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İngiltere Ro -
manga ile mü

nasebetini 
katetti 

Yazan: Cavit Oral 

U zun müddet bir bekleme ve 

tetkik devresinden sonra ni
hayet lngiltere Romanya ile siyasi 
münasebetlerini katetmeğe karar 
verdi. 

10 tarihli ajans haberlerine 
göre Bükreşte lngiliz sefiri Sir 
Reginald Hoare General Antones· 
koya bu inkıtaa sebeb olan hadi
seleri ve Romen topraklarını terk 
tdeceğini bildirdi . Şüphe yok ki 
bu hadise beklenmiyen bir şey 

değildi. Hatta diyebiliriz ki İngiliz 
soj'ukkanlılığı yüzünden biraz da 
uzamış oldu. Çünkü neticenin böy
le olacağı besbelli bir hakikatti • 
Romanyaya talim ve terbiye mak
sadiyle girmek isteyen Almanyanın 
gaye ve hedefinin ne olduğu da 
aşikardı. Fakat maatteessüf Hitle
rin bu gizli emel ve maksadları 
Romen devlet adamları tarafından 
g:zli tutulmak ve tevil edilmek is
tendi. Mütemadiyen Alman asker
lerinin adedi az gösterilmeğe ça
lışıldı. Mütemadiyen Alman tahşi
datının nisbet ve miktarı bir talim 
ve terbiye heyetini geçmediği şek· 
linde ilin edildi durdu . Tabii Ro· 
manyadan sızan havadisler karşı
sında ne bu tevillere ve ne de 
saklanılmak istenen bu rakamlara 

inanmak imkanı yoktu • Her halde 
Romanyada Almanların bir şeyler 
yapmak istedikleri ve bir hareket 
için hazırlanmağa çalıştıkları anla
şılıyordu . Nitekim şimdi Mister 
Çörçilin nutkiyle ve Londranın Bük
reşle münasebetlerini kesmesiyle 
tamamiyle açıklanmış oldu . Artık 

Lundan böyle Romanyanın bir Al
man müstemlekesi gibi Hitlerin 
emrinde ve elinde ve istenilen 
şekilde kullanılacağına şüphe et
memek lazımdır. Belki de her han· 
fİ bir harekette Romen askerleri
nin Alman askerleriyle işbirliği ya• 
pacaklarını da gözden uzak bu
bındurmamak icabeder. Yalnız Ro
manya bu hizmetlerine mukabil 
Mihverden ne gibi menfaatler bek· 
lemekte ve ummaktadır ? 

Acaba bu İlaata ve sadakat& 
karşı Romanyaya Bulgaristandan 
Dobrucayı, Macaristandan Transit· 
vanyayı ve Sovyetlerden Basarabi 
yayı geri alarak geri verecekler
midir? Buna imkin varmıdır? Çün 
kü mihverle Macaristan ve Bul 
garistan arasındaki dostluk bağla
rıda Romanyanınkinden farksız <•l· 
masa gerektir. Farzedelim Roman
yaya Basarabiya vaad edilmiş ol· 
sun! 

Acaba Romanyanın İngiltere 
ye karşı mihvere yapr.caiı hizmet· 
ler mukabilinde katlanacağı iıstirap 

ve felaketler bu hizmetlerini öde
ye bilecekmidir? Yarın lngiliz tay 
yarelerinin kabhar yangın bomba
ları altında yanacak Romen pet
rolları, harap olacak Romen şehir 

leri ölecek Romen çocukları mih
ver tarafından vaad edilen taviz
lerden daha çok kıymetli olacak 
tır? Her halde Romanya çok hata 
h bir harekette bulunmuş, lngiliz 
dostluğunu kaybetmiş ve bugün 

lnriliz imparatorluğunun tehlikeli 
d6şmanhğını üzerine çekmiştir. Ve 
muhakkak ki bo va7iyetin Roman-

ya için felaketler ve acılarla dolu 
bir akıbet hazırlaması artık bir 
emrivaki şeklini almıştır. 

EOitmenli ilk okullar 
açılacak 

-·~ 

Bu yıl vilayetimizin bir çok 
köylerinde yeniden eğitmenli ilko
kullar açılacaktır. Bu köylerden 
etitmen namzedi s~çimi için lıkted
ıiaat müfettişlerine, gezici başöğ'
retmenlere, maarif memurlarına re
i'eken direktifler verilmiştir. Eğit
men olmak istiyen münevver köy 
delikaaı.ıan ıimdiden bu mercilere 
mOraeaata bqlamıtlardır. 

B. Stalin 

Moskova 
Susuyor! 
fingDDD~ gazeit:e .. 
ıeırnıne g~ıre 

Sovyetler birliği Bulgarista
nın işgalini itiraz etmiyecek 

- RADYO -
- Gazetesi -
Bulgarlıtanın Almanya tarahn· 

dan ltıal edlldlğl yolunda muhtelif 
kaynaklardan verilen haberleri mev• 
:r:uubahı eden Ankara radyo gaııote
ıl diyor ki; 

Hadisenin Moskovada nasıl 
karşılandığı hakkında henüz Sov
yetler birliğinden bir haber yoktur. 
Moskova sukılt etmektedir. Fakat 
lngiliz gazetelerine göre Bulgaris· 
tanın Almanya tarafından işgaline 
Sovyetler birliği itiraz etmiye
cektir. 

Taymis gazetesine göre, geçen 
25 ikinci teşrinde Sovyet komiser· 
)iği umumi katibi Sofyayı ziyaret 
etmiş ve Sovyetlerle Bulg arİ.9tan 
arasında bir tedafui pakt imzasını 
teklif eylemişti. Pakt sarih değildi. 
O zaman, muhtemel bir Alman is
tilasi karşısında Bulgariı;tana yar
dımda bulunmaması için söylenmiş 
sözlerden ibaretti. 

1 Röytere göre 
ı-------- ------....1 

1000 
Alman 

tayyaresi 
Bul garistanda 

Sivil giyinmiş binlerce 
Almarı askeri Romanga
dan Balga,.istana geçmişi 

Belgrat 12 (a.a) - Röyter : 
Emin menbalara göre, pazar 

tesi günG Bulgaristana 1000 den 
fazla Alman tayyaresi gelmiş bu· 
lunuyordu. Elcseri Bulgar tayyare 
meydanları yerde hizm.!t gören 
Alman müstahdimler tarafından 
işgal edilmiştir. 

Romanyada sivil giyinmiş bin 
lerce Alman askerinin bir çok 
noktadan Tunayı geçerek şubatın 
ilk haftası içinde Bulyaristana 
girmiş olduğu söylenilmektedir. 
Tuna yolile tanklarında getirildi
ği ve Bulgaristana çıkarıldığı sa 
nılmaktadır. 

1 
KaflfltJtli lngiliz htlfla fi
lolarından biri uçuş halinde ·----lngiltereden 
Bulgaristana 
Son ihtar! 
Alman askeri Bulıar lıucla
duna geçtili takdirde Bal· 
gar münakale gol/arı bom· 
balanacalc. 

- ,,,. ... Bulgar gaze- ~it~~~ -

Macar hududunda ya 
nm milyon Alman 
askeri bekliyormuş 
-1 Anadolu ajansı] 

f e/ eri ne diyor? 1 Ballcanllll'ı '6ateren 6a /uuibıtla, JeınWgolllll', otoaollil pll•rı, •ivil MN ütagon· 'ı Londra 12 - Gazeteler in· 

''Alma n:reya kartı cep- LI _____ ....;l::"':.:.'-""'=~l:ıe:::•:..,:P:;;;,;ldr;;;.::l;:•:..r_:":;."'.:•:;aı;;n;.:dı;.:m:;;lc;.l_•;,;;,;,;;;,,..~fl:..•~if~tıl'fll~;,...;;tHl~i~lm.;.;..;.:ift:.;...lr ______ t,._,; giliz - Romen münasebetlerinin 

mh•.ktaı1m,1a11mız ıntıhar de- Kahveye gı·den fale- inkıtaın• Romanyanın,Romen hü-kometinin muvafakati ile Alman· 
lar tarafından askeri bir üı1 hali· 

Sofya 12 (a.a.) - Zora gaze· ne getirilmiş olmasının aebeb ol. 
tesi yıuııyor: duğunu tebarüz ettirmekte ve bu 

yeye':~!;a!::t7:~de~::~e h~r~:::: be ceza 1 an d 1 r ı I a c a k ::7~~t~:,;:~~!~:a n~~::::.~:~; 
li sözler bulmuştur. Fakat eıılga- hulıllil dolayısiyle bu memleket ristan hakkında izahı imkinsız aöz-
ler söylemiştir. Çörçil geçmişte için de bir ihtar olduğa mütali-

d d asında bulunmaktadırler • yapılan zararın tamirini va e ece- V'I"" t Maar'ıf mUd'u'rlUöUnce Ok 1 d d k' t 1 b Taymisin diplon.atik muhar-ği yerde tehditler savurmaktadır. 1 aye ce ve ' U f C!ln a 1 a e e riri, Almanların Sofya dahil ol-
Nasihatlerine göre hareket etmek 1 h kk ıl h Y k " y 

Balkanlarda bir cephe teşkilini ve hayatının kontrolü a ınua e emmiyetli tedbirler allndı d~ Buui;:rist~~ı:n ~~d~ı~~~~ı ~:: 
memleketin harap olmasını tazam· gal edeceklerini ve böylece ev-

mun edecektir. veli Yunanistan, bilihare Türkiye T 1 1 b 1 • . k h 1 e devam ettiği k h ki # • d Bulgaristan ise bitaraftır. op- Bazı oku ta e e erının a ve er ' nara a arında 2060 sayılı kanun ahkamı tatDik uzenn e bir tazyik yapmak isti· 
k• • ti kumar oynadığı d·ı k raklarında yabancı kıtalar yoktur. tenha yerlerde zar ve agı a ' e 1 ece tir. yeceklerini muhtemel rörmekte-

Alcıanyaya karşı cephe almak in- sinama önlerinde ve salonlarında yakışıksızkharek~t- Talebe olupta kahvelere gidenler, kumar oyna· dir • 
tibar etmek demektir.,, ler yaptığı görüldüğünden bunlan ön~elme k v~ ta- yanlar, yakışıksız harekette bulunanlar yakalanarak Deyli Ekaprese f'Öre ' sivil 

Utro ğazetesi ise, Bulgarista- lebeyi dersi ile okuluna daha sıkı ba~ ama f uzere mensup oldukları okul idarelerine teslim edilecek giyinmiş Alman askerini hamil 
nın tehdit altında bulunmadıtmı Vilayet makamı ile Maarif MüdiirlilfÜ tara ından ve en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. zırhlı trenleri Romanyadan Sof· 
id.Jia etmektedir. b yaya akın etmiılerdir • Bundan 

e emmiyetli •tedbirler alınmıştır· d Tıslebenin okul dışındaki hayatı bütün okul öi- bqka, Romanya ya rirmek üzere 

Cenova baskını nasıl 
o 1 do? 

Malaya zırhlısı 12 (A.A)- ceno
vayı bombardıman eden lnriliz 
filosundaki Royter muhabiri bildi-

riyo:-: körfeze girdiğimiz zaman n~ 
bir ltalyan tayyaresine, ne de serı 
dedikleri kravözörlerine rasladık. 
Filomuz bombardiman başladıktan 

ancak 15 dakika sonra ltalyan 
bataryaları ateşe başladı. Atılan 
topların gulleleri filondan çok uza· 
ğa düşüyordu. Ôyleki filomuz d~
man perdesini yapmaya lüzum gor
müyordu. 

Filodan uçan tayyareler bize 
~ndahtlarımızın isabetlerini munta
zaman bildiriyordu. 300 ton infilak 
ve yanrın bombası attıktan sonra 
filo geri çekildi. 

Bu zamana kadar tek bir ltal
yan tayyaresi görülmemiştir. Bila
hare m~nferid bir takım tayyare· 
)erin hücumuna maruz kaldıksa da 
bunlar filoya bir zarar ika edeme
dikleri git i zayiat vererek çekil
mişlerdir. 

Bu hususta emniyet teşkilih ile j~n ~rmaya ve retmenleri, Y ardirektörleri ve Direktörleri tarafından Macar hududunda 500 bin kişilik 
okul müdürlerine mühim direktifler verılmış ve tale· her k tr 1 d'I k b k ı bı·r Alman ku-tlesı· toplandıi>. da 1 zaman on o e ı ece ve u ontro esnasın- •• 
benin kahvelere devamı ile talebe olıoayan arın tale- da (isterse başka okula mensup olsun) k&r11 gelmek söylenmektedir. 
be kasketi giymeleri sıkı şekilde 18eııedilmiştir. Ta- isteyen talebeler kendi öjretmenin• kartı relmit gi· Deyli Meyil , Alman ukeri 
lehe olmadığı halde talebe kasketi giyenler yakala- bi ceza görecektir. Bulgar hududunu reçtiğ'i takdirde 

Bulfar münakale yollarının bom
bardıman edileceğini lnfilterenin 
şimdiden Bulgariatana bildirdiji 

Siyasi faaliyetin aiırlıiı iki nokta 
üzerinde teplanmiş bulunmakta 

dır. bunlardan birincisi batı Akdo· 
nizle alakalı olarak ispanya ve 
Vişinin vaziyetleridir. ikincisi ise 
dogu Akdenizle alakalı olarak 
Balkanlardaki vaziyettir. 

Bilindiii fibi Vişi bükümeti 
Almanya tarafından tazyik edili· 
yordu. işte bu tazyikin dojıırdo 
ğıı buhran neticesindca hariciye na· 
zırı F 1 a n d e n istifa e t m it 
ve yerin~ A m i r a 1 Darla~ 
getirilmiştir. Fakat buhran zail 
olmamıştır. Zira Laval kabineye 
alınmadıkça ve Almanyanın anladı 
ğı manada Fransa ile bir işbirliği 
yapılmadıkça Vişi üzerinde Alman 
tazyiki devam edecektir. 

Bu arada ispanya devlet reisi 
seya\ıata çıkarak ltalya topraklan 
na gitti. Bu seyahatle alllkalı olan 
bir noktada Peteninin Vişiden. c~· 
nubt Fransada Kan,a ritmesıdır. 
Kan Muuolininin reçece;i yol üze· 
riod• bir 11ıbirdir. Yiu ba .. ya· 

Harp ve 
Diplomasi 

Frank o 
Mussolini ve Papa 

ile görUştU 
hatle alakalı olarak Hitlerin de 
Franko ile görüşeceği ve batta 
Franko ile birlikte seyahat eden 
ispanya hariciye nazırı Sanner'in 
F ~ankodan aynlarak Berline gittiri 
bıldirilaıektedir. Ukin son relen 
haberler Frankonun Romada Mua
solini ve Papa ile rörüştüjiinü ve 
yarın ispanyaya dönecejini bildir
l'Gektedir. 

Franko ltalya hududuna geç· 
tiii U1D&D baric:iyt ııuın Swuıer 

de beraberinde idi ki Berline 
fittiji şayiaları tahakkuk etme
miştir. 

Frankonun seyahati etrafında 
bir kaç rivayet ortaya çıkmıştır • 
Bu rivayetlere göre; seyahat, umu
mi sulh zeminini hazırlamak için 
yapılmaktadır • lnriltere ile ltalya 
arasında münferid bir sulh yapıl· 
muı ... Fransa ile ltalya arasında 
bir uzlaşma... 

Bu uzlaımaya göre , General 
Veyrand Tunuıtan Trablusa taar· 
ruz etmiyecek , buna mukabil de 
ltalya Fransa üzerindeki bazı ta
leblerinden vaz reçecek tir. 

Beşinci bir rivayete röre de 
Franko Alman askerlerinin Bizert· 
den Afrikaya reçişlerini temin et
mesidir. 

Bu seyahat esn•ıında Franko-
nan ne yapacatı malum dejildir. 
Fakat yapmayaca;ı bir şey'i kuv· 
vetle söyleyebiliriz ki oda mihver 
hesabına harbe rirmesidir. Geçen 
IOD babarcia harbe IİflDef• ı.,u. 

hakkında Sofyada bir hıı ber do
laştığını yazıyor • Ve Rilmanya 
Alman üssü olduktan sonra in. 
gilterenin lüzum röreceji ber ha
reketi yapmakta serbest oldajıınu 
illve ediyor. 

Deyli Telpf,Almanlann Bal
kanlara taarruzu takdirinde orta 
şarktaki lnriliz kuvnetlerinin bu 
hareketi Almanlara pahalıya öde
teceğini yazıyor • 

ya bu defa, İtalyanın ujradıiı vazi. 
yet karşısında harbe rirmektea 
büsbOtOn çekinecektir. 

Balkanlarda vaziyet 
..... 1, nrili2çe Deylekspre;gazetesi. 

Romanyadan zırhlı trenler• 

doldurulmUf Alman askerlerinİll 
Bolgariatana reldijini laab;-° bi; 
mektedir. Belrrattd vınJ• ~ 
habere röre de T~ 8 .. .,;r 
bir çok Al;a:..=. .,......ı 
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ROPORTA.J ) 

Dük ve Düşes de Vindsör 
nasıl yaşıyorlar 1 

Bahama adalarının umumi valisi olan sabık 
Britanya Kralı, Bahama adalarının, herkesin 
yarının endi,elerinden Azilde huzur ve ra· 
hatla ya,ayacağı bir nevi cennete çevrilme
sine gayret ediyor • 

Son harbten evvel kendisin- ı Dük de Vindsor'un dehşetli 
den çok bahsedilmiş olan dük de bir hafızası vardır. Bir defa bile 
Vindsör şimdi Birleşik Amerikanın gördüğü bir adamın ismini hiç u-

pek yakınlarında kiin olan Bahama nutmaz. 
adalarının umumi valisidir. Bahama Düşes ise daha dalgındır. Sos-
adaları, 29 büyük, 661 küçük ada- yetede bulunduğu zamanlar, Dük 
c•n \e •lCO Mercan adacığından gruptan grupa dolaşır, konuşur • 

mürekkeptir . Vindsor Düşesi ise "Nasılsınız?,, 

Bu adalar man- ---------------. diye sormak vegü 
zumesi, Kalilorni- Düşes fotojenik ol - lümsemekle iktifa 
yada Miami'den madığı cihetle fotogra/lar· eder. 
tayyare ile ancak da hazan çehresi iyf çık- Vindsor Dükü 
iki saat mesafe- D k d" • • / h e m siaara, 
dedir. maz. üşes, en ısının o- • 
Dük de Vind- togra/ilerini çok fena çek· hem de pipo içer. 

sör Büyük Bri- miş olan bir /otogra/çıya: Sigaradan sonra 
t · t piposunu yakip 
anya ımpara or- - Vakia bir güzellik 
luğıı ve lngiltere tüttürdüğü bazı de 
Krallığı taç ve ilahı değilim. Amma, beni lalar vakidir. Ki 
tahtından feragat çirhinleştirmekten ne zevk raz ağacından ya· 
etmezden evvel duyuyorsunuz ? Diye sor- pılmış Tirol işi 
13,320,854 kilo- muştur . pipolara dehşetli 
metre murabbalık .:...-----------· __ ...; bir iptilası vardır. 
bir saha ve 495 milyon nüfus üze
rinde saltanat sürüyordu . Bugün 
idare ettiği adalar manzumesi 4,466 
kilometre murabbaından iharet ise 
de nüfusu oldukça çoktur. Yalnız 
Babama adalarının idare merkezi ı 
olan Nev - Providence şehrinde 

67,000 den fazla nüfus vardır. 
Dük de Vindsör bugünkü ha

yatından çok memnundur. Zevcesi 
Vindsör ciüşesi , yeni vazifelerinin 
yüklerini taşımak hususunda koca
sına yardım ediyor. 

Nevyork Times Magazine mec
muası Dük ile Düşesin hayatı hak
kında şu tafsilatı veriyor : 

Dük ile Düşes yeni ikamet
a-iblarına geldikleri zaman henüz 
telrişatın tamamlanmadığını gör
müşlerdir . Valii umumilik sarayı 

tefriş edilirken Dük ile Düşes mu· 
vakkat bir zaman için zarif bir 
köşke nakletmişlerdir. 

Düşes, eşyanın tefrişiyle biz
zat meşgul oluyor. Dük de vazife
lerinden fırsat buldukça kendisine 
yardım ediyordu . 

Bahama adalaranın yeni valisi, 
halkı ziyaret ederek ' ileklerini ye
rine getirmeğe çalışmıştır. Dük, 
Bahama adalarının herkesin yarının 
endiııelerinden azade huzur ve ra
lahla yaşıyacağı bir nevi cennete 
çevrilmesine gayret ediyor. 

Dük, fırsat buldukça, Atlantik 
okyanosunda dağılmış olan adaları 
ziyaret ederek ziraat, sulama, ma
arif işlerinin daha ziyade ıslah e
dilmesine çalışmaktadır. 

Dük bu seyahatlerini tayyare ile 
yaptığından refikası kendisine bu 
seyahatlerinde refakat etmiyor. Zi· 
ra Düşes, tayyare ile seyahatten 
boşlanmamaktadır. Dük ile Düşes'in 
hususiyetleri ve hoşlandığı şeyler 
hakkında biraz malOmat vermek 
faydadan bili değildir. 

Düşes, kendisine mütemadiyen 
bu iptilasından dolayı, takılmakta, 

fakat bu hal Dükü bütün pipoları
nı doldurup yakmaktan menedeme
mektedir. 10 da Düşese gardrobun
dan bahsederek takılıyor. 

Vindsor düşesi, dünyanın en 
iyi giyinen kadını olarak telakki 
edilmektedir. Bütün tuvaletleri ken
di ismine izafeten Vallis mavisi 
denilen renktir. Hususi bir renk 
olan Vallis mavisi ne açık ne de 
koyu mavi olmayıp, açık soluk sa 
rımtrak bir renktir. 

Esasen böyle görünüyor ki 
dük ile düşesin çok soluk sarı ren· 
ge bir incizapları vardır. 

Ancak 36-37 yaşında görünen 
düşes, tatlı ve çekici bir Ameri
kan ~ivesile konuşur. SiyaseHe ala 
kadar olmaz, fakat bütün gazetele 
ri okur. 

Dükün fotoğraf çekmeğe bü
yük merakı vardır. Estantaneler 
çekmek için hiç bir fırsatı ' açırmaı. 
Dükün boynunda da; ltograf 
makinesi asılıdır. Ç , resimleri 
bizzat devolope ~de •. Esasen yeni 
s4rayında bu iş için karanlık bir 
oda hazırlamıttır. 

Vindsor dükü ile düşesi, fo. 
toğral makinesi karşısında poz al
maktan çok hoşlanırlar. Düşes ara 
larıı.da başka bir şahsın yer alma
sına müsaade etmez. 

Düşes fotojenik olmadığı cihet· 
le fotoğraflarda bazan çehresi iyi 
çıkmaz. Düşes, kendisinin fotoğraf 
!arım çok fena çekmiş olan bir 
fotoğrafçıya: 

- Vakıa ben güzellik ilahı 
değilim. Amma beni çirkinle~tir
mekten ne zevk duyuyorsunuz? 
diye ·sormuştur. Düşes bu hitabı 
o kadar ı sehhar bir tebessüm ile 
söylemişti ki fotoğrafçı derhal bü
tün negatif plakaları kırmakta bir 
an bile tereddüt etmemiştir. 

Muhavere esnasında dük ba· 
zan zevcesine döner: u Buna ne 

J Devamı üçücnüde] 
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Oldükten sonra ı .. ~<l~ ~~-
5 O dah rol eyale-Sene a tinin Hol-

yaşamtŞ tzgau şeh-
.......... --_...;._..ı rinde bir 
fırıncı karısı ve 9 evlid anası 

olan bir kadın 78 yaşında ölmüş
tiir. 

Bu kadın, bundan 50 sene 
evvel ikinci çocuğunu doğurduğu 
zaman necrophanie [Kendinden 
geçme neticesinde bir müddet 
ölü gibi görünmek) arazı göster
miş ve akrabaları tarafından öl
müş sanılmıştır. Zavallı kadın tam 
iki gün, kendine bir türlü gele
memiş, vücudu kaskatı kesilmiş, 
nefes alamaz olmuş, kocası tara
fından davet edilen ·papazın ba
şucunda okuduğu ölüm dualarını, 
ses çıkarmadan duymuştur. 

Nihayet cenazesi yıkanarak 

tabuta konmuş ve mezarlığa gö
türülmüştür. Tam mezara indirile
rek gömüleceği sıradamezarcılar, 
tabutun •İçinde hafif bir hareket 
sezmişler ve ne olur ne olmaz di· 
ye kapağı açmışlardır. Tabutun 
kapağı kaldırılınca ölü sanılan 
kadının göz kapaklarından birinin 
hafif oynadığı görülmüş, cenaze 
gömülmekten vaz geçilerek eve 
getirilmiştir. Civar şehirden ça
ğırılan doktorlar, şırıngalar ile 
kadını kendisine getirmişlerdir. 

Bu kadın elli sene yaşadıktan 

ve 7 çocuk daha doğurduktan 

sonra geçen halta 78 yaşında, bu 
defa hakikaten ölmüştür. . l lna-iltere-
MıraSÇI araştı- nin büyük 

r 1 l ı y o r te:san~sa-
h ıple rın-

den ve senayi erbabından Vilkont 
Furnees geçende ölmüş, oğluna 

3,660,000lngilizlirası servet bırakmış 
tır. Varisi bulmek için yapılan 

araştırmalar uzun müddet netice 
vermemiştir. Nihayet Christöpher 
Fumess adındaki bu gencin har
bin iptidasmda asker olduğu, 

Fransaya gittiği anlaşılmıştır. 
Fransada yapılan tahkikatta 

delikanlının 24 mayısta bir bölü
ğe kumanda ederken harp mey 6 

danında öldüiü meydana çıkmış 
tır. Şimdi bu büyük servetin baş 

ka mirascısı olmadığı araştırılıyor. 

• Doktor 
Halk sinemaya R it na-

mında bir 
niçin gidiyor Amerikalı, ._ ________ .. günden 

güne tiyatroyu söndürmekte olan 
sinemaya halkın bu kadar rağbet 
göstermesini çok mühim bir me
sele telakki etmis ve senelerden
beri bu muammayı aydınlatmak 

için tedkiklere koyulmuştu. Dok
torun, seyircilerdeo topladığı ce
vaplardan çıkardığı neticelere 
göre kadınlar, hayatlarında tat
madıkları aşk maceralarını gör
mek ve bir müddet hayali.ta dal
mak için sinemaya giderlermiş. 

Erkeklerin sinemaya rağbet 

göstermeleri, vaka kahramanları
nın hüviyetini benimseyerek bir 
müddet kendi kendilerini aldat 
mak istemelerinden ileri geliyormuş. 

Sinema, bu iki zevki de pek 
ucuz bir ücrek mukabilinde tat-
min ettiği için 
edilmektedir. 

tiyatroya tercih 

Ana caddelerin isimlen
dirilmesine hazırlık 

- - -

Dün Belediye meclisinde · 
bir komisyon se.cildi 

Yağmur 
yemiş 

pamuklar 
3 tipe aynldu yeni
den fiyatlandınldı 

8 elediye Meclisi, dün saat 14,30 da Belediye reisi B. Kasım Ene· 
rin başkanlığı altında toplanmıştır. 

llköm·e, lagam İnşaatı maddesine diğer fasıllardan münakale icrası 
hakkındaki büdçe encümeni mazbatı.sı, müteakiben Kanara müdürlüğün
ce istenilen munzam tahsisat ve fasıllar arasında münakale talabine dair 
ayni encümeninin mazbatası okunmuş, kabul edilmiştir. 

Vakıflar idaresiyle Belediye a- - - ,e 
rasındaki ihtilaflı m~seleler hakkın- mızın ve diğer büyüklerimizin n 

da kanunlar encümeninin dün oku- isimlerinin verilmesi ve bu hususta 
nan ve kabul olunan mazbatasın- bir komisyon teşkil edilmesi fikrin-

dan anlaşıldığına göre, ihtilafları deyim.,, 
tedkik etmek üzere üç kişilik bir 1 Azadan B. Fazlı Metoda, Bü-

1 

ehlihibre seçilmiştir. yük caddelere ısim verilmesi için 
Yapılan incelemelerde Beledi- J bir komisyon seçilmesine taraftar 

ye ile Vakıflar idaresi arasında 14 oldugunu beyan etıniştir. 
maddelik ihtilaflı me•ele mevcud B. Ziya Akverdi , şehirde bir 
olduğu ve bunlardan 10 maddesi çok sokak ve ıpahalle isimlerinin 

d b 
lisanımıza uygun olmadığını , de-

üzerin e muta akat husule geldiği, 
4 madde üzerinde ihtilafın devam ğiştirilmesi icabettiğini , isim ko-
ettiği tesbit edilmiştir. Bu ihtilal- nurken ilk planda büyüklerimizin 

göz Önünde tutulmasını ileri sür· 
lar şunlardır: 

müştür . 
Sebze halindeki arsa; Asfalt Diger bazı azalar da bu hu-

cadde karşısınd~ki arsada açılan sustaki fikirlerini bildirdikten sonra 
yollar; Belediyenin Vakıflar idare- Reis B. Kasım Ener söz almış, ve-
sinden istediği temizlik, ışık vergi rilen takririn bütün sokak ve ma-
ve resimlerı ; Vakıflar idaresinin halleleri değil, yalnız ana cadde-
Belediyeden istediği zemin icar !eri kasdettiğini, esasen yeni imar 
vergileri. planı tatbik mevkiine konmadan 

Mazbata, bu ihtilaflı maddele- evvel bütün sokak ve mahallelere 
rin de sulh yoliyle halli cihetine isim verilemiyeceğini beyan etmiş-
gidilmesini tavsiye etmekteydi. tir . 

Neticede mazbata rey'e kon- Ntticede, B. Kerim Ulusçu ta-
muş ve ittifakla kabul edilmiştir. rafından, ana caddelerin isimlendi-
Ruznamenin beşinci maddesini, As- rilmesi İı)İyle meşgul olmak üzere 
ri sinema caddesine Sefa Özler yedi kişilik bir komisyon seçilmesi 
caddesi isminin verilmesine dair teklif edilmiş ve reye konarak ka-
takrir teşkil ediyordu. Bu hususta bul olunmuştur. Bu komisyona aza 
söz alan nadan B. Rasih Özgen intihap edilenler şunlardır: 
demiştirki: BB. Rıfat Gülek, Ziya Akver-

di, Hasan Ateş, Mahmud Barlas, 
"- Bir şehrin cadde ve yol· 

!arına isim vermek kanunen mec- Ragıb Sepici, Tevfik Kadri Rama-
zanoğlu, Coşkun Güven. 

huri olduğu halde şimdiye kadar Belediye meclisi, bundan son-
verilmemiştir. Eger büyük cadde- 1 ra, Nisan ayında toplanmak üzere 
lere isim vereceksek bü~ük Ata· dağılmıştır. 

Halkevimizde verile- Bölgemizde yetiş~n ç~ltik-
1 lerden numune ıstenıyor cek konferanslar Ziraat Vekaletince, Vilayeti-

miz böla-esinde yetişmekte olan 
çeltik nevilerinin her birinden te
darik edilecek birer kiloluk tohum

luk çeltiğin ayrı ayrı ve etiketli 
olarak torbalar içerisine konulup 

C. H. Parti genel sekreterliği 

tarafından, bütün yurd Halkevle-

rinde verilmek üzere bir seri kon

ferans hazırlanmıştır. Bu konferans-

!ardan ikisi şehrimiz Halkevinde 
verilecektir. 

Gazi Orta öğretmen okulu ede· 

biyat ögretmeni B. Ahmet Kuddüs 

Tecer tarafından şubatın 21 inde 
verilecok olan konferansın mevzuu 
"Halk edebiyatı,, dır. 

Dil, tarih, coğrafya fakültesi 
doçentlerinden B. Bedreddin Tun· 
cel'in konferansı ise, "Vefik Paşa 
tiyatrosu,, mevzuunu ele alacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Parti ge
nel sekreterliğince gönderilen !i
limlerin Halkevi sinemasında gös-

üzerine çeltiğin yetiştiği mahallin 

ismi ve alındığı yerin yazılması 

istenilmiştir. Öğrenildiğine göre, 

bu çeltik nümuneleri Eskişehir to

hum islih istasyonunda yapılmakta 

olan denemeler için talep olun-
muştur. 

terilmesine pek yakında başlana

caktır. 

Ev reisliği tarafından, Ankara 
radyosu neşriyatının Hoparlolarla 
halka dinlettirilmesi için tertibat 
alınmıştır. 

Valimiz Bay Faik Üstün dün 
sabah Çukurova pamuk ihracatçı· 
ları birliğine ğiderek pamuk işleri 
etrafında meşgul olmuştur. 

Bilahare toplanan Birlik idare 
heyeti, yağmur yemiş pamukları 
tasnif etmiş ve bunlara fiyat tes
bit eylemiştir. Mıntaka iktisat mü
dürlüğü deliletile Çiftçiler Birli
ğinden yollanan pamuk nümune
leri üzerinde saat 11 den 13 bu
çuğa kadar esaslı tedkikler yapıl
mış ve neticede ( 1940-1941 
mahsulü yağmur yemiş yerli har
man tip) !er tesbit olunmuştur. Bu 
tipler, milli fabrikalar mütehassı. 
heyetinin her cinste ayırdığı üç 
kategorinin birleştirilmesinden 
vücut bulmuştur. 

Üç tipe ayrılan yağmur yemiş 
harman pamukların birinci tipine 
43, ikinci tipine 39 ve üçün
çü tipine 33 kuruş fiyat konmuş 
ve bu fiyatlar tip nümunelerile 
beraber Ticaret vekaletine, Sey
han vilayetine, mıntaka iktisat ve 
ticaret müdürlüklerine, çiftçiler 
birliğine ve sair alakadarlara yol
lanmıştır. 

Yollanan nümunelerden birer 
tanesi birlik m~rkezinde muhafaza 
olunacaktır. 

ihracatçılar birliğinin tesbit 
ettiği fiyatlar fabrikalar mütehas· 
sıs heyetinin koyduğu fiyat vasa
tilerinden birinci kalitede iki bu
çuk,ikinci kalitede iki kuruş yük
sektir. Üçüncü kalitede her iki 
tarafın tesbit ettiği fiyatlarda te
halüf yoktur. 

lhracaçılar birliği, yagmur ye
memiş birinci ve ikinci tiplere 
iliveten y • g·, ı". u ı· vemı'• 

- " J -~ 
pamuk tiplerinin ü ç ü n c u, 
dördüncü ve beşinci tip olarak 
Ziraat bankasınca kabulünü iste
mektedir. 

lhrrcatçılar birliği bu fiyat
ları tesbit ederken yağmur yeme
miş birinci yerlinin 50, ikinci yer
linin 49 kuruş üzerinden fiyatlan
dırıldığını bir ölçü halinde dikkat 
nazarında tutmuştur. 

Elde bulunan nümuneler 1500 
balyayı temsil etmektedir. Buna 
etrafta. bulunan işlenmiş veya ko· 
za halınde 1500 balya daha ilave 
ol~nursa bölıı-emizde yağmur ye
mış pamuk mıkdarının 3 bin bal
Y~:ı" geçmiyeceği tahmin edile 
bılır, Vindsor Dük'ü bugün 46 ya· 

şında olmakla beraber yaşından 
daha genç görünüyor. Huzurunda 
Yllf meselesinden bahsedildiği za
man ne pek ihtiyar, ne de pek 
genç olmadığını söylemek mütadı
dır. 

Vaktiyle göz kapaklarının al
tında gözüken mor halkalar, şimdi 
tamamiyle zail olmuştur. Mamafih 
gülerken gözlerinin kenarında bi
riz bir takım kırışıklar belirmekte
dir. Saçları, açık' kumral renginde 
olup gür ve düzgündür. D~k. çok 
tık ve •arif bir zat olmak şöhre

tini haizdir. Kostümleri gayet mü
kemmel ve kibaranedir. 
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• lstanbuldan bildirildine gö

re, deniz yollarının eski Halep va
vuru Haliç atölyelerinde tamir edi
lerek araba vapuru haline konul
muştur. idare eski vapurlardan is· 
tilade ederek bunlardan iki tane 
daha yaptırılacaktır. Atölyeler ta
m r malzemesi için Karabük fahri· 
kası mamullerinden istifade etmek· 
tedir'. Deniz yolları Haydarpaşayı 
da bır araba vapuru iskelesi yab -
tıracaktır. 

Bermudes adalarından Bahama
ya Lady Somersin hususi yatiyle 
seyahat ederken kısa kollu veya
hut açık sarı renkte ipekli bir göm
lek, kısa bir denizci pantalonu 
geymiş, boynunun etrafına da emp
rime bir foularo sarmıştı. Biraz za
yii, fakat adaleli kolları, güneşten 
kararmıştı. 

Dük çabuk konuşur. bir mev• 
zudan babs,.tmeğe başladığı zaman 
sözünü kesmek güçtür. Dük, ağzı
nı çok açmak, başını da arkaya 
doğru eğmek suretiyle güler. Dü
şes ise bir şeyden hoşlandığı za
man hafifçe gülümser. Bilhassa 
gözleri tatlı bir- parlaklık alır. Dü
şesin gürültülü surette güldüğü 
biç işitilmemiştir. Halbuki Dük'ün 
ırülerken etrafı çınlatan kahkaha

ları meşhurdur. 

Esir Fransız uzun boylu, sarı
şın ayni zamanda hem biraz bönce 
hem de cüretki.r tavırlı bir gençti. 
Topuklarını vurarak selim vaziyeti 
aldı ve teftişte bir acemi neler 
sesiyle künyesini söyledi : 

- 812 inci filodan pilot ça· 
vuş Pule, mülizimim. 

Haym'ın yüzünde büyük bir 
hayret ifadesi belirdi. Masanın üze
rine eğilerek dosyayı bir daha o
kudu. Nihayet Fransı<ca olarak: 

- Rahat ... dedi. 
Uzu=ı bir an, Fransız esirinin 

gözlerinin içine baktı. Sonra söze 
başladı: 

- · Askeri kanunlara harekatı· 
nızı uydurmak hususundaki dikka
tinizd6n dolayı sizi tebrik ederim 
çavuş. Fransız ordusunda disipline 
son derece dikkat edildiğini bil
mez değilim. Fakat bu disiplini an
layış noktasından Fransızlarla Al
manlar arasında fark vardır. Fran
sızlar esarette bu disiplini, düıma .. 
na karşı duydukları hi11i izhar et-

mek zevki için unutmakta bei• gör· 
mezler. Elimize geçen vatandaşla· 
rınızdan sizden gördüğümüz gibi 
hürmet nişanesi görmeğe doğrusu 
alışık değiliz. 

Fransız şaşalar gibi oldu: 
- Fakat. 
Hakikat böyle, sizi bu sebeple 

tebrik ettim. 
-Düşmanımız olabilirsiniz fa

kat ... 
- Sonra bize rütbemizle hitap 

ediiıııesine de alışık değiliz • 
Arkadaşlarınız pek ısrar edersek 
mecburiyet altında bizi selamlarlar, 
fakat "binbaşım, yüzbaşım,, diye 
hitap etmeyi adeta vatana hiyanet 
sayarlar. 

Hayın birden ayağa kalktı ve 
bir hamlede kapıya koşarak açtı. 
Anahtar deliğine gözünü uydur
muş olan jandarma Zeman kıpiur

mızı doğruldu. Mülazim bunu gör
memezlikten geldi. 

- Ben biraz odadan uzakla-
şacairım. Esiri muhafaza ediniz. 

Kapı açık kalsın. 
Haym'a ait dosyaların saklan

dığı, eskiden bankanın kasa dairesi 
olan salona girdi. Burada kimse 
olmamasından istifade ederek başı 
ellerinin arasında beş dakika ka· 
dar düşündü. Sonra Fransız ordu· 
s~nun en yeni tarihli muharebe e
mırlerinden birini, tayyareciliğe da
ir birkaç teknik not okudu. Esir 
tayyarecilerin isticvapları zabıtla
rından bir ikisine göz attı. 

Odasına döndüğü zaman Pule 
"e gülümsedi. Esir, jandarmanın 
ters ters bakışları esnasında ne 
yapacağını şaşırmış görünmekteydi. 

Hayın jandarmaya hitap, ~ıt! '. 
- Siz dışarı çıkabılırsınız. 
Jandarma çıkarak kapıyı ka. 

padı. Hayın: 
- Oturunuz çavuş, dedi. Si

zinle biraz gevezelik etmeğe vak· 
tım var. ihtimal eski filo şefinizin 
sıhhatta ve iyi olduğunu öğrenmek 
sizi sevindirecektir. 

Fransız atıldı: 

- Yüzbaşı Forteju mu? 
- Evet. Kendisi harpten ev-

velki arkadaşlarımddndır. Üç ay 
evvel bir kara mitralyözü tarafın· 
dan düşürüldü. Yaptığı ihtiyatsız-

• lık doğrusu! insan Sen Korenten 
gibi iyi müdafaa edilmekte olan 
gara, iki yüz metreye kadar inerek 
hücum etmek yapılır iş mi? 

- Affedersiniz. Yüzbaşı uzak
ta bir ferdi keşif vazifesi esnasın· 

dd kayboldu. , 
_ Doğru. Fakat ben onun hır 

keşif uçuşu esnasında bombardı
man yapmasına akıl erdireıniyo. 
rum, Otursanıza canım. 

Çavuş hürmetkar tavırlarını 
bırakmıyarak bir iskemleye ilişti ve 
cevap verdi : 

_ icap ederse diye yanımız
da daima bomba taşımak itiyadın· 
dayız. Yü•başı bu bombaları geri 
götürmeğe tahammül edemez, mu
hakkak bir fırsat bularak bomba
ları sarfederdi. 

(Deuamı t1ar) 

• lstanbul şehir tiyatrosu ar

tislerinin terfihi için bir proje ha
z!rlanmıştır. Bu projeye göre, tem· 
sıllerden artistlere hisse ayrılacak, ay
rıca 2 senede bir maaş ummı ve
rilecektir. 

• lstanbul Belediyesi, Sıhhat 
Vekaletinin lastik ve iade ettiği su
lar talimatnamesinin tatbikına baş
lamıştır. Buna göre han, apartıman, 
ve diğer umumi yerlerde kuyu ve 
sahrınç suları kullanılmıyacaktır. 

• Manisadan bildirilidiğine gö
re, Akhisarın Süleymanlı .köyünde 
Şevketin evini ve dükkanını, Baba köy 
nahiyesinin Süleyman köyünden Hü
seyin Demirin evini soyan altı ld
şilik bir çapulcu şebekesi jandar
manın aldığı sıkı tedbirler netice -
sinde yakalanmış ve Cümhuriyet 
adliyesine mesruk eşya ve paralar· 
la birlikte teslim edilmişlerdir. 
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Harp ve 
Diblomasi 

len haberlere göre; mütehassıslar 
ltalyanın şimdiye kadar aldığı ikti
sadi tedbirler hakkında bir rapor 
hazırlamışlardır. 

Bu rapora göre, ltalya harjç· 
ten; hububat, ham madde, kauçuk, 
deri, petrol ithal etmektedir. _ 

Beden T erbige
si ve sporda 

yolumuz 
Yazan : Riza Salih Saray 

HARİCİ HAB ERL-E·R 

FRANKO istila 
\ Adan~ôc~ ~ z~,~0"4" 1 

12 Şubat 1941 
Piyasa cetveli -Baştarafı Birincide

tana çıkarılmıştır. Bir habere göre 
de Romanyaya geçmek üzere Ma· 
caristanda 500 bin Alman askeri 
beklemektedir. 

Royter ajansına göre; Bulga· 
ristana trenler dolusu Atman askeri 
geldiği hakkındaki haberlerin ihti
yatla karşılanması icabetmektedir. 
Çünkü herhalde Romanye ile lngil
tere münasebetlerinin kesilmesi 
bulgaristan üzerinde bir tesir icra 
etmiştir. 

ltalya harbe girmeden once 
bu maddeler Boğazlar ve Süveyş 
yoliyle nakledilmekte idi · Lakin 
ltalya harbe girdikten sonra bu 
mühim maddeleri yalnız Almanya· 
dan kara yoliyle ithal etmek mec
buriyetinde kalmıştır . lt:ılyanlar 
harbe girmeden evvel böyle bir 
netice ile karşılaşacaklarını bili
yorlardı ve onun için de harbe 
girmek için uzun müddet bekle
mişlerdi. Fakat Fransanın mağlu
biyetinden sonra harbin çabuk bi
teceğini zannederek harbe girmiş
lerdir. 

S por'un bugün aldığı vec
he tam hakiki şekline gi-

diştir. Yalnız vücudumuzu değil 
akıl ve dimağımızı da kuvvetlen
diriyor, bilgilerimizi büyük hamle
ler ile büyük bir kütle halinde 
yükseltiyoruz. işte bugünkü mede
niyetin dilediği spor. 

Birkaç yüz yıldanberi eski ve 

Mareşal Petenlede hazırhğı 
ı Almanlar top ve tank görüşecek 

Berlin 12 (a.a) - Bir hususi naklı' ı'cı•n mavuna muhabir bildiriyor: 

' General Franko bugün San 
Remo şehrinde Mussolini ile bu
luşacak ve yarın tekrar hareket 
edecektir. Alman mahfilleri bu 
haber hakkında kati malumat 
vermemektedir.General Frankonun 
Vişiye gitmesi ve mareşal Peten 
ile de buluşması mümkündür. 

techiz ediyorlar 
lngiliz tayyareleri 
Hanovr lUzerlne 
çok ,ıddetll bir 
hUcum yaptllar 

Malumdurki lngiltere, Almaya
nın Romanyaya topraklarını bir 
hareket üssü ittihaz edeceğini 

bildirerek Romanya ile siyasi müna
sebetlerini kesmiştir. Fakat Serii
nin izahına göre [ bu izahı Macar
lar da ayni şekilde kabul ediyorlar] 
Antenesko Romanyada asayişi iade
ye muvaffak olduğu için İngiltere 
Romanya ile siyasi münaseberleri 
kesmiştir. bu münasebetlerin kesi
lişi henüz Romanya halkına bildiril· 
memiştir. 

Trablusgarba doğru 
köhnc:ı itikad ve idarelerin ihmal 
ettiği milli sporlarımız sivri ak1llı 

sultan ve padişahlarımızın zevk ve 
sefahah dumanlarına bürünerek 
pas tutmuş unutulmaya başl.tmıştı. 

İspanyol devlet ve hükiimet 
reisinin Mussolini ile görüşmesin
de Afrikadaki vaziyet bahis mev· 
zuu edeceği sanılmaktadır. 

Londra 12 ( a.a ) - Belçika, 
Hollandadan gelmiş olan yolcular 
Almanların istila limanlarında top
lar ve küçük tanklar nakli için 
Mavunalar techiz etmekte oldLık

larını bildirmektedir. 

Japonya ne yapacak 
A iman ya Japonyanın bugün-

kü vaviyet karşısında hare· 
ketsiz kalmasını terviç etmediğin
den, Tokyo hükOmeti tazyik olun
maktadır. işte bu tazyikin bir rıe· 
ticesi olarak da Japon Hariciye 
Nazırı mihver şartlarına diplomasi 
yolile yardımda bulunmak üzere 
harekete geçmiş ve Amerikayı teh
dit etmeğe başlanmıştı. Fak at Ja
ponya bu tehditlerinde Amerika 
ile silahlı ihtilafa müncer olacak 
dereceyegitmemiş ve böyle bir an 
geldiği noktada durmuştur. Hollan
da Hindistanı üzerindeki Japon ta
lepleri de Amerikanın müdabalesi
le işte böyle bir siyaset takibi ne
ticesi olarak yerinde saymaktadır. 

Şimdi Tokyoda Hindiçini - Si
yam arasında bir sulh akdi için 
Japon hakemliğile müzakereler ya
pılmaktadır. Ancak Japonya, top
lanan bu konferansta kendine mü· 
him paylar ayırmaktadır. Bunlar 
meyanında Uzakşarkta çıkacak ih· 
tilifların yalnız Japonya tarafından 
halledilmesi, Siyam ve Hindiçiniden 
Japonya ya hava ve deniz üsleri ve
rilmesi teklifleri vardır ki bu kon
ferans Siyame ve Hindiçiniye ba· 
halaya mal olacaktır. 

Vilkinin mutaleaları 
• 
Ingiltereye yardım için Ameri· 
kanın hazırladığı layihalar 

Amerikan mebusan meclisinden çı· 
karak ay n meclisi hariciye encü
menine gelmiş ve tetkik edilmiye 
başlanmıştır. lnğilterede seyabatta 
iken alalicele Vaşingtona davet 
edilen Bay Vilki de ayan Hariciye 
encümeni huzurund.t mütalaalarını 
söylemiştir. Vilki bu mütalealarında 
lngiltereye her türlü yardımın der
hal yapılmasını istemiş ve demiş
tir ki: 

"- İngiltere mağlup olduğu 
takdirde birkaç ay geçmeden A
merika mihvercilerle yalnız başına 
harbetmek mecburiyetinde alacak
tır.,, 

MUnferid sulh şayiası 

Frankomın Romayı ziyareti 
münasebetile ortaya Atılan 

rivayetlerden birinin de İtalya ile 
lngiltere arasında münferit bir sulh 
olduğu söylenmişti. Londmdan ge-
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bana dik, dik bakışı şüphelerimi 
arthrdı. Boynundakini gizli bir fo
totraf mal<in.,ai zannettim. Madem. 
ki değilmiş, buyursunlar, taksınlar. 
Hediyeye gelince: kendilerinin te
nezzül edip buraya gelmeleri bana 

• klfi bir hediyedir, fazlasına istemem. 
Oh .• Hele şükilr.. Meğer Ça

kıcı efe kendilerini soymiyacakmış. 
Baronla gazete muhabiri böyle dü
ttinllrlerkeo madam da gözel pan
tancliftne tekrar kavqmaktan mO· 
....... ....., içindeydi. 

S. Çam ele de ne nbaf 

Bingazinin 220 kilometre Cenu· 
bunda Ageyla'yı zaptettikten 

sonra lngiliz kuvvetlerinin Trablus
garp Cenubunda ilerledikleri ma· 
liimdur. Ancak, son dakikaya ka
dar bu kuvvetlerin halen nereye 
geldikleri hakkında malOmat alana· 
mamıştır, Yalnız Çat gölünden 
hareket eden ve Fizanda Mezruku 
alan hür Fransız kuvvetleri hudut
tan 1000 kilometre şimale gitmiş· 
}erdirdir ki Trahlusgarp hududuna 
yaklaşmışlardır. Bu kuvvetlerin bir 
kolordudan az oldukları tahmin 
edilemez. Cenubi Afrika kuvvet • 
leri ise Kenya, Habeş ve Sudan 
hududlarının birleştiği noktada Na· 
varabıyı zaptettiler. Eritrede İngi
liz deniz kuvvetleri Şimali Afrika
da Musavvanın 140 kilometre me
safesindeki bir sahil şehrini zaptet
mişlerdir. Bu mıntakada harekat 
iki istikametten yapılmaktadır. 

Radyo Gazetesi •• 

Dük ve düşes de 
Vindsör nasll 
yaşıyorlar 

-Baştaraf ı ikincide 
dersiniz? ,, diye sorar 1ribi bir va
ziyet alır. 

Bahama adasının idare merke 
:ıi olan Nev-Providenr.e şehrine va
sıl oldukları zaman dük, resmi bir 
kabul için yanından ayrılmağa 
mecbur kaldığı zaman belediye 
dairesine girmezden evvel zevcesi 
ne uzun uzun bakmış, belediye da 
iresinden çılrar çıkmaz ilk işi zev

cesine gülümsemek olmuş, o da 
bu iltifata parmaklarının hafif bir 
işaretile mukabele de bulunmuştur. 
Dük, etiket hilafına olarak zevce· 
sini koluna alarak yürümüştür. Bu 
manzaraya şahit olanlar, düşesin 

kocasını tamamile mesut ve bahti· 
yar ettiğini kocasının da refikasını 
çok sevdiğini görmüşlerdir. 

Dük ile düşesin Dett<•. Pookie 
Preezie ismini verdikleri üç köpek 
terine karşı büyük bir muhabbetle 
ri vardır. Dük her gün bunları 
gezdirir. Zevkleri bir olmamakla 
beraber karı i;koca tam bir birlik 
içinde yaşarlar. 

Dük yüzmekten ziyade golf 
oyununu sever. Düşes ise golf oyu 
nuna yüzmeği tercih eder. Bununla 
beraber dük yüzerken düşese re
fakat eder, düşes de her gün ko· 
casile bir golf partisi oynar. 

Düşesin boyu 1,72 metredir. 
kocasından biraz kısadır. ikisi öe 
birbirine uygun yakışıklı bir çift 
teşkil eder. 

Cumhuriyet rejimimiz sayesin· 
dedir ki bu pasları sildik; çok kuv
vetli vücud makinelerimizin angre
najlarını yağladık; Cumhuriyet li
derlerimizin işaretleriyle hareket 
ediyoruz. 

Sayin büyüklerimizin direktif-
lerine göre yapılan bu hareketler
den bereket beklemekte de çok 
haklıyız .. Bu dileklerimi?in de kısa 
bir zamanda hakikat olacağına kuv. 
vetle imanımız var. 

Atalarımız doğar doğmaz spor 
yapmış, bedenleı-ini her gün terbi
ye, bilgilerini her zaman takviye 
için uğraşmış, dünyaya ün salmıştı. 

Nice yıllar aradan geçse, ne 
kadar altun paslanırsa paslansın 
bugün pırlanta gibi Türk gençliği 
meydana çıkmıştır. 

Beden Terbiyesi kanununa ka-
vuştuk. Yurdda bütün vatandaşla
rın fizik ve moral kabiliyetlerinin 
ulusal amaçlarımıza göre yükselme· 
sini göri:ıyoruz. Her sahada kuvvet-
li ve gürbüz olmamız lazımdır. 

Yürüyoruz. Durmıyacağız ve 
yorulmıyacağız . Yürüdüğümüz 

yol: Atalarımızın yoluJur, Cumhu
riyetin kurduğu, medeniyetin iste. 
diği yoldur. 

ADANA 
Çitçi Birliğinden: 

General Frankonun Fransa 
ile ltalya arasında bir uzlaşma 
zemini bulmağa çalışması kuvvet 
le muhtemeldir. Bunun esası şu 
olabilecektir: 

Fraııko Petenden Veygand 
ordusunun katiyyen bir taarruu 
kalkışmamasını isteyecek, ltalya
da buna mukabil isteklerinden 
vazgeçecektir. 

MÜTHİŞ 
BİR KAZA 

Rusyadan Alman
yaya petrol nakle
den bir tren uçu· 
rumda mahvoldu 

Belgrad 12 ( A.A ) - Havas 
bildi~iyor: 

Vı.rnadan Almanyaya Sovyet 
petrol nakleden bir tren gece yarısı 
Bulgaristan Yoğoslav hududuna 1 
kilometre mesafede bulunan Drago· 
man istasyonu cıvarında yoldan 
cıkmıştır. 29 sarnıç vagonu Mişava 
uçurumuna yuvarlanarak yanmıştır. 
Yangın hala devam etmekte, alev· 
ler bir kilometre genişliği kapla
maktadır. Hadise Belgrad - Sofya 
arasında telefon görüşmelerinin 

kesilmesine sebep olmuştur. 
Hükumetimiz'in Çifçi ih

tiyaçlarını karşılamak hususun-

da aldığı tedbirler cümlesin- Amerı·kan tayyareler·ı 
den olarak pek yakında asken· 

derundan şehrimize çifçinin lngı'ltereye nasıl 
tam olarak muhtaç oMuğu 

Mazot, Gaz ve Benzin sevki- oeıı·yor 
yatına başlanacaktır. 

Çifçimiz'in biltün mevsim lngilterede bir mahal 12 ( A. 
için ihtiyaçlarını Birliğimize A ) _ Royterin havacılık muh.sbiri, 
Bildirmeleri ve Traktör ve hava kuvvetleri erUnından bir za· 
F armill karnelerini hazır bu· tın Amerikan tayyarelerinin devamla 
lundurmaları ve bil'hassa Ma- bir surette lngiltereye gelmekte 
zot şimdilik dökme olarak oldutunu teyit ettiğini yazıyor. 
geleceğinden kaplarım da Muhabir, avcı ve küçük bom-
hazırlamalan lskenderunda bardman tayyarelerinin deniz. yolu 
mevcud istek bütiln ihtiyaç- ile ve parça halinde gelerek mon-
ları karşılayacağından asli tajlarının lngilterede yapıldığını, 
telaş gösterilmemesi ehemmi• 11zun mesafe ve bombardman deniz 
yetle ilin olunur. tayyarelerinin bava yolile geldikle-

13-14-15 rini ilive ediyor. 

SATLIK BAG ~~RI Bombalanan Yunan şehirleri 
Atina 12 ( A.A ) - Emniyet 

nezaretinin tebliği: Yılanlı mezraasında Bay 
Zeki Enerin bağının yanında 
11,5 dönümlük bir bağ yeri 

satlıktır. Talip olanların Kız 
Lisesi karşısında 28 numaralı 
haneye mllracaat etmeleri ilan 

olunur. Lise karşısında 28 
435 numarada Nakiye 

& 

Düşman hava kuvvetleri Yan
ya, Pre~eze, Larisa, Kandiye, K 0 _ 

rent, Pare mıntakalarına hücum 
etmişlerdir. Bazı yerlerde ölü ve 
yaralı vardır. Bazı binalar hasara 
uğramıştır. Ekseri mıntakalarda 
hasar azdır. 

Atina 12 ( A ) y . · - unan resmı 

EFE 

Bu Mavunalara topçu ve tank 
kttalarının seri surette tahmil\ ve 
ihracı için açılır kapanır iskele ta

kılmaktadır. Mavonalara motorlar 
da ilive edilmiştir. 

Hanovr'a hücıım 
Londra 12 (a.a) - Hava ne

zaretinin tebliği: Hanovr üzerine 
çok şiddetli bir hücum yapılmıştır. 

Bu filoya mensup tayyare( rimizin 
hemen hepisi hedeflerine varmış· 
lardır. 6 saat süren taaarruzun ilk 

saatlerinde hedef tutulan Bölgenin 
Şimal, Cenub ve Garb kısımların-

da yangınlar çıkarılmıştır. Bu yan
gınlar müteakiben gelen tayyarele· 

re büyük çapta infilak bombaları

nı atacakları yerleri aydanlatm!Jtır. 
Son tayyaremiz bölgeyi terkeder-

ken sayılamayacak kadar çok adet 
de yangınlar mevcuttu. 

Roterdam limanındaki petrol 
tesisatı da muvaffakiyetle bomba· 
lanmıştır. Bunlardan başka Alman-

yanın batı şimalinde , Hollanda, 
Bulony'de Şerburg'de ve Ganıda 

hedef ittihaz edilen mıntakalar 

muvaffakiyetle bombalanmış, düş

mana ağır hasar verdirilmiştir. 

lngilterege hava taarruzları 
Londra 13 (a.a) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin bu 
sabahki tebliği: 

Dün gece lngilterenin birçok 

mıntakaları üzerinde hafif düşman 
hava faaliyeti olmuştur. lngiltere· 
nin şark ve cenubi şarki mıntaka

larına birçok bomba atılmış ve ba· 
zı evler hasara u;ramıştır. Yaralı 
pekazdır. 

Londra 12 (a.a) - Dün öğle
den sonra geç vakıt, Duvr'de, 

Fransız sahilinde Bulony istikame

tinden infilak sesleri işitilmiştir. 

Saat 16 raddeleri idi. Daha evvel 

Padökale civarından açılan birçok 
tayyareler görülmüştür. 

Portekize inen bir Alman 
tayyaresi 

Lizbon 12 ( A.A) - Murada 
yere inen bir Alman bombardman 
tayyaresinin mürettebatından bir 
subay ve 5 er mevkuf tutulmak
tadır. 

tebliği: 

Mahdut keşif ve topçu faaliyeti 
olmuştur. Hava kuvvetlerimiz bir 
düş.nan tayyaresi diişürmüştür. 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun ÇAKICI 
==~~================:::::::::==:::==:========~===========~ . d ~ekrar fot • f · . adamdı? Madam la Baron eğer ona f Artak uezaketsizliğin bu derecesı e ogra rıca ettıler ve tek· köye gelebilirdi. Bilmukabele Fatma 
dik, dik bakıyor idiyse hani içinin •caiz midi ya? Çakıcı efe madam.~~ rar r;~~e uğradılar. için de Ayasurat köyüne gitmek 
gıcıklandığından bakıyordu. Ah ne Baronun insana çıldırtan güzellıfl 1 assa madam Cf'napları Ça· işten bile değildi. Sonra.. Dahası 
olurdu, şu meşhur eşkıya Tür ki karşısında biç olmazsa: kaca efeyi pek sevmişti. Tren gelip te vardı. Çakıcı efe istikbali düşünü-

f şöyle incecik beline sanlsaydı da - Ulen madama ... llimonata 1111 ayr.alacakları zaman tercüman vuı- yor, iki uzak mıntakada iki esaslı 
ltalyan madamcığa ömrü oldukça süründün ıohulu tavık. tasıyle efeye hitabetti: melce yapmak istiyordu. O halde 
unutmayacağı bir zevk hediye et- Diyerek biri hafif tertip olso~ ce ~. - Size bir hediye takdim ede- neden bıı çiftliği satın almasında? 

-seydi. sulanmahydı. Madam civil, ci,nl flm amma umuyorum ki bunu da Parası vardı, itib:ın vardı, her şeyi 
Ne enteresan bir bidiae ola. söyleniyordu da Çakıcı efe onan reddetmezsiniz. vardı, bir de çiftliti olmalıydı. Ça-

caktı ve kendisi bu enteresan hi- ylizüne bile bakmaktan çekinerek - Ne gibi madam? kıcı efe kararını verdi, bu çiftliti 
diseyi ltalyada nasıl gururla anla- öylece oturuyordu. Ne de olsa et- Madam el çantasından bir allan ya satın alacak, olmazsa kira ile 
tacaktı. Ona dostlan: kıya dejil miydi ya? işte insanlık saat çıkardı, Çakıcıya verdi. Baron tutacaktı. 

- Aman.. Bir Türkün, hele hislerinden mahrum kalmıştı. Yok.• General da efeye bir dürbün hediye Bu maksatla lzmire, hacı Ha· 
qkıya bir Türklin koynuna nasıl Çakıcı efe kendisine iltifatlar yıi· etti.. san p:ışaya bir haber yolladı. Hacı 
girdin? Seni yer diye korkmadın. dınr, ona içinin istediği ve titredii'i •*• Hasım paşa kalkıp Kayaköye titti 
mı? zevki temin için neler de neler Çakıcı Mehmet efe bu iıtima· ve Çakıcı efeye misafir oldu. 

Diyeceklerdi. O Ja bafım kal· yapmazdı?. nandan evvel Milis ve havalisinde Efe, maksadını hacı Hasan pa· 
dırarak: Kuzu dolması geldi, ayranlar de çok defalar dolaşmıştı. O hava- pya anlatmış ve çiftlik sahipleri 

- Hayır, hiç korkmadım ve geldi. irmik helvalan geldi, hepsi· lidc dolaşırken bilhassa Milis& sekiz ne:tdinde tavassut rica etmişti. Hacı 
<> zevki ömrümde bafka defa tatma- de tıka, basa doyundular. Oifarda· saat uzak bulunan hacı Bohor Le- Hasan pata lzmire döndü, Çakıcı 
dım... da muttasıl davul vuruyor, zurna· vilerin Geren yeni köy çiftlitine de efe de Milisa gitti. 

Diyerek dinliyenlerin içlerine lar ötüyordu. gitmiş ve bu çiftliği pek begen- Hacı Hasan paşa lzmirde hacı 
ürpertiler verecekti. Fakat ifte öyle Misafirler receyi orada pçir- mişti. Kayaköyde otururken aklına Bohor Levi efendilerin ticarethane
olmıyorchı. Bu Çakıcı efe denilen diler ve ertesi glinü avdet ettiler. bu çiftlik geldi. Raziye ile Fatma sine ritti. Kendileriyle konUftu, 
adam, kendisini biç dilfllnmiyordu· Kendilerini 17 k~ beraber Ça. yakm yakın oturuyorlardı. Ba jüz· efenin ar1111ana anlattı. 
da fotojTaftan, yok pantutlften lacı efe Hacı byailar iatuyonuna den dınltı ~akmak ihtimali de vardL - Si&iD Geren yeal ka,deld 
b.bMdlyorda. N.e W.. ada.m Ba? kadar tef1' etmltti. Orada efeden Rasiye imana Ay Ka -
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Ankara Kambiyo Borsası 

1 
Sterlin 

Dolar 

12 Şubat 1941 
Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
[ 13 Şubat Perıembe ] 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

1,03 Ajans haberleri 
8.15 Müzik: Hafif parçalar 

Pi.) 
8.45/900 Ev kadını - konuş

ma (Alış - veriş ederken). 
12.30 Program ve memleket 

'Bat ayarı 
12.33 Müzik: Küçük fasıl. 

12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Küçük fasıl prog· 

ramının devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Kanşık prog
ram (Pi.) 

18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 

18,03 Müzik : Radyo caz or
kestrası (lbrahim Özgür idaresin
de] 

18.40 Müzik Nakış beste, na· 
kış semai ve saz semaileri. 

19.15 Konuşma (Karadeniz r~ 
portaiları) 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
aians haber\eri. 

19.45 Müzilr: Radyo ince saz 
heyeti. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.42 Müzik: Amator saati -

Nureddin Şazi (Keman). 
21.00 Müzik; Dinleyici istekleri 
21.30 Konuşma (Sıhhat saati) 
21.45 Müzik: Radyo orke:ıtrası 

[Şef: H. Ferid Alnar] 
1. R. Schumann: Ma fred uver

türü 

2. R. Schumann: Piyano kon· 
çertosu. Solist: Ferdi von Statzer. 

22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(~iat). 

22.45 Müzik: Dans müziği [Pi] 
23.25/23.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

1 J.:e Nöhelci Eczane 

istika ' et eczanesi 
( Hükumet yanında ) 

f TAI~ V İ 1'~1 
13 Şubat 1941 
PERŞEMBE 

YIL: 194ı • A Y:2 Gün:44 Kuım 98 
Rumi 1356 • il. Kinun 31 
Hicri 136(). MubUl'em 16 

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

1 



BUGON 13 Şubat1941 

Alsaray Sinemasının 
Göstermekte olduğu Mevs:minin en güzel ve Şahane 
Musiki ve Aşk filmi olan 

M©lvü TlYln©l şcaırko~o 

Türkçe sözlü müstesna Siiper f rm çok beğenildiği ve 
büyük bir rağbet gilrdiiğü cihetle bir kaç gün daha 
devam edecektir 

• 
ilaveten: Tino Rossi'nin yegane rakibi 

JEAN LUMİER 
Tarafından temsil edilen güzel bir film 

Gece yarısı şarkısı Fransca sözlü 
Bu gece mutlaka ALSARA YA gidiniz ve birbirinden 
güyel bu iki filmi birden görünüz. Telefon 212 

GeleceK proöram 
Sabırsızbkla beklenen en büyük şark filmi 

Yıldız Sultan 
Türkçe sözlü -Arapça şarkılı 

İLA~ 
Adana Belediye Riyasetinden: 

1- Adana şehrine isale edilecek içme suyu tasisatının 
müteahhidi tarafından noksan ve na temam bırakılmış olan 
boru vesair malzemesi kısmen mevcut bulunan bakiye işleri 
aşağıdaki şerait dairesinde ve kepalı zarf usulile münakasa· 
ya konulmuştur. 

2- İ~in muhammen bı-deli (132060) lira elli kuruştur. 
3- istekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 660 

kuruş mukabılinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
fen şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabilirler. 

4- Eksiltme 7- 3- 941 tarihine raslayan cuma günü saat 
16 da Adana Belediye binasında toplanacak Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

5- Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin teklif mektup
larını aşağıda yazılı teminat ve vesaikle birlikte 2490 sayılı 
kanun hükümlerine tevfiken 4 üncü maddede yazılı gün ve 
saatte Belediye encümenine makbuz mukabilinde tevdi edil
miş olması lazımdır. 

A- 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
7853 lira muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girme

ye bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup. 
D- Belediyeler imar heyeti fen şefliğinde münakasaya 

girmek için alacakları ehliyet vesikası. 
6- Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ta

ahhütlü olması ve nihayet saat 15 şe kadar encümene gel· 
miş bulunması lazımdır. 

7- Ehliyet vesikası verilebilmek için talibin ya yüksek mü
hendis olması veya en az elli bin lira değerinde içme su te
sisatını muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Beledi
yeler imar heyeti fen şefliğine veya Adana Belediyesine mü-
racaat etmeleıi ilan olunur. 13- 20- 27- 6 4'il 

Çifçi Birliğinden 
7 Şubatda ekseriyet ol

mamasına bina' en Birliğimiz ' 
in yıllık toplantısı ikinci ve 
son def'a olarak önümüzdeki 
14 şubat cuma. günü öğleden 

sonra saat iki buçukda yine 
Belediye karşısında ki, Ada
na kulübü salonunda yapıla-

cağından ve çifçimizin ihtiyaçları 
na dair mühim mes'eleler konu
şulacağından arkadaşlar'ın 
behemehal gelmeleri ilan 
olunur. 444 4-D 

İLAN 
Seyhan def terdarh
ğından: 

1 - Hazineye ait karalaş 
dalyanının balık avlamak hak
kile yüzde 12 saydiye resmi
nin 15 şubat 941 tarihinden 
itibaren üç senelik icar ve 
iltizamı kapalı zarfla arttırma
ya konmuştur. 

2 • Senelik icar ve iltizam 
bedeli muhammeni on bin 
lira ve üç seneliğiise otuz 
bin liradır. 

3 - Artırma şubatın 14 
ncü cuma günü saat 16 da 
Seyhan Defterdarlığında mü
teşekkil komisyonda yapılacak 
tır, 

4 - Muvakkat teminat mik 
tarı muhammen bedelinin yüz
de yedi buçuğunu teşkil eden 
2250 liradır . 

5 - Talip olanların teklif 
mektuplarile teminat mektup
ları nı artırına ve eksiltme ve 
ihale kanunun 32- 35- nci 
madeleri hükümlerine tevfikan 
arttırma günü olan 14 şubat 
941 cuma günü saat on beşte 
komisyonda bulundurulmaları 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin Adana milli Emlak daire 
sine müracaatları ilan olunur. 

414 30 5 9 13 

Zayi tezkire 
Tarsus askerlik şubesin

den almış olduğum askerlik 
vesikamı gaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin bükmu 
olmadığını ilan ederim. 

Tarsusta Yeşil mahalle
de Bereket oğlu 324 

doğumlu Süleyman Bolluk 
453 

Asri Sinemada 
Su va re B k Matina 

a,30 u a şam 2,30 

üçüncü ve son hafta başladı 
Mersin, Tarsus, Ceyhan, Hadırll ve Mıdıktan müracaat 
eden sayın müşterilerimize : 

Son fırsatı kaçırmayınız 
BÜYÜK Türk şairi Fuzulinin nesilden nesile intikal 
aden ölmez eseri 

1 lb.®yD©l DO® M~<enlYlli'il 1 

Pek yakında : 
Shırley T emplı,n en son ve güzeı eseri 

Küçük Prenses 

Tan sinemasında 
Bu akşam 

Macera filmleri yaratmakta eşsiz bir artist olan 

JIA\KHOll . ' ... ~. . ~ .:;., 

Tarafından temsil edilen büuük macera ve heyecan film 

Çöl bekçileri 
r-•-·--•-•.-•jiiii:y""--~-·-·~ .. .....,......-y-_ ..... ,.........~ 

Mogolistanın esrarenğiz köşelerinde cereyan eden esrar 
ve dehşet dolu bir mevzua sahip macrea romanını görünüz 

ilaveten : Buck Jonesin yarattığı Kanlı yol 
Pek yakında Pok yakında 
HİNTLİLER GELİYOK 

30 kısımlık seryal film 
ilan 

Hususi muhasebede mün
hal ( 1 O ) on lira maaşlı tah
silat müfredat katipliği için 
imtihan yapılacaktır. Memu
rin kanununda aranılan ev
safı haiz isteklilerin, vilayet 
makamına istida ile müra
caatları ve imtihan vaktı olan 
17- şubat - pazartesi günü 
saat onda vilayet umumi mac
lis salonunda hazır bulunma
ları ilii.n olunur. 

452 13 

Zayi mühür 
Adana Ziraat bankasının 

4-5-937 tarih ve 623 numa
ralı cüzdanına koymuş oldu
ğum tastikli mühürümü ka
zaen zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan zayi olan müh-

rü~ hükmü olmadığını ilan ede-
rım. 

Ali kızı Gülsüm 
449 

, '. ,., .~ "•j<;.._-~ ·ı:::. •; '·". •''. 

941 Modeli 
DUrkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsulu bir şaheserdir 
Bilhassa 941 modallerindeki yenilikleri " OORKOPP 

. '' senenın en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazğan Asfalt cadde No. 94 

Dörtyol ağzı Adana 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

1!66&•·•_.. ........................................................... . 3 .. 1000 " 3000. .. 
2 .. 750 " 1500. .. 

D•ıkkat • Horozog"lu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak 
• zengin olur. 

D•kk t • Zevkle dinlemek ve net seda almak istlyen mutlake 
- - 1 a .. H o R o z OOG L u Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü 

~~-~-4D,,0 Radyosundan Almalı. 

D ... kkat . Gramafon almak istiyorsanız Horozoğlü Mağazasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat 
Adres : ,,, , , ,,, 

• Her nevi okul K'ıtaplarını 
• ~itap evinden tedarik etme 

nız men faatınız icabıdır. 

ve okuı Malzemesini HorozoQlu 
Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 1 , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

4 " 500 " 2000. .. 
8 " 

250 " 2000. 
35 100 

.. 
" .. 3500 . 

" 80 .. 50 .. 4000 . .. 
300 .. 20 .. 6000 . 

" 
TUrklye it B~nkasına para yatırmakla yal-

nız para biriktirm•• ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tallinizl de denemlt olursunuz. 377 

Halkavi reisliğinden 
( Konferans ) 

14-2-941 cuma günü ak
şamı saat 20,30 da evimiz 
salonunda erkek lisesi müdü
rü Bay Rasim Başgöz tara-

fından [ nasıl rüya görüyo
ruz ) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

Konferans salonu saat 19-
30 da açılır. 

13-14 454 

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdiirü : Avukat Kemal ÇELiK 

Buıldıiı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

• 


