Akdeniz ngiltere için eskisi kadar kiz-dö Vrusol'ü fevkilade kıskan. Yunanistan kahramanca mukave· vaziyetini muhafaza mı edecek bu" 

bayati değildir. Bu böyle olmakla dıaı için bir çok dalevereler çe· met etmekte ise de ha mukave· suallere cevap vermek mümkün • 
. beraber, lngiltere'nin Akdeniz'den virerek iki eski başvekili birbirine metin ne kadar devam edeceğ'ı değildir. Ve belki de Akdeniz'in 

1 kovulması, miliver devletlerine ku- düşürmüş ve adamakıllı ,darılmala malum değildır. diğer sahalarındaVi inkişaflar, s-
vetli bir strateiik vaziyet temin rını intaç etmişti. Yunan Kraliyle Yunan hükilmeti· panya'nın vaziyetini tayin edecek- D" " f M 

Çakıcı 
edebilir. ıger tara tan arkiz dö Vru· n"ın Atina'yı terkederek Girid ada- tir. Herhalde Akdeniz harbinin en l d D l 

fh ltalya yeniden canlanır. Afrika so a a adie)•e tesir ederek onu Sina rr"ıtt"ıklerine bakılacak olursa, hareretli bir sa asına girmekte ol- k"" "kt"d d ki f • ·ık h 1 de ak· şe döner bunun babasına ( Kamalı e enıo ı am e 
lına gelen Şükrü efendi; işte bu 
Şiikrü efendi idi amma geçmiş za
ınana ait bir vak'a Çakıcı efeyi 
bu fikrinden derhal vazgeçirdi. O 
vak'a şu idi: 

Şükrü efendinin 318 senesin
de maiyetinde iki kolcu vardı. Bu 
kolculardan Hüsnb efendi dürüst 
bir adamdı. Fakat Mehmet Ali efen· 
di o zamanlar daida gezen Kama· 
lı ile miinasebettardı. 

Şükrü efendinin bin bir çeşit 
iş yaparak para kazandığını yaki· 
nen bilen Kamalı zeybek; bir gün 
dağda rasgeldiği Mehmet Ali efen
diye 

- Ulen Mehmet Ali; dedi: senin 
0nııan memuru aldı, yürüdü, Şun
dan beş ~n kuruş dünyalık ister· 
sek nasıl olur? 

- Kendisi Ödemişten cr.şarı çık· 
ınaz efe. Bunun çaresi oğlunu kal
dırmaktır. 

- Otlunu kaldırmak mı?. Oğlu 
darlara çıkar mı? 
- Emredenen bir gün ben onu 

buralara retiririm. Siz ansızın kar
tıma çıkarsınız. Oğlanı esir alır· 
sınız. 

- Pekili.. Bu iti ne zaman ya. 
parsın?. 

- a. ~~ rGnlerden Salı efe .. 
Cuma gunu yaparım .. 

Kamalı zeybekle Meh t Al" 
efendi aynldılar. ıne 1 

Cama rGnü sabahı Ş"k .. f • 
d. . • l Sa' u ru e en 
ının or u ıt Kemal be h d 

M . yana 
ebmet Alı efendinin ya d t 

d 
nın a o u· ruyor u. 

Vak'anın bundan sonrasını ha· 
len lzmirde bulunan Sait Kemal 
beyin kendi ağzından dinliyellm: 

H •nilz on üç yqlaruıda idim. 

efe oğlanı esir tuttu, senden yüz 
lira istiyor) dersin. Paraları getirir, 

çucuğu görürürsün. 

0 

kıtası mihvere açılır. Ve Almanya mev 11 1 1 ar an uza aştırmış ve mukavemet uzun sürmiyecektir. duğu söylenebilir. ancak bu şekilde başını kurtarabi· 
Esasen bu noktada lngilizlerin lngilizler Akdeniz'den atılırlar· burayı bir basamak tahtası olarak leceğine eski başvekili ikna etmiş· 

(Devamı var) 
de nikbin olmadıkları Londradan sa, netice ne olur? Akdenizin ln- kullanarak başka sahalara atılır. ti. 

gelen haberlerden anlaşılmaktadır. giltere için eski ehemmiyetini kay- Abluka müessir olmaktan çıkar. Andre Moruva bu ıayanı dik-

Bıı 
gece Nöbetçi eczane 

f • t ıril bettiğine şüphe yoktur. Çünkü in- Hulasa mihverin temin edeceg· i is- kat kitabını şu parça ile nihayet-Fakat yalnız Balkan za erı 0:-·. • 

'd t k ıçın giltere bu denizden iki suretle is- tifadeler çok büyüktür. Bu hale lendiriyor: 
tere'yi Akdeniz en a m• . "f d " Devlet idarecileri yanında ka"fı" deg" ı'ldır. Bu sebeplerdir kı tı a e edebilirdi: göre, lngiltere, kendi istifadesi ba-

l O · yaşıyan kadınlardan şüphe etmek fi d·ı m"ış olan - enız üzerinde bulunan kımından zı' yade mı"hven' "st"fade 1 
Almanlar, tas ye e 

1 
me . , l k n 1 1 • hatadır. Bu kadınlar teıirleri atın istikamet eczanesi Trablusgap işini ele alarak Lıb. ya. meme etlerle ticaret münasebetine sine mani olmak için Akdeniz mu- da bulunan erkeklerden kahraman 

l. b ta girişmekle. h b 1 • · ·b· b l 
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En çok resmi çekilen adam 
ihanete sevketmeleri de mümkün· 
dür. Bu kadının hüsnü niyetine 
batlı olan bir ittir. 

F otoırafın keşfindenberi en çok resmi 
ekilmiş olan adam geçende 90 yaşın

da oldu:u halde, Napoli şehrinde ?lmüştür. Bu 

d A t .0 Spadaro adında bır balıkcıdır, 
a am n onı ki "d" B" M 

S d il. erinde çok yak141 ı ı ı. ır ıun pa aro renç • . . . • ;;....1 
b. f t f meraklısı kendısını aglarla meşg .. 
ır o oıra . k . . B e 

olurken ıörmüş ve resminı ~e mıştır. u r : 
. 0 kadar güzel olmuıtur kı derhal merak 
sım . . k k · • Napo· 
lılar bu balıkçının resmını çe me ıçın . 
liye akın etmeğe başlamıılardır .. Her resım 
çeken, bahkcıya bir kaç kurut verıyordu. • 

Spadaro bu kazanç karşısında bal~k~ılıgı 
bırakmış, her gün rıhtımda dolaşarak ıatıy~n; 
lere resmini çektirmeğe ba4lamıştır. Napolıy 

len seyyahlar için bu yaklfıklı balıkcıyı bu-
ıe "d b" b . et lup reımini çekmek a eta ır mec urıy 
halini alm14tır. Spadaronun çe~resi resme ço~ 
müsait oldato-. ribi balıkçı daıma bqka . va~ 
yet almasını da biliy~rdu. Bu suretle biç bır 
resmi ötekine benzemıyordu. 

Balıkçı resmini çektirmek suretile o kadar 
çok para kazanmıştır ki ihtiyarlı~ını. ref~~ 
içinde geçirmit ve öldüğü zaman aılesıne bu
yilk bir servet bırak~ııtır. .. " " 

Fotorrafın keşfinin yilzüncil yıldonumu 
reçende kutlanmlf, bu milnaaebetle kififi Da· 

guerre için merasiın . yapılmıştı. Daguerre bü· 
yük ve faydalı keşfınden e~eyce istifade et
miş olmakla beraber bu keşıften asıl istifade 
edenin Spadaro oldui. an~aşılınaktadır. 

ngilterenin en ln~ilterenin en yüksek 

k k d vl d~~ı Snovvdon'dur. ln-
U s f 8 gılızıer, bu daiın zir-

vesinden bakmanın dünyanın en güzel manza· 
rasını teşkil ettini söylerler. 

Bu dağın tepesine çıkanlar, dürbünsüz di
ğer 36 dağın ormanlık tepelerini ve büyük 
küçük 32 rölü görürler. 

Avrupanın en yüksek dağı olan Alp tepe· 
ferinden görünen manzara o kadar mükemmel 
değildir. Sebebi de civardaki dağ yamaçları
nın karlar ile kapalı olması ve insanın etraf· 
taki dailan görebilmek için dürbün kullanmak 
mecburiyetinde bulunmasıdır. 

• Bir kanser mU- Kanser üzerindeki ted

tehassısı öldU kiklerile dünya tıp ile-
._ _______ _. ıninde büyük bir töh-

ret kazanmış olan Dr. Duka KOb. adaaının 
merkezi olaa Haw .... tehriad• 72 yaşında ve-

fat etmiştir. Bu dokto:, ilim ve fen uğ'nına 
kendisini feda etmiştir. Zira Dr. Duka, kanse
rin insan vücudünde yaptığı iraz ve tahribatı 
nefsinde tecrübe etmek için bundan iki sene 
evve kendi boğazında lı.anser olması için ça-
lışmıştır. Doktor bu müthiş hastalığı qıladık
tan sonra boğazında habis bir ur peyda olma
ğa başlamıt ve bu kanser uru iki sene zarfın· 
da ölüme sebebiyet vermiştir, Dr. Duka kan· 
serin sirayeti hakkındaki nazariyesini isbat et· 
mek için bu büyük fedakarlıkta bulumuştur. • 
1 O k k 1 

Y u gos lav ya nın 8 senelik arı oca bir baaabumda, 

bir karı koca evlendiklerinin sekseninci yıldö
nümünü kutlamışlardır. Koca 102, kadın 100 
yaşındadır. Sıhbatları yerindedir. . 

100 102 yqına gelen kadın ve erkekler 
çok gö;ülmüştür. Fakat bir karı kocanın aynı 
zamanda yüz yatını idrik. et~esi bele se~s~n 
sene bir arada yaşaması ıımdıye kadar gorul-
memişti. Bu itibarla Yugoslavyalı çift en azua 
karı kocalık rekorunu tesis etmiflerdir. 

Seksen ... •denberi .~ .. ~ 
::~;:w.::-.lJ.• ~. 

Ne kadar kuvvetli olursa ol· 
sun bir erkek daima sevdiği kadı· 
nın elinde bir kukladır. 

Bu bizim için her ne kadar 
ağır i~e de nihayet dünyayı kadın· 
ların idare etmekte olduklarını 
kabul etmek lazımdır. 
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• i LAN ALSARAY SINEMASI Adana Belediye 
Riyasetinden : : Türk Gibi Kuvvetli ,. 

i
l BU AKŞAM 1- Şehir dahilinde asfalt 

cadde Çınarlı - Asri Sinema 
1 iki güzel film birden takdim ediyor Toros eczanesi- tahtalı cami-

Sözü boş değildir 
• 

: I r: kolordu, asfalt cadde- birinci ~~ 

1 
orta okul, yeni cami, Hacı ~ 

• Dünyanın en güzel çifti sanatın en eşsiz yıldızları ! bayram kuyusu ıneydanı ara- ı.tı 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik im al kaynağıdır 

• smemamn en sönmez ateş erı .1 larındaki adi ve arnavut kal- • t . 1 . t i• 
1 Hergün geni bir dans yaratan her adımltirına gönüller takan~ dırımları tamiri 1028.16 lira 11 

Fred Astaire - Ginger Rogers + 2- Muvakkatteminatı77.n • 
~ bedelle ihale olunacaktır. ~~j 

liradır. • 1 
Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel filmi 

il 
ŞARKICI KOVBOY 

BOB BAKER 
Tarafından oynanan heyecan 

ve macera filmi 

Eğlenmek, kahkaha ile doya, doya gülmek isligenlere 

MÜJDE? •.•• 

BU - AKŞAM 
Asri Sinemada 

Sinema aleminde bugUne kadar yapllan en 
komik ve en çok t a k 1 i t 1 i ş a h e s e r • 

TÜRKÇE SOZLO 

ZORLA TAYYARECİ 
Bir kahkaha kasırgası, bir neşe menbaıdır. 

liaveten: Bütün artistleri /MAYMUNDAN OLAN/ 

KIRALIK ODALAR 
Bugün Gündüz Matinada: Son Defa 

LOREL HARDİ - ZAFER OONUŞU 
KANUN KUVVETi 

Tan Sinemasında 
BUGON 2,30 DAN İTİBAREN 

Büyük sergüzett filmleri kahramanı 

tJ]J\lA tarafından temsil edilen yeni 
R O B E N S O N Veya 1 M D A D 

30 Kısımlık · Büyük Seriyal Filmini Takdim Eder 

DİKKAT: 
.. 

Filmin uzunluğuna binaen suvare 
Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

Pek Yakında: 
HUDUD KURTLARI 

TL. 256 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E '1 DELE Re 

4Şubat, 2M agıs, ! AiustoSs3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. - Lira 

3 1000 " - 3000. ,, ,, 
2 " 

750 " 
1500. ,, 

4 
" 

500 " - 2000. 
" 8 250 " - • 2000. ,, " 35 .. 100 " - 3500. ,, 

80 ,, 50 " - 4000. 
" 300 ,, .. 20 

" - 6000. 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal· 
nız para birlktlrm .. ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda talilnlzl de deneml• olursunuz: 377 

Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı 

· Dr. Operatör Saim Erkun 
Kadın, Erkek idrar yolları (Böbrek, Mesane ve Erkek 

tenasül hastahklarını) Kızılay caddesinde İstiklal Okulu 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. 

Telefon : 183 

• 1 3- Bu işe ait keşif ve ~, 
t şartname bedelsi:r. olarak Ada- ı~ 

na belediyesi fen dairesinden !' 
1 verilir. t 

4- İhale 2- 5- 941 tarihi- t 
ne .müsadif cuma günü saat 
onbeşte Anaııa belediye bi
nası dahilinde toplanacak be
lediye encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

5- İşbu tamirat açık ek
siltme ile yapılacaktır . 

17- 20- 23- 26 652 

İLAN 
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' Meraklılarının Naıarı Dikkatine 

81• s 
1
• K L E T alacagınııda .. az zamanda 2,000, 

satmakla dunya • 
rekorunu kıran 

tJJ j\ .ı L!\ 5 'l I c 
Markalı B ISI K LE TL ER I görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra pnr.a ol1J1ası sizleri memnun etlecektir. 

Satış yeri : Asfalt cadde D E D E O G L U 
Bisiklet tecim evi 

İmtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neıriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

BUGÜN Matbaas~ 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basllan güzel · 
lş(BUGÜN) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman ,z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

' 

1 
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1 
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1 


