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iaşe Umum Müdiirlüğüne Bağlı Petrol V 
Hububat. Miidürlükleri ihdas Olunuyor 

i a şe 
Cumhur reisi 

Dost Elenler Krahnı ta1 iye ile, 
milletimizin duyduğu acıya ter· 
cüman oldular. 

Ankara: t [ a. a.] - hüktlmet reisi General Metagsa.sı~ • ölüm~ 
münasebetiyle Reis!cümhur ismet lnönü ile Yunan kralı akıncı Jorı 
arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Majeste ikinci Jorj, Elenler Kralı 
ATİNA 

Büyük devlet adamı Metaksasın ölümü ile dost ve müttefik 
kahraman Elen milletinin uğradığı acı yeisi en derin bir teessürle 
haber aldım. Derin taziyelerimin ifadesini kabul buyurmanızı ve 
maiestelerile milletinin bu münasebetle duyduğu acıya bütün Türk 
milletinin iştirak etmekte olduğuna itimad buyuruloıasını rica (;derim. 

iSMET INÔNÜ 

Ekselans İsmet İnönü, Türkiye cümhurreisi 
ANKARA 

Miimtaz it arkad:ışım hühumet reisi Jan Metaksas şahsında Yu· 
nanistanın uğradığı elim ziya' münasebetile muhabbetle dolu sözleri
nizden son dere~e m:iteheyyiç olarak zatıdevletinize teşekkür ederim. 
Büyük acımıza zatıdevletinizle dost ve müttefik asil Türk milletinin 
gösterdiği şiddetli alaka gerek beni, ge,.ek milletiıni pek derin bir 
iurette mütehassıs etmekte ve iki memleketimizi sıkı sıkıye ·birrleş· 
tiren dostluğun kuvvetini bir kere daha teyit eylemektedir. 

ikinci Jorj 

Vişi ve Berlin 
Yazan: Cavit Oral 

P aristen son gelen haberler pek j 
enteresan görünüyor. Çünkü 

itril altında bulunan Fransız ara
zisindeki Fransız matbuatı birden
bire Vişi hükQmeti aleyhinde neş
riyat yapmaia başladı. 

Bilhassa Pariste intişar etmek
te olan "Nouvautemps., gazetesinde 
Alman - Fransız işbirliğine ait çok 
dikkate tayan bir makale çıktı. Bu 
makalede Vişi hüktlmetine hücum 
edilmekte, Lavalın Almanya ile iş 
birliği siyaseti medbolunmakta, ye· 
ni Fransız hariciye nazırı Flandenin 

Milli Şef 
Bayan Metaksasa taziyet 

telgrafı gönderdiler 
Ankara 1 {a.a) - Reisi 
cumhur ismet lnönü, Ba
yan Metaksasa bir tazi
yet telgrafı çekmiştir. 
Ankara 1 ( a.a) -Biigük 
Millet Meclisi reisi B. 
Abdulhalik Renda, baş
vekil doktor Re /ik Say
dam, ha;icige vekili B. 
Şükrü Saraçoğlu Bagan 
Metaksasa birer taziyet 
telgrafı çekmişlerdir. 

Livalı atlatmış olduğu söylenmekte '.-------------
ve Fransanın mukadderatının bir 
Alman ve Fransız işbirliğine bağlı 
bulunduğu ve sabık hariciye nazı· 
nnın da kabineye alınması lüzumu 
ileri ıüt'illmektedir. işgal altındaki 
Fransız matbuatının bu tarz neşri· 
yatına ve mareşalın siyasetinin bu 
tekilde tenkid edilmesine ne mina 
vermelidir? Her halde durub du
rurken Fransız matbuatı bu Vişi 
aleyhdarı neşriyatını kendi kendisi
ne yapmış-ı _değildir. Bu neşriyata 

bir sebeb ve bir muharrik aramak 
lizımdır. Ve bu işaretin de Berlin· 
den geldiği ne ve Lavalın delile· 
tiyle olduğuna şüphe etmemelidir. 
Demek oluyor ki Berlinle Vişi ara
ımda henüz açıklanmamış olmasına 
raimen bir sogukluk, gerginlik olsa 
gerektir. Fakat bu gerginlik neden 
ileri gelmektedir? Aceba Vişi hü
kOmeti Seriinin istediği şekilde ha· 
reket etmiyor mu? Aceba Alman· 
yanın taleb ettiği şeyler Vişi hü
kOmetini muteriz ve muhalif bir 
duruma sevkedecek kadar ağır mı? 
Böyle ise Vişiden istenilen şeylerin 

mahiyeti ne olabilir? Tabii mesele· 
nin iç yüzünü ve Vilhelmstrase
nin Vişiden Alman dostluğu için 
ne gibi fedakarlıklar talebettiğini 
bilmiyoruz. Ve şimdilik bilmek im
kanı da yoktur. Belki yakın zaman· 
da öirenebilceğiz. 

Yalnız vaz'iyetin ciddiyetine 
ve "Nouvautemps,, gazetesinin de 
feryadına bakılırsa Alman taleble· 
rinin çok ehemmiyetli olduğu anla
tılır. Zira ıartlar hafif ve tahammül 
edilir şeyler olsa idi Berlinle 
muhakkak surette anlaşmak iste
yen Vişi hükümetinin müşkilat 
çıkarmasına imkan mütasavver de
tildir. Her halde şartlar çok ağır 
ve belki ne Fran11z sahillerini, Tu
n111 üslerini ve ihtimal ki Fransa
nın donanmasını ve ittifakını taleb \ 
eden tartlar olmalı ki, Mareşal Pe· 
ten itillffiriz bir vaziyet almak 
mecbilriyetinde kalıyor. 

Y aloız Peten bu vaziyetini, ne 
umana kadar •aha.faza -edebilecek.-

Maari fte yeni 
feskilit ,,,, 

Ankara: 1 (Hususi) - Maarif 
vekaleti meslek teşkilatının kadro- / 
sunun ihtiyaç nisbetinde reniılet
mek makaadiyle bir müddettenberi 
devam eden hazırlıkları ikmal et
mek üzeredir. Mesleki teknik ted· 
risat dairesi teşkilat proiesini ha-
zırlamış ve milli talim terbiye he· 
yeline vermiştir. 

Bu proieye göre, mevcut kad· 
roya 80 lira asli maaşlı umum mü· 
dür muavinliği, 60 lira maaşlı iki 
şube müdürlüğü, 50 lira maaşlı 2 
şube müdür muavinliği, ve 30 lira 
maaşlı bir mümeyizlik ilave olun· 
maktadır. 

Yüksek, orta ve ilk tedrisat 
dairelerile vekiletin diğer miidür-
1 ükleri de teşkilatlarını bu şekilde 
hazırlıyarıık yakında milli talim 
terbiye dairesiııe vereceklerdir. 

tir? Hitler bütün arzularım kabul 
ettirinciye kadar israr edecek mi· 
dir? Mareşah Fransız matbuatiyle 
te:ıkid ettirmekle onun Fran~ız hal
kı üzerindeki tesir ve nüfu -
zunu sarsabilecek midir ? Yoksa 
bu tazyik ve gazete neşriyahr.ın 
kaidesizliğine kanaat getirdiği za
man Berlinin adamı olan Lavalı 
iktidar mevkiine tekrar getirmek 
için Hitler bir müdahalede buluna
cak mıdır. Hadiselerin cereyanı 

bu suallerin cevabını ög.reıunekte 
çok geç kalmıyacağız zannını ver
mektedir. Zira Alman radyosunun 
da bu günlerde sık, sık LivalJan 
bahsetmesi Vişi ve Bertin arasında
ki gi21iden gizliye bir mücadelenin 
şiddetlenmiş olduğunu göstermek· 
tedir. Elbetteki bu mecadelenin 
müsbet veya menfi bir neticesi o
lacaktır. 

Fakat bugüukü vaziyet bu mü· ı 
cadelenin menfi bir neticeye vara
cağını ihsas etmekte ve mareşal 
mukaveın!tinde sebat ettiji taktir \ 
de Vişi ile Berlin arasında y.eni ve 
mühim hadiselere ıahit olacatımu 
:merkezindedir. . 

teşki l Atı 
Kadrolara ait karar 
nameler. başvekAlete
sevkedildi 

~ Muhabirimizden ...__ 

Ankara 1 - laşe teşkila. 
tı kadrolarına ait kararname
ler Ba$vekalete tamamen sev· 
kedilmiş bulunmaktadır. Vekil-: 
ler Heyeti bu hafta içinde top· 
lanarak Ticaret Vekaleti tara
fından gönderilen kararname· 
leri tetkik edecektir. 

Verilen malilmata nazaran 
iaşe umum müdürlüğüne bağ
lı olmak üzere petrol ve hububa 
müdürlükleri ihdas' olunmakta
dır. 

Ticaret Vekileti bu hafta 

sonunda, bu makamlara geti· 
rilecek müdür ve memurların 
tayinini y.ıpmağa başhyacalc

tır. 

GENERAL 
DÔGOL 

Akdenizdeki 
muharebe 
geni1liyecek 

DlyOr 
Londra : 1 ( a.a ) - Fransız 

milletine hitaLen bir nutuk irad ~· 
den reneral Döa'ol ezcümle şunla· 
rı ıöylemiıtir: 

-ltalyan imparatorluğu, Fran· 
sız kıtalarının da yardımiyle, lngi· 
liz müttefiklerimiz tarafından indi
rilen darbelerle yıkılmaktadır. 

Birleşik Amerika devletleri de 
muazzam menbalarını harekete ge
tirmiş bulunmaktadır. Fransa ve 
Fransa imparatorluğu artık yeniden 
kurtulmuı bulunuyorlar Avrupada 
esaret altına düıen bütün milletler 
yaptıklan hataları anlamışlardır. 
Akdenizdeki .. muharebenin genişli· 
yeceğini herkes anlamış bulunuyor. 

Fransanın mukadderatı Akd~ 
nizdeki büyük muharebenin netice
sine bağlıdır. Akdeniz harbinde 
Hür Fransız kuvvetleri de kendi· 
lerine düşen hisseyi Fransanın iJ-' 
tihlisı otrunda ıarfetmektedirler. 
Bugün gemilere, askeri kıtalar& ve 
tayyare filolarına sahih bulunuyo
ruz. Yakında bu kuvvetlerden bahis 
edildiğini duyacaksınız. 

F ransıı Afrika~ındaki general, 
subay ve arkadaşlarım: Fransanın 
ve Fransız imparatorluğunun mu· 
kadderatı silahlarımızın vanıb1şındzı 
taayyün ederken siz silah elde, fa· 
kat ümitsiz ve haysiyeti kırılmış 
!>ir halde seyirci mi kalacaksınız? 

ltalyan Trablusunun fethini ta
mamlamanın sizin elinizde olduğu· 
nun farkında değ-il misiniz? Bu u• 
tandırıcı atalet zincirini kıramaz
mı11nız? Beraber hareket edelim. 
Şeref ve büriyet harbini . beraber 
wanabm.,, 

'---:=:-::-Ç•o-"r_ç~il:-:sa~m-·_ı_m_a_d_a_fı~~~~·-•~n=ı~:=·=tld="=k~e~d~i~g=or~~!""'.'"'"__.J 

~Çörçilin TEPEDELEN 
tieyanatı n O ş r o--

,, Anıerika cesa-
retimizi takvi-

ye etti ,, 
Bu devir , vazlfele· 
rln hakklle yapıldı· 

Ci• ve ferefll lflf'
rln ba9ar•ldılı bir 
devir olacaktır. 

Londra 1 (a.a) - Başvekil Çör
çil. dün Sotamsona, Hopkinsrle 
yaphjı ziyaret esnasında halk ve 
talebe tezahüratta bulunmuıtur. Bu 
~ünasebetJe ÇörçiJ 1anlan .Öyle· 
mi.ştir : 

.. - Hopkinsr demokrasinin 
ve hürriyetin dosta olan Ruzveltin 
husust mümessili ve yakın arkada
ııdır. Amerikanın, l11ailtereye yar-
dam hasusunda .-aıterdiii zihniyet 
ve yardım l"hindeki hareketin mü· 
teaıadiyen artması biaim cesareti· 
mizi takviye etmiıtir. ,, 

Baıvekil, Trablaıl'&rp ve Yu-
nanistan hadiselerinden bahsede- / 
rek demif tir ki : 

" - Atina ve Kahire nzeri
ne muzafferane yiirüyecekleri yer
de fqistler rejimlerini idare ede-
bilmek için nazilerden yardım is
temekte ve kendilerini onlann ida-
re etmelerini bile röze almakta-
dırlar. Bütün bunlar bize önümüz
deki uzun ve çetin hadiselere kar-
ı• koyabilmek için büyük bir me. 
tanet vermektedir. Biz bu harpte 1 
muzaffer olacağ-ımıza eminiz. O 
güne kavuşunca lngilterenin ıe-
refli ve uzun tarihinde yaşamakta 
olduğumuzu ~öylemek hakkını ka· 
ıanmış olaca2u. Bu devir vazife
lerin hak kile yapıldığı ve' şerefli 
~terin başarıldıit bir devir ola· 
cakhr.,, 

DONAVAN 
AN KARADA 

Amerikan ajansının Belgrattan 
aldığı bir habere göre, Tepede
len ltalyanlar tarafından tahliye 
edilmiş ve Yunanlıların eline geç
miştir. 

Yunanlılar bu ıehrin şimalinde 
külliyetli harp malzemesi iğ-inam 

etmişler ve bir miktarda esir al
mışlardır. 

Bir başka habere röre, ltal
yanların bir tank hücumunu kıran 

Yunanlılar 150 esir almışlar ve 
kendi toplarını el ile sürerek yeni 
mevzilere yerleşmişlerdir. 

-Ankara radyo ıauteal-

IS\ IÇRELI SiYASi 
MÜŞAHITLERE GORE 

Fransa 
lstilA 

Edilecek 
Ratlgo Gazetesi 

Vifi hükOmetile şu veya 
bu ıekilde işbirliği temin edil· 
medikce Akdenizde bir Alman 
teşebbüsü mevzuubahs olamaz. 
Bu sıralarda Vişi hükümeti Ü· 

zerinde Alman tazyikinin art· 
hğı da nazarı dikkati çekmete
dir. lsviçreli buı siyasi müşa· 
bitler bütün Fransanın Alman 
ya tarafından istilasını ictinap:nz 
bir vakıa olarak kabul etmek 
lazım olduğu fikrindedirler. Bu 
vaziyet karşısında Peten ne 
yapacaktır? F.ğer Almanya bu 
teşebbüste galip gelirse Lava
lin idaresinde bir kabine kuru
lacak ve belki Peten Şimali 
Afrikaya kaçacaktadır. 

AMERiKA BAHRiYE 
NAZ iRi Yarın Hariciye Ve-

kilimiz Tarafından Knoks 
kabuıu muhtemel 

. dAnkara 1-[Hususi muhabiri- Vardım la"'yz•. 
&DiZ e~ 1. - Amerika Cumhurreisi .1 ~ 

,_,_ __ _ 
ltalyad 
Yeisi 

Yüksek lıar. 
Meclis· 
Topla nd 

... r•şal Gra 
nl Llbyadtln 
maya geçer 
tlmade huar 
lunmuf 

RADYO GAZETESi 

Afrikadalti durumun ltslya
da bilyük bir yeis uyandınbjı 
alın•n h11berlerden anlaşıl'8ek· 
tadır. H.ıtti bazı ltalyanlar , 
İtalyan imparatorluğunun yalul
mak üzere olduğunu teslina et. 
mektedir. Bu orada Gazet Di 
Popol dünkü ııüshaınnda yu· 
dığı bir makalede şöyle diyor. 

"Bütün ltalyan imparator
luğu lnRilizlerin eline PÇH 

bile faydasız olac.ıktır. Zira 
lngiltere mağlup olduktan IOD

r" bu arazi tekrar ltalyaya ı•· 
çecektir . .,, 

Gazete bu yazısında ltaı. 
yan - Alman tesanüdlo .. 
kuvvetli oluşundan bahsetmeyi 
de lüzumlu görmüştür. 

Son gelen b:r habere p 
r~. ltalyan yüksek harp .. c
lisi Roma~a mühim bir toplan· 
tı yapmıştır. Bu t o p 1 a D • 

hda hazır bulunmak üzere Ma
reşal Grazyani de lib~ 
Romaya grçmiş ve toplaabcl& 
hazır bulunduktan sonra kk· 
rar Libyaya • önmüştür. 

Romada hir if ş~ I 
Londra : 1 ( A. A. ) -

ltalyan hududundaki Taymis 
muhabiri şunları yazmaktacbr: 

ltalyan kabinesi azuındu 
bir çok nazırın gönüllü olarak 
askere gitmeleri Roma diplo
matik mahfillerinde bir taraf
tan ordu ile Faşistler ar'lllUl
daki ciddi ihtiliflara, direr ta
raftan da İtalyan milletinin y 8 
nan meselesinin son vaziyeti 
karşısında duyduğu acıya atf• 
dilmekt~ciir . 

ltalyan genel kurmaywnın 
Musolini) e Yunan harbinin teh 

l likelerini izahederek ba ite 
girişmemesini tavı.iye ettiji ifp 
edilmektedir . 

Arnavucıluktaki muvaffa• 
kıyetsizliKler tevali ettikçe b. 
ihtilaf gittikçe d~rinleşmİf ve 
ltalyan generalleri MusoliaiJi 
Hitlere mutavaatle ittihaa et-
mişlerdir. Bunun neticesi ola
rak ltalyan ordusunun A-.. 
lara karşı beslediği nefret bllta 
bütün meydana çıkmıştır • S.
gün pek az ltalyan mütebUllll 
Almanların zaferine inanmak• 
tadır . 

Avukathk ücret 
tarifesi Rıızve tın mümessili Albay Dona- h k b 

yan bu sabahki ekspresle şehrimi· asının a u-
'.e. reldi. istasyonda Amerika se- Ankara : l ( Hususi ) - Ba-
firı.' sefaret erkim, lıariciye veki- [Ün Ü istedi roların avukatlık kanunu macibiad9 
letı ınüıneuillori tarafından karşı- hazırladıkları ücret tarifet.I ai-

larıdı. Albay Donaavn sefirle bir- Nazıra göre, mU· liye vekaletince ötedenberi tetkik 
tikte dojı-uca Amerika sefaretine zakerell bir sulh olunmaktaydı. Bu defe yine U... 
ıitti. nen vekalet haysiyet diqmn1a 
. . Pazartesi günü hariciye veki- dUf Unmek çılgın mütaleasını almıı ve son 'flkl 
lımız B. Şükrü Saracotlu tarafın· llktar. tesbit etmek üzere bazı........_ 

.;::: :•bolü k~vve~e :nehtemeldir. ( (Yaz~sı üçüncü salıifede) \ başlamıştır. 
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Ziraat_ Bankası ile Pamuk l hracatcıl 
Birliği Arasındaki ihtilöf Hallolun 

- Yazın ikincide -
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FIKRA------

Jürk milletinin teessüsü 
YAZAN: Bekir S1tk1 Kunt 

Dost ve müttefik Yunanistanın .pek değerli ba~vekili Bay Metaksasın 

ölümii, kendi vatanında olduğu ka.;ar Türkiyede de, pe k derin bir 

elem ve tee.-ür uyandırmıştır. Bay Metaksa•, Türk - Yunan nu. tluğunu, 
mümkün olabileuin de fevkine kadar ilerletmek hu•usunda her gayreti yapmış 
ve bu sıcak ve asil yakınlık bizde de ayni se vgile karşılanmış ve iki dev
let arasında ancak kardeılik ve akrabılıkl1 ifadesi kabil olan pek dos
tane, pek vefakir, pek sami .1ıi ve içten mürıaiebetler idame ettirilmiştir. 
Biz bu itibarla Bay Metaksası, katiyen yabancı saymıyor, onu kendi içi
mizden biri, kendi vatandaşımız telakki ediyorduk. Ölümü de bizim ma· 
temimiz olmuştur. 

Ankara sinemaları~da gösterilen Yunan harp Jurnaline ait bir filmde 
Bay Metaksas perde de görülünce, halk içten gelen bir coşkunlukla o· 
nu alkışlıyordu. Zannederim ki, hiç bir yabancı devlet adamı hizbe Me. 
taksas. ka_dar t~nın!"ış ve sevifn,iş değildi. Kibar yüzü ve sevimli hare
ketlen Turk mılletıne pek yakın geliyordu. Bay Metaksas memleketimiz. 
de unutulmaz hatı~alar bırakmıştır. Her Tiirk ailesi kendi •evdiklerinden 
birini kaybetmiş kadar kederlidir. 

Bay metaksanın siyasi hayatı büyük muvaffakiyetlerle doludur. 28 
birinciteşrin sabahı verdiği a:rim ve kahramanlıkla dolu tarihi '°'araırı onu, 
dünya ölmezleri arasına yükseltmiştir. Bu karar, müttefik devletlerin za· 
!erlerine şanlı bir başlangıç olmuştur. Tarih, bu harpten bahsederken, 
ona mümtaz sayfalar ayıracaktır. 

Bay Metaksasın hazin kayıbı teselli bulmaz derecede büyüktür. Ye· 
gine tesellimiz, değerli ve ona layık halefinin ve kahraman Yunan or· 
dusunun, onun eserine ayni şiddet ve artan bir heyecanla devam ede
ceklerine inanmış olmamızdır. Ölüm her fani için mukadderdir. Bay Me· 
taksas, Yunan milletine ha ebedi duvgunun sırrını öğretmiştir. O milli 
vazileJini yaparak ve muvaffak olduğunu görerek öldü. Bu İtibarla göz
leri açık gitme01İştir. 

Kardeş Yunan milleti, böyle bir evliit yetiştirdiğin içın, ne kadar 
iftihar etsen yeridir. Sen sağ ol.. Metaksas öldü, fakat hudut boyunda 
çarpışan erlerin yaşıyor. Onlar yaşasın .. 

Bekir Sıtkı Kunt 

--;_f _H_A_R_P_N_O_T_L_A_R_ı_l--
Askeri harekat 

Bu halta zarfındaki askeri 
harekat, lıalyan mesele<inin 

tamamile halledilmesine müessir 
olacak şekild• inkişa fetmiştir. Her 
tarafta uğratılan mağlubiyetler, 

lıalyan efkarıumumiyesini fazla sars
mış olm~lı ki, Faşizm rejimi, baş· 

1 
1 

Derne'yi de almıştır Derne'deki 
ltalyan mukavemeti Tobruktaki ka
dar da olmamıştır. 

Derne, Mısır-Libya hududiy
le, Bingazi arasındal..i yolun tam 
orta yerindedir. lngilizlerin daha 
evvel Mısır - Libya loududunun 

130 kilometre şarkındaki Seydi-13ar· 
rani'den hareket etmiş oldukları 

nazar dikkate ta Kont Ciano 
olduğu halde 
üç nazırını cep· 
heye gönder· 
miştır. Fakat 
asıl işleri si· 
yaset olan bu 
na z1rlar, ka
binede ltalyan 

Cephelerde ahnacak olursa, 
7 hafta içinde 
Binga>.İ yolun· 

un aşağı yukarı 
dörtte uçunu 

katettikleri mey
dana ç ı kar. !tal· 
yanların şimd i

ye kadar yapılan siyast tini idare 

bir hafta 
--VAZ:~N 

Mümtaz Faik F;nfkl 
harekattan öğrendikleri yegane 
şey ancak külliyetli miktarda esir 
vermemek olmuştur. 

Bunun için de 10 bin kişilik 
bir kuvveti Derneden çekmişler, 
Ve şehir çabuk sukOt ~imiştir. 

Deme ltalyanların en mühim 
hava üslerinin bulunduğu bir yer
dir. Zaten şimdiye kadar lngilizle
rin eline hayli hava meydanı geç· 
ıniştir; Alrikada haya üstünlüğünün 
artık temamiyle lngilizlere geçtiği 
bihakkin söylenebilir. 

llingaziye doğru 

Tahta ayak
kabılar 

Mahalli sa· 
nayi işçileri· 
ne iş bulmak 
ve fakir hal-

._ _____ __. kın da ihti-

yacını karşılamak ıçın Fran
sada Lil şehrinde altları tah· 
tadan olan 45,000 çift ayak· 
kabı yapılmıştır. Bu tahta ayak 
kabıları , ayağı sıcak tut. 
makta ve adeta lastik yerine 
kaim olmaktadır . Takta ayak. 
kabıların liatları büyüklüklerine 
göre sadece 30 · 35 franktır . 
Hu ayakkabılardan ilk 10 bin 
çifti pek çabuk satılmıştır . 

• 
l 

Son zaman· 
Yeni bir kürk tarda Nor-

veçte O;lo 
'------- kürk paza
rına yeni bir kürk çıkarılmış

tır. Bu kürkü tilki yetiştiren 

bir çiftlik salıibi elde etmiştir. 
Fakat bunun için senelerce 
uğraşmış ve muhtelif cins til· 
kileri çiftleştirmek lazım gel· 
miştir . 

Yeni kürk başından or· 
tasına kadar çok beyaı , or
tasından kuyruğunun ucuna 
kadar koyu mavidir. Kürk ço' 
güzeldir. Ve bir parçası 4,500 
liraya satılmıştır . Bu kürkten 
bir mantonun, bir kaç yüz bin 
liraya mal olacağı aıılaşılmak
ladır. 

• 
Fransada bir 
kadın idam 

edildi 

F r an sanın 
Bor de a uk 
şehrinde ge· 
çen h tfta 
bir kadının 
giyotinle ka-

fası kesilmiştır . Fran3ada 52 
senedenberi hiç bir kadın idam 
edilmemişti. Bunun için hadise 
bıiyük Lir alaka uyandırmıştır. 

ld•m edilen kadın Elisa
beth Ducorneau adındadır ve 
gerek anasıni, gerek kocasını 

zehirleyerek öldürmüştür Eli
sabeth bir müddet evvel bir 
Tunuslu askeri sevmiş, onuPla 
gizlice görüşmeğe başlamıştı . 
Annesi bunu öğrenerek görüş
melerine mi.ni olduğundan ka· 

dını zehirli ilaçla öldürmüştür. 
Fakat bu sırada Tunuslu as· 
ker memleketine gönderilmiş
tir . 

Elisabeth bundan sonra 
bir liman amelesini sevmiş, bu· 
nun uğruna bir kahvehane iş
leten kocasının bütün parala. 
rını sarletmiştir. Kadın bundan 
sonra kocasını zehirlemiştir . 

• 
Cennete gir
mek için 
biletler 

Çinde, her· 
kes için cen
net kap • ları 
açıktır. Çin
dr Pagod
lar ( Buda 

mabedleri } 
da cennete 

vardır ki, buralar· 
girmek için bilet 

satılır . 

F akat yeni harekat ne şekilde Bu biletleri satan Budist 
inkişaf edecektır? Doğrudan rahibler, cennete girmek için 

Belediye meclisi şubat 
toplantısını dün yaptı 

Kanunlar encümeni yedi 
kişiye çıkarıldı 

BP.lediye r:ıeclisi şubat içtimaını dün saat 10 da delediye reisi B. Kasım 
Enerin başkanlığında yapmıştır. Yoklamada ekseriyetin mevcut olduğu 

anlaşılmış, müzakereye başlanmıştır. Ruznameye dahil bulunan maddeler 
birer birer okunmuş, ait oldukları encümenlere havale edilmiştir. 

Bu arada, beş zattan mürekkek kanunlar encümeninin yedi kişiye 
iblağı hakkında azadan B. Hasan Ateş tarafından verilen takrir ittifakla 
ruznameye alınmış ve yeni azalıklara kimyager B. Mu.tala Rilat Gülek
le birinci noter B. Rahmi Nihat Aysan seçilmiştir. 

Ruznamede başka bir madde bulunmadığıııdan, 6 şubat perşembe 
günü toplanılmak üzere içtimaa son verilmiştir. 

Domuzla mücadele 
lkincikanun ayı içinde Bahçe 

kazasında tertip edilen sürek avla· 
rında 31 domuz öldürülmüştür. 

Misis civarındaki mezruat 
zarar görmedi 

Ceyhan ve Seyhan .-.ehirlerinin 
feyzanı etrafında mülhakattan ıre· 
len haberlere göre, yapılan tahki
kat neticeninde, Misis ve Cİ\•arı 

nıezruatında hiç bir zarar olmadı
ğı anlaşılmıştır. 

Seyhanın suları oldukça İn· 

miftir. Taşçı köyündeki su işleri 
amelesi, icap eden tedbirlerin alın
ması için çalışmaktadır. Bu civar 
mezruatında da hiç bir zarar tes
bit olunmamıştır. 

Eugünkil maç 
Bugün şehir stadında lig maç· 

!arına devam edilecek, Seyhan • 
idman yurdu, Demirspor - Muallim 
mektebi, Torosspor. Malatya, Mitli 
Mensucat • Erkek lisesi gençlik 
kulöpları kar~1laşacaktır. 

30 bin balyalık 
pamuk İŞİ 

ihracatçılar birliğile Ziraat 
bankası arasındaki ihtilaf 

hallolundu 
Otuz bin balyalık pamuk ışın· 

de pamuk ihracatçılar birliğile Zi
raat bankası Umum müdürlük ara· 
sında noktainazar ihtilafı çıkmış ve 
bu sebeple Birlik reisi B. lbrahim 
Burduroğlu ile idare heyeti azasın
dan B. Alber Diyap Ankaraya git
mişlerdi. Dün akşam B. Burduroğ
lundan Birlik umumi katibi Zeynel 
Besim Sun'a gelen bir haberde, 
ihtilaflı bütün meselelerin halledil
diği ve muamele Birlik noktainaza· 

-------------
Nişan meras ,ı i 
Meml~htimizin hamiyetli zen

ginlerinden ve milli mensucat fab· 
rikası sahiplerinden Nuri hasın 

kerimesi bayan Yıldn hasla, Bay 
Ahmet Soyganın nişan merasimleri 
dün akşam halk evinde ina edil· 
miştir. Saat 21 de başlayan ve ge
ce geç vakitlere kadar devam eden 
güzel bir cazın tatlı ve ahenkli 
parçaları ve bir çok çiftlerinde dans 
etmesine ve.sile olan bu merasim 
çok canlı, çok heyecanlı ve çok 
samimi.olmuştur. Merasimde Vali
miz, askeri komutanımız, mebusla
rımız mülki ve idari daire şeflerimiz, 
memleketimizin bütün güzide İnsan
ları hazır bulunmuştur. Gençlerin 
nişan yüzükleri Valimiz ve bayan
ları tarafından saadet temennisile 
takılmış ve hazirun tarafından al
kışlanmıştır. Yeni bir yuvanın bu 
iki kıymetli uzvuna candan saadet
ler dilerken bu nişan merasimine 
sarlede~egi 2000 lira gibi büyCk 
bir parayi memleketin ihtiyaç duy
duğu milli "müdafaaya tayyare ce· 
miyetinc teberrü etmek suretile 

şimdiye kadar göstermiş olduğu 

hamiyetlere bir yenisini daha ilave 
eden Nuri hası da candan tebrik 
ederiz. 

Türkiye • lran hava sey
rüsefer mukavelesi 

Gıda 
Maddeleri 

Nasıl kontrol 
edilecek? 
Ankara, [Hususi] - Gıda 

maddeleri için hazırlanmış olan 
nizamname projesi mühim esas· • !arı ihtiva etmektedir. Nizamna· 
meye göre satışa arzedilen süt 
tozlarına ve konserve sütlerine 
{yağı kısmen alınmış veya lak
toz katılmıştır.) şeklinde eti· 
ketler yapıştırılacaktır. Bu ka· 
bil sütlerde en az yüzde 16 
nisbetinde yağ bulunacaktır. 

Menşeleri yanlış gösterilen, fe
na kokan, rengi değişmiş, bo
yanmış, acı veya ekşi olan, 
kaynarken kesilen, ıçıne IJU, 

kar, buz, kola ve emsali mad· 
deler katılan sütler üzerinde, 
[halis süt, yarı kaymağı alın

mış süt, kaymağı alınmış s t] 
yazılı etiketler bulunmıyanlar 

ve içinde yüzde 16 dan az 
yağ bulunan veya nişasta, iç· 
yağı vesair maddeler katılan 

yoğurtlar, 100 gramdan 60 
gramdan az miktarda yağ bu· 
lunan lüle kaymaklar hileli ad
dedilecektir. BilOmum peynirler 
ihtiva ettikleri yağ miktarı ve 
evsafına göre altı kısma ayrı· 

lacaktır. Nizamnameye göre 
yağlarının miktarına ayr.I ın b•ı 
peynirlerin hepsine ayrı ayrı 

etiketler konacaktır. 
Nizamname yağların elsa

lını da izah etmektedir. Pas
tırma, sucuk, ve emsali madJe
ler ancak sıhhat ve veteriner 
dairelerinin kontrolü altında 
hususi yerlerde yapılabilecek

. tir. Nizamname bundan başka. 
daha birçok mühim hükümleri 
ihtiva etmektedir. Bu nizamna· 
me yalnız yurd içinde istihlak 
olunan gıda maddeleri hakkın
da tatbik olunacaktır, 

• An karadan bildirildiğine 

göre, Yeni tip ekmek için yapıl

makta olan tetkikler ikmal edilmiş 

ve bu ekmeğin çeşnisi ile evsafı 

tamamen tesbit olunmuştur. Yur

dun her taralınd• ayni fiyat! sa
tılacak ekmek tipi için bir karar
name hazırlanmıştır. Kararname , 
bugünlerde icra Vekilleri heyetin
de görüşülecektir. 

edemedik !erine göre, askerlik 
bahsinde de her halde yaya 
kalacaklar ve bu iş olsa olsa an
cak dabiıi dedik?duların bir miktar 
olsun önüne geçmeğe yarıyacaktır. 
Bundan başka nazırların, ltalyan
ların nisbeten az esir verdiıo:.leri 
yerlere gönderilmesine itina edil
miş ve kendilerine Arnavotluk
ta vazife verilmiştir. Faşistler, gö· 
rünüşe göre, şimdi • Afrikayı bir 
tarafa bırakarak, Arnavutlu<ta kat'i 
bir netice almak azmınd.tdırJer. Bu 
maksatla, şimalde, bilhassa Ohri 
gölünün garbınde Develiyle lş'wmbi 
nehirleri arasındaki mıntakalarda 

hücumlarını fazlalaşt:rmışlardır. Fa· 
kat bun• mukabil Yunanlılar gayet 
sıkı ~avranmakta ve hatti. muay
yen yerlerde ilerlemeler kaydet· 
mektedirler. 

doğruya Bingaziye bir hücum ba· bilet satın almak istiyen adam· 
his mevzuu olabilir mi? a.ikeri mü- ların geçmişine ve husu-;İ ha· rına göre_neticelendiği bildirilmiştir. 
t>has.,sların söyledi.klerine göre, ( yatına dair hiç hir malOmat I Burduroğlu ve B. Alber Diyap salı 

Türkiye • lran arasında Tah· 
randa akd ve imza ve kanunla tas
di~ edilen havai seyrisefer muka
velesinin gümrükleri alikadar e
den hükümleri, Gümrük ve inhi
sarlar vekaletinden :ıliikadarlara 

tebliğ olunmuştur. Mukavelename· 
de iki devlet hudutlarını geçen 
her tayyarenin bu devlet ülkesin
de tesbit edilecek gümrük tayyare 
meydanına İnme mecburiyetleri, 
mürettebat ve yolcuların tabı ola· 
cakları şartlar, silah, gaz, mühim
mat, posta güvercinleri taşımak 

yasağı etraflıca tesbit edilmiştir. 
• lranın Avrupaya olan uzak· 

lığı ve ticari anlaşmaların kifayet· 
sizliği, lran halılarının doğrudan 
doğruya Avrupa şehirlerine sevki
ne miini oluyor. ihraç emtiasına 
Türkiye menşe şehadetnamesi ve
rebilmek için o malın yüzde elli 
birinin Türkiyede işlenmesi lazım· 

dır, Halı üzerindeki bu hususiyeti 
tesbit etmek maddeten imkilnsı>.dır. 

Metaksasın ölürr.U 

Bu h>ftanın en müessif ha
JıSe•İ, dost ve mu ttefık 

Yun.ıni.stanın Metaksasın ölümUyJe 
uğradığı büyük matemdir. Karde1 
millete bir defa daha bu sütunlar· 
d, b•ş•agııgı d.lerı:en, ltalyanl.mn 
bu ölümü bile i.stismar etmeK iste· 
diklerine işaret etmeden geçmiye
lim. Onların kanaatlarına ve pro
pagandalarına göre; 28 Teşriniev· 
vel 1940 ta lıalya ile hap halini 
ilin eden Metaksasın ölümünden 
sonra Yunanlılar eskisi kadar şid
detli bir vaziyet almıyacaklardır. 
Fakat hadise bunun tamamile ak· 
sini isbat etmiştir. 

Metaksa51n yerine Başvekalete 
geçen Korizi• Metaksasın büyuk 
eserine devam olunacağun1 teyit 
etmiştir. Şurasına dikkat etmek la
zımdır ki, Korizis lngiltere ile tam 
bir işbirliği yapmayı ötedenberi 
müdafaa etmiş bir zattır. lngiltere· 
nin Ortaşark orduları başkuman
danı general Vevetl'in Atinada bu· 
lunmasından istifade edilerek lngil

.tere ile Yunanistan arasında Jaha 
sıkı bir işbirliği yapılacağı tahmin 
edilebilir. 

Afrika harekatı 

A frikadaki harek!ta gelince, 
lnı;ilizler, Tobruk'tan ıonra 

Oerneden sonra hakıkaten mukave .. 1 s~rm~z.la_r', S:ıd~ce, müşteriden, günü şehrimize dönecekler ve he-
me! etmek istiyen bir ordu için 1 bır kışı ıçın mı , yoksa bütün raberbrinde Ziraat bankası pamuk 
büyük imkanlar vardır. Arazi iı.rı- 1 aile için mi hilet istediklerini 1 müessesesine yeni talimat getire-

( Devamı üçüncüdP) J sormakla ik tila ederler. ceklerdır. 

!-=~~~~~~~=====~=-=--= 

B. Damar Arıkoglu 
Mebusumuz B. Damar Arıkoğlu 

dünkü ek~presle şehrimize gelmiştir. 

' B B~···~·;" ~ 1 N :·;~:=; c A s u s T u R 1 
l ===================:::::======== Çeviren : EF • KA ==::ııııl• Son aylar zarfında !randan 

memleketimize bir hay!' miktarda 
halı ğetirilmiş, ihracat imki.nsızhğı 
yüzünden, depolarda bulundurulan~ 
tarla yekOn bir o kadar kabarmış· 
tır. 

Buhran haki katen geçmişti. 

Merkez kumandanlıg·ında gene ıtı· 

mat havası esmeğe başladı. 
Hapishaneden kurtarılan lsviç· 

reli ajan, gece yürüyiip gündüz 
saklanan bir kafilenin peşine takı

larak Belçika • Holanda hududu
na gitmişti. Kafilenin maksadı, hu
duda gerilen elektrikli tel manile
rine rağmen Holandaya geçmek, 
casusun maksadı ise onların takip 
edecekleri yolu öğrenmekti. 

Elektrikli tel maniası E'.ks ka· 
şapel civarından deniıe kadar u· 
zanıyordu. lsviçreliuin fikrince fira
ri kafilelerinin çoğu, Almanyaya 
girerek Alman . Holanda hududu
nu geçiyorlardı. Doğru olduğunu 

Almanların ancak bir sene sonra 
öğrendikleri bu fikir, çok cüretkil
rane görünmekle beraber kolaylık
la kabili tatbikti. Çünkü bu yol 
hem daha kı.a, kem de bu hudut 

1 
ta kontrol daha az sıkı idi. 

lsviçreli Alman casusu, bir ak
! şam köylü kılığında yola çıkmıştı; 

Firari kafilesine iltihak ederek ta· 
kip ettikleri yolu öğrenecek, on· 
ları ancak son dakikada tevkif e· 
decekti. 

28 haziranda onun Maestriht 
civarındaki manialar öniinde elek· 
trik cereyanile ölmüş olarak cese 
di bulunduğu haber verildi. Sen 
korentenden bir zabit cesedi teş
hise çağrılıyordu. Kolonel Niders· 
tol bu işe Şmiti memur etti. 

Tahkikat ve okpsi, lsviçreli· 
nin yaralandıktan sonra elektrikli 
tellere atıldığını kati olarak gös· 
terdi. Yol arkadaşları tarafından 

öldürülmüş olacaktı. lsviçreli firari 
kafilesine dahil olanların isimlerini 
vermemiş olduğu için bunların aİ· 

lelerine karşı mukabele bilmisilc 
bulunmak iı::ıkiinı yoktu. 

Bu hadise, Almanlar için o 
kadar mühim olmasa bile can sı· 

kıcı bir şeydi. Asıl mühim olana 
Şmit Sen Korentene dönerken uğ· 
radı. 

Onuncu ordu kararırihıııa ui· 

rıyarak birkaç saat kalmıştı. Ora· 
da bir arkadaşından "H. 17., yolu. 
hakkında malumat veren Fransada· 
ki Alman casusunun Fransızlarca 
yakalanmış olduğu yolundaki şüp· 
heyi haber aldı. Bu casustan biran 
evvel, 29 haziranda bir mektup 
alınnııştı. Mektubun kağıdı üzerin
de kimden geldiğini kontrol ıçın 
b;ılunması mutat olan gizli işaret 
yoktu. Bundan şu netice çıkarılı· 
yordu: c~sus Fransızlar tarafından 
yakalanmıştı. Gelen mektuplar ise 
onun namına Fransızlar tarafından 
ve uydurma ma!Omatla dolu olarak 
yapılmaktaydı. Bu uydurma mata. 
matın en mühimlerinden biri ' 1H.170 

yolunun kati surette terkedildiğine 
dairdi. 

Bu fena haberi Şmit 30 hazi. 
ran akşamı zabitan mahfilinde ar· 
kadaşlarile yemek esnasında söyle· 
di. 

Ştroberg: 

- Demek biz Fransızların 
korlr.ıı ile •İndiklerini 1&nırken Stıı 

Korentende casusluk belki eski;İn· 
den daha çok yapılıyor. 

Kompars Hayme bakarak acı· 

bir istihzada bulundu: 
- Şu halde artık keyfimize 

bakmıyacağız, Haklı olduğum şim

di anlaşılıyor. 
' Hayın itiraz etti: 

Bense keyfimize bakmamı· 
za mani olmadığı kanaatindeyim. 

Zabitler arasında, Şmitin ge
tirdiği habere ehemmiyet vermiyen 
yalnız oydu. Diğerleri hayretle o· 
na baktılar. Haym izahat verdi: 

- Ne lsviçreli, ne de Fransa· 

lran halılarına Türkiye menşe 
şehadetnamesi verilebilmek için 
bunların lstanbulda yıkatılması is· 
teniyor. Tüccar, Türkiyede yıkatı
lan halıların gümrük resmi de İn· 

dirildiği takdirde lran halılarını 
mühim miktarda Avrupaya gönde . 
mek kabil olacağı mütalaasında. 

dır. Gümrük ve inhisarlar Vekile· 
ti, tüccarın bu yoldaki talepleri
ni bir kere daha tetkike lüzum 

daki ajanımız için matem tutmanı• görümştür. 

Halk evinin çaylı toplantısı 
müsaade edersiniz sanırım. Ben 
bu ajıının verdiği 14 rnalOmat,,ın on
da dokuzunun uydurma ve yalan 
olduğuna kaniim. Onuıı elde ede- Halkevimiz dün akşam da çok 
bileceği yegane netice günün bi- samimi bir aile toplantısına sahne 
rinde bizim buradan atılmamıuwpz olmuş, şehrin tanınmış ailelerini 
ibaret kala~ak_tı. H~l~uki kanaatim- / bir araya devşiren bu topluluk 
ce herhangı bır ekıpın altı ay hat- Halkevinin çatısı altında bir kaç 
ti bir sene evvel burada bizd.:n saatın faydalı basbihallerle ve ne· 

(Det1amı flar) şe ile ıreçmesine vesile vermiştir 



haberlere ..x.- ,,...... :....:.ı....:.. 

BAJ Hitln aatblıdu IOllnf .... .., ....--
Almanya tarafından ytkında adedi iki milyona varmlfbr • .Hal-

ririfilecek olan taarruz t~ebbiiaü baki cssasen iki milyon Fransız Al· 
b&tün dünya efklrr amamiyuini manyaJa esir bulaamaktadır ki 
allkdar eden en ehemmiyetli bir- memlekette ipiz olmaması lizımdtt 
mesele h.alini almqhr. lpiziiie sebep,belli batlı endiistrinin 

Filhakika Hit- çok yavaş çah 
ler nutkunda 1941 şmuıdır. Meseli 
de harbi bitirece sulh zamanında 
tini ve 1eni niza· 100 bin amele 
mı kuracatını sarih kullanan Fransız 
ıarette beyan et otomobil fabri-
miştir. Vakia bu kaları bugün an 
bir temenniden cak40bin amele 

ibaret kalıyorsa Al S M da her lbalde bir manga se - çalıştırıyor. en 
sucat fabn"kala 

t91ebbüs yapılaca- • t nn da da böy 
~t:~.f::t=~~SIZ agyare yap ledir.Keza,meıa 
sulara l'Öre Hıt· "" / leketin büyllk 
ierinyapacatıböy maga ça ışıyor bir kısmının 

le bir teşebbiis işgal a1bnda 
Ancak lngiltereye ka şı olursa bir bulunması da istihsal üzeriod.e bü· 
netice verebilir. yük rol oynamaktadır · Ukan sa: 

Al 
· · • · · nayiinin gerilemesinin asıl sebebı 

manyanın ıırışecerı yena " " " 
taanıaz etrafmda sorulan bir suale komürsuzluktür · 
loıilterenin Vaıinrton elçisi ıu Bingazi yakında düşecek: 
cevabı vermiştir: 

" B• hususta henüz bir malu· 
mat almadım. Fakat Almanyanın 
hazırlığına ve Balkanlard•ki vazi
yetine bakılacak olursa Hıtlerin 
yeni bir darbe hazırlamakta oldu
ia görüUlyor.,, 

Dij'er taraftan Amerika bahriye 
nazın Albay Knokı Almanlann 
lnriltere üzerine yaptıkları bücüm 
tabiyelerini bir müddettenberi de
İ'İftİnDİf oldut4annı ve ıartık lnri· 
liz halkının m8neviyatını kırmak 
için kalebahk şehirlere gelişi rn
zel bomba atmayarak endüstri 
merkezlerine taarruz ettiklerini söy
lem~tir. 

Son bir kaç ay içinde Alman 
tayyare imalatınao azaldığı şayiala 
nnı teyid eden Albay demiştirki: 

" Almanlar yeni tayyare tiple 
ri aramaktadırlar ve bunun içindir 
ki ıOD zl:aanlarda tayyare imalitı
nı azaltmıflardır.,, 

Almanlar tarafıodan arandan 
1eni tip tayyarelerin ne olduja 
bakkında buriln Londrada lverileo 
bir konferansa röre, Almanyanan 
elinde otuz bet bin tayyare var
dır. Fakat b11Dlardan ancak 6 bini 
kullanılmaktadır. Almanyanın ara
clıj'ı yeni tip aeuiz pyyarelerdir. 

Almanlar lngiltereye taarruz 
için de havanın müsaadesini bek· 
lemektedirler. 

lnfiltereden relen haberlerden 
lafilizlerin böyle bir İ.ltili teşeb
bllaünü ~karşılamak için lıazırlan
dıklan ve ba teşebbiiai büyük bir 
firaat saydıkları anlqıhyor. lnfiliz 
ltr tetebbn. ıuya dilfünce 'Alman 
pnmda bOJGk bir çeobere dlite
jiae inanıyorlar. 

Frusada 2 milyon işsiz : 

Afrikada lnfiliz UreUbmn 
inkifaf ettiji ıa l'Onlerde 

barada yerleşmit bulunu lta&yaa
lar ela bayik bir mbab 911k..P 
batlamtlardır • Zira Habefiatanda 
isyan pnitlemiftir • lafitiz taZJİ!d 
artmqbr • Bilhasla Eritrede pla 
maddeleri ve benzin c;ok azalmq
br • Ba m(işkiilit gittikçe de bü
yümektedir . Çünkü lngiltere de
nize hakimdir ve ltalya harbe gir
dikten ınnra buralara İtalyan sev
kiyab yapdamamııtır . 

Fraoaanm daı iqe bakımından 

vuiyeti 90k köt .... Bir Alman 
sueteainclen naklen Tasın verdifi 

Deme düştükten sonra lngiliz 

kuvvetlerinin ıabil yollarını 
takibederek Binf azİ istikametinde 
ileri hareketlerine devam eyledik· 
lerini evvelce söylemiştik. Bu mo
törlü kollar şimdi 170 kilometre 
batıda bulunan Barse kasabasına 
ilerilemiı ve burada bazı ltalyan 
kuvvetleriyle mubarel:.eye girişmiş
lerdir. iki gün gibi kııa bir za· 
manda daj'hk ve inzalı araziyi 
qarak 150 • 160 kilometre kate· 
den kuvvetlerin şimdi Bingaziye 
ulaşmalan bir gün meselesidir. Bu· 
rün maharebeyeı sahne olan Barse 

kasabası beş mühim yolun - iki 
yol ufalttır - tellki ettiji ehem
miyetli bir mevk~ir . Ayrıca bu
raya Bingaziden relen demiryolu 
müntebi oluyor . 

B11 kuvvetlerden başka , doj'
rudan doj'ruya Tobrak.tao Binrazi 
istikametinde hareket etmiş olan 
lufiliz kuvvetleri de bazı ltalyan 
mukavemetlerini kırmakta ve ileri 
hareketlerine devam etmektedir · 

Ba kuvvetlerin Binrazi önle
rinde diter lnriliz kuvvetleriyle 
birletmeleri ve Blnl'aziye ka111 ta
arraza reçmeleri çok kuvvetli bit 
ihtimaldir. ÇünkG Binrazide yalnız 
denize karşı müstahkeuıdir. Kara· 
dan yapılacak hareklta karşı müs· 
tahkem hat yoktur, Ancak ltalyan· 
larıo aleyhlerinde eereyan eden 
hadiselerden sonra burada sahra 
usuliyle tahkimat yaptıkları kabul 
edilebilir. 

8inaenale1h Binl'aziye ..karşı 
hafif ve aj'ır tank birlikleriyle ya· 

pılacak bir taa~ karşı sahra 

uıuliyle yapılmıı mndafaa hattında 
azan milddet mukavemet edilecej'i 
saanedilemez. 

Kaaaabmmca artık ıarkl Libya 

Dewuıtı s. " de 

VILKJ 
slralla Afntrbya; 

8necelc 
Londra 1 (a.a) - Bay Vilki 

hariciye nazırı B. Kordel Halden 

bir telgraf almıştır. Hariciye nazı· 

rı bu telrrafında B. Vilkiden ayan 

meclisi hariciye encümeni huzurun 

da lnptereye yardım projesi hak· 

lunda .. i a1t!lnc lerini bak etmesi 

. . 

HARiCi HABERLER 

AIERIKA BAHRiYE 
NAZ iR i 

Knoks 
Yardım lagi-
asının kabu
l ünü istedi 
Nazıra göre, mU· 
zakerell bir, sulh 
du,unmek çılgın 
llldtr. 

V atinaion 1 - Bahriye 
nazırı Albay Knoks, lyao mec 
tisinin hariciye encilmeninde 
demokruilere yarciım liyihaaı
nın kabulünil istemiş ve aşağı. 
daki iki nokta üzerine encüme 
nin nazarr dikkatini celbet
miıtir: 

1 - Alman bava kuvvet
leri tabitelerini dej'iştinnişler
dir. lnriliz maneviyatını kırmak 
içiq yaptıklun hedefsiz bom
bardmanlardan vazreçerek en
dilıtri mıntakalannı tercihe 
bqlamıtlardır. 

2 - ln,Uizler Alman de
niz faaliyetini durdurmak üze. 
re tamamile memnuniyet veri
ci bir kafile ualilnü henüz ba 
lamamışlardır." 

Kooks milzakereli bir ıalh 
dilşilnmenin çılrıolık olacajını 

söyledikten sonra son bir iki 
ay zarfında lnfiliz ve Ameri
kan fabrikalannın Almanlardan 
fazla tayyare imal ettij'ini söy
lemiştir. 

idili tarilıt ga/cltqıgorl 
Londra 1 - Bahriye nazı 

rı iLord Alebandır, Preston 
de ıöyleditı nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

'' -Dünyanın şimdiye ka
dar uli rörmediği en büyClk 
aıkeri teşk.illtının bütün ağır· 
hğıle lngiltereye saldıracağı 
fÜn kati sarıııttte yaklaşacaktır. 
8i1 bu hllcüme tek batımıza 
karşı koyacaj'ız ya l'alip ple
cej'ız, yabacl da mabvolaca
jız. 

Tarihimizin en bGyik anı 
Jaldqıyor. Ona llyık olaca;... 
B•l'llne kadar baprdıtımız 
ıeyler bize salip relmek fına· 
bDI temin eta.fttlr. $ladl _,.. 
ri elde etmek itin bll fınab 
koU.malıyg.,, y.,.,,,_ l~ ..,,.. ,. ...•••. ,: ....... ~ 

rica eylemektedir. Bu sebeple 8. 
Vilki lskoçyada ve lrıandada yapa 
cağı ziyaretlerden sarfınazar mec· 
buriyetinde kalacak ve Ameeika 
ya dönecektir. 

GeneralMatıksasın 
cenaze merasimi 
Muzaffer bir askerlu 

Cenaze merasimi oldU 
Atına 1 ( A.A ) - Atina so· 

ICaklannda, yolların iki tarafına 
•ralaomıı diz çöken halkin arasın
dan General Metaksasın tabutu 
Yunan bayraiına sarılı olarak ge
c;erken Yanu toplan Arnavutluk 
datlarında milıtevliye kartı ateş ve 
demir yatdınyordu. Generalın ce
nue merasimi muaffer bir askerin 
cenaze merasimi olmqtar. Blltün 
Yananis!an büyilk ölüye ağlamak
adır. Merasimde Kral, veliaht ve 
nazırlardan başka blltün harp ımıf 
.. nnın mümessilleri ve Kralın as
keri ve mOlki erklnı hazır balan· 
maıtur. Bilyllk Beritany•yi, Atina
daki elçiıi, muharip kuvvet ıefleri 
ve bir bava müfrezesi te1U1il edi
yordu. 

Arnavutlukta harekat 
Atina 1 [a. L}- Yanan resmi 

• tebliji: K ıtalal)IDD bqiin daj'lık 
bir mınbka da mavaffakiyetle ne· 
tieelenen muharebeler yapmqlar 
ve buı mevzileri zapt etmişlerdir. 
Cephenin diter bir noktumda dif
manm tanklarla yapbj'ı hicam 
,tard edilmiftir. 150 esir aldık. 

Atine 1 ( L a. ] - Umamt 
emniyet nezaretinin din qlwnki 
teblij'i: 

Memleket dahilinde ıakOn var
clır. Kıtalanmız tarahndan işral 
edilen arazide, dilfman tayY&rele· 
rinin bombard11nanı eaııa11nda ıı· 

imak o!arak kullanılan bir Ama· 
vat evi yılulmııhr. Enkaz altında 
4 erkek, 3 kadın, 9 kız ve bir 
meme çocafaoun caetleri çıkanl· 
m .. tır. 

Mihver devletleri 
iki Amerikalı gazeteciyi 

cezaludlrddar 
BeJsracl 1 [ a. a. ] - Roytw 

bildiriyor: 
ltalyanın şimılinde k&rJŞıkhklar 

çıktığı haberini vermiJ oldukları 
iddia edilen iki Amerika razeteci· 
Iİ, Alaaaoyaıııa da mldabaleaife 
C:ZUandınlmqlardır. 

Afrtkada lnolliz hava 
faaliyati 

Kahin 1 (AA ......... ... ., ............ 
,..~ ...... --,.... ..... ~ ..... ~ 

.. .-................ lar .... .......... ~~ ....... ....... ~ .......... 
ıa,,...ı avcılanwwlan birili lata· 
fmdan dllfOrOlmuttir. 

Şarki Afrikada Nera - Neralli 
yola 6zeriade bir köpriye pike 
laOca.ııu yapılm11tır. Moyale mınta• 
wmcla ltalyu topçua ve piyade 
mevzileri OHrine infilak ve yangın 
bombaı.. atılmıştır. Bir avcı tay
yanmia yerde daran 4 düşınan 
tar.aresln~ mitralyoz ateıine tat
•attm"· Bır av tayyaremiz byıpbr. 

2 - ----------
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65 
- Gel bakayım Hayım, nettin? 
- Dediklerini hep yaptım efe. 

Mektuba ve.diıa, lzmir• pçtim. 
Kay•köycleki ev iç.in istediğinden 
ill qya aldua, l'•tirclim. ~ötedim, 
d•yadım, ba para da arttı, al .. 

Hayım Çakıcı efeye paranın 
kaearaaa veriyordu. 

- Kat para arttı? 
- On 1edi lira kadar eie. 
- On yedi, elliye V&l'IDiııia ne 
? 
- otu ile; albn efe. 

•'1.&ıllMt otu "' altua ....... 

ÇAKICI 
kardı, Hayımın eline saydı ve 

- Hayım, dedi, ba parayı al. 
Hacı Mehmet ata kazw vermemek 

•için lzmire kaçtı. 
- lzmire mi kaçb? Ne diye? 

Sana kız verilmez mi efe Bir yan. 
lqlık olmasın ? 

- Y anlqlık falan yok Hayım. 
Sen şimdi fU mektuba da al. Kalk 
yine lzmir aft. lzmirde yemiş c;ar
f111Dda Emin •fendinin aıaj'azuına 
var. Hacı Mehmet apyı oradan 
sor, bal ikiiıei mektuba da vw. 
Mektuba verdikten sonra a;.zla da 
şunları a&y,le: efenin elinden kaç. 
malda kartalamu. hep ırzsız. na
muuaz btr adam detllim, Şanım, 
şöbr8tlm param da var. Bana ne 
diye kızını vermiyor? Sonu fena 
olar. 

Hayım tekra.r kalktı, Ayuvat 
kö7Unden Ödemişe iadi ve oradan 
pmendifere bio•ek izmiriıı yolllDU 
tatta. 

Çakıcı Mehmet, Kayaköy et· 
rafındu bacı Mehmet ataıao hare
ketine t..a balcle içerl•lfti. Oaa 

zann1nca hacı ağa mektubu alır, 

lmaz 
- nedemek? Kız benim delil 

onan. BqOltOne, hemen niklblan 
kıyılsın. 

Diyecekti. Halbuki ifte böyle 
olmamqtı. Bilikia çakıcı efe 70rr 
tinde bir izsetinefla yaraslQID acr 
larmı duymakta idi. 

Hacı Melmet aium lcaf.
kopararak JllYUIDI datıtmak ~ 
Fatmayı kaçırmak işten bile dej'ildL 
Fakat evveli ırz dlifmarabiı ,..,. 
mudı, saniyen hacı ata FatmaaUI 
babuı idi. Çakıcı efe teaaclOfell 
16rdiltO t. km hakikaten vsal
mQftu. Ba IUl'etle babasını öld~ 
rek OD8D ti& kalbini kırmak, Jlfe
tini yakmak elinden relmiJOl'Cla. 
Hatta bir ıGn .. 

- Gördlln m& bacı? Patlla,. 
bize vermiyorlar. 

Şeklindeki tiklyUine baca U.. 
ta .... : 

- -v-ezı ... alına. 
o...ın1 Wle ......... . 

..,t bir..,. 

EFE 1 
- Ok.dar kolay dejil. 
Cevabını vel'IDİfti. 
ı!':~ Hayım mektuba aldL Tek

rar. ıre yolladı. y •mit çal'flllDda 
Emin ~fendinin m11tazuma plcH. 
Kayakoylü bacı mela .. t ata da 
ma~azact. otwnayor ve bapna relea 
bili derin, derin dlfllaiyorda. Öyle 
1~: ll&nibaye lzmlrde kalarak itle· 
~·. JClzU.tn bırak-azdı. Köye 
ridıp rel....I, ifleriai bilzat tanzim 
~tmeai lbımdt. Fakat işte bqma 
0 11• bir it relmitti ki. içiacl• 
~·k-k kabil dej'ildi. 

Hacı Mehmet ata Hayımm 
mataaec1. içeri l'irditini a&rllnce 
tarardı, yasane zoraki bir tebel
IG• hali vwerek Mllendi: 

- Hot pldin Hayım. 
- Hot baldek •ta.. 
Hayım merasime, telclife, tekel

lGfe IOzam Praıedi. Cebiad• 
-ktOa flbnp baca ., • ..atı.. 
mektapta ,me api ..,a. ,..... 
yor, AUalam emri, penambeni 
..... , ......... üt ..... 
Hace ........ ...., .... 

- Baflara/ı ikincide -
zahdır ve çarpııma sahaları l'eniş
tir. Huduttan Deme'ye kadar uza
nan sabada olduğ11 ribi bara4a re 
niı bir çöl yoktur. Bar çok yollar 
d&j'ınık köyleri birbirine raptet
mektedir.ı 

Buna ratmen ltalyanlann fazla bir 
mukavemet rösteremiyecekleri tah· 
min edilebilir. Belki de general 
Vevell bundan sonra yapılacak ba
reklta o kadar ehemmizet verme· 
diji için kalkıp Atinaya ritmiştir. 

Asıl dikkate ıayan olan mesele 
ltalyanlann Tunu hududunda ba· 
lundurdukları fırkaları buradan a
yıramamalarıdır. Fransanın vaziyeti 
tevazzuh etmemiJtir. 

Ôyle fÖrülüyor ki, rarp cep
hesi harekltı esnasında ltalyanların 
Fran11zlara yaphğıuı Şimdi Fransız 
lar ltalyanlara tatbik etmektedirler. 
Çünkü o zaman da Fransızlar Alp
lardaki askerlerini alıp garp cep
beıinde kullanamamııh: 

Eritreda 
Diğer taraftan Sudan Eritre 

badudaadaki askeri harekit mühim 
inldtaflar arzetmiştir. lnfilizler Eri 
treye fİrİP ba araziyi l'arptan şar· 
ka, Kwldeoize dotra keamti'e at 
rqmaktadırlar. ln,Uiz kuvvetleri 
Sudanda Kassala nm 175 kilometre 
prkında Atordat'ı ...._.ktadırlar. 
Y"ııae kaualanm 130 kilometre 
tark cenah_. balapu Borent. 
da mabuara edilmektedir. B11r.a.. 
da arui sarp ve anzahdar. Birtok 
balta ...... emit ormualar vardır. 
lnfilizler ba oı'IDaalardaki bareklt 
ta Hindli askerlerden istifade et
ınektedirler. Filhakika vaktile ltal
yanlar Eritrede şimdi lnfilizle· 
rio emirle!'ioe arzedilen büyik şo
seler yapmayı ihmal etmeaaişlerdir. 
Fakat harp yalnız yollarda yapıl· 
ma1. Oauniçin Hiı.dli askerlerin bu 
rad• büyük yararlıtı dokunmakta· 
clır. Aa'ordat ıehri KaSNla ile Mu· 
aavv. limanı arasındaki yolun tam 
ortasında balanmaktadır. lnfilizle
rin ilk hedeflerinin Muaavva olaca 
tı kuvvetle tahmin edilebilir. 

Netice 
H ıbeş imparatoru da Habeş 

topraklarındadır. Gocca~ 

bavalisindeki isyan büyilmektedir. 
Hattl Adis-Ababada bile batl<al· 
dıranlar olmqtw. Daha cenapla 
ltalyuı aomalisi cenubi Afrika kav 
kuvvetleri taralmd.a taarraa "*" 
l'U91ftır. ltalyanlarm bqllO* _,. 

181erinia timdi HalMtt ~,.. 
ela balaaaa iki aaın 

aldbeti oldifa edilebilir. 
Hab11ilbD .. t4raltan abluka 
albu ....... . 

,..... lqiası., hilcüm etme
......... bile Habetistın kendi 
kMıdllW lçerid.,n yeyip bitirecel
tir. Harekat buna taeil etmekte· 
clir. Şimdi yalnız Akdeniz hakimi
yeti meaeleıi dejil ayrıca ltalya
dan 10 defa büyOk bir imparatorluk 
b~hiı mevzaadur. Ôyle görülüyor 
lu ltalya ba barpden bütun müstem 
lekelerini kaybetmiş vaziyette çı
kacak ve. artık "büyük devlet,, 
olmak vazayetine de elveda diye
cektir. Hakikaten daha şimdiden 
"l~paratorluk,," Akdenizgibi,,büyük 
kelımeler bir tarafa bırakılmıı ve 
ltalyada can kayrusu,, başlamqbr. 

!&± :u 

YAZAN 1 
Zeynel B-lm Sun 

derecatma bir claba ıttıla ._I 
ettiktm IODI'& kafret..... bafladı: 

- ..... ···-· Urata, de-di, b.ııd ..... da mı balda? Yer 
,aatlade benim F atmadan lıqka 
alacak kaz bulamadı mı? 

Ve derin, derin düşüomeie 
daldı. 

Hayım, ..... ve sakit bekledi. 
e. iatbar devresi yirmi dakika 
aOnauttL Fakat daba ae kadar 
beldiJ9cekfi? 

- Hacı .... ..... birtey cti
J808K mİIWll? 

- Ne cllJ91İm Hayımı? 
- Bak aana söylemeji unut-

tum: ÇUıcı efe, ben namula, 
terefli, parala, bir •duaua. Bana ne 
diye kızuu verıaiyt>r, 10D11 fena 
olar. Dedi. 

Hacı lhbmet •ta •J•ia kalktı. 
Hayım da kalkmqb. Hayımı ku
landan hatta, ıürilkler fibi fiddetle 
......... çıkardı. ikili beraber 
Yemif ÇU1111DI reçtil•. Kemeraltı 
oamiıliai• 6olnclen cadder gıktdar • 

(o. ... ..,,) 

Adw~~!~l 
1 Şahat 1941 

Piyasa cetweli 
Eaaa En'" 
Kr. s. Kr. s. 

1 • Klevland 60 
55.SO il . ., 

Akala 
Kap11 rnslı 
P. Temzi 
Kozacı P 

1 • Ma.Parlaj'ı 
Şark baj'dayı 
K. Çijidi 
Koza 

49 

Susam 
... g #r 

Ankara Kambiyo eorsası 
aı lkinciklnun 1941 

1 
Sterlin 
Doiar 

Kr 
5 

132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
1 2 '9W PAZAR) 

9,00 Propam " _.. .. 
saat ayan 

9,03 Ajana haherleri 
9,18 Mıfzila Martlar ve ha&f 

parçalar [Pi] 
9,45/10,00 Ev bdmı - Ko..... 
12.30 Propua .. -a.ke1 

... t .,.,. 
12.33 Ublk ı Kada ...a.; : 

Beraber tarla ve tOrldıa.. 
12.50 Aj11111 haberleri 
13.0S Müzik: Saz ~ ve 

OJ1lll havalan. 
13.25-14.30 Milzı1t: Radyouloa 

orkPtrası (Violonist Necip Afkm 
idare.tinde ) 

1. Myddleton: lrlanda melodi
leri Ozerinde MOntebeblt. 

lop) 
2. Koenir. Polta borasa (Ga· 

3. Azzoni: Sabah serenadı 
4. Moukovky: lıpanvol dan11 
S. R•cbmaninov: Serenad 
6. Mannfred: Bir karnav.J rü· , ... 
7. Tekaidor.Carrucosa (l.pan-

yol marşı) 
8. Cbopin: No\tanı 
9. Brahma: Macar danaı, No.20 
18.00 Pl'Oll'.., ve .....aeket Mat.,... 
S&U Mlbıikı R.dJo caz ork-. 

truı [lbrabim ÔZl'Dr idareaincle] 
18.50 MUzik: Çifte fuıL 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajana haberleri. 
19.45 Müzik: Çifte fuıl .,..._ 

ramın dev•mı. 

20.15 Millik: Rina btty pin· 
lan. 

20.30 MOzik: Maance cbeval
ler pllldan • 

20.4S Müzilç Solo tarkılar ve 
taksimler. 

21. S Kı)naıma. 
21.30 Müzik: Hansel ve rretel 

operasından hülasa [PIJ 
. 22.30 Memleket Saat Ayarı , 

Aıans Haberleri , ve Aiaoı ıpor 
servisi. 

'2 l.50 Mllzik: Dam mGziti [Pi) 
23.25-23.30 Yarınki i>n>l'ram, 

kapan1f. 
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19-7-940 tı.rih ve 31 numrolu Adana Asliye Birinci Hu
kuk Mah~emesinden iflaslarine karar verilen Adanada borsa 
civarında alati züraiye ticaretile müteşşegil iken terki ticaret 

etmiş olan Antuan Brazzafolli ve R. Barabiç hakkındıki bu 1 
iflas kararı gine Asliye Birinci Hukuk Hakimliğinin 22-1-941 
tarih ve 41 12 sayılı kararlarile kaldırılmış olduğu ilan olunur. 

422 2-5 

ADANA KATLI iPLiK FAERIKASINDAN 
Mamulatımız katlı iplikleri aşağıdaki fiyatlara sattığımızı 

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

424 1-15 

DÜRKOP 
DUnyada: en kıymetli 
Dlinyada en çok 
satılan 

DUnyada en çok 
itimada 9 'lıyan 

BlSIKLETTIR 
Satı9 yeri : Necip 
Özyazftan 
Asfalt Cadde dörtyol 
•Azı. 

416 1-A 

BUGON 2 ~l hıt 1941 

Bu akşam 
Afrikanın sıcak havası altında cereyan eden ve Ar~lan, Fil ve Yılanlarla mutad 

bir orman içinde iki gencin fevkalade meraklı veheyecanlı maceralarını 
canlandıran mevsimin en LUyUk Aventur filmi 

1 A ll!\NllK K!\ lllllll!JI 
iLAVETEN: 

HUDUT ÇETELERİ 
Kahramanlık ve arkadaşlık mevzuu çerçeflesi da'filinde ceregan eden Bügük 

sergüzeşt /ilmi 

Pek yakında 

KIZILAYA 
Aza Olmak Yurt 
Borcudur. 

Radyolu polisler 
3 kısımlık buyuk macera filmi 

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

T. iş BANKASI 

Feriha ve Mürşide 
r·ı~~·~i ... ve ı:::r~~e H~;di·~·~ ŞIK BAYANLAR D~~.m 

1 
• Eski adres : Yeni istasyon asfalt caddesi 

Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağuslos,3lkincifeşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMIYELERI -----. YEN SAAT VE FENNi GÖZLÜK SATIŞ YERi 
1 Adet 2000 Liralık ~ 2000. - Lira 

3 
" 

1000 
" - 3000. .. 

2 .. 750 
" 1500 . .. 

VE TAMIRATINI YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

Yeni adres : Asri sintma cacltlesi Cümhuriget ilk 

sında • 1,2,5,5,6,7 423 
4 

" 500 .. - 2000. .. 
8 

" 
250 

" 
2000. 

" 

1 
okulu karşısındaki sokakta Trahom dispanseri karşı- ı 

~ H ti / bu kuvvetlerin şimale hareket et-h er l arp no arı '.".eleri hiç de uzak bir tahmin de-Longines , Zenifh , Arlan ve emsali 
nevi kadın, erkek, kol ve cep zarif saat
larımız geldi 11 Bu saaflann tekmil yedek 
parcararı özel o ı arak fabrikalarından 

1 . 

getirilmiştir ı 
Ayrıca Fenni Zeiss zarif 
gözlüklerimiz de mevcuttur J 

=~ ...... _"-A.A. _ Tamirat garantilidir · · · · ·~ 

35 .. 100 
" 

3500 . .. 
80 

" 
50 

" 
4000. .. 

300 
" 

20 
" 6000. .. 

f Baştarafı üçüncüde/ gıldir. 

işi logilizler tarafından hallolun· Tobruktan ilerliyen fngiliz kuv· 
muştur. Bundan sonra her hareket vetleri şimale ilerleyişleri esnasında 
bir temizleme işinden başka birşey uzun mesafe katettikleri gibi hür I 

l Fransız kuvvetleri de uzun mesafe TUrklye 9 Bankasına para yatırmakla yal-
o mıyacaktır. k 

Bundan sonra lngilizlerin ne at'edebilirler ve böylece bu kuv· nız para biriktirml9 Ve faiz almıt olmaz, aynı 
yapacaklarına aelince : Huekit, vetler harekata devam etmiş olurlar' 

" n f ı · ı· k t zamanda taliinlzl de denemı, olursunuz. 377 Çat müstemlekesinden •İmale doğ· iğer tara t•n ngı ız uvve • 
h • leri .Kenyadan ltalyan S?~alisi~e ı ======= -= 

ru areket eden hür Fransız kuv· 80 kılometre girmişler, lngılız der.ız 
vetlerine (bu kuvvetler arasında k 1 l' · · h'l ::::_----------------! Uvvetleri talyan Soma ısının sa ı 
Belçika, nıriliz askerleri de vardır) k l 1 k ı imtiyaz S a h i b i : Ca••ı't ORAL . 

1 ısım arına asker bi e çı armış ar- v 
bırakı mış gibi görünüyor. Gerçe dır. Bu harekata Nigerya logiliz M d M 

bu kuvvetler Mcrzuktadırlar. Bura· - . . 'k Umumi Neşrigat Ü urü : At1ukat Kemal ÇELiK 
b" L'b •0 mürge kıt'alarının ıştır.. etti. • .~ 

dan gar 1 1 Y•ya 700 kilometro ği de bildirilmektedir. Basıldığı Yer : BUGuN Matbaası - Adana 
ıribi uzun bir mesafe vardır. Fakat -:=::-- __ .. Radyo GaselHI •• _ 
-- -=· -· -· -

Dikkat: Horozoğlu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak zengin olur. Çitçi Birliğinden: 
Yağmurdan fazla zarar 

görmüş pamukların çiftçiyi 
koruyucu bir fiatla satılması 
için Ticaret Vekaletince ted
bir alınacağından elinde satıl
mıyan bu nev'i pamukları 
bulunan Çifçimiz'iıı numune 
ile birlikte mikdarını Birli• 
ğimize bildirmeleri ehemmi-

Dikkat: 
Dikkat: 

Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlake 
HorozoğlU Mağazasından ceryanh ,,eya akümülatörlü (Aga) Radyosundan almalı 

. . H ZOOv ıu· Mağazasına uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. 
Gramafon almak ıstıyorsanız OrO Plak Hatlar• (125) kuruştur 

Dikkat: Her nevi okul Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozoğlu ~~:ra:~::!eni::~~~ı:.etmeniz 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu ] 
yetle ilin olunur. 
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