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lngiliz gazetelerine göre 

BULGAR 
HÜKUMETİ 
Romanyadan daha az 
kuvvetli olmakla be· 
raber daha sağlam 

, ___ ,davranmıştır 

Londra : 19 (a. a.) - lngi· 
)iz gazeteleri bugün Türk Bulgar 
paktı hakkında tefsiratta buluna· 
rak bu vesikanın şümulünün tatbi
katta mahdut olduğunu kaydet
mektedirler. Taymis gazetesi, Ro
manyaya karşı yapılan sinir harbi
nin şimdi Bulgaristan ve Yugos
lavyaya tevcih edildiğini müşahede 
ve tesbit eyledikten sonra diyor ki: 

" Bulgaristan tabii kaynakları 
itibarile Romanyadan daha a• kuv· 
vetli olmakla beraber -daha sağ· 
lam davranmıştır. Fakat pazartesi 
günü Ankarada imza edilen dost· 
luk paktının Bulgarlar tarafından 
bir mukavemet jesti olmaktan zi· 
yade son ümitsizlik ve helecan jes-
ti olmasından korkulur.,. 

Taymis yazısına devamla di

yor ki: 
Yuroslavyanın vaziyeti bu 

harpte küçük ve fakat mağrur ~e 
evvelce değil de •doğrudan dog· 
ruya hücuma maruz kaldığı zaman 
mukavemete karar vermiş olan bir 
devletin önüne ekseriya çıkmış o· 
lan vaziyettir.,, 

Taymis gazetesi ilave ediyor: 
" Sinir harbi Hitlerin de iyi· 

bildiği gibi bütün menbaların en 
büyük imtihandan geçecegı bir 
harbin mukaddemesi ve hazırlıkla· 
rı devresidir • ., 

Deyli telgraf da şunları yazı· 

yor: 
"Türk • l3ulgar anlaşmasının 

birinci ve başlıca ~maddesi, Tür
kiye ve Bulgaristanın mütekabilen 
birbirine tecavüzden istinkaf ede
cekleri kesif lngiliz siyasetine ta
mamile uyğundur. Bulgaristanın 

taahhüdünü yerine getirdiğini gÖ· 
rürsek çok memnun olacağız.,, 

Solya : 19 {a. a.) - Türk • 
Bulgar deklarasyonunun hasıl etti
ği intiba, Bulgar matbuatı.,da ge· 
niş bir yer işgal etmekle beraber 
mezkı1r matbuat bu hususta tefsi· 
raıta bulunmaklan ictioap etmek
tedir. Bununla beraber Zora gaze. 
tesi, deklarasyonun muhtelif şekil
de tefsir edilmekte olduğunu kay· 
deıtikten sonra, Bulgaristanda iyi
ce anlaşılmış olduğunu, zira iki 
memleketten biri diğerinin müıtefj. 
ki olan üçüncü bir devlete taarruz 
etmemek şartile Balkanların şark 

kısmında barışı zıman altına aldı. 
ğını bildirmektedir: 

Hilmi Uran 
dün gitti 

M.,b'usumuz B. Hilmi Uran • ~ünkü ekspresle Ankaraya gitmiş, 
ııtasyonda Meb'uslar ve Parti ileri 
gelenleri tarafından uğurlanmıştır. 

• Bulgar gazeteleri, tarihi 
bir sözü hatırladılar 

ATATÜRK 
'119>25 ldle şıtlıyDe 

ldlemftştft: 
- - - -----

'' Bul garista -
nın düşmanla
rı Türkigenin
de düşmanla
rıdır.,, 
~ADOLU AJA~~J-

Ankara: 19 - Türk • Bulıar 
beyannamesinin imzası münasebe-

tiyle Bulgar Hariciye nuın Pupof 
ile Hariciye vekilimiz Şükrü Sa· 
raçoğlu arasında dostane ve sa· 
mimi telgraflar luti olunmuştur. 

Sofya 19 - iki memleket 
arasındaki yirmi senelik dostluiu 
tamir eden son Bulgar • Türk an· 
!aşması Sofyacla umumi bir mem· 
nuniyet uyandırmıştır. Resmi Bul· 
gar mahfilleri bu anlaşmanın Bul
gar bükOmetinin Avrupa harbi dı· 
şında kalmaktan ibaret olan siya
setini teyid etmiş olmasından do
layı büyük bir sevinç izhar etmek
tedir. 

Gazeteler geçen harpte akd
ettikleri ittifaktanberi Türkiye ile 
Bulgaristan arasında daima dosta. 
ne münasebetler mevcut bulun
duğunu kaydetmekte ve Türkiye· 
nin daha o tarihte Bulgarların 

Garbi Trakya üzerindeki faaliyet· 
lerini tanıdığını hatırlatmaktadır. 

Gazeteler bundan başka Bul· 
garistanın Türkiyeye 1919 da Yu· 
nanistana karşı yaptığı harbde 
müzaheret ettiğini hatırlatmakta 
oldukları gibi boğazların vaziyeti· 
ni tesbit eden Montro konferan
sında da Türkiyeyijiltizam ettiğini 
yazmaktadırlar. 

Utro gazetesi anlaşmayı tari
hi bir vesika olarak ta11sif et· 
mekte ve 1925 senesinde Türk • 
Bulgar dostluk misakının imzası 
sırasında Atatürkün söylemiş ol
duğu şu sözleri zikretmektedir: 

"Bulgaristanın düşmanları Tür
kiyenin de düşmanlarıdır~, 

Zora gazetesi "de ezcümle 
şöyle demektedir: 

"Anlaşmanın harple veya 
harbin tevsii ile alakası yoktur. 
Fakat Balkanların cenubu şarkisin· 
de sulbü temin edecektir. Alman· 
yanın ve Sovyetler ·birliiinin ar. 
zuları budur. Türkiyenin endişesi 
ise tahrik edilmeden Bulgaristanın 
Türkiyenin menfaatlerinden birine 
tecavüz etmesinden ibarettir.11 

Nafia Vekili 
Beyanatta 

Cebesoy 
diyorki: 

inşaatla calıştırılacak 
1 

mahkumların her ca-
• 

llşma gününe mukabil 
mahkumiyetlerinden 

1
iki gün tenzil edilecek, 

Ankara : 19( Huse'i muhabiri 
miz bildiriyor ) - Nafia Vekili
miz Ali Fuat Cebesoy, gazetemize 
muhtelif Nafia işleri etrafında şu 
beyanatta bulundu. 

PECİlf 
o 

' 

Gazetemize 
Bulundu 

YUGOSLAVYA 

"- Son bir kaç senedenderi 
vekiletimiz tarafından yaptırılmakta 
olan yol İnşaatlarının bazı mıntı

kalarda kesafet peyda etmesi do
layısiyle amele tedarikinde müşki
li.ta uğranmıştır. Bu inşaatların su 
hulet ve sürat!e devam ve ikmali 
için bazı tetbiler alınmasına lüzOm 
hasıl olduğundan mecburi iş mü
kellefiyeti ihdas edilmekle beraber 
mahkQmlardan istifade etmek de 
düşünülmüş ve bu hususta adliye 
vekaleti ile vekiletimiz arasında 
mutabakat hasıl clmuştur, Atıl bir 
vaziyette duran bu vatandaşların 
muhtelif iş sahalarında çalıştırıl
ması ve kendilerinin memlekete 
nafi birer unsur haline getirilme· 
leri hususunda adliye vekaletince 
bir kaç senedeoberi yapılmakta 
olan teşebbüslerden çok iyi netice· 
ler elde edilmiş olduğundan veki· 
letimizce yapılmış o an bu yeni te· 
şebbüsünde muvaffak olacağına 
itimad edilmektedir. 

Arnavutlukta ltalyan-Yunan harbi devam ediyor. Muharebelere ait tafsilatı aians telgraflarında bulacak ı 
sınız. Harita muharebelerin yeniden şid.letlendiğini şimal ve merkez cephelerini gÖ•termektedir. 

Adliye vekaletiyle vekiletimiz 
tarafından bu maksatla hazırlanmış 
olan talimatname her iki vekaletçe 
tasdik edilmiş olduğundan mevki 
meriyete girmiş bulunmaktadır. Bu 
suretlf' elimizde yol inşaatları için 
daimi ve muallem amele bulunaca
ğından her mevsimde inşaatların 
devamı mümkün olacağı gibi, mah· 
kQmlarda aşağıdaki aenfaatleri 
elde edeceklerdir. ,, 

1 - Bilfiil çalışılan her güne 
mukabil mahkOmiyetten iki gün 
tenzil edilecektir. 

2 - Muayyen 00bir müddetin 
hitamında meşrutan tahliye imkanı 
hasıl olacaktır. 

3 - Teraküm edecek yevmi· 
yelerinden, mahkı1miyetin hitamında 
bir sermaye elde ecieceklerdir · 

4 - Açık havada çalışacak· 
ları cihetle sıhhi vaziyetleri korun· 
muş olacaktır. 

5 - Yol inşaatında zamanla 
bilgi sahibi olacakları gibi muhte· 
lif inşaat ustalıklarını da öğrene· 

ceklerdir. Ve mahkOmiuetlerinin 
h:tamında bir sanat sahibi olacak· 

!ardır. 
"Nafia işleri yeni ceza evi,. 

namiyle teşkil edilen bu müstakil 
ceza evinin merkezi Ankara ola· 
cak, hakim sınıfından bir müdür 
idaresi altında olacaktır. 

MahkOmlar muhtelif inşaat 
mahallerinde ekibler halinde çalış· 
tırılacaklardır. Her mahkQaıa 0 

mıntıkada serbest ameleye verilen 
ücretin ayni verilecektir. Bu üc· 
retten mahkOmlarıu iaşe, nakil ve 
saire masrafları çıktıktan sonra 
kalan para mahktlm namı:ıa ceza 
evi müdürlüğü tarafından muhafaza 
edilecektir. 

MahkOmlar her gün ıardiyan 
nezareti altında toplu bir halde 
inşaat yerine gidecekleri gibi ak· 
şamları yine toplu bir halde gece· 
!edikleri çadır veya barakaya dö· 
neceklerdir. Kendilerine yeknesak 
elbise 11e eşya verilecektir. 
Bu elbiselerin imrallı ceza evind 
şimdiden imaline başlanılmış bulun· 
maktadır. 

Adliye vekaletiyle yapılan te· 
mas ueticeıiode ilk defa olmak 

Afrika 
İngiliz, Habeş ilerle:. 
yişi devam ediyor 

Kerende muharebe 
ler nihai safhasına 
girmek Uzere 

Kahire 19 (a.a) - Ortaşark 
lngiliz kuvvetleri umumi kararg3.
hının tebliği : 
Habeşistanda Habeş vatanperver 

!erinin Gojjam bölgesindeki vazi
yetleri memnuniyeti mucib bir şe
kilde mütomadiyen inkişaf etmek
tedir. 

Enjabare zaptedilmiş ve bü· 
yük miktarda esir alınmıştır. hal· 
yanların Pikkobo Abbai karakoluda 
işgal edilmiştir. lıalyan somalisin· 
de Juba nehri battı boyunca cere
yan eden harekat ilerlemektedir. 
Diğe: . cephelerde vaziyet değiş· 
memıştır. 

. Hartum 19 ( A.A) - Eritre· 
nın başlıca limanı Massaua demir· 
yolu hattı üzerindeki ltalyan kalesi 
olan Kerendeki muharebelerin ni· 
hai safhasına .,1·rmek .. ld _ h . " uzere o ugu 
ta mın edilmektedir. lngilizler hal· 
yanların nevm"ıd .. d f _ .. ane mu a aa etme· 
ge ugraşdıkları bu şehre gittikçe 
yaklaşmaktadırlar. lngilizler Sudan 

K
hududunun 150 kilometre ilerisinde 

ere ,. 
n ın tahminen 75 kilometre 

şimalinde bulunuyorlar. 
Diğer taraftan lmperator Haile 

Selasiyenin vatanperverlerden roü
~~kkep ordusu Habeşistanda yeni 
ır ınuvaffakiyet kaıaomıştır. 

lngiliz Hind kuvvet erinden 
büyük müzaharet gören Habeşliler 
Tana gölünün 60 kilometre kadar 
cenubu garbisinde bulunan Dan· 
gilayı işğal etmişlerdir. lngili>ler 
Dangiladan kaçan ltalyanları kova· 
lamaktadırlar. 
---~~~~~~~~~~~~ 

Üzere 1 Nisan 1941 tarihinde 600 
ınahkı1mun bu talimatnameye tevfi
kan Trakya mıntıkasında çalıştı· 
tılınası tekarrür etmiştir. 

z~manla bu mikdar daha çok 
arttırılacaktır. Bu mabkOmların kış 
aylarında iklimi müsait cenup vila· 
yetlerine nakledilerek bu mıntıka· 
lardaki yol işlarinde çalıştırılması 

düşünillmektedir. 

Cenubi Amerikadaki 

Alman elçileri 
Berline 'çağrlldl 

Montevideo 19 (a. a.) -
Almanga elçisi Langnan, 
Berline hareketinden evvel 
Oruğvag Hariciye nazırı 
Bag Guvani ile uzun bir 
miilii.kat yapmıştır. Alman
ganın Rigo dö Janegro, 
Boenos Agres ve Santigago 
elçilerirıin de berline davet 
edildikleri bildirilmektedir. ı 

-
Bardinyayı sığıra ter

cih ettik 
Londra 19 (A. A. - Röyter 

bildiriyor: iaşe Nazırı Dal ton Avam 
Kamarasında verdiği beyanatta 
demiştirki: 

"iaşe vaziyetimiz iyidir. Ekmel.. 
boldur. Yalnız hayvani gıdalar aza
lıyor. Bilhassa Peynir yokluğu be· 
ni düşündürüyor. 

Geçen harpte, Hollandadan i•· 
nbon, sucuk, yağ geliyordu. Şimdi 
tabii bu yol kapanmıştır. Ete ge· 
lince; şimdi Libyaya asker taşıyan 
gemilerimiz evvelce sığır taşıyor~ 
du. Biz ya sığırı veya Bardiyayı 
tercih edecek idik. Tabii Bardiyayı 
tercih ettik. Ve orada muhteşem 

zaferler kazandık. ileride belki da 
ha sıkıntılar çekeceğiz. F akıt şu 
muhakkatır ki denizlerde hakimiz. 

Nairobi 19 ( A.A ) - Şarki 

Afrika lngiliz hava kuvvetleri umu
mi kar.ngahının tebliği: 

Son günlerde cenubi Afrika 
hava kuvvetleri ltalyan Somlisinde 
düşmanı hırpalamak suretile faali· 
yetine devam etmiştir. Bir hava 
filosu Barderanın cenubu garbisin· 
de bulunan ltalyan umumi karar· 
gahında depolara pike bombard· 
manları yapmış, b yük çapta bom· 
balarla yanğın bombaları atmıştır. 
müteaddit tam isabetler kaydedil· 
miştir. Juba nehrinin şark kıyısında 
Gelipdeki müdafaa mevkilerine 
dalgalar halinde hücum ed!lmiştir. 
Cenubi Habeşistanda Nega da düş· 
man mevzileri bombardman edil· 
miştir. Bu harekata iştirak eden 
tayyarelerimizin hepsi üslerine dür.
müştür. 

-- . ~ 

Singapur 
Bir aya Kadar Japon 
hücumuna uğraya

cakmış 
Uzak şark 1 n g 111 z 
hava kuvvetleri tak
viye edildi 
Singapur 19 (A.A) _ Bu gün 

uzak şark lngiliz umumi karargahı, 
uzak şarktaki lngiliz hava kuvvet. 
l~rinin son zamanlarda büyük tak· 
vıyeler aldığını bildirmiştir. Bu 
takviyeler arasında modern bom· 
bardman tayyarelari ile -iki motör· 
lü ve tek motörlü avcı tayareleri 
vardır. Bu tayyareler stratejik 
ehemmiyeti olan mıntakalara tevzi 

edilmiş bulunmaktadır. 

Nevyork 19 (a. a.) - Gazete• 
ler Uzak Şark gerginliğini bahis 
mevzuu etmeğ'e devam ediyorlar. 
Singapura Avustralyalıların gelmiş 
olması alakayı fazlalaştırmaktadır. 

Balkanlara gelince; Nevyork 
radyo ve gazeteleri tarafından yü
rütülen mütalealarda Bay Hitlerin 
cenubu şarkiye bir akın yapmak· 
tan ziyade dünyanın bu kısmında 
statükonun muhafazasile alakadar 
olduğu fikri ileri sürülmektedir. 

lngiltereye yeniden torpido 
muhribi verilmesi hakkında gazete• 
!erin fikri başudır. 

Nevyork Herald Tribyun'e gÖ· 
re, Vaşingndaki mütehassıslar şid· 

detli tedbirler alınmadığı takdirde 
Japonların bir aya kadar Singapu· 
ra ve Holanda Hindistanına karşı 
harekete geçeceği fikrindedirler. 

Amerikanın milli 
müdafaa planı 

Vaşinıton 19 [a. a.] - Har· 
biye nezareti tarafından resmen bil· 
dirildiğine göre, 15 gün sonra A· 
merikan ordusunun kuvveti bir 
milyon kişiye b•liğ olacaktır. 

d b" .. illi Bay Ruzvelt vakın • ır ~ .• 
.. d f l" neşredilece,ıronı mu a aa p anı,, 

b"ld" . 1. Bu planla silihlanm• 
ı ırmış ır, ri 

d her AaıerikahnıD ye 
yarışın a . 
tayin ediJecektır. 
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ASKER • 
1 K ~~~iliim:a 

DONAN ft- YYA E 
MOCBDELES . 

26 senedenberi ~:!Yo ~ ~: 
kimsenin ölmedi- şehri civa· 

v• b" k b rındaki Val 
gı ır as aa difusa na· 

hiyesinde garip bir Jübile tesid 
edilmiştir. Geçen on üç sene zar
fmda nahiyenin yerli ve yabancı 
halkından kimse vefat etmemiştir. 
Daha evvelki on üç sttne içinde 
yalnız bir yabancı ölmüştür. Bina
enaleyh geçen yirmi altı sene için· 
de nahiyenin yerlilerinden kimse 
öteki dünyaya göçmemiştir. iki 
on üç senenin böyle ölümsüz geç
mesi sevinilecek birşey olduğuna 
şüphe yoktur. 

6 Aylık ihtiyacımıza ye
tecek kahve ısmarlandı 

Dritnot, malik olduğu hava dafl silAhlarile 
kendini müdafaaya muktedir oldukça tayya
relerin bomba ile onu batlrmasına imkin 
verilemez. 

Yazan: ~. B. 
ı 914-1918 dünya harbinden sonra inkişaf eden tayyare silahının müs-

takbel harblerde büyük rol oymyacağı anlaşılmış ve bilhassa taar

ruz pliolarında tayyareye ehemmiyet verilmiştir. Filhakika bugünkü Av· 

rupa harbinin en ezici ve y1ld1rıcı silahını tayyare teşkil etmektedir. Ka
ra harplerinde gayri kabili inkar olan tesirini tayyare acaba denizlerde 
rösterebiliyor mu? Filvaki şimdiye kadar donanm.ilar arasında uzun ve 

sürekli bir muharebe vuku.ı gelmediğinden tayyarelerin bir açık deniz 
muharebesindeki rolü henüz tecrübe edilememiştir. Fakat deniz kuvvet· 

lerinin birbirlerile kısa çarpışmalarında yahut bir filonun nakliye gemile· 
rini himayesi esnasında vukubulan hava hücumlarından, deniz ve hava 

knvvetlerinin yekdiğerine karşı tesir ve tahrip derecesi hakkında bir fi. 
kir elde etmek mümkündür. 

Bu harbin başlangıcında donanmaya karşı ilk defa lngiliz tayyareleri 
taarruz ettiler. Vilhelmshafen limanı önünde demirli duran Alınan zırhlı· 

larına attıkları bombalardan birkaçı bu gemilere isabet ettiyse de husule 
retirdikleri hasar mühim olmadı. 

Norveç harekatında Alman tayyareleri lngiliz harp gemilerine bir
çok dafa hücum etmek fırsatım buldular. Fakat bütün bu hücumlarda 

Almanlar tayyare bombasile ancak bir muhrip batırabildiler. Daha büyük 

harp gemilerine bomba isabet ettiyse de bunların maruz kaldıkları huar, 

hareketten sakit kalmalarına sebep olmadı. 

Tayyarelerin deniz kuvvetlerine en şiddetli hücumu Dönkrekden ln
giliz ordusunun çekilmesinde vukubuldu. 

Bu limanın önüne toplanna Yüzlerce gemiye gece, fündüz ya· 
pılan mütemadi hava bombardımanları neticesinrle iki Fransız ve üç ln-

gill1. muhribiyle sekiz balıkçı gemisi batırıldı. 
Tayyare ile donanma arasında vukubulan mücadelelerde tayyare 

lerin bomba ile dritnot batırdıkları yahut bu sınıf büyük harp gemile
rini hareketten sakit kıldıkları vaki değildir. Yalnız bomba ile 

Devamı üçüncüde 

Yüz senedenberi harp 
•• • 

gormıyen 

Geçen hafta lsviçrenin Aarau a· 
dında küçük bir şehrinde 107 

yaşında bir kadın ölmüştür, Madam 
Siegrist Muller adındaki bu kadın 
lsviçrenin, belki de bütün Avrupa 
nın en ihtiyar kadını idi. Bu itibar 
la ölümü her tarafta alaka uyandır· 
m1ştır. 

memleket 
1897 (1313) Trablus muharebele· 
rile umumi harbi ve istiklal muha· 
rebesini bugiinyaşayanlar ara~ında 

bilenler çoktur. 
İsviçre son harpten uzak yaşa 

dığı gibi bu muharebede de bir 
sulh vahası halinde kalmıştır. 

Bir aralık mühim bir istila teh· 

----------------------------- likesi geçirmiş, 

fakat yine harp 
yuzu görmeden 
kurtulmuştur. Ma 
mafih harp uzar 
dünya karışmakta 

lsviçrede 107 ya,ında 
bir kadın harbi tanı

madan, görmeden 
ö 1 d u 

Fakat bundan zi
yade alakayı ve 
merakı çeken nok 
ta bir asırdan 
fazla yaşayan bu 
kadının harp yü· 

______ ._. _________________ __ 

zü görmemesi, harbin ne olduğunu 
bilmemesidir. 

Son yüz sene zarfında Avru
pada bir çok muharebeler olmuş-
tur, Bunlardan bir klsmı lsviçre
nin bitişik komşuları arasında ce
reyan etmiştir. hviçre bazen tama 

devam ederse yüz senedenberi 
harp yüzü görmemiş olan lsviçre· 

nin de muharebe sahnesi olması 
ihtimali vardır. lsviçreliler de bunu 

anladıkları için şimdiye kadar gö
rülmemiş müdafaa tetbirleri alıyor 
ve icabında memleketlerini müda
faa etmeğe haz1r bulunuyorlar. 

Fakat bahl itikad sahibi olan-
lar on üç senelerin bu yeknesak 
geçişinden teşe'üm etmişler ve 
bunu yakın bir folaketin zuh~r 
edeceğine alamet saym1şlardır. Bı· 
naenaleyh nahiye halkının yarısı 

korku içindedir. 
Lakin bir sene daha ölüm ol

mayıp ölümsüz yıllar ondörde ba
sacak olursa fenaya yoranların 
endişesi kalmıyacaktır. Bunun için 
bütün nahiye halkı önümüzdeki 
bir yıl içinde kimsenin ölmemesi
ni can ve gönülden temenni edi
yorlar. Bu nahiye hal~mın uzun 
zaman ölümden masun kal -
masının esbabını tetkik eden dok
torlar halkın çok çalışbğını, çok 
çocuk yetiştirdiğini ve işlerini bi
tirenlerin çok uyuduklarını gör
müşlerdir. • 

• zengın aı -

1 
Esya arasmda ı< Mil~n )~n 

mahpus kalan kız lelerinden 

biri bir günlük uzaktaki bir çifli· 
ğ'e göç ederken garip bir hadise 
olmuştur. Evvela bütün eşyası 

oda gibi her tarafı kapl\lı bir ara
baya yükletilmiştir. Araba kapısı 

kilitlenip mühürlendikten sonra ha
reket etmiştir. 

Ailenin reisi olan kadın, ev
den çıkarken çocuklarını yetiştir
diği odaları bir daha gözden 
geçirdikten sonra mücevherat çan
tasını emamet ettiği oda hizmet· 
çi-.i kızla otomobile binmek iste· 
miştir. Fakat ortada kızı bulama
mıştır. Sadakati mücerreb olan 
kızın kaybolmasına na dıkbir ma
na verememiştir. Bir kaza yahut 
taarruza uğraması ihtimaline bi
naen zabıtaya telefon etmiştir. 

Zabıtanın araştırmalarından da bir 
netice çıkmamıştır. 

Kadm meyus olarak yalnız 

başına çifliğe otomobille gitmiş· 

tir. Bir gün sonra eşya arabası 
gelmiş, mühürü bozulup kapısı 

açılmıştır. Eşya çıkarıldığı zaman 
hizmetçi kız elinde mücevherat 
çantası olduğu halde eşya arasın
da s1kışmış ve bayılmış bir halde 
bulunmuştur. Kız eşyayı yerleştir· 
mek için çalıştığı zaman kapıy1 
J..apamtşlardır. Yolda bağırmış ça
ğ1rmış ise de tekerleklerin gürül· 
tüsünden sesini işittirememiştir. 

'
Yeraltı hastanesil1

1
sveçhin. Bba-

'----------' eşe rı e -
lediyesi, Avrupa harbinin iptida -
larında, Polonyada hava bom!:>ar -
dlmanlarının sebep olduğu zayi -
atı görerek yer altında, tayyare 
bombalarınc!an mahfuz büyük bir 
hastane yaptırmağa karar vermiş
tir. Derhal planlar hazırlanmış ve 
inşaata başlanmıştır. 

· nUiliz Ticaret Birliği 
ile yap ilan müzakereler 

lzmirden Bildiriliyor : 
- w ....__.,,.-----.,.. "' -

I• ngiliz Ticaret Birliği ile lstanbulda yapılan müzakerel~rde zeytinyağı, 
incir, zahire satışları üzerinde anlaşmalar yapan şehrimiz ihracat ve 

idhalatçı birlikleri Umumi katibi B. Atıf inan ve reisliğindeki heyet ls
tanbuldan şehrimize dönmüştür. 

Türkiye zeytinyağı ihracatçılan birliği namına yapılmakta olan ko
nuşmalar, sona ermiştir. Yüzde 5 asidbazı üzerinden kilosu 62 kuruş 
fiatle fob lzmir 5000 ton yeytinyağl satılmıştır. Bu fiat, birliğin tesbit 
ettiği asgari fiattır. Teslim ve tediye usulü, alıcı ve satıcılar lıak1mın
dan müsaid şartlara bağlanmıştır. Müstahsil ve tüccar için uygun olan 
bu sahşın, memleket dahilinde mevcud müstehlikler menfaalini ihlal et· 
tirmiyecek tedbirleri mevcuttur. lbracatçınm eline kiloda 50 kuruş ge· 
çecektir. Muhtelif menfaatleri en iyi bir şekilde telif ederek alınmakta 
olan tedbirlerin muvaffakiyetli tatbikatını görmekle bütün alakadarlar 
memnundur. 

KuruMegva ------ -
Kuru meyva ihracatçılar birliği namına 3000 ton incir satışına ait 

yeni bir mukavele İmzalanmıştır. Öğrendiğimize göre müsaid şartlarla 
yapılmış olan bu satışlardan sonra piyasada kalacak incir miktarı pek 
fazla olmıyacaktır . 

Demir idhali meselesi: 
Amerikadan demir -;dmesi mümkün olduğu için İstanbul ve lzmir 

ithalatçılar birliklerinin müşterek teşebbüsleri ilerlemiştir. Yapılan teşeb
büsler müsbet netice verdiği takdirde Amerikaclan 700 bin dolarlık muh
telif cins demir getirilecektir. Bu miktarın takriben 200 bin dolarlık 
kısmı İzmir birliklerinin iştig:ıl sahasına arzolunacaktır. 

Çivi 
Çekoslovakyadan celbedilecek çivilere ait teşebbüslerin de fili ne

ticeleri yakında görülecektir. 122,000 dolarlık çivinin, yüzde 25 i İzmir 
birliklerine tahsis edilecektir. 

Kahve ve Ç!!_g 
lstanbul ve lzmir kahve ve çay idhalat birlikleri Türkiyenin altı ay

lık ihtiyacına tekabul edecC":k miktarda kahve ve çay siparişleri ver· 
mişlerdir. Ticaret Vekaletinin isabetli tedbirleri lstanbul lzmir idhalat 
birliklerinin mesaisinde yeni ve verimli bir veche yaratmıştır. Birliklerin 
mü,terek ve ahenkli çalışmaları, ithalat maddelerimizin müsaid şartlarJa 

celp ve teminine imkan bahşedecektir. 

Traktörlerin mayi mahrukat 
ihtiy8e1 tamamile karşılandı 

Türk petrol şirketinin Adana 
Selanik bankası namına Mersinden 
g ö n d e r d i ğ i 800 teneke gaz 
şehrimizde Zekeriya Bakır acentesi 
va~ıtasile tren yolu harici kaza ve 
nahiyelere tevzi edilmektedir, 

Sofoni şirketinin lskenderuna 
getirdği 150 bin kilo gaz ve ben· 

Toprak mahsülleri umum 
müdürü değişti 

Ankara 19 (Hususi) - Toprak 
mahsülleri ofisi umum müdürü B. 

Raşid, ziraat bankası idare meclisi 
azalığına seçilmiş, ziraat bankası 
umum müdür muavini B. Hulki top· 
rak mahsülleri umum müdürü ol
muştur. 

zinle 350 bin kilo Mazot sarnıçlı 

vagonlarla tren güzergahındaki şe

hir ve kasabalara dökme olarak 

gönderilmektedir. 

Bu suretle aktarma ve eğme 

işlerinde traktörlerin mayi mahru

kat ihtiyac1 tamamile karşılanmıştır. 

Şehrimizde verile
cek konferanslar 

C. H. P. Genel sekreterliğince 
tertip edilen konferanslardan ikisi
nin şehrimizde verileceğini yazmış· 
tık. Konferansları verecek olan 
Doçent Bedreddin Tuncel ile Gazi 
öğretmen okulu Edebiyat öğretmeni 
Ahmet Kudsi Tecel dün şehri
mize gelmişler, Halkevimiz tarafın
dan misafir edilmişlerdir. 

men muharip devletlerle muhat 
kılmıştır. Fakat bunc1 rağmen .h!ç 
bir harbe girmemiştir. Bunun ıçın 
ölen bir asırlık kadın harbin ne 

...,.;...______________________ 

~~~~~~~~~~---~~~~--~~~----~-- ---------------! 
olduğunu bilmemiştir. ~ '\ ı 

Son yüz sene zarfında lsviçre sr 

BU KADIN CASUSTUR den başka harp yüzü görmiyen l 
Avrupa memleketi yok ~ibir. Umu· 
mi harpte ispanya ve lskandinav 

memleketlerinde~ başk bütün Av· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rupa devletleri girmişti. llspanya 

Çeviren : EF • KA 

bu harbe girmemekle beraber bun 
dan evvel Amerika ile harp etmiş 
son senelerde de büyük bir dahili 
harp feçirmiştir. lskandinav mem
leketlerine gelince, bunlardan bir 
kısmı umumi harpten evvel muhte 
lif devletlerle harp etmiş, bir kıs· 
mı da son harbe girmiştir. Bu se· 
beple harbin ne olduğunu pekala 
biliyorlar. 

Fransa, son yüz sene zarfında 
3 büyük harp geçirmiştir. Bunlar 
1870, 1914 ve 1939 harpleridir. 
Fakat bunların haricinde Fasta, 
Hindiçiııide, sair ı:ıüsteınlekelerde 
bir çok muharebelerle meşgul ol
muştur. Kırım muharebeleri Çin 
harbi ve daha evvelki Nnpolyon 
muharebeleri de henüz hatırlarda-

dır. 
lngiltere, Almanya, Rusya, 

Avusturya-Macaristan ve diğer bü 
tün Ayrupa df'vletleri son yüz se
ne zarfında bir çok .~ef_alar ha.rp 
elmişlerdir. Fakat Turkıye ~epsırı-

den çok çarpı.şmıştır.185~ dekıKırım 
muharebesini bugün bılenler pek I 
aıdır. Fakat 1877 (1293) Rus, 

Bunu kendisine söylediğim za
man birinci mülazim çok kızdı. Bu 
hiddeti, cevap vermekte müşkülat 
çekeceği için değil, şüphelenmeğ-e 

başladığımı anladığı içindi. Biraz 
sonra beni ikna için mükemmel bir 
çare buldu. Kurduğu tuzak sahte 

sağır v edilsizlere karşı idi. Binaen· 
aleyh bu tuzakla yakalananların 

ancak İngiliz olmasından daha ta
bii ne olabilirdi? 

15 Haziranda iki Gayyar mev
cut olduğu ve bunların nöbetle
şe Sen Korontende kaldıkları ileri 
sürülünce evveli sinirlendiği halde 
bunu ilk kabul eden Hayın oldu. 
Çünkü müdafaa edilemiyeceğini 

anladığı vaziyetleri derhal bırakı
verecek derecede zeki ve kurnaz
dır. Sonra bundan diğer bir maksadı 
d~ fikirlerimi ve şüphelerimi tama
mıle anlayıp mukabil tedbir almaktı. 

Filvaki bu şek.ilde çalışmağa 
başladı. F araziyemin yanlıılığ-ı üze
rinde münakaşa edecek yerde bu 

yanlışlığı bizzat benim ikabul et
mem için vaziyetler yaratmağa 

çalıştı. iki Gayyar arasında 9 Ha· 
ziranda nöbet değiştirilmediğini 

pekala bildiği için papazı Frans1z 
yaralılarının başucuna gönderdi ve 
bize şehirdeki Gayyar olduğunu 
kolayca isbat ediverdi. Böylece 
çalışarak on beş gün zarfında 
uazriyemi muhayyile mahsulü bir 
masal haline getirdi. 

Fakat 15 Haziranda münaka· 
ıanın harareti ile boş bulunarak 
iki ihtiyatsızlık yaptı. -Bunlardan 
biri çok ehemmiyetsiz gibidir: Ba· 
na tuvalet odasında bulunan ayna
da zabit Gayyarın parmak izleri
nin fotografını alıp almadığımı 

sordu. 

ikinci ihtiyatsızlığı daha mü· 
him: Şrnit iki kardeşin p.ırmak iz
lerini tetkik ederken bunların ayni 
adama ait olduğunu söylemiıti. 
Hayın müdahale etti: "Mademki 
bunlar ikiz, bu kadar benzeyiş ta· 

biidir.,, Halbuki kimse böyle bir 
şey söylememişti. Haym demk bu· 
nu biliyordu? Bundan Haymın 
Gayyar ailesini yakından ve iyice 
tanıdığına hükmettim. 

Nihayet mahzenleri araştırma- • 
i'a karar verdiğim zaman Haym bu 
işi bir gün tehir ettirdi. Taharri
yat 17 Haziranda yapılacaktı. 16 
Haıiran akşamı -evine döndüğü 
zaman şehirdeki sivil suç ortakla
rınin evlerini birer birer dolaşma
ğı tehlikeli bularak Madam Lököre 
piyano ljifresi vasltasile haber verdi. 

Bu adama hayranım. tf ransız 
olduğuna şüphe yok. Vazife uğ
runda vatandaşlarının ıstırabları
nı, hatta dökilen kanlarını düşün
müyor. Keddisini takdir ediyorum. 
Onun yerinde olsam ve onun gibi 
ınuvaff ak olacağımı bilsem ben de 
ayni şekilde haraket ederdim. 

Bize kendisini yakalamak fır· 
satını verecek bir hata işliyece
ğini hiç zannetmiyorkm. Maskesini 

düşürmüş olmama • rağmen itiraf 
edeyim ki elan kendisinden korku

yorum. İşi biran evvel bitirmek 
için ona bir tuzak kurdum. 

Firiçi, kendisinden mühim ma
lumat alınabilecek bir Fransız esiri 
rolünde merkez kumandanlığına 
gönderdim ve isticevabı Haymın 
yalnız yapması için tertibat aldım. 
Friç, zabitin alacağı vaziy.~te göre 
abdal veya korkmuş gorünerck 
muhayyel fakat mümkün tayyere 
iniş sahalarını söyliyecek. Hay
mın ondan aldığı malOınatı amir· 
lerine ve arkadaşlarına söylemeye
rek gizli tutacağından eminim. Bu-

. nun sizce kafi bir delil olacağını 
ümit ediyorum. 

Bahçenin kumları üzerinde 
acele yürüyen bir adaının ayak 
seslerini duyarak kulak kabarttı. 
Gelen kim olabilirdi? Beklediği 
yoktu. Jandarma zeman rolünde 
olan Konrad, yalnız olarak veya 

( Devamı t1ar ) 

Milli Şef 
Çiftçilerimizin tazim 
telgraflarma cevap 

verdiler 
Çiftçiler birliği kongresinde 

büyüklerimize tazim te!graflar1 
çekildiğini yazmıştık.Milli Şefimiz 
ismet lnönünden, B1Qvek.ilimiz Dr. 
Refik Saydamdan, C. H. P. genel 
sekreterinden, Ziraat Vekilinden 
bu telgraflara aşağıdaki cevaplar 
verilmiştir: 

BAY HlLMl URAN 

Seyhan SayJavı 

Çiftçiler birliği konrre reısı 

Çiftçi birliğinin asil duygula· 
rına teşekkür ve çalı~malarında 
güzel başarılar temenni ederim. 

İSMET INÔNÜ 

HİLMi URAN 

Çiftçi birliii kongre reisi 

Seyhan Saylavı 

Birliğin yıllık toplantısı dola
yisile kongre azasının hakkımda 

izhar ı ettikleri temiz duygulara 
tercüman olan telgr .:ıfımzı aldım. 
Teşekkür eder, kıymetli mesainiz 
de devamlı muvaffakiyetler di
lerim. 

Başvekil 

Dr. REFiK SAYDAM 

SA YlN HiLMi URAN 

Seyhan mebusu, çiftçi birliği kon 
gresi namına 

Adana 

Birlik kongresinin samımı 
duygularma teşekkür eder, say
gılarımı sunar1m. 

C. H. P. Genel Sekreteri Erzurum 
mebusu 

FIKRl TÜZER 

HlLMI URAN 

Adana çiftçi birliii kongre reisi 

Seyhan Saylavı 

Adana çiftçiler birliğinin hak· 
kımda izhar ettikleri sıcak duygu 
lara teşekkür eder ve ·bütün ar 
kadaşlara candan başarılar di· 
lerim. 

Ziraat Vekili 

MUHLİS ERKMEN 

• Ecnebi paralarla yaz;lı 

damga resmine tabi evrak ve se
nedat bedellerinin, bankalar ve si
gorta şirketlerinin ecnebi paralar 
üzerinden yap1lan muamelelerinin 
Türk pa,.asına çevrilmesinde esas 
olmak üzerP. ecnebi paralar fiatının 
altı aylık vasatileri tesbit edilmiş· 

tir. Bu fiatlar 1 temmuz 1941 tari· 
hine kadar muteber olacaktır. 

Rayşmark 2150.11 kuruş, Ar
navut frangı 4148. 19 kuruş, Dani
marka kuronu 2425.37 kuruş, Nor
veç kuronu 2829.33 kuruş, Peru 
ve Hong · Kong doları 3274 ku· 
ruş, Riyal 739.28, Kıbrı~, Filistin 
ye lrak lirası 523.3, Mısır lirası 
537.05 kuruş, Suriye lirası 5912, 
ruble 2518.20 kuruştur. 

• lstanbula gelen 3700 oto
mobil lastiğinin ticaret vekaletinin 
emri dahilinde tevziine İstanbul 
dün başlam1ştır. 

• iktisat Vekili lstanbulda 
yerli mallar pazarında yeni iplik 
kararnamesinin tatbikile meşgul ol· 
maktadır. Sümerbank, iplik fahri· 
kalarındaki iplikteri satın almağa 

V<! yerli mallar paıarları vasıtasiJe 
de dokuma fabrikalarına tevzie 
başlamıştır. 

• lstanbuldan bildirildiğine 

göre, şehir içindeki sanai müesse
selerin bulunacakları yerlerin tes• 
biti hakkında lstanbul belediyesinin 
iktisat ve sıhhat Vekaletlerine gön· 
derdiği liste her iki Vekaletçe de 
tetkik ve tasvip edilmiştir. Bu mü
esseselerden sıhhi zaruretler başta 
olmak üzere şehir içinde bulun· 
maları mahzurlu olanların şehir dı
şına çıkarılmaları esası kabul edil· 
miştir. Bu karar tedricen tatbik 
edilecektir. 
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' Bekar bir adamı 
Büyük mağazalar önünde yıl - Anladım. 

başı münasebetiyle biriken - Kocasına gelince: Kibar mı 
halkın arasından kendime bi:- yol kibar. Hoş sohbet bir adam. Be· 
açmağa çalışırken arkadaşım Tevfik nimle ayni felsefi nazariyelere ma-
Şaşmaza, kolları paketlerle doJu lik. Hemen ahbap olduk. 
olduğu halde bir şekrci dükkanın· - Korkmuyor musun? 
dan çıkarken tesadüf ettim. Pek - Hiç bir tehlike yok. Sonra 
şık ve zarif bir adam olan Tevfik iki güzel çocukları var. Evlerinin 
eski arkadaşlarımdandır. Tabiati letafetini hısavvur edemezsin. Ba· 
müliyimdir, mJnakaşadan ho,lan- yan Mefkure gayet 'yüksek bir mu· 
maz. eğer evlenme:ıeydi, şuphsiz sikişinastır. Yemekten sonra bize 
pek iyi bir koca olurdu. Fakat, ı Şopenden bazı parçalar okuyor. 

daima aşik aşika- V A Z A N ~ - Bay Selah 

:;k:~~n;:r~~~~!~ 1 Ayşe Enis :~~;;;.:Ü1=~~~:· 
ğund.tn, izdivacı azabı dumuyor m 

düşünebilmek için kalbinin boş bir sun? 
zamanını bulamamıştı. Kırk yaşına 

geldiği halde henüz bekardı. 

Bu fikir hiç aklıma gelmez. 

BUGON 

CERABUB 
VAHASI 

lngiliz kuvvetleri tarafm 
dan muhasara edildi 

Londra 19 (a,a) - Stefani 
ajansı Trablu'ltan gelen bir tel
garaf a göre, Cerabub vahasına 
giden ltalyan yolu üzerin
de uçan tayyareler bu vahanın 
lngiliz kuvvetleri tarafından mu 
hasara edilmiş bulunduğunu ha
ber vermişlerdir, Cerebub vaha 
sı Trablus şehrinde ve Tobroku 
250 kilometre cenubundadır. 

Malt,aya yaklaşamadılar 
Malta 19 (a.a) - Resmen 

öğrenildiğine göre, dün !Sabah 
düşman tayyareleri Maltaya yak 
laşırken lngiliz avcıları havalan· 
m•ştır. Fakat hiç bir akın olma 
mıştır. 

Balkan ı 
Matbuatı 

Jürk -Bulgar beyan-
namesini nasıl 

karşıladı? 
e Bulgarlara gö
re , deklarasyon 
lstlkbal için bir 
Umlttir. 
e Yugoslavlar tef
sirden çekiniyor. 
evunanhlara gö
re, bu sulhperver 
bir J"sttir. 

----------------------------
YUNAN 

TAARRUZU 
Muvaff akiyetle devam edi -
yor; ltalyanlar ihtiyatları

m cepheye yolladılar 
Atina 19 ( a.a ) - Matbuat 

nezaretinin tebliği: 

13 Şubatta başlıyan Yunan 
taarruzu muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Muhtelif ltalyan mu
kabil taarruzları püskürtülmüştür. 
İtalyan başkumandanlığı elindeki 
bütün ihtiyr.tları cepheye ~evket
miştir. 

Merkez kısmındaki Yunan ta
arruzu bilhassa şayanı memnuniyet 
tir. ltalyanların zayiatı umumiyet· 
le çok ağırdır. 

lngiliz mAneviyatı kırllmadı 
~ Ah, dedi, seni gördüğüm 

için ne memnunum bilsen! Benimle 
gel de otomobilde biraz görüşelim. 

- Ne otomobili? 
- Benim otomobilim. Üç saat-

Ne için düşüneyim? Benim vazifem 
ailenin en iyi dostu olmaktır. Alı
nacak bütün kararlarll müdahale 
ederim. Çocukların mürebbiyesini 
ben intihap ettim. MefkOrenin şap· 
kalarını da ben tasvip ediyorum. 
itiraf ederim ki bundan pek iftihar 

Bir lngiliz mayin tarayıcı 
l gemisinin muvaffakiyeti 

Sofya : 19 [a. a.] - Gazete. 
ler Türk • Bulgar deklerasyonu 
ile meşgul olmakta devaın ediyor
lar. ! lükQmetin organı olan Bus 
gazetf'.si diyor ki : 

"Ba deklarasyon fevkalade e
hemmiyeti olan bir diplomatik ve
sikadır. Ve bunun mesut neticele
ri yakında kendisini göstermekten 
hali kalmıyacaktır. Bu, Balkan 
memleketlerinin, bütün suitef.,h
hümleri izale etmek, bütün engel
leri ortadan kaldırmak ve iyi kom
şuluk münasebetlerini idame eyle
mek azmini bir kere daha tebarüz 
ettirmektedir.,, 

Londra 19 (a.a) - Hitlerın, 

Büyük Britanya halkınının mane· 
vi kuvvetini kırmak hususundaki 
uğraşmaları neticesiz kalmıştır. 

Bombardıman neticesinde sinir 
hastalığına uğrıyanlar için Lond
rada 2, diğer şehirlerde 5 hasta· 
hane açılmıştır. 

tanberi mağazadan mağazaya oto
mobille dolaşıyorum. 

- Beni nereye sürükliyecek· 
sin? .. Çok işim var. 

- Senin mi işin var? Ya ben 
ne diyeyim? Bir defa otomobilin 
içine bak da anla. 

Otomobilin kanapeleri irili u-
f aklı paketlerle dolu idi. 

Tevfik israr etti: 
- Haydi haydi bin ... 
Otomobile yerleşmek bir me· 

seleydi. Şoföre pek uzak bir adres 
v~rdikten sonra müşkilatla yerleşe
bildik. 

Tevfik devam ediyordu: 
Görüyorsun ya, şu küçük oyun· 

cak araba, bu bebek, bu at Bay 
Salibattinin çocukları içindir. 

du: 

Likayd bir tavırla: 
- Yal 
Dedim. Tevfik tafsilat veriyor-

- Bu fotograf, şu küçük ayı, 
şu mini mini köşk de Bay F ahred· 
dinin çocukları için .. 

- Bütün bunları tevzi eder
ken ıaşırmıyasın? 

- Dikkat etmek lazım .. Fakat, 
hepsi bu kadar değil, ceplerimden 
birinde Fahreddinin karısına aldı
itm broş, diğerinde Selahaddinin 
karısına vereceğim pandantif var. 
Şekerleme kutuları da başka ... 

- izin ver de seni talr..dir ve 
tebrik edeyim. Ahbablar için çok 
yoruluyorsun."" 

- Ne yapayım? Yılbaşı be
nim için müthiş bir gündür. Fakat 
vazifeleri pek iyi başarmasını bi· 
lirim. 

- Vazifelerin bana pek ka-
rışık görünüyor. . . 

- Bir ailenin en ıyı dostu sı· 
fatiylo ifasına mecbur olduğum va· 
zifeler. Her halde imrenilecek bir 

şey. 

- Benim anladığıma göre. 
sen yalnız bir ailenin değil, iki ai
lenin de en iyi dostusun. lkisine 
de ayni suretle muamele ediyorsun 

- Doğru.. Belki iki aileye 
ayni zamanda devam kabahattir. 
Fakat bilirsin ki insanı kendi ar· 
zuaundan ziyade hadiseler sevk ve 
idare ediyor. Ne yapayım? Seli· 
haddinin karısını ilk gördüğ'üm za
man letafetine hayran o'd.ım. Fah
reddinin karısı mükemmel briç oy· 
nuyor. Bilhassa bununla pek sami
mi ahbap olduk. 

- Mükemmel. .. 
-Evet. Hiç bir tehlike yok. 

Saliheddinin karısı MefkOrenin iki 
güzel çocuğu var: Semahat ve 
Mehmet. Evlerinin güzelliğini ta· 
savvur edemeızsin. Bayan MefkOre 
tam bir ev kadınıdır.· 

- Demek bu aileye rlevamdan 
sıkılmıyorsun 1 

-Bilakis iftihar ediyorum. Di
yerum ya, ailenin en iyi dostuyum. 
Bana sormadan hiç bir iş yapmaz
lar. 

- Ya Fahreddin •ailesi? 
- Tıpkı birincisi gibi ... Yalnız 

her iki aile birbirinden uzak otur
dukları için hazan yoruluyorum. 
Şimdi evveli F ahreddinlere oğrı
yacaitm; sonra Selibaddinlere dö
neceğim. 

- Yemeği kaçta yiyeceksin? 
- Kaçta olursa ..• 
- Bayan MefkOreden bahsedi· 

yordu. 
- Evet, onu ilk gördüğüm 

laman letafetine hayran oldum. 
- Yal •. 
- Anladın ya? 

duyuyorum. 

- iki ev ve dört çocuk. Tek 
adam için pek fazla. 

Tevfik Şaşmaz biraz düşündü. 

Londra 19 ( A.A) - Amirallık 
dairesinin tebliği: 

Dün sabah şimal deni7.inde bir 
lngiliz mayin tarayıcı gemisi bir 
düşman tayyaresi düşürmüştür. mü
rettebatından kimse kurtulmamıştır. 
gemimizde hiç hasar yoktur. 

Donanma - tayyare mücadelesi 
Denevnik gazetesi diyor l...i: 

Southampton lngiliz kruvazörü tah
rip edilmiş ve lllustrius· tayyare 1re
misi hasara •uğratılmıştır. 

Şu 1halde bir buçuk senelik 
harp devresi zarfında tayyare bom· 
basının elde ettiği en büyük mu
vaffakiyet bir kruvazörü yakmak
•tan ibarettir. 

Bomba ile dritnotların tahrip 
edilememesinde başlıca sel-ep gös
terilebilir. Bunlardan birincisi drit-
notların tekne mukavemeti, ikinci
si de tayyarelere karşı müdafaa 
'ilahlarının kudretidir. 

Tekne mukavemeti bir dritno
tun hayati kısımlarını teşkil eden 
makineleriyle mazot sarnıçları ve 
cephaneliklerini bomba nüfuzuna 
karşı emin bulundurmaktadır. 

Dritnot'un 1 bava hücumunu 
def etmek için kullandığı seri at et
li topların havaya püskürdili'il ke
sif ateş tayyarenin o mıntakaya 
sokulmasını işkil etmektedir. 

Bir dritnotta beheri sekiz nam
lıdan ibaret ve dört grup halinde 
32 adet makineli top ( 40 milimet
relik) ve bundan başka 9,5 yahud 
10,5 santimetrelik dört batarya bu
lunmaktadır. 

Makineli topların beheri daki
kada 125 mermi attıj-ına a-öre 32 
toptan bir dakika zarfında havaya 
fırlatılan mermi adedi 4000 olup 
10,5 luk bataryaların attığı mermi· 
ler de dahili hesap edilirse dritno
tun güvertesinden havaya adeta 
bir alev hüzınesi fışkırdığı kabul 

edilebilir, 
Vasat irtifada ufki olarak uçan 

bir tayyareyi bu büzme içine al
mak mümkün olabilirse de takri
ben 80-82 derecelik bir pike ya· 
pan ve bu esnada 700 kilometre 

Tefrika ' No. 
80 

rahk bir kurşunla kuyruğu titrete, 
titrete ahıret yollannı tutacaktı. 

Çamhcalı Hüseyin meclisinde 
kadın da vardı. Bu işvebaz dağ 
dilberi türlü cilvelerle efesini et
lendiriyor, meclise rakı daj-ıtıyordu. 
Bütün zeybekler diz üstü oturmuş
lar, gözlerini yere dikmişlerdi. Biri· 
sinin göz kaldırıp kadına baknıası 
kabil mi idi? Arkasından ve dali
kasında derhal kan olurdu. 

Çamlıcalı birdenbire atıldı ve 
Hayınıa hitabetti: 

/ Baştaraf ı ikincide ) 
sür'atı haiz bulu.ıan tayyareye top
la nişan tutturulamaz. 

Fakat buna rağmen dafi top
ların püskürdüğü ateş içine giren 
tayyarenin vurulması ihtimal dahi
lindedir. 

Diğer taraftan tayyare hücu
muna maruz kalan gemi, süratini 
tezyid ederek, zaman zaman dümen 
kırarak tayyarenin bomba atışı için 
nişan almasına nisbeten mini olma
ğa çalışır. Seyir halinde bulunan 
bir dritnot her'an düşmanın hava 
tehlikesini b1:kliyeceğinden dafi top
larını zamanında sür'atle istimal 
edebilecek vaziyettedir. 

Limanda yatan bir dritdot tay
yare için sabit bir hedef olmasına 
rağmen geminin müdafaa şiddetine 
kara tahkimatının müdafaa ıilibla
rı da inzimam ettiğinden dritnotun 
semtürre'ıine sokulabilmek tayya
renin milteaddit ateş barajlarını 
geçmesine mütevaffıktır ki buna 
da nadiren muvaffakiyet hasal ol· 
maktadır. 

Mamafih tayyareler için dritno· 
tu bomba ile vurabilmekteki milş 
külit bu büyük hedefe uzaktan 
torpil (torpido) atmak suretiyle 
kısmen telifi edilebilmektedir. Ni
tekim Tarantoda ltalyan donanma· 
sı lnailiz tayyareleri tarahndan bu 
tarzda bil~umla zayiata utratdmış 
ve bu l'eco baskınında Oç dritno
ta torpil isabet dettirilmiştir. 

"Bu anlaşma Balkanlarda ve 
civar mıntıkalarda umumi vaziyet 
üzerinde tesir icra etmekten hali 
kalmıyacaktır.,, 

Slovo gazetesi de şöyle de
mektedir. 

" Türk • Bulgar deklarasyonu 
günün en mühim hadisesidir. Bu 
lıer şeyden evvel aklıselimin bir 
zaferidir. Deklarasyon istikbal için 
bir ümid teşkil etmektedir. Bu an
laşma, ayni zamanda Balkan millet· 
lerinin çetin iztırapların imtihanla
rından geçmiş olduklannın ve bu
nun onlara makullük verdiğinin de 
bir bürhanıdır.,, 

[)eklerasgon sulhperver 
bir jesttir I 

Atina 19 (a.a) - Yunan ga
zeteleri Türk - Bull'ar dekleras
yonunu sulhperver bir jest olarak 
telakkide müttefiktirler. Katimerini 
diyor ki: 

" Bu diplomatik vesikanın mü· 
sait bir intiba yarattıtını söylemek
le Yunan efkarıumumiyesine dilrilst 
bir surette tercilnıan olduğumuz
dan eminiz. Bu deklerasyon, Yuna
nistanda Balkan memleketlerindeki 
ıulb zihniyetini gösteren bir vesika 
olarak telikk! edilmektedir.,, 

Proiya diyor ki: 
" Türk-Bul1rar deklerasyonu· 

nan imzası BalkanJarda ihtilitlara 
mani olmağa yardım edecek mü. 
him bir hadisedir ,, Torpil atan tayyarelerin yük

sek sür'atle seyreden dritnota tor
pil isabet ettirmesi ihtimali az ise 
de dar sularda ve liman ağızların
da yakalandıtı takdirde torpilden 
kaçınmasındaki müşkülat ve hatti 
bazı ahvalde imkansızlık dritnotun 
torpillenmesini intaç etmektedir. 

Yugoslav mahfilleri tefsirde 
bulunmaktan çekiniyor 

Sardenya açıklarındaki çarpışma· 

Devamı Dördüncüde 

ı ı 
- Ulen gara dinine goduğu· 

mu~ zinası! Err;;--düştün. Hinci 
senin pasaportanı vereyim de dilnya 
kaç bucakmış anla .• 

Aya suratlı Mehmet efe Hayıaıı 
tanıyordu. 

- Küfrtme efe, dedi, bu adam 
bizim hududumuzun adamıdır, fuka· 

:radır,·•kim gelirse onu kabul eder. 
1 ~Ve heybeyi boşaltarak fişek· 

leri ortaya döktükten sonra sordu: 
- Bunları kime götürlyordun 

Hayım? . 
Hayım; ayazda kalmış acemı 

balıkçı gibi tiril, tiril titriyordu. 
Güç hal ile cevap verdi: 

- Kime nasipse ona efe. 
Çamhcah Hüseyin güldü. Ha

yımın bu cevabı pek koşun• git
mişti. 

- Bana bak Hayım, dedi, 
korkma sana kimse dokunmaz. Yal
nız bastığın yeri iyi bil, doğru bas. 
Bunlar sana kaça maloldu? 

- Teklif mi var efeM Bunlar 
senindir. 

Çamhcah Hilaeyin çıkarıp on 

Belgrad 19 (a.a) - Belgrad. 
daki mahfiller Türk- Bulgar anlaş
masını temamiyle tasvip etmekte ve 
bilhassa Balkanlarda sulhun veka
yesi ile Balkan milletleri arasında 
işbirliği yapılmasını istihdaf etmek· 

altın attı. 

B 
1
- Aman efe, teklif mi var? 

.un arı sen ısmarlamıştın, getirdim. 
şıındi bu para ne oluyor ya?. 

l"k - De ulen, badi çok çençen· 
ı etıne de al şu paraları .. 

- Ba~üstüne efe .. 
- Hem ben Hna bir şey di-

yeyim mi? Bır daha bu şekilde 
eı· ııne geçersen kurtulamaı.sın. Hay-
di bakalım, şimdi çek arabayı .. 

Hayımla yanındaki köylü alla· 
ha şükrederek uzaklaştılar. Her 
nasılsa Çamlıcalının iyi tarafına 
rasgelmişler, tatlı canlarını - üstüne 
Para da alarak • kurtarmışlardı. 

Hayımla arkadaşı yüz adım 
kadar uzaklaşmışlardı ki, Çamlıcah 
Hüseyinin sesi tekrar gürledi: 

- Ulen çıfıt buraya gel" 
Eyvahlar olsun. Herif galiba 

niyeti değ-iştirmiş olacaktı. 
Bizzarure tekrar döndüler. 
Çamhcah Hüseyin adamakıllı 

sarhoş olmuştu. Gözleri kan çanaiı 
tibi idi. Bakışları dumanlaşmıştı. 

- Uleo yahudi, gördün ya; pa. 

llkkinun ayındanberi Londra 
hastahanesine 25 kişi, diğerlerine 
ise 3 kişi gitmiştir. 

Himler, Osloya döndü 
Londra 19 (a.a) - Norveç 

ajansı bildiriyor: Alman polis mü
dürü Himmler şimali Norveçteki 
seyahatinden Osloya dönmüştür. 
Haber alındığına göre Almanlar 
Norveç bankasından bir milyar 
482 milyon krun çekmişlerdir. Pa· 
ra vermeksizin birçok malzeme 
de götürmüşlerdir. 

.._ ________________________ __ 

SÜVEYŞE 
HÜCUM 
Kahire 19 ( A.A) - lngiliz 

bava kuvvetleri karargahının tebliği: 
Süveyş kanalı mıntakasına düş

man tayyareleri tarafından yapılan 
pike hücumunda ne hasar, n..:de 
zayiat olmamıştır. 

te olmasından dolayı memnuniyet 
izhar etmektedirler. Yugoslav mah
filleri bu anlaşmanın diplomatik e· 
ıaıı hakkında mütaJea serdederek 
tefsirlerde bulunmaktan içtinap et
mektedir. 

Ayni mahfiller mezkOr anlaş. 
manın akdinde Sovyetler birliğinin 
bilyük tesiri olduğu kan-tatindedir. 
Filhakika Belgradda hakim olan 
fikre l'Öre, Sovyetlerin harici po
litikası Balkanlarda sulhun muha
fazasını istihdaf etmektedir. Bu iti· 
barla anlaşmadaki mukaddemenin 
Türkiye-lngiltere arasındaki pakta 
halel getirmediği tebarüz ettirilmek
tedir. 

Yugo-1lav müşahitler bu anlaş· 
manın Hitler'e temin edeceği ye
gane faydanın, eger Alman va ha
kikaten Bulgaristanı işğale · hazır· 
lanırsa Trakyadaki 600 bin kişilik 
Türk ordusu mevcudunun tenzilin
den ibaret olacağı fikrindedırler. 

rasını verdim. Şimdi doğru söyle 
bakalım, bunları kime götürüyor
dun? 

- Aman efem, kime ait oldu
ğunu sen bilmez misin? Ne diye 
benden soruyorsun? 

- Söyle ulen dürzü? Senin 
•iıından işitmek istiyorum .. 

Kel Hayım vaziyeti anlamıya· 
cak kadar budala değildi . Çamlı· 
cah Hüseyin onun •i'zından: 

- ~kıcıya 1rötürüyordum. 
Sözünü işitir işitmez, ana av· 

rata girişecek, Hayınıı da elsiz, 
ayaksız ahrete l'Önderecekti. 

SükOt ettiM 
- Söylemiyorsun ha? Ôyle i'el 

burada kal bakalım, bizimle gele
<:eksin. 

Allabın eşkıyasına ne yapıla· 
bilirdi? Hayım da ister istemez 
itaat etti. 

Bir müddet sonra Çamhcah: 
- Kalkın bakalım, drdi, Ka· 

hat'a ridelim. Orada bacı Hüseyioe 
misafir oluruz. 

Muhtelit çete yola dnzilldil. 

BORSA 
Adana l'icaret ve Zahıre Buru,.., 

19 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Enaı. 

Kr. S. 
Ençok 
Kr. S. ---

1- Klevland 60 60,75 

il - " 
Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 46 
P. Temizi yağ. Yemit 
Kozacı P 

1 - Ma.Parlağı 49 51,25 
Şark buğdayı , 
Y. Çiğidi 4,75 
Arpa 5,625 
Sn sam 27 

• o-
Ankara Kambiyo Borsası 

19 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

s 
132 

s. 
24 
20 

. <t/(~Kjy)j ] 
Ankara Radyosu 
1 20 Şubat Pertembe ) 

8 00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.15 Müzik: Hafif parçalar 

(Pi.) 
8.45/9.00 Ev kadını - Konuş· 

ma (Faydalı bilgiler). 
12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
12.33 Müzik: Neşeli şarkı ve 

türküler. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Peırev ve saz 

semaileri. 
13.20-14.00 Müzik: Kanşık pror

ram (Pi.) 
18.00 Proıram, ve Memleket 

Saat Ayarı. 
18.03 Müzik: Radyo caz or • 

kestrası (lbrahim Ôzrür idaresinde) 
18.40 Radyo ince saz heyeti. 
19.10 Konuşma (Karadeniz rö

portaiları) 
19.30 Memleket Saat Ayarı , 

ve Ajanı Haberleri. 
19.45 Müzik : Kadınlar Fasıl 

Heyeti. 
20.15 Radyo l'azetesi. 
20.45 Müzik: Şalyapin ( Pi. ) 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21 .30 Konuşma (Sıhhat saati) 
21.45 Müıik: Radyo orkestrası 

(Şef: Dr. E. Praetorius). 
1. J. Brandb - Bayı: Şairane 

Bir Gezinti. 
2. E. Grier. Birinci Per Günt 

Suit'i. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Esham-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(:iat) . 

22.45 Müzik: Cazband [ Pl. ] 
23. l5/23.30 Yarın ki Pro1rram, 

ve kapanış. 

,'1.,AKVt~ı:ı 
20 Şubat 1941 

PERŞMBE 

YIL: 1941 • AV:2 GüD:~l Kuım 105 
Rumi 1356 • Şubat 6 

I Hicri 1360- Muaarrem 23 

Bu 
Gece Nöbetci Eczane 

Ali Nasibi eczane'i 
(Y ağcamii yanında) 

.. 
Daha evvel hacı Hüseyine haber 
gönderilmiş~i. Hacı Hüıeyin bunlan 
merasimle karşıladı. 

- Hoş geldiniz. safa reldiniz. 
lerin bini bir paraya idi. Gece 

alaturka saat altı idi. Hacı Hüıeyia 
Çamlıcalı Hüseyin ile riifekuma 
yemekler hazırlamlfh. Hayım da 
dahil olduğu halde hep berabw 
yediler, içtiler ve kalktılar. 

- Kalktınız ya efe .• 

- Kusura bakma hacı Hüaeyia. 
Derebaşı köyüne rideceiiz. 

- Köydemi kalacaksınız efe?. 
- Yok be.. Alyoti'Jerin Gü-

müşlü çiftliğine l'idecejiz. Hele 
geceyi orada reçirelim bakalım. 
Alt yanını Allah bilir. 

Ve kalkıp yeniden yola dilzill
düler. 

Kabratta tam yatıp ayuallf" 
lardı. Ansızın köpekl• ı..yJaaata 
başladılar. Çete sarbot ve '1«P8 
yatıyordu. Hep te ..... old~ 
cihetle nöbet, m6Nt hatU ~ 

(0-S g;_., 



/llS/l~/l l' Si IM/lSI 
IU AKŞAM 

EN GÜZEL MACAR ARTiSTi 

MAGDA SCHNEIDER ' in nefis bir tarzda yarattıl)ı 
Mevsimin Şahane Bir Filmi Olan 

Çardaş Diyarında 
-

Şahaserini takdim ediyor. Macar Aşkları, Macar Musukisi, Macar Valsleri ve Macar 
Çiganlarile harkulide bir tarzda yaşatılmış olan bu müstesna film tekrar 

ve Tekrar Görülmeğe Değer bir güzelliktedir. 
ILA VETEN : Heyecanlı ve meraklı Bir Casusluk Filmi 

.. rcAsu·s·AVCiLAA • 
ı.. .................................................. .. 

DiKKAT: Loca ve Numaralı Koltuklar gündüzden alınabilir. Telefoe 212 
BugUn 2.30 da Çardat Dlyar1nda • Yıldız Sultan 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Sinemanın üç Büyük Kudretli Yaratıcıları 

Garry Cooper • Ray Milland • Robert Preston 
T arafmdan Harkulide bir tarzda temsil edilen Türkçe sözlü filmlerin en fevkalidesi 

··········~····················· 1 G6nUllD Kahraman 1 • 

-n"ln -
J -

Senenin En büyük ve 

Türkçe Sözlü 

l'llDIZ 

HiNDLiLER 
30 Kısımlık 

güzel Şark filmi Olan 

Arabça Şarkıll 

GELiYOR 
Macera Filmi 

Asrı Sinemada 
suvara Bu Akşam Matine 

MS 2~ 

Senenin en büyUk saheseri iki büyUk ve emsalsiz yıldız 
VALLACE ROBERT 

BERREY TAYLOR 
SiNEMA ALEMiNDE BiR HARiKA YARATTI 

ES/R TÜCCARLARI 
On Binlerce figüran, görülmemlt derecede heyedtnlı 
muazzam • • • Ve müthit sahneler içinde geçen bir 

ŞK MEVZUU 
•ı LAV ETEN • [Çılgınlar mektebi/ Sonderece eilenceli kollltldi 6ap 

• ıündüz iki otuzda: Kiit;ük PretUes çılıınlar ,,,.Jdiı6i 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

CENUP POSTASI 
RICARDWILM 

BUGÜN MATBAASI 
-~Son Sistem Makinelerle 

========easllan · Güzel ve Ucuz ı, 
Ancak (BU G O N) Matbaa
sında Yapllabilir 

• d TABA AiT iŞLE INIZI 
Z 1 (BUGÜN) Matbaasına 

YAPTIAINIZ. 
Bir ilin 
tashihi 1 

Donanma Tayyare ela baJanarken torplldea korauaô 
MUcadelesl için etrah çelik •tlarla .-.lita 

edilmekte ve 11t mya demiri--· 
(Oçüncllden Artan) teclir. Deniacle İM drltaottlara lana 

16 • 2 • 941 tarihli ve 141 dan ric'at eden bir ltalyan dritno-
saylll Fnu"ıhamızda çıkan Adana bö 1 b k be tumızaaa brtahJacak ta,,.. .. ta ·ye ir a i te atramışbr. 
Askerlik daireli levazım ilanında miıi terfik ed?s'"9*r. Telııae Tayyarelerin taşıyabildikleri bir vanlışlık olmuş, kuru f asulya· mukavemeti balmamclan dribaotla 

J bomba aiırlığı tayyareniq cesame· 
nın 200,000 (iki yüz bin) kilo tine tabi oldujıından isabetli bom· kabili kıyu olan bir la,WS tana· 
yazılması lizım gelirken 400,000 er remİIİDia botla p clelaatle 

941 Modeli 
(dört yüz bin kilo yazılmı•) düzel- ba atııını temin eden ve varulmak 

.. hocama hedef oldafa ~ ~ Adana Elektrik fir- ttriz. ihtimalini azaltan pike hücumuna 

ket·ıne memur ara· ........................... elverişli tyyar• tipi için ba cesamet bomba tanant.i tarafmdaa ... ... 

DUrkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 
trcrUbe mahsulü bir şaheserdir 

l ilhaısa 941 modellerindeki yenilikleri " DÜRKOPP ,, 
senenin en meşhur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazl)an Asfalt cadde No. 84 

Dörtyol aQzı Adana 

1 1 tahdit edilmektedir. Binaenaleyh tay- nlamamaa mrlah r..u.m tanue 
nıyor. .: DOKTOR yarenin dritnota atacatı bomba kartwnclald ••tanetiai ilbat ... 

1 
haddinden fazla bOy6tOleceii tir. 1-lava kavvetiaia drltuota t.laa 

.. 365? nu~aralı kan~n ~ü- 1 K J S t de tuavvur edilemez. Torpil atan edebilmesi evvelemircle tııo.bam 
kumlerme gore, askerlık hız· 1 ema a ır tayyareler, hücam esnuında pike nQfaz ve tahrip bdrelWa llirbc 
metini yapmış bir muhasebe İ Ha 1 ta1 ar 1n 1 bergün yapmak mecburiyetinden dolayı an· misline çıkanl.UIU ....,_ ta,,a-
memuru imti~anla alınacaktır. • Kızıla dd sindeki mua· 1 cak birtek torpil taşıyabilmektedir- renin biriblrl peeiadm mlteeddlt 
Taliblerin 28. Şubat 1941 de 1 Y • ca kaeb l d (

9
) 1 ler ki banan sıkleti 700 kilo radd• b&yOk torpiller atabe1•ıliaa a.tlı-

. "h · k .. İ Yene evınde u e er. • · dedir ımtı ana gırme uzere o ta• • ıın • dır. Ba,ankl tartlar altmda drit-
rihden evvel tahsil ve hizmet •"••-••••••••••• ....... .: Hlllba; dritnot malik olduju notu batırabllm.U. ,....._ ç.....ı 
veaikalan ameklerini eklemek bava dlfi lillhlanyle kendİIİni mQ· ona nıtnndea dejil altuMla .... 

. f k imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL elafaaya makteclir oldukça tayyare-
ıuretıle re eransla~ v~ . asa u. Neşriyat Müdilril : Avakat ı..m bomba ile 000 batmauına ih· rek yaralamaktır. Çllakl taak slW 
tercümei hallerim bıldıren Kemal ÇELiK timal verilmez. Dritnotlarqı liman· dritnot ela altuulaa u,.ıtw. 
bir mektupla şirkete müracaat Basıld•tı yer : [BU G ON 1 .---------..---------Matbaası - Adana , etnıeai lizımdır. 

SAATCI ........... ., 

izzet ve Zekeriye Haydin 
YENi SAAT VE FENNi GôZLOK TIŞ YERi D•ıkkat. Horozog"lu Kite•inden piyango blletl alan muhakkak 

• zengin olur. 

D• kk 1 Zevkle dinlemek ve net seda almak l•tlyen mutlak• 

1 a : H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanll veya akUmUlat6rlU 

-R-4°'0 Radyosundan Aımah. 

VE TAMIRATINI y AP 
YENi OTEL KARŞISINDA • ~ANA 

Longinas, Z nlth , Arlon va &OISlll her 
nevi kadm , erkek , kol va cep zarH mt
lanmız geldi •• Bu saatlann takıll yıdık 

D ·ık kat • G ramafon almak istiyorsanız HorozoQlü Matazaaına uğrayınız her çeşit par r.atan Dzeı o 1 a r a k fabrı'kalarınd·n 
• Gramafonlar gelmittir. PLAK fiatlar• (125) kuruştur T lı UI 

Dikkat : IQD~lZ·t·~ ... ~detmen vıtz~ı~ca.~beıd:ır'.· Kitaplarını ve okul Malzamaslni HorozoğlU getlrllmistlr 1 

_ Ayrıca Fenni Zel•• z•rlf 
Adres : Ad.... erkez otell altında Horozo lu g6z1Uklerlmlz de mevcuttur 

-----• -..~-- Tamirat garantlllcllr .._.,,.ıııııww. 


