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ROPORTA.J 

lnfilöklann korknç gürül-
tüleri arasında Londra! 
Müthiş bir gecenin ertesinde, bomba· 
lanan bir mahallede neler görülür? 

Gülle yerine havaya ı 
atılan insanlar 

Şikagoda büyük bir top her· 
gün iki adamı mermi yerine ha
va ya atmaktadır. Canlı mermiler 
60 metre irtifaa kadar çıkıyor. 

sonradan büyük bir ağa düşüyor
lar. 

Ceyhan ve Seyhan nehir
leri alçalmağa başladı 

insan ve hayvanca zayiat 
olmadığı bildiriliyor 

son günlerde Almanların ln· 
giltereye veLondra şehrine 

kar~ı hava akınları azalmıştır. Hatta 
bir halta vardır ki , Alman hava 
kuvvetlerinin başlıca hedefini teş

kil eden Londra şehri hiç bir taar· 
ruza ugramamışhr. 

Hava taaruzlarının azalmasında, 

hallemizde ancak mektepler bulun· 
duğu cihetle taaruzdan masun bu
lunduğunu iddia ettti. 

Tam saat 11,45 de ilk infilak 
gürültüsü işidildi ve bunu diğerle· 
ri takip etti. Borobaların yekdiğe

rinden birer kilometre uzakta düş
tüğü tahmin ediliyordu. Bu bal, ba 

na sokağa çıkmak lngilterenin aldığı 
sıkı müdafaa ted
birleri en mühim 
bir imi! olmakla 
beraber, kış mü· 

oasebetiyle şimal 
ve Manş denizle· 
rinde hüküm sü-

Bir yabancı gazeteci cesaretini verdi. 
l Sokak kapkaranl 

ren fena havala
rın ve fırtınaların 
da rolü vardır. 

anlatıyor; I ıktı. Işıklar mask~ 
•---- lenmiş iki taksi 

Ağ tabii şehrin büyük bir 
sirkindedir. Canlı mermilik yapan 
bu iki cambaz bilhassa şimdiki 
harp dolaysile Aı:ıerikalılar ara
sında heyecan uyandırmaktadır. 

• Pariste 
Pariste yiyecek Fi r mi n 

Dorado 
kaçakcılıgı adında ta-._ _______ _. nınmış bir 

berber ve bir çok artistler kaçak 
suretile yiyecek tedarik edip sar
fetmek töhmetile mahkemeye sev· 
kedilmişlerdir. Tevkif edilen artis
tler arasında meşhur şantöz Lu
cienne Boyer de vardır. 

s eyhan ve Ceyhan nehirleri feyezanının sebep olduğu tahribat 
etrafında Vilayete peyderpey malumat gelmektedir. Zeamet 

köyü civarında taşan Seyhan suları bu köyün arazisile Kuranşe, Karaırö
çer, Sarımsak köylerinin bir kısım arazisini basmıştır. 

Milımandar mıntakasında B. Kadri çiftliği civarında yol üzerinde 
açılan redikten sular Taşc ıve nümun" çiftliği toprağına ıeçmiştir. Taş· 
ç• köyünde bulunan su işleri amelesi suların başka tauflara geçmesine 
mani olmak için tedbirler almışlardır. 

Ceyhan nehri ise Avrat mezarı, Akdam, Çotlu, Araplar köyleri 
arazilerinin bir kısmını kaplamıştır. 

Öğrendiğimize göre Seyhan ve Ceyhan diindenberi seviyelerini al· 
çaltmış bulunuyor. Seyhon bir metreden fazla çekilmiştir. 

Ceyhanda su istilasının arazide yaptığı zararlar tesbit edilmektedir. 
Halen insan ve hayvanca bir znyiat olmadığı anlaşılmıştır. 

Tarih 
kurumu 

Her ay Ankarada 
ilmi toplantılar 
tertip edilecek 

Ankara 31 ( A.) - ha
ber aldığımıza göre Türk tarih 
kurumu ıerek azasına; ve fl'C
rekse tarih, arkeoloji ve antro
poloji ile meşğul ilim mensup
larına yeni araştırmlarla elde 
ettikleri ilmi neticelere dair 
konuşma fırsatını vermek mak
sadile ayda bir defa toplan· 
tılar tertip etmeğe karar ver
miştir. Bu toplantılardan ilki 

1 
yarın saat 15 de dil, tarih, coğ• 
rafya fakultesinde yapılacaktır. 

sokakta gürültü 

çıkarmadan geç 
iyordu. Yakındaki 

yol ağzında bir 
otobüs, yoluna 
devam için alar~ 

mın geçmesine 
intizaren kenarda 
boş duruyordu. 

Altı aydanberi 
geceli gündüzlü 
Almanların büyük 
hava hücumlarına Kırmızımsı bir 
göğüs geren Lond·•--------------· renkte olan gök 

Yaga kaldırımlarında sey
yar satıcılar tablolarını se
rerek işleriyle güçleriyle 
meşgal oluyorlar, gezici ha· 
nende/er, mizikacılar şar· 
kılar söylüyorlar, halk da 
bitip tükenmek bilmigen 
bir sel ğibi işlerine gidi· 
yordu. 

ralıların gösterdikleri fedakarlık, 
soğukkanlılık, bu harbin tarihinde 
parlak sahifeler işgal edecektir. 

yüzü, tenvir edici fişeklerin 

Bir gün Şantöz berberde saç· 
larını tanzim ettirirken yiyecek 
tedarikinde tesadüf ettiği güçlük· 
ten bahsetmiş, bunun üzerine 
berber kendisine vesikasız yiye· 
cek bulacağını söylemiştir. Ber
ber sözünü tutmuş, kaz ciğeri 
vesaire gibi bir çok şeyler bul· 
muştur. Bunun üzerine başka ar
tistler de gelmişler, berber onla· 
ra da yiyecek temin etmiştir. 

Bu sırada polis berberin sık 
sık Paris civarına seyahat ettigini, 
ve kendisine küçük sandıklar gel· 
diğini görerek tahkikata başlamış, 
sandıklardan birisi açılınc,a için· 
den pek çok yiyecek çıkmıştır. 

Berber yiyecek kaçakçılığı ile it· 
ham edilmiştir. Artistler de cü
rüm şeriki olarok mahkemeye 
sevkediliyorler. 

lzmirde tütün 
satışları Ziraat işlerimiz 

Almanlar lngiltereyi ve Lond
rayı devamlı hava bombardıman· 

!arına tabi tutmakla, bir taraftan 
lngiliz milletinin maneviyatını boz
mak, memleketin umumi hayatını 

felce uğratmak, lngiltereyi oturu
lamaz bir hale getirmek ve diğer 
taraftan m u a z z a m lngiliz 
harp sanayiini tahrip etmek, lngi
liz harp ve ticaret gemilerini Ana
va!an limanlarında barınamaz bir 
vaziyete sokmak istiyorlardı. 

Almanlar binlerce tayyare ve 
pilot kaybetmelerine rağmen bu 
ıayelerinde muvaffak olamamış· 
lardır. 

lnıiliz milleti, donanması, or
dusu, harp sanayiile dimdik ayakta 
duruyor ve memlekete yapılacak 

herhangi istila teşebbüsünü akim 
bırakmağa hazır bulunayor. 

Londrada üç ay kalmış ve ahi
ren memleketine dönmüş ecnebi 
bir gazeteci, hava bombardımanları 
esnasında Londra halkının hayatını 
ıöyle tasvir ediyor: 

"Londrada 17 ey!Olde geçirdi
ğim ilk gece hava bombardımanile 
geçti. Yıldırım harbi, on günden
bori başlamıştı. Akşam yemeğin

den sonra pansiyoner bulunduğum 
evin salonunda koltuğuma gömü
lerek k•hvemi içiyor ve resimli 
bir mecmuanın sahifelerini karıştı· 
nyordum. Yanımdaki masada dört 
pansiyoner briç ovnuyurlardı. Sa· 
lon sıcaktı. vücuduma bir rehavet 
çökmüştü: Oturduğum pansiyon, 
şehrin merkzi bir yerinde ve Pica
dilly Circus'dan ayakla on dakika 
uzakta bulunuyordu. 

Akşam tam saat 20 de alarm 
düdükleri keskin keskin ötmeğe 
başladı. 20,30 da uzaktan top sesle
ri işitildi. Alman tayyareleri Londra 
civarında bir mahalleye gelmişler
di. Belkide uçtukları mahal, Lond
radan uzak bir yerdi. 

Londıa muazzam bir .;ehirdir, 
yedi milyun nufusu vardır. Londra· 
nın binalar inşa edilmiş. olan saha
sı da mesahai sathiyenin ancak ye
dide birini işgal eder. Londra, uç
suz bucaksızdır. Çünkü şehrin mer
kezi mahalleleri müstesna, diğer 

mahallelerdeki binalar umumiyetle 
ikişer katlıdır. 

Saat 22 de uzun bir sükOt ol
du. Fakat biz ytrlerimizde'I kımıl

damadık. Çünkü: ( Tehlike geçti ) 
işareti verilmemişti. Biliyorduk ki 
Londranın gece ziyaretçileri, bir 
aralık şehrin üzerinde dolaştıktan 
sonra başka yerlere gidiyorlar, son· 
ra da tekrar Londra üzerine dönü
yorlardı. 

22,30 da pek yakın bir yerde 
bir hava bataryasının keskin top 
sesleri duyduk. Bu toplar, büyük 
bir binanın taracasına y~rleştiril
mişti. Ayni zamanda ıök yüzünde 
motör gürültüleri de duyuldu. Fa. 
kat ne bombaların düşerken hava
da çıkardıkları keskin ıslık sesleri, 
ne de infilakların korkunç gürültü
leri işitiliyordu. 

Pansiyon salonunda briç oynı· 
yanların en yaşlısı, Almanların ge· 
ce yarısın& kadar be..iefleri aramak· 
la me,gul olacaklarını, bizim ma· 

ve projektörlerin huzmeleri ile ışıl 
dıyordu,o Bu muvakkat aydınlatma· 
lar, bin metre irtifada -duranve su
cukları andıran sabit baraj balon
larının heyülilarını ara sıra sezdiri
yordu. Pek yakında bulunan Soho 
mahallesinde yangın çıkmıştı. 

lzmir 31 (a. a.) - Dün akşa
ma kadar yapılan tütün satışları 

30 milyon kiloyu bulmuştur. 

Birinci kanunda devamla yağmur-- -- - - --
lardan istenilen istifade edilemedi 

Böyle manzaralar, benim için 
yeni bir şey değildi. Finlandiyada, 
Namsos'ta, Narvik'te ve lngiliz 
Fransız kıtaatını Norveçten alarak 
geri götüren kafilede bulunmuş
tum. 

Denizde pek müthiş ve pek 
feci olabilecek bu bombardmanlar, 

karada, doğurduğu korkuya nis!ıet· 
le, pek zayıf netice veriyor. 

Finlandiya harbi esnasında, 
Mareşal Mannerheym'in karargahı 
olan San Mikk.eli 1 kasabası, her 
gün tayyereler tarafından bombar· 
dıman edildiği halde binaların an
cak yüzde ikisi harap olmuştu. 
Narvick şehri, iki ay mütemadiyen 
lngilizler ve Almanlar tarafından 
denizden, havadan ve karadan 
bombardman edildiği ve taş üstOn
de taş kalmadığı zannedildigi hal
de ancak altmış ev yıkılmıştı. 

18 eylülde geceki hava taar
ruzunun hedefini teşkil etmiş olan 
ve evleri ne bahçeler ve ne de 
tarlalar ile l:ıir birinden ayrılmamış 
bulunan holkı pek çok Oksford 
Circus'a giderken bütün gece küt
le halinde yapılan devamlı bir 
bombardmanın neticelerini gözle
rimle göreceğimi düşünüyordum. 
Atılmış olan her bombanın hedefi-

1 
ne İsa bet etmiş, hiç olmazsa yüz \ 
e~ yı~ılmış olacağını ve maktulle- l 
rın bınlere varmış bulunacağını 
zihnimden geçiriyordum. 

• Meşhur vahşi t a~id~s~ 
hayvan avcısı bildi,adi

ğine göre 
Ö 1 d Ü dünyanın ..._ _______ _, meşhur 

vahşi hayvan avcısı Henry Ha
genbeck, 75 yaşında olduğu hal
de Ceylan adasında bir sivil esir 
karargahında ölmüştür. H~genbeck 
vahşi hayvanları canlı olarak av
lıyarak hayvanat bahçelerine sa· 
tardı. Yarım asır içinde binlerce 
hayvan tutmuştu. Almanyada Ham
burg şehrinde kendisinin büyük 
bir hayvanat bahçesi vardı. Son· 
ra bnnu Alman hükQmetine sat· 
mıştı. 

Hagenbeck harpten evvel 
kaplan tedarik için Hindistana 
gitmişti, Harp çıkınca, Alman ol
duğundan orada alıkonulmuş ve 
bir sivil esir karargahına gönde
rilmişti. • Ada tavşanları 

ve kırlangıçlar 
nasıl su içerler 

Son za· 
m an !arda 
Fransız 
mecmuala· 
rında , ada 

Bir Türk kadınının 
Hayırseverliği 
Ankara 31 (a. a.) - Ankara· 

nın hayırsever kadınlarından Sü· 
mer mahallesinde Hacı Muharrem 
kızı Fatma Oral tarafından Kızıla
y• 26 adet Mahmudiye ve 4 adet 
hamidiye altunu teberrü edilmiştir. 

Kızılay cemiyeti bu insani ala
kadan dolayı teşekkür etmektedir. 

iki köy halkının 
vatanperverliği 

Kurban Layramında, Ceyhanın 
Doruk köyü mektep muallimi Mu
hittin Aydaş ve Muhtar Şükrü Ka
yanın, göklerimizin korunması için 
halkı irşat ve ikaz eylemek sureti· 
le vukubulan himmet ve delaletle
rile Doruk köyünden 169 ve Dor· 
basan Dede köyünd~n 31, ki ce· 
man 200 lira, teberruat temin edil
miş ve hava kurumu Ceyhan şu· 
besine yatırılmıştır. 

istimlak kararna
mesi hazırlanıyor 

Ziraat müdürlüğünden, birinci 
kanun ayındaki ziraat işleri etra· 
lında aldığımız ma!Qmata göre, güz 
zerriyatına hız verildiği bu ayda 
devamlı yağmurlardan matlup de· 
recede istifade edilememiş ve zer· 
riyatımız ~eçen senelere nazaran 
noksan bulunmuştur. dolu ve diğer 
havai müesserattan zarar yoktur. 

Bu ay zarfında bir selektör 
makinesi 72,200 kilo buğday ve 
6000 kilo yulaf temizlemiştir. Ayın 
sonuna kadar 5 selektörden geçi· 
rilen tohumluk miktarı 1,204,939 
kiloyu bulmuştur. 

Bu ay zarfında 3472 dekar fa
reli arazi tesbit edilmiş ve 552 de· 
karı temizletilmiştir. 237 domuz 
öldürülmüştür. 

Harp esirlerine gönderile
cek hediyeler 

lzmir 31 [Hususi] - Avrupa· 
daki harp hali sebebile Kızılay ku· 
rumu muhtelif memleketlerdeki harp 
esirlerine memleketimizdeki akra· 
baları tarafından gönderilecek he
diyeleri muntazam koliler halinde 
sevk vaaifesini deruhte etmiştir. 

Ayrıca Almanya ve lngilteredeki 
harp esirlerine 20 bin lira kıyme· 
tinde kuru üzüm, incir ve fındık 

hediye edilecektir. Bunların lzmir 
piyasasından mubayaası için teşeb
büslere başlanmıştır. 

Gümüş100 
Hakikatte ise, biri büyük ma

ğaza olmak üzere bir kaç yıkılmış 
bina ve bazı yolların seyrüsefere 
kapanmış olduğunu gördüm. Umu· 
mi hayat bu tahribata rağmen ta· 
bii mecrasını takip ediyordu. ük· 

tavşanlarile kırlangıçların su içip 
içmedikleri hakkında büyük bir 
münakaşa cer~yan etmiştir. Çift· 
liğinde ada tavşanı yetiştiren hay· 
vana! dostu dir Fransız ada tav
şanlarının su içmediklerini iddia 
etmiş, ve bu münakaşa esnasında 
"ada tavşanlarından başka kırlan· 
gıçlar da sudan nefret ederler,. 
demiştir. 

Bu mesele etrafında cereyan 
etmiş olan münakaşalardan ada 
tavşanlarının yalnız çok su içmek· 

Ankara 31 Hususi - Maliye 
Vekaleti Milli emlak müdürlüğü is 
timlak muamelelerine tealluk eden 
hükümleri ihtiva edecek istimlak 
kararnameleri hakkındaki tetkikle
rini ilerletmektedir. Haber verildi
ğine göre, Fransa, İsviçre, Yugos
lavya ve yunanistanda bugün mer'i 
olan istimlak kararnameleri getiril· 
miştir. Bunlar peyderpey tercüme Kuruşluklar 
ettirilmekte ve mevzuatımızda mev· ı Gümüş 100 kuruşluk dün ak-
cut muhtelif kanun metinleri de şamdan itibaren tedavülden kaldı· 

le kalmayıp kuru yem yedikleri 
zaman suya şiddetle muhtaç bu- 1 

tetkik olnnmaktadır. Yeni karar· rılmıştır. Bu yüz kuruşlar bir sene-
namenin hazırlanmasında bunlardna zarfında ancak Ziraat Bankasınca 

Devamı Üçüncüde lun dukları da sabit olmuştur. istifade edilecektir. değiştirilebilecektir. 

,ı== BugUn'Un Romanı: 65 

l=B==U==K==A==D==l=N=:=n=~~===ll'\l=~;=C=A==S ~ır~ ! . ~ 
manasına geldiğini, 17 rakamının da - Yoktu yal tulmuştu. Haymın gönderdiği ra-
bir tayyarenin sıra numaras· veya - E.vet yoktu. Fakat ben bu va· porların boşluğuna rağmen onun-
muntazam bir h&va postasının ı'şa· · ett k d .. · cu ordu umumi karargihı ihtar ııy en sizin çı ar ııınız netıce· 

reti olduğunu sanıyor. Bu mevzn den başka bir Mtice çıkarıyorum• telgrafları göndermedi. 
üzerinde yapmanızı emrettiğim tah· Gizli asker yeraltı galerilerinde biz Askeri zabıtanın malOm olan 
kikatın neticesi hakkında hergün bulunduğumuz zaman yoklardı. yegane faaliyeti, bir Fransız aske-
bana ma!Qmat veriniz. Vaziyet bu Haym kendini kaybetmiş gibi. rlnin tesadüfen tevkifile Fransızlar 
şekilde devam edemez. hiddetle bağırdı: için nikbin haberlerle dolu küçük 

Odada uzun bir sükOt oldu. S ld bir gazete neşreden ve piyasaya - iz çı ırmışsınızl 
Hepsi fena halde bozulmuşlardı, Merk~z kumandaoı müdabele çok güzel taklid edilıniş mürur !ezke· 
Haymın çenesi sinirden ıeviş geti- etti: releri, hüviyet varakaları çıkaran giz. 
ren bir tavşan gibi oynuyordu. Ni- li bir matbaanın meydana çıkarıl-

f - Yetişir rica ederim. Kav· 
hayet konuşmağa muvaf ak olJu. masından ibaret kaldı. 

b 1 gaya lüzum ve mahal yok. Zaten 
Hiddetten titreyen ir ses e hay· k I b' d k Bu son muvaffakiyet, hapisha-vaziyetimiz müş ü , ır e avga· 
kırdı: ne hücresinden " intikam " cemiA !arla sinirlerimizi bozmıyalım, 

- Hayır, bunun imkanı yok. yetini ihbar eden lsviçreli sayesin· 
Bunlar aldığı parayı haklı ıöster- * * * de elde edilmişti. Hayın onu ser-
meğe çalışan bir casusun uydurma· (17 Haziran 1915 den bes bıraktırmış ve hizmetine al-

larından ibaret .. Korkunç olan şey 30 Haziran 7975 e kadar) mıştı. Faydalı olacağs benziyordu. 
kumandanlığın buna inanması .. Ba Dig" er taraftan Lirinci mülazım fier şeye rağmen, müteakip 
yüzden hepimizin itibarı mahvola· on beş gün, Sen Kronten merkez ilk disiplin kıtasını kurmuştu. iki 
cak. Yeraltı galerilerini aezdik. d l • d d k' yu"z Fransızı şehı'rden alarak Som • kuman an ıgın a son erece sa ın 
Gizli asker olıaydı ırörecoktik. De· S ı b'l' d' k' 'b' ı· b' cepbesı' aerı'sı'ndekı' e'-·erı'ya bom· geçti. anı a ı ır ı ı sı ır ı ır • u 
mek ki yok. d k d b ·ı t b" t" bardman altında kalan köylerde e&-ne ar esı e, mevcu u un 

Kompan atıldı! mes~leler halledilmiş olma1a bilo çalıımaia, daha doğru ölmeie fl'Ön· 
- Evet, yoktlı . tehir edilıııl.t veya belki de ıınu- tierıııl.ttl. 

Nihayet Liyan da serbes bıra· 
kılmıştı. 

25 haziranda ordu umumi ka· 
rargihı, uzun zamandanberi ilk 
defa olarak bir iyi haber tlegafla
dı. 9 hazirandan 19 hazirana ka· 
dar Sen Kron!enden asker gönde· 
ı'lldiğine dair hiç bir ma!Omat alın· 
mamıştı. Stifelin ölümündenberi 
ise bunun üzerine gergin sinirler 
rahata kavuştu, ve ertesi gün 
Hayın yapılacak hiç bir şey bula
mıyarak, bü~ük şöhret kazanan fU 
emri neşrettı: 

" Sivil halkın tavukları bacak. 
!arından ve tavşanları kulakların
dan tutarak götürmeleri şiddetle 
yasaktır. Böyle muameleler gayri. 
insanidir. Fransız kanunları hay. 
vanlara fena muamele edilmesini 
menetmiştir. Alman makamları ~u 
kanunları hürmet ettirecektir.,, (1) 

( l ) MHtoo ıureU yazılan bu enılr 
romaııcıoıo mulıayylloııiadeo dojmllt 
dojll lı.akıkldlr. 

<Dev-tı Wll') 

Ziraat mektebinde kışlık ola• 
rak 147 dekar yulaf, arpa ve fiğ 
ekilmiştir, 

Pamuk üretme, çiftliği Hacı Ali, Ku

zucuoğlu, Abdioğlu ve Tilki bu· 
cağı çiftliklerinde 3300 dekar i
kilem.• ve sürme, 500 dekar arpa 
zerraıyatı yapılmış, lS0,000 kilo 
çiğit selektörden geçirilmiştir. Bu 

ayda üretme çiftliği pamuk hasa
dının sonunu almış, 940 senesinde 

1300 dekar ekdiği sshadan 197 287 . . 
kılo pamuk almıştır. Buna muka· 

bil 324,137 kilo çiğit elde edilmiş
tir. 3000 dekar ekilen hububattan 

ise 310,179 kilo mah•ul alınmıştır. 

Üretme çiftliğinin bu seneki 
kirı 140 bin lirayı bulmuştur. 

TOPRAK TEVZi 
komisyonları 

Ankara 31 (ha.uei) Arazi ihtilaf
la bal ve muhtaç köylüye top· 
rak tevzii için geçen sene faaliye
te geçen Toprak tevzi komisyonla
rının adedi önümüzdeki yıl için bo 
husustaki talimatname icabı ola~ak, 
kırka iblağ edilmiştir. Bu komi,... 
yonlarda kadastro mektebinde ihti· 
sas gören talebe istihdam edile
cektir. 

Komisyonların faaliyet merke~
leri şimdilik Karadeniz ve Eıre mın
takaları olacaktır. 

• Y ıpılan tetkiklere göre 
Karabükte gemilerin tamiri için lü
zumlu saç levha ve diğer çelik ak
sam imal edilebilecektir. Şimdiye 
kadar hariçten getirilen bu malze
me harp vaziyeti dolayısiyle ithal 
edilmemekte ve bu yüzden tamirat 
yapılmamakta idi. Şimdilik eski 
saç levhalardan istifade edilmekte
dir. Karabük fabrikalarında tesisat 
tamlanınca hariçten saç it ha !ine de 
lüzum kı.lmıyacaktır. 

• Belediye memurlarının di
ğer devlet memurları gibi kaza, 
ölüm ve takaütlüklerinde kendile• 
rine, ailelerine yapılacak yırdım· 
lar hakkından Barem kanununun e
sasları dahilinde yeni bir proje ha· 
zırlanm~ktad~_r· Bu projenin bir 
maddesıne gore Belediye memur
ları da diğer devlet memurları ri· 
bi senede birer ay izin alabilecek
ler ve hastalandıkları takdirde hH
tane ücretleri Belediyeler tarafın
dan ödenecektir. 

• Maarif Vekileti Kütüpha
neler Umum Müdürlüfü, yeni ço
cuk kü!l phaneleri tesisi için bir 
proje bazırlamıştır. lstanbulda mev· 
cud Çocuk Esirgeme Kurumu ço• 

cu k kütüphanesine ilaveten Üsküdar 
ve Fatihte yeniden iki çocuk kü· 
tüphanesi daha açılacaktır. Bu kü
tüphanelerde bütün çocuk neşriya· 
tı bulundurulacaktır. 

Çocuk kütüphaneleri tatil ay
larında sabahtan akşama kadar 
ders günlerinde saat 15,30 daıa 
ıonra açık bulunacaklardır. V eki· 
le tarafından çocuk kntnpbanılcri 
için yeni uqrlyat buırlaııacılı.tır. 



l Şubat 1941 
14 reyle kabul etmiştir. Layihaların 
hafta içinde umumi meclisten ge· 

a 

BORSA Alman devlet reisi Bay Hitlerin 
nutku lnjiltere ve Amerikada 

büyük bir alaka uyandırmmaıştır. Ge· 
rek lnıiltere ve gerek Amerika ga· 
zeteleri Bay Hitlerin yeni bir şey 

ç.eceği tahmin edilmektedir 

Şimali ltalyada karışıklıklar ç.ı" 
tıiı muhtelif kaynaklar tara

fından bildiril· 

Adana Ticaret ve Zahire Bonuı 

HABEŞ 1 1 YARDIM PROJESiNiN 1 
'-YENi ŞEKLi 

DERNE 
• 

31 lkinciklnun 1941 
Piyasa cetveli 

Eaaıı: 

Kr. S. 
Eaçok 
Kr. s. 

söylemedi ğ i n i 
tebarüz ettir -
mektedirler. Fa 
kat bu arada 
dikkate değer 
bir nokta; Hit
lerin artık Bol· 
,evikliği bir ta· 
rafa bırakarak 
bütün şiddetile 
demokratil e r 
bllcum etmesi
dir. Bazı Ame
rikan gazet ~le
rine göre, Al
manyanıo Sov
yetlerle arala· 
rı açık bulunr 
duğu zamanla 

Harp ve 
Diplomasi 

diği halde Roma 
tarafından tekzip 
edilmişti. Fakat 
Romadan gelen 
bir habere gö· 
re son günler 
zarfında Milano 
valisi Matsiyani 
Vekalet emrine 
alınmış ve y~rine 
Torino valisi Ti· 
yenni"1ayin edil· 
miştir. Milano 
valisinin vekalet 
emrine alınması 
bu şehitde ka· 
rışıklıklar ç.ıktığ 
haberini teyid 

imparatoru 
Ordusunun kud
retine güveniyor 

Ruzvelt 
selihiyet 

garnızonu 
l • Klevland S5.SO 

10 bin ltalyanın 
çoiu kaçtı 

ll - .. 

Bitlerin nutku 
Akala 
Kapu mah 
P. Temzi 
Kozacı P 

48,50 

ve 
da 

İngiltere 
Anıerika 
alaka uyan
dırmadı 

Hartum 31 (a.a) - Royter 
ajansının: lmparatör Haile Se
lasiyenin umumi karargahı neı 
dindeki muhabiri yazıyor: 

a 1 d ı ! Kahire 31 (a.a) - Royter 
ajansının ortaşark kuvvetleri 
nezdindeki muhabiri bildiriyor: 

1 • Ma.Parlatı 49,SO 50,SO 
9 

Alman devlet reisi komonistlere 
şiddetle hücum etmiş ve lngiltere 
ile arası açık olunca da demokra· 
silere hücuma başlamıştır. Hitler 
939 eylQlunda verdiği bir nutukta 
da şunları söylemişti : " Garp dev· 
letlerinden hiç bir istediğim ve iıı· 
tiyeceğim yoktur. Fransa lle Al
manya arasındaki hudutların kati 
olduionu temin ettim. lngiltere ile 
daima doı.tluk ve iş birliği teessü
ıilne çalıştım. Bizim Zigfrid hattı
mız şark hududu olacaktır ve Al
manyanm bu hattı hareketi bir da· 
ha değişmiyecektir. Bitaraf devlet· 
lere srelince, onların bitaraflığını 
sraranti ettik, bu devletlerde bitaraf· 
h"larını muhafaza edeceklerdir . ., 

O zaman söylenen bu sözlerin 
reçen sene ve bu sene söylenen 
sözlerle tezat teşkil ettiği Ameri
kan ve İngiliz mahfilleri tarafından 
beyan olunmaktadır. Bilhassa lngil· 
tereye karşı en büyük silahın de
nizaltı gemileri olacağı sözleri de 
dikkat nazarından kaçmamaktadır. 
Çünkü şimdiye kadar lngiltere tay
yarelerle tehdit ediliyordu. 

Valsin sözleri 

Japonya hariciye nazırı Matsuoka
nın bir kaç gün evvel söylediği 

natoHa u Amerika Çini ön müdafaa 
battı ittihaz ettikçe bu devletle 
azlqmıya imkin yoktur ,. sözleri 
hakkında Vels şunları söylemiştir : 
.. Amerikanın ön müdafaa hattı it-

tihazına, Amerikanın ön müdafaa hat· 
h karşısındaki adamlar sebep ol
maktadırlar.,. 

Yani Vels dem~k istiyor ki; 
karşıdaki adamlar Amerikanın ön 
mildafaa hattından bahsettikçe Ame
rika ön müdafaa hattını ileriye fÖ· 
tGrmek mecburiyetindedir. 

Ruzvelte verilen selAhiyet 
........_,_~ . 
Amerika mebusan meclisi hari-

ciye encümeninden çıkan 
yardım kanonunun esaslarına göre 
Reisicilmhur Ruzvelt'e lüzum gör
diliü harp malzemesile gemi, tay
yare infuına dair selihiyet veril
mektedir. Cümhurreisi bunları mü
dafaası için bayati ehemmiyet say· 
dıtı her devlete para ile, ödünç 
veya kiralamak suretile verecektir. 
Ve bıı selahiyet encümen kararile 
1943 yılı haziran sonuna kadardır. bu 
hususta vaşingtondan gelen haber 
lere göre bu yardım kanunu iızeri· 
ne konan tadiller vakit kaybedil
meden kabul olunacaktır. Hariciye 
encümeni liyihalan 8 reye karşı 

Tefrika No 

64 

Amerika Hariciye Şark butdayı 
K. Çijidi s 

müsteşannın nutku 
Koza 

Susam 
•o• 

imparator, Bath şehrindtı1 
bulunduğu müddetçe memleke
tinde cereyan eden hadiseleri 
yakından takip etmiştir. Haile 
Selasiye bana şonlan söylemiş
tir: 

" - İyi techiz edilmiş 
olan ordum şimdi yeniden mu
harebe etmek kudretindedir. 
Askerlerimin meşakkatlerine ve 
muvaffakiyetlerine iştirak et-

Ruzyelt, mUdafaa
sı Amerika için 
hayati olan hUkQ
metler hesabına 
mUdafaa malzeme
si ın,a ettirebile
cek 

Küçük bir liman olan Der 
ne Tobruktan bir hafta sonra 
düşmüştür. İngiliz ve Avustral 

ya kıtaları önce ileri mevzileri 
işgal etmişler ve bilahare kati 
ltalyan mukavemetine nihay.,t 
vermişlerdir. 

Ankara Kambiyo Borsasa 
31 lkinciklnun 1941 

s. -eder mahiyettedir· 

Bulgaristamn istiklAI ve 
hürriyeti 

Derne gamizonununlO bin 
kişiden mürekkep olduğu, bun 
ların da çoğunun kaçtığı zan 

Sterlin 
Dolar 

Kr 
s 

132 
24 
20 

İçlerinde tanınmış Demokrat 
mebuslardan Stenofun da bu· 

lunduğu on beş nafiz Bulgar me
busu hükOmetten sormak üzere 
birtakım süalleri havi bir liste ha· 
zırlamışlardır. Bu süaller arasında 
hükQmetten bilhassa şunlar sorula: 
caktır: 

" Bcrsthesgaden de neler ko· 
nuşuldu? Bulgaristanın istiklal ve 
hürriyeti tehlikedl:midir? HükQmet 
bu hıısu~ta tedbir ahyormu? 

Sovyet hariciye umumi katibi 
Sobolefin Sofya ziyaretinde neler 
konuşuldu? ,,· 

Malumdur ki evvelce Bulga· 
ristanda neşredilen bir beyanname 
de Sovyetlerle işbirliğinin arttırıl
ması ve Bulgaristamn ~ sulha bağlı 
kalması teyid edilmişti. Bu beyan
ı.amede Bulgar harici siyasetinin 
askert ittifaklar mevzu bahis olmak 
sızın hakiki bir bitaraflık ve •ulh 
siyaseti takip edeceğide · tebarüz 
ettir;lmişti. 

lngiliz dominyonlarmdaki 
fabrikalar 

• J ngiliz dominyonlarındaki ~fahri· 
kalar gün geçtikçe arttırıl

maktadır. Bu 1 şekilde fabrikala:-ın 

arttırılması iki sebepten ileri gel
mektedir. 

Evveli, Britanya adaları hava 
tehlikesine maruz kaldığından fab
rikaların Oominyonlarda inşası. 
ikincisi de bazı dominyonların harp 
sahalarına yakın bulunmaları .. 

Kurulacak fabrikalardan maada 
dominyonlarda tersaneler ve sair 
sınai müessisat da inşa edilecek· 
tir. Meseli bu arada Hindistanda 
12 bin tona kadar çelik gemiler 
yapan tersaneler inşa edilmektedir. 

Böylelikle dominyonlar kısa 
bir müddet içinde daha ziyade N· 

nayileşmiş olacak ve dolayısile ln
a-ilterenin harp kudreti"i arthra
eaktır. 

Arnavutlukta harekAt 

i 
mek üzere buraya geldim. Ni
hai z.afere kadar böyl& yaşa
yacagım,, 

--------
Uz un menzilli Alman top

larının faaliyeti 
Londra 31 (a.a.) - Fransız 

sahillerindeki uzun menzilli Alman 
topları dün sabah şafaktan az ev
vel karşı sahile ateş açmıştır. An
cak bir kaç obüs atılmıştır. Hasar 
ve insanca zayiat kayıt edilmemiş-
tir. 

Londra 31 (a.a.) - Dün gece 
lngiliz bombardıman tayyarelerinin 
vilhemshafnda hedeflere hücum 
ettikleri bildirilmektedir. 

(Baştarafı ikincide} 
kanlar; mağazalar açıktı, taksiler 
muntazaman ~eferlerine devam edi
yorlardı. 

-Yaya· kaldırımlannda seyyar 
satıcılar, tablalarını sererek işlerile 
güçlerile meşgul oluyorlar, gezici 
~nendeler, muzıkacılar, şarkılar 

söylüyorlar, halk da bitip tiikenmek 
bilmiyen bir sel gibi işlerine gidi· 

yordu. Hatta seyrüsefere kapatıl· 
miş bir yol ağzının yanında, büyük 
bir kuyumcu dük- kanı, kepenkleri· 

ni kaldırmış, kıymetli taşlarlasüs
lenmiş mücevherlerini büyük vit

rinlerde etajerle üzerinde relip 
geçenlere teşhir ediyordu. 

Bütün gece devam eden alir· 
ma rağmen Londra halkı, terüta 
ze büyük bir soğuk kanlıkla mu· 

tad işlerine gidivordu. Kadınlarda 
taranıp, süslenmişler sokaklara 
dölı.ülmüşlerdi. Gece hüculannın 

yegine tesiri,sa bah faliyetini iki ı 
aat geciktirme den ve Londranın 

gece h .. yatmı mataddan yarım 

aaat evvel dt1r durmaktan iba· 
ret kalıyor, 

Kıt mevsiminde mafualar ve 
dllkk4nlar ötleden dört saat sonra 
saat 4 ile 5 arasında kapanıyor, o 
zaman halk biran evvel evine var: 

yaşington 31 (a. a.) - Mü
messıller meclisinin hariciye encü· 
?1e.ni, Dem.okrasilere yardım pro
ıesıne tasvıp etmeden evvel, proje 
mucibince yapılacak masrafların 
i~i milyar dolara inhisar ettirilme
sı hakkında verilen bir cümhoriye-
tiçi tadil teklifini reddetmiştir. Bazı 

tadilatın kabul ile yeni şeklini alan 
proje, Ruzvelte şu selihiyetleri 
vermektedir: 

1 - Ruzvelt, mildafası Ame· 
rika birleşik devletleri için hayati 
olan hükQmetler hesabına lüzumlu 
telakki olunan bütün müdaafa mal-
zemesini inşa ettirebilir. 

2 - Bu malzemeyi satabilir, 
kiralayabilir veyahut ödünç verebi
lir. 

- 3 Bu müdafaa vasıtalarını 
tamir ve tecrübe edebilir. 

4 - Alakadar hükOmetlere, 
müdafaa hakkında haberler verebilir. 

S - Müdafaa vasıtalarının ih
racına müsade edebilir. 

Yeisin Nutku 
Nevyork - 37 ( A. A.) Nev· 

york üniversitesi hukuk fakültesin
de Jün bir nutuk söyliyen harici
ye müsteıarı Vela mihver Avrupa
da galip g-eldiği takdirde bu gali-
biyetin cenubi Amerikaya karşı 
siyasi ve iktisadi durumları ve 
nihayet bir sitilayı intac edilece
ğini beyan etmiş ve dinleyicilere 
şo suali sormuştur. 

- Alman hQkümetinin 8 sene-
lik tarihçesi göz önünde tutularak 
ve hali hazır şartlar içinde yapıla
cak bir sulhun bir kii"ıt parçasın· 
dan başka bir şey olacağı tasavvur 
edilebilirmi? 

Vela, bundan sonra, Amerika· 
nın bizzat kendi müdafaası için 
lnriltereye, Çine ve Yunanistan• 
icab eden biltlln yardımı yapması 
lizım~eldij'ini aöylemiş Japon ih
timallerine cevap olarak da şöyle 

demiıtir. 
- Amerikanın müdaf- batla· 

rı dlter memleketlerin siyaseti ile 
tayin edilir. 

edilmektedir. Demede daimi 
istihkamlar yoksada burada 
ltalyanlarm diğer sahil bölge· 
sinıleki müdafaadan daha şid-

detli bir müdafaada bulunduk
ları zannedilmektedir. 

Bu mıntakada tepeler ve 
yarlarla karşılaşıldığından · ln
giliz kuvvetleri bqhca yollar· 
dan istifade ediyorlar, Deme 
ile Bingazi arasındaki mıntaka 
da düşmanın mukavemf't ede
bileceği bir çok yerler oldutu 
için lnfiliz ileri hareketinin 
aiırlaşmuını beklemek lizım· 
dır. 

Japon - Sovyet 
iki memleket ticari bir mu
ahede yapmak Uzere mü
zakerelere başhyacalar 

Tokyo: 31 [a. a.]- Japon -
Sovyet münasebetlerinin tanzimi 

için iki memleket arasında bir nok
tainazar itilafına vanldığına dair 
tesadili edilen kayd hakkında Ha
riciye nezaretinin salibi7ettar bir 
memura demi•tir ki : 

"- Bilindijine cöre anlqma 
i cari tmeseleler hakkındadtr. iki 
memleket ticari bir muahede yap
mak üzere tekrar müzakerelere 
haşlamayı kabul etmişlerdir. Sov
yetler Birliği bahk avına ait bir 
anlaşma yapılması için müzakerele-
re başlamayı da kabul etmiştir. 

Amerikada bir 
bozguncu kolu 

Nevyork; 31 (a, a.]- Federal 
tahkikat ve tetkikat bilrosu müfet
tişlerinden biri, büronun Amerika· 
da tetk.illtlandırılmış bir bozi'Uncu 
kola ketfettijini ve bozguncu mek· 
teplerinin nezaret altında bulundu
ruldapnu söylemiştir. 

Afganlstanda Al
man propagandası 

Niyu Delhi: 31 [a. a.] - Roy
ter bildiriyor: 

Alınan hab~rlere göre, Hindis-• 
Italyanlar Arnavutlukta birkaç 

gündenberi, bilhassa Şimal cep· 
hesinde, alev fışkıran bazı teknik 

harp vasıtaları da kull anmak sure· 
tiyle Yunan mevzilerine sık sık ta
arruz etmektedirler. Fakat bu mev

/ Devamı dördüncüde J 

1 
mak için otübüslere ve yeraltı şi· 

mendiferlerine akın ediyor. Bıı ace-
1 leden maksad da, alarm saatin· 

1 

den evvel yemeği yemek ve teh· 
like işareti verildiği zaman batta· 
niyeler, yorianlar ve yastıklarla 
sığınaklara yerleşmektedir.) 

Rozvelt temin!lt wrdi 
Vaşington 31 ( A. A. ) Hari

ciye nezaretinin bildirdiğine göre, 
Rozvelt İngiliz elçisine, ~Annapo
liste karşıladığı uman, Amerikanın 

lnriltereye gittikçe büyük miktar
da yardım etmeğe devam için kat'i 
karar vermiş olduğu hakkında te
minat vermıştir 

i 
tanın şimaligarbi hududundaki pa
tırtılı faaliyetleri hatırlarda olan 
ipi Fakiri şimdi Afganıstanda, düş• 
man nüfuzu altında bulunan kimse-

ÇAKICI 
Y avanhğı bırak ulen.. Şu 

mektubu al. Kaya köye git. O köy 
halkı gayet namusludur. Hak ye· 
mezler, n:ımazlarını bırakmazlar. 
Oraya vardın mı, eşraftan Karaa
ğaçlı oğlu Mehmet ağayı bulur, 
mektubu ona verirsin. 

- Mektupta ne yazıyor? 
- Senin ne vazifen ulen çıfıt?. 
- Nasıl ne vazifen be?. Sakın 

hacı Mehmet ağanın kızını alacak

sın? 
Çakıcı kızar fibi olda. 
- Evet .. 

döşeme al. Eve lzmirden büyük 
adamlar gelecekler. Eşyası ona göre 
olsun. 

- Konsol, karyola, aynalı .io· 
lap, koltuk takımı, daha başka? 

- Daha başkasını ne bileyİJll 
ben? Sen benden iyi bilirsin. Şöyle 
halimize, şanımıza münuip ne li· 
zımsa hepsini al, Kayaköye rötar, 
evi döşet ve bana haber ver. 

- Peki efe .. 
- Eşya en iyi cinsten olacak 

anladınmı? 
- Başüstüne efe •. 

1 

lerle temasa geçmiştir. Alman pro
pagandası, Afganistanda kendisini 
röstermeğe başlamıştır. 

EFE\. 
- Çakıcı efe bizim ağanın 

kızını isteıniş ... 

- Verir mi dersin? 
k 

1 
- Bileği sıkıysa vermesin ba

a ırn. Hemen efeden daha iyisini
mi bulacak? 

- Ben olsam verdim, gittiydi. 
b iyi ama keyfiyeti bir de kızın 
.;basından sormalıydı. Zavallı hacı 

- Daha ne olacak batan? 
Çakıcı Mehmet denilen katıl 91kıya 
bizim Fatmayı istiyor. 

- Ne dedin, ne dedin? 
- Dediğimi dedimi şte. Ba a-ün 

Gölcükten Kel Hayim geldi. Çakı 
cının bir mektubunu getirdi. Okut
tum . 

Karı koca derin bir meyusiyet 
icinde a-özlerini kırpmıyarak sabahı 
ettiler. Hacı Mehmet aia kararını 
vermişti. lzmire kaçacak ve bu lfet 
reçinciye kadar lımıirde kalacaktı. 

~~.,y~] 
Ankara Rıdyoa 
(1 Ş.W C.......) 

8,00 Prorn• .. • .... u. 
... tayan 

8,03 Ajans bablrl.-i 

8.18 Müzik : Hafif pll'Ç&lat 
( Pi.) 

S.4S/9,00 Ev kaduu - Ko
aqma 

12.30 Propam .. -.a.ket 
4&&t ayan 

13.33 Milzikı Tllrk .. pllklar 
12,SO Ajana haberi.; 
14.05 Miizik: Tllrkte prkdar 

Pr~ramın devamL 
14.20 M&zik: RiyuetiC11aabv 

bandoıu [Şef: Ihsan kinçer] 

1. Cbarpentier : Marcbe da 
Couronnemet de la Mue da P•ple 

2. Loaia Auberd: Saite breve 

A. Menuet 

8. Bercease 
C. Air de Ballet 
3. Albercl RoUHlı Le po-9 

de la forlt (Senfoni) 
Faunes et Dryades. 
4. Mapet: Dame Annamlt1. 
15.00 Müzik: Operetler (Pi.) 
15.30 Müzik: KonHI' (Ankara 

devlet kouervataannclu ... k.len.) 
18.00 Proıram, ve ....ıeket 

saat ayan 
18.o3 Mlbllu Radyo cu .U.. 

truı [lbrahim Ô&rilr idHesincle) 
18.40 Milzik: Mızraklı ...a. 

dan saz eserleri. 
19.00 ( Günün meaeleleri) 
19.15 Müzik: Halk türkilleri 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik: Fuıl heyetİDİD 

devamı. 

20.15 Radyo ruetesi. 
20.45 Müzik: Karqık prlular. 
21.15 Konqma (Biblowraf,a), 
21.30 Mü&ik : Radyo ..ıoa 

orkestrası (Violonist Necip Atkm 
idare.tinde ) 

1. Tschaikikovıky: Ormaıada 
uyuyan kız (Vals) 

2. Off enbach: Orfe Cebeonem-
de (Uvertür) 

3. Gridl: Macar Raptodili 
4. F etru: Şopen batıruı 
S. Reeves: Hobomoko ( Hiacl 

Romanıı) 

6. CarzoD: Brava (PMO cloltle) 
7, Lehar: Şea dal o.,.,..._ 

potpuri. 

22,30 Memleket aaat •1an. 
ajans haberleri; ziraat. Ehaam-tala
vilit. Kambiyo - nublk bonuı 
(~at). 

22.50 KonOf1Da [ lnrllizce -
Yalnız kısa - dalra postuile ]. 

22.50 Danı müziii [Pi]. [Saat 
23.10 - a kadar yalnız uaa -
aı.a poetuile ]. 

23.25-23.30 y anaki Prorre-. 
kapanış. 

_ & "'}JOBETC EC ZAı~E 
1 Evlennmek mi? Iraz abla 

adamı ne yapar efe? 

- A,kolsun efe. Namoalu, iyi 
bir familya. Tam sana liyıktır. Hem 
hacı ağ'a sana kızını vermekle 
iftihar etsin. Bugilne buıün tek bir 
efesin?. 

Ve Hayım kalkıp vedalaştı gitti. 

Evveli şimdiki İlk kurşun İl· 
tasyonunon tam karşışına düşen l(a· 
yaköye üğradı. Karaağaçlı oğlu 
Mehmet oğay ı boldu, Mektubu 
verdi. Hacı Mehmet ağa mektubu 
köy imamına okutur okutmaz kaşla· 
rını çatmıştı. Çakıcı efe Allahın 
emri, peygamLerin kavli Mehmet 
apnın ku.ı Fatma hanımı nikihnıa 
istiyordu. 

ehrnet ağa elin eşkıyasına kız mı 
verınek istiyordu? Bu nasıl işti ki 
~Şına gelmişti? Kızı verse eşkıya 
kaynatası olacak, vermese canı 
gidecek, malı, mülkü tarumar ola
caktı. 

. Kel Hayım, hacı Mehmet ara 
ıle fazla konuşmadı. Kalktı, istas
yona indi ve eşya tedariki için 
trene binerek lzmire geçti. 

Karannı yapb da.. Kalkıp iz
mire gitti. 

Hayım efendiye relince: o elin
deki bol para ile o zamanki mo
da7a göre konforlu bir eve ne 
lazımsa hepsini aldı. Trene yükletti. 
Kayaköye getirdi. lzmirden bera
berind., marangozda götilrmüştü. • 
Evi döşetti, dayattı, mükemmel bir 
hale koyduktan senra kalkıp Aya
•rat köyüne fitti. Çakıcı efe, ma· 
lGm oldaju veçbile, dotduğıı yer 
olu bu köyde oturuyordu. 

Halk Eczanesi 
(Tanuı kapmnda) 

- Onun haberi var. Kendisi 
razı oldu. Raziyeye söylemeden 
ben öyle iş edenniyiml Allahın 
emri bu.. Hllim, vaktim yerinde. 
Bizim müslümanlıkta dörde kadar 
almır. 

Hayim antika, ıakacı bir adam
tlar: 

- Maşaallah efe, biz bir ta· 
....... yaka lilklyoraz, MD bir da
be .a..p kalluyonaan. 

· - Şu paralan da al. 
Çakıcı efe Hayımm önüne bir 

kese altın atmıştı. 
- Bu para ne olacak efe?. 
- Kayaköyde bir ev satın 

aldım. Orayı döıemek lazım. Mek
tuba hacı Mehmet ajaya verdi~
t• sonra lnüre f9f. 811 para ile 

Bu habw bir lılektrik ılr' atil• 
tekmil köyl dolaftu 

Hacı mehmet ağaya relince: 
Mektubu okuttuktan ve mealine 
ıttıla peyda ettikten sonra işi ka
nsan• açtı: 

- Yahu, dedi, bqıamda bir 
fellkettir dönüyor. 

- Hayır olaan iqHl'th ata. 
- •lda k1? 

(D.....w) 

jT1l.KV1M] 
, $ıı6tıf 1941 

CUMRATF.SI 
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Hlert 1360 ... ..._ f 
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Numrosu 

112 

114 

114 

Adana sulh hultuk mahkemesi satış memurluğundan· 
Tarihi Mevkii Cınsi Muhammen 

926 

Ağustos 

" ,, 

,, ,, 

...-----
Sarıyakup M.si hane iken el- kıymeti 
Nalbantoğlu S. G1. yevm arsa. lira 

300 

Hududu 

Yemini tariki has 
yesarı temur Mustafa 
veresesi, Arkası ta-

,,, .. ,,, .. ,,, 

"'"""'" 

Tahtani üç oda 
ve bir hala ve bir 
matbah ve bir su 
tulumbasını şamil 
bir hane. 

Fevkani iki ve 
tahtani iki ve 
ikiı ci katta iki 
ki .ıltı oda bir 
malbah, bir ki
lar, bir hamam-
lık ve bir su ku-
yusunu şamil 
hane. 

riki has, ve Necip 
veresesi, cephesi Fey
zullah veresesi 

' Cephesi ve şarkı Kü-
600 lahi zade veresesi, 

şimali Hasan Kavas 
veresesi, garbi tari
ki has. 

1300 Yemeni Ali, yesarı 
Hacı Osman, cephesi 
tariki has ve arkası 
tariki has. 

Avukat Mahmut Alemdar ve Bekir zevcesi Afife ve oğulları Ahmed, Salahaddin ve Ab· 
dülkadir ve kızları Refika ve Zehiycnin müşaan müşterek bulundukları yukarıda mevki, hu
dud ve cinsleri yazılı üç pLrça emval gayrimenküllermin kabili taksim olmadığından bil mü
zayede satılarak esmanı hasılasının hissedar< ııe icrayı taks~mi suretiyle ~uyu un izalesine dair 
mahkemenin 12- 12- 936 tarih ve 3097 numro!o ilan mucibince mezkur emvalı gayri menku -
lenin Adana belediye müzayede salonunda açık artırma suretiyle satılmasına karar verilmiş 
olduğundan mezkur gayri menkullerin birinci artırması 17- 3- 941 tarihıne müsadif pazartesi 
günü saat (9) da başlayarak saat ( 12) de kati iha 1 ~si icra kılınacaktır ve birinci ihalede g ay
rimenkullerin muhammen değerinin yüzdt. yetmiş beşini doldurmadığı taktirde ikinci artJ rma 
günü olan 27-3-941 tarihine müsadif perşembe günü saat (9) da başlayarak (12) de kati ihı lesi 
icra kılınacağından talip olanların yüzde yedi buçuk I= "'Y akçasiyle birlikte o günlerde belediye 

mezad salonunda hazır bulunmaları ilan ~~ur. 411 

Afrikamn sıcak havası altmda cereyan eden ve Ar~lan, Fil ve Yılanlarla mutad 
bir orman içinde iki gencin fevkalade meraklı veheyecanh maceralarım 

canlandıran mevsimin en büyük AvenfUr filmi 

(i TIANllK KA TllllRll 
iLAVETEN: 

HUDUT ÇETELERİ 
Kahramanlık t1e arkadaşlık mevzuu çerçevesi dal/ilinde cereyan eden Bü iik 

w t ~·ı . g 
serguzeş 1 ı mı 

Pek yakında Radyolu polisler 
3 kıs ımlık buyuk macera filmi 

Harp ve d iplomasi ı-8 ŞUBATIA 
/Baştarafı üçüncüde} 

zilerde sıkı bir sur':tt.e tut~nm.uş Halk evi salonlarında 
olan Yunan askerlerını mevzılerın-

den atmak mümkün olmuyor. Seneıı·k Kızı lay Balosu 
Kanaatımızca, İtalyanların bu 

hareketi Yunan başkumandanlığı- Davetiyeler Kızılay Merke-

nın nazarını buraya çekmek ve zinde de Satılmaktadır 
böylelikle merkezle cenup cephesi ' 
arasında çok fena vaziyete düşmüş 388 19-21-23-25-28-
olan on birinci ltalyan ordusunu 

Çifçi Birliğinden: 
Yağmurdan fazla zarar 

görmüş pamukların çiftçiyi 
koruyucu bir fiatla satılması 
için Ticaret Vekaletince ted
bir alınacağından elinde satıl
mıyan bu nev'i pamukları 
bulunan Çifçimiz'in numune 

ile birlikte mikdarını Birli• müşkül durumdan kurtarmaktır. 
Yunanlılar cenupta Avlonyaya 

11 kilometre yaklaşmışlardır. Eğer 
Yunan kıt'aları biraz daha ileri ha
reketlerine devam edecek olurlar-

Kalplsri coşduran Gö- ğimize bildirmeleri ehemmi
yetle ilan olunur. 

nüllerde Aşk Yaratan 

s~ .Avlonya topa tutulacak ve iaşe
c;ını bu limandan temin eden on 
birinci ltalyan ordusuna ağır bir 
darba indirilmiş olacaktır. işte bıı 
sebeple ltalyan başkumandanı Ka
valera, on birinci ordunun üzerin· 
deki Yunan tazyikini hafifletmek için 

Şimal cephesinde bu kabil 
mevzii taarruzlara tevessül etmiştir. 
şimal cephesinin Yunanlılar için 
çok ehemmiyetli bir bölge oluşuna 
raiınen, arazinin sarplığı dolayisile 
Y~un~an baş kumandanı or~unun 
buyuk bir kısmını buraya yıgmak-
tan tevelcki etmiş ve diğer cephe
lerde de düşmanı mağlup etmeğe 
çalışmıştır. 

~g~ye doğ~ 

Dernenin sukutundan sonra 
serbest kalan lngiliz mo· 

---

411 --4 

1 NIA.~!,~~NA. 1 I:·························· 
------'i DOKTOR i 

torlu birlikleri artık Bingaziye doğ
ru hareket etmişlerdir. Demeden 
sonra sahili takiben Bingaıiye iki 
mühim yol mevcut olduğuna göre 
Bingaziye karşı harekat kolay ola
caktır. Vakia da hail eri de Bars ml!v
kiinde arazi dağlık isede harekat 
muntazam yollar üzerinden cereyan 
edeceğinden bu arizalar fazla bir 
tesir icra etmiyecektir. Binaenaley 
Bingazinin yakın bir zamanda düş
mesi beklenmektedir ve burad" 
büyük bir kuvvet mevcut oldnğu 
saoılmaoıaktadır. 

• Radyo raıetcsi i 

• • • • 
i Kemal Satır i • • • • • Hastalarını hcrgün : • • : Kızılay caddesindeki mua- : 
• • : yene evind e kabul eder . (9) • 
• • .......................... : 
imtiyaz sahihi Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat müdürü : Avukat 

KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer BUGÜN Matbaası 

Dikkat: Horozoğlu Kişesinden piyango bilet i alan muhakkak zengin o lur. 1 DÜRKOP 
DUnyada en kıymetli 
DUnyada en çok sa

tılan 
Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlakQ 
Horozoğlu Mağazasından ceryanlı ,,eya ak ümülatörlü (Aga) Radyosundan almalı 

G f 1 k 
. • . Horozou.,. ıu· Mağazasma uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. 

rama on a ma ıs ıyorsanız pı-k f' 1 (ı2s) k t a ıat arı uruş ur 

Dikkat : 
Dikkat: 
Dikkat: Her nevi okul Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozoğl ll ~~:r.:~~:!

0

";::t~~-•tmeniz 

Adres : Adana Merkez o teli altında Horozoğlu 

DUnyada en çok iti
mada t i yan 

BiSiKLETTiR 

Satıt yeri: Necip Öz
y azj an 

Asfalt Cadde dört· 
yol ajzı. 
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