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Hitler 

!manya ve 
akanlar 

YAZAN: a ir Sıtkı Kunt 
Hatay Mebusu 

M ister Çörçil, son nutkunda , 

Almanyamn İlkbahar hazır
lığı dolayısiyle Balkan devletlerin· 
den ve bilhassa Bulgaristanın şüp· 
heli vaziyetinden bahsetti. Acaba, 
Balkan memleketlerinin bugünkü 
vaziyetleri nedir? Bilindiği üzere , 
Balkan memleketleri Romanya, Yu
goslavya, Yunanistan , Bulgaristan 
ve , Avrupadaki topraklarımız • 
dan dolayı, Türkiyeden terekküp 
eder. Bir Alman saldırışı olursa , 
bu memleketler nasıl bir battı ha· 
reket takib edebilirler ? 

Romanya , kendi hesabına bu 
süalin cevabını vermiş bulunuyor • 
Bir müddettenberi Romanya , Al· 

manların fili işgali altındadır • Al· 
manya burada, istediği gibi , ser· 
bestçe hareket etmekte ve Ro
manya hükOmeti tarafından hiç 1 

bir mümanaate maruz bulunma
maktadır . Almanyanın Romanya· 
daki kuvvetlerini gittikçe arttır
makta olduğu muhakkaktır . Bir 
takım hava üsleri ve hava mey
danları vücuda getirilmektedir. Bu 
vaziyet karşısında İngiltere hükO
meti Romanya ile siyasi münase
betlerini kesmek mecburiyetinde 
kalmıştır . Bugünkü manzarasiyle 
Romanya, Almanyanın mağlilb ede
rek işgali altına almış olduğu her 
hangi bir memleketten farklı de. 
ğildir. 

Yugoslavya, kendi kabuğuna 
çekilmiş gibidir. Mihverciler , Yu
goslavyada vaktiyle bazı tahrikat 
yapmak istemişler , fakat bunda 
muvaffak olamamışlardır . Yugos· 
lavya, toprakları yalnız Balkanlarda 
olan 16 milyon nüfuslu , en kuv· 
vetli bir Balkan devletidir . Her 
hangi bir taarruza karşı Yugos
lavyanın askeri tedbirler hazırla· 
makta olduğu rivayet edilmekte· 
dir. Yunanistanın ltalyanlara karşı 
mukavemeti ve galebesi , bilhassa 
Yugoslavyayı leşçi etmiştir . Yu· 
aroslavya Mihvere karşı hiç bir 
başeime hareketi yapmış drğildir. 
Bununla beraber, aians haberlerine 
göre, Yugoslevyada Mister Çörçi· 
lin Balkanlara taallılk eden söz· 
leri neşredilmemiştir . Bundan an
laşılıyor ki, Yugoslavya , kendisini 
garpten ve şimalden sarmış bulu
nan Mihver devletlerinden çekin
mekte ve esmayı üstüne sıçrat· 

maktan ihtiraz etmektedir. Bu, vuku 
bulacak bir taarruza boyun eğece· 
jine alimet sayılamaz . Vaktiyle 
Yunanistan da balyanın her türlü 
tahriklerine karşılık vermiyerek 
çekingen bir tavır takınmıştı . Fa
kat zamanı gelince , kahramanca 

mukabele ve mukavemet etmesini 
bildi. Ve neticede muzaffer oldu. 

Bulgaristanın en çok Alman 
tazyikine maruz oldupna şüphe 
yoktur. Bir müddet evvel, kralın 
Hitleri ziyareti bir ~akım siyasi te 
matlar vuku bulmuş, fakat bütün· 
bunlardan sonra da, Bulgar hükO
meti muhtelif şehirlerde yapılan 
müteaddit resmi beyanat ile, Bul· 
garist~?'? .barı~ siyasetini takip 
edecegını hıç bır ecnebi rejime te 
mayül göstermeyip hürriyet ve is· 
tiklilioi mubaf azaya azmetmiş ol· 
doğu ilin edildi. Okuyucularımı2. 
bu sözlerin Almanyada iyi tesir bı 
rakmamış olduğunu hatırlarlar. Va· 
ziyet bu şekilde gider görünnrken 

IHTIMALLECJ 

itler 
Boğazlara karsı mı 

h ukete geçecek? 
& A A4 

Londnı : 13 (a.n) Çörçilin 
nutkundaki Almanların Balga.ris
tana nüfu:r ıneselesiyle İngiltere
nin Bükr~ elçisinin geri çağırıl
ması ayni zamanda olmuştur. 

Şimdi Romanya hukukan de· 
ğilse bile filen Alman işgali al
tındadır. Mevzuu bahsolan mese· 
le Almanların Bulgarist1tna nüfuz 
etmekle ne maksad takibeylediğ-i
dir. Hitler Türkiye ve Boğaz.lara 
karşı harekete geçmek üzere ta· 
arruzi tedbir mi almış ; Hitlerin 
Balkanlarda yeni bir cephe tesis 
etmekte menfaatı olmaması ve 
harbin bu sl!ne bitmesini istemesi 
tefsire daha müsaittir . 

Hitler çok iyi bilir ki kati 
netice ancak İngilizler tarafından 

1 

yapılacak bir hücumla temin edi
lebilir . Fakat Hitler tarafından 
Avrupanın bu bölgesinde yapıla· 
cak bir hareket, son darbesi ln
giltereye tevci\ı olunacak daha 
muazzam bi;- plinın safhası da 
olabilir. istiklal için mukavemet 
veya Romanyanın açınacak iki· 
betine uğramak şıklarından birini 
intibah etmek vaziyetine giren 
Bulgaristanm Başvekili bundan 
bir ay evvel birinci şıkkı kabul 
etmek niyetinde olduğunu söyle- l 
mesine rağmen bugün fena yola 

girmiş bulunmaktadır • ' 

f, 

.... 

lngiliz Deniz ve Hava KuflfJetlerinden Bir Görünüş 

lzmitte Bir Facia 
Korkunç 
intikam 

Bir kadın , b•tkasiyle 
nitanlanacafiını duy -
duğu sevgilisini 8 kur-

tunla öldürdU 

Maresaı Peten 
O'"'I .... · f k 1 lzmit (Hususi) - Asım adında g 8 yemegını ran oy a bir genç bir kızla nişanlanacak-
yedi; İstirahat& Ç8kilİJ0f Kız evinde hazırlıklar tamam ... A· 

1 
B İ r y a n a n T f sım tertemiz ıri1inmif, içinde, müs-

Vişi 13 [a. a.) - Mareşal Pe- o p ç a M;; /reze s İ takbel zevcesinin evinde yapılacak 
ten bugün öğle yemeğini Frank.o -------------------------------= nişan meraıııiminin heyecanını du-

ile beraber yemiştir [Franko - Ya rd 1 m Tertı·a layık görulen yuyor-•• Şilphesiz ki genç kız da 
Musolini görüşmesine dair tafsilit ayni heyecan içinde... Tam bu sı· 
haberlerimiz 3 CÜ sayfededir.] ·esı· hakı•mıer rada kız evine hiç de beklenmiyen 

Marsilya 13 [a. a.] - Mareşal p ro J f(>yle bir haber geliyor: 
Peten , Lubetdeki malikanesinde - Asımı vurdular! ... 

A ek ha rı•cı•ya Ankara 13 ( Husuai muhabiri. bir müddet istirahat etmek üzere merı a ayan b ld Tabii her iki taraf aı'lesı· telaş· miz i iri1or) - Adliye vekileti 
gelmiştir. eylül 1940 t.ıribinde iki sene müd- ve göz yaşları içinde hastane yol· 

Yarın Mompelyeye hareket ede- encumenı•nce tasvı•b d . b'Jfi'l larına dökülüyorlar .•. Hastane ka· cek ve orad&n malikinesiae gide- etı ı ı ikmal eden hakim ve 

d 
müddeiumumilerden terfia Jiyık pısına toplanan ev halkı, gene 

cektir. 
1 

Mister Çörçil Bulgaristanın takbi
kine tevessül f'lmekte olduğu hat· 
tı hareketi şüphe ile karşılayan 
sözlerini söylemiştir. Yine aians 
haberlerine göre, Mister Çörçilin 
bu sözleri Bulgaristanda neşredilme
miştir. Mister Çörçilin dediği gibi, 
filhakika Buli'ariatanda Alman kı· 
taları varmı dır. Ve Bulgarya 
daki hava Üsleri Almanların elin· 
de midir? Bu iddiayı Bulgar aian· 
sı ve Alman hariciyesi tekzip et
miştir. 

Ancak, tekzip BulgariJtanda 
Alman askerlerinin bulunmadığını 
anlalmaktadır. Mister Çörçil ise 
bu kıtaların tayyare meydanı müs· 
tahdimini, yani sivil olarak girmiş 
olduğ-unu söylemi:ıtir. Askerlerin 
sivil olara~ bir takım namlar altın 
da bir memlekete girip orayı bu 
suretle işgal etmeleri Almanların 
bu harpte kullandıkları bir usul· 
dür. Bu iddia ve tekzip, Bulgar 
işini muammalı bir şekle sokmak. 
tadır. . . d d' . 

Yunanistan harp ıçın e ır. Bı-
naenaleyh, bu memleket nasıl ha. 
reket edeceğini göstermiştir. Bize 
gelince, biz istiklalimizi her şey
den üstün tutan bir millet olduiu 
muzu ispat etmişizdir, Milli müca
delemizi bunun için yaptık. Her 
hangi bir taarruza nasıl mukabele 
edeceğimizi bütün dünya biliyor, 
Türk milleti, Milli Şefinden, henüz 

eli silah kullanamıyacak yaştaki 
en küçük ferdine kadar, kadın ve 
erkek, 18 milyon insan ya milli is 
tiklili içinde yaşamağa, yahut öl
meğe en kati olara'· azmetmqtir. 
Bundan ve bizden yana en ufak 

/ Deoamı llcbu:ideJ 

olun u görülenlerin listesini hazılamıştır. beklemedikleri bir cevapla karşı. 
Vaşington 13 ( A.A ) - Ayan Bu listede bulunanlardan bazılarını laşıyor: Ö 

hariciye encümeni, kiralam ve ödünç bildiriyorum: - ldü .... 
Adana hukuk h k" · Asımı vuran, Hidayet adında verme kanunu proiesiııi 8 reye karşı a ımı Hakkı 

Göktürk, Mersin hukuk h k' . 35 ya~ında bir kadındır. Evlidir 15 reyle tasvib etmiştir. _ . • a ımı b" d ' 
Lutfı Çakıroglu, Malatya c h • ır e çocuğu vardır. Şimdi vaka. 

Proje şimdi Ayan heyeti umu· k' . F h . A eza a yı anlatelım•. . · ımı e mı kabay Ad 1. miyesine gelecektir. Ayan harıcıye • ana as ıye y 
'bd vvel ceza hakimi Tevfik Ô d-l T ukarıtaşta zahirecilik yapan encümeni nihai tasvı en e z o , arsus A b hl 

Proı· enin Amerika birleşik devlet· hukuk hakimi Muzaffer İzgi, An tal- sım sa a eyin saat onda, yanın· 
kil e- ya ceza h k' · M da samimi bir arhdaşı olduğ-u hal· 

lerinin kuvvetlerini garp yarı rr _ a ımı esut Uveçoğlu, d k l k l 
b h da Dortyo) h ._. e, 0 o a Kandıra caddesinde sinden harice aöndermek a sın . · •~ımi T f'k l 1 G" 

• d - h ev 1 za • u· ilerlerken Hidayet ile kal"lıl .. ıyor. 
reise verdiği salahiyetlerin tah ı· muş acı köy hakimi Hasan Dikmen H ·" ...,. 
dini istihdaf eyleyen bir teklifi red Maraş c h ' idayet hiçbir şey söylemeden eli· 

eza akimi Necip Uslu nı' m t b' k ban etmiştir. Ayan heyeti umumiyesin· Ad ' an osunun ce ıne so up ta • 
deki müzakerelere pazartesi günü b l~na sulh hakimi Sadi Çelik, Ce. casını çıkarıyor ve Asımın üzerine 
başlanacaktır. Bu müzakerelerin 15 e ı ereket caza hakimi Besim Yıl- ateş ediyor. Asım yere diifüyor, 
günden faıla sürmeyeceği tabıııin :az,. Adana azası Tevfik lzgi arkadaşı kadının nzerine yürümek 
edilmektedir. Ayana gelen proje ersın sulh hakimi Celalettin Al~ ve tabancasını almak istiyorsa da, 

b 1 Aslan A t k Hidayet: 
umumiyet itibarile mebusanın ka ° C ' n a ya azası Kadri Şener, _ Seni de yakanın, karışma!.. 
ettiai metnin hemen aynıdır. ebelibereket ceza ha1·!m'ı Alı' d l • Ç ıY Diyor ve yer e in iyen yaralı 

Agda 1200 taggar~ ş;ti~ay, lskenderun hukuk hakimi Asımın üzerine 7 el daha ateş et· 
Vaşingron 13 (a.a) - 1-1~~ vkı Ayar, Tarsus ceza hakimi tikten sonra yoluna devam edip 

malzemesi istihsal komitesi reısı Hasan Ünal, Adana sulh hakimi \ evine giriyor. 
Kudsem Amerikanın bugün ayda Bahaettin Sumer Nusaybin hakimi I Hidayet bir müddet evde kal-
1200 tayyare yaptığını ve bu ra· F aı.ıl E.rtuirul, Ceyhan ceza haki- dıktan sonra çıluyor ve teslim ol. 
kamın bu ay elde edildiğini tÖY· ın· y f C mak üzere polis karakoluna git-

d ı usu an, Malatya müddeio· 
lemiş ve emiştir ki : rnumisi Zeki Bilgin, Cebelibereket mekte iken, silih sesleri üzerine 

" - Biz daha da bu rakaının yola çıkan polislerle karşılaşıyor 
artmasını bekliyoruz • Biz senede ~üddeiumumisi Rüştü Kayıkçıoğlu, ve bu suretle yakalanıp karakola 
36 bin tayyare yapacağız. Bu ne· dana müddeiumumi muavini Şe- getiriliyor. 

d ref Gökmen. 
ticeyi elde etmek için bütün te • Bu sırada polisler Hidayete 

birler alınmıştır . ,, BUkreşte geceleri sokag'"' a soruyorlar: 
Kudsem, seri halinde geıniler - Öldü mü? 

yapılması için de mühim terakkiler çıkmak yasak! Hideyet gayet aoğukkanlılıkla 
kaydedildiğini söylemiştir. Bükreş 13 [a. a.] Romanyada· cevap veriyor: 

Knoksun beyanatı ki hadiselerin inkişafı Balkanlarda. - Öyle vurdum ki çoktan öl· 
Vaşington: 13 (a,a)- Bahriye ki gerginliği gösterir. Geceleri so- müştür .... 

nazırı Albay Knoks gazeteciler kağa çıkmak yasağı şiddetle tat- Asım, kadının da tahmin etti. 
toplantısında beyanatta bulunarak bik olunuyor. Devriyelerin emrine ği gibi, ted'-vi edilmek üzere kal-
lngilterenin torpido muhriblerinden itaat etmiyenlere derhal ateş edi· dırıldığı hastanede vakadan bir 
maada Amerikadan denizaltı veya lecektir. Alman askerleri makama· saat sonra ölmüştür. 
harb gemisi istemediğini söylemiş· tı herbiri elli kişi alacak 5000 Müddeiumumi B. Hamdi Der 

ıeyyar baraka ıiparit etmitJerdir. /Dnamı IJçicnatkJ tir • 

• iktisat 
Vekaleti 

El dokumacıhgmı inkişaf 
ettirmeğe karar verdi ----· Köylüye yardımcı bir iş bul· 

nıak suretiyle onu, asıl işlerinden 

vakit ayırabildiği :zamanlarda da
ha faal ve müstahsil hale geçir
mek gayesile iktisat Vekiletimiz 
el dokumacılığını inkişaf ettirmİ· 
ye karar vermiştir. Bu mak:ıatla 

geniş bir program hazırlanmış ve 
ilk iş olarak, 22 vilayetimize, hu
susi surette yaptırılmış 4000 e 
yakın tezgah ve çıkrığm 1d&ğıtıl
masına başlanmıştır. Köylüyü, bu 
va~ıtalarla fenni dokumacılıja 

hazırlamak için yer yer kurslar 
da açılmaktadır. 

ilk yılda, dağıtılan bu mal
zeme ile 6 milyon metre murab
baı bez dokunabileceği umulmak
tadır. Bir -kaç sene içinde bu 
miktar iki mioıline ç1karılarakhr. 

Çevirme 
Hareketi 

Yunan Ordusü Tepe: 
delen civannda 

Almanya, Yunan -
ltalyanl htlllfını hel 
için tetebbUste 
bulunmayacakmıt 

Manastır 13 (a.a.J - Royterin 
Arnavatlak hududundaki muhabiri 
bildiriyor: 

Yunanlılar Tepedelen civarın· 

da bir çevirme hareketi yapmak
tadırlar ve bu şehrin 3 kilometre 
yakınlanna kadar gelmişlerdir. 

İtalyanların hava faaliyetleri 
fittikce artmaktadır. Bu faaliyet 
bilhassa Filorina ve Görice yolu 
üzerinde hissedilmektedir. 

Londra 13 (a.a.) Dün Avam 
kamarasına munzam bir tahsisat ta
lebi t_evdi edilmiştir. Bu talep 
Yunanıstana da yardım işleri için 

25 bin İnğiliz liralık • bir tahsisat 
verilmesini derpiş etmektedir. 

Berlin 13 [a.a.] - Almanya
nın Yunan • İtalyan ihtilafını hal
letmek için bir teşebbüste bulun· 
duğu varid değildir. 

Tekzip tekzip 
üstüne 1 . 

Berlin : 13 (a.a)- Siyasi mab. 
fillere göre, Alman tayyarelerinin 

Bulgaristan& girdiklerine dair Lon· 

drada yapılan propai"anda mahiye
tindeki şayialar harbten mesul o
lanların asabiyetine Lir delildir • 
Bundan başka Almanlar , bu hu-

susta salahiyettar Bulgar makam. 
lan tarafından neşredilen tekzibi 
hatırlatmaktadırlar • 

Sofya : 13 (a.a)- Bulgaristana 
Alman tayyarelerinin geldiğini ve 
Buli'aristandaki tayyare meydan
lannı işgal ettiklerini bildiren ha
berler Bulgar ajansı tarafından tek· 
%.ib edilmektedir. 

Sofya : 13 (a.a) - Slova ga· 
zetesi , Çörçilin Bulgaristanı bir 
harb sahnesi haline i'etirmek fik
rinde olduğ-unu hayret ve infialle 
karşıladığını yazmaktadır . 

Londra : 13 (a.a) - Londra· 
daki Bulgar sefaretinin bir mema· 
ru, matbuata yaptıi'ı beyanatta , 

Bulgaristandaki Alman tayyarele• 
rinin mevcudiyetini ( kaba ve ha
)l&li ) olarak tavsif etmiJ ve po
ları ilive eylemiştir : 

" - Bulgaristan• 1000 taf" 
yareyi alabilecek hav• meydaaı.:; 
mevcud olmadaft ribi _.vca 

eaiıa ,,. .... 
meydanlard• ela 1811 ......... ,, .... __.. .. 
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• 
ASKERLIK----ı 

Alman'ar da ayni hata
ya düşerler mi 1 
Almanlar hamle yapmak mecburiyetindedir 
ler, fekat zayif noktalarını meydana vurabl 
lecek hareketlerden mutlaka çekinecekler
dir; ne kadar kud,etli olurlarsa olsunlar, 
onların da zayif tarafı vardır. 

Herkesin merakla beklediği şey caklardır. Bunun için sükiln icinde 
malum : Almanlar bu ilkba· kalamıyacakları gibi , tehlikeli za-

harda ne yapacaklar?... Fakat ga- yıf noktalarını meydana vurabile-
zetelerde en geniş tahminler yürü cek harekattan mutlaka çekinecek· 
ten yazıcılar da bir sürü sözü sıra lerdir. Onun için lngiltereye taar-
ladıktan sonra işi zamana bırakı· ruz kadar , uzak sahalarda çetin 
yorlar ve " zaman gösterecektir ·,. harblere girişmekten de çekinirler. 
diyorlar. Kaldı ki bu uzak sahalar kendile-

Bu sebeple ben sonu gelmiyen riui neticei katiyeye de yaklaştır· 
bu yola gitmiyeceğim. Yalnız bizi mıyacaktır · 
çok ilgilendiren bir mevzuu, Ro- Biz bütün vatanın yüzünü mü-
manyada toplanan Alman kuvvetle dafaa sathı bilen ve son neferine 
rinin Türkiyeye çatma ihtimalini kadar dövüşen bir milletiz • Bunu 
ve bu yolda Almanların çok düşü eski müttefiklerimiz de çok güzel 
nülecek sebepleri askerlik bakımın· bilir . Coğrafi şartlarımız da bu 
dan tetkik edeceğim: çetin mücadele kudretimiz kadar 
ltalya sapasağ- "if A Z /14. N müsaiddir. Bize 

lam yerinde otu· ı M ş k' y 1 ayrıla bilecek tay-
rup etrafına kez- 1 ev 1 azman yvaere,otarnkd, cuephAlan_e 
zap gibi yakıcı'----;;.. _________ _,_ 

nutuklar savurduğu zaman hakiki manları hakiki hedeflerinden ve 
olmasa dahi zehirli bir kudreti kati neticeden ancak uzaklaştır· 

temsil ediyordu. Sekiz milyon or- maya, lngiliz saflarına kahraman 
du şu hdar yüzbin tonluk deni- bir müttefik daha kazandırmaya 

zaltı filosu, şu kadar harp tayyaresi yarıyabilir. Almanlar bunu da bi-
vesaire azimsanacak bir kudret de· lirler· 
ğildi. Fakat Yunanistan gibi küçük Bu kadar bilgi arasında Mu· 
bir devlete taarruz ederek azcini solininin hesabsız hareketlerine 

meydana vurunca arkası çorap sö 
küğü gibi geldi. Libyadaki ordusu 
nun yarısından fazlası esir edildi. 
kaleler şehirler düşürüldü. Şimdi 
ise Afrikadaki İmparatorluğu tas
fiye edilmek üzere .. : Vakia bunda 
Yunan ve lngiliz ordularının kah· 
ıamanlığı, ltalyanların harpten bez 
ginliği, gayesizliği sebep olarak 
gösterilebilir. Fakat onlardan daha 
mühim olan diğer bir sebep varsa 
bu da bu yerlerin deniz aşırı bu· 
lunması, lıalyanların bu deniz aşı· 
rı memleketlere istedikleri kadar 
kuvvet göndermemeleri ve bura· 
!arda gayri müsait şartlar içinde 
çaresiz kalmalar<lır. 

Anavatandan çok uzak ve 
mahdut demiryollariyle varılabilen 

darillharekatlarda, deniz aşırı harp 
sahneleri karakterindedirler. Ora· 
!ara da istenildiği kadar kuvvet 
gönderilip beslenemez ve arzu e
dildiği kadar techiz de olunamaz. 
Çünkü dediğimiz gibi ikmal imkan· 
!arı mahduttur. işte Türkiye hudu
duda Almanya için bu çeşid harp 
sahnelerindendir. 

Bir müddet evvel bizim radyo 
gazetesinde mütehaassıs arkadaşlar 

çok güzel hesaplar neticesinde iyi 
misaller verdiler ve gösterdiler ki 
bizzat Romanyada bile Almanlar 
bir buçuk aylık sıkı bir sevkiyatla 
ancak 15 tümen toplıyabilirler. Hal· 
buki mesela Belçika hududunda bu 
iş bir iki günlük bir mesele idi. 

Yine Belçika hududunda bu 
on beş tümenin iaşe ve cephane 
ikmali gayet basit olduğu halde 
Balkanlarda hiç de kol•y değildir. 

Almanların da atılacağını düşün· 

mek biraz güçtür. Almanya belki 
birinci dereceden mağlOb Fransa· 
yı ikinci dereceden mağlOb ederek 
şimali Afrikaya geçebilir ve Ak· 
denizi ikiye bölmeğe çalışabilir . 
Romanya veya Macaristan gibi gö
nüllü tabiler arıyabilir . Fakat za· 
yıl tarafını gösterecek hareketlere 
girişeceği pek zannedilmez . Bilmek 
lazımdır ki ne kadar kudretli olur· 
sa olsun onun da zayıf taralı var
dır ve en büyük zaafı da çok da
ğılmış bulunmasıdır. 

Almanya ve 
Balkanlar 

-Baştarafı Birincide
bir tereddüde dahi mahal yok
tur. 

Biz kendimiz için hiç endişede 
değiliz. Parolamız: (Gelecek olanın 
göreceği vardır) cümlesinden iba
rettir. 

Ancak, Mister Çörçilin de 
işaret ettiği gibi, Balkanlıların ara· 
larında vücuda getirecekleri birlik, 
bütün Balkan devletlerinin istikla
lini kurtarmağa ki.fıdir. Korkaklık 
ve çekingenlik Avrupada bir çok 
devletlerin esaretine sebep olmuş· 
tur. Balkanlılar bu derslerden ib
ret almalıdırlar. 

Eğer bu birlik tehakkuk ede· 
mezse, Yugoslavya da, Bulgaristan 
da yutulmağa mahkilmdur. Halbuki 
Balkan birlifinin Almanyanın istila 
ordusunun önüne yığacağı milyon· 
luk ordular, Almanyayı böyle bir 
teşebbüse girmekten dahi alıkoya
<'aktır. Bulgaristan ve Yugoslavya 
Belçikadan ve Hollandadan ziyade, 
daha yakınlarından ibret almakta 
geç kalmamalıdırlar. Son pışmanlı
ğın fayda vermiyeceği, meşhur bir 
Türk atalar sözüdür. 

BUGÜN ı 

l Seyyah kadın ka::;:c~ ~ 
!eri mühim b r keşifte bulunmuş· 

lardır. Şimdi seksen yaşına basan 
Mildred isminde zengin bir Ame· 
rikalı kadın hayatında elli birinci 
defa olarak devri alem seyahati· 
ne başlıyormuş!... Seyyah kadın 
etrafını saran gazetecilere hayatı 
hakkında bir çok izahat vermeğe 
mecbur olmuştur. 

Amerikan gazeteleri bu ka
dına ait röportajlara sütunlar, de
ğil, sahifeler tahsis etmişlerdir. 

Vaktile zengin bir adamın 
kızı olan bu kadın 18 , yaşında 
iken babası ile bir devri alem se· 
yahatı yapmıştır. 

Bundan sonra her sene böy
le bik seyahat yapmayı kendisine 
adet edinmiştir. 

Ne geçen umumi harp, nede 
büyük fırtınalar ve zelzeleler ka
dının bu adetini, değiştirememiş
tir. Şimdiki harp de , Uzak Şarka 
sirayet etmek ihtimalinde rağmen 
ihtiyar seyyah kadın şimdi Japon· 
ya yolunu tutmuştur. Oradan Çi
ne, Hindiçiniye, Hindistana geçe· 
cektir. Akdenizden geçemezse 
Ümitburnu yolile Yeni Dünyaya 
dönecektir. 

• Amerika kadınlar 
birliğinin bir 
telebi 

Ameri • 

ka kadın 
lar birli· 
ği, Ame
r ikan 

kongresine verdiği bir istidada 
kadınların 2-10 günden fazla hap· 
se mahkOm edilmemelerini istemiş
tir. Birlik, bu talebine şu esbabı 
mucibeyi ileri sürüyor: 

"Hapis bir taraftan failenin 
hamisi olan kadını evinden uzak· 
!aştırıyor, diğer taraftan da ahla· 
kını düşüyordu. Hapse bedel ha
fif bir para cezası kesi!O:esini 
teklif ediyoruz. 

2 - 10 gün hapse mahkOm 
edilmiş kadınlardan hiçbiri, 2-3 
sen,. geçmeden evvel koca bula
mamıştır. Gene kadınların, infaz 
edilmediğine göre, idam cezasına 
da mahkOm edilmemelerini talep edi· 
yonız. esasen 1900 senesinden 
beri, idama mahkilm edilmiş olan 
24 kadından ancak dördünün ce. 
zası infaz edilmiştir. 

Amerikan kongresinin, kadın 
birliğinin bu talebi nasıl karşılıya 
cağı ma!Om değildir. 

Amerikada zenci 
askerler 

Ameri • 
kada as· 
kerli k 
mecburi 

yeti kabul edildikten sonra muay
yen sınıfların talim için silah al
tına çağırılmasına • aşlanmıştır. 
ilk davet edilen 400 bin kişi ara
sında 36 bin zenci vardır. 

Amerika kanunları beyazlarla 
zenciler arasında fark görmemek· 
le beraber filen zenciler beyazlar. 
dan ayrı yaşarlar.Bunun için ilk 
zenci askerlerden üç fırka teşkili 
düşünülmüştür. Zenci yalnız beş 
zabit vardır. Bunlardan biri gene
ral rütbesini haizdir. Şimdi zenci 
zabit yetiştirilmesi için de çalışı· 
lacaktır. 

Şimdiye kadar Amerikada 
askeri hizmetlerde 4710 zenci 
vardı. Bu mikdarın yakında birka 
yüz bini bulacaiı anlaşılmaktadır. 

nehirleri Ası ve Afrin 
alçalmağa başladı 

Seylöpta insanca zayiat 
olmadığı anlaşıldı 

13 Şubat, Antakya 

Evvelki gün vukua gelen seylip hakkında bütün mülhakatla temas 
ve muhabere temin edilmiş ve insanca zayiat olmadığı anlaşılmıştır. 

Hayvanca zayiat ehemmiyetsizdir. 
Gelen malOmata göre gerek Afrin ve gerek Ası nehirleri her 

tarafta inmiş sular çekilmeğe başlamıştır. Toprakhisarda dört ve 
Demirköprü köyünde dört evin yıkıldığı t~sbit olunmuştur. Amık o· 
vasında Afrin nehrinin istila ettiği arazideki mezruattan hayır kalma 
mıştır. 

Derhal faaliyete geçen kızılay, köylerini su basarak civar köylere 
iltica eden köylülere ilk müstacel yardım olmak üzere ekmek, peynir 
ve zeytin göndererek tevzi etmiştir. Yardımlar devam edecektir. 
Kızılayın Kırıkhan, Reyhaniye ve lskenderundaki şubeleri de dün 
faaliyete geçerek seylabzede vatandaşlara yardıma başlamışlardır. 

Dün sabah Reyhaniyeye giderek seyliip mıntıkasını teftiş eden 
valimiz sel leli.keline uğrayan köylülerle temas etmiş ve ic .. beden 
tedbirlerin alınması için emirler vermiştir. 

Harbiyenin Aynasumak köyündeki Harbutlu dere de taşmış ve 
birkaç evle bahçeleri sular basmıştır. 

Debağbanedeki zarar ve ziyan 50 bin lira tahmin edilmekteydi. 
Fakat sular çekildikten sonra yapılan tetkikat neticesinde sellerin 
bir çok derileri götüremediği ve bütün zararın 3415 liradan ibaret 
olduğu anlaşılmıştır, 

5873 hektar Fareli 
temizlendi • 

arazı 
Ziraat müdürlüğü, ikincikanun ayına aid faaliyet raporunu tanzim 

etmiştir. Bu rapordan öğrenildiğine göre, ikinci kanun sonlarındaki feyezan 
dolayısiyle Seyhan nehrinin sol sahilinde 20 bin hektar, sağ sahilindede 
13 bin hektar arazi sular altında kalmş fakat mezruatta zarar ehemmi
y isiz olmuştur. 

Niğde ve Tarsustaki Ziraat vekaleti fidanlıklarından Adanaya tahsis 
olunan 2600 fidanın tevziatı yapılmıştır. 

Fare mücadelesine devam olunmuş, 11123 hektar fareli araziden 
5873 hektarı temamen, 2450 hektarı kısmen temizlenmiştir. Geçen ay 
içinde 582 domuz öldürülmüştür. 

Pamuk Üretme müessesesine aid 4 çiftlikte 4000 dekar arazide, pa· 
muk ekimini temin için derin h:ıfriyat yapılmış, 1000 dekar aktarılmıştır. 

Kahve bollaşacak 
Ankara (Hususi) - Ticaret 

Vekaletine gelen malOmata göre, 
lstanbul gümrüklerine bir miktar 
kahve gelmiştir. 10,000 çuval kah
venin de Mısırdan yola çıkarılmak 
üzere olduğu bildirilmektedir. 

Haber verildiğine göre, itha
latçılar birliği Brezilyaya 25,000 
çuval kahve sipariş etmiştir. Bre· 
zilya kahve şirketi de keza Bre
zilyaya 35,000 çuval kahve sipariş 
etmek üzeredir. 

Diğer taraftan Ticaret Vekale· 
ti gümrüklerimizde bulunan kahve· 
!erin piyasaya arzı etrafında tet
kikler yapmakta ve bu kahvelerin 
fiatleri Ü<erinde yapılmakta olan 
tetkikler bitmek üzeredir. Fiatleri 
yüksek olan bu kahvelerin bugün
kü kahve fiatleri ile satılmasını te
min içiq satış fiatı ile yüksek olan 
ınaliyet fiatı arasındaki karın fon
dan verilmesi imkanları araştırıl
ınakladır. 

Mustafa Beyli köyü ilk 
okula kavuştu 

Ceyhan 13 (Hu~usi) - Mnsta
fa beyli köyü ilkokulunun inşaatı 

ikmal edilmiş, Ceyhan kaymakamı 

B. Bekir suphi Akta'nın, öğretmen 
ve köylülerin hazır bulunduğu bir 
merasimle açılmıştır. 

Petrol ve benzin fiyatlerinin 
ucuzlatılması düşünülüyor 

Ankara (Hususi) Haber al-
dığımıza göre, Ticaret Vekaleti , 
piyasada toptan ve perakende bir 

şekilde satılan petrol ve benzin 
liatlerinin daha ucuza satılabilmesi· 
nin mümkün olup olmadığını tetkik 
etmekte ve diğer bazı ufak p~trol 
şirketlerinin de ithalat yapması su· 
retile yurdumuza fazla miktarda 
petrol girmesini temin edecek ka· 
rarlar vermek üzere bulunmakta -

dır. 

Gümrük 
varidatı 
artıyor 

Nusaybindeki gUm
rUk faaliyeti tan
zim edilmektedi 

IST ANBUL 13 ( Hususi ) 
Şubat ayı içinde ihracatımız 

diğer aylardaki yekilnü aşacağı 
gibi gümrüklerin varidatı da 
o nisbette artacaktır. Birincikanun 
ayı içindeki gümrük varidatı 
1,970,000 lira idi. lkincikanun a· 
yının gümrük varidatı 630,000 
lira fazlasiyle2,600,000 liraya ba
lig olmuştur. 

Ticaret vekaletinden bizzat 
müracaat yoliyle veya telgrafla 
ahnan lisans müsaadelerine naza· 
ran şubat ayı gümrük varidatı 
da daha fazla yekilna baliğ ola
caktır. 

Gümrüklerin faaliyetini yakın· 
dan tedkik eden gümrükler umum 
müdürü Nusaybindeki tedkiklerini 
ikmal etmiş, Ankaraya dönmüş

tür. Amerika ithalat malllarının 

sayısı gittikçe tezayüd ettiğinden 
Nusaybin gümrugu ehemmiyet 
kesbediyor. ithalat eşyasının biran 
evvel memleket dahiline sevki 
için Nusaybindeki gümrük faali
yeti tanzim edilmekteJir. 

Dün muhtelif memleketlere 
394,578 liralık mal sevkedilmiştir. 
Dünkü ihracatın mühim bir kımı
nı Almanyaya gönderilen yaprak 
tütünler teşkil etmektedir. Alman· 
yaya gönderilen yaprak tütünler 
300,000 lira tutarındadır. Bundan 
başka lsviçreye kestane, Filistine 
tuzlu balık gönderilmiştir. 

• Orta ziraat mektepleri 
müdürleri ile her ziraat mektebinden 
intihap olunacak bir murahhas mu· 
allimin iştirak edeceği ziraat mek
tepleri kongresi martın 3 ünde Zi
raat Vekaleti binasında toplana· 
caktır. 

Ziraat Vekilinin reisliğinde a
çılacak olan kongre, ziraat tedri
satına ait program ve tedrisata 
müteallik meseleleri, istihsalin faz. 
lalaştırılması imkanları araştırılacak 
ve ziraat mekteplerinin genişletil

mesi mevzuunu da tedkik edecek
tir. 

• 2 mayıstan 11 mayısa ka
dar devam edecek olan Budapeşte 
sergisine hükOmetimizin iştirak et· 
mesi kararlaşmıştır. 

Arazi güçlüklerini de unutmı· 
yalım, Balkanlar motörlü ve zırhlı 
birliklerden binlercesinin yürüyüşü
ne ve ihtiyaçlarının ikmaline müsa· 
id değildir. Roterdamda Almanlar 
belki birkaç aylık benzin buldular, 
fakat bütün Bulgaristan stokları 

birkaç güne kifayet etmez. [ 
BugUn'Un Romanı : 75 

9 Hükümetin emri üzerine 
bütün Türkiyeye şamil olmak üze
re tek tip ekmek imali için lstan· 
bulda iki ekmek tecrübesi yapılmış
tır. Bu ekmeklerden birinde yüzde 
yirmi, diğerinde y5zde kırk nisbe· 
tinde çavdar unu bulunmaktadır. 
Numuneler, maliyet liyatlarile be· 
raber Sıhhat Vekiletine gönderil· 
miştir. 

Nihayet en büyük faktör şu

dur: Çok seoayileştiği ve zengin
leştiği için harpten ödü kopan, ra· 
halı için her şeyi fedaya hazır o
lan garbi Avrupa milletlerine kar
şılık, cenubu şarkideki memleket
lerin ve bunların arasında bilhassa 
Türkiyenin istiklal uğrunda katlan
mıyacağı fedakarlık, göze almıya· 
cağı savaş yoktur. 

Almanlar, muvaffakiyetlerinin 
en büyük sırrının harp etmek is
temeyen milletlerle harp etmek 
olduğuna vakıftırlar. 

Türkiye ise kendisine taarruz 
edildiği vakıt harpten çekinmiye
ceği hakkın · a hiç bir kimsede te· 
reddüt bırakmamıştır. 

*** Almanlar vakıa hamle yapmak 
mecburiyetindedirler. Duramazlar · 
Fakat şunu da iyi bilirler ki her 
hangi bir sebebten zayıf tarafları 
meydana çıktığı vakıt işgal ettik· 
!eri bütün memleketler, etraflarında 
kendilerine şiır.dilik dost görünen 
ve hatta kendi arzulariyle emirle
rine girmiş bulunan bütün memle. 
ketler kendilerine karşı ayaklan&· 

BU KADIN ıaıırnrııcn 
s 1 ll'il o if CASUSTU 

- Siz ne taraftansınız? 
Fransız bir müddet soğukkan· 

!ılığını kaybetmiş olsa bile şimdi 

tekrar itidaline kavuşmuştu. Milki· 
leme mevzuunun böyle ani bir şe 
kilde •değişmesine şaşmış görün· 
medi. iskemleye daha rahat yer
leşti ve suale derhal cevap verdi: 

- Dangulemdenim. 
- Öyle mi? Ne güzel şehir· 

dir değil mi Dangulem? 

- Evet efendim. Seyyahlar 
şehrin 'grup manzarasına bayılır

lar. 
- Görüyorum ki onu iyi ta

nıyorsunuz. Çoktan mı? 
- Harpten evvel maiyetinde 

çalıştım. Tavyareci olunca ben de 
onu takip ederek tayyareciliğe gir
dim. 

- Meydandaki Ravayyak sta
tüsü meşhurdur. 

Pule kahkahayı bastı: 
- Affedersiniz. Şehirde öyle 

bir tatü yoktur. E.suen Fransada 
tatillarin statüsünü dikmek idet 

değildir. 

- Sivilken ne iş yapardınız.? 
- Babamla beraber bisiklet ve 

hatta otomobil tamiratı yapardım. 
Tayyareci iii'e çok hevesim vardı. 

- Bu hevesle tayyareciliğe 
başladınız deınelr.? Kullandığıoız 
tayyare hakkındaki fikriniz? 

Bu mevzu üzerinde Pule tam 
bir selibiyetle dakikalarca konuştu. 
Fransız ve Almau tayyarecileri a• 
rasında mukayeseler yaptı. Kendi 
maceralarına da geçti ve çoğu 
uydurma olduğuna şüphe olmıyan 
hikayeler anlattı. Mülazim bir ara· 
lık onun sözünü kesti: 

- Askeri vesikalarımz? 
Uçarken yanıma almazdım. 

- Niçin? 
- Esir diiJersem beni zabit 

sanmaları ve ona göre muamele 
etmeleri için .. 

- Fakat bu sefer .. 
- ilk isticvapta bulunup za. 

bit olmadıiımı aizımdan kaçırdım, 
- Som cephesindeki ıon uçuş 

Çeviren : EF - KA 
ıneydanının nerede idi? 

Çavuşun kaşları çatıldı . 
- Ben gevezelik ediyorum 

am• söylenecek şeylerle söylenme
ıııesi lizımgelen şeyleri ayırt et· 
mesini bilirim. Size arkadaşlarımı 
yuvalarında bombardıman etmenizi 
yarıyacak malllmat veremem. 

Fransız, bir saattir devanı eden 
konuşma esnasında yavaş yavaş 

ken~isini toplamış, heyecanı geç
miştı .• Haym ona bir cıgara verdi 
ve ikinci defa olarak dışarı çıktı. 

Koridorda jandarmaya işaret 
ederek esirin içerde yalnız olduğu· 
nıl anlattı ve tekrar dosya daire
sine girdi. 

Mütereddit, hatta endişeli idi. 
Ellerini kavuşturup dıvara yaslana. 
rak dakikalarca öğle kaldı. Ani 
kararlarile arkadaşları arasında ta· 
nınmış olan Haym bir şey hakkın· 
da karar veremez görünüyordu. 
Nihayet cebinden on feniklik bir 
para çıkararak havaya attı, eliyle·: 
yakalyıp avucuna kapadı. Birkaç 

saniye avucunu açmadı. Açtığı za
man baktı, üstünden büyük bir 
yük atmış gibi memnun, yavaşca 

ıslık çalmağa başladı ve dosya da· 
iresinden çıktı. 

Koridorda posta şefini çağıra
rak emretti. 

- Mülizim Komparsın evine 
birisini gönderin. Orada ise henıen, 
yoksa yarın sabah erkenden bur~
ya gelmesini tenbih etsin. Kendı
sinden faydalı malilmat alınması 
ihtimali olan bir esirin isticvabı 
için ona ihtiyacım var. 

Yazıhane1inin Önilnde durdu ve 
jandarmaya yavaşça: 

_ E•iri galiba burada alık0• 
yacağım, dedi. Biraz. sonra kararı
mı size söylerim. lstıcvabı sandı
ğımdan daha zor oldu. Biraz şid
dete mnracaat etmem lizımgeli· 
ynr. . 

içeri girdi ve acelesınden ka-
pıyı kapamasıoı unuttu. Pule o gir
diği zaman ayağa kalkmıştı. Zabite 

(Dftlamı fl(Uj 

Yapılan hesaplara yüzde yirmi 
çavdarı ihtiva edecek ekmek, bu· 
gün satılan ekmekten 10 para, yüzde 
kırk çavdarı ekmek de 20 para 
ucuz olacaktır. Halbuki hükOmet, 
çıkarılacak ekmeğin en aşağı 100 
para ucuz o~masını istediğinden , 
yapılan tecrubeler müsbet bir neti· 
ce vermemiştir. 

. ~k'."eğin 100 para ucuzlıyabil
mesı ıçın tecrübelere devam edile· 
cektir. 

• lstanlıula 80 ton bam ka · 
uçuk ile 5600 ton otomobil iç ve 
dış lastiği gelmiştir. Ticaret Veka
leti gerk kauçukları ve gerek otomo· 
bil ve kamyon lastiklerini alakalı 
firmalar arasında ve ihtiyaca göre 
tevzi etmek üzere hazırlar yapmak
tadır. Keza yeniden gelen bir mik
tar tenekenin de taksim, tevzi ve 
satışlarının murakabesi için hazır
lıklar yapılmaktadır. 

---Umumi Meclisin 
toplantısı 

dünkU 

Vilayet Umumi Meclisi dün 
saat 15 de Feyzi Oldaçın baş· 
kanlığıoda toplanmış ve ruzname· 
sine dahil madd~leri müzakere ede
rek karara bağlamı~tır. 



- - - - -- - - - -- -. . . 

F ranko'nun seyahatı, dünya 
efkarıumumiyesisini işgal 

eden en ehemmiyetli siyasi mesele 
olmakta devam ediyor. 

Ajans haberlerinin bildirdiğine 
göre dün Franko Musolini ile uzun 

leti adalete dayanan yeni bir ni· 
zamın teessüsüne çalışmaktan hiç 
bir vakıt geri durmadıiı gibi ltal

yan milleti de Duçenin gösterdiği 
tarihi vazifesinden -hiç bir zamdn 
-;lyrılmamışhr . ,, - .. -Jj 

Bu gazetede 
Bulgaristan da 
ltalya g i b i bir 
müttefik gösteril
mek istenmekte
dir. 

Almanyada 

uzadiya görüşmüş
tür . Mülakattan 
sonra neşrolunan 
resmi tebliğde iki 
memleketi alaka
landıran mesele
lerin tetkik edil
diği, görtiş birliği 

müşahade olundu
ğu bildirilmektedir. 

• 
ıtalya iktisadi 

gUclükler 
lspanyol baş

vekili ltalyadan 
Fransaya geçmiş 
ve öğle yemegini 
Peten ile beraber 
yemiştir. 

lngiltere 
su 1 hu 

Almanyanın ikti· 
saui vaziyeti 

hakkında alaka 

Bu seyahet 
etrafında bütün 

çeken malu

mat gelmeğe baş Mümkün müdür ? 
lamıştır. Bu malu 

mata göre;Almanya İngiliz abluka
kası dolayisile deniz aşırı ticareti 
ni bırakarak ihtiyaçlarını Avrupa 
daa tedarike karar vermiş ve ikti 
sadiyatını buna göre tanzim için 
çalışmağa başlamıştır.: 

tahminler iki nokta üzerinde top· 
lanmaktadır: Bir kısmı s~yahatı 
sulh meselesiyle alakalı göstermek
tedir. ikinci kısm ise harbe iştirak 
ile alakalı göstermiştir. Fakat, her 
iki ihtimal de zaif görünüyor. Bu 
iki ihtimalden ·evvela sulh kısmını 
P-le alalım: 

Kim kiminle sulh yapacaktır? 
Almanya f ngiltere ile sulh yapamaz. 
Buna her ikisi de razı değildir. 
hAlya da lngiltere ile münferid bir 
sulh yapamaz. Gerçe Afrikadaki 
harp İtalyanın vaziyetini sarsmıştır. 
Lakin münferid bir sulbü ne ile 
takviye edecektir? Böyle münferid 
bir sulh yapmak Faşist rejimini yi
kabilir. halya ile Fransa arasında 
da münferid bir sulh yapılamaz, o 
zaman da Almanyadan ayrılması 

icabedecektir. 
Harbe iştirak ihtimaline gelin

ce: bu uzak bir ihtimaldir. Gerçe 
evvelce ispanyanın harbe gireceği 
söyleniyordu. Yedi aydanberi de-

vam eden harpte ltalyanın düştüğü 
vaziyet karşısında ispanyanın har
be girmesi varid değildir. Ancak, 

geniş teşebbüslerin arifesinde, vazi
yeti Mihver devletleriyle Franko
nun de görüşmesi mümkündür. 

Yine biliniyor ki Franko öte
denberi Mareşal Petene büyük bir 
hürmet beslemektedir. Belki de Pe
tenden vaidler alması için Musoli
ni Franko ile bu görüşmeyi yap
mıştır. Franko, Bizertte Mihvercile· 
rin geçişle.rini de temin etıneğe ça
lışmış olabilir. Zira generahn, yap
tıkları yardımlardan dolayı, Alman
ya ve ltalyaya minn<..t borcu var
dır. lşte bu minnet borcunu da böy
lelikle ödemeği düşünmüş olabilir. 

Fakat pek tabiidir ki her şeyi Av 
rup~ memleketlerinde bulmağa im
kan yoktu.r 

Londradan gelen bir haberde 
Amerikadaki beş büyük kauçuk 
kumpanyası mihvere kauçuk ver· 
mekten imtina ederek bunları in 
_$iltereye verm0ğe karar vermiş 
1erdir. 

Mütehassıslara göre; Almanya 
nın 940 sonuna kadar kauçuk sto
ko on bin tondu. 941 eylülüne ka 
dar ise ihtiyaç elli bin tona çıkb. 

Avrupada işgal ettiği hiç bir 
memlekette kauçuk yetişme-diği 

için bu memleketlere de kauçuk 
sevk etmesi lüzumu hasıl olacak
tır. Geçen harbe nazaran Alman 
yanın bu harp için iyice hazırlan 

dığı ve stokları f azlalaştır.lııi'ı mu 
hakkakhr. Lakin bu harbin ihtiyaç 
farı da geçen harpten fazladır. Bu 
harpte fabrikalu, stoklar bava 
bombardmanlarile tahrip edilmekte 
ve ham madde ihtiyacı artmakta
dır. Şu halde 941 yılında Alman 
yanın harbi bitirmeye çalışmasına 

bir sebepte iktisadi güçlüklerdir. 

Jaopnyada iktisadi vaziyet 

Bu arada mihverin uzak şark-

Neticesiz ita/
yan taarruzları 
Sevkulceyf noktalar1nı 

geri almak istediler 
Atina 13 ( A.A ) - Yunan 

tebliği: 

2000 metreden yöksek dağlar
da yapılan mevzii muharebeler mu
vaffakiyetle neticelenmiştir.Düşman 
mevzilerinden atılmıştır. Elimize bir 
kaç Esir ve otomatik silahlar geç
miştir. Hava dafi bataryalarımız 3 
düşman tayyaresini döşürmüştür. it 

Atina 13 ( A.A ) - Emniyet 
nezaretinin tebliği : 

Larisa sivil hastanesinin İtal
yanlar tarafından bombardmanında 
7 kadın ve 7 çocuk ölmüştür. Ke. 
falonya adasına Likuryeye de bom
balar atılmış fakat hasar ve zayiat 
olmamıştır. 

Atina 13 ( A.A ) - Dün Ati
nada saat 13,15 de alarm verilmiş 
ve 13,35 de nihayet bulmuştur. 

Manastır 13 ( A.A ) - Arna
vutluk hududundaki Royter muha
biri bildiriyor: 

Salı günü ltalyanlar neticesiz 
kalan bir taarruz daha yapmışlardır. 
kaybettikleri sevkulce-yş noktalarını 
geri almağa teşebbüs etmişler fakat 

püskürtülmüşlerdir. ltalyanların Ki. 
lisura iJe Tepedelen arasında giriş
tikleri mukabil bir taarruz durdu

rulmuştur. Yanan kuvvetleri 5 kilo
metre daha ileril.-mişlerdir. Cephe
nin şimal mıntakasında şiddetli top-

çu ateşi olmuştur. Bu mıntakaya 
Yunan devriyeleri hakimdir. 

ltalyanlar tayyare teşekkülleri
mikdarını artırıyorlar. İki teşekkül 
dün Filorinayi bombardman etmiştir. 
taarruz esnasında Yunttn hava top-

ları iki düşman tayyaresi düşürmüş 
ve 6 ltalyan tayyarecisi ölmüştür. 

Filorina bombardmanında 3 as . 
kerte 6 sivil ölmüştür. 

lngiltere üzerinde Alman 
hava faaliyeti 

Londra : 13 (a. a.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin teb

liği : Dün gece garp sahilleri ya

kınlarında dGşman bazı hava faa

liyetleri göstermiştir. Cenubi Ga
bid., ve Cenubi Galde hafif hasar 
ve pek az da zayiat olmuştur. 

Romanyada Alman hazırhğı 

ta üçüncü ortağı olan Ja· 

ponya da iktisadi güçlükler art
maktadır. Üç senedenberi · Çin 
ile devam eden harp Japonyada 
iktisadi güçlnlderi artırmıştır. Ame
rikanın Japonyaya olan ihracatını 
önlemesi de bu vaziyeti bir kat 
daha güçleştirmiştir. çöllerle doğru bir arazide hareke-

1• ngiliL kaynakları Romanyada Al- Vaşingtondan gelen bir habe· te geçerek Trablus garbe yaklaş-
man askeri hazırlıklarının de- re göre, Ruzvelt yeni bir karar- mış bulunurken, ayrıca bir hür 

vam ettiğini bildirmektedirler . Bu name neşretmiştir. Bu kararname Fransız kolu da tayyarelerin hima-
kaynaklara göre , Tuna nehri bo- mucibince petrol ile dolu ve huş yesinde Sudandan itibaren şimale 
yunca seyyar köprüler, kurulmaya galondan fazla olan kapların ihra- doğru ilerlemiştir. Kufra bölgesin-
hazır bir vaziyette beklemektedir. cı için lisans almak icap edecek- de hür Fransız kuvvetleri bir çok 

Havas ajansının verdiği bir tir ki bu karar en ziyade Japonya vahaları ve ltalyan hava meydan-
habere göre ise ; Tuna üzerinde içindir. Japonya ilctisadi zorluklar larını işgal etmişlerdir. ltalyanlar 
Yerköy şehri ile Köstence boşal- karşısında Felemenk Hindistanına doğu Afrikadaki sömürgelerinde 
tılacaktır . el atm:ık fikrindedir. Fakat Fele· Habeş, Eritre, ltalyan somalisi 

• 
Mussolini 
Frank o 

Ne görüştüler ? 
ltalya ile lngiltll're 
arasında bir mUta
reke pro )esi ! 

Uzun mülakatta, mihfler 
defi/etlerinin Cebelüttarıka 
taarruzları meselesi de ko 
nuşulmuş 

~ADOLU AJA~h 
Madrit 13 - Bildirildiğine 

göre, general Franko ile Musso
lini dün Bordigera da buluşmuşla 
dır. Avrupa meseleleri ve bu ta
rihi anda iki memleket için alaka 
uyandıran meseleler hakkında 
ltalyan ve lspanyol görüş birliği 
bu mülakatta tebarüz ettirilmiştir. 

ispanya hariciye nazırı Sun

ner bu mülakatta hazır bulunmuş· 
tur. askeri vazifesi dolayisile mü
lakata iştirak edemiyen ltalya ha 
riciye nazırı Kont Ciyano Sunne 
re samimi bir telgraf göndermiş
tir. 

Madrit 13 - Gelen haberle
re göre, Franko ltalyaya geldiği 
vakit halkın alkışlarile karşılan
mıştır. Yollar ltalyan ve lspany(•l 
bayraklarile süslenmiştir. Dün 
saat 9,30 da Mussolini Frankonun 
misafir edildiği Margarita köşkü 

ne giderek general Franko ve 
ispanya hariciye nazırı da yanın 
da olduğu halde konferans salo
nuna çekilmiştir.-

Öğleden evvelki mülakat üç 
saatten fazla sürr:ıijştür. Gelen 
haberlere ğöre, görüşülen mesele 
ler hıakkında resmi tebliğ haricin· 

de bir şey bilinmiyor. Öğleden 
soı.raki müzakere bir buçuk saat 
sürmüştür. 

Londra 13 - Frankonun 
İtalya seyah:ıti hakkında türlü 
tahminler vardır. ltalya ile lngi
ltere arasında mutasavver bir mü 
tareke projesinden bahsedildiği 
gibi mihver devletlerinin Cebe
lüttarık taarruzları projesinden 
babsolunmaktadır. 

Radyo Kolombiyanın Vişi 

muhabiri, bu akfam mareşal Pe 
tenin tavauutule bir mütareke 
imza edilecej'i ve mareşal ile ge 
neralin lngiliz ve ltalyan murah
haslarile Fransanın cenubunda 
görilşmüş olduklarını iddia etmek 
tedir. 

Londrada bu haberlerin ihti
yatla telakki edilmesi lazım oldu
ğu söylenmektedir. 

Rodos şiddetle 
bombalandı 

1 
Katavya'da uçut mey-
danına bombalar attldı 

Kahire : 13 (a. a.) İngiliz ha
va kuvvetlerinin tebliği : 

Rodos tekrar ve şiddetle bom
bardman edilmiştir. Katavyada uçuş 
meydanına bombalar atılmıştır. 

Arnavutlukta anbar ve depo
lar muvaffakiyetle bombalanmıştır. 
Adisababa tayyare meydanına ta
arruz edilmiş ve ağır hasar müşa

hede olunmuştuş. 

Erıtrede Geren - Asmara mın
tıkasında iki düşman ·tayyaresi 
alevler içinde düşürülmüş_tür. As
maradaki askeri hedeflere çok ge-

ni1 mikyasta taarruz edilmiş ve tam 
isabetler kaydedilmiştir. Bir tayya
remiz üssüne dönmemiştir. Mütem
mim bir tebliğ, dün gece lngiliz 
hava kuvvetlerinin Komiso ve Ka
tanya tayyare meydanlarına mu
vaffakiyetli bir akın yaptıklarını 
bildiriyor. 

Hür Fransız kuflvetlerinin 
mufla/ f akigetleri 

Londra : 13 (a. a.) - Hür 
Fransız kuvvetleri umumi kararga· 
hının tebliği : Hathüstüva Fransa
sından hareket eden motörlü bir 
Fransız kolu Cenubi Trablusa gi

derek 600 kilometre yürüdükten 
sonra Kufra mıntıkasında bir çok 
vahaları işgal etmiştir. Hür Fran

sız hava kuvvetlerine ait mühim 
bir bombardıman teşekkülü Kofra 
mıntıkasındaki lt.alyan mevzilerini 

ve bilhassa Kofra tayyare meyda
nını bombardıman etmiştir. Bir ç•>k 
ltalvan tayyaresi tahrip olunmuş 
ve büyük hasarlar yapılmıştır. Ha
rekat devam etmektedir. 

Macar turan cemiye
tinde merasim 

Elçimiz, Türk-Macar ya: 
kmhgmdan bahsetti 
Budapeşte 13 (a.a) - Turan 

cemiyetinin senelik ziyafetinde ce· 
miyetin hamisi sıfatile Arşidük 
Jozef Fransuva seçkin davetlileri 
ve bu meyanda Türkiye. Japonya, 
Bulgar, Finlandiye elçilerile tanın
mış Macar şahsiyetleri ve Türkiye 
elçilik memurlarını selimlamışhr. 

Türkiye elçisi Ruşen Eşref Ü 
naydın bir nutuk söyleyerek son 
seneler içinde Türkiyede yapılan 
tarihi ehemmiyeti haiz islahattan 
bahsetmiş ve Türkiye ile Macaris
tan arasındaki karabet bağlarına 
işaret eylemiştir. 

Cemiyetin reisi profesör Ko
lon ki, Ruşen Eşrefe teşekkür et
ıniştir. 

Bulgar gazetelerinin bu mevzu menk Hindistanı yüzünden günün ile olan irtibatlarını Kufradaki ha. 
etrafındaki yazıları lngiltereye kar· birinde Amerika ile Japonya ara- va meydanlariyle temin ediyorlardı. lzmitte bir f&Cİ& kendisini tanıyanların söyledikleri-
şı bir tariz mahiyetinde olup Bul- sında bir harp çıkarsa Japonyanın Şimdi bu hava meydanları hür F- ne göre, Hidayet eper zanıantiır 
gar emellerine karşı ln~ilterenin bu harpte bir seneden fazla daya- ransız kuvvetleri tarafından bom· (Baştarafı birincide) Asımla arkadaşlık ediyormuş. Ası-
hi,. bir zaman sempati gösterme- namaması kuvvetle muhtemeldir. bardıman edilmektedir ki doğu Af- mın başka bir kızla evlenecegı··ni, 

T l d ğu tahkikat yapmaktadır. Katil Hi-
diö-i ileri sürülmektedir. Alman ga- d rikasile talyanın rabıtaları orta an dd . hatta bugün nişan merasimi yapı-

6 Hattı Ustüva a dayet mü eıumuo.iye: 
zeteleri de Bulgarların emellerin· ~- __ kaldırılmıştır. "B lacağını haber alm~sı üzerine hid-
deo bahsetmeğe başlamışlardır • Afrika hattı üstüvasında Çat Şimdiye kadar Afrikada cere· - ana uzun zamandır takılır, detlenen Hidayet, intikam almak 

d 1 000 sarkıntılık ederdi. Aramız da açık- . . A - ld Algemanye Saytuog gazetesi i- sömürgesinde toplanmış olan yan eden harekatta talyanlar 1 ıçın sımı o ürmüştür. Katil tev-
A b d • H F 1 d b tı. Vurdum, öldürdüm d . t" k.f d"l yor ki: " vrupanın cenu ogu- ür ransız ar an ir kol Libyaya "tayyare kaybetmişlerdir. lf d l ... ,, emış ır. ı e ı miştir. Tahkikata devam 

d 1 1 k" "k B 1 ·ı d - 1000 k"I t l"k • ı a e erinden anlaşıldıg· ına ve d"l" sun a uu unan uçu u gar mı - ogru ı ome re ı arıza ı. __ Radyo Gazeteıi -- e ı ıyor. 
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çiftliği satın almak veya kira ile 
tutmak istiyor. 

Dedi. Fakat çiftlik sahipleri 
her iki şekle de muvafakat etmi
yorlardı. 

Etmiyorlardı demek kolay ... 
Fakat ya Çakıcı kızar da: 

- Ulen bu teres miydi bana 
çiftliji satmıyan? 

Derae? işte işin düğüm noktası 
bu idi. 

_:&ıb!~q. taraftan hacı basan paıa, 
~ ~ bor iki teklife ele 

ÇAKI CI 
muvafakat etmediklerini efeye h&ber 
verirken diğer taraftan da hacı 
Bohor Levi'ler Kayaköy ziyaretinde 
ltalyan Generaline tercümanlık 
eden Yusef Levi efendiyi davet 
ettiler, onunla uzun uzadıya konuş
tular ve kendisinden bu işin hallini) 
rica ettiler. 

Yusef Levi efendi kalkıp Milba 
gitti. Fakat aksi gibi efe de Öde
miıe avdet "ttiğinden konuşamadı. 
Bizzarure o de Ôdemişe döndü. 

Tam istasyondan çıkarken Kay
makam Münür bey ile Yüzbatı 
Asaf bey tesadüf etti. ( Münür bey 
şimdi meb'uııtur ). Asaf bey Yu.Jef 
Levi efendiyi tanıyordu. 

Bu sebeple sordu: 

- Hayrola Yasef efendi? 
- Milastam gliyorum bey, 
- Bir işin mi vardı? 

Ev.t Çakicı efeyi aramış
tım, avdet etmiş. 

Çakıcı efe bu akşam Tire kay. 
makamının davetindedir. 

Yuef Levi efendi efeyi neden 
aracbtuu Utadilerine ulatb. Aaaf 

bey dedi ki: 
- Mademki vaziye budur, efe· 

ye bir adam yollayaryk mülakat 
iste. 

Yusef 1.evi efendi de öyle yaptı 
ve Tireye Bohor Piça isminde bir 
Museviyi yollıyarak efeden mülakat 
istedi. E'.fe de er!esi gün kendisini 
Hacı llyaslar istasyonunda bekle· 
mesini cevaben bildirdi. 

Ertesi gün muayyen saatte Yu· 
seıf ve Bobor efendiler istasyanda 
efeye intizar ettilerse de i'elen gi· 
den olmadı. Vakit akşama yaklaşı
yordu. Bu sebeple civardaki çoban
lardan iki hayvan tedarik ederek 
Kayaköye geçtiler ve efenin evine 
misafir oldular. 

Kendilerinden evvel efeye o 
zamanlar ötede, beride hiç eksik 
olmıyan seyyar dervişlerden birİIİ· 
de miufir olmuştu. 

Akşam yemeği yendi. istirahat 
odasına çekildiler. Çakıcı efe, iki 
musevi, derviş erenler ve kıJanla• 
rından bir kısmı oturup yirenlik 
ediyorlardı. Y utef efendi maksada 

E FE 
girmemişti. Çakıc f d b" 1 
b kl. d ı e e en ır sua 

e ıyor u. 

y eınek y ·1 ı· "k· 
Ç 

enı e ı ı ı saat olmuş-
~· ha~ıcı efe ansızın Yusef efen
oıye ıtabetti: 

- Yemek yiyeli kaç saat oldu? 
- iki saat efe .. 

- Ben yemeğin üstüne iki saat 
gdeçnıeden su içmem de ondan sor

um. 

. '! e hizmetçiden bir bardak sn 
ıstedı G l"b b k" d -. · a ı a u ze ı ag adamı 

sıhhatine meraklı idi. O sırada se-
maver de kaynamakta idi. Misafir 
derviş çok çay içiyordu, Kimbilir 
kaçıncı defa olmak üzere canı bir 
çay daha istedi. 

- Efe müsade edersen bir 
çay daha içeyim. 

Efe gülerek cevap verdi: 
- Haydi be11 de seninle ım:. 

likte bir çay içeyim. 
Demli çaylar derhal bardaklara 

boşaltıldı, hazıruna dağıtıldı. O sı· 
rada dervit baba cebinden salep 
ribi katı bir f"Y çıkarm11 ve kendi 
çayına atm11tı. Çakıcı sorda: 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

- Hicazdan getirdıim efe .•. Ga
yet güzel kokulu bir kö·ktür. ister
sen senin çayına da bir parça ata· 
yım, memnun olursun" 

- İstemem zehirleı:ıirim. 
Derviş fena halde bozuldu 

Kendisinin böyle bir maksadı yoktu 
ve olamazdı. Zira efeyi orada ze
hirlemek demek, kızanlun tarafın

dan param parça edilm ek demekti. 
Dervişin müşkül mevkide kal

dığını gören Yusef efendi: 
- Derviş baba, bana da bir 

parça verir misin? 
Dedi ve aldığı 11\addeyi çaya 

karıştırarak içmeğe başl.dı. ÇaklCl 
kırdığı gönülün farkın ra varmıştı. 
Bu sebeple Y asef efen diye sordu: 

- Lezzetli mi Y ase ıf efendi? 
Çok rüzel efe .. 
O zaman dervişe dıönerek: 
- Baba, dedi, kus.ura b~kma .• 

Bizim için ihtiyatlı olınak gerlc.tir. 
ver bakalım bana da brr parça .. 

Kökten <>da aldı ve çayına 
kqtırarak içmeh baıtadı. 

(Devamı ""') 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

13 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Ena:r. 

Kr. S. 

1- Klevland 

il - " Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 

l · Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 
Y. Çiğidi 
Koza 
Kuşyemi 

49. 

11,75 
4,375 -

En çok 
Kr. S. 
60 

43 

50,50 

• 
4,80 

Ankara Kambiyo Borsası 
13 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
[ 14 Şubat Cuaıa ) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8.03 Ajans haberleri 
8.15 Müzik: Hafif program 

Pi.) 
9,45,10,00 Ev kadını ·Yemek 

listesi. 

12.30 Program ve memleket 
'Bat ayarı 

1233 Müzik: Karışık şarkı ve 
türküler.. 

12,50 Ajans haberleri 
13. 05 Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler programın devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık prog. 
ram (Pl.) 

. 

18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 

18.03 Müzik: Radyo "Svving" 
kuarteti ( 1. Ôzgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Müzik: Meydan sazı ve 
fasıl. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
aians haberleri. 

19.45 Müzik: Solo ~arkılar. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (llrtisat saati) 
21,45 : Radyo aalon orkestra· 

sı [Violonüıt Necip Aşkın idare
sinde) 

1. Elgar: Deniz manzaraları 
2. Lincke: Venüz (Vals ) 

3. Jos, Strauss; Gülün düğünü 
operetinden ilkbahar şarkısı 

4. Dryer: La Ballerina 
5. Engel - Berger: Aşk Hü

zünu 

6. Thomas: Raymond (uvertür) 
7. Köpp: Yaz akşamı. 

. 22,30 Meı_nleket saat ayarı, 
aıans haberlerı; ziraat, Ehsam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsuı 
(Fiat). 

22.45 Radyo salon orkestrası prog
prvgramının devamı. 

22.50 Müzik: Cazband [ Pi. ] 
23.25/23.30 Yarınki prorram 

ve kapanış. 

[ cJ!~ .. Nöbetci Eczane 1 

Mustafa Rif at 
( Kale kapusunda ) 
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Alsaray ve Tan sinemalarında 
Binbir gece hikayelerinden mevzuunu ve Arap musu
kisinin en güzel nağmelerinden ateş 'ni alan şark 
sinemacıhğının en son şaheseri 

YILDIZ SULTAN 
Türkçe söZlü - Arapça şarkılı 

Büyük şark filmi 
(Yarın akşam) ALSARAY ve TAN sinemalarında 

izdihamın önüne geçmek maksadile birden gösterilecekti 

NOT : Yarın akşam için her iki sinemada localar ve 
Alsarayda numerolu koltuklar satılmaktadır acele edil
mesi rica olunur. 

D•kkat . Bu gece ve garın gündüz son 
ı •olarak Alsaragda 

MAVİ TUNA 
ve gece yarısı şarkıları 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

ADANA 
Çitçi Birliğinden: 

Asri Sinemada 
Suvare B k Matina 

a,30 u a şam 2,30 

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

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

1 16.®yOcaı öO~ M~~ln)lYl!Fı1 :ı 

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

Küçük Prenses 

BUGÜN MATBAASI ................................................ 

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

Hükümetimiz'in Çifçi ih
tiyaçlarını karşılamak hususun
da aldığı tedbirler cümlesin
den olarak pek yakında ısken
derundan şehrimize çifçinin 
tam olarak muhtaç olriuğu 
Mazot, Gaz ve Benzin sevki
yatına başlanacaktır. 

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

Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal
nız para blrlktirmit ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda talllnizi de denemi' olursunuz. 377 

-

= 

Çifçimiz'in bütün mevsim 
için ihtiyaçlarını Birliğimize 
Bildirmeleri ve Traktör ve 
F armill karnelerini hazır bu
lundurmaları ve bil'hassa Ma
zot şimdilik dökme olarak 
geleceğinden kaplarını da 
hazırlamaları lskenderunda 
mevcud istek bütün ihtiyaç
ları karşılayacağından asla 
telaş gösterilmemesi ehemmi· 
yetle ilan olunur. 

13-14-15 450 

Halkevi raisliginden 

Siz de· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 
1 (BUGÜN) Matbaasına 

YAPTIRINIZ. 

Adana seyyar satın 

komisyonundan 

Cinsi Kilosu Tahmin bedeli 
Lira 

alma 

Taminat akçası 
Lira K. 

ADANA BELEDiYE 
RiYASETiNDEN: 

r .. : ..... ... SAATCI 

izzet ve Zekeriye 
• 

( Halka sinema ) 
14-2-941 tarihinden itiba

ren her ,gece saat 20,30 da 
• • • • ' • ' • ' '..., Evimiz sinema salonunda, 
Ha ydİn . Cumhur Reisi İsmet lnönü'nün 

, 1940 senesinde meclisteki 
: nutku, 1940 Cumhuriyet bay-

-Arpa 100,000 5750 862, 50 
Yulaf 100,000 6500 975 00 

1 - Cins ve miktarlarile muhammen bedelleri ve muvakkat 

teminatları yukarıda yazılı iki kalem yem maddeleri çuvalsız 

olarak pazarlık suretile satın alınacaktır. 

Belediyenin Fidanlığında 

yetiştirilen Portakal, Mandalin 
Limon, Turunç, Okaliptüs, 
Kazevrina, Palmiye ve Feniks 
gibi fidanların ağaç meraklı
larına bir yardım olmak üze
re Hatları ucuzlattırılarak 

satılığa çıkarılmıştır. 

• YF.Nl SAAT VE'. FE'.NNİ GÖZLÜK SATIŞ YE'.RI 
VE'. T AMlRA TiNi YAP AR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 
• 

ramı, 19 mayıs 1940 Spor 
bayramı , Ankara kömür ser

. gisi, kahraman askerlerimize 
yardım adlı filimler gösteril• 
mege başlanacaktır. 

Bu filimleri görebilmek 
için Halkevi bürosundan giriş 
kartı almak lazımdır . 

. Lonoines , Zenith , Arlon ve emsali her : 
nevi kadın , erkek , kol ve cep zarif saat-

• 

2 - İşbu arpa ve yulaflar parçalama suretile de ayrı ay
rı taliplere ihale edilebilecektir . 

3 - Evsaf ve şeraiti hergün komisyonda görülebilecektir. 

4 - Pazarlık günü 17-2-941 pazartesi günü saat 10. da 
arpanın ve saat 14. de yulafın ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin doğrudan doğ
ruya Kanara muhasipliğine 

müracaat etmeleri ilan olunur. 
456 

Not: sinema salonu saat 
20 de açılır. 457 . ıarrmız geldi •• Bu saatlann tekmil yedek 5 • İsteklilerin mezkür gün ve saatlarda Adana Tümen :•••••••••••••••••••••••••: 

askerlik dairesi seyyar satın alma komisyonunda bulunmaları. ! D Q K T Q R ! 
par çalan özel o 1 a r a k f abrikalanndan 
getirilmiştir • 

KIZILA YA 
~5 : : 

----------------...... i Kemal Satır i • • 
• . _ Aza olmak yurt imtiyaz S a h i b i : Caf!it ORAL : H a s t al ar ı n ı hergün : 

Ayrıca Fenni Zeıss zarıf : 
gözlüklerimiz de mevcuttur ~ Borcudur • • 

~ .. 
Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

• • : Kızılay caddesindeki mua- : 

il yene evinde kabul eder. (9) ! 
Tamirat garantilidir · · · · · · Basıldılı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana • • ••••••••••••••••••••••••••• 

........................................................... 
D I• k kat • Horozog"' lu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 

• zengın olur. 
•--0-.kk t .,zevkle dinlemek ve net seda aırnak istiyen mutlaka · 
___ 1 __ _ a .• H O RIO ZIO~G L U Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü 

~~-R-4""0 Radyosundan Almalı. 

D 1• k kat . Granıafon almak istiyorsanız Horozoğlü Mağazasına uğrayınız her çeşit 
• Grama ıfonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat : ~ı!!~v~d~n~!da~~!!! Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozoğlu 
nız men iaatınız icabıdır. 

Adres : :dıına Merkez oteli altında Horozoğlu 
~.,,,,,~,,,,,.,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,,, ....... ~.I 

941 Modeli 
Oürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsuıu bir şaheserdir 
Bilhassa 941 modellerindeki yenilikleri " DÜRKOPP ,, 

senenin en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

Uınumi satış yeri 
Necip Özyazğan Asfalt cadde No. 94 

Dörtyol ağzı Adana 


