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P'lyatı S Kuru•*ur 

Ziraat Vekileti tarafından Çiftçile· 
riınizin müracaabna verilen cevap 2 nci 
sayf amızdadır. 

\. J 

Tohumlukla Yemeklik ihtiyaçlarından 
Fazla Hububata Hükümetçe El Kondu 

lngiliz Başvekili Çörçilin Son liutkıından sonra, bütün nazarları kendisine 
çeken Romanganın hudutlarını w petrol sahasını gösterir harita 

Müstahsirler Beyanname verecek 
Her mUstahsll elindeki arpa, buAday, çavdar 
ve yulaflar1n mevcudunu, yeni hasad zamanı
na kadar ne miktar kalacaAını bir beyanname 
ile hUkOmete bildlrecektlr. HUkümet bu mad· 
delerin ihtiyaçtan fazlatına el koymu9tur. 

Ancak bu hububatın bedava ahnmaaı demek 
delildir. Hububat pefin pera ile ve değer 

Jflyatlne ahnacakt1r. f 

-=-==------------------~ Koordinasyon kara-1 
rının esasları 

Milli korunma kanununa isti
naden, müstahsil elinde bulunan ve 
tohumlukla yemeklik ihtiyaçların
dan fazla olan habubata el kon
ması, koordinasyon heyetince ka-
rarlaşarak vekillerce tasvip edil
mi-stir. Bugün neşir ve tatbikine 
geçilen bu karara göre, aşağıda 
isimleri yazılı vilayetlerin ve kaza· 
ların hudutları dahilinde kendisine 
veya başkasına aid vasıtalarla ken
disine veya başkasına ait arazide 
ı.iraat yapan veyahud arazi, para, 
alet, çift hayvanı, tohum vesaire 
vermek suretile ziraate iştirak eden 

resmi be hususi bilumum hakiki 
ve kükmi şahıslar ba kararname 
hükümlerinin mahallerinde ilinı ta· 
rihinden itibaren nihayet beş gün 
zarfında nezdlerinde bulunan veya
hud diğer bir mahalde olup kendi 
tasarrufları altında olan bütün 
buğday ve çavdar ve arpa ve yu
laflarının mikdarlarını ve bulun· 
dukları yerleri bir beyanname ile 
bildirmiye mecbur tutulmuşlardır. 

1 Yugoslav Başvekili Svetkoviç 

-
Si ngapur ve Holanda 
Hindistanma karşı 

Japonya 
taarruz 

Hazırlığında 

Çifçiler Kongresi 

Ankara, Afyonkarahisar, Amas· 
ya Burdur, Çorum, Denizli, Diya
rıbakır, Eskişehir, Isparta, Kayseri, 
Kırşehir, Kütahya, Mardin, Niğde, 
Sivas, Urfa ve Yozgat vilayetleri, 
Bilecik vilayetinin Bozüyük kazası, 
Çankırı vilayetinin merkez kazası, 
Tokat viliyetinin merke2. kazası ile 

/ Devamı ÜçlincüdeJ 

Svetkoviç Ber
line çağrıldı 

Belgrat 14 {a.a) - Yugosl11v 
ya Başvekili Svetkoviç refakatinde 
harir.iye nuırı Markoviç ve Al
manyanın Belvat elçisi bulunduğu 
halde Alman hükllmeıinin daveti 
üzerine Almanyaya hareket etmişti.r 

Japon /il osu Hindiçinide Ha 'I 
/on açıklanndan toplanıyor 

1 Anadolu ajansı 1-I - - -• 

Vaşington 14 - Diplomatik 
mahfiller Japonyanın Singapur ve 
Hollanda Hındistanına karşı taar 
ruza hazırlanmakta olması ibti· 
mali karşısında endişe izhar ey
lemektedir. Bazı diplomatik mah
fillerde de japonyanm cenubi 
Pasifikte bir harekete geçmesi 
ihtimali hakkında endişe verici 
haberler alındığı bildirilmektedir. 
Bu haberler, Avustralya başve
kiline vekalet eden Paden ile 
işçi partisi reisi Körte'nin harp 
istişare meclisi tarafından yapılan 
toplantısından sonra harbin fev
kalade Mühim bir safhaya girdiği 
hakkında resmi beyanatları ile 
tetabuk etmektedir. 

Vaşingaton 14- Japon filosu
nun Hindiçinide hayfan açıkların· 
da tahmin edildiğine dair gelen 
haberlerle Avusturalya nazırları-

nın beyanatı ve uzak şarkta bu
lunan Amerikalılara memleketle
rine dönmeleri için yapılan yeni 
ihtar uzak şark meselesini yeni· 
den gazetelerin ilk sayfalarına 

aks ettirmiştir. Japonyanın singa
puru ve yahut Hollanda Hindis· 
tanınıl karşı harekete geçmesi 

1
' ihtimalinden başka bir ihtimalde 
nazarı dikkate alınmaktadır. Bu 
ihtimal Japonyanın mihver arka· 
daşlarına yardım etmek için sinir 
harbine iştirak etmesinden ibaret· 
tir. 

lnoiliz parasutcuları 
Sicilyaya indi 

RADYO 
gazetesi 

Bu gün gelen bir habere göre, 
bir takım lngiliz paraşutcuları Si
cilya adasın~ inerek oradaki askeri 
tesisatı tahribe uğraşmışlardır. ltal· 
Y•n tebliğleri bu fedailerin maksat
larına muvaffak olamadıklarını bil
diriyorıada hu hususda başka 
kaynaklardan bir ınalOmat alınama· 
Dllftır. 

DünkU Çiftçiler Birliği Kongresinde, Birlik 
binası icin bUdcede bir teberru f asll 

' ac ılm as ı k ararlaştırıldı 
1 

Çiftçiler elci işlerinin 
usule raptını istediler 

Çifçi Birliği konrresi dün sa
at 14,30 da Adana kalGbunda ak· 
dedilmiştir. Kon1rr~de Parti müfettiti· 

miz Bay Hasan Menemencioj'lu,Mebus
larımızdan Hilmi Uran, Ali Münif Ye
ğenağave Damar Arıkoğlu ile kalaba 
lık bir çiftçi kütlesi haztr bulunuyor 

1 
du. Kongre riyasetine meb'usumuz 
Hilmi Uran, Reis vekilliğine Mustafa 
Rifat Gülek ve katipliklere de Hazım 
Savcı, Kemal Ağagil seçildikten 
sonra, aramızdan ayrılan meb'usla· 

rımızdan Safa Ôzler, Ali Saible 
Parti Reisi Fahri Uğ'urlunun hatı
ralarını tazizen bir dakika ayakta 
durulmuştur. Müteakiben idare he
yetinin 940 yılı mesai raporu ve 
hesap müfettişinin raporu okuna· 
rak her ikisi de müttefikan kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra idare heyetinin 
941 yılı senelik b il d c e s i okun· 
muştur. Hazırlanan yeni büdce
nin 941 yılı varidatı 16,869 ve 
sarfiyatı 16,869 olmak üzere müte
vazin bir büdce olarak meydana 
geldiği görülmüş ve ittifakla ~·
bul edilmiştir. Bu paranın on uç 
bin küsur lirası Birlik binası için 
ihtiyat ayrılmıştır. 

Büdcenin kabulünden sonra 
Çiftçi Birliği reisi Fazlı Meto.' _Bir
lik için bir bina inşa edilmesını ve 
bunun için d~ kaba balya başından 
on kuruş para verilmesini teklif et· 
miş, birçok çiftcilerin bu şekli tas
vip eylediklerini bildirmiştir.. . _ 

Fazlı Metonun bu teklifı uze
rine söz alan Belediye reisimiz B. 
Kasım Ener, Birlik binası inşası 
hususunda verilecek paralar için 
büdcede bir teberrü faslı açılması
nı istemiştir. Kongre her iki teklifi 
kabul etmiştir. 

Bu vaziyete göre Kal'a kapı
sında Faraç'ın kahvehanesinin bu· 
lunduğu yerde yapılacah olan Çift
çi Birliği binaıı için bir sene müd· 
detle kaba balya bqında on ku· 

rq teberrii edilecektir. 
Bina ifl için idare beyetile te

mas etmek üzere Rifat Gülek, Sa· 
vatlı Halil ve Belediye reisi Kasım 
Enerden mürekkep bir komite teş
kil edilmiş, bilahare çiftçi dilekleri 
okunmuş ve ayrı ayrı reye konula· 
rak kabul olunmuştur. 

Bu dilekler arasında çiftçileri· 
mizi alakadar eden mühim kısım· 
ları vardı. Bilhusa çiftçilerimiz şu 

dileklerin yerine getirilmesinde is· 
rar etmişlerdir: 

1- F elhan işinin tam olarak 
yapılması için yeni makineler geti· 
rilmesi; 

2- Devlet elinde bulunan 
traktörlerle patoslardan bir kısmı· 
nın Çukurova çiftçisine tahsisi; 

3- o~vlet elindeki mibzer· 
lerden çiftçiye para ile satılması; 

4- Mazot ve benzinin temini; 
5- Çapa mevsiminde amele

lerin Çukurovaya gelmelerinin ko-
laylaştırılması ve teşkilatlandınl· 
muı; 

6- Gelecek sene çiftçiye 
Akala tohumu verilmesi için şim· 
diden Ziraat Vekileti nezdinde te· 
şebbüsata ıeçilmesi; 

7- Çiftçi mallarının değer 

kıymette satdmaııı; 
8- Gelecek sene pamuklara 

burünkü fiyatlardan yüksek fiyat 
temin edilmesi. 

Dilekler ittifakla kabul olun· 
duktan sonra birçok çiftçilerimiz 
Elcilerden şikayet etmişler ve bu 
adamlara binlerce lira bptırdık· 
larını beyan ederek elci işinin bir 
usule raptını istemişlerdir. Bu bu· 
susta Birlik Reisi Fazlı Meto iza· 
bat vermiş , elci meselesinin baki • 
katen çok mühim derdlerden biri 
olduğunu , çiftçiye amele tedarik 
etmekle mükellef olan bu gibile
rin ekseriya amele tedarik etme· 
diği gibi evvelce kendisine verilen 

/ Dnamı ilçiincitlc/ 

Berlinde üçüzlü paktın imzalanışından bir intiba 

B ugün gelen haberler Uzak ve çok nazik bir safhaya girdiğini 
. ~ark meselesini, Beynelmi· bildirmiştir. 

lel polıtıka sah · · ·· ı~ O k · 1 l'd b · nesının on p anına çlü pa t ımza ana ı en erı 
at~ış bulunuyor. Uzakşarkta bir Alma.ıya lnailtere adalarına karşı 
~a 1'

1111
'. tehlike bildiren emareler neticesiz bir takım hava akınlariy-

H~ ır?1~ştir ; Japon donanmasının le meşgul oldu, ltalya Afrikada in· 
ıncıçıni suların- giliıler tarafından 

da toplanmakta ol tasfiyeye tabi 
duğu haber veri- tutuldu. Halbuki 
liyor H' d' .. . ın ıçını 

Sinıapur,dan uzak 
değildir. Yine ge
len diğer ha -
berler şunlardır: 
Evvelce Japonlar 
tarafından işgal 
edilmiş bulunan 
Haynan adasında 
Japon tayyuelcri 
toplanmaktadır. 

Japonya 
A merika ile 

Uzakşarkta Japon 
hareketiyle lnzilte 
renin meşgul e
dilmesi isteniyor 
du. Afrikadaki tas· 
fiyesi ü z e r ine 
ltalyanın da dert 
yanması, Japon. 
yanın Uzakşarkta 

harekete reçme
ğe karar vermiş 

~ 

ugraşamaz 
Amerika, Japonyadaki Am ri· 

kalılara memleketlerine dönmeleri· 
ni tavsiye etmiştir. Singapur'da ln
giliz askerleri toplanaıaktadır. Sid
ney zırhlısı da dahil olmak üzere 
Akdenizdeki Avusturalya gemileri 
kendi limanlarına dönmüşlerdir. 

Avustunlya hükOmeti resmi 
bir teblit nav•derelc harbin yeni 

1 

olduğunu göstermektedir. 
Fakat acaba Japonya hakikaten 

böyle bir hareket yapacak mıdır ? 
Yoksa Uzakşarkta bir nümayişe 
mi tevessül edecektir? Bu süallere 
kati bir hükümle cevab verilemez. 
Ancak , muhakkaktır ki şimdilik 
Japonya Amerika ile ujraşamaz . 
Japonyaaın hareketine mani lmll· 

ler funlardır : 
1- Evveli, Japonya uzun se· 

nelerdenberi Çinle meşguldur. Ya
ni o da , Almanyanın Avrupada 
yaptığı giLi Uzakşarkta bir kıta 
muharebesiyle uğraşıyor. 

2- Almanya Sovyetlerle yap· 
tığı anlaşma ile Şıtrk cephesini 
emniyet altına almıştır . Halbuki 
Japonya Sovyetler Birliği ile anla
şamamıştır . 

3- Coğrafi bakımdan Japon
ya, Alınanyaya benzemez . O , f11• 

giltere ve Amerika gibi deniz d .. v . 
letlerinin taarruzuna kar.ş ı hassas 
olan bir adadır • 

Bu vaziyetlere göre, Japoııya
nın harekete geçmesinin belden
mesi akla yakın grünmeyor. Muhte
meldir ki Japonya uz.ak şarkta nü
mayişler yaparak fazla lngiliz ı.ske· 
rini uzak şarka çekmek isteyor. 
Alman • Japon iş birliğinin bu gü
ne kadar ehemmiyetli maddi bir 
netice doğurmamış olmasına raf'
men Amerika ıle lngiltere arasın
daki iı birliği maddi f aideler doj'ur
muştur. 

Uz.ak şarktaki vaziyetin bu şe
kilde değişmesile Heraldtribyun 
gazetesi lngiltere ile Amerika ara
sında iktisadi bir iş birliği kurul
masını tavsiye etmektedir. 

Japonyanın bu h,.reketi tüphe· 
siz ingiltereye yardım layihalarını 
müzakere eden Amerika Ayan me
lisi üzerine de tesir etmiştir. Ayan 
meclisince dün kabul edilen layiha
ların umumi meclis de bir h ıı fta 
sonra müzakereler icabederıd layi· 
balar bu günden itibaren müzakere 
edilmeye bqlaamıştır. 

Davetler, ziyaretler 

A arupa kıt'asındaki vaziyete 
gelince: 

Bir ziyaret nihayete ermeden 
bir ziyaret ve arkasından yeni ziya
retler başlayor. Franko seyahatini 
bitirmeden Yujoslav baş vekili ile 
hariciye vekilinin Almanyanın da· 
veti üzerine Salzbu: ga aidecekJeri 
ve burada Alman devlet reisile 
görüıecekleri ortaya çıktı· Ba ziya· 
reti herkesten evvel veren ltaJJll" 
nın Popolidirona ~aaet.i, ·~ 
tin ltalyada m_.•iyet .,an.:-

/o-tunı .,._.I 
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Hayat arkadaşınızı kaçır-
mamak ister misiniz 1 

Amerikada evlenecek yaşta 20 
milyon kıza nasihat veren meş· 
hur bir Sosyoloğun tavsiyelerine 
uyunuz . 

G eçimsizliğin biricik sebebi , rif edilmez şeyi de öğrenmelidir. 

kadınların ekseriyetle her er- Güzel bir çalım. seçme bir eda 
keği ayni yaradılışta , ayni karak- sahibi olmalıdır. Böylece kendisini 
terde görmeleridir . işte bu yanlış gelişi güzel kızlar dizisinden kur· 
muhakemedir ki mes'ut olmaları , tarmalı, yükselmelidir.,; 
iyi bir yuva kurabilmeleri çok kuv- A merikalı Lokvud Jiyor ki: 
vetli olan çiftlerin bile mes'ut ola- " iyi bir ahçı olmak fena 
mamalarına birbirlerinden uzaklaş· değildir. Fakat daha iyi bir ev Ba-
malarına sebeb olur . yanı olmak lazımdır. 
Bütün erkekler 

1 
Vazolarda çiçek 

biribirlerine ben- Akıllı hir kızın, adetli ler, ocakta a· 
zerler . Bazı er· bir aktris olması Uizımdır. teş, sükOnet ve 
kekler sessiz ka· Yaradılış itibariyle kendi· düzen ve parıl pa 
dmları sever. Ba- sinin olan rolle iktisab et· rıl camlar ve eş 
zı erkek, gram o- t... rolu- ustaca hı' h. . ya, bir evde insa-

ıgı r ırıne 
fon gibi canlı gü- nın gözlerini tez 
rültülü kadınlar- karıştırmalıdır. Birçok er- yin ede.-e,o evde 
dan hoşlanır. Ba- kekler, bir kadının şahsi· icadın, erkeğini 
zı erkekler, göze yetinde iki kadın bulmak· daha kolcy tutar. 
çarpan surette şık tan, diger bir tabirle (meş· Bacakları salla 
giyinen kadınları ru bir cürüm ) sahihi ol· nan kanapeler,yay· 
beğenir. Bazıları maktan zevk alırlar . ları bozulm~ kol 
da bunun aksine· ______________ ,tuklar, tozlu eşya 

dir. Sadelik ister . Şatafattan ka· 
çınır . 

Kendisiyle hayat kurmak üze. 
re olduğunuz erkekleri , iyi tetkik 
ediniz kızlar . 

Bugün Amerikada evlenme ya
şında bulunan 20,000,000 kıza na
sihatlar veren bir mecmua çıkıyor. 

Bu mecmua Volter Kokvud ı 
isminde ve 21 senedir evli bulunan 
beyaz saçlı bir Amerikalı tarafın

dan neşredilmektedir . 
Beyaz saçlı bir Amerikalı ... Fa

kat aile hayatı kurmak üzere olan 
20,000,000 genç kıza verdiği çok 
dikkate değer öğütlerden şu bir 
kaç tanesine bakınız . 

" Bir erkeğin kalbini kazan
nıak için, onun midesini kazanmaya 
bakma .. Gerçi yemek nasıl pişirilir, 
onu da öğrenmek liizımdır. Fakat 
erkek, daha ıiyade boş , vahi ta· 
raflarından elde edilir . Onun za· 
yıl noktalarını gözönünde tutma
hs1n1z , 

Yarınki hayat arkadaşınızı ken· 
dinize ısındırmak için bir sürü ko. 
laylık vardır. Fakat her şeyden 

önce hoş, sevimli bir şahsiyet ol
majt a çalışınız ve erkeği takdir 
ediniz .. 

Erkeğe, kendisinin harukuli.de 
olduğu hissini veriniz. Daha doğru 
su, onun hakkında böyle düşündü 

ğünüıü ona inandırınız. 

Nihayet her erkek, oyuı.unu 

oynayacak takdirkar bir seyırcıye 
muhtaçtır. Siz onu - uygun bir 
nisbete - alkışlayacak olursanız, 
artık oyununu siz olmadıkça oyna 
yamıyacak sanır. Eğer alkışlamaz
sanız, kendisini paracliden olsa al· 
kışlatacak bir başkasını bulur. 

• * • 
Amerikalı nasihatçının sözleri 

ndeki hikmet bitmez tükenmez, 

" Dikkat ediniz diyor. Yüzü· 
nüzün ~ boyasına ve kullandığınız 
li.vantr.lara dikkat ediniz. Bazı er
kekler, hem boya, hem güzel ko
kulardan bol bol ister. Bazılawla 
istemez. Kendi 
sınıfa mensup 
öğreniniz. 

erkeğinizin hangi 
olduğunu evvelce 

Yanınızdan şık bir bayan geçti 
gi vakit erkeğinize bakınız. Burnu 
nu kıvırıp şöyle ( ah, işte bu pek 
sevimli bir kokudur ) mu diyor, 
yoksa omuzlarını mı silkiyor. Eğer 
kokudan hoşlanmıyorsa, kokusuz 

olmak fartile temizce yıkanınız. iş 
te bu kafidir. 

iyi bir ark•daş olmağa çalı· 
şınız. 

• • • 

Boodan anlaşılıyor ki, kadının 
kendisini erkeğin huylarına gö

re uydurması liizımgcliyor. 

Erkek eğer güneşin batışından 
hoşlanıyorsa, kadın sasmalı ve o
nun şiirine iştirak etmelidir. 

Eğer erkek bu şiir manzarası 
karşısında bir takım sözler söyle. 
mege kalkar, o şiiri anlatmağa gi
rişir, ğüzel şatafatlı mısralar sayıp 

dökerse, genç kız da onun bu has
sasiyetine yabancı kalmıyarak o da 
elinden geldiği kadar bu ahenge 
uymağa çalışmalıdır. O kadar ki 
erkek ayrıldığı zaman bir hatıra 

ile dönslin. 

Gen kız, (us)Op) denen o ta 

içerisinde erkek zoruna durur.,, 
Lokvud'un nazariyesine göre 

kadın, kıskançlık alametleri göste
rip de kendisini müz'iç hale sok
mamalıdır. 

Kocasını intihap etmekte olan 
kızın en yanıldığı nokta her erke· 
ği bir telakki etmesidir. Bazı er· 
kekler, sessiz kızlardan hoşlanır. 
Yukarıda dediğimiz gibi, bazıları 
da aksine .. 

" Akıllı bir kızın, adeta bir 
aktris olması lizımdır. Yaradılış 

itibariyle kendisinin olan rolle ikti· 
sap ettiği rolü ustaca biribirine 
karıştırmalıdır. Birçok erkekler, 
bir kadının şahsiyetinde iki kadın 
Bulmaktan, diğer bir tabirle (meş
ru bir cürum) sahibi olmaktan zevk 
ahrlar,, t 

işte hayatını kendisinden u· 
sandırmamak istiyen yirmi milyon 
genç kızın 21 senelik evli bir bil· 
giden alacağı derslerden bir kaçı 
daha; 

" Bir kız neleri yapmamalıdır? 
Hantal olmamalıdır. iç eteklik

leri, kostümünden dışarı sarkmama
lı, çorabının dikişi yamık gelmeme
lidir. 

Birçok cibetlerde erkeğinden 
daha zeki olduğu iddiasında bulun
mamalıdır. 

Ayaklarının şişkinliğinden, ya· 
hut yorgunluktan şikay"t edip de, 
zırt zırt otomobile ihtiyaç göster· 
memelidir. 

Kendisini medhetmemelidir. 
" Falan veya falan Bay bana şöyle 
güzel olduğumu söyledi,, gibi likır· 
dıları asli söyleoıemelidir. 

Erkeği sık sık aramamalıdır. 
Bilhassa işbaşında iken ona uğra
mak o(m.,z. 

Ucuz olan şeyden başını çevi
rip, bir çok para ile alınabilecek 
şeylere deli gibi atılmamalıdır. Er
kek kadın elbiseleri hakkında mu
ayyen bir fikre sahip ise, kadın 0 • 

nunun bu fikrini istihkar etmeme· 

/Devamı üçücnüde/ ı 

Haym'ın yüzü değişmiş, sert, 
adeta vahşi bir ifade almıştı. Teh· 
ditkir bir bakışı vardı. Fran11z ağ· 
zından cıgarasını çıkardı ve şömi· 
neye attı. Eli titriyordu. Haymın 
omuzu üstünden kapıya baktı; jan
darma orada dolaşıyordu; sakin· 
leşti. 

Hayın söylendi : 
- Şaka artık bitti; ciddi ba

hislere geçelim. Fransız tayyarele. 
rinin işgal altındaki sahalarda isti· 
iade ettikleri tayyare meydanları· 

nın yerlerini derhal bana söyle .. 
Çabuk ol, yoksa ... 

- Ama ben .. şey. 

Alman zabiti, tabancasını çı· 

kardı ve esirin yüzüne dolcunurca
ıına elini kaldırdı. Pule sevkitabiile 
dirseğini yüzü hizasında siper 
gibi kaldırdı ve tabanca ateş aldı. 

Jandarma Zeman içeri koştu. 
Biraz sonra da yüzbaşı Fon Ştro. 
berg, peşinde birkaç katiple geldi. 

Ölünün karşısında nüzUl isabet 
etmiş gibi garip bir hareketsizlik 

Bir Japon ruhi
yatcısının tet

kikleri 

Doktor 
T om i o 
Motose 
adında bir 
Japon ru· 
h i yatçısı 

lngilizlerin ruhi haletlerine aid 
bazı müzakadelerini neşretmiştir. 
Japon doktoru, lngilterenin mu· 
tavassıt. bir şehrine giderek bura 
halkının nezaket hissini imtihan 
etmiştir. Şehrin en işlek bir cad
denin bir tarafında durmuş ve 
alelacele geçen binden fazla a
damı durdurarak böyle koşarca
sına acele gitmeleri hayırlı ve 
faydalı birşey olmadığını söyliye
rek nasihatte bulunmuştur. Bu 
muamelesinden aldığı neticeler 
şunlardır: 

Japon aliminin durdurduğu 
yolculardan 318 kişi bir şey söy
lemiyerek kaçınıştır. 220 kişi ha· 
yırhane gülerek yoluna devam 
etmiştir. 157 kişi simaıında hay
ret eseri göstermiş ve lakin bır 

söz söylememiştir. 87 kişi Japon 
ilimbin nasihatinin yersiz olduğu
nu söyliyerek mukabelede bulun
muştur. 

47 kişi müstahziyane bir ta
vırla ilimin kendilerine gösterdi
ği alakaya teşekkür etmiştir. 25 
yolcu da Japon alimine sert bir 
sesle: "Deli misin?,, demiştir. An 
cak on yolcu verdiği nasihattan 
dolayı hakiki teşekkürde bulun
muştur. 

Japon ilimi ortaca bir lngi· 
liz şehrinde tedkiklerine bitirdik· 
ten sonra dokuz milyon nüfuslu 
Londraya giderek buranın halkı
nı da tedkik etmek istemiştir. 

Fakat ilk nasihat verdiği 

Londralı fena halde suratını as· 
huş, ikincisi küfürler savurmuş, 

üçüncüsü kendisini tahkir ettiği 

zannile Japon müdekkikini boks 
güleşini davet etmiştir. 

• 
Çirkin erkekler 
klübU kuruldu 

Ameri
kanın Şi
kago şeh
rinde ya-._ _______ __. şayan en 

çirkin erkekler, "Tabiat ucubele· 
ri birliği,, namile bir klüp kur
muşlar ve klüp reisliğine aralan~
da en çirkini olan kuyumcu Pac· 
ker'i seçmişlerdir. Bu klüp, azala· 
rı kendilerine mahsus bir takım 

marşlar ve şarkılar da tertip e
derek bestelemişlerdir. Toplu bir 
halde tertip ettik eri gezintiler 
esnasında bu şarkı ve marşları 
yüksek sesle taganni ediyorlar 

Klübün nizamnamesi pek tid
detli hükümleri muhtevidia. Yü· 
zündeki çirhinliği güzelleştirmeğe 
teşebbüs edecek her aza, derhal 
klüpten kovulacaktır. Çirkin pal· 
ronlar, işlerinde ve müesseselerin· 
de mümkün mertebe çirkin işçi 
ve memur kullanmağa mecburdur
lar. 

Klübün hususi bir evlenme 
bürosu da vardır. Bu büroda A· 
merikadın en çirkin bekar kadın
larından iki binin fotoğraflarını 

muhtevi bir albüm mevcuttur. Ev· 
lenmek istiyen ve klübe yazılı bu· 
lunan azala, bu albümden müstak
bel hayat eşini seçmeğe mecbur· 
dvrlar. ''Mağrur çirkin,, namile 
haftalık bir mecmea da neşret
mekle ve bu mecmuada çirkinle
rin hukuk ve menfaatleri müda· 
faa edilmektedir. 

içinde, Hayın, şaşkın şaşkın hali 
duman tüten tahancasına bakıyor· 
du. Pule'nin cesedi düşerken şömi· 
neye oturuvermişti. Yüzünde bir 
korku ifadesi okunuyordu. Alnının 
tam ortasında siyahımtrak bir delik 
açılmıştı. 

Kendisini ilk toplıyan Ştroberır 
sordu: 

- Ne var ne oldu? 
Birinci mülizim konuşmak için 

neticesiz bir gayret sarletti, omoz 
silkti ve parmağile jandarmayı gös
terdi. 

Jandarma bitkin ve son derece 
heyecanlı görünüyordu, ağzından 
biç bir ses çıkmadı. O da eliyle, 
11 inci ordunun masa üstünde du
ran tezkeresini gösterdi. 

Ştroberg bu tezkereye göz gez· 
dirdi ve hadiseye el koydu: 

-· Birinci mülizimle jandarma
dan başka herkes dııarı çıksın. 
Kat'i emir: Kimseye birşey söyle· 
meyiniz. Borada birşey görmediniz. 

Herlr.eo çıkınca kapıyı lr.apadı. 

Ege Bölgesinden Akala 
Tohiı.mu Alınmıgacak 

Ziraat Vekaleti, çitçilerin 
müracaatına cevap verdi 
Son günlerde Vilayetimiz çiftçilerinden bir çoğu tarafından Ziraat Ve· 

kiletine müracaatlar yapılm11 ve Çukurova bölgesinde akala ekimine 

girişmek üzere Ege bölgesinden- tohum alınmasına müsaade istenmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Vekaletçe alakadardara dün şu cevap veril· 
miştir : 

" Vekiletimizce Birleşik Amerikadan son defa celp olunan ve iki 
se~edir Seyhan ".'ü~ssesemizde denemeleri yapılan aka.la ve klevl~nt varye-1 
lerınden bu son ıkı sene zarfında akalanın üstün netıce vermesı dolayı· 1 
siyle pamuk kongresinde akalanın cenup bölgesine sokulması prensip 
itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak, ekim mevsiminin yakın olması dolayısiyle bütün bölgenin 
saf Akala tohumluk ihtiyacının şimdiden ve bu kadar kısa bir devre 
zarfında tedarik ve sevkine imkan görülememektedir. Vekalet, önümüz· 
deki bir sene zarfında akalanın eenub bölegesine ithalini temin için lü· 
zumlu tedbirler almaktadır. Halen akala ekiminin klevland bölgesine da
hil her vilayette gelişi güzel yapılmasına pamuk ıslahı kanunu hükOmleri 
mani bulunmaktadır. 

Seyhan pamuk deneme, islih ve üretme çiftliğinin tesbit ettiği plan 
ve program haricinde her istiyenin akala ekmesine ve Ege bölgesinden 
akala tohumunu idhal etmesine müsaade olunmıyacaktır.,, 

Talebeler Bayrağı, Cenazeyi Ve 
Büyükleri Nasıl Selamlayacaklar? 

Maarif Vekilliği, talebelerin 
bayrağı, cenazeyi, büyükleri ve ar
kadaşlarını selamlama tarzını tes· 
bit etmiş ve bir tamimle bütün 
mekteplere bildirmiştir. 

Bu tamim okullarda, öğretmen
ler kurulunda okunacak ve bu hu
susta yapılması gereken işler üze. 
rinde görüşülecektir. Her derece. 
de okul idare ve talim heyetleri 

ve bilhassa beden terbiyesi öğret

menleri talebeyi titiz bir ihtimam· 
la seliim verme esaslarına göre 
yetiştirecel<ler, talebenin okul için 
de ve dışında bu selim tarzını 
itiyat haline getirmeleri için her 
türlü tedbiri alacaklardır. Vekalet 
tarafından tesbit olunan esaslara 
göre talebeler, büyüğe ve arkada
şa karşı beslenen bağlılığın, sevgi· 
nin ve saygının ifadesi olan selim. 

Fare ve Domuz 

mücadelesi 
Mülhakatta Domuzla mücade

leye devam olunmaktadır. 14 gün 

içinde. Fekede 39 domuz öldürül

mü:ıtür. Yine bu müddet zarfında 

Kadirlide 210 hektar fareli arazi 

ilaçlanmış ve buralarda fare kesa· 

!eti yüzdt" 75 _nispetinde azalmış· 
tır. 

500 hektar arazide iare müca 

delesine girişilmek üzere tertibat 

alınmıştır. 

Son 14 gün içinde 24 domuz 

öldürülmüştür. 

)aşmayı, Türk çocuğuna yaraşan 

ciddiyet ve vakarla yapacaklardır. 

Erkelr. talebeler ellerini kas· 
ketlerinin vızıyerine götürmek, 
kız talebeler de, başını eğerek bü· 
yüklerini ve arkadaşlarını selamlı

yacaklardır. 

Bina içine giren bütün talebe
ler derhal kasketlerini çıkaracak· 
lardır. Büyükler, taleb enin hatırını 

sorduğu veya onları [Günaydın] di
ye selamladığı takdirde talebe 
[sağol] diye mukabele edecektir. 

Talebeler, bayrak çekme me
rasiminde ve sancak cekerken bü· 
yük bir saygı ile bayrağı ve san· 
cağı ıelamlıyacaklardır. 

Kız ve erkek talebe önlerin
den geçen cenazeyi durarak ve 
cephe alarak kasketlerini çıkar
mak suretile selimlıyacaklardır. 

Şehrim ize bir talebe 
kafilesi geliyor 

lstanbul üniversitesi Edebiyat 
fakültesi Arkeoloji zümresi doçenti 
Arif Müfit, 12 kişilik bir talebe 
kafilesile yakında şehrimize gele
cektir. Talebelerimiz tetkiklerine 
devam maksadile seyahı>tlerini Ha 
taya kadar uzatacaklardır. 

Mücadele istasyonu emraz 
mutehassısının tetkikleri 

Mücadele istasyonu emraz 
mütehassısı B. Rauf lstranca, bağ· 
çelerde tetkikler yapmak üzere 
Mersine gitmiştir. Mütehasaıs Mer· 
sinden döndükten sonra Hatay ve 
Antalyada tetkikata çıkacaktır. 

CASUSTUR ] 
Çeviren : EF - KA 

Haynı'ı omuzlarından tutup sarstı. 
Bayılacak gibi duran jandarmayı 
tokatladı ve her ikisini de birer 
koltuğa iterek oturttu. 

- Ne oluyorsunuz yahu? HarP' 
teyiz, Bir tek adamın, bele bir düş· 
manın hayatının ne ehemmiyeti var; 
dakikada kaç insan ölüyor, biliyor 
musunuz? 

Böyle süklüm büklüm durma
yın, ben işi düzeltirim. Ne oldağıı
nu anlıyorum: Esir, malOmat ver
mek istemiyor, küstahça hareket 
ediyordu. Hayın siz onu tehdit et
tiniz. Ortada bırakmak ibtiyatsızlı
ğında bulunduğunuz, tabancayı kap· 
tı; boğuştunuz. Bir kaza oldu; tabii 
birşay. 

Hadise böyle oldu değil nıi? 
S..n söyle bari jandarma burada 
mı idin? 

Zenıan mütereddit gibi, yüzü 
de kireç gibi bembeyazdı. 

- Sen ne biçim askersin? Ya. 
nıbaşında ölen bir düşman değil de 
en iyi daatun olsaydı ne hale gir• 

cektin? Söyle bakayım: Sen bura
da mıydın? 

Jandarma nihayet cevap vere· 
bildi: 

- H•yır. Kelime üzerinde du
rarak söylemişti. Ştroberg şüphe· 
)enir ğibi oldu, fakat birşey belli 
etmedi: 

- Pekala, dedi. Şu halde ne 
olduğunu b3na ancak sen söyliye. 

bilecek•in Haym .. Kaza tahmin et. 
tiğim gibi oldu değil mi? 

Hayın: 

- Hayır, diye '."~kabele etti. 
Tabancayı alarak esırı tehdit ettim. 
Maksadım öldürmek değildi tabii, 
onun çok korkak olduğunu tahmin 
ederek bundan · iıtifadeyi düşün
müştüm. Kendisini müdafaa için 
beceriksizce bir hareket yaptı ve 
eliaıe çarptı. Tabancanın tetiği eğe· 
(enmiı ve çok hassas bir hale ge
tirilmiştir, atef aldı. Me,uliyet ka
bul 6diyorum. 

( Dnamı ""' ) 

iç Anadoludan 

Şehrimize 
buğday 

verilecek 
Şehrimiz Toprak mahsulleri 

Ofisi ajanlığı tarafından bir müd· 
det evvel Ziraat Yeki.Jetine mü· 
racaat edilmiş, Aksaray ve Kon· 
ya vilayetlerinden Adanaya buğ

day verilmesi istenmişti . Öğren· 
diğimize göre dün Toprak Ofis
ten bu müracaata cevab gelmiş· 
tir. Bunda şöyle denilmektedir : 

" Şehrinize, çarşı fırınlarında 
sarf ve istihlak edilen un mik· 
tarına nazaran buğday verilmek· 
tedir. Bu esasa göre ve nüfusu· 
nuz göz önünde bulundurularak 
günlük ihtiyacınıza 45 ton kifa
yet edebilir. Verilecek 45 tondan 
20 tonu Akçakale, 25 tonu Ereğ· 
liden verilecektir . Buğdaylar O· 
fis tarafından Adanaya gönde
rilmiyecek , vilayetinizin göstere· 
ceği kimselere , vilayetçe verile
cek bir vesika mukabilinde ma
hallinde teslim edilecektir. 

Cenubtan gönderilecek mal
lar şehrinize geldiğinde, ihtiyacı· 
nız için emrinize verilecektir. 

Alınacak buğdaylardan mü· 
tehassıl unların münhasıran şeb· 

rinizde sarfedilmesinin, ve un fi
yatlarının vereceğiniz buğday fi. 
yatı nazarı dikkate alınarak tayi· 
ninin temini mercudur . ,, 

f:i-k<iJ.-.fTl.,.---·l"!·),--;r.J>-ir.ı 
~~ 

. 
• Bergamanın Faka boğazında 
çok feci bir kaza olm~tur. 

Kınık nahiyesinden Bergamaya 

gelmekte olan bir araba, beygirle

rin ürkmesile beş yolcusile bera

ber, yüksek bir yerden suya yu· 
varlanmıştır. 

Yolculardan birini 

götürmüş, iki yolcu ve 
de boğulmuşlardır. 

Arabacı Mustafa 
miştir. 

sular alıp 

beygirler-

tevkif edil-

• iaşe teşkilatı hakkındaki proje 
üzerindeki tetkikat bitmiş, Başve· 

kalet müsteşarı Vehbi Demirelin 

riyasetindeki komisyon yeni teşkili. 

tın Ticaret Vekaletine bağlı bir 

Müsteşarlık şeklinde idaresine ka· 
rar vermiştir. 

Bu Müsteşarlık 3 umum mü

dürlükle bir müşavere heyetinJen 
mürekkep olacaktır. 

Umum müdürlüklerden biri 

iaşe işlerine bakacak, diğeri ticari 

vaziyetimizi organize edecek, so

nuncusu da münhasiran petrol İŞ· 

!erile meşgul olacaktır. 

Bu hususta Ticaret Vekaleti 

tarafından hazırlanıp Vehbi Demi· 
relin riyaseti altındaki komisyonun 
karar alt•na aldığı proje ve statü, 
Vekiller Heyetinin tastikine arze

dilmek üzere Başvekalete gönde· 
rilmiştir. 

• Türk tarih kurumu tarafından 
büyük Türk feylesofu ve musikişi
nası F arabinin bininci yıldönümü 

münasebetile önümüzdeki ay içinde 
merasim yapılmasına karar veril· 
miştir. 

• Hükilmetimizle lsviçre hükOme· 

ti arasında bir müddettenberi ya
pılmakta olan ticaret müzakereleri 

iyi bir hava içinde devam etmek
tedir. Müzakerelerin yakında sona 
ereceği haber verilmektedir. Diğer 

taraftan Budapeşteden gelen malu 

mata göre Macaristanla yapılan 

ticaret anlaşması görüşmeleride 

her iki memleketin mübadelesini 

arttıracak ve inkitaf ettirecek bir 
şekilde devanı etmektedir. Bu gö· 

rüşmelorin de yakıdda 

ümit olunmaktadır. 
biteceği 
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Koordinasyon karannın esaslan 
sahipleri veyahut köy . i~tiyar he· 
yetleri tarafından tasdıklı mazba· 
talarla salihiyyettar lr.ılacakl!'rı m~· 
messileri tarafından kendı nakil 
vasıtaları ile, demiryolu battı gü

zergahındaki en yakın ofis merke
zine nakil ve teslim edilecektir. 
Nakil vasıtalarına malik olmayan 
veya bu vasıtaları temin ve teda· 
rik edemiyen buğday, çavdar, ar· 
pa, ve yulaf sahiplerine aid malla
rın bulunduğu mahal ile ofisin de· 
miryolu güzergahında bulunan en 
yakın merkezi arasındaki mesafeye 
ait mutat nakil ücreti naklonunan 
malın bedelinden tenzil oluna· 
cakdır . Şukadarki , bu malla • 
rın bulunduğu mahallin istasyonun· 
da ofisin t~kilitı mevcud olmadı· 
ğı takdirde ofis bu istasyonlara 
ekip göndermek suretile malları 
tesellüm edecekdir. Bu malların na· 
kil zamanları ve şekilleri mal sa· 
bipleri için en kolay ve en azzab· 

metli olmak üzere ofisce tertip 
olunacakdır. Bu kararname muci
bince el konan buğday, çavdar. ar
pA, ve yulafların ofis merkezlerine 

s-vk sırasında o mıntakada müs· 
tehlik halkın ihtiyacı nazerı dikkate 
alınacak ve mıntakanın tabii ihtiya 
cından fazla olanı sevkedilecekdir. 

Beyannameler damga resiminden ve· 

sair rüsüm ve vergilerden muaf 
olacak dır. 

Harp ve 
Diblomasi 

, HARİCİ HABERL-ER 
-Baştarafı Birincide-

Artova, Erbaa ve Zile kazaları, 
Konya vilayetinin merkaz kazası 

ile Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, 
Cumra, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, 

Karaman, Karapınar ve Seydişehir 
kazaları beyannamelerinde şu hu
suslar kaydedilecektir: 1 - Haki
ki şahıslar için hanesi halkı ve iş· 
çilerinin bu hükmi şahıslar için mü
essese idaresi ile emrinde müstah· 
dem amelenin ne miktar yemekli· 
ğe ihtiyaçları bulunduğu, yemeklik 
beyannamenin doldurulduğu tarih· 
ten itibaren Urfa, Mardin ve Diya· 
rbakır vilayetlerinde 1941 yılının 
haziran ayı nihayetine ve diğer vi
layetlerde 1941 yılının ağustos ayı 
ortasına kadar olan zamana mün· 
hasır olmak üzere buğday ve çav
dar beraber bir aylık bir müddet 
için beher nüfusa vasati ekmeklik 
olarak yirmi kilo ve yemelik olarak 
on kilo ki caman otaz kilo hesap 
edilecektir. Yemelik arpa ve yu· 
laf beyanname tarihinden itibaren 
yeni mahsule kadar beher büyük 
baş koşum hayvanı için günde be
şer kilo ve koşulmayan beher bü
yük baş hayvan için günde üçer 
kilo ve beher küçük baş hayvan 
için beyanname tarihinden yeni 
mahsul zamanına kadar toptan on 
kilo arpa ve yulaf beraber olmak 
üzere hesap edilecektir. Yeni mah
sul zamanı arpa ve yulaf için de 
buğday ve çavddr hakkında kabul 
edilen zamanın ayni olacaktır. 

2 • Beyanname tarihinden son· 
ra bu yıl için t kilmesi mümkün 
olan tohumluk miktarı buğday, 
çavdar, arpa ve yulaf için ayrı ay
rı gösterilecektir. 

3 • Hakiki şahıslar için hanesi 
balkının nüfusu iaşesile mükellef 
olduğu işçinin adedi ve çift hay· 
vanlarının sayısı, traktör kullanı(ı. 

yorsa beygir kuvveti, hükmi şahıs· 
lar için müessese idare memurları 

ile aileleri efradının ve müessese
de müstahdem olup iaşeleri idare
ye aid bulunan amelenin adedleri I 
ve çiftte kullanılan hayvanların sa· ı 

M A D D E : 13 - gerek bu 

kararname hükOmlerine muhalif ha· 
r~kette bulunanlar ve gerek beyan· 

namelerine hakikata uygun olmayan 
malOmatı dercetmek suretiyle ve· 

ya sair suretlerle bu kararnamenin 

tatbikatını işkal edenler milli ko· 
runma kanunu hükümlerine göre 
cezalandırılacaklardır. Kararname 

hükümlerinin vilayetlerde tatbik ve 
infazına valiler memur edilmiş olup 
vilayet hususi idare memurları, zi

raat müdür ve memurları, ziraat 
bankası memurları, ilk okullar öğ· 

retmenleri ve eğitmenler bu işler· 
de istihdam olunacaktırlar, bunla· 

rın harcirah ve masarifi zaruriyet· 

leri harcirah hükümleri dairesinde 
ofisce tesviye olunacakdır. 

===---

yısı, traktör varsa beygir kuv· 
veli ve koşulmayan büyük baş 

hayvan adedi ile küçük baş hay· 
van adedi. 

Beyannameleri köy ihtiyar he· Çiftçiler kongresi 
yelleri veya belediyeler tasdik ede- (Baştara/ı birincide) 
cek, en kısa zamanda en büyük 
mülkiye memuru tarafından tesel· parayı da yediğini ve bu yüzden 
lüm edilerek toprak mahsülleri 0 fj. çiftçileri fena vaziyette bırakmakta 

sinin en yakın teşkili.tına verile· olduğunu tebarüz ettirmiş , elcilik 
cektir. Beyanname verenlerin tes· yapacak adamların Birli~ kanaliyle 
bit edilen yemeklik ve tohumluk polis tarafından tesçil edildikten 
ve yemlik ihtiyaçları haricinde ka- sonra bu işe başlamasını teklif et· 

lan buğday, çavdar, arpa ve yulaf· miştir · 
Elciler üzerinde bir çok çiftlarına hükOmetçe el konacakdır. 

( Baştara/ı birincide ) 
dığını da beyan etmiştir. 

Maharetsiz bir tevil 

F aşist partisi, memleketin 
muhtelif şehirlerinde Mu•o· 

lioi lehine nümayişler tertip ettir
mektedir. Bingazi mağlubiyetini 

tevil için ltalyan gazeteleri şimali 
Afrika hareki.tını hemen hemen bir 
ltalyan zaferi gibi göstermektedir· 
!er. Bu gazetelere göre; ltalyan ku. 
manda heyetinön mahirane bir hare. 
ketile lngiliz kuvvetlerinin Afrika 
içiue yayılması temin olunmuşturki 
bu vaziyet lnglizler için feci olacak
tır! 

Şayanı dikkat bir istifa 

I• ngilterenin Romanya ile diplo

matik münasebetlerini keserek 
Bükreşteki elçisini geri çağırdığı 

malOmdur. Buna karşılık Roman
ya hükOmeti de Londradaki Ro
manya elçisini geri çağırmıştı . Fa. 
kat gelen bir habere göre Lon
dradaki Romanya elçisi ve elçilik 
erkanı vazifelerinden istila etmiş. 

ler ve Londrada kalmaya karar 
vermişlerdir . 

Alman-Yunan mllnasebatı 

V erilen bir habere göre , Al. 

m~nyada söz söylemeğe sa· 
lihiyetli bir zat, Yunan ve Alman 
münasebetleri etrafında sorulan bir 
suale verdiği cevabta , Yunan-Al
man münasebetleri üzerinde hiç 
bir değişiklik olmadığını söylemiş. 
tir. Bu söz, bugünkü Balkan du
rumu karşısında, üzerinde durmaya 
ve dikkate liyik bir sözdür . 

Yuuan ilerleyişi 

Arnavutlukta bir müddetten-
beri sağnak halinde yağan 

yağmurların köprü ve yollarda hu. 
sule getirdiği tdhribatla Yunan ileri 
hareketinde bir durğunluk olmuştu. 
Lakin Yunanlılar azimkar bir hare
ketle, yıkılan köprüleri ve yolları 
tamir ederek ileri hareketlerine 
devama başlamışlardır. 

Yunan kuvvetleri ileri hareket
leri neticesinde cenup cephesinde 
Avlonyaya 6-7 kilometre yaklaş· 
mış bulunuyorlar. Merkez cephesin
de ise harekat sahil istikametinde 
inkişaf etmektedir. Şimal cephesin· 
de yapılan bir süngü hücumu ile 
uzun zamandanberi ltalyanların el· 
(erinde tuttukları 2200 rakımlı te
pe zaptedilmiştir. 

Yunan - ltalyan harbinin ba· 
şından bugüne kadar ltalyanlar 18· 
20 bin esir, 20 bin ölü, 52 bin ya
ralı ve hasta vermişlerdir ki mec· 
muu 90 bin kişiye baliğ olmaktadır. 

-- Radyo Gaxete•i .... 
çiler fikirlerini beyan etmişler . 

Kararname metninin mahallerinde Neticede bu hususun zaten dil~k- Adana sulh ikinci hukuk 
tebliğ ve ilan olunduğu tarihten ler meyanında bulunduğu görüle· mahkemesinden 
it baren el konan bu buğday, çav· rek elcilerin polisçe tesçil edilmesi 
dar, arpa ve yulafların toprak tasvib olunmuştur . Adananın istiklal mahal· 

1• • lesı'nde sokak 215 hane 13 mahsülleri ofisinin teşkilatı olan Bundan sonra Çiftçi Bir ığı 
1 de mukim iken vefat eden 

Yerlerde ofisten gayrisine satılması yeni idare heyeti seçimine geçi miş, k . 
Tarsuslu Fatmanın tere esı· 

memnudur. Şukadarki ofis t~kili· bir çok çilçilerimiz eski idare he- ne mahkemece el konduğun· 
tının bulunmadığı ıehir ve kasaba· yetinin ipkasını istediklerinden es- dan mirascılarının üç ay için· 
larda müstahsil zaruri ve mahdut ki idare heyeti azaları ayrı ayrı de mahkemeye müracaatla 

• 
Destroyer 
yardımı 

Amerika Bahriye nazı
n Beyanatta bulundu 

lngiltereye daha 
fazla destroyer 
göndermek mUm· 
kUn olmıyacak 

1 ANADOLU AJA~ 
Vaşington 14 ( a.a) - Dün 

akşam Reisil'umhur tarafından 

neşredilen bir tebliğde, lngiltere
ye daha fazla destroyer verilmesi 
hususunda Ruzvelt, bahriye nazı
Knoks ile Vilki arasında hiç bir 
noktainazar ihtilafı bulunmadığı 
ve lngilterenin muhtaç olduğu 
destroyer meselesi hakkında Ruz· 
veltin icabe•len bütün malOmata 
malik olduğu bildirilmektedir. 

Ruzveltin katibi, kanun Par· 
lamentoca tastik edilmeden evvel 
lngiltereye harp malzemesi kira· 
lanmıyacağını söylemiştir. 

Vaşington 14 - Ruzvelt ve 
bahriye nazıl'ı Knoks, lngiltereye 
daha fazla destroyer verilmesi 
meselesi hakkında dün görüşmüş· 
(erdir. Gazetecilere yaptığı beya· 
natta bahriye nazırı demiştir ki: 

" - lngiltereye daha fazla 
destroyer gönderilebileceği hak· 
kında birşey söyliyemem. Vilkinin 
iyan hariciye encümeninde lngi(. 
tereye daha fazla destroyer veril
mesi için yaptığı teklif üzerine 

albay K noks bunun mümkün ola
bileceğini zannetmediğini söyle· 
miştir.,, 

Son harekAtta ltalyanlar 
müstahkem mevzilerinden 

atıldılar 
Atina 14 (a.a) - Emniyet ne

zaretinin dün akşamki tebliği: 

Düşman hava kuvvetleri Ar
gostoli'yi bombardıman etmişse de 
insanca zayiat olmamıştır. Evlere 
de az hasar olmuştur. Korfo ada· 
sına da bombalar atılmışsa da ba
sar olmamıştır. 

Atina 14 (a.a) - Yunan res· 
mi teblii'i: 

Mevzii taarruz hareketleri ne· 
ticesinde düşman müstahkem mev· 
zilerinden atılmıştır. 400 e yakın 
esir aldık ve birçok otomatik silah, 
havan topları, cephane vesaire iğ. 
tinam ettik. Tayyarelerimiz harp sa. 
basındaki hedeflere karşı muvalfa
kiyetli bombardımanlar yapmıştır. 
Bir düşman tayyaresi düşürülmüş, 
Bütün tayyarelerimiz üslerine dön· 
müşlerdir. 

lng iltueye yapılan hava 
taarruzları ihtiyaçları için satış yapabilecekdir. reye konularak kabul edilmiştir · varislik sıfatlarını isbat ala• 

El konan mahsülünü ihtiyaç halinde . idare heyeti yedek azalıklarına cak ve borçluların biray za~- Londra 14 (a.a) - Hava ve 
acele satıp paraya çevirmek iste· · iıe; Hasan Gülek ' Mebmed Soy- fında keza mahkemeye ınu· dahili emniyet nezaretlerinin tebli· 

türk, Necdet Arıkoğlu, lsmail Dül- b J nı • · yen her müstahsil, malını dilediği racaatla alacak ve orç arı gı: 
her zaman için ofisin en yakın ger ve Mehmed Musaballı seçil· d · 1 · Jü Az miktarda du"şman tayyare-

d defterine kay ettırme erı 4• I 
ajansına getirip satmakta serbest· mişler ir · zumu kanunu medeninin 53 5i ngilterenin şarkında ve lskoç· 
tir. Hububatın naklini ticaret ve- Kongrenin !azimlerinin büyük· dd l · tev yanın · ı· d 

ve 561 nci ma e erme • şıma ın e bir kaç noktaya kileli idare edecektir. El konan !erimize arzedilmesi kararlaştırıla· 461 b b 
fi k k ·ı · ı· fı'kan ı'la·n olunur. om a atmı~tır. Hasar azdır. 

~b:u~ğ~d~a!y~,~ç~a:v:d~ar~,..,:a~rp:a:_:v:e:.;y:u:la:;:a~r,:._.r~a::.,,:::o:ng!r~e~y~e~-;s_o~n~~v~e~rı;m;;ış~ı~r..:_~~~~~~ . .:::::::._::::_:,::::.:,::.;_~-...--:~JY::::::: 

Tefrika No. 
76 

Nihayet maksada a-cldiler. 
Hayrola Yasef efendi. Ho~ 

geldin, safa geldin amma elbette 
ziyaretinde bir sebep olacaktır .. 

- Milistaki çiftlik işi için gel
dim efe .. 

- Satıyorlar mı? 
- Efendim, bir şekil bulduk. 

Bu çiftliği aahiplerinden hükQmet 
satın alıp sonra size satsın. 

- Buna sebep ne? 
Çiftlik sahiplerinin arzusu böy· 

le, sebebin ne olduiunu ben de 

ÇAKICI 
bilmiyorum. Siz lzmlr vilayetine bir 
istida ile müracaat ederek çiftliğin 
bükOmetçe satın alınmasını istiye· 
ceksiniz. istidada bilahara hükOmet 
ten satın alacağınızı da bildirecek· 

siniz. 
Çakıcı efe düşünmeğe başladı. 

bundaki maksat ne olabilirdi? Pa
rayı peşin verecekti. Bu sebeple 
hacı Bohor Levi'lerin alacağı kalma· 
sı ihtimali yoktu. 

Efe bu işe akıl erdirememekle 
beraber şekle muvafakat etti ve 
lizım gelen istidayı da yazıp yol· 
ladı. 

Bu iş 53rayda meşrutiyet ili· 
nına kadar sürüklenmiş ve çiftlik 
efenin eline geçmemişti. Ôyle anla· 
şılıyor ki, başka şekilde kurtuluş 
çaresi göremiyen Hacı Bohor Levi· 
ler bu işi sarayda savsatarak çift· 
liği ellerinden kaçırmamışlardı. 

Çakıcı efe, Y asef Levi efen· 
diyi iki kızanile istasyona kadar 
yolladı. Y uef efendi Ödemişe a-e· 
çecekti. Kendisinden gizli Ödemişte 
yatacağı otel sahibine de Y aaef 

efendinin yatak parası alınaınasını 
tenbih etti. d 

Yasef efendinin tavassuıun alo 
'dk ok•· ve nezaretın en ço memnu 

mıştı. Bu sebeple bir müddet son;~ 
0 da Mili.sa geçerek Y asef ef~n t 
nin evinde tam bir hafta ınısa ır 
kalmıştır. 

Evet .. Efe misafirdi anını• her 
misafire benzemiyordu ki.. Yasef 
efendinin evinin dört taralı kızanlar 
tarafından nöbetle muhafaza edili
yordu. Evin içi de kızanlann altında 
idi. Ev sahibi bu tertibata bittabi 
ses çıkaramıyordu. 

Muvasalat ve misaferetinin 
ikinci günü Milis meclisi idaresi 
azasından Halil bey ( şimdiki lznıir 
meb'usu ) efeyi akpm yemeğine 
davet etmişti. Efe bu davet• icabet 
etti. Y asef Levi efendiyi de bera
berine alarak Halil beyin evine 
gitti. Yemekte Ödemiş jandarnıa 
kumandanı yüzbaşı Asaf bey de 
vardı. 

Çakıçı efe; her yerde oldujlu 
iibi burada da ihtiyatı elden birak-

EFE 
manıış e · · • d . .' vın ıçıne ve ışına nöbet· 
çıler •kame etmişti. 
. Yemekleri yediler, sonra misa· 

fır odasına geçerek kahvelerini iç· 
tiler ve sohbete başladılar. 

Bir aralık sokak kapuı çalındı. 
Çakıcının rengi değişmiş, kulağı 
dikilmişti. 

Gelen bir jandarma neferi idi 
".e şahsına ait bir iş için yüzbaşı 
Asaf beyi çağırıyordu. Asaf bey 
efeyo hitaben: 

- Müsaade cdermisiniz efe, 
dedi, şahsıma ait bir iş için beni 
kaymakam bey istemiş .. 

- Sen bilirsin Asaf bey. 
- Şimdilik allaha ısmarladık. 
- Uğurlar olsun. 
- Maamafih birazdan yine ge· 

lirim efe .. 
Halil bey; Asaf beyi kapıya 

kadar teşyi ettikten sonra döndü 
geldi. Yarıda kalan sohbet yine 
başlamıştı. 

Aradan Yarım saat kadar ya 
a-eçti, ya ııeçnıedi; kapı tekrar ça
lındı. Bu defaki haber Y aael Levi 

Harp vahim 
safhaya 
girmiştir 
Avustralya, emnl· 
yeti için her tUrlU 
tedbiri aldı 

Sidoey 14 ( A.A) - Avus
tralya harp istişare konseyinin icti
maından soıtra baş vekile vekalet 
eden Padeo ile mesai partisi reisi 
şu müşterek beyann .. meyi neşret· 
mişlerdir: "Konsey beynelmilel va· 
ziyetin yeni inkişallarına müteallik 
telgrafları tetkik etmiştir. Genel 
kormay reisi!~ uzak şark kuvvet· 
leri baş kumandanı Bruk, vaziyeti 
müzakere etmek üzere bu günkü 
ictimaa davet edilmişlerdir. 

Harp konseyinin tetkik ve te· 
emmül neticesinde elde ettiği kana· 
ate göre, harbin çok vahim bir 
safhaya girdiğinin millete bildiri!· 
mesini vazife addediyoruz. istikbalin 
neler hazırladığını serahatle bile 
meyiz. fakat Avustralyanın emni
yeti için ve hazırlıklarımızı ikmal 
gayesile çok büyük gayret sarfet
mek mecburiyetinde olduğumuza 
şüphe yoktor. ,, 

Sidneg kruvazörü Avustral· 
gaga döndü 

Sidney 14 ( A.A ) - Avustral 
yanın Sidney kruvazörü ecn~bi 

sularda bir sene süren harekattan 
sonra dün buraya dönmüştür. kro

vazor düşmanla müteaddit defalar 
çarpışmış olmasına rajlmen müret· 

tebatından tek bir kişi ölmemiştir 
Yegane hasar da bacalardaki obus 
delikleridir, 

Avustralya bahriye nazırı, mü
rettebatı selamlayarak krovazörun 

80 bin mil mesafe katettiğini, 20 
den fazla harbe tutuştuğunu, 4 bin 

obus attığını ve 50 hava taarruzuna 
mukavemet ettiğini söylemiştir. 

Gemi süvarisi yaptığı beyanat· 
ta akdeniz filosu kumandanını met· 

betmiş ve Amiralın parlak bir taar
ruz üstadı olduğunu söylemiştir. 

Hayat arkadaşınızı 
kaçırmamak 

ister misiniz ? 
-Baştarafı ikincide -

lidir. 
Boyuna ağrılarından, sızıların· 

~·an bahsetmemelidir. 
Hot olmıyan dedikoduları tek· 

rarlamamalıdır.,, 

••• 
A ~erikalı mütehassıs, bir a-

ıle kurmak üzere olan 
kızlara bu nesihatleri v<riyor ama, 
aile kurulduktan sonra da bu kız· 
ların zincirlerden boşanmasını tav
siye etmiyor. " Simdi müstakbel 
kocaya karşı halim selim görün de, 
onunla evlendikten sonra bayrakla
rı aç!., deroiyor. 

57 yaşında ve 21 senedir ev
li bulunan beyaz saçlı Amerikalı 
hayatı, bütün çiftler için tam bir 
dirlik, düzenlik halene getirmek is
temektedir. Düşünün bir kert .. Ni
ce genç kız, bunların ne kadar 
aksine hareket etmiştir! 

YAZAN 

Zeynel Besim 

efendinin evinden geliyordu, Y asef 
efendinin rdikası hastalanmı~tı. 

Gelen adam Y asef efendiye: 

- Madam hasta. Çabuk ecza· 
neye knş, bir hekim getir. 

Diyordu. Yasel elendi de bil· 
mecburiye müsaade istedi ve kalktı, 
gitti .. Giden iki olmuştu. 

Odada kala, kala Halil beyle 
çakıçı efe karşı karşıya kalmışlardı. 
Hayatı kuşku içinde geçen Çakıcı 
için bu hareketin elbette bir ma· 
nası olacaktı. Gerçi Halil beye karşı 
hiç renk vermek istemiyordu, fakat 
a-özleri fıldır, fıldır dönüyordu. 
Çakıcı ele heyecan ve alaka içnde 
pürdikkat kesilmişti, 

- Anlatmıyorsun ya efe? 
- Ne anlatayım Halil bey?. 
- Hani şu Kızılcayıkık köyü 

işini anlatacaktın?. 
- Ha... Hacı Ali ağanın mese 

lesi mi? 
- Evet .. 
- O işte bütün kabahat Yüz-

bqı Sarı Mustafa efendinindir. Bi· 
( DtlfHlmı fHU) 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

14 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Enaz 
Kr. S. 

1 • Klevlaod 
il - .. 

Akala 
Kapu malı 

P. Temzi 
P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı p 

1 • Ma.Parlağı 49.50 
Şark buğdayı 

Y. Çiğidi 
K.çiğidi 5,25 

En çok 
Kr. s. 
61 
45 

• 
31 

50,25 

• 
4,75 

Ankara l<ambiyo Borsası 
14 Şubat 1941 

Sterlin 

Dolar 

Kr 

s 
129 

s. 
24 
20 

~4*'9v» J 
Ankara Radyosu 
[ IS Şubat Cumartul ) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayan 

8,03 Ajans haberleri 
8.15 Müzik: Hafif parçalar 

(Pi.) 
9,45,10,00 Ev kadını ·Yemek 

listesi. 

12.30 Program ve memleket 
oaat ayarı 

13.33 Müzik: Türkçe pllklar. 
13,50 Ajans haberleri 
1405 Müzik : Tllrkçe plaklar 

programın devamı. 

14,20 Mllzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer] 

1. Al bert V aulet: Le cortege 
d'artemis (Marş) 

2. Ant. Dvorak: Slaviscbe tan· 
ze, No. 4 

3 . Mendelssohn: Ouverture 
pur Musique d' harmonie 

4. Gabriel Pierne: Bouton dor 
A. Carillon (Antr'akt) 
B, Le Roi des tenebres 
C. Entree du fils de la viera-o 
D. ( Fina ) : Apparition de la 

Lumiere. 
15.00 Müzik: Cazbat (Pi) 
15.30 Müzik: Konser: (Ankara 

devlet konservatuarından naklen). 
18.00 .Program ve memleket 

saat ayarı, 

18,03 Müzik : Radyo caz or
kestrası (lbrahim Ôza-ür idaresin· 
de] 

18.40 Milzik: Halk türkü ve 
oyunları . 

19.00 Konuşma ( Günün me· 
seleleri ] 

19.15 Müzik: tanburi Cemilin 
saz semaileri. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

. 19.45 Müzik: Radyo fasıl he • 
yetı. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Karışık şarkılar. 
21.15 Konuşma (Bibliogrofya) 
21.30 : Radyo .alon orkestra· 

sı [Violonist Necip Aşkın idare· 
sinde) 

1. Lal o - Artok: Lalo ( fan-
tezi ) 

2. Saint-Sacns: Askeri marş 
3. Gungl : Sevdalar dansı 
4. Nevin: ilkbahar suit,i 
5. E. Chabrier: Espana ( Rap

sodi) 

22,30 Memleket saat ayarı, 
a)ans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat) . 

22.50 Konuşma ( lngilizce -
Yalnız kısa - dalga postasile ) 

22.50 Müzik Cazband [23.10 • a 
kadar yalnız uzun - dalga poı • 
tasile] 

23.25/23.30 Yarınki proa-ram 
ve kapanış. 

[ cfe~e Nöbetci Eczane 

Tahsin eczanesi 
( Y eniotel yanında ) 

-------
1 T lI.K V t l\.l j 

15 Şubat 1941 
CUMARTESi 

YIL: 1941 • A y,2 Güa:46 J( .. •m ıı: 
Rami U56 • Şubat J8 
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A\ll§~ RA Y "lE 1 A\N 
S)Nf tJIAll\tll~IOA l!U AK$AtiJ 

İzdihamın önüne Geçmek Maksadile Birden Gösterilecek olan ve Aşkın Göz Yaşları 
Filminin unutulmaz Nevali J lf CAT Al1 ve Abdulvehab'ın yegane Rakibi 

J\BIJUlvJ,\j~j l ~SfY)D Tarafından bir sureti Fevkalade 
Yaratılan Şark Sinemacılığının en Son Saheseri 

l'llDll - L_ 

-=- ~ 

- -- -

-=-=-- Sl!JllAN 
Türkçe Sözlü - ' - Arabça Şarkıll 

Büyilk film takdim ediliyor. Mevzuunu Binbir gece Hikayelerinden alan bu müstesna 
Film en güzel Arap Musikisi ve şarkıları ve Kıvrak şark Rakslarile Süslenmiştir 

ALSARAYDA ilaveten : TANDA ilaveten : 
En Son ve Enteresan Harp Hadisatını 

Gösteren HARP JURNALi 
Heyecanlı M a c e r a Filmi 

Bugün Gündüz 2.30 Matinede 
Sonsuz istek üzerine ( MAVİ TUNA ) 

ve ( GECE YARISI ŞARKISI ) 

PIERVASJ1 SUVARI 
Bugün Gündüz 2.30 Matinede 

ÇÖL BEKÇiLER! ve KANLI YOL 

DiKKAT: Bu gece için Alsarayda Loca kalmamıştır. Numaralı Koltuklar Pek az Vardır. 
Loca istiyen sayın Halkımızın Tan Sinemasından aldırmaları rica ol•n~r . . . 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
ÜÇ BÜYÜK ARTiST 

Garry Cooper - Ray Milland · Robert Preston 
BiR HARiKA YARATTILAR 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
Türkçe Sözlü Filmlerin En Fevkaladesi 

İLAN 
Adana Askerlik şubesi Reisliğinden: 

1- 337 Doğumluların ilk yokllamasına 15- Şubat-941 ta
rihinde başlanncaktır. mahalle ve köybre verilen cedvellerde 
ismi olsun olmasın bütün 337 doğumlular şubeye gelerk 
yoklamalaırnı yaptıracaklardır. 

Misis, Karataş, Tuzla nahiyesine bağlı köylerin 337 do-
ğumlularının yoklamaları için memur gönderileceğinden bun
ların şubeye müracaat etmemeleri. 

2- İhtiyat erlerinin ihtiyat yoklamalarıda ayni tarihte 
başlanacaktır. yoklama tarzı aşağıda gösterilmiştir. 

332, 331, 330, 329, 328 doğumlu ihtiyat erleri 15 şubat 
941 den 15 Mart 941 tarihine kadar, 327, 326, 325, 3241 

323 doğumlular 16 Mart 941 den 15 Nisan 941 tarihine 
kadar, 322, 321, 320, 319, 318 doğumlular 16 Nisan 941 
den 15 Mayıs 941 tarihine kadar ve 317, 316, 315, 314, 
313, 312 doğumlular da 16 Mayıs 941 den 15 Haziran 941 
tarihine kadar devam edecektir. 

3. Yabancı 337 doğumlularda yabancı ihtiyat erleri de 
ayni şekilde yoklamaya geleceklerdir. 

4- Misis, Karataş ve Tuzla nahiyelerine bağlı köylerin 
ihtiyat erlerinin yoklamaları mahallinde 337 doğumlularla 
beraber yapılacak bunların şubeye gelmemeleri ve bu köy· 
lerde yabancı olanların şubeye gel erek yoklamalarını yap· 
tırmaları ilan olunur. 12-15 

941 Modeli 
Dürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

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

senenin en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

- Umumi satış yeri 
Necip Özyazğan Asfalt cadde No. 94 

Dörtyol ağzı Adana 

----~ ADANA 
Çifçi Birliğinden: 

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

Çifçimiz'in biltün mevsim 
için ihtiyaçlarını Birliğimize 
Bildirmeleri ve Traktör ve 

Far mail 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 

İLAN 
Askeri satınalma 

komisyonu riyase
tinden 

Tahminen Beher kilosu 7 
kuruş 25 santimden Çuvalsız 
40 ton yulaf pazarlıkla alına· 
caktır. Muhammen bedeli 
2900 liradır. Muvakkat Temi
natı 217 ,5 liradır. 
Pazarlıkı 17-Şubat-941 günü 
saat 10 dadır. lstelilerin bel
li gün ve saatte Adana Ask
ri satın alma komisyonunda 
müracaatları. 

458 

Asri Sinemada 
Bugün gündüz 

845 matinesinden itibaren 

Suvare Matine 

2,30 

Kücük artist .. Fakat büyük sanatkar 

' ŞIRllEY TIMPl 
Bugüne kadar yarattığı filmlerin en güzel ve en müessiri 

Küçük Prenses 
iLAVETEN : Londranın tayyareler tarafından bombardımanı ve şehrin her 
tarafından müdafaası, pasif korunma 

BügUn gündüz matinede iki film 
lb.®}y0~ DO® M®~lf\llYlli'i1 = lk.lYı~lUılk Pır®li'i1~ 
s-·-·-·~·~·~..,t._.,._........,,,.....,..... . ._...,.._..,..._..,........,,..,.. . .._.. . .._.. . ......,..-_...~,._,ı..!9".A..i!!·:.-•-r-·-·~ı.;:t!!-J-··-=·-•-• 

. . ... ' ' . .. ·~· .. 

BUGÜN MATBAASI 
Son Sistem Makinelerle 

Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N ) Matbaa-
sında Yapılabilir 

Sl·z de· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 
1 (BUGÜN) Matbaasına 

YAPTIRINIZ. 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 
" 

1000 
" 3000. 

" 
2 

" 
750 

" 
1500. - " 

4 " 
500 

" 
2000. 

" 
8 

" 
250 

" 
2000. 

" 
35 

" 
100 

" 
3500. 

" 
80 

" 
50 

" 
4000. 

" 
300 

" 
20 

" 
6000. 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemiş olursunuz. 377 

ADANA KATLI iPLiK FABRIKASINOAN 
Mamulatımız katlı iplikleri aşağıdaki fiyatlara sattığımızı 

ilAn ederiz. 
No. 12-2 ve 12-3 Beher Paketi : 575 Kuruş 
" 20-2 (Grizet) " .. : 755 .. 
" 20-2 (Beyaz) " " : 705 " 
Mezkur fiyatlar fabrikamızda teslim, yüzde yüz peşindir. 

424 1-15 

Ceyhan Belediyesinden: 
Belediyemizde 1- Haziran 

- 941 tarihinde ihdas edilecek 
ayar me,murluguna (50) lira 
ücretle Ehliyetli bir me'mur 
tayin edilecektir. 

İsteklilerin Riyasete müra
catları ... 

460 15-21-28 

i LAN 
Ceyhan ıktisadi milli Ko

operatif şirketinin senelik umu· 
m ortaklar toplantısı 18 nisan 
941 cuma günü saat 9 da 
yapılacağından bütün ortakla
rın ogünü toplantıda bulun· 
maları ilan olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1- 940 yılı hisabatının tet

kik ve tasdiki. 
2- 941 yılı Meclisi idare üye

leri ve murakiplerin seçilmesi 
3- Şirketin canlanması için 

bir çare düşünülmesi 
459 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Kemal ÇELiK 
Basıldığı yer : [ B U G O N J 

Matbaası Adana 

.A.A.A.A.A.A.AÜ.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.&il.&.A4•44.Aü.Aü.A .. 44.A.A.A.A.A.AA.&.A • · • • • SAA TCI -~"""""'"""'""""""""" 
Dikkat: Horozoğlu ~!~~~!n~::.~. piyango bileti alan muhakkak r·i~~~t ve Ze~eriye ii~;di~· 'ı 

Z ki 
. . . • YENi SAAT VE FENNi GÖZLÜK SATIŞ YERi ~ 

D• kk t • ev e dınlemek ve net seda almak ıstıyen mutlaka vE TAMiRATINI YAPAR ~ 
1 a ' . H o R o z o G L u Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

'9~-~
4

ô/0 Radyosundan Almalı. 

Dikkat . Gramafon almak istiyorsanız HorozoğlUMağaıasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat : ~:~vi~d~n~!da~~~! Kitaplarını ve okul Malzemesini 
nız men f aatınız icabıdır. 

Horozooıu 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 1 ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ••••••••••••••••••••••• 

Lonoines , Zenith , Arlan ve emsali her 

nevi kadın, ~rkek , kol ve cep zarif saat

larımız oeldı • ı Bu saatların tekmil yedek 

par çalan özel o ı a r a k fabrikalarından 
getirilmiştir • 

Ayrıca Fenni Zeiss zarif 
gözlüklerimiz de mevcuttur 

..::......~..... Tamirat garantilidir · · .... · 


