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lıtHıon caddesi • Adana 
Telefon ı 138• ~oet• K. 48 -AbOlla : Yıllıl' 12, Al11 
aılılı 6, Oç •Jlıtı 3 Ura -

Alfons öldü 
Londra 22 [a. a.] - Liyon radyosu· 

nun Romadan aldığı bir habere göre, sa· 

bık ispanya Kralı 13 ücü Alfons ölmilf • 
tür. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE \. ________________ __, 

1 9 4 1 ı han .. rtıarı idare ti• 
Yıl: 1 No. 147 kararlattırılır. 

F'lyatı & Kuru•tur 

Pamuk ipliği Tevziatına Başl8nıyor 
il l~ l • • 9 l d •• .. - •• Koordinasyon h;;;llnin 95 n_maralı kararına istinaden, a ev erlnın uncu gı r. onumu Şehrimizde Pamuk ipliği tevziatını yapmak üsere Sii· 

1 merhank tarafından -ir büro teşkil edilmiştir. Biironan 

Harp Notları 

Harp ile sulh 
arasında 

geçen günler 
YAZAN: M. Faik Fenik 

Bu hafta içinde Avrupa harbi 
eğer tabir caizse, bir neka

hat devresine girmiştir. Hatta ha· 
va bombardımanlarında bile eski 
şiddet gö:ıükmemektedir. iki tara· 
fında bahara doğru büyük hareket· 
lerini yapabilmek için hazırlıklarda 
bulundukları anlaşılmaktadır. Öyle 
ğörünüyor ki, şimdi durgun geçen 
günlerden sonra geniş bir çerçive 
dahilinde taarruzlar başlay.ıcak ve 
belkide iş Acıerikanın iltihakile 
bir cihan harbine kadar yol alacak
tır. Filhakika uzak şarkta hadise· 
ler nisbi bir sükQn devresine iİr· 
miştir. Fakat sulh sözlerinin sama· 
nı altında saklanan suyun rengi 
malOm değildir. lngiltere uzak 
şarkta her türlü taarruza karşı koy 
mak için çok ciddi hazırlıklarda 
bulunmaktadır. 

Singapur'a mühim miktarda 
Avustralyalı asker tahşid edil· 
miştir. Birleşik Amerikada Nevyork 
belediye reisi Laguordia muhtelif 
belediye reislerine hava bombardı
manlarına karşı pasif korunmayı 
ne dereceye kadar ilerlettiklerini 
sormuştur. Pasifik'de Amerikan 
Üsleri tahkim edilmektedir. lngilte· 
re hariciye nazırı Eden, lngiliz ge 
nelkurmay başkanı general John 
Dil'le beraber Kahireye gitmiştir. 
Bunlara •bakılacak olursa, sulhun 
pek o kadar yakın olmadığı ken
diliğinden anlaşılır. 

Japon tavassutu 

Bütün bu hay huy arasında Ja· 
ponyadan garip bir ses akset

miştir: Japonya hariciye nazırı Mat· 
suoka, Eden'e hususi bir mesai 
göndererek, yalnız uzak şarkta de· 
ğil, belki bütün dünyada huzur ve 
sükOnu tanzim etmek için icabeden 
bütün teşebbüsleri yapmağa ama· 
de ol1uğunu bildirmiştir. 

Bunun açıkça manası Japonya 
bir sulh tavassutunda bulunuyor, 
demektir. Matsuokanın teklifi Lond
ra mahfillerinde alaka ve dikkatle 
tetkiY olunmuş fakat bununla hiç 
bir müsbet netice elde edilemiye· 
ceği kanaatir.e varılmıştır. Ameri
ka hariciye müsteşarı Sumner Vel· 
sin söylediği gibi lngiltere ''söıler 
den ziyade ef'ale bakmak,, ciheti
ni iltizam etmiştir. Filhakika Ja
ponya daha henüz Çin harbinin 
içinden çıkmamış. bunca tavassuta 
rağmen Çin üzerindeki hırslarını 
teskirı etmek yoluna girmemiştir. 

Japonya " Kendisi muhtacı 

hiaamet ·' iken nerede kaldı gayri· 
ye himmet ede?., Bahusus Japon
ya, Fransız Hindiçinisi, F elernenk 

' 
Londra 22 (A.A) - Hava 

nezaretinin tebliği: 
Dün gece cenubi Gal'ın bir 

şehrine düşman tayyareleri 3,5 
saat süren bir hücumda bulunmuş 
lar, atılan yüksek infilikli yanrın 
bombaları meskenlede ve ticaret

hanelerde büyük yangınlar husule 
getirmiş, hasar vukua gelmiş, bir 
kaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. 
Diğer mıntakalara ve Londra 

1 
üzerine yapılan hücumlarda hiç 
bir hasar vukua gelmemiştir. 

1------------------• Nil ordusu 
Balkan vaziyetinin 
anahtannı elinde 

tutuyor 
Edenin Kahlreye 
gen,ı Balkanlarda 

Bu G o N Memurları dünden itibaren vazi/elerine başlamışlardır. 

Halkevimizde de kut~ 
lama töreni var 
Bugün Halkevleriniq 9 uncu 

yıl dönümüdür. Bu münacıebetle 
C. H. P. Genel Baş Kan Vekili D > • 

tor Refi!\, Saydam tarafından bir 
nutuk söylenecek, yurdun her kö
şeiindeki h .ıl.-evlerinde kutlama tö
renleri yapılaca!.., halkevi bulunma· 
yan bir klsım şehir ve kasabaları· 
mızda yeni Hal1<evleri ve odaları 
açılacaktır. 

Şehrimiz Halkevi Reisliği de, 
9 uncu yıldönümünü kutlamalr üze. 
re güz~l bir program hıızırl ıo mıştır. 
Bugün tatbik edilecek bu progra· 
mı ikinci sayfamızda bulacaksınız. 

Amerika yeniden 15 
bin tayyare yapacak 

Vaşington 22 ( A.A) - Ame• 
rika tayyare fabrikalarının genişle
tilmesi ve orduya munzam 15 bin 
tayyare yapılması için Ruzveltin 
parlamentodan 2 milyar 500 milyon 
dolar tahsisat istemesi bekleniyor. 

1 
Londra 22 ( a. a. ) - Çörçil dün refakatinde kara ve deniz 

kuvvetle•i şefleri olduğu halde cenup sahillerindeki istihkimları 
teftiş etmiştir. 

Yeni bir koordinasyon kararı 

Mensucat 
sanayi inde 

( Resimdt" Londraya yapılan 1 
hava hücumlarından birinde çıka 
kanlan Hngınlar görünüyor.) 

heyecan uyandırm" I 
'ANADOLUıAJANSI} 

Vaşington 22 ( A.A) - ·Ayan 
meclisi, lngiltereye yardım kanunu 
müzakeresine <lünde devam etmiştir. 
azadan üçte ikisine yardım kanu
nunu bazı ehemmiyetsiz tadilat ile 
tasvip etmekte oldukları anlaşılıyor. 
böylece infiradcıların mücadelesi 
tamamile iflas etmiş bulunuyor. 

_ Kadınlarla 12 yaşından yutan -
cocuklar gece ve gündüz Pos-

---------------------------Hindistanı ve hatta Avustralya ve 
Y eni-Zelandaya istemekten bir an 

bile fariğ olmamıştır. lngiltere el· 
b•tteki kadı olmak ideyen dava· 
cının teklifini kabul edememiştir. 

Mesuliyet korkusu 
-- - - -

M atsuokd'nın mesajını, kral 

Leopolt'le, Hollanda krali
çesi Vilholm'in, Belçika ve Hollanda 
işgal edilmeden evvel yaptıkları 
sulh teşebbüsüne benzetenler var· 
dır. Fakat kanaatimizce bu, daha 
çok Polonya istilisından sonra ve 
garp cephesi harekitr b•şlamadan 
evvel Hitlerin söylediii nutuktaki 
sulh taaruzuna daha çok müşabihtir. 

Mihver veya müselles, hazır· 

ladıkları herhangi bir taarruz pli· 
nını tatbikten evvel, tarih müvaca-

Bali 22 - Basler Nahrihten 
gazetesinin Budapeıte muhabiri 
bildiriyor : 

Eden ile general Dil'in Ka· 
bireye muvasalatları, Balkanlarda ı 
heyecan uyandırmıştır. Zira Ede· 
nin Kahireye yaptığı son ziyareti 
takip eden hadiseler herkesin ha
tırındadır. 

Kahire 22 - Evvelki gün 
Kahireye gelen Hariciye Nazıra 
Eden dün bütün gün ukeri me
seleler hakkında konuşmalarda 

bulunmuı, hür Fransız kuvvetle· 
rinin yakın şark kumandanı Ge
neral Katru ile de görüşmüştür. 

Nazırın hareketinden evvel Trab
lus garpte bazı kıtaları ziyaret , 
etmesi muhtemeldir. 

hesinde güya mesuliyetten kurtul- Bir Amerikan askeri 
mak emeliyle şimdi böyle bir sulh mütehassısının görüşü 
teşebbsüne karar vermiş olabilir· Nevyork 22 _ A'lkeri müte· 

ler; Nihayet Matsuoka'nın böyle hassıs binbaşı Elyot, Nevyork 
bir hareketi kendiliğinden ele al· -

Herald Tribyun gazetesincie şoy· masana imkin yoktur. O da bilir 
ki, lnriltereyi harp gayelerinden le diyor: 
inhiraf ettirecek hiç bir teşebbüsün "Balkanlardaki vaziyetin a· 
tatbik mevkiine konması ihtimal- nahtarı, Nil ordusunun elindedir. 
dahilinde defildir. Ve nihayet, sulh Nil ordusu ansızın Selanikte gö· 
kararı şimdi sade Londraya değil züktügü taktirde Balkan hükıl· 
ayni zamanda Amerikaya da bağ· metlerinin ve Balkan ahalisinin 
lıdır. Çünkü Ruzvelt, lngiltereye hattıhareketinde tam bir değişik· 
dikte edilmiş bir sulhü Amerikanın lik olacaktır. Oradaki vaziyet 
kabul etmiyeceği daha geçenlerde Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya 
teyit etmiştir. Bundan dolayıdır ve Nil ordusu gibi bir çok meç· 
ki, Matsuoka teklifi bir mesuliyet bul amillere bağlı bulunmaktadır. 
hafifliği aramaktan ileri geçen bir Hitler yakın şarka doğru bir Al· 
hadise telakki olunamaz. man hareketinin Türkiyeyi harbe 

yok lamalardan sokmıyacağına kani olmaktan O· 

zaktır. Ve Yunanistan da müte-
5 O n r 8 madiyen şiddetle vuruyor. Fakat 

- · d. • k~dar b' k en ziyade ehemmiyetı• olan cihet M ihver şım ıye a ırço 

1 Britanyanın da orada bulunması yoklamalar yapmıştır: span· 
ki ve doğu Akdeniz sularına hikiın yayı yoklamış, Fransayı yo amış, 

Balkanlara yoklamış, Uzakşarkı yok· L-.o_l_m_a_sı_d_ır_ .• _, -----------
lamış, bunların hiç birinden kendi-
sini tatmin edecek bir cevap ve 
bir yardım alamayınca, kulağını ba. 
şı.ıın arkasından gösrererek Ja. 
ponya yoliyle sulhü yoklamıştır. 

Fakat vaktiyle bir Fransız şai
rinin dediği gibi " istilaya gider. 
lerken tam minasiyle harple kar. 
şılaşmıştırl,. lngilterenin şimdi hele 
hele son vaziyet karşısında, hiç 
bir fedakarlık yapmasına imkan 
yoktur. Demokrasi cephesi vaktiyle 
Fr&Rsa kuvvetini kaybetmişse, 0-

/ Dnamı ilçllçilde J 

Kaymakamlar arasmda 
tayinler 

Ankara 22 (Hususi) - Kırık 
han kaymakamı Mehmet Ali durı>· 

soy Hizan kaymakamlığına, Hassa 

kaymakamı Mahmut Kemal Gurluk 

Kırık han kaymakamlığına, mülkiye 

müfettişi Halil Tekin Haua kay· 
makamlığına tayin edılmışlerdir. 

Tek tip ekmek kararanın 
tatbikatı - ' talarında çalrştırılabileceK -

Ankara 22 ( Hususi muhabi:-
mizden - Ticaret vekileti tek 
tip ekmek kararının tatbikatile 
meşgul olmağa başladı. Bu mak• 
satla toprak mahsulleri ofis müdür 
muavini Hamid Koray fstanbula, 
ziraat müıaviri Atıf lzmire memu· 
ren gönderildiler. 

Ofis umum müdür vekili Hulki 
Ankara belediyesile temaslar ageç· 
miştir. 

Ankara, lstanbul, lzmir bele· 
diyeleri hudutları içinde me:vcut un
lar istihlak edildikten sonra yeni 
tip ekmek çıkarılacağından degir
menler şimdiden yeni tip imaline 
başlamışlardır. Bu itibarb bu üç 
şehirde bir hafta sonra yalnız yeni 
tip ekmek satışa çıkarılacaktır. 

Türk inkilabının kültür sanat 
dil, tarih, edebiyat ~abetleri 

olan Halkevlerinin 9 ne ld.. _ _ u yı onu-
mu dolayısile yarın t' 1 b k , par ı gene 
aş. an vekili, Başvekilimiz Doktor 

R~fık Saydam bir söylev verecek 
bunu müteakip yıldönümü bütü~ 
Halkevlerind t·· 1 ' 

e oren e kutlanacak
tır. 

Kurulduğundan beri 

yıl geçen Halkev. 
henüz 9 1 

Ankara 22 (Hususi muhabiri· 
mizden) - 16 yaşından yukarı er
kerk çocukların maden işlerinde 
ve kadınlarla 12 yaşından yukarı 
kız ve erkek çocukların mensucat 
"anayiiuin rece ve gündüz posta
lannda çalıştırılmalarına müsaade 
eden bir koordinasyon kararı neşir J 
edilJi Bu karara göre, Mensucat 
sanayiinde göndüz postaları 11 sa
at, gece poı.taları 8 saattan fazla 
çalıştırılmıyacaklardır. 

Toprak mahsulleri 
ofisi nizamnamesi 

Ankara 2'2 [Hususi]- Toprak 
mahsülleri ofisi nizamnamesi Heye
ti Vekilece kabul edilerek meriye
te kondu. 

namesi hakkında dünya matbuat 
ve radyolarında yeni bir takım tef
sirlere tesadüf olunmaktadır. 

Alman gazeteleri ve onlarla 
ağızbirliği etmek zaruretini duyan 
milletlerin gazeteleri, Türk • Bul
gar deklerasyonunun lngiliz siya· 
setine indirilmiş ağır bir darbe 
teşkil ettiğinde ayak diremektedir· 
ler. 

leri, kısa b. 
ır za-

man içinde .. gos-
tcrd' ·· ıgı başarılar-
la, vatan çocuk-

larının kafa ka
l aya ~o·· -ı - .. 

Harp ve 
Diplomasi 

Komşu vedev 
let İranın siya· 
si mahfillerinde 

beyannamenin im. 
zas1 itminanla kar 
şılanmıştır; bunu 
gelen haöerlerden 
öireniyoruz. 

• e. nu gonu-
lc birleştikleri he· 

Yccan ve inldlip 
Yuvalarıdır. 

Oranın havasında 
nıillet birliğinin 
botyraklirı ve hep 
birlikte birbirimi
ze bağlılığımızın 

Sovyet 
Rus va Moskovada 

bulunan yabancı 
muharrirler, gaze. 

telerine çektikleri 
telgraflarda, Be· 

bayrakları dalga· 

lanır. 

TU rk - euroar anlaş
masını sempati 

ile karşıladı 
yanname imzasının 
Sovyetlerce sem

pati ile karşılandı 

Bu mutlu yıldör.ıümünde, hal· 
kevlerimize sonsuz sürekli başarı
lar dileyoruz. 

Tefsirler devam ediyor 
~ ~ 

Hafta sonunda dünyanın siyasi 
manzarasını şöylece gözden 

geçirmek kabildir: 
Bu hafta içinde Ankarada 

neşrolunan Türk. • Bulgar beyan· 

ğını bildirmişlerdir. 

Atina gazeteleri, Türk gazete
lerindeki fikir ve rnütalealara sü· 
tunlarında bol bol yer veriyorlar 
ve tefsirlerini şu cümlelerle ifade 
de ittifak ediyorlar: 

" Hiç bir Balkan memleketi, 
Balkanları harbe bulaştıracak bir 
teşebbüse yardakçılık etmez. Türk 

/ Deoamı Üçllnciicl•/ 

iaşe 
Teşkilatı 
Teşkilatın derhal işleme
ye başlanması için hum-

mah faaliyet sarf olunuyor 
Ankara 22 [Husu!i muhabiri· 

mizden] - iaşe teşkilatının kurul
?t~sı ve derhal işlemeğe başlaması 
ıçın hunmmalı faaliyet sarfolunrnak· 
tadır. Şimdilik teşkilatın muhasebe 
:zat işleri ve levazım müdürlükleri
ne vekaleten Ticaret Vekaleti mü
dür~eri tayin edilmiştir. Ofisler fÜ· 
besı müdürlüğüne, teşkilatlandırma 
müdürü Necdet Yücel tayin ulundu. 

Petrol Ofis müdürlüj'üne tayin 
edilen Talha Sabuncu ofis teşkili· 
tını biran evvel kurmak talimatını 
almıştır. 

Petrol limited şirketinin mü
dürü Sedıtdın ofis teşkilatında tek· 
nik müşavir olarak vazife alması 
muhtemeldir. 

Maltaya hava taarruzu 
Malta 22 (a.a) - Resmi teb

liğ: 

Dün düşman tayyareleri iki defa 
Malt&ya yaklaşmışlardır. Tayyare 
dafi bataryalarımız ateş açmıştır. 
Bomba atılmamıştır. 

Almanya 
Laval tatmin edilmedikçe 
Fransızlarla müzakereye 

yanaşmıyor 
Nevyork 22 (a. a.) - Viıiden 

buraya gelen haberlere göre Ami
ral Darlanın Pariste yaptıiı mü
zakereler beklenilen neticeyi ver
memiştir. Fransız - Alman müna• 
sebetlerinin yeniden normal bir 
şekil alması bekleniyor. Bu olma· 
mıştır. Almanlar işgal altında ba• 
lunan topraklarla diğer Franaıa 
toprakları arasındaki huda~ kBt· 
rolünü şiddetlendirmişle~dırbizıik~ 
suretle Almanlar memaonı,e 
lerini göstermeğe . b811a~~ 
Ôyle zannediliyor kı Berlia~en 
tatmin ediJmedikf• ·"::kat .,ı .. 
tekrar bafJamakt.ua .. 
mektedir· 
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Nasıl rüya görüyoruz 1 
2 

ların meydana gelmesinde hassele- girmesine bir mani yoktur. (Bilfarz 
rimizin mühim rolleri vardır. Uyku- rüyasında sokakta gezdiğini gören 
da iken görme' işitme ve lems bir kimse vücudunda gömleğinin te. 
organlarımızın kapılarını çalan ha· masını hissetse hemen don paça 

Avrupada ilk~. Avrupada 

d k "f ı·-· ıl~ defa de-
8V8 UŞU 1 İ 1 1 vekuşu ye-

tiştirmek için bir çiftlik kurul· 
muştur. Moskovadon bildirildiği
ne göre Sovyet hükılmeti Cenu
bi Afrikada lngilizlerin tesis et
tikleri devekuşu yetiştirmeğe 

mahsus çiftliği nümune ittihaz e
derek Cenubi Rusyada böyle bir 
müessese vücuda getirmeğe ka
rar vermiştir. Şimdiden devekuş

larının koşmasına ve yaşamasına 
müsait geniş ar&Ei tedarik edil
miştir. 

Pamuk ipliği fabrikatör
leri lstanhulda toplandı 

aici alemin tesirleri vardır. Uyanık· sokağa fırlamış olduğuna ve gelen 
iken bile gözlerimizi kapadığımız geçenlerin kendisini seyrettiklerine 
zaman siyah bir zemin üzerinde şahit olacak bir rüya görebilir.) 
muhtelif renklerde donuk veya par- Uzviyetimizin dahili her nokta· 
lak lekeciklerin belirdiğini görüyo· sından ve bilhassa ahşadan gelen 
ruz. Bunlar küçülüp büyürler. Şe- dahili ihsasların rüyamızdaki rolü 
kil ve renk değiştirir, kah birle•ip k ·· h· d ' V k b h 1 • pe mu ım ır. a ıa u i sas arın 
k.ib ayrılırlar. Bu de~şmeler tedri- uyanık iken de şuurumuza tesirleri 
rici olduğu gibi sür'atle de olabilir- varsa da o zaman günlük meşga· 
ler. işte bu lekeler rüyalarımızın leden pek farkına varmayız. Uyku 
kumaşını dokumakta mühim rol oy- esnasında bu türlü ihsaslar fevkali-
narlar. Bu lekelerin oynadığı rol de rikkat kazanırlar. Uyanık iken 
daha 18 nci asırda (Alfret Maury) de dış alemle ğünliık ~!erle meşgul 
tarafından tesbit edilmiştir. iken kendimizi dinlemeye vakit bu. 

Mesela rüyada ga-.---V A z /,{!;:. 1NJ !amayız. 
zete okuyorsunuz: Uy1c.u esnasın· 
Hemen uyanınız, R ' 8 " d yalnız gözlerinizi asım a~noz a kendi kendi-Ylf mizle bulunuyoruz, 
açmayınız, göre· 
ecksiniz ki, rüya- Adana Erkek Lisesi can e v im izde-
nızda okuduğunuı Filozofi Öğretmeni yiz demektir. Hat-
gazete y e r i n e ta evvelce kuş 

yalnız beyaz bir leke ile müphem p~lazı, anjin gibi hastalıklar geçir-
siyah çizgiler vardır. mış olanlar hazan rüyalarında bu 

Gazete okumak rüya!I bir ve- h l • asta ıga yeniden tutulduklarını ve 
himse bu çizgiler bir şe'niyet, yani boğa•larında bir batma başladığını 
göz sinirlerinin taharrüşünden mey· d 1 uyar ar. Uyandıkları zaman"adam 
dana gelmiş ışıklı lekelerdir. 

Menbaı dahili olan görme ib- sende rüya imiş " deyüp aldırmaz 
saslarının da rüyalarımızda mühim lar. Fakat sonra rüyanın hakikat 
yerleri vardır. MalOmunuzdur ki olduğunu rörürler. Bir kısım Filo-
gözlerimizi ne kadar iyi kaparsak zof ve doktorlar bazı hastalıkların 
kapayalım, karanlıkla aydınlığı az kendilerine mahsus rüyaları oldu-

çok yine ayırt edebiliriz. Bunun ğunu ve hastaların bu rüyaları gör-
için uykuda iken odamıza bir ışık dükten sonra hastalığa yakalandık 
sokulsa, hafif uykuda isek, derhal !arını söylerler ki böylece iç ihsas· 
bir yangın rüyasının görülmesi müm- 1 arın rüyadaki rolünü aydınlatmı• 
kündür. Bu husustaki tecrübeler- • oluyorlar. 

Hulasa dış ve iç ihsaslarımı· 

Cenubi Afrikadaki çiftlikte 
her sene otuz bin devekuşu ye
tiştirilmektedir. Bunların tüyleri 
ihraç edilerek memlekete mühim 
para temin ediliyor. 

Oevekuşu Afrika ile Asyanın 
garbil\e, yani Arabistana mahsus 
faydalı bir hayvandır. Şimdiye 
kadar bu mıntakaların haricinde 
olarak Cenubi Amerikada Pata· 
gonyada ve Rio de La Plata 
havzasında devekuşu çiftlikleri 
tesis edilmiştir. Avrupada deve· 
kuşları yalnız bazı hayvanat bab· 
çelerinde beslenmektedir. 

Bu faydalı hayvan çabuk ço
ğalır. Çünkü dişi devekuşu sene· 
de vasati 70 yumurta yumurtla
maktadır. iyi bakılırsa hPr yu
murtadan bir hayli yavru yetişiyor. 

Bir devekuşunun yumurtadan 
çıktıktan bir sene sonra tüyleri 
alınmaktadır. Fakat en nefis 
tüyler istihsali için erkek deve· 
kuşunun dört sene tüyleri üze
rinde bırakılmalıdır. Bundan son
ra her sene 30 ili 40 tüy alın· 

maktadır. 
Sovyet hükılmeti devekuşu 

çiftliğinin memlekete mühim bir 
varidat temin edeceğini hesap 

Dokuma fabrikalarile el tezgahla-
rına dağıtılacak pamuk ipliği 

• J stanbuldan bildi~ili~or: Şehrimizde bulunan iktisat Vekili Hüsnü 
Çakır, ~~mleketımızdeki pamuk ipliği fabrikatörlorini bir toplan

tıya davet etmıştır. Bu münasebetle lzmir ve Adana iplik fabrikatörleri 
şehrimize gelmiştir. Yapılan toplantıda, iplik kararnamesi mucibince, ip
lik fabrikalarının dokuma fabrikalarile el tezgahlarına ne suretle iplik 
tevzi edeceği görüşülmüştür. Bundan başka iplik fabrikatörleri de bu top
lantıda bazı tekliflerde bulunmuşlardır. 

Bu tekliflerden biri iplik fiyatlarını alakadar etmektedir. Fabrikatör
ler pamuk fiyatlarının arttığını ileri sürerek iplik fiyatlarının da arttı
rılmasına taraftardırlar. 

iktisat Vekili, gkzetecilere yaptığı beyadatty demiştir ki : 
"- Buradaki tedkiklerimi ikmal ~!tikten sonra Cumartesi günü ak· 

şamı Ankaraya döneceğim. Pamuk ipliğinin Sümer Bank teşkilatı tara
fından tevzi va satış işleri etrafında elan çalışılıyor. Muhtelif mıntaka· 
ların mümessillerini buraya çağırtmıştık. Mümessillere bu hususta liizım 
gelen direktif verilmektedir. 

Burada E'.tibank iş eriyle de iştigal ettim. Alakadar memurlardan 
bankaya ait hususat etrafında izahat aldım.,, 

Halkevlerlnln yıldönUmU mUnasebetiyle 

Bugün yapılacak merasim 
Halkevlerinin 9 uncu yıldönü

mü münasebetiyle, Halkevimiz gü
zel bir kutlama programı hazırla

mış bulunmaktadır. Bugün tatbik 
olunacak olan frogramı okuyucula· 
rımıza aşağıda bildiriyorıız: 

den iki misal karakteristik bir va· 
sıf taşırlar: (b. rüyasında lskende· 
riye tiyatrosunun ateşler içinde 
kaldığını, alevlerin bütün mahalle· 
yi aydınlattığını, sonra yangının 

bir<leııbire konsullar meydanına 
geçtiğini ve bir alev perdesininin 
meydanı baştan başa sardığını 
görüyor: Biraz sonra Pariste bulu
nuyor. Ve burada (sergi) nin ateş
ler içinde yandığını, feci sahneler 
karşısında kaldığını görüyor bir· 
denbire uyanıyor. Hasta bakıcıyı 
bir fenerin keskin ziyasını yüzüne 
tutmuş görüyor .. ) ; E'.vvlce bahri
ye neferliği yapmış birisi rüyasın· 

da askerliğe tekrar girdiğini ve 
gemisile Tulon, Kırım, lstanbula 
uğradığını ve ayni zamanda şim· 
şeklerin çakıp göklerin gürlediğini: 
biraz sonra muharebe, topların ateş 
saçışı ... Uyanıyor; hasta bakıcıyı 
elindeki; feneri görüyor.) işte bu 
iki rüya, şiddetli ve ani bir ziya
nın davet edebileceği rüyalara 

misal olabilir. 

etmiştir. zın rüyalarımız üzerindeki tesirle- 1- Parti ve Halkevine ait mü· 
ri pek aşikardır. Uyanık iken his- • esseseler bayraklarla süslenecek ve 

Bay Vehbi Evinç günün mevzuu ile 
alakadar bir hitabede bulunacak, 
hitabeyi müteakip ev bandosunun 
çalacağı ve bütün toplulukla söy
lenecek onuncu yıl dönümü mar~ 

şından sonra buradaki meras;me 
nihayet verilecektir. 

9 - Saal 17 den itibaren ve 
gece Halkevinde hoparlörle radyo 
ve müzik neşriyatı yapılacaktır. 

Bir de ay ışığı gibi sürekli ve 
tatlı bir ziyanın telkin edeceği rü
yalar vardır ki bunlar evvelkiler
den epeyce farklıdır. 

(Bir müellifin anlattığına göre, 
bir gece uykusundan uyandığı za· 
man kollarını!hiilii rüyasında sahip 
olduğu bir genç kıza uzatmış bu· 
luyor .. Ne görse beğenirsiniz: Yü
züne ay ışığı vurmuş ve elleri aya 

nzanmış •. ) 

!erimizin haiz oldukları açıklık ve ynada sa 1 1 Almanyada gece ısıklandırılacaktır. 
Steierma rk y 23 Ş saçıklık şuuru uyku halinde mev· servet 2- ıldönümü onuruna u-
vilayeti da- bat 941 Pazar günü akşamı saat 

~kut ddeğildir. Buna mukabil uyanık r-h-ili-'n_d_e--R-a-ch_a_u "°köyünde bir a- 21,30 da Halkevliler ve hususi da-
ı en uyulmayan bir çok nefsimize dam garip bir surette büyük bir vetiyeler ile çağırılacak davetliler 
ait intibalar uykuda iken kendilerini servete konmuştur. Çoktanberi arasında bir suvare yapılacaktır. 
his ettiriyorlar. vefat eden ihtiyar bir kadın ve· 3- 23 Şubat 941 Pazar günü 

10 - Halkevi önündeki ve 
Atatürk parkındaki merasimi Hal
kevi idare müdürü Bay Salahattin 
Sepici ve komser Bay Lıltfi Kayra 
idare edecektir. Hava yağışlı oldu
ğu takdirde merasim salonda icra 
edilecektir. Acaba rüya müsbet bir şey fatından biraz evvel oilona başı öileden evvel Evimiz tarafından 

yaratırmı ? Günlük işlerimiz üze. sıkıldığı zaman salondaki aynayı tertip edilen müklfatlı bir bisiklet H b b t "b 
rinde feyizli tesirler ve keşifler kırmasını söylemiştir. Kadının sö- koşuşusu yapılacaktır. U U a mu ayaası 
yapar mı? Bergson buna (hayır!) züne oğlu, bunaklık eseri diyerek 4- 23 Şubat 941 Pazar gunu d d 
diye cevap verir. Vakia uykuda ehemmiyet vermemiştir. tam (15) te davetliler' kurumlar, evam e iyor 
bulunmuş bedii, edeb·ı, ı'Im·ı çalış· O zamandanberi seneler geç· okullar v.s ... Halkevi binasının ön- A k n ara ( Hususi ) - Müstah· 
malara ait bir çok misaller verı'l- miş, bu adam uzak yerlere seya• nünde yerlerini almış olacaklardır. . l d b sıl e in e ulunan tohumluk ve ye 
miştir. hat etmiş ve daha sonra asker 5-Ev bandosunun, vaktinde meklik ihtiyacından fazla hububa-

(Mesela bunlardan birisi 
18 

in olmuştur. Bu esnada meteliksiz çalacağı istiklal Marşı ile merasime ta el konması ve bunların değer 
ci asır musikişinaslarından Tartini kalmıştır. Son defa aldığı izni an- başlanacak ve sayın Başvekilimiz, kıymet üzerinden peşin para ile 

nesinin evinde geçirmiş, para bul- Genel Başkan vekili Dr. Refik Say- mübayaası hakkındaki kararname-
ye ait bir hikayedir: bir sonatla mak için türlü çareler düşünmüş. damın radyo konferansını müteakip nin tatbikine ğeçilmesi, bütün müs· 
uğraşıyor. Yapamıyor. Yorgun bir fakat hiçbiri netice vermemiştir. Halkevi Reisi Dr. Kemal Satır ta- tahsilleni derin bir memnuniyete 
halde koltuğunda uyurken rüyasın izin müddeti bitmek üzere ol- rafından Halkevi çalışması hakkın· sevketmiştir. 
da şeytan geliyor kemanı alıp par duğu sırada salondaki büyük ay- da bir konuşma yapılacaktır. Alakadar memurlar isimleri 
çayı çalıyor. Sonra buna şeytan nanın önünde traş olurken nasıl- Bundan sonra Halkevi tarafın- evvelce bildirilmiş olan mıntakala· 

d b l l
. k k k 1 rı dolaşmakta ve mevcut esaslar 

ın sonatı, a ını veriyor. Gördüğü· sa sa un u e ı ayara onso un dan hazırlattırılan çelenk. Halkevi 
d k

. ( d · dairesinde hububat ınübayaasına 
müz rüyaları aynen not etmek im- üzerin e ı vazo arı evırmiş ve bandosu önde olduğu halde kız 

d 
·ı k 1 devam etmektedirler. 

kanı varmıdır? Sonra ilaveler yapa. bunların sa mesı e ayna ırı mıştır. ve erkek lisesi izcileri, sporcular, 
d 1 

HükOmet, mübayaa edilmekte· 
biliriz. Nihayet bir vaka umuma Bu kaza an ena halde canı okullar kurumlar ve Halkevliler ta· olan mahsulü derhal anbarlara 
teşmil edilebilirmi. Bundan başka sıkılan adam cam parçalarını rafından Atatürk parkına götürüle-

( 
B d koymak ve silolara yerleştirmek 

bir meselenin halli veya sentezi toplamağa baş amıştır. u sıra a cektir. için yeni bazı tedbirler daha al-
esnasında uyku olamaz. Burada aynanın camı ile arkasındaki tah- 7 - Kafile Atatürk parkına maktadır. Ziraat Vekaleti ilkbahar 
gayri şuur ile rüyayı birbirine ka ta kaplama arasına sıkıştırılmış varıp yerlerini aldıktan sonra ban· ekiminde köylüye daha çok fayda 

b
. d · k t ·· - t- d lı olmak ve bu suretle geçen mah-

rıştırmamalıyız. yassı ır emır u u gormuş ur. onun istiklal marşı çalmaıile bura· d h 1 l sul devresine nazaran a a az a 
( Hatırlayamadığımız bir ismi Derhal annesinin söylediği aklına daki merasime başlanacak ve marşı mahsul elde edebilmek için tetkik· 

bir müddet sonra lüzumsuz bir gelmiş, kutuyu açtığı zaman için· müteakip çelenk mahalline kona- ler yapmakta ve yardım sahasını 
yerde yad ederiz. ) de on bin mark tutan bir servet c~ktır. tevsi için şimdiden hazırlıklara Şimdi bir de bu ışığın kirpik

ler arasından süzülmek suretiyle 
yapacağı okşamaları genç kız inti· 
balarının hangi tesirle telkin edil· 
mi!; olduğunu pek ala anlıyabiliriz. 

( Devamı uar ) çıkmıştır. 8 Çelenk konduktan son ra başlamış bulunmaktadır. 

1-::::..---~~---~-~~~...-..~===--~-=====~~.....-~~-
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Gözün rüyalara mevzu vermek

te oynadığı rolleri gördükten son· 
ra kulakların kendilerine mahsus 
dahili ihsaslarını (uğultular, çınla
malar, ölmeler gibi) uykuda peİ< 
güzel işitebiliriz. Bundan başka 
uykuya dalmakla• harici alemin bü
tün seslerine karşı temamen sağır
laşmış değiliz. (Mesela mobilya ça
tırtıları, pencerelerden akseden 
yajfmur şıpırtıları. rüzgarların oy
nattıjfı çerçive veya cam cızırtı

ları) gibi birçok sesler rüyalarımı· 
za mevzu verebilirler. 

Bir velvele konser; veya bir müsa· 
habe şeklinde rüya görmemi

ze sebep olabilirler._ (Alfret Mauvy 
uyurken başı ucunda bir makas 
şakırdatılmış, bu tesirle bakınız na
sıl bir rüya görüyor: (1848) sene
sinin Haziran vakayiine şahit olu
yor .. Her taraftan kilisenin vaveyla 
ve istimdat çanlarını işitmeğe 
başlıyor.) 

Yalnız görme ihsaslarımızın 

d .• · · ·ı e ih rüyaya ver ıgı mevzu ışı m • 
saslarımızınkinden daha çoktur. 

Rüyalarımızda işitme kadar 
dokunma ihsaslarımııın da tesiri 
vardır Mesela uykuda vaki her 
türlü 'temas veya tazyiklerin şuura 

Büyük meydan istikametinde 
sokaklara saptı. Adımlarını a-

deta koşarcasına sıklaştırdı. Bozuk 
kaldırımlarda düşecek gibi oluyor
du. Nihayet bir kapıyı çaldı. Kapı 
derhal açıdı.Kadın içeri girmiye· 
rek acele acele bir şeyler söyledi. 
Bir erkek sesi sordu. 

-Peki takip edilmiyorsunuz ya? 
Genç kadın buna ihtimal vermiyor· 

du. Tekrar yol~ koyuldu. Sokaifı 
geldiği istikamete geçecekti. Köşe 
başında karşısına çıkan jandarmaya 
çarptı ve korku ile baifırdı: 

Jandarma: 
-Sen kimsin? diye sordu. Ev-

rakını ver balayım. 
Madam Lökör titreyen elinde 

hazır tutuğu geceleyin sokağa çık
mak müsadesi veren vesikayı uzat
~1· Jandarma bunu cep fenerinin ışı
gıoda dikkatle tetkik etti. Arkası· 
nı kadına dönmüştü. Kaputunun 
yakasını kaldırmıştı. Tetkiki bitmek 
bilmiyordu. Nihayet homurdandı· 

-Pekili.. . 

Vesikayı iade etti ve yürüyüp 
gitti. Genç kadın o uzaklaşınca yo
luna devam etti. Eküye sokağına 
gelinceye kadar başka kimseye te, 
sadüf etmedi. Orada, peşinden ta
kip edildiği şüphesine düştü. Pe
şinden ayak sesleri geliyordu. 

Acara gene o jandarma mı? 
Yeniden endişeye düştü. Tekrar bir 
kapıyı çalmadan önce, korkusunu 
büyük bir gayretle yenerek dönüp 
arkasına baktı. 

Yüz adım. kadar geriden bir 
asker, bir kaldırımdan ötekine sen
deliye sendeliyeyürüyordu. Bir ha -
vagazı direğine tutundu ve oradan 
hız alarak karşısındaki bir evin 

kapısına yürüdü. 
Kapıyı yumruklamağa başladı. 

Yukarıdan bir pencere açıldı. Fran
sızca küfürler işitildi. Sarhoş Al
man askeri de kapıyı bırakarak 
sonraki kapıda ayni hareketi tek
rarladı. 

Madam Lökör rahat bir nefes 
aldı ve o sokakta iki kapı çalarak 

c ·As u ST u R 
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r!aymın emrini tekrarladı. Büyük 
ıneydana geldiği zaman sarhoş ne
fer hala bir yere gidememişti. Ka
dın birat sonra onu gözden kayıb 
etti. Artık işi bitmek üzereydi. 

Tekrar karanlık sokaklara dal
dı Biraı •orıra Freri sokağına sap
tı ve Papaz Gayyardın hiçbir za
ınan kilitli olmıyan kapısının tok
ıııağını çevirip içeri girdi. 

Vazifesi bitmişti. Simdi papa
zın evinde asabını dinlendirebilirdi. 
Ayak sesleri üzerine papaz odanın 
kapısı Önünde göründü: 

-Sen kimisin kızım? Hayrola 
fena bir haber mi ? 

- Bilmiyorum. Merkezi mah
zende grup şefleri geceyarısı top
lanacaklar, 

- iyi bir habere benzemiyor. 
Şef bu şekilde sık sık davetler yap
ın••· Ne İse, Allahın inayetiyle bu 
seferki müşkülü de yeneriz Fakat 
titriyorsun kızım. Nen var? Bu ka
dar cesur olduğun halde böyle ba· 
yılacak gibi oluşuna mana veremi-

yorum: 
Genç kadın cevap verdi: 
- Geceleyin cesaretim para 

etmiyor! Karanlıkta küçük bir ço· 
cuk gibi oluyorum. 

• • 
Köşe başında Kompars, Ko-

• nartla buluştu. Konrad: . _ _ 
- Kadın bir daha benı gorur-

se şüphelenir. Ne yapalım? 
_ Artık ehemmiyeti yok. Şim

di beni iyi dinle .. , Yarın F~içi ölü
me benim gönderdiğimi so~lemek 
mecburiyetindeyi.~· Bunu soyle?i: 
ğim zaman, butu~ casus çetesını 
akaladığıını .da soylersem .. 

y Anlıyorum. Esasen Friçin 
ölümünde benim de mes'uliyet his

sem var. 
- Papaz Gay.yard- grup şef-

lerinin içtimaın~ ırıdecek: Sanıyo· 
rum ki bunun ıçın sokaga çıkma· 
sına lüzum yok. Altı haftadanberi ' 
birkaç defa Fransaya da gittiği 
halde tarasuda memur adnmlarımız 
onun geceleyin kapının eşiğini aş· 
tığını görmediler. 

Devamı var 

Son ay lstanbuldan 
dış piyasalara yapılan 

ihracat 
. . !stanbul (Hususi) - Son ay 
ıçınde lstanbuldan dış piyasalara 
yapılan ihracat, harpten evvelki 
zamanlara nazaran da rekor teş
kil edecek bir halde yükselmiştir. 
lkincikanun ayı ~. içinde muhtelif 
memleketlere yapılan bu ihraca
tın tutarı 12,600.000 lira ve mik
tarı 60 milyon kilodur. 

Bu ihracatın en mühim kısmı 
lngiltere ve Romanyaya yapıl· 
mı~tır. Bundan sonra mühim mik
tarla mal alan memleketler Ma
caristan, lsviçre ve Almanyadır. 

ihraç edilen malların en faz. 
!asını tutan, pamuk, deri, yapak, 
balık, hububat, · yağlı tohumlar 
sınai elyaf teşkil etmektedir. 

Bu ihracatın 

miktarı ayın son 
yapılmıştır. 

7 milyon liralık 

haftası içinde 

• Haber aldığımıza göre Ti-

caret Vekaleti dış ticaret dairesi 
müşavirlerinden B. Talha Sabuncu 
iaşe müsteşarlığına bağlı olarak 
kurulacak petrol ofisi reisliğine 

getirilınesi takarrür etmiştir. B. 
Talha Sabuncu, ofisin kadrosunu 
hazırlamak ve Petrol Limidetle iş
birliği esaslarını tesbit etmek üze· 
re vazife ile lstanbula gönderilmiş 
bulunmaktadır . 

• Yüksek Sıhhat ŞOras ı , 

evvelki gün Ankarada Sıhhat 

ve içtimai Muavenet Vekilimiz 
Dr. Hulusi Alataşın reisliğinde mu· 
tat toplantısını yapmıştır. Bu toplan· 
tıya, Vekalet Müsteşarı Dr. Asım 
Arar, içtimai Nuavenet dairesi Re
isi Dr. Ekrem Tok, Hıfzıssıhha da
iresi reisi Dr.Şerefettin Atamanoğ· 
fu, Prof. Dr. Akil Muhtar Özden, 
Dr. Hasan Yusuf Başkam, Prof, 
Dr. Mazhar Osman Uzman, Dr. 
General Mazlum Boysan, Dr. Ge
neral Tevfik Sağlam, Dr. Neşet 
Ömer, lrdelp. Prof. Dr. Refik Gü
ran, Prof, Dr. Saim Ali Dilemre 
iştirak etmişlerdir. 

Ali Sıhat ŞGrası ruznamesine 
dahil •.dli meselelerin müzakeresi
ne başlamıştır, 

• Eski kağıt 5 ve 10 liralık
ların tedavülden kaldırılmasına ka
rar verilmiştir.Bu karara nazaran 
eski kiğıd beş liralıklar 14-10·942 
akşamına kadar tedavül edecek 
ve bu tarihten itibaren beş sene 
müddetle Merkez Bankası tarafın
dan kabul edilecektir. 
Kağıt on liralıklar da 16- 5. 943 
akşamına kadar tedavül edecek 
ve bunlar da 5 sene müddetle 
Merkez Bankası tarafından kabul 
edilecektir. 

ANfiULOPEDI 
Singapur 

U zak Şark vakaları münasebeti
le Singapurun ismi geçiyor. 

Diğer bir adı da Sengapor 
olan bu şehri biz "Singapur,, di
ye teleffuz ederiz. 

Hindiçininin cenubunda, kendi 
a?ı.nı taşıyan adanın cenubu şar
kısınde bulunan Singapur Straits 
Settlements denen lngiliz müstem
lekelerinin merkezidir. 485000 nü

fusu vardır. Şehir dört kısma ay· 
rılmıştır. Avrupalılar Settlementi'i 
Çin mahallesi, Malabar mahallesi, 
liman. 

Liman, Okyanusun bütün cil
velerine karşı masun bir vaziyette· 
dir. Açık limandır, Büyük bir tran
sit ticareti vardır. Büyük miktar
da kauçuk ve kalay ihracatı ya • 
pılır. 

Bay Necati 
Ziraat Vekaleti pamuk daire

sı şefi B. Necati, tetkiklerde 
bulunmak üzere dünkü Toros 
ekiıpresile şehrimize gelmiştir. 
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Harp ve 
Diblomasi 

Bu ziyaretlerden üçüncüsü, 
Amerika Cümhuriyet partisi nam
zedi Mister Vilkinin Avustralyaya 
yapacağı beklenen seyahat~ir. Bir 
Avustralya sözcüsü, lngıltereye 
yaptığı seyahatten dönüşünde 1~
giltereyi Amerikalılara anlatan _Vıl
kinin, Avustralyayı da anlatacagını, 
seyahatinin bu bakımdan pek ivi 
olacağını söylemiştir. 

kadan yapılmaktadır. 1 
Sovy~tler Amerikadan mühim 

miktarda benzin almışlardır. Bu faz 
la alış veriş Sovyet Rusyadan Al
manyaya petrol gittiği için mi yapı
lıyor, yoksa ihtiyaçları mı artmış

tır. kestirilemiyor. 

. HARİ .Cİ .. HABE,RL.E·R -
. wd . 

(Baştarafı birincide) 
Bulg;,r anlaşması, Türkiyenin 

müttefiklerine karşı olan taahhütle
rini zerre kadar sarsmamıştır.,, 

Balkan vaziyeti 

i ngilizlerin Balk•nlara asker 

getirdikleri yolunda iş~e 
edilen haberleri yazılarına bahıs 
mevzuu yapan fngiliz gazeteleri, 
bu haberlerin Mihver propaganda
sı tarafından, Romanyadaki Alman 
askerlerinin arttırılmasını temin için 
bir bahane olarak çıkarıldığı mu
taleasını ileri sürüyorlar. 

Hakikaten de Almanya Roman
yaya ' yeni kuvvetler getirmekte, 
Tuna tizerindeki hazırlıklarına ha
raretle devam etmektedir, 

Balkan vaziyeti atrafında yaz
dığı bir yazıda, bir Amerikan as
keri mütahassm diyor ki: 

"Balkanlardaki vaziyetin anah
tarı Nil ordusunun elindedir. Bu 
ordu Balkanlarda Almanyaya karşı 

bir cephe tuttuğu takd'rde Balkan 
~halisinin hattıhareketinde mühim 
cleğişiklikler olması beklenebilir.,, 

Sinir harbi 

Harp başladı başlayalı siyaset 
dünyasının bir takım cilvele 

ri olmuştur ki, bunu muhasımların 

ya bu taralıntan, ya öteki kısmın· 
dan beklemeğe al•şmısızdır. 

Almanların sinir harbi tabiye
sini mevzubahseden bir Amerikan 
gazetesi, lngilterenin de sinir har· 
bini muvaffakiyetle yapabildiğini 

yazıyor ve lngiliz Başvekili Çörçi
lin bu tarz harplerde mühim bir 
rakip olduğunu, hem de elinde 
mühim kozlar bulundurduğunu ila
ve ediyor. 

Şimdiye kadar Almanların tak
tiği olan yıldırım harbini, Alrika
da harekete geçtikleri zaman Al
manlardan daha iyi tatbik etmiş
lerdir. 

Tekzipler haftası 

Bu haftanın bir busu~iyeti 
de, bir takım tekzipler sil

silesinin görülmüş olmasıdır. 
1- Amerikanın boston rad

yosu, General Veyvel ordusundan 
200 bin kişinin Yunanistan• çıka· 
rılınak üzere yolda olduğunu söy
lemiştir. lngilizler bunu tekzip et
mekte ve bu haberi çıkarmaktan 
maksadın Almanlarca Romanyadaki 
askeri hazırlıkları artırmak için 
bahane olduğunu söylemektedirler 

2- Bir başka şayia, Yuna

nistandaki Limni adasının lngilizler 
tarafından işgal edildiğini ve bu
rada bir takım üsler vücu,\e geti
rildiğini bildirmiştir ki, Atina rad
yosu sureti kat'iyede yalanlamak

t•dır. 
3- Japon Hariciye nazırı 

Matsuoka'nın lngiliz Hariciye nazırı 
Eden'e bir mesaj gönderdiği ve bu 
ma>•jda dü~y& sulhu için tavassut 
teklifinde bulunduğu malumdur. 
Matsuoka dün verdiği beyanatta 
bu yolda bir tavassutta bulundu
ğunu yalanlamış, Eden'e gönderdi
ği mesajda umumi sulh hakkındaki 
kanaatlerini ifade ettiğini söyle
miştir. 

4 ltalya ile Yunanistan 
arasında bir mütareke al-.dedile
ceği şayiası ltalyanlarca tekzip 
edilmiştir. 

Uzak şarkta 

Uzak şarktaki mihver ortağı Ja
ponyanın gazeteleri tarafından 

Amerikaya hücumlar.la bulunuldu-
ğu malOmdur. Şimdi Amerikan' ga 
zeteleri de Japonyaya karşı hücum 
!ara geçmiş bulunmaktadır. 

Matbuat, "Japonya Singapura 
hücum ederse meş'um bir hata iş

lemiş olur., demekte ittifak edi-

Arnavutlukta hava harekatı 

O rtaşarkta lngiliz bava kuv

vetleri muhtelif bölgelerde 
faaliyetlerini arttırmış bulunmakta
dırlar. 

Bu kuvvetler Berat ve Tcpe
delendeki Yunan taarruzlarına bü
yük yardımlarda bulunmuşlar, ltal
yanların buralara getirmekte olduk
ları takviyelere mühim darbeler 
indirmişlerdir. 

Atinadan gelen haberler, lngi
giliz hava kuvvetlerinin yeni av 
birlikleriyle takviye edilmiş olduğu· 
nu gösteriyor. 

Harriken tayyarelerinin Arna
vutluk harekatında mühim rol oy
nıyacakları şüphesizdir. Bunların 

gelişi Yunanlıların maneviyatını çok 
kuvvetlendirmiştir. Libya hareki!· 
tında ltalyan hava kuvvetlerine bol 
bol zayiat verdirmiş olan bu tay
yarelerin Arnavutluk harekatında 

da, Veyvel ordularına kazandırdık
ları muvaflakiyetleri Yunanlılara 
kazandırmakta mühim amil olacak
ları muhakkaktır. 

- Radyo Gazetesi-

Harp ile sulh ara
sında geçen günler 

-Baştarafı Birincide
toriter cephede bugun aşağı yukarı 
ltalyayı kaybetmiştir. lngilterenin 
artık " Bir bizden, Bir sizden!,, 
diyerek harbi devam ettirmemesi 
için sebeb yoktur. Çünkü zaten 
olan olmuş, ve büyük Britanya a
daları bir cephe olarak kabul edil
miştir. Bu cephe büyük bir İmpa
ratorluğu müdafaa etmek ve o bü
yük İmparatorluk bu cephede taar
raza hazırlanmaktadır. Bundan do
layı bu sene baharın çok kanlı 

çiçekler vereceğini kuvvetle tah
min edebiliriz. 

Sicılya 
lngiliz tayyarelerinin 
şiddetli hUcumlarlna 
uğradı 

Kahire : 22 fa. a.] - lngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği : 

20-21 Şubat gecesi tayyare
lerimiz Siciyada tayyare meydanla
rına hücum ederek büyük hasar 
vokuuna sebebiyet vermişlerdir. 

Yangınlar 50 kilometre mesafeden 
görülebilmiştir. Tayyarelerimizin 
hepsi üslerine dönmüştür. 

Hartum 22 [a. a.] - Eritre ve 
Habeşist~n bölg~lerinde lngiliz kı
taatının faaliyeti devam etmektedir. 
Yeni ileri hareketlerine tevessül 
olunmak üzere zaptedilen mevkiler 
takviye olunuyor. 

Kahire 22 [a. a.] - Şidd6tli 
lngiliz hücumlarının püskürtüldügü 
hakkında ltalyanlar tarafından ya
pılan hayali iddialara cevap olarak, 
salahiyettar mahfiller, Trablusgarp 
çölünd~ Ce:abub vahasına hücum 
etmeğe lüzum olmadığını dün akşam 
beyan etnıişlerdir, Bu vahadaki 
muhasara edilen ltalyan garnizo
nunun birkaç güne kadar teslim 
olacağı aşikardır. 

Vahanın sair yerlerle irtibatı 
kesilmiş ve İtalyanlar buraya tak
viye kıtaatı gönder<memişlerdir. 

Kahire 22 [a. a.) - ltalyan 
somalisinde Kismayadaki hususi 
muhabir bildiriyor: 

lngiliz kıt'aları Kismaya'nın 
karşısındaki Deiserpanti ve .Mışan
gayapop adalarını işgal etmişlerdir. 

Cenup Afrikası kıtaatı ltalyan 
karnizonuna hücum etmiş ve bu 
garnizon Jumbo'ya çekilmiştir, Kis
mayanın değişmesi iaşe teşkilatımızı 

golaylaştırımıştır. Somalinin verli 
halkı 17 seneden sonra tekrar ik
tidarı ellerine alan lngiliz hükQme
tinin resmi beyannamesini dinle
mişlerdir. 

Zi yaretler silsilesi yorlar. Amerikanın elinde muhare 
beden çok daha kevvetli bir silah 

Eden Kahirede 

alacak ve Yunanistana yapılan yar
dımlara daha vus'at verilecektir. 

NETiCE 
Mihvercilerin alışdığımız si- vardır: iktisadi abluka. Japonya • 

i lk harekatın yine geniş uıikyas-
yasi llaliyetler tarzında ei're ·ı ' k 'kt' F 1 k h t d " ı· " r vesı e verırse ona arşı ı ı- ta Alrikada inkişaf edeceği şüp- az a e ane yapma an soy ı-

tesadül ettiğimiz bir hususiyet de sadi tedbirlerin azamisini tatbik hesizdir. Eden, Matsuokanın sulh liyebiliriz ki, harp belki Mart 
h t · ti au"ç deO.ildı'r ayı ba•lamadan evvel, yepyeni bir zaman zaman seya a ve zıyare e- " " · teklifine Kahireye gelmekle cevap • 

k b 1 d Ş d. f k Amerika pasifikteki vaziyetini safhaya girecektir. Bu safhanın i-rin vu u u ması ır. im ı mütte i vermiştir. Hatırlardadır ki, Eden, 
takviye etmektedir. Diğer taraftan çinde evelemirde ltalyan sömürge 

cephede de böyle ziyaret ve seya- I 1940 Te•rinievveli zarfında harbi- ı· · 
ngiltere ile Amerika arasında sı· " imparatorluğunun tam tas ıyesı 

haller silsilesi görüyoruz. Bunların I ye nazırı sıfatile, Mısırdaki kuv- 1 · d' 
1 kı işbirliğinin ngiltereye gemi ve meselesi vardır. ngiltere şım ı, 

en mühimi şüphe<iz ki ngiliz hari- v~tleri teftiş etmiş ve Hartumda, h d ı 
1 harp malzemesi vermeğe inhisar bu imparatorlukla hem u ut o -

ciye nazırı Eden ile General Di ,in k d . .1 Cenubi Afrika ittihadı Başvekili duO.u ı'çı'n evvela" idaresinin temiz-etmi yeceği anlaşılma ta ır. ıngı te " 
Mısıra yaptıkları seyahattir, Al General Smutsla konuşarak, !tal- liO.i ile uO.raşmaktadır. Bu kendisi-re Amerika ile Japonya manya " o 

Nazır ve Generalin, Mısırdaki yanlara karşı bugün her tarafta ne Akdenizde daha mümtaz bir ve Sovyctler birliğile alakalı mese-
temas ve tetkiklerini bitirdikten 1 1 Al inkişaf eden top yekQn taarruzu mevki temin edecek ve ondan sone er üzerinde de görüşüyor. · ı-
sonra seyahatlerini Flistine ve civar h b 1 A 'k 1 1 bazırlamıştıl Filhakika Eden bugün ra Almanya ile başbaşa kalacak-nan a er ere göre merı a ı ar 
memleketlere uzatmaları mümkün bu hususta da lngiltere ile işbirli- Harbiye Nazırı değil, Hariciye na- tır. Bu esnada büyük imparatorlu-
aörünmektedir. - · a c ki d zırıdır. Fakat buradaki ahvale va- ğunu müdafaa için de hiç bir ihti-
"' gı y pa a ar ır. kıltır. Ve nı'hayet refakatinde lngi-z. 1 d 'k' c'sı'nı' Avus ~ 1 mali cröz önünden uzak tutmuş ıyaret er en ı ın 1 

• - Amerika Japonyaya jpetro ve lı'z Genel Kurmay b3şkanı John " 
1 b k·ı· · ela Avus· · · k deg" ildir. Matsuokanın sulh teseb-tra ya aş ve ı ının evv pamuk ihracını men ethğı ta • Ed · 

d · ·ı Dili da bulunmaktadır · enın b" " ·ı k · d' - · 1 · traıyadan Mısıra ve Mısır an ıngı - d' d J k u"•kı·ı duruma usu ı e uyuşturma ıste ıgı ngı-
d M . ır e aponya ço m • Mısırda General Vevell'le ve bel-

tereye gelme•i teşkil e iyor. enzıs, girecektir. Japonya taarruz hare- !izler şimdi daha dinamik bir hal 
d ki yine Sudanda, Cenubi Afrika 1 t A t 1 B k'l' lngiltereden Avu<tralyaya önü- keline geçtiği takdirde Amerika- a mış ır : vus ura ya aşve ı ı 

k ittihadı devlet adamlarile yapacag" ı L d 1 · ı· U k k k şünde Amerikaya da uğrayaca , nın ilk işi Japonyaya lüzumlu mad on raya ge mış ır. za şar ta i 
uzak şark meseleleri hakkında delerin ihracını men ve Japon mal- temaslardaıı sonra, bütün ltalyan lngiliz dominyonlarının müdafaası 
Amerika ile fikir teatisinde buluna- !arını Amerika ya sokmamak olacak- imparatorluğuna ve bilhassa Habe- tamamlanmıştır. Japonyanın vaziye-
caktır. şistana karşı geniş bir taarruzun ti ise, Amerikanın yardımı ile si-

tır. 1 k' 1 · .. k" gorta edilmektedir. Hadiseler .. _ 
Başvekil Londrada bulunduğu İngiltere, Amerikadan, Sovyet her tara ta in ışa etmesı mum un- k sur 

A Ed . b' _ h 'z atli bir in işaf yolundadır. lng'ılte-beyanatta, Avustralyada yeniden ler yolu ile Almanyaya yapılan dür. yrıca enın ıç şup esı ı 
1 1 . .. .. d l re. taa_rru_z teşebbüsünü ele almak 25 bin pilot hazırlandığını, 51 ge- idhaliitın durdurulmasını istemekte Arnavud uk mese esı yuzun en -

h k 1 1 k Al d içın bulun tedbirlerini 'ıkmal et-
ml'nin de onümüzdeki 5 ay içinde dir. Sovyet Rusyaya i racat ıs- ta yaya yapı aca man yar ım-
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Ankara Radyosu JAPONYA 
Avrupa harbine ta- \ 

vassut teklifinde bu

lunmamış 

9.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

9.03 Ajans Haberleri. 
9,18 Müzik: Marşlar ve hafif 

parçalar (Pi.) 
9,45,10,00 Ev kadını - Yemek 

Tokyo 22 (A.A) - Harici

gazeteciler 
listesi. 

ye nazırı Matsuoka, 

toplantısında yaptığı beyanatta Ja 

poayanın uzak şarkta lngiltereyi 

ve Amerikayı endişeye düşürecek 

her hangi bir tedbir almış olduğu 

nu inkar etmiş, lngilterenin lüzuın
soz tedbirlere tevessül etmesini 

teessüfle karşılamış ve gerek ln

gilterenin gerek Amerikanın J pon 

elkarıumumiyesini tahrik edecek 

tedbirlerden ıçtinap edecekleri 

ümidini izhar eylemiştir. 

Matsuoka son Japon teşebbü· 
sündende bahsederek demiştir ki: 

" lngiltere haricive nazırı Ede

ne gönderdiğim mesajda vakıa bir 

müddettenberi dünya sulhu hak

kındaki görüşleri izah ettim. Fa

kat bu mesaj Avrupa harbine ta

vassut teklifi olarak tefsir edile-

mez,· 

Atina ajans ı 

tekzip euiyor 
Atina 22 (a a} - lngiliz kıta

alarının Limni adasına ihraç edil

diklerine, adayı deniz ve hava üs

sü olarak tahkim ettiklerine dair 

yabancı radyo tarafından verilen 

haberi ve general Veyvel ordusuna 

mensub lngiliz kıtaalarının Yuna

nistana gelmek üzere yolda olduk

larına dair ayni kaynaklardan ve

ril«n haberleri Atina ajansı kat'i 

surette tekzibe mezundur. 

kuvvetli \talyan mevzi 
leri i şgal edildi 
Atina 22 (a.a) 

tebliği: 

Yunan resmi 

Kuvvetli düşman mevzilerini 

işgal ettik, subay oa dahil olmak 
üzere 200 esir aldık. Otomatik si

lah ve çok miktar-la malzeme eli

mize geçmiştir. Tayyarelerimiz as

keri ehemmiyette hedefleri muvaf 

fakiyetle bombardıman etmişlerdir. 

Hava muhareC.elerinde 5 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Tayyarele

rimizden biri dost memleket arazi-

sine mecburi iniş yapmıısada mü

rettebatı kurtulmuştur. 

Diğer taraftan emniyet nezare

tinin dün akşamki resmi tebliği. 

düşman tayyarelerinin Prevezeyi 

ve Midilli adasını bombardıman 

ettiğini, fakat hasar olmadığını 

bildirmektedir. 

12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
12.33 Müzik: Gündüz fasıl. 
12.50 Ajans haberleri. 

13.05 Müzik : Gündüz Faslı 
programın devamı. 

13.25· 14.30 Müzik: Radyo salon 
orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idare•inde) 

1. Siede: ilkbahar melodisi 
2. Löhr: Bavyera [Büyük Vals) 
3. K. Bela: Kome-li Fransez 

Uvertürü. 

4. Job. Strauss: Cenup Gülü 
[Vals). 

5. Nützalder: Bana bir bava 
Daha Çal. 

6. Lebar: Çocuk prens opere
tinden potpuri. 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz or -
kestrası (lbrahim Özgür idaresiade) 

18.50 Müzik: Akıam faslı. 
19.30 Memleket Saat Ayarı , 

ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: E.ki piyasa ve 
mesire şarkıları ve oyun havaları. 

20.15 Müzik: " Hot " Music 
[Pi.) 

20.30 Müzik: Fin musikisi. [Pi] 
20.45 Müzik: Solo ve düo şar

kılar. 

21.15 Konuşma. 
21.30 Müzik: Ses ve tel birli

ği korosu. [Şef: Ahmed 1 Adnan]. 
22.15 Müzik: "Svıng,,. [ PL ] 
22.30 Memleket Saat Ayarı 

1 

Ajans Haberleri, ve Ajans Spor 
Servisi. 

'22.30 Müzik: Dans müziği [Pi) 

23.l5/23.30 Yarınki Program, 
ve kapanıı. 
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8.00 Program , ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik : Hafif Parçalar 

[Pi.] 

8.45.'9.00 Ev kadını - Konuş
ma (Faydalı Bilgiler). 

Dinlenmesini Bilelim 
12.JO Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 

12.33 Müzik: Saz semaileri. 
12.50 Ajans Haberl~ri. 
13.05 Müzik: Karışık Türküler. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık pro&'
ram (Pi.) 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Caz or
kestrası [lbra~i'." Özgür idaresinde] 

18.40 Muzık: Radyo ince saz 
heyeti. 

l9.15 Müzik: Lys Gauty plik· 
ları, 

19.30 Memleket Saat Ayarı, 
ve Ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Solo ve Beraber 
Şarkılar. 

20.15 Radyo gazetesi. 

dd db. 1 ınek üzeredir. 
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20.45 Müzik: Paganini ( Pi. ) 
21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.30 Konuşma. 

Tefrika No. 
83 

düşündürmeğe kafi iken kendisine 
Kara Sait paşadan bir de mektup 
geldiğini haber verdiler. Filhakika 
Kara Sait paşa Çakıcı efeye hita
ben şu mektubu yazmış ve yolla
mıştı: 

Agasurat köyünde çakıcı 
Mehmet efeye 

Bu defa ba iradei seniye yeni
den takibi eşkiya kumandanlığına 
tayin olundum. Maksadı padişahi; 
memleket asayişinin her zamankin-

Ç A K 1 C 1 E F E Zeynelv~::~m Sun il 
=d:=e=n~m:ü:k:e:m:m~e~l;o:l:m:a:s:ı :o:;ld:;u:ğ:u:n:d;:a:n=:g:e:ce=m:u:h:t:e;li;I :v:e=m::ü::te:a:d~d~i:t :c:e7ıs=e=-=::o~~Ed~~:msiş:t;e~Kı~ar=a:::S:a:i:t:p:a:ş:a~g~a=:b:e:ra:b:e:r=B=.=,y:a:n:b:ol:u:y:a:g:e:l:m:i:şt=i. ıııl 
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şakavel hususatının tenkiline kat'i ler halinde devam etmişti. rkek kısmı elindeki silahi Eşkiya, Mehmet efendiden Ôde-
ehemmiyet verilecektir. Bu hususta - Ne dersin hacı Mustafa? vermez. istersen gelir alırsın. mişe silahlarile gitmeleri için paşa-

. esasen icabeden tedabir ittihaz Sait paşanın maksadı nedir? B Çakıcı Mehmet nın müsaade etmesini rica etmiş-
olunmuştur. - Sait paşanın maksadı; bizi r u mektup hacı Mustalaya lerdi. Mehmet efendi paşaya çıktı: 

Sizlere gelince: bu kat'i teda- silahsız avlıyarak kahbe gibi bas- tesbımhl edildi. Hacı mustala bunu - Paşa hazretleri, dedi, teslim 
bir ve harekat esnasında şimdiye !ırmak ve günün birinde Cerit Os- s~ a eyin çete dağa çıkarken kö- olan efeler Ödemişe silablarile git-
kadar olduğu gibi müsellah gezme- manın akibetine uğratmaktır. yukn bekçisi ile Ödemişe yollıya- melerine müsaade rica ediyorlar. 
nize artık müsaade edilmiyecektir. Ne yapalım? ca tı.I Bendenizce de bir mahzur yoktur. 

Bu sebeple silahlarınızın derhal Yapılacak şey Y"k efe.. _ .Karar; karardı ve bu karar Kara Sait paşa küplere bin-
teslimi lüzumu beyan ve affı şaha- Silahları kapınca dağa çıkarız. uzerıne lazım gelen tertibat alındı, mişti. Bu ne küstahlık, bu ne edep-
neye mazhar olduğunuz ciheti~ hiç Çakıcı efe acele etmiyordu. herkes dağılıp çekildi. sizlikti?. 
bir takibata maru1 kalmıyacagınız Fakat bacı Mustafa; tekmil çete Çakıcı ele de Fatmacığının ya- Hiddetini Mülazim Mehmet 
tekraren teyit olunur. efradının fikrini kazanmıştı. Çakıcı nına çekilmişti. efendiden çıkarmağa karar vermiş 

takibi eşkiya kumandanı çetesinin kızanları - içlerinde bir • • • gibi bağırdı: 
Mirliva Sait kişi bile müstesna olmaksızın - dağa Kara Sait paşanın ilanı tesirsiz - O deyyusları ben kahvede 

Ayasurat köyüne gönderilen çıkmak taraftarı idi. kalmadı. O sıralarda dağda bulu- silahlarile otururken gördüm. Sen-
bu mektup, derhal Çakıcının bu- En son akşamki münakaşa da nan Karga'lı Veli Ahmet, Abdi de kalkmış, "mahzur yok., diyor-
lunduğu Kayaköye yetiştirildi. Ça- böyle oldu ve nihayet Çakıcı ele; bey oğlu Halil lbrahiın, Yağlar'lı sun. 
kıcı efe hiç vakit geçirmeksizin kızanlarına kat'i kararını tebliğ etti: Kara Hüseyin, Gökdcli Mehmet, - Nerede o herifler?. 
avnesını topladı ve keyfiyetten - Hazır olun.. Yarın şafakla Arap Hüseyin oğlu Ali ismindeki - Aşağıdalar efendim. 
hepsini haberdar etti. birlikte dağa çıkıyoruz. Şimdi bir eşkiya reisleri avenesiyle beraber Paşa kalktı, hiddetle aşağıya 

Her ihtimale karşı tarassut mektuk yazalım ve Kara Sait paşa- Balyanbolu nahiyesine inerek mü- indi. Avluda bekliyen eşkiyayi hid-
tertibatı alındıktan sonra eşkiya ya cev•p verelim. !azim Bayındırlı Mehmet efendiye detle sjzdükten sonra: 
arasında müzakerat devam ediyrodu. Yazılan mektup gayet basit ve teslim olmuşlardı, Ayni günde Kara - Bana bakın, dedi, ya şimdi 
Bu müzakerat tam dört gün, dört kısa idi. Aynen naklediyoruz: Sait p•şa da 40 neler süvari ile (Dtwamı Par) 

21.45 Müzik: Radyo orkestrası 
(Şef: Dr. E. Praetorius). 

1. V. A. Mozart: Senlooi la 
majör, No. 29 

2. Fr. Liszt: Tasso ( Senfonik 
parça ) 

22,30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Esham-tah-

vilat. Kambiyo - nukuk borsası 
(!'iat) . 

22.45 Müzik: Cazband [ Pi. ] 

23.25/23.30 Yarın ki Pro&"ram, 
ve kapanış. 

esr "'NOBETCI ECZANE 
Tahsin eczanesi 

(Yeni otel yanında) 

1 TAK V İ 1\-I J 
23 Şubat 1941 

PAZAR 

YIL• 1941 - A y,2 Güa,54 K.,,,. 
Rumi ll56 • Şubat 
Hierl 1'60- M.un-

JOll 
ıo 
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4 BUGON 23 Şubat 1941 

~····~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~· 
Bütün Adana halkının görmeğe koşacağı 1940 ve 1941 senelerinin en büyük filmi 

AlSARA y VI 'AN 
§ll~IE~IA\ILA\l~ll~IDA\ 

• 
I zdihamın önüne geçmek maksadile ''BU AKŞAM,, birden gösterilecek 

olan Sinemanın üç dehakar ve en fazla sevilen arltistleri 

J 

J 

1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 
'-------------------------------------------· TARAFINDAN HARİKALI BiR TARZDA YARATILAN : 

GÖNÜLLÜ KAHRAMAN 
TÜRKÇE SÖZLÜ emsalsız Süper film bir san'at ve Sinema şaheseridir. 

Bu filmi görmemek Sinemaya hiç gitmemekle birdir .. 

ALSARA Y' da ilaveten : 
En son Harp Jurnalında Alman tayyare
lerinin lngiltereye hücumları ve diğer 
enteresan harp resimleri .. 

TAN'da ilaveten : 
SONSUZ ARZU ve İSTEK ÜZERİNE 

EN GÜZEL ŞARK FiLMi : 

~y 1lJLJ()][/J: §lCJ[IJL'A~ 

TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPÇA ŞARKILl 

ı~ 
1 
' 1 
I~ 
1 1 
~~l 

DiKKAT : Alsarayda bugece için loca kalmamıştır. Numaralı koltuklar satılmaktadır. Loca isteyen müşteri- ~ ~ 
!erimizin TAN'a müracaatları rica olunnr.. Telefon Alsaray : 212 Telefon Tan 266 ~ 

Pek yakında.. Pek yakında.. ~ 

. - B A il B A il o s I~ ıe , il 111 il> ıe ~lıf le ııt ıe iL> 111'[ ~ 
\\!~.....- _ . _ TÜRKÇE SÖZLÜ TARİHİ BüYC K FİLM.. ~ 

_C) ·~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Asri Sinemada 
Suvare B Akam Suvare 

8,45 8,45 
Afrikanın Kızgın Çöllerinde Geçen 
Hazin Bir AŞK'ın Tarihçesi ... 

~lÜiylÜI!k Aırtü~t RDCHAR([d) WOILILMolfil 
Bir Sanat Kudretile Yarattığı 

CENUP· POST ASI 

iLA YETEN: Dünyanın Cenneti İstanbul • Türkçe şarkılı ve sazlı 
Bugün Gündüz Matinada: Son Defa Olarak 

KÜÇÜKPRENSES:ESİRTÜCCARLARI 
Zayi mühür 
Ceyhanın Yalak köy muh

tarlıjrına ait olan muhtarlık 
mühürümü 16-2-941 tarihinde 
zayi ettim. yenisini alacağım -
dan eski mührümün hiç bir 
kıymeti kalmadığını ilan ede-
rım 

Ceyhamn Yalak köyü 
Muhtarı Salih Taşkın 

479 

-
ı Seyhan c. Müddei 

Umumliğinden 
Adliye dairesinde mevcut 

Cürüm eşyaları Mart 941 
iptidasından tasfiye edilece
ğinden eshabına iadesine ka
rar verilmiş o~~n cürüm eş
yalarını almak uzere sahihleri
nin bir ay içinde eşyalarını 
almaları ve aksi takdirde u. 
sulen satılacağı alakadaranca 
malum olmak üzere ilan 
olunur. 

Alakası kesildi 
Dükkanımda kalfalıkla çalı

şan Elbistanlı Avniyi işinden 
çıkardığımı ilan ederim 

Tarsus kapısında sa
atçı Dilaver Bilen 
483 23 - 25 - 26 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

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

Matbaası Adana 

İLAN 
Belediye Riyasetinden: 
l - Belediye emli.kinden olup aşağıda cins ve mevkileriyle kira 

bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı akara! ihale tarihindon itiba
ren 31 Kanunuevvel 942 tarihine kadar açık artırma şartnamesine göre 
icara verilecektir. 

2 - ihaleleri 11-3-941 salı günü saat 15 te Belediye binasında 

1 
Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - fsteklilnin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatırmak üe 

1 

şartnamelerini görmek üzere Belediye Muhasebe kalemine ve ihale gv
nü yatırmış oldukları teminat makbuzları ve ehliyet vesikalariyle birilk

/ te Belediye Encümenine müracaatları iliin olunur. 
Muvakkat 
Teminatı Kira bedeli 

Lira K. Cinsi Mevkii Lira 
iki mevsim için -255 Gazino ve Seyhan 3400 

lokanta kenarında 

iki mevsim için 75 Yazlık bar 
" 

1000 
iki mevsim için 9 60 ,, sinema 

" 
128 

23-27 2-6 482 

Belediye Riyasetinden: 
(Atatürk Parkında kır 

K. -

kahvesi kiraya verilecek) 
1- Belediye emlakinden Atatürk parkı bitişiğindeki kır 

kahvesile bitişiğinde bulunan bakkal dükkanı büfe haline ifrağ 
edilmek ve cenubundaki saha da beraber verilmek suretile iha
le tarihinden itibaren 31- Kanunuevvel- 941 tarihine kadar açık 
arttırma suretile ve şartnamesine göre kiraya verilecektir. 

2- Muhammen kira bedeli (550) lira olup muvakkat teminatı 
yüzde 7,5 hesabile (41) lira (25) kuruştur. 

3- ihalesi 11-3-941 salı günü saat 15 de Belediye dairesinde 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihale gününden evvel muvakkat teminatlarını 
yatırmaları ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe
sine ve ihale günü teminat makbuzları ve ehliyet vesikalari
le birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

23-25-1-4 481 

D·ıkkat .• Horozog"lu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 
zengın olur. . 

Satıhk tarla 
Yarımca, Dedeler, Abdul

hadi ve Buruk köylerinin orta
sında mazbut hududu dahilin
de 1000 dönüm ve mera sa
tılıktır. Alacaklıların eski is
tasyonda Hüseyin daim Bengü

O• kk t'• Zevkle dinlemek ve net seda aırnak istiyen mutlake 
1 a ;. • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanll \feya akümülatörlü 

~~-~~ô/0 Radvosundan Aırnalı. 

• Grama fon almak istiyorsanız HorozoğlU Mağaıasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur Dikkat 

Dikkat: Her nevi okul K'ıtaplarını 
Kitap evinden tedarik etme 
niz menfaatınız icabıdır. 

ve okuı Malzemesini Horozoölu 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 
,.. .......................................................................... ~--li. ........ --

evine muracaatları. 
18-21-23 467 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR ! 
• • • • 
! Kemal Satır ! • • • • : H a s ta 1 ar ı n ı hergün : 
• d • 
: Kızılay ca desindeki muz- : 
: yene evinde kabul eder. (9) i 
• • 
=·························· 

Syhan vilayetdaimienei
cumeninden 
1 - Adana -Tarsus-pozan

tı yolunun 102-250, 104-400 
104-500 kilometrelerinde bire
r metre açıklığında (3) adet 

ve 100-800, 101-550 kilomet
relerinde 3 metre açıklığında 
iki menfez inşaatı keşif tuta
rı olan (6997) lira (91) kuru
şla açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2- Eksiltme 6.3.941 tari
hine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 
keşif evrakile şartnamelerini 
görmek için Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (524) lira 
(84) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası 
almak üzere evrakı müsbite
lerinin dilekçelerine bağlamak 
suretile yukarıda 2 nci mad
dede yazılı günden üç gün 
evvel vilayette müracaatları 
lazımdır. 

462 16-19-22 26-

Adar a Belediye 
Riyasetinden 
Divan yolunun tevsii için 

Çinarlı ve kuru Köprü maha

llelerinde istimlak edilen 11 gay
ri menkulün ayakta enkazının 

satışı açık arttırmaya konlmuş· 
tur. 

Tamamının muhammen be 
deli (4430) liradır. 

Muvakkat teminatı (332.25) 
liradır. 

ihale 11 Mart 941 S11lı 
günü saat 15 de Adana Be
lediye Binası dahilinde Bele· 
diye Encümeni huzurunda 
yapılacaktır. 

İzahat ve şartnameyi gör• 
mek isteyenler Belediye Fen 
dairesine müracatları ilan olu• 
nur. 

21-26 Şubat 
4-9 Mart 480 


