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Ankara • 14 

G eneral Franko Bordigherada 

Mösyö Musolini ve Montpel
lierde de Mareşal Petenle görüştü. 

Görüşme mevzuları esaslı ve sarih 
bir surette belli olmamakla bera· 

ber Roma, Madrid ve Vişiden ge· 
len haberler gerek Franko • Mu
solini ve gerekse F ranko Peten 

arasındaki buluşmaların samimi bir 
hava içinde cereyan "ttiğini gös· 
teriyor . Maamafih bu haberleri 

doğru olarak kabul etmek lazım

dır. Çünkü Franko Musolininin ve 
Musolini kadar da Petenin dostu 

olan bir devlet reisidir. Birincisinin 
ispanya mücadelesi esnasında yar· 
dımını görmüştür. Ona karşı min· 

nettar bir vaziyettedir . lkincisile 
Madrid sefirliği esnasında tanışmış 
ve sevişmiştir, 

Şu halde kendisine yardımda 
bulunmuş bir adamın içine düş

tüğü ümidsiz ve tehlikeli Lir za· 
manda yanına gitmek tevazuunu 
göstermek, onu teselliye çalışmak 

ve hatta elinde mümkün olan va· 
sıtalarla oııa yardımda bulunmak 
Frankodan beklenmiyecek bir şey 
olmadığı gibi Petenle görüşmesinin 
de samimi ve dostane olduğuna 

inanmak kadar tabii bir şey tasav
vur edibmez. Ancak General Fran• 
ko gittikçe felaketi büyüyen dostu 
Musoliniye ne şekilde bir yardımda 

bulunabilecektir ? Şu noktayı ka
bul etmek icabeder ki Franko Mu· 
soliniye yardım etmeği samimi ve 
ciddi olarak istemesi lizımgelen 

bir adam vaziyetindedir • Çünkü 
Franko ile Musolini arasındaki dost
luk yalnız bir sevgi ve sempati 

dostluğu değildir. iki rejim arasın· 
daki münasebet ve akrabalığın da 
bu dostluk ve arkadaşlık üzerinde 
derin tesirleri vardır. Fa~at Fran· 

konun bu aziz dostuna bugün yar
dım edebilecek bir vaziyeti yok
tur. iki senelik kardeşler harbi is
panyayı büyük sefalet ve harabeye 
sürüklemiştir. ispanya bugün yok
luk ve ıztırab içinde kıvranmak· 

tadır. E.ğer bu vaziyette olmasaydı 
Şimali Alrikada büyük ihtirasları 
olan ispanya, Fransanın mağlOb 
olduğu, lngilterenin kendi başının 
derdine düştügü bir zamanda Mih

vere iltihak eder ve arzularının 
temin ve tatminine teşebbüs eder~ 
di. Halbuki memleketinin ve mil
letinin acıklı ve kudretsiz duru· 
munu iyi gören Franko gayet ihti

yatlı hareket etti . Şahsi kaprisle· 
rine mağlOb olarak milletini yeni 
bir maceraya sürüklemek istemedi. 

Sonra Franko Anglosakson ırkının 

ruhiyatını, inad ve enerjisini Hit· 
fer ve Musoliniden daha iyi gör
mek kiyasetini de gösterdi. Demek 

oluyor ki dün bu kadar ihtiyatlı 
hareket eden bir adamın bugün 
Mihverin oldukça zayıfladığı bir 
devrede onunla mukadderatını bir· 
leştireceğini zannetmek biç doğru 
olamaz. 

O halde bu hasta arkadaşına 
karşı minnet ve şükran borcunu 
nasıl eda edecektir? Acaba ltalya 
ve lngiltere arasında bir sulh ta
vassutunda mı bulunacaktır? Böyle 
bir tahmin de pek mevsimsizdir . 
Çünkü böyle bir tavassuta ne Al· 
manya müsaade eder ve ne de 
Musolini rejim tehlikesi dolayısiyle 
yaklaşabilir. Olsa olsa Franko İtal· 
ay ile Fransayı barıştırmağa ve 

dostu Peten üzerinde tesir 
yapmak suretiyle Musoliniye Şi

mali Afrikada muavenette bulun
masını temine çalışmış olabilir . 
Zira Trablustaki Graziyani ordu· 

[Devamı ikincide] 

Memaeke1t1!:e ~~y«.ııll< mnlky~ta 

Hububat ve un 
stoku yapılacak 

Ankara Muhabirimizden J 
Ticaret Vekaletinden aldığım malOmata nazaran, hükOmet, halk ve 

milli müdafaa ihtiyaçlarının zaruri kıldığı ve buırünkü şartların alınma· 
sını "mrettiği ihtiyati tedbirler cümlesinden olarak, memlekette büyük 
mikyasta hububat ve un stoku vücude getirmeye karar vermiş ve bu 
maksatla müstahsil elinde bulunan ve onun en geniş bir ölçü ile ihtiya
cından fazla olan buğday, arpa, çavdar ve yulafa el koymaya karar 
vermiştir. Kararname dün neşredilmiş ve kararnamenin tatbik edileceği 
vilayetlere icap eden tebliğ-at yapıldığı gibi, müstahsile kolavlık göste· 
rilmesi için mümkün olan bütün tedbirler de alınmıştır. 

Kararname, müstahsil lehine iki esaslı pren•ibi ihtiva etmektedir: 
1 - Buğday ofis merkezlerinde ve istasyonlarda peşin para ile 8·8,5 

kuruş fiyat konulmuştur. Bu fiyatın, köylülerimizin ve müstahsillerimizh 
uzun yıllardan beri hiç bir zaman elde edem~dikleri ve hatti bekleme· 
dikleri bir fiyat olduğu münakaşa götürmez bir hakikattır. 

Geçen seneler buğday için himaye fiyatı olarak tesbit edilmiş olan 
5 - 5,50 kuruş müstahsillerimizi tatmin eden bir fiyattı • Ve bütün 
buğday müstahsillerimiz bu 5 - 5,50 kuruş fiyatla mallarını satabil
mek için kendi bölgelerinde de Ofis tarafından mübayaa merkezleri 
açılması hakkında arkası kesilmeyen müracaatlarda bulunuyordu . Bu. 
gün bu fiyat hem de peşin para ile 8 - 8,5 kuruş olarak tesbit edil
diğine göre, müstahsil hukuku fiyat bakımından azami derecede emni
yet altına alınmış oluyor. Diger hububat için de fiyat ayni mikyas ile 
tesbit edilmiştir • 

2- Kararname, müstahsile kendisine lazım olan tohumluktan başka 
hasat mevsimine kadar her yaşta çocuklar da dahil olmak üzere be
her nüfus için ayda 30 kilo ekmeklik ve yemlik bırakıyor. Bu hesabla 
üç çocuklu bir baba ve anaya günde 5 kilo ~uğday istihlak etmek 
hakkı veriliyor ki böyle bir ailenin günde 5 kilo ekmek yemesine mad 
deten imkan olamaz. Bu sebeble kararname, müstahıil hukukunu iaşe 
bakımından da en geniş ölçüde teminat altına almış oluyor . 
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Hiikllmet, Ticaret Vekaletine kararname hükümlerinin tatbika vazi
fesini tevdi etmiştir. Ve~ilet bu tatbika mütevali ve musirrane bir ta
kib ile devam edecektir . 

JAPON 
HÜKUMETi 

ecnebi memleketler
deki tebaasına hap 
,aylelarından endi· 
f eye dUtmemelerlnl 
bildirdi 
Tokyo 15 ( A.A ) - Japon 

hükOmeti, is tihbarat börilsü vasıta
sile neşrettiği bir beyannamede, 
ecnebi memleketlerde bulunan Ja· 
pon tebaasına vesayada bulunarak, 
Japon yaile Amerika arasında bir 
harp çıkacağına dair dolaşan şayia
lardan endişeye düşmemelerini ve 
eskisi gibi işlerile meşğul olmalarını 

bildirmektedir. 
Beyannamede vaziyetin bir de

receye kadar endişe verecek ma· 
hiyette olduğu gizlenmemekle bera· 
ber bu halin iki memleket arasında 
harp doğuracak derecede vahim 
olduğu neticesine varmanın doğru 

olmadığı beyan edilmektedir. 

Amerikan 
Ordusu \ 

Haziranda 1 milyon 418 
bir kişiye çıkacak · 
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Vaşington 15 [a. a.J - Ame
rikan ordusu Haziranda 1 milyon 
418 bin kişiye çıkacaktır. Bu m'.k: 
tar lüzumu takdirinde derhal ıkı 
mi;line iblağ olunacaktır. Diğer ta· 
raftan birinci ordu kumandanı • 
Amerika birleşik devletletlerinin c.,. 
nubundaki manevralara 350. bi~ ~i
şinin iştirak edeceğini bildırmıştır. 

\ Yunan ortlruu11tla bir Efzun Borazancısı 1 

Amerikan tarihinde ilk defa 
olarak manavralara bu derece faz. 
la mikdarda asker iştirak etmekte· 

clir, 

Kayseri Valisi 
Şehrimizde 

Kayseri Valisi B. Şefik Refik 
Soyer, Hatayda yaptığı seyahatten 
dönüşünde şehrimize uğramış, ıra· 

zetemizi ziyaret nezaketinde bul~n
muştur. Deterli ve sayın Vahye 
boşgeldin deriz. 

Keysan işgal 
olundu 

Kahire: 15 (a. a.] - lngiliz 
umumi karargahının tebliği : 

Libyada Bingazinin cenubunda· 
ki muharebede 103 sahra topu, 2 
bava ağır dili topu, 20 hafif bava 
diii topu iğtinam olunmuştur. E.sir· 
lerin ve alınan harp malzemesinin 
sayılmasına devam edilmektedir. 

E.ritrede Geren mıntakasına 
doğru şimalden ilerliyen kollarııııız 
tarafından şayanımemnuniyet te· 
rakkiler kaydedilmiştir. Bizzat Ge· 
ren mıntakasında düşman takviye 

Sovyet .. Japon 
Yıldı nm anlaşması! 
Vaşington: 15 [a. a.] - Şang· 

aada, pek yakında Sovyetler birli· 

ğile Japonya arasında bir "Yıldırım 
anlaşması,. vukuageleceği şayiaları 
devran etmiştir. 

= ---

edilmiş olmakla beraber tatbikimiz 

artmaktadır. Habeşistanda Yeşil 

nil bölgesinde Koysan, Sudan mÜ· 
dafaa kuvvetlerine mensup ciizil
tamlar tarafından işa-al edilmiştir. 

Arnavutlukta 
7 Bin 

ltalvan 
esir ! 

Atina 15 (a.a) - Atina rad· 
yosunun dün akşam verdiği haber 
Here göre, Yunan ordusu Arnavut 
ukta 130 kilometrelik bir cephede 
taarruza devam etmiş ve bir nok. 

tada aralarında bir çok sııbay bu 

lunmak üzere 7 bin esir almıştır. 

Manastır 15 (a.a) - Royterin 
Arnavutluk hududundaki muhabiri 

Yunan kıtaları Arnavutluğun 
şimalinde Poğradeç yakininde 
Malina köyünü zaptetmişlerdir. Sev· 
kulceyş ehemmiyeti haiz olan bu 

köy şiddetli bir mahurebeden son 
ra zaptedilmiştir. 

Treboşinden Moskopolise kadar 
Yunan topçusunun şiddetli bom
bardmanı ltalyan toplarını sustur· 
muştur. 

Atina 15 (a.a) -

daki lngiliz umumi 
tebliği: 

Yunanistan 

karargahının 

lngiliz hava kuvvetle•ine men 
~up bombardman tayyareleri, Te· 
pedelenin şimal mıntakasındak i 
düşman tahşidatı üzerine dün bü· 
tün gün büyük bir muvaffakiyetle 
neticelenen şiddetli hücümler yap· 
mışlardır. Top mevzilerine hareket 
baliede bulunan motorlu nakliye 
kollarına, çadırlara, askeri binala· 
ra, ileri hatlardaki ltalvan hazırlık· 
larile Kamşist köyündeki hazırlık
lara bombalar atılmıştır. Top mev 
zileri, çok alçaktan mitralyöz ate· 
şine tutulmu$tur. Diğer bombard· 
man tayyarelerimiz refakatlerinde 

avcı tayyareleri bulunduğu halde 
Yunan harekatına yardım etmişler 
dir. Evvelki gün Berat mıntakasın 
da faaliyette bulunan bombardman 
tayyarelerimiz 200 kadar ltalyan 
avcı tayyaresile karıılaşmışlardır. 

-~ 
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AFRİKA --Bu Afrika haritasında, in. 
gilterenin müstemlekeletini ve 
müttefiklerini görüyorsunuz. 

1 - noktalı sahalar: !ngiliz 
müstemlekeleri ve müttefikleri: 
Cenubi Afrika Birliği, Belçika 
Kongosu, Mısır, Fransız Kame 
ron'u ve Fransız Hıttıüstüva Af· 
rikası. 2 - Siyah sahalar: ftal
yan müstemlekeleri [lngiliz s~
malisi ile beraber]. 

Haritam ız ayni zamanda 1940 
seneoinin Ağustos ayınd, y .1pılan 
yeni taksimata göre Afrikada i 
Fransız müstemlek~letirıin hudut. 
!arını göstermekıedir: 1 - So
negal; 2 - Fransız Sudan'ı; 3 -
Goıinea; 4 - Fil sahilleri; 5 -
Dahomey; 6 - Nöger, Fransız 
Haltıüstüva Afrikası bir küi teş· 

kil etmektedir. Latin rakımlarile 

gösterilen bu parçalar, Kam erun' 
la beraber General de GaJlle'ün 
idaresine tabidir. 1 Gabon; 2 -
Orta Konıro; 3 - Ubangi Şari 
ve 5 at. 

Alman muşahitlere göre 

Balkan 
vaziyeti 
karışık 

Almanya Bulgaristanı 
işgal ederse 

lngiltere derhal münase
betlerini kesecek ve lüzum 

lu tedbirler alacak 
- Yazısı üçüncüde -

Cereyan eden muharebe netice~i~· 
de 2 düsmao tayyaresi düşürülaıduş· 

J rimı.:ı en tür. Bombardm•n tayyare• 
ikisi döoa=oeıniştit. 
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1 HARP NOTLARI 1 
Bulgaristan ve Mihver 

I• ngiliz başvekili Çörçil bu 

hafta söylediği bir nutukta' 
Balkanları , şarkı cenubi Avrupasım 
çok yakın,lan alikadnr eden bir 
habere göre, Romanyadan sızan 
Alman askerleri Bulgaristana akma

l Svetkoviçin hariciye nazırı Mar
koviç de Alman hükümetinin da

veti üzerine Almanyaya gittikelerini 
rini öğreniyoruz. Acaba Almanya 
Bulgaristanı tartıp ondan vazgeçe 
rek Yugoslavyaya mı döndü? Yok· 
sa Yunanistana karşı yapılacak ha 
reket şarktan değil de garptan ve 
mesela Yugoslavya-Bulgar hudu-

ğa başlamışlardır. dundan mı olacaktır? Çünkü bu 

Bulgar tayya
re meydanları Al

man tayyareleriyle 

doludur.Bul g a -
ristan bitaraflığı· 
muhafaza etmez-

Balkanlar takdirde gily aTür 
kiyeye karşı hiç 
bir tecavüz emeli 
beslenmediği gös 
tcrilerek hadiseye 

Akdeniz ve 
vaziyeti onun emniyet 

se, kendisine • tıbkı 1914- 18 har-

binin sonu gibi bir akibet mukad
derdir. işin dikkate değer tarafı 

şudur ki, tam bu esnade lngiltere
nin Bükrcş elçisi Sıir Reginald 

sahasında ve dışında vuku bulmuş 
gibi bir mahiyet • verilmek istene· 
cektir. fak at -şüphesiz buda Bul
garlarla Almanların bir anlaşması· 
na dayanacaktır. t 

Hoare'de, Romanya hükilmetine 

lngilterenin Romanya ile münase

betlerini kestiğini bildirmiş vepasa
portlarını istemiştir. 

Çünkü mütekabil tavizler ol 
madan Bulgarların buna riu gös
terecekleri akla yakın değildir. Ne 
tekim son zamanlarda Bulgarista
nın Akdenizde mahreç aramak 

Filhakikn Bulgar a- y A z A iNi ___ emelleri tekrar par 

k~ı:~~;;~:r~::na:aı Mümtaz Faik Fenik ~~~~~::.~:,!~~ 
askerlerının bulun- Bulgar istekleri 

duğuna dair haberi yumuşakbir 
tarzda tekzip etmiştir.FakatBer 
linden gelen telgratlar bu hususta 
Berlinde malilmat olmadığım kayid 
ile ~ iktifa etmektedir • Bu yüz
den; bu ·satırları yazdığımız ana 
kadar işin içyiiz.ü anlaşılamamıştır. 

hakkında muhtelif yazılara tesadüf 
edilmektedir. 

Çare aramyor 
f ı.kat bütün bunlar birer ihtimal 

dir. Mihver anlaşılan içine düş· 
tüğü zorluklardan kurtulmak için 
her çareye baş vurmuştur. Bu ça
relerin başında evvclas Fransıs do
nanmasından ve f ransız Üslerinden 
istifade meselesi derpiş edilmiştir. 

Fakat Fransadııki buhran Almanla 
rın pek L de arzu ettikleri şekilde 
hal olmamış Laval kabineye gire· 
memiş, Darlan başvekalet muavin
liğini almıştır. 

Hadise ne dir? 

A caba Çörçil hadiseleri bi

raz büyütmüş müdür ? 
bazı mutehassıs Almanların Bııl· 
garistanda bulunmasından mış 1ş
killenmiştir ? Yoksa Romanyaya 
kütle halinde Alman askerleri sevk 
edilmesind ,n mi Bulgaristana bir 
tazyik yapıldığı neticesine varmış

tır? Bizim şahsi istihbaratımız, bü
yük Britanya hükOmeti istihbaratı 
kadar olmıyacağından bu hususta 
münakaşe etmeğl zait görürüz. 

Fakat herhalde Balkanların 

bezı hadiselere g-ebe olduğunu keşf 
etmek için fazla kehanete ihtiyaç 
yoktur sanırız. Bunun için elimi~de 
en kuvvetli delil, İtalyanın Afrıka
da ve Arnavutlukta mütemadi mağ
lObiyetlere uğraması, derdine deva 
olmak üzere Alman yardımını iste

mesidir. 

ltalyanının topraklarını değilse 
bile, şeref ve itibarını böyle bir 
yardımın nasıl kurtaracağı bihaldn 

sorulabilir. Fakat Mihver bunun da 
bir çaresini bulmuştur. Çünkü şim-

diye kadar yapılan harbe ltalya
lngiltere veyahut Almanya- lngil 
tere harbi değil Mihver-lngiltere 
harbi ismi verilmiştir. Bu itibarle, 
iş, belki de bir cephede galip ge· 
len Mihverin diğer cephesi mağlub 
olması şeklinde gösterilmek isten· 
miştirl 

Alman yardımı 

A Alman yardımı, nereden 

ve nasıl yapılabilir: Alman
ların ilk aklina gelen şey Bulgaris
tan ve Yugoslavyadır. Bu itibarla 
Çörçil'in sözlerinde ~azı hakikatla-

1 
rın ifşasına çalışan hır eda vardır. 
Fakat Bulgar Başvekili Filof'un 
Ruscukta, tam yer köyün yani Al
manların yerleştikleri şehrin karşı
sında söylediği nutuk hatırlardadır. 
Filof bu nutkunda tecavüz nereden 
gelirse gelsin Bulgar milletinin mu
kavemet arzusunu tebarüz ettirmiş
ti. Hatta bundan sonra lsviçrede 
çıkan Bir Alman gazetesi Filof'un 
mevkiinin bile artık tehlikeye gir
miş olduğunu yazmıştı! 

Daha bundan birkaç gün evvel, 
Bulgar kabinesin' e ziraat nazırı 
olan ve kuvvetli Mihver taraftar
hğiyle şöhret alan Bagriyanof i!'ti-
f aya mecbur tutulmuştur. Malüm· 
dur ki Bagriyanof, Evvelce Roma
da Musolini ve sonra Berlinde Hit
ler ile görüşmeler yaptıktan sonra 
Mihver imanına büsbütün tazeliye· 
rek Sofyaya dönmüştü: 

Bütün bu resmi te~ahürlerin 
danışıklı döğüş olmaması la:ıım gel
diğine göre, Bulgarislanda Alman 
askerlerinin bulunduğuna dair de
veran eden haberler i hayretle ve 
şüphe ile karşılam.ının iınknnı yo'k 
gibi g örülür. Fakat Alınan tazyiki 
nin ancak bir kaç gün içinde 
artmış alınası da hatıra gelebilir. 

Yugoslavya ve Almanya 

Bulıaristands Alman askerlerinin 
bulunduğu tek:zip edildiği bir 

zamıında Yugoslavya Başvekili 

Bundan sonra mihver ispanya 
üzerinde işlemiştir. General Franko 
ltalyaya davet l"dihrıiş belki lspan
yanın mihver davasına kuvvetle 
müzahereti istenmiştir. Fakat buğ'
daylarının heman dörtte üçünü ln
giliz <lominyonlarından tedarik eden 
ispanyanın mihver tazyiki karşısın
da çok ihtiyatlı davrandığını tah
min olunmaktadır. Netekim Franko
Mussolini mülakatından ssnra neş 

redilen tebliğ mutat tebliğlerin 
çerçivesi dışına çıkmamıştır. Gene 
ral Franko dönüşte çok eski dos
tu olan mara,al Petenle de görüş· 
müştür. Bu mülakatın Mussolini 
Franko mülakatından daha samırni 
olduğu ve iki r.ıemleket devlet re 
isinin birbirler nin fikirlerine tam 
bir surette muttali oldukları şüp· 
hesizdir. 

işte tam bu hadiselerden sonra 
Yugoslavya devlet adamlarının Al 
manyaya çağırılmış olmaları dikka 
te şayandır. Buda her halde en 
son bir ihtimalin tartılması şeklin

de mütnlea olunabilir. 

kadirlide üç gün devam 
eden sürek avı 

K3dirli Ziraat mücadelesi ta· 
rafından tertip ve Boztahta avcıları 
tarafından icra edilen sürek avın
da 56 domuz, 3 Çakal, bir geyik 
ve bir de Porsuk öldürülmüştür. 

Öğrendiğimize göre, mücadele 
başlangıcı olan birinci kanun ayın
dan bugüne kadar 378 domuz it
lôf edilmiştir • 

- Deli misiniz siz? işi anla
dım: aşağı yukarı benim tahmin 
ettiğim gib ... Jandarma, size, esiri 
ahkoyduğumuza dair bir tezkere 
vereceğim. Şeflerimize bu hadiseyi 
anlatırsınız. Şimdilik çekilebilirsiniz. 

Zeman tereddüt etti. Gözlerini 
şeften ayırmıyordu. 

- Ne bekliyorsun? 
Nihayet karar veNbildi. Bir 

makine gibi selam verdi ve oda
dan çıktı. 

Ştroberg telefonu açıp bir se-
diye istedi. 

Hayın tekrarlıyordu: 

Ştroberg kızdı: 
- Beni rahat bırakın canım ... 

Hemen şimdi evinize dönüp sızın
cıya kadar içiniz ve sinirleriniz ya
tışıncıya kadar uyuyunuz. Bu hadi-
e hoşa gidecek bir.şey değil ama 

ne yapalım? Filozof Kont ahlaki 
harek~tlerde ölçünün niyet ve 
maksat olduiunu söylemez mi? 
Maksadınız öldllrmek değildi, va
tnnperverane bir düşünce ile ha-
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--------..,-.. Amerika -
Bir şimal köpegı nın silah· 

6000 dolar ! lanma P -
lanın da, 

._ _________ __. 
Alaskada yeni üsler vücude ge· 
tirilmesi de vardır. Alaskanın 

birçok eyaletlerinde yegane vası
tası kızaktır. Kızaklar, mahsus 
yetiştirilmiş iri köpeklere çektiri
lir. köpeklerin yerini hatta tayya
reler bile tutamamaktadır. Çünkü 
hava şeraiti tayyareler için her 
zaman müsaid · değildir. 

Götürü Vergiye tô.bi 
tutulacak nıüesseseler 

A nkaradan bildirildiğine -gkre, Maliye Vekaleti, muamele vergisi ka· 
nununa ek konunun nasıl tatbik edildiğine dair bir iı:abnane hazır-

lamıştır. Buna göre muharrik kuv"·etli 2 beygir ve işçi sayısı müessese 
sahibi ile birlikte onu geç mi yen trıkotaj, pllasik eşya, : kundura kalıbı 
ökçe, kesekiğıdı, terazi, baskül ve bunların montaj işlerini yapan sa
nayi müesseselerile nüfusu 30 bine kadar olan yerlerde bulunup ma
harrik kuvvet kullanmıyan ve işçi sayısı sahibi ile birlikte onu geçmi
yen boyahaneler istedikleri takdirde götürü vergiye bağlanacaklardır. Alaskada yeni meydana geti

rilecek askeri üslerde nakil vası
talarında köpekler kullanılacaktır. 
Bu sebeple Alaskada köpekler 
çok kıymetlenmiştir. Bir köpeğin 
fiyatı 3000 dolardan 6000 dolara 
çıkmıştır. Bu para ile Amerikn 
Birleşik devletlerinde küçük bir 
tayyare hatta birkaç motörlü ara
ba satın alınabilir. Köpek fiyatla
rının, yükselmesine rağmen Va
şington hükilmeti Alaskada gar
nizonlar için elzem olan köpekle
rin satın alınmasını kararlaşhr -
mıştır. 

Y enidoğmuş bir çocuk 
bağda gömülü bulundu 

Evvelki gün Şakir paşada Ali isminde birine ait bağın içinde kü· 
çük bir mezar nazarı dikkati celbetmiş, hadise görenler tarafından jan
darmaya ihbar olunumu~tur. Yakaya el koyan jandarma, müddeiumumi
liğide haberdar ederek mezarı açmıştır. Mezarda bir gün evvel doğmuş 
tam teşekküllü bir erkek çocuğ-u cesedile karşılaşılmıştır. 

• 
G 1 . !Amerika -angster arın na- da Gangs-

zarl dikkatine terler, Mi-

'--------- suri şehrin 
de bayan Friman'ın evine girerek 
evde buldukları mücevherat ve 
kıymetli eşyayı alıp götürmüşler · 

dir. Evi soyarlarken bayanın ka
sasında sigorta makbuzunu da 
almışlardır. Bu sigortadan para 
alınmıyacağından bayan Friman, 
ertesi gün gazetelerde 'JU iliinı 
neşrettirmiştir: 

"Şehrimizdeki muhterem bay 
Gangsterlere! Dün gece, meslek 
icabı olarak sanatlarını evimde 
icra eden, sayın Gasgsterlere eve-
li teşekkür ederim. çünkü evimde 
halıları ayakkabılariye çamurlayıp 
pisletmemişlerdir. Yine o esnada 
sanat icabı olarak ev eşyamı da 
altüst etmemişlerdir. Kasamı da 
kırmadan meharetle açtıklarından 
bay Gangsterlere minnettarım . 
Fakat aldıkları sigota poliçem 
onların hiçbir işine yaramıyaca-

ğından bunu lOtfen posta ile adr 
desime göndermelerini rica ede -

rım.,, 

Gazetelerde çıkan bu ilin , 
Musiri şehrinde epey zaman halkı 
güldürmüştür. 

Netice Bayan Friman Gangs-
terden Poliçeyi almıştır. • B' .... ,. Geçen yıız 
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surette hava ~aint Lo. 
• 1 · uis şehri 

._v_e_r_ı _ı _y_o_r_. belediyesi 

şehrin meydanlarından •birindeki 
çok eski bir ağacın sararıp sol
mağa başladığını görmüş ve der
hal nebatat mütehassıslarına mü
racaat etmiştir. Mütehassıslar bir-
çok ilaçlar tavsiye etmişler, fakat 
bunlardan hiç birisi fayda verme-
miştir. 

Banun üzerine bir profösör 
getirilmiştir. P.rofesör yaptığı tet
kik neticesinde ağacın, köklerinin 
hava alamamasından zayıfladığını, 
hastalığın sebebi bu olduğunu 

bildirmiştir. Bunun üzerine ağacın 
köklerine suni surette hava veril-
mesi kararlaştırılmıştır. 

reket ediyordunuz. Şimdi burada 
~ı_nir benim. Hadiseyi örtbas etme
gı münasip görüyorum. Haydi gi
din evinize bakayım .. 

~aym kasketini giydi, selim 
verdı ve makine insan adımlarile 
yürüdü. 

Vll 
(1 Temmuz 1915) 
Merkez kumandanlığında çavuş 

Pule öldürüldüğü sırada mülizim 
Kompars evine yeni gelmişti. Yerli 
havadisler bekliyordu. Sabırsızlığını 
aldatmak için caphe tebliğlerini 
okudu ve eski resimli mecmuaları 
karıştırdı. Fakat zihni hep, bir ay
danberi uğraştığı mesele ile meşgul 
dü. O, silahları zeka ve seziş ka
biliyetinden ibaret bir harbe tek 
başına gitmişti. 

Birkaç yilz metre ötede arka
daşları, bu harbin hazırladığı son 
ve kat'i mücadelesine girişmiş ol
dukları halde kendisi böyle müda· 
hale edemez vaziyett e beklemeğe 
mecburdu. Faal ve hareketli bir 

Müddeiumumi muavini B. Zekinin ve iandarmammn yaptığı tahkikat 
neticesinde, bağa gömülen çocuğun Hurmalı mahallesinden Mehmet 
Polater karısı Şefika tarafından dünyaya getirildiği anlaşılmıştır. 

Şefika, isticvabında, çocuğu ölü olarak doğurduğunu iddia etmiş 
fakat yapılan otopsi şüpheler uyandırdığı için tahkikat derinleştirilmiştir. 

----- --~---

Lig maçlarına bugün 
devam olunuyor 

Lig maçlarına bugün şehir 

stadyomunda devam olunacak, se
kiz takım karşılaşacaktır. Karşılaş
malar Milli mensucat - Seyhan 
gençlik kulübü, Demirspor - Zi
raat lisesi, Toros gençlik kulübü 
- Erkek lisesi, Erkek muallim 
mektebi - idman yurdu arasında 
yapılacaktır. 

Bir garibe 
Mardin [Hususi] - Şehrimizin 

Gül mahallesinden terzi Yakubun 
karısı F ehime, alt çenesinin ön 
kısmında iki diş bulunan bir k.ız 
çocuğu doğurmuştur. Çocuğun di
ğer u~uvları tamamdır. 

Mardinde yağmurların 

sebep olduğu tahribat 
Mardin: [Hususi] - Son gün

lerde şehir ve civarına yağan şid
detli yağmurlardan birçok evlerin 
divarları yıkılmış, Teker mahalle
sinde çiiken bir evin altında bir 
kadın ve bir çocuk yaralanmıştır. 

Dağlardan gelen seller Mar
dinle Diyarbakı arasındaki Kara
köprüyü istila ettiğinden münaka
lat iki gün kesilmiştir. 

ismet lnönü okulu talebe
lerinin vatanperverliği 

lsmel lnönü ilkokulu talebeleri 
tarafından, hududlarımızı bekliyen 
kahraman erlerimize hediye gön
derilınek üzere Kızılaya 26 lira 84 
kuruş yatırılmıştır. 

Yardıma iştirak eden sınıflar 
şunlardır: 

Beşinci sınıf A (11 lira), 3 ücü 
sınıf B (4,5 lira), 3 üncü sınıf A 
(3 lira 70 kuruş), birinci sınıf ( 1 
lira 64 kuruş). ikinci sınıf A ( 6 
lira.) 

Ogretmenlere konferans 
verildi 

Maarif vekaleti umumi müf et
tişlerinden Muhittin Akdik tarafın
dan öğretmenlere çocuk ruhiyatı, 
çocuğu tanıma ve randıman yokla
ması gibi meseleler etrafında mü
nakaşalı bir konferans verilmiştir. 

Ogretmenler toplantlsı 
Evvelki :ıece Gazi okulunda 

bir öğretmenler toplantısı yapılmış, 
içtima faydalı konuşmalarla geç
miştir. 

Seyhan C.H.P. idare 
heyetinde değişiklik 
Öğrendiğimize göre Cumhuri

yetHalk partisi vilayet idare heye
ti reisliğine aıadan Mustafa Rifat 
Gülek seçilmiş ye eski ris Avukat 
Feyzi Oldaç heyette aza olarak 
kalmıştır. azadan Hasan Ateşin de 
bundan bir ay evvel istifa etmiş 
olması ve istifasının da umumi ida
re heyetince kabul edilmesi yüzün
den azalıklara yedekten Tevfik 

·Kadri Ramazan oğlu ile büyük çift-
çilerimizden Halil Savatlı seçilmiş
lerdir. Tebrik eder, Millet ve mem
leket işlerinde muvaffak olmalarını 
candan temenni ederiz. 

Almanya ya 
tiftik satacağız 

17 Birinci kanun 940 tarihinde 
Türkiye ve Almanya arasında tea
ti edilen notalara istinaden bedeli 
Türk, Alman kliringinin A hesa· 
hından ödenmek üzere Almanyaya 
200 000 liralık tiftik satılmasına 

' karar verilmiştir. Bu ihracata der-
hal başlanacak ve evvelki anlaşma 
ile Almanyaya satılmasına karar 
verilen 1 milyon liralık tiftik an-
cak Almanyadan karşılıklı olarak 
mal geldikten sonra sevkedilecek

tir. 

CAS USTUR 
Çeviren : EF • KA 

adaın İçin bundan daha güç bir şey 
olaınaıdı. 

Yakıt geçirmek için başka bir 
çare bulamıyarak umuıni karargah
taki iimirine bir mektup yazmağa 
koyuldu. Bir gün evvel maiyetine 
anlattıklarını tekrarladıkt.ın sonra 
uzun müddet tereddüt etti ve ni
hayet düşündüklerini açığa vurdu: 

"Papaz Gayyardı hücresinde 
mU_?t~zaman ve yalnızca ancak ikikişi 

goruyordu: 
Birinci mülizim Haym iie Pa

paz Huppenşlaht ... Fransız papazı
na kendisini şüphe altından kurta
ran delili ona ancak bu iki kişi 
üğret~bilirdi. Papazın b~ d~lili der· 
hal soylemeyip de yirmı dort saat 
sonra söylemesindeki gayritabiiliği 
i7.ah etmek sadece bu suretle mümdü. 

Tahkikata girişmek bu iki ki
şiyi di~katli bulunmağa sevkede
rek hakikatin öj'renilmesine mani 
olurdu. Papaz Huppenşlahttan şüp-
he ettim. Çünkü Haym, suçartağı 
olsaydı, Fransız papazını, o, ken
disine delili söyliyecek bir vaziyete 

ğeldiği gün isticvap etmek imkanı
na malikti. Çünkü tahkikatı bizzat 
kendh•i idare ediyordu. 

Fakat bizim papazı 6 Haziran 
günü kara listemden kat'i şekilde 
sildim. O gün merkez kumandan-

• lığı zabitlerine, iki Gayyard arasın
da nöbet değiştirildiğine dair fara
:ziyemi ilk defa söylediğim z~an 
Huppenşlaht bir pap~~!n ter~uma
nın katliyle itham ettıgıme hıddet. 
lenerek daha ilk cümlelerde çeki· 
lip gitti. Şerikiciırm olsaydı muhale.
kak kalır ve dinliyerek malumat 

öğrenmeğe çalışırdı. 
Çıkmaza girmiştim. Fakat ha-

yır. Papzın nasıl isticvap edildiğine 
dair malQmat topladım ve vaziyeti 
şayanıkabul bir şekilde izah ede
bildim: 

18 Mayıs Sah ğünü papaz 
Gayyadı isticvap etmek üzere Hay
mı, hapishaneye zorla, Şmit gö
türmüştü. Ertesi gün ise bunun ak
si oldu. Şmiti beraberce hapisha
neye ıltmeğe Hayın zorladı. 

Devamı '"" 

Gümrükler
deki eşya 
Ankaradan haber verildiğine 

göre, Liman, gümrük antrepo ve 
depo'armda mevcut ithalit eşya
sının miktar ve cinsleri tamamen 
tespit edildiğinden bunlımn ihti
yaç nispetinde memlekete sokul
masın:t yakında başlanacaktır. Mu 
ayyen müddetler içinde malların 

1 çekilmesi alakalı tacirlere teklif 
editecektir. Bu müddet zarfında 

çekilmiyen mallar Ticaret Veka
letince ithal edilecek ve sahibine 
malın bedelile muayyen bir kar 
verilecektir. 

.Köy enstitülerinden mezun 

olacak köy eğitmenlerinin çalışa

cakları köylerde yapılacak ilkokul 
binaları için plan müsabakasına 

20 mimar iştirak etmiştir. Bunlar
dan 17,371 rumuzile teklif yapan 
yüksek mimar Asım Mutlu ve ih
san Y apaner birinci, 39,039 rumu
zile teklif yapan yüksek mimar 
Zeki Sa yarın projesi ikinci, 11, 111 
rumuzile teklif yapan yüksek mi
mar Rebii Garbon üçüncü seçil
mişlerdir. 

• lzmir (Hususi) - Pamuk 
mensucat Anonim Şirketi müdürü 
Bernardo'dan Alkapone imzalı ve 
üzerinde bir tabanca resmi bulu· 
nan bir ölüm tehditli mektubiyle 
300 lira istiyen elektirikçi Halil, 
dokumacı Mehmet, otöbüs biletçi
si Celil yakalandılar. Bunlar ev
velce \ıırsızhktan dolayı bu şirke
tin fabrikasından çıkarılmışlardı. 

• lstanbul (Hususi) - Top· 
kapı sarayındaki Çinili köşk, Fatih 
devrine ait eski bir binadır. Mü
zeler iddresi, zaten tarihi ve mi
mari kıymeti haiz olan bu binayı 
olduğu gibi muhafaza etmek fik
rindedir. Bu itibarla köşkün için
deki eserler kısmen Topkapıdald 
t'ürk - islim, kısmen Ankaradaki 
Etnoğrafya müzesine nakledile
cektir. 

Bu maksatla Müzeler müdürü 
B. Tahsinin riyaseti altında bir 
komisyon teşkil edilmiştir. Komis
yon, müzelere verilecek eserleri 
ayıracak ve bütün Topkapı sarayı 

müzesindeki eserlere ait türkçe ve 
fransızca kataloglar hazırlıyaca~-

tır. 

• lstanbul (Hususi) - Tram 

vaylar araba değiştirmek•izin doğ
rudan doiruya yapılan seferler 
için bir tek ücret alınacaktır. Ak
tarma biletleri de ihdas edilmek
tedir. Bu yeni usul Marttan itiba· 
ren tatbik edilecektir. 

Dahiliye Vekaleti tramvay, 
vapur ve bnnliyo trenleri fiyatla· 
rına yapılacak 10 paralık hava 
kurumu zammı için bir kanun pro-
jesi hazırlamaktadır. Proje bu 
devrede meclise sevkedilecektir. 

• lstanbula yeniden 80 ton 

ham kauçuk ile 3600 ton otomo
bil iç ve dış lastiği ve bir miktar 
tentke gelmiştir. Bunlar, alika
darlar arasında taksim edilecektir. 

Bordighera ve 
Montpellier müli· 

katları 
( Baıtaraf ı hirincid~ ) 

sunun feci akibeti yaklaşmak üze
redir. Bu ordu ya teslim olacaktır 
veya da Tunusa iltica edecektir . 
Bundan başka yapacak çare kal
mamıştır . lhtimalki f rankonun bu 
meseleyi ve bununla alikah olarak 

merkezi ve garbi Akdeniz vazi
yetini de Musolini ve Petenle gö
rüşmüş olması muhtemeldir. Çünkli 
garbi Akdeniz. vaziyeti ltalya ve 
Fransa kadar ispanyayı da alaka
dar etmektedir . Fakat bu müla
katlardan Mihver lehine çok müs
bet bir netice çıkacak mıdır? Bu
günkü şartlar içinde ve lnğiltere
nin Akdeniz hakimiyeti tam ve 
sür'atli bir surette tahakkuk et
meğe devam ettikçe bu mülakat
lardan müsbet ve faydalı bir ne
tice beklemek de güçtür. 
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U zaqarkta ansızın beliren 

tehlike. son 24 saat içinde 
relen haberlere bakılacak olursa, 
hayli hafiflemiflir. Japon hariciye 
nazırı Matsuoka, Japonya ile birle
şik Amerikaom aralarını bozmakta 

temiftir ve Yuroılavya ile Balra
ristan bu hususta Yunaoiatanı taz
yik edeceklerdir. 

Görülüyor ki ba ziyaret Fran
konun ziyaretinden daha karışık 
olmuştur. Mamafih hadiselerin ta

vazzuhu için daha 
HITLER 

menfaatleri~olan

lann müheyyiÇ 
haberleri yaymak· 
ta olduğunu söy
liyerek lngilizleri 
ima etmiştir. ln
gilitler ise bu gi
bi haberleri Al· 
mantarın ortaya 
attıklannı beyan 
etmektedirler. 

Harp ve 
Diplomasi 

birkaç gün bek
lemek lizımdır . 

YunanharekAtı 

Y unan hare 
katı Tepe 

Yugoslavya Başve 
kilini kabul etti 

Salaburg 15 (a.a) - Yugos. 
lavya Başvekili ve haricive nazırı 
buraya gelmişler ve istasyonda 
~man hariciye nazırı tarafından 
karşılanm•şlardır. Bir müddet isti· 
rahatten sonra Hitler tarafından 
kabul edilmişlerdir. 

Vakıa gerek 
Japônlar ve ge
rek Amerikalılar, 

Uzaksarkta 
Tehlike 
hafifledi 

delenin Şimal sık 
mında süratle ink.i 
şaf etmektedir • 
Trebeşin dağ sil-
silesinden ileri
leyen Yunan kıta 
ları Tepedelen, 
Fiyeri yollanna in 

3 saat süren görüşmelerden 
sonra Yugoslavya nazırları Belg· 
rada hare~et etmişlerdir. Görüşme
leri müteakip neşridilen resmi teb 
liğte iki memleket arasında mev
cut münasebetlerin doııtluk zihniye 
ti içinde cereyan ettiği bildirilmek 
tedir. 

Japon Amerikan münsebatının 
gergin olduğunu inkar etmiyorlar. 
Tokyodaki Amerikan kaynakları 

münasebetlerin ,.erginliğini ka -
bul etmekle beraber harbin Uzak 
olduğunu bildirmektedirler. 

japonyanın yeni Amerika bü
yük elçiliğine tayin edilen amiral 
Nomur'a Va~gtonda reisicumhur 
Ruzvelte itimadnamesini takdim e
derke1t Japon-Amerikan münase
betlerinin samimi olacağını ... e bu
nu başarmak için de çalışacağını 

söyl~miştir. Ruzvelt ise verdiği ce· 
vapta elçinin bu husustaki çalışma· 
larını memnuniyetle karşılıyacaj'ını 

beyan etmif tir. 
Filhakika bu gibi beyanat bir 

teammül halini almış ise de Japon 
- Amerikan munasebetlerinin teh

likeli olmadığı da tebarüz ettiril
mektedir. 

Yeni it al yan propagandası 

F rankonun ispanyaya dön

mesi münasebetiyle ispanya 
i'azeteleri ltalyanın l•panyaya yap
mış olduiu yardımları tebarüz et
tirmektedirler. 

ltalyanın Bari Radyosu ise A
rapça neşriyahnda ispanyayı Mih
verin müttefiki olarak harbe girmek 
üzere fÖJterınekte ve Arap kütle
lerininde mukadderatının mevzuba· 
his oldupnu beyan etmektedir. 

Bu vaziyet, ltalyanın proparan· 
da için mevzu artmakta oldupnu 
Araplar nezdinde sarsılan Prestiji
ni takviye için hiç bir fırsatı ka
çırmadıi'ını göstermektedir. 

Diğer taraftan da, Amerikan 
Kolombia radyosu Franko-Muso
llni görüşmelerinden bir netice çık· 
mıyacajını bildirmektedir. Ayni)ad
yo Vifiden aldı;ı bir haberi nakle
cierek diyor ki; Franko, ispanyanın 
harbe ririp rirmiyeceği hakkında 
ıazetecilerin sordujıı suallere hayır 
cbvabını vermiftir. 

Yugoslavyayı gördUrUle· 
cek vazife 

Y ugoslav Batvekili ve hariciye 

vekilinin Hitlerle görüşmuleir 
•"nanda neorediJen resmi tebliide 
müllkatın dostluk havası içinde 
cereyan ettiği kaydedilirse de rö
rüş b i rli i' i n d e n bahsolunma
makta, varılan neticeler hakkında 
da bir ip ucu verilmemektedir . 
Yugoslov radyosuna göre, Macar
lar bu ziyaretin lngiltere - Ro
manya münasebetlerinin inkıtaın· 

dan dolayı vukubulduğunu kaLul 
etmektedirler. Kolombia radyosuna 
göre ise; Almanya ; ltalya ile Ya
nani.tan arasında bir salh akdi 
için Yul'oslavyanın tavauatunu is-_ .. 

zı 
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zim yeten Ali; köy imamı ile muı.
tarını bisayrihakkın öldllrdn. Ben 
haksız yere adam öldürmek iıte
mem ve timdiye kadar haksız yere 
hiç adam öldiirmedim. 

Halil bey Çakıcı efenin ba 
lifına gülmek iıtedi. Fakat gülme
nin imklnı varmıydi? ç..kıcı haksız 
yere adam öldnrmemiş. Pek ala. ya 
6lctordnto adaaılann ölilmilade 
keraclisi için teYehhlim ettiji ''bak 
kı neredeo bulaaaşta? " 

Çakıcı devam etti: 

- Aliye çaU,bm, 16vdha 1ay-

mişlerdir ki ileri Yunan kıtaları 
Tepedelene dört kilometre yaklaş
mış bulunuyorlar . Hatta dün alı· 
nan yedi bin ltalyan esirinin bu 
yollarda alınmış olması kuvvetle 
muhtemeldir. Bugünkü muharebe

lerin ne şekilde genişledij'i bilin· 
miyorsa da dünkil ilerilemeler bir 
kaç kilometre daha inkişaf ettiril

miş is~ alınan yedi bin ltalyan 
esirinden °daha büyük kuvvetlerin 
esir alınması kuvvetli bir ihtimal
dir. 

Mııssolini, Franko f10.sıtasile 
Petenden istirhamda 

bulunmuş I 
Atina 15 (a.a) - Bütün ga

zetelf'r Yugoslav rBaşvekili ile ha
riciye nazırının Berline yaptıkları 
ziyaretin ehemmiyetini ~ebarüz et
tirmektedirler. 

Eritrede lngiliz ilerleyişi 

Buna mukabil, Peten-Franko 
mülikatı şu şekilde mütalea edil
mektedir. 

E ritrede Geren şehrine karşı 

lngiliz kuvvetlerinin harekata 
devam ediyor • Kenyada ltalyan 
somalisinc karşı yapılan harekatta 

" - Mnssolini, Franko vasıta 
aile Petene istirhamda bulunarak 
Grazyani ordusu bakiyesini Tunus
tan geçıruıek suretile kurtarınağa 
çalışıyor',, 

büyük inkişaflar kaydedilmiş ve 
Kiımayı şehrine kartı denizden, 
havadan ve karadan yapılan ha
rekat neticesinde bu şehir Cenubi 
Afrika kuvvetlerinin eline geçmiş
tir. Limanda bulunan bir ltalyan 
vapuru kendi kendini batırmıştır. 

Yunan, istikbali adındaki gaze 
tf', bu teklifin reddedildiğini yaz· 
makta, diğer bir gazete de "Fran 
ko sahte Sezarın söylediklerini din· 

Japon-Amerikan deniz 
kuvvetleri 

Japonya niçin Amerika ile harp 
edemez? Japonyo bir ada dev 

leli olmak hasabile bütün ihtiyaç· 
Jarını deniz yollarile temin eder. 

Bu suretle kuvvetli bir deniz 
devletile harbe girmek Japonyanın 
boiulma11 demektir. Ba münasebet 
le Japon-Amerikan deniz kuvvetle 
ri arasında bir mukayese yapalım: 

Japanyanın dokuı muharebe 
gemisi vardır. iki muharebe gemi
si inşa halindedir. Amerikanın on 
beş muharebe gemisi vardır. Altı
muharebe gemiıi irat• ha!indedir. 
Japonya ile ·Amerikanın tayyare 
semiıi ıay111 ayni olmak&. beraber 
mecmu tonaj itibarile Amerikanın 
daha fazladır. 

Japonyanın 17 aiır kravazöril 
vardır. Bunlardan beti kırk sene
liktir. Amerikanın ise 18 aj-ır icra 
vazöril vardır, ilkin hepsi modem 
gemilerdir. 

Japonyanın 2S hafif knavazö
rü vardır. Amerikanın ise 19 tane 
dir. Llkim ·mecmu tonaj itibarile 
Japonya hafif kruvazörleri 141 bin 
ton olduğu halde Amerikan kruva 
zörleri 161 bin \ondur. lngiltere 
nin, Avustralyanın ve Yeni Zelan 
,fanın deniz kuvvetleri bu hesaba 
katılmadan yalnız Amerika ·deniz 
kuvvetleri Japonya ·deniz kuvvetle 
rinden iki misli fazladır ki Japon
yaoın kendi kendisini ablukaya ala 
cak olan bir laarpten kaçmasına 
Hbepde btadur. -

ledi. Zengin vllidlere rağmen tek
lifleri reddetti.,, demektetir. 

Diğer gazeteler hür Fransız 

kuvvetlerile takviye edilen Trablus· 
garptaki lngiliz kuvvetlerinin mu
vaffakiyetlerinden bahisle, bu mu
vaffakiyetlerin mareşal Petenin 
mevkiini kuvvetlendirdiğini mütte
fikan yazmaktadırlar. 

lngiliz hava kuvvetleri 
G eçenki bir konuşmamızda 

Alman hava kuvvetlerin
den bahsetmiştik, bugün de biraz 
İngiliz hava kuvvetlerinden bahıı
edelim; İngiliz hava kuvetleri üç 
komutanlığa ayrılır: 

1- Av komutanlığı: Anava· 
tana ayrılan birliklerden terekküp 
eder. Aiuatoata lngilteyeye karşı 
yapılan hava hücumlarında Al· 
man tayyarelerine ağır zayiat ver· 
diren bu tayyarelerdir. 

2- Bombardıman komutan
lıiı : Bütün bombardıman tayyare 
birlikleri bu komutanlıga baj'Jıdır· 
lar. Almanyaya harbin bidayetinden· 
beri ağır darbeler indiren bu ko
mutanlık tayyareleridir. 

3- Sahil müdafaa komutan• 
lığı ; Uzun menzilli avcı, umumi 
keşif ve fot<>trafçı tayyare birlikle-
rinden mDtqekkildir. . . • 

losriterye gelen sremı kafilelen-
ni himaye eder, dilfman denizalt!· 
larını batırırlar, ve düşman geruı· 
terine taarruz ederler. Bu kuvvet· 
ler Norveç harekatına iştirak et· 
miş ve Dünkerkten İngiliz kuvvet
lerinin çekilmelerine büyük yardım· 
tarda bulunmuşlardır. 

Ayrıca lngilterenin orta doğu· 
da bir hava birliği, Singaparda 
müstakil hir hava kuvveti olduğu 
gibi donanma emrindede müstakil 
bel bir hava birliği mevcuttur. 

-- Radyo Gueteal •• 

as !Z&L! 

ÇAKICI 
cım amma faydaaı ne? Olan olmuş, 
ölen ölmüş, o işten dolayı içim sız
lar, durur bey. 

Tam bu sırada Halil bey; tabii 
bir ihtiyacının deri için edadan 
ayrilmak mecburiyetini hinetti ve 
bu sebeple ayaj'a kalkh. Çakıcı 

t büıbütiln kuşkulanmıştı. 
- Hata huzuraaasdan dııarıya 

çıkacajım-
Bu söz. üzerine Çakıcı birden 

fırladı, Halil beyin öaüne geçti. 
- Asaf bey aitti, Y aaef efendi 

fitti, timdi de sen kalktın Bunda 
bir İf olmak rerek. Otar bakalım 

- Aman efe, o nasal ıöz? 
- Ben söz, möz anlamam. 

Otar. 

ve:birden .-ır bir-1e bajırdı: 
- Mehmet .• 
Oda kapısınm önünde silihile 

nöbet beklyen kızan cevap verdi: 
- Bayar efe.. 
- Tetikte ol Ba odadan çık-

mak isti1en olursa filmletiver ... 
- S.,üıtüne efe .. 
Zavallı Halil beyde ·bet, benis 

sapsarı kesilmişti. Fakat yapılacak 
ne vardı. later, ~istemez itaat etti 
ve oturdu. 

- Efe benim evimde fena bir 
hareketten şüpbelendin. Bu şüphen 
doiru değildir. Doğrusu ya, ben 
gOcendim. 

- Gücenme Halil bey rücen· 
me.. Ben seni severim. Velikin 
kendi canımı daha fazla ıeveriıD· 
Bizim fibi eşkıya kısmı ihtiyatlı 
olmak rerek. Asaf bey gitti, Yasef 
efendi fitti, sen de çıkınca ben 
burada bir baskına uğrarsam!. 

- Farzet ki şimdi ben varken· 
de bir baakın oldu, benim faydanı 
ne olacak? 

- Faydan ını? Amma da yap• 
tın bey ha.. Bir defa sen varken 
baskın yapamazlar. Çünki yapar· 
lana evvela seni öldürürüm. Ondan 
soara böyle bir baskın tertip edil
dile ten dlfarı çıkmadan yine ya• 
pılanu. Anladın mı? 

- Anladım efe_ 
Efe bir tarafta, Halil bey bir ta. 

rafta, ıomrtup duruyorlardı. BUtün 

• Alman mUşahitlere göre 

Balkan 
vaziyeti 
karışık 

Almanya Buloaristanı 
işgal ederse 
lngiltere derhal 
m U na sebetlerlni 
kesecek ve IUzum 
lu tedbirler alacak 

1 ANADOLU AJA~r-
Berlin : 15 - Bir hususi mu

habir bildiriyor: 
Berlinde yakın bir zamanda 

şiddetli İngiliz hava taarruzları 
beklenmektedir. Havaların düzel 
mesi tayyare akınlarına müsaade 
edeceği için herkes önümüzdeki 
akınların çok şiddetli olacağında 
müttefiktirler: Bütün şehirde pa
sif korunma tertibatı yapılmakta· 
dır. 

Bir kaç hafta evvel Vilhelms
hafn ilzerine yapılan taarruz, bi
taraf mahfillerin aldıj'ı malOmata 
göre, çok uzun sürmüş ve hasar 
son derece ehemmiyetli olmuş

tur. 
Almanlar da topyek<ln hava 

harbine hazırlanmaktadırlar . Bal
kanlardaki vaziyet , müşabitlere 
göre pek karışık görünmektedir • 
Sofyada Alman tayyarelerinin bu
lunup bulunmadığına dair sorulan 
suale salahiyettar bir memur, su· 
al askeri mahiyette telakki edil
diği için cevab vermekten imtina 
eylemiştir. 

Umumi kanaat Balkanlarda 
hilen .tihim bir askeri faaliyet 
mevcud olmadığı merkezindedir . 

Londra : 15 - lngiliz rad· 
yosu dün akşam Sofya mahreciy· 
le şu telgrafı vermiştir : 

lngilterenin Bulgaristan el· 
çisi, aşağıdaki deklarasyonun neş· 
rine mezuniyet vermiştir : 

" Eğer Almanlar Bulgaris
tanı iıgal eyler ve milttefikleri
mize karıı bir Oa haline ifrat 
ederlene lngiltere derhal Bolga
ristanla diplomatik münasebetle
rini kesmek ve lüzumlu addede 
ceti biltDn tedbirleri almak mec
buriyetinde kalacaktır . ,, 

-• 
I stil ti l iman/ arı 
bombalandı 

Londra 15 (a.a) -lngiliz bom
bardıman tayyareleri Fransız sahili 
boyunca istila limanlarına hücum 
etmişlerdir. Kale istikametinde gök 
yi.izü infilaklardan aydınlanmış ve 
lngiliz sahillerinden İnfilakların gü· 
rültüsü işitilmiştir. 

Londra 15 (a.a) _ Düşman 
tayyareleri dün gece lrıgilterenin 
doğusu ile Londra ve civarındaki 
kontluklarda bazı yerlere bombalar 

EFE l 
keyfleri ne • 1 . 1 _ 

k ' ş e erı a tust olmuştu. Be-
re et vers' k' A f b . . ın 1 sa eyın avdeti pek 
gecıkmcdi A. s f b . . . b' . . 

d · a ey ışını ıtırmıf, 
av et etmişti. Odadan içeri girerek 
somurtkan çehreleri gö:-ünce me
rakla sordu: 

- Hyarola ne var? 
. - İyi ki geldin Asaf bey. Si

zın 'd' · d gı ışız en efe şüphelenmiş. Beni 
buraya hapsetti. 

- Yok canım.. Hapis, falan 
yok. Şöylece emniyet altına girdim .. 

Muhaverenia bu kısmında kapı 
telcrar çalındı. Y asef Levi fendi de 
avdet etti. Biçare Y asef efendinin 
olandan bitenden haberi yoktu. 
Oda kapısından içeri girerken mut
tasıl anlatıyordu: 

- Bizim karıyı sancı tutmuş. 
Hekim rötürdük. Morfin filan yaptı
da hamdolsun geçti. 

Halil bey gülerek mukabele 
etti. 

- B•ni de bizzat sancı tat
nıuştu amma bereket versin ki 
Asaf bey ve sen re14iniz de ıeçti 

Yasef efendi alık alık bakını-

RUZVELT 
Yeni japon elçisile 

görüştü 
Vaşington 15 ( A.A) - Ruz

velt dün Japonyanın yeni büyük 
elçisi Amiral Nomurayi kabul et
miştir. Amiralın itimadnamesini tak
dim ettiıl'i mülabtta harir.iye nazırı 
Hal de hazır bulunmuştur. 

Japon büyük elçisi irad ettiği 
nutukta şöyle demiştir: 

" - Şimdi iki memleket vazi
yetinin karşılıklı olarak daha iyi anla
şılması lazımdır. Bunu milletlerimi· 
zin menfaatlerile refahına hizmet 
edebilmek ve pasifikde sulhıı koru
mak, aramızdaki ananevi dostluğun 
idamesi için zaruri aclJediyorum. ,. 

Amiral, bu gayeye erişmek 
için Ruzveltin müzaheretine güven
diğini ilave etmiştir. 

Ruzvelt büyük elçiye şu cevabı 
vermiştir: 

''- Söylediğiniz gibi Japon
Amerikan münasebetlerinde endişe 
verici bir inkişaf görülmüştür. iki 
memleket arasındaki ananevi dost· 
luğu idame etmek ve Amerikan
Japon milletlerinin refahını temin 
eylemek mak.ıadile daha iyi bir 
anlaşmaya vasıl olabilmek içi eli
mizden gelen bütün gayreti sarfede· 
ceğimize dair verdiğimiz teminat· 
tan dolayı kendimi bahtiyar adde
derim.,, 

Japonya, çelik ve petrola 
malik bulunuyor 

Tokyo 15 ( A.A ) - Diyet 
meclisinde sorulan bir suale, har
biye nazır muavini, Japonyanın 
memleketin müdafaasını her zaman 
temine ki{ayet edecek miktarda 
ç'liğe v~ petrola malik bulunduğu
nu beyan etmiştir. 

Japonlaıı düşündüren 
en mühim nokta 

Çung·king 15 ( A.A ) - Bazı 
Çin mahfelleri, Japonyanın cenup 
denizlerinde kendisini lngil~ere ile 
bir itilifa sürükleyecek olan bir 
taarruza geçmek hususunda tered
düt etmekte olduğu kanaatinde· 
dirler. 

Japonya, avrupadaki Alman 
taarruzunun muvaffakiyetle netice
leneceği hakkında kat'i bir kana· 
ate sahip olmadıkça büyük mik
yasta harekittan ictinabedecektir. 

Diğer bir m&taleaya göre de 
Japonları ehemmiyetli surette dü
fündüren nokta, Sovyetler birliği· 

nin ne yapacaj-ıdır. 
/ngiliz - Sigam münasebetleri 

Londra 1S ( A.A ) - Ôğre
•ilditin• göre, Siyam hükOmeti 
tarafından lngiliz ·Siyam münase
betleri hakkında neşredilen tebliğ, 
salihiyetli lngiliz mahfillerir..de 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
mahfiller iki memleket arasındaki 
münasebetleri sağlam esaslara isti
nad eylediğini teyid etmektedir. 

-atmışlarJır. Ciddi bir hasar olma-
makla beraber ölen ve y:ıralanan
ların adedi azdır. 

Malta 15 (a.a) - Resmi teb-
liğ: 

Düşman tayyareleri tarafından 
yapılan 4 hücum esnasında evlerde 
~afi! hasar . ~uku:ı gelmiş, 3 kişi 
olmuş, 7 kışı yaralanmıştır. Bir 
düşman tayyaresi hasara uğratıl
mıştır. 

= 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

yordu: 
- Ne sancısı Halil beyi Nasıl 

l'eÇlİ? 

- Nasıl olacak? Sen gittin, 
ben gıttim, Halil bey de dışarı 
çıkmak istemiş, efe şüphelenmiş, 
bırakmamış. 

- Yok be efe.. Sen Y asefi 
bilmez misin? Olur mu öyle şey?. 

- E.. Belli olmaz Y asef, kor· 
kolu rilya görmektense uyanık dur
malı. 

Gerçi herşey gelip geçmifti. 
Fakat meclise bir soğ'llkluk düş
milştü. Her üçü de susuyorlardı. 
Bu sükQtu nihayet AS4f bey ihlal 
etti: 

- Ne susuyorsunuz yahu, dedi, 
sut başı mı? Pek ili.. Yann ne 
yapacağız? 

Halil bey cevap verdi: 

Ankara Radyosu 
1 16 Şubat Pazar J 

9.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

9.03 Ajans Haberleri. 
9.18 Müzik: Marşlar ve hafif 

parçal:ır [Pl] 
9,45,10,00 f.v kadını ·Yemek 

listesi. 
12.30 Program, ve Memleket 
1233 Müıik: Kadın sesleri 

beraber şarkı ve türküler. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Saz eserlere ve 

oyun havaları. 
13.20-14.00 Müzik: Radyosalon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idaresinde ) 

1, Deserm~s: lspanyol balet 
müziği 

2. Lautenschlager: Ju~el ve 
Trubel [Vals] 

3. Keler Bela: Uvertür 
4. Rubinstein: F eramors ope • 

rasından kaşmir nişanlıları 

5. Godard: Jocelynin ninnisi 
6. Hruby: Viyana operetleti 

potpuri' si. 
18.00 Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz or -
kestrası (İbrahim Ôzgür ideresinde) 

18.50 Müzik: Çifte fasıl. 

19.30 Memleket Sasat Ayarı, 
ve Ajanı Haberl,ri. 

19.45 Müzik: Çifte fasıl prog· 
ramın devamı. 

20,15 Müzik: Havaiyen parça· 
lar (Pi) 

20.30 Konuşma [ Türk hava 
kurumunun onyedinci yıldönümü 
münasebetile) 

20.45 Müzik: Solo şarkılar ve 
taksimler. 

21.15 Konuşma. 
21.30 Müıik: Piano soloları -

Nazım Kamil Bayur. 
22.00 Mü1ik: Ariyalar (Pi) 
22.30 Memleket Saat Ayarı , 

Ajans Haberleri, ve Ajans Spor 
servisi. 

22.50 Müzik: Caıband [ Pi. ] 
23.l5/23.30 Yarınki Program, 

ye kapanış. 

( 17 Şubat Pazartesi ) 
8,00 Program ve ı:aemlekel 

saat ayarı 
8,03 Ajans haberleri 
8.15 Müzik: Hafif program 

Pi.) 
8 45 9.00 Ev kadını - Konuş 

m" (Mazun faydalan). 
12.30 Prowraın ve memleket 

qat ayan 
12.33 Müzik: Gündüz fasıl. 
13,50 Ajans haberleri 
lf;.05 Müzik: Gündüz faslı prog

ramın devamı. 

13.20/ 14.00 Müzik: Karışık P· 
rogram [Pi] 

18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 

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

18.40 Müzik: Karışık şarkılar. 
19.15 Müzik: lmperio arjentino 

(Pi.) 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Radyo ince saz 
hey•ti. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Violonsel ve pi· 

ano seansı - Beethoven ve gab· 
rıel faure. 

Çalanlar: Mesud Cemil ve Ul-
vi Cemal. 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma. 
21.45 Müzik: Radyo okestrası 

(Şef: Dr. E. Praetorius ). 
1. J. Haydn: Senfoni sol ma

jor (Saat) 
2. J. Brahms: Haydnin bir temi 

üzerinde varyasyonlar. 
22,30 Memleket saat ~yarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilit. Kambiyo - notulc borsası 
(Fiat). 

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

ve kapanış. 

jTA.K Vl.MI 
16 Şubat 1941 

PAZAP 

YIL: 1941 - A Y·2 Güa:47 Kuım 101 
Rarni 1356 - Şubat J 
Hicri U60. Muharrem l' 

- Dip Sahrenç'e gitmiyecek- ] 

miy~ze efe de karışmak lüzumunu L'-~~:_;N.;,.ö,;..b_ı_f_cı_. _E_c_J819-ı-~
hi11etti: 

H&Hyöle .. Deminki itin kaıaru· 
(Dewum fltU) 
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lıdihamm önüne Geçmek Mabadile Birden Ghterilecek olan ve Atlan Glı Y qlan 
Filminin unutulmaz Nevali iCAT Ali ve Abclulvehab'ın yeglne Rakibi 

•DUl&Alll ESSEYID Tarafından bir sareti Fevblide 
Yaratılan Şark Sinemacahtu11n en Son Sabeaeri 

il Dil 

TUrkçe S6zlU • - Arabça 'arkılı 
Büytlk film takdim ediliyor. Mevzuunu Binbir gece Hilclyelerinden alan bu miilteana 

Film en ıüzel Arap Musikisi ve ..,.lalan ve Kıvrak prk Rablarile Süslenmiştir 

ALSARAYDA ilaveten : TANDA ilaveten : 
En Son ve Entereaan Harp Hac:liaabm 

Gasteren HARP JURNALi 

Bugun GUndUz 2.30 Matinede 
Sonsuz lıtelc &zerine ( MAVi TUNA ) 

ve ( GECE YARISI ŞARKiSi ) 

Heyecanlı il a c e r a Fibni 

PE YASIZ UYA 1 
Bugon Gondoz ·2. 30 Matinede 

ÇôL BEKÇiLER( ve KANLI YOL 

DiKKAT: Bu rece içia Allaraycla Loca kalmamqbr. Numarah Koltuklar Pek az Vard1r. 
Loca istiyen uyın Halkımıua Tan Siaemumdan aldınaaları rica ohmu ... 

PBK YAKINDA PEK YAKINDA 
OÇ BOYOK ARTiST 

Garry Cooper • Ray Mllland • Robert Preston 
BiR HARiKA YARATTILAR 

GONOLLO KAHRAMAN 
Ttlrkçe Sözlü Filmlerin En F evkalideli ................. ._. .. ._.._. ...................... ... 

SAATCI ,,. ••••••••• -.ıs.rhu vi!Areti daimi en-
İzzet ve Zekeriye Haydin ,. cumenınden 

YENi SAAT VE FENNi GôZLOK SATIŞ YERi l • Adana·Taraus·pozan· 
. VE TAMIRATINI YAPAR b yolunun 102·250, 104-400 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 104-SOO kilometrelerinde bire· 
r metre açıkhtında (3) adet 

Longines , Zenith , Arlan ve emsali her 
nevi kadın , erkek , kol va cep arif mt
lan11z geldi •• Bu saatlann tekmH yatlık 
par çalan özel o ı a r a k f abrikalanndan 
getirilmiştir • 

Ayrıca Fenni Zel•• zarH 
g6z1Uklerlmlz de mevcuttur 

~~- Tamirat garantllldlr ~~ 

T. iş BANKASI 

ve 100-800, 101-550 kilomet
relerinde 3 metre açıkhj'uıda 
iki menfez İnfaab ketif tuta
ra olu (6997) lira (91 ~
fla llÇlk .......,_ Di ... 
tur. 

2- Eksiltme 6.3.941 tari
hine müaadif perıembe günü 
...t onda Villyet daimi en
cümeninde yapalacaktır. 

3- lıteyenler bu lfe ait 
kefil evraldle prbaameleriıü 
ıörmek için Nafia müdürlü
tine mlracut edebilirler. 

4- l.teldilerin (524) lira 
(84) kanat muvakkat teminat 

Asri Sinemada 
suvara BugDn gDndDz 
846 sr.atın .. lnden itibaren 

Koçuk artist .. Fakat bUyUk sanatkar 
IRllY TINPI 

Matine 

2,30 

BugUne kadar yaratbiı fllllllerln en glzel ve en mUesslrl 

Kii.çiik Prenses 
illveten : en son moda jornalı 
BDgDn gDndDz son defa orarak 
Levıa ııe Mecnun - kQ Ok Prens 

BUGÜN MATBAASI 
·Son Sistem Makinelerle 

Basılan Güzel ve Ucuz ı, 
Ancak (BU G ON) Matbaa-

~ -- ----=-----= --:....=---= 
-----

-- ~---=-~::-;=-_~: 

sında Yapılabilir 
Siz de· TABA AiT ışLERINızı 

1 (BUGÜN) Matbaasına 
YAPTIAINIZ. 

1 

< Mıklf'ath Bisiklet KOfUSu > Adana seyyar satın alma komlsyonudan 
23-Şubat-941 pazar günü Cinai Kilosu Teminat bedeli Teminat akçaa 

evimiz tarafından mükifath Lira Lira 
bir bilildet kotuau tertip Fualya 400,000 48,000 7200 

eclilmiftir. Kaydolmak ve ~=t == 25,000 :~: 
~ ......... Gzere Hdrewl Mercimek ıoo.ooo ::: 6000 

aroaana müracaat edilme9İ Bulpr 200.000 40.000 6000 
ilan olunur. Un 200,000 34,000 ~700 

16 - 18 - 20 464 Sade ,. 100.000 150,000 22500 
Arpa 1,000,000 57,500 8625 

KUçUk tasarruf hesaplan 
1941 iKRAMiYE PLANI 

vermeleri ve ehliyet vesika•l !!!!!!!!!!!!l!!!l!IJ!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B! Yulaf 1,000,000 65,000 97.50 

1 • Cim ve miktarlarile muhammen bedelleri ve muvak
kat teminatlan yukarıda yazılı dokuz kalemden iki kalem Zari nufus cizdanı 

K E' 1 DELE Rı 

almak üzere. evrakı müabite
lerinin dilekçelerine batlamak 
auretile yakanda 2 nci ...... 
dede yazalı ründea üç gün 

S25 dotumlu olup Ceyha· yem maddelerinden arpa ve yulaf mevzuatsız ve yedi kalaaı 
iqe maddeleri de mevzuatla olarak puarlak ıuretile ve aaft 
miktar üıeriadea abn ahnac•kbr. 4Şa6at, 2Magu,1 Afutos,3/ldndleırin ıtırilılerbul. ..,,.z,,. evvel Yillyette miiracaatlan aan kaltaJdye mahallesinde 

ikiaıet etmekteyim. Aaker
litimi Dörtyol 41 nci alay 
lçhcii tabur 9 ZUDCU bölük• 
te on&qa olarak ifa ettim 

..---__. 1941 iKRAMIYELERI llmndır. 
462 16-19-22 26-
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Zayl vesika 
Adana nlfaa mlclürlütln• ba buauat nlfal cUdanıma 

den alcbjam nüfaa kltıdun ile ıubemce .......... t verilmişti. 
içeriaincle yazdı askerlik ter· Her nualaa bu cüzdanıma zayi 
llİI vesikamı kazaen zayi et· ettbn yeniaini alacatımdan 
tim yeaiainl alaıcatımdan es-
kilinin hükmü olmacbpu ald cüzdanımm hiç. bir kıy'· 

1 ._,_ 1- :ıa_ edenm· • meti kalmacbx..-. :ıa ... ederim. TUrklye it Bankasına p•r• J• ınna.... V8 ..... • .... ,._. 
nm para blrlldlnn" ve f•lz elmlf olma, eynı Karataş nabiyeliniD Çukur Ceybanda kaltakiye 
•11111nd• talDnl•I de denemlt olursunuz. 377 kunt klytlnden iamail ot- maballeainde Kadir . ı, S30 dojumla Hasan Şen• otlu Muu Yılmaz 

lllıe 465 466 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
D•ıkkat • Horozoğlu Klfeslnden Piyango blletl alan muhakkak 

• zengin olur. 

D•ıkkat •Zevkle dinlemek ve net •da almak lstlyen mutlak• 
• H O R O Z O G L U llalazasından ceryanlı veya •kUmUlat6rlU 

Radyosundan Aımah. 
. 

Gramaton almak istiyorsanız ffarozoılÜM•t••- ·~ her çeflt 
Gramafonlar sebDiftir. PLAK &atlar• (125) bnttar 1 ~ 

Hırozoııu 

• 

2 • lfba dokuz iadem İafe ve yem maddeleri toptan ve
ya parçalara ayumak auretile de ayn ayrı taliple,e DWe 
edilecektir. 

3 • Evuf ve şerait her gün Adanada Tlmende 2. Na
marah seyyar satm alma komisyonunda, latanbul ve Anb
rada talip zuhur edenler de mezkGr yerlerin leVUUD hür· 
liti Aba alma lcomilyonuna gönderilen evsaf ve huui f811· 
lan ılrebilecelderdir. 

4 - Pazarllk ,ana 24-2-941 puarteli paü uat 10 ve 
- ı ele o1.-... 

5 • Puarlak yeri Adanada Tümende 2. No. h 1eyyar u· 
bn .. alma komisyonunun binumda olacaktır. 

6 • Taliplerin mezk6r aüa ve _..,... ......... .._ 
lanmalan. 

941 Modeli 
Olrkopp - blslkllflırl 92 sıulll bir say " 

tıcrUbı ııhsuıu bir 11hısırdir 
BRhaıll 941 m•Uerindeki yenilikleri " DORKOPP 

seuniı • •lfhlr bisikletlıriniı birincisi yaplllktadt; 
Umumi satış yeri 

Necip 6zyazOan Asfaft cadde No. 84 

lrlYDI aazı Adan 

l.dlıa S • 1 i 6 i : C..U ORAL 
U• ... N.,,._ llllMri : ._.., 1'__, ÇELiK 
.. ltlıfı F. ,.llfllillJN. &cıı .. ., A._ 


