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Fransa üzerinde 
artan Alman 

tazyiki 
Yazan: Cavit Oral 
Mister Çörçil bir müddet ev

vel bir nutuk söylemiş ve Mösyö 
Mussolini için ona rüyasında bile 
görmediği şeyleri gösterel·eğim 

demişti. Eneriik İngiliz başvekilinin 
bu sözleri bugün bir hakikat ol
muştur. Çünkü İtalyan icıparator
luiu inhilal halindedir. Çünkü Bin 
gaziyi de teslim eden İtalyan ordu· 
su her tarafta; Libyada, Eritrede, 
Habeşistanda ve Somalide müte· 
madiyen ricat ediyor. 

Panik ltalyan ordusu için İn· 
kir edilemez bir realitedir. Artık 
ltalyanın bizim Akdeniz tahayyül. 
ve tasavvurları bir hayal inkisarına 
uğTamıştır. Bilakis şimdi ltalya 
kendi başının derdine düşmüş ve 
kendisini bir taraftan lngiliz yum· 
rugundan, diğ'er taraftan Alman 
tehdidinden nasıl ve ne şekilde l-ar· 
taracak çareleri düşünmekte ve ara 
maktadır. Tabii İtalyanın bu zayif 
ve iciz vaziyeti strateji bakımından 
mihveri Ak.denizde fena ve tehli
keli bir duruma sokmuştur. 

Bu vaziyet İtalyayı şaşırtmış, 
Almanyayı sinirlendirmektedir. Çün· 
kü Almanya bu mihver ortaj'ının 

Akdeniz vazifesini ve yükünü üz~ 
rine almak mecburiyetinde kalmış· 
tır. Bu yüzden Hitlerin nazarında 

Fransanın ehemmiyeti mütareke za
manlarından daha çok artmış ve 
Führer Fransayı mihver kombine· 
zonuna kazanmak için teşebbüsünü 
arttırmıştır. Evveli Alman dostu 
Laval vasıtasile Peteni tatlılık ve 
sonraları entrika ile elde etmek şek
linde başlamış olan bu teşebbüs 

mareşalın mukavemeti ve Lavalin 
azlinden sonra tazyik ve şiddet 

şekline inkilip etmiştir. Öyle 
rörünüyorki bugün Hitler ve 
Peten arumda ciddi ve şiddetli 
bir mücadele devam ediyor. 

Führer Fransanın hüsnüniyeti· 
ni göstermesi için Almanya ile 
tam bir . işbirliği istiyor. Mareşal 
sa bu teşriki mesainin bir haddi ve 
hududu olacağını ve Fransayı ta· 
mamile Almanyanın emrine veremi 
yeceğini ileri sürüyor. Bu defa 
Hitler tehdit olarak Fransayı iş· 
ral edeceğ'ini söylüyor, mareşalsa 
böyle bir şey vukuunJa Afrikaya 
çekilerek mukavemete devam ede· 
cea"ini ima ediyor. 

Fakat Diğer taraftan da Hit
ler Mareşah işgal altında bulunan 
arazide tahrikit yaptırmak suretiy
le tehdit ettiriyor, Almanya ile sı
kı bir işbirlii'i yapmağa taraftar 
bir parti teşkil ettirerek, matbu
ata Vişi hükil.metinin dolayısiyle 
Petenin Aleyhine neşriyat yaptıra

rak ve Lavalın tekrar kabineye a· 
lınmasını temine çalışarak Peten'in 
prestijini kırmak için ciddi faali
yeti" rösteriyor. 

Bu bqladığ'ı muhakkak olan 
mücadelenin ne zamana kadar sü
receğ'i henüz mahlm değildir. Ya
lınız şimd~ de ortada mutavassıt 

rolünde amiral Darlanı görüyoruz. 

Eğer Peten'in yakın adamlarından 
biri olan amiral Darlan'ın bu ta· 
vassutları da bir netice vermezse 
muhakkak ki Petenle Hitler'in ara-

sı temamiyle açılacaktır. Bakalım 

Hitler o zaman ne yapacaktır? A
ceba cenubi Fransasını hemen iş· 

ral etmek için teşebbüse geçecek
midir, yoksa bunun hazırlığına şim
diden başlamış mıdır? Her halde 
hldiselerin cereyanı Almanyanın 
büyiik ve kat'i kararlar almak ve 

teşebbüslere· geçmek mecburiyetin
de oldutunu işaret ediyor. Çünkü 

/Devamı Üçüncüde} 

Bu gece 
Senelik kızılay balosu 

Halkevinin muhteşem ıi
nema ulonunda verilecektir. 

Davetiye tetfarik edeme· 
lllİf olanlara 1alon kişesinde 
de davetiye verilecektir. 
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----· Bin gazi 
teslim 
oldu 

Taarruz, hava, kara, 
deniz ordularının 
elbirliüile yapıldı 

Mlnevlyatı bozu
lan ltalyanlar ,eh· 
rln müdafaa pllnı· 
nı tatbik edeme· 
diler ı 

-------- 1 Anadolu ajansı 1- l 
~-----------------Kahire 7 - Umumi karar· 

gahın tebliği: 
Trablusta Bingazi dün teslim 

olmuştur. ParlAk hareketlerle lngi· 
liz zırhlı kuvvetleri Cebelihdar'ın 
cenubundan yürümüş Bingaziden 
cenuba doğ'ru giden İtalyan mu· 
vasala hattını keserek oralara yer
leşmiştir. Ayni zamanda Demeden 
ilerliyen Avustralya kıt'aları da 
çekilen düşmana nefes alJırma
mışlardir. Maneviyatı bozulan ve 
manevra itibarile de aşağ'ı bir va· 
ziyete düşen düşman Bingazinin 
müdafaa plinını tatbik edem~ 
miştir. 

Veyvel bir silıirhazdırl 
Kahire 7 - Bingazinin lngi

lizler tarafından alındığına dair 
haber Kahirenin mahfillerinde bil 
yük bir hayret uyandırmıştır. A!I· 
keri mahfiller Bingazi harekatı
nın pek yakın bir zamanda neti 
celeneceğini tahmin etmeyordu. 
Çünkü Dernenin garbındaki mın
taka çok arızalı olduğu için mu
kavemete müsaitti. Mısırlıların Trab 
hıs garp muharebeleri hakkında· 
ki düşünceleri herkesin ağzında 
dolaşa ntu sözlerle hulasa edilebilir. 

" Veyvel bir sihirbazdır! ,, 

Bingaz:inin awrt 
elaemmiydi 

Londra 7 Bingazinin İngiliz
lerin eline geçmesi imparatorluk 
ordusuna Malta ile en yakın irti
bab temin etmiftir. Bingazi birin 
ci sınıf bir deniz Üssü ve deniz 
tayyareleri için su tesisatını haiz 
mükemmel meydanlara muhtevi 
bir yerdir. Bu kale Alman bom
bardman tayyarelerine karşı da 
iyi müdafaa edilebilecektir. Bun
dan başka Akdeniz böl~esinde 
adetleri çoialmıf olan azun me
safe bombardman tayyareleri Al· 
man ve ltalyan hava meydanları· 
nı kolaylıkla tahrip edebilecek
lerdir. 

General Veyvel kıtaatının 

burada gösterdikleri sürat dünya 
yı hayret içinde bırakmıştır. Bu 
sürat esirlerin sayılmasına bile 
imkin bırakmamıştır. Ordu iki 
ayda 800 küsür kilometre mesafe 
katetmiş ve yüz binden fazla ~sir 
alınmııtır. Bu aürat ancak donan 
ma sayesinde mümkün olabilmiş
tir. Zaptedilen Binı-azinin 65 bin 
nufusu vardır. Bunan 20 bini 
İtalyandı. Limanda iyi bi.r müdafaa 
sistemi mevcuttur. 

lngiliz ordıısunıın en par
lilk askeri hareketlerinden 

6 i r i 
Londra : 7 - Londranın sa

lahiyetli kaynaklarından öj'renil
diğine göre , Biugazi üzerine ya
pılan taarruz hava, deniz ve ka
ra kuvvetleri tarafıncbn elbirli
ğiyle yapılmıştır. Binrazinin zap
tiyle bütün bu havali İnrilizlerin 
eline ıeçmiş demektir. Londranın 
askeri mahfillerinde beyan edili
yor ki , 7 günde çok çptin bir 
arazide 250 kilometre ilerileyen 
lnriliz ordusu en parlak askeri 
hareketlerinden birini başarmış· 

tır. Son 48 saat içinde de impa· 
ratorluk kuvvetleri 90 kilometre 
ilerilemişlerdir • 

Ahmet 
Zogo 

Yunan ordusuna 
yazılmak istiyor 

1 Y uuı 1191ncfli• J 

Almaa tayyarelerinin de Llb. 
ya'dald hankita iıtirü ettltl 
malumdar. Resimde, LibJa'da 
düıürülea bir Almaa tanare· 
ıinia kamyona yiildetilmlı eaka· 
zıoı göriiyonunuz. 

Peteni 
Tehdit! 

Lavalın teklifi 
ültimatommuş 

Vaşington 7 [a.a.] - Nevyork 

Taymis gazetesinin Berlin muhabi

rine göre, Lavalın Petene yapmış 

olduğu tekliflerin bir ültimatom 

mahiyetinde olduğu zann"dilmekte. 
dir. Eğer bu tekl:fler kabul edil. 

miş olsaydı Liva} Başvekalete l'e

lecek ve büyük selihiyetlere sahip 
olacaktı. 

Berlinde " Laval hakikaten 
Vişiye gitmek tasavvurunda ınıdır, 

yoksa pariste bir hükOmet mi kura

caktır,, Sualleri ileri sürülmekte
dir. 

lngillz deniz ticaret 
nazırının nutku 

Londra 7 ( A.A ) - lngiliz 
deniz ticaret nazırı bir nutkunda 

lngiliz 
meclisi 

Bir milyar 600 mil-
yon sterlinlik millf 
ihtiyaçlar tahsisa
tmı reye koymak
sızın kabul etti 

-Bir ltçl mebus::--
Mecli• za/eri istiyor ; ne
ticeyi istiyenin vasıtaları 

da memesi zanıridir . 

---------------ded 

demiştir ki: " - Demokrasi imalat· 
hanesinin bizim için külliyetli mii· 
himmat imal ederek bunları Ame
rika sahillerinde bırakacatına inan· 
mak ~üçtür. Amerikan bahriyesinin 
yapacatı yardUDın hızının ve aia
betinin ötrenileceji güne itimadla 
bakabilecej'imizi zannediyorum. 

lngiliz malige nazın ı 
Kingslg Vad ._ ______________________ ___ 

Günün en mühim hadisesi şiip 
hesiz Bingazinin düşmesidir. 

Zira bu şehrin lngiliz kuvvetleri 
tarafından zaptı şimali afrikadaki 
harekatı nihayete erdirmiş, serbest 
kalan lı.giliz kuvvetlerini başka 
yere nakil imkinını vermiştir. 

Bingazinin ahnmasile farki 
Libyadaki 14 tümenden ibaret 
mareşal Grazyani ordusu tamamen 
imha veya esir edildiiinden şimdi 
Grazyaninin elinde Tunus cephe
sinde dört zayif tümen yani 60-70 
bin kişi kalmış~ır ki, bunlardan 
halen istifade imle.anı pek azdır. \ 
Esasen bu kuvvetlerde en az bin 

kilometre uzaktadır. Binaenaleyh 
bunları harek~te geçirerek bir ne 
tice alınamaz. 

9 ilkkinundanberi Marsamat· 
ruhtan itibar<;n harekete geçen 

lngiliz kuvvetleri daha Mısır 
topraklarında iken, beş gün zar-
fında ltalyanlarm en az yecii piy• 
de ve bir zırhlı tüınenlerini imha 

veya esir etmiştir. Bu beş günlük 

harekittan sonra Libyada Bardiya 

ınuhasara edilmiş ve on beş gün 
sonra bu mühim ltalyan kaleside 
45 binden fazla esir ve çok mü· 
him harp malzemesile lngilizlerin 

eline geçmiftir. Bu kale zaptedil· 
dikten sonra harekat Tobruka 
tevcih edilmiş ve on gün içinde 
burasıda 30 bin esirle sukut etmiş 
tir. 

lnriliz motorlu kuvvetleri Tob
rukuo ı zaptından sonra iki kola 
ayrılmış, bir kol demeye ve dijer 
kol da Bingaziye ll•lemiftir. Tob 
ralcan zaptından 8 &'in IOtU'a on 

Yazızı 3 UncUde 

Harp ve 
Diplomasi 
Bingazinin sü
kUtu ve Vişi 

hükumeti 
bin esir ve h . 

b O 
arp malzemesıle be. 

ra er erne t l" es ırn olmuştur. Der-
neye karşı harekat icra edilirkf'n 
cenuptan Bina · h 
1 .1• .azıye areket eden 
ngı ız mcıto ı k 
d ·ı I r u uvvetleri durma-

an ı er ed'l 
90 k·ı 1 er ve son iki günde 

ı oınetr k 
k. C b . e at ederek cenupta-

1 ~ elıahdar tarafından Bingazi 
ye gırıneğe muvaffak oldular. 

iki .b. k . . d ay 11 ı ısa bir zaman 
ıçdın e 14-15 ltalyan tümeni imha 
e en l ·ı· ..ı d" ngı ız or..,usunun tarihte 
n~ ır tesadüf edilen bu kahraman 
lıK Ve,.. ff k" • ... uva a ıyeti takdirle anılır. 

- Bingazi düşmüş bulunuyor • 
Nu~usu 30 binden fazla olan bu 
şebır son zamanlarda inkişaf etmiş 
ve burada oteller, mektebler, mü-
zeler "b" - l b" rı ı guze ınalar vücude 
getirilmişti , İtalyanlar buraya ilk 
defa 19 birinciteşrin 1912 de as
ker çıkarmış ve sahildeki buruna 
da bir heykel dikmişlerdi • Liman 
son zamanlarda mükemmel bir ha· 
le retirilmiş bulunuyordu . Binrazi 
ltalyaya iki deniz yoliyle bailan· 
mışta. Vapurlardan biri haftada bir 
defa MllİPe, Sararosadan •eçerdi. 
Direr deniz ~ta!lt on be$ g'ilnde 

General 
Veyvel 

Gizlice Kenya
yı ziyaret etti 

Madrid : 7 (a.a) - Orta.şark 
İngiliz Başkumandanı General Vey
velin son günlerde Kenyayı ziya· 
ret ederek orada kısa bir müddet 
kaldığı ifşa edilmektedir • General 
t•yyare ile seyahat etmiştir . Ve 
Nairobi de umumi valinin ikamet· 
gihında verilen bir r.iyaf ette hazır 
bulunmuştur. 

Lübnanın siyasi 
sitatüsü 

Kudüs 7 ( A.A) - Bazı Av· 
rupa radyolarının Lübnanın siyasi 
ıitatüsünün yakında değişeceğini 
bildirmeleri üzerine, Lübnan hükO· 
meti muhtelif devletlere teC,liğatta 

bıılunarak Lübnanın ne isliklilinden, 
nede kendisini Fransaya bağlayan 
bağlardan vaz geçmiyeceğini bil
dirilmiştir. 

lng llz Tayyareleri 
Alman işgali altındaki 
istilA limanlarına hücum 

ettiler 
[ Yazısı üçüncüde J 

bir olup Tobruktan geçerdi • Bin
gazi demiryolu 108 kilometre uzun
luğundadır. Bu hattın Derneye ka· 
dar uzatılmasına ait bir proje ha· 
zırlanıyordu • 

Bingazinin işıali İtalyan pres
tijine indirilen ağır bir darbe ol
du. iki aydanberi İtalyan prestijine 
üst üste indirilen ağır darbeler 58 
senelik İmparatorluk kurma devre
resini parçalamıştır. 

Bingazi ltalyan imparatorluğu· 
nun en münbit topraklarını teşkil 

ediyordu. ltalyanlar buraya hicret 
haline gelmiş, yerleşmişlerdi . Son 
gelen haberlere göre , bu muha
cirlerden bir kısmı balyan askerile 
çekilmeyi kabul etmiş ve bir kısmı 
da çekilmiyerek İngiliz ordusunu 
çok füze} karşılamıştır • 

İtalya bu badireden kurtulmak 
için Alman yardımına güvenmek
tedir. Habeıistan istiklalinin tees
ıüıü için Eden tarafından verilen 
ı3ze ltalyan siyasi adamlan : 

ltalya , Almanya ile birlikte , 
lnfiliz imparatorluğuna karşı ken
di haklarını müdafaaya devam ede
cektir ... cevabını vermektedirler. 

Fransız müstemlekeleri 
__!ehlikeden kurt~lmuştur 

B ingaıinin işgali Vifi hükOme
tinin vaziyeti üzerine de mü· 

essir olacaktır. Zira artık şimali 
Afrikadaki Fransız müstemlekeleri 
her türlü tehlikeden kurtulmuş o. 
luyor. 

Vişi hükümeti şimdi bu bölre
de ne derece kuvvetlenirse Vişide 
de o derece kuvvetlenecektir. 

F'ran<ııt'l ın Afril.., - ., ı ·-i ~ ı.· 

Mi 11 i 
- w 1 ·-----

Piyango 
Besinci tertip birinci 
keşidesi dün yapıldı 

...,m....,ı..__, Tam Liste 1----
Milli piyango beşinci tertip 

•1irinci keşidesi dün saat 17,30 da 
Emiııönü halkevinde yapıldı. Dün
kü çekilişte ikramiye isabet eden 
numaraları yazıyoruz. 

10 bin lira kazananlar 
116383, 196439. 200809. 240278 
5 bin lira kazananlar 

20762, 21499. 23946, 74799 

2 bin lira kazananlar 
4489, 80576, 99824, 224866. 

226418, 296262. 

Bin lira kazananlar 
11646, 15928, 25694, 42709, 

55775. 85350, 101976, 107157. 
121788, 125027. 125759, 131972, 
137629, 145586, 154551, 173212, 
177948, 179427. 186589, 210082' 
220149. 231448, 231998. 239723, 
261293, 276942, 288181, 292389, 
295155, 297718. 

Amortiler 
Son dört rakamı 2, 8, 9, 2 ve 

6, 2, 3, 3, olan 60 numara 500 li
ra; son dört rakamı 2, 6, 3, 4, 9, 
1, 6 ve 4, 7, 1, O olan 90 numr.ra 
200 lira, son üç rakamı 9, 1, 3 olan 
300 numara 100, son üç rakamı 
2, 6, 8 olan 300 numara 50 şer, 
son iki rakamı 7, 7 olan 300 nu
mara beşer ira kazanmışlardı. 

10 bin, 5 bin, 2 bin lira ka
zanan numaralara br.nzeyip de 
her hangı bir hanesinde değişiklik 
olan n•ımaralar 8 lira mükif at a
alcaklardır. 

Kurtuluş 
savaş-.--ı 

Milll mücadele tarihine 
ait hatlra ve vesikaları 

neşredeceğ:z 

Gazetemiz, Adananın şanlı 
ve kahramanlık harikalarile dolu 
olan milli mücadele tarihine ait 
hatıraları ve vesikaları toplamak 
ve bunları neşretmek için bir SÜ· 

tun açmağa karar vermiştir. 

Bunun için Adananın kurtu
lu_ş davasında vazife almış, hu 
ugurda mücadele etmiş her va· 
tandaştan bu tarihi günlere ait 
hatıralarım neşriyat müdürlüğü
müze lOtfen göndermelerini dile 
riz. 

( Bir Franaı:a karlkatUrl ) 

• Bu kemilin eti nerede 
galııı? 

- Almanyoda Bayım I 

mevzu olduğu bu sırada general 
Veygand Cezair radyosunda söyle
diği bir nutukta Almanların Bizert'i 
zaptedeceği haberlerini tekzib et
miştir. 

Vişi hükOmeti Almanya ile o
lan ihtilaf karşısında sükOnetini 
mu haf aza etmektedir. Almanlar Vi
şi hükOmeti nezdinde evveli bir 
gaye degil bir merhale olarak U
valın kabineye alınmasını, sonra 
da şimali Afrikada Bizert üaüniln 
ve Fransız donanmasınıo verilme
sini istemektedir. 

Vişi ile Paris ar .. ında meb"k 
dokuyan Darlen Petenia teklillel'İ• 
oi tekrar PariH pttlrdO. B• tek· 

(Dsvamı üçiin~iüle) 
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ASKERLİK ___ _ 

INGILTERE YE ALMAN
YANIN HIZIRLIKLARI 

A lmaolano lnriltereyi istili et· dafaa etmek için mühim deniz ve 
mek için yeniden mühim ha- hava kuvvetlerine malik olması li· 

urlıklar yaptıklarından bahsedi.li- zım &"elmekle beraber bu kili de-
yor. Fakat bir çok askeri muhar· ğildir. Aske, malzeme getirmek ve 
rirler böyle bir istila hareketine ihracatı temin etmek için büyük 
pek ihtimal vermiyorlar. lngiltere- bir ticaret gemisi filosu olması li-
yi tehdid eden en büyük tehlike- zımdır. 
nin istila teşebbüsü , ne de tayya- lngiltere, harp içinde olmasına 
re taarruzu olmadığını söylüyor- ragmen ihracat yapıyor. Bu biJise, 
lar. Bunların kanaatine gör!' lngil· bu harbin en şaşılacak vak'aların-
tere için asıl tehlike ticaret filo· dan biridir. 940 EylQlünde lngilte-
snnun uğradığı :----------------ıı re, harice 939 
zararlardır .lngil- Tanınmıt bir askeri EylOlünde sattı
tere şimdiye ka· muharrire göre,en bU· ğıodanlOO milyon 
dar bu zararları 

d • 1 daha fazla satış 
telifi etmeğe mu yUk mUcadele enıza · 
vaffak olmuştur. tılarla tUccar gemile· yapmıştır. 
Almanlar denizaltı ihraç edilecek 
harbini şiddet· rlni himaye vasıtaları malları naklet-

lendirerek lngiliz arasında olacak mek için l 940 te 
ticaret filosuna mmu2unda lngiliz 
daha şiddetli darbeler vurmak is· limanlarından ayrılan vapurlar ikin· 
tiyorlar. Diger taraftan lngilterede cikinun ve nisan aylarında hareket 
tahtelbahirlerle mücadeleyi şiddet· eden vapurlara nisbetle dörtte bir 

derecesinde fazla idi. Halbuki tem· lendirmek için çalışmaktadır . 
Tanınmış askeri muharrirlerden muz ayı ticaret gemilerinin en çok 

zarara uğradıkları bir ay olmuştur. 
albay Grosselin • lsviçrede çıkan Buna mukabil 4,500,000 tonluk 
Journal de Geneve' de yazdığı bir vapur hedeflerine vasıl olmuştur. 
makalede diyor ki: lngiliz ticaret filosunu teşkil 

" Harp harekitı ileriledikçe eden gemilerin tonajı harbin iptida· 
tayyarenin yalnız başına neticeyi sında 20 milyondu. Bir sene sonra 
temin edemiyeceği daha iyi anla- 4 ağustos 1940 da hemen gene 
şılmaktadır. Tayyare, hiç şüphesiz bu mikdardı. bgilizler 2,500,000 
müthiş bir silahtır. Fakat o kadar. tonluk lngiliz, müttefik ve bitaraf 
Tecrübe gösteriyor ki hava kuv· vapur batırıldığını ilin etmişlerdir. 

(Almanlar 5,078,000 ton iddia edi
vetleri askerle Lirlikte olmayarak 

yorlar.) 1 eylülde lngilizler zayia· 
yalnız başına ve üslerinden uzakta 

tın 2771,000338 tonu bulduğunu 
faaliyette bulunmak için son dere· bildirmişlerdir. Fakat bu zayiat ~a-
cede muazzam levazıma, pek çok pılan yeni vapurlar ve 1,500,000 
tayyare ve pilota malik olmalıdır. tonluk Norveç, Hollanda, Belçika 
Hava taarruzlarındaki fasılalar bun· Fransız vapurlarının iltihaile telifi 
dan ileri gelmektedir . edilmiştir. 

Bugün bir vaka meydandadır: 940 senesi temmuzuna kadar 
lngiltere, havadan yapılan bütün aylık zsiat 212,000 tondu. O tarih· 
tahriLata rağmen ayakta durmak- ten sonra zayiat artmış, temmuzda 

312,518, ağustosta 267,630, eylül-
ta, bu darbelere mukavemet et· de 320,179 tonu bulmuştu. 1 bi· 
mektedir. Mihver de lngiliz hava rinciteşrin 940 tarihine kadar 13 
kuvvetlerinin taarruzlarına moka- aylık zayiat 3,091,512 tondur ki 
vemet ediyor. aylık vasatisi 337,809 ton ediyor. 

lngiltere, istila tahdidine rağ- Amerikalı kontramiral Stirling 
reen, anavatan müdzfaa kuvvetle- tarafından verilen bu rakamlar 
rinden mühim mikdarda tayyare, muazzamdır. 13 vapurda biri batıyor 

demektir. 
harp gemisi ve asker ayırarak Ak· 
denize sevketmek suretiyle tehli- lngiltere tayyare bombalarına 

mukabele ettiği gibi buna da mu· 
keli bir vaziyeti kabul etmiştir. kable edebilecek midir? Her haki· 
Fakat bu hareket muvaffakiyetli katı olduğu gibi söyllyen B. Chur· 
neticeler vermiştir. chill lnırilizlere şimali Atlantikteki 

Gerçi birinci ve ikinci kanun bu deniz harbinin bütün lngiltere· 
aylarında Alman tayyarelerinin in- ye yapılan hava !aarruzlarından 
ıriliz sanayi mıntakalarma taarruz· daha vahim olduğunu söylemiştir, 
ları şiddetlenmiş, denizaltılar fazla Evvelce ulduğu gibi bugün de 
mikdarda lngiliz vapuru batırmış· lngilterenin mukavemeti denizde 
!ardır. mukavemetine bağlıdır. lngiltere 

Fak at Almanların Ak denize bu sebeple denizaltılarla mücade-
hava kuvvetleri göndermeğe mec- ye ve tüccar vapurlarını himaye 
bur kalmaları ırösteeiyor ki. Libya· etmeğe büyük eh~mmiyet vermek· 
da ve Arnavutlukta elde edilen tedir. Yeni yapılan Backburn Lot· 
muvaffakiyetler Alman kuvvetleri· hat tayyaresi buna misal<lir. iki 
nin öteye beriye serpiştirilmesine motörlü ve harekat sahası geniş 
lüzum göstermiştir. olan bu tayyareler denizaltılarla 

Bu, Britanya adalarına karşı mücadele için yapılmıştır. Bunlar 
hareketi zayıflatan bir amildir. da torpidolar, dip bombaları mit· 

lngilizlerin Sidi-Barrani ve Bar· ralyözler bulunmaktadır. 
diadaki muvaffakiyetlerioin diğer lngiliz sahil devriye tayyare. 
bir manası vardır: Bu hareket in- !erinin vazifesi Okyanus ticaret 

yollarını açık bulundurmak için 
giltere ile dominyonlar arasındaki [nğiliz harbiyesile işbirliği yapma· 
birliği göstermiştir. lngiltere, bu tır. 1940 •en~si zarfında sahil dev· 
birlik sayesiode Libyada son taar· riye tayyareleri 200 milyon ton İt· 
ruza kadar mevcud olan tehlikeli halat ve ihracat eşyası yüklü 40 
vaziyeti ortadan kaldırmıştır. bin vapuru himaye ederek 54,4000 000 

Amerika birleşik hükOmetleri kilometre katetmişlerdir. ' 

lngiltereye yardım etmek için, mu· 
azzam bir inşaat programı hazır· 

lamıştır. Bu programın tatbikine 
941 senesinin ikini altı ayı zarfında 
başlanacaktır. 

Program mucibince 8000 pike 
tayyaresi, 8000 iki motörlü yarı 

afır bombardıman· tayyaresi, 4000 
dört motörlü ağır bombardıman 
tayyaresi ki cem'an 20 bin ta yare 
yapılacaktır. Bunun yarısı lngiltere
ye ırönderilecek, diier yarısı Ame· 
rikanın müılafaa lmvvetlerini tak· 
viye edecektir. 

Amerika şimdi lngiltereye ay
da 300 tayyare teslim ediyor. Mart• 
tan itibaren bu miktar beşyüze çı· 
kacaktır. 940 Temuzunda verilen 
mikdar ayda yüz tayyare idi. 

Amerika . hakikaten tehlikeye 
marıız mudur, yoksa bu endişe bir 
vehim midir? Bunu bilemeyiz. Yal
nız ortada mevcud bir şey vardır 
ki o da lnıriltere 941 do mukave-

• met ederse Amerikayı 942 senesi
ne kadar muhafaza ·edeceJİ'İ kana· 
alidir. 942 de Amerikanın büyük 
sınat kudreti tam randıman verme· 
ğe başlıyacak ve pek muazzam 
harp malzemesi inşa edebilecektir. 

logilterenin Akdenizde ve Hin· 
distan denizinde Hind yolunu mil• 

ve kısaca bahsettiği notalar hak· 
kında çok tafsilatlı ve en manasız 
ve ehemmiyetsiz görünen teferrü
atını varıncaya kadar malQmat 
göndermesini emretmiştiniz. Bu em
rinizin cevabını bu akşam aldık. 

Bu şarkılar tam 26 tanedir. 
Sokak şarkıcılarının sattıkları cins· 
ten yapraklı ucuz nota kiğ'ıtları 

üzerine matbu .. Hepsi kırmızı ka· 
lemle 1 den 26 ya kadar numara
lanmış. Lang bu şarkıların bir li.a
teıini de göndermiş. 

- Bu liste size bir şey hatır· 
!atıyor mu? 

- Tabii. Geçenlerde bir re
ce dinlediğimiz konseri hatırlatı· 
yor. lıimler, o gece dinlediğimiz 
ko~serde çalınan şarkıların isim. 
lcrı. .. 

- Tabii, ya rakam ? 
- Bu rakam da alfabe harf· 

lerini ırösteriyor. Şifrenin anahtarı 
bizi tahkir edici bir sadelikte ... 

- Şifreyi iyice öironin. Dai· 
ma orada bulundutunuz için ifinl· 

. ---
- --- - -
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lsviçre· 
lsviçrenin zanci de y•p•· 

lan nüfus 
vatandaşı sayımına 

ıı-..................... ...ı göre bu 
memlekette bir tek zenci İsviç
reli vardır. Bu adam İsviçre va· 
tandaşı olmakla beraber isterse 
Amerika, Danimarka, ltalya, hat· 
ti. Liberia tebası olabilirl 

Zenci lsviçreli Ezrejdel adın
dadır. 1891 senesinde bir vapur· 
da doğmuştur. Anası ve babası 
Habeşistanda Gondar civarında 
emlak sahibi idi. Bir gün bu
radan kalkarak küçük Antillerde 
Saint Thomes adasına gitmişler 
ve burada yerleşmişlerdir. Ezrej· 
del bu adada ilk tahsilini yap· 
mıştır. O zamanlar ada Danimar
kaya tabidi. Binaenaleyh ana dili 
olarak Danimarka ve İngilizce 
öğrenmiştir. 

15 yaşında iken, Danimarka 
tebaası olduğundan Kopenhagta 
bir elektrik fen mektebine kabul 
edilmiş, burada tahsil görmüştür. 

917 senesinde Amerika bükQ
meti Saint Thomas adasını satın 
aldığından Ezrejdel hukukan A· 
merika vatandaşı olmuştur. O Si· 

rada umumi harp devam ettiğin· 

den Cenevrede Amerika Kızılha
çı hizmetine girmiştir. Burada ls
viçreli bir kızla tanışarak seviş
miş ve evlenmiştir. Harp bittik
ten sonra karısının memleketi o
lan lsviçrede Chauks de F onds' da 
yerleşerek lsviçre vata'ldaşı ol· 
muştur. 

Bir aralık, bir Amerikalı ban
kerle birlikte Afrikada Liberia 
zenci cümhuriyatine gitmiştir. Bu 
rada reisicümhurun kayınbiraderi· 
le ahbap olmuş ve kendisine Li
baria fahri vatandaşlığı verildiği 

gibi bu hükumetin Hamburg kon· 
solosuda tayin edilmiştir. 

Ezrejdel, lsviçre tabiiyetini 
diğer be tün tabiiyetlere tercih 
etmiştir. Şimdi zencilere dair e· 
serler yazmaktadır. 

• Amerikada bir 
şehir halkı sa. 
kal bırakıyor 

Birleşik 
Amerika
da Colo· 
rado hü
k Om eti 
dahilinde 

Velsenburg adt da küçUk b ir şe

hir vardır. Bu şehir, kuruluşunun 
yüzüncü yıldönümü münasebetile 
yakında büyük merasim yapı:cak· 
tır: Bu münasebetle yüz sene ev· 
velki elbiseler giyilecek ve Vel· 
senburg'a ilk gelenlerin hepsi sa
kallı olduğundan, merasime halk 
sakallı olarak iştirak edecektir. 

Belediye, bu münasebetle bir 
beyanname neşrederek şehirde bü
tün halkın sakal bırakmasını tav
siye etmiş ve sakallıların o gün 
lokantada bedava yemek yiye
ceklerini, sinemalara bedava ka
bul edileceklerini ilin eylemiştir. 
Bu ilin üzerine hemen bütün halk 
sakal bırakmağa başlamıştır. 

Belediyenin beyannamesi, ber· 
berlerin hiç işine gelm.,miştir. 
Bunlar, müşterileri birdenbire a
zaldığı için mahkemeye müruca· 
atla Belediye aleyhinde dava aç
mışlar, 5000 dolar zarar ve ziyan 
istemişlerdir. Berberler namına 
matruş bir avukat davayı şerbet
miş, Belediyenin sakallı vekili bu
nu cevap vermiştir. 

Yeni sakal bırakan mahkeme 
reisi, iki tarafı dinledikten 
rlavayı reddetmiştir. 

sonra 

Egede Seglô.bın sebep 
Olduğu Zarar lar 

Yollar ve köprülerden 
bazıları sakatlandı 

(~mirden Bildiriliyor 

O•• demiş, Tire ve Bayındır kazaları seylaptan ziyadesile müteessir 
olan yerlerdir. Bu kazalar havalisinde yollar ve köprülerden bazı

ları sakatlanmıştır. Vali B. Fuat Toksal bu sabah Küçük Menderes mın
tıkasına gitmiştir. Orada seylap zararları etrafında tetkikatta buluna· 
caktır. Subaşı köyünde 80 hane halkı civar köylere nakledilmiştir. Ya
rın da çadır ve yiyecek gönderilecektir. 

lzmirden 2 sal ve kili miktarda sandal Tire ve Bayandır kazalarına 
gönderilmiştir. Bunlarla su arasmda kalan köylere imdat ekipleri gönde
rilmiştir. 

Ödemişin Beydağ ve Kiraz nahiyelerinden haber alınamıyor. Bayın· 
dıra bağlı Hasköy sularla mahsurdur. Burada bir evin, Falaka köyünde 
de 25 evin duvarları müteaddit yerlerinden yıkılmıştır. Tirede Yeniçif
lik köyü su istilasına maruz bulunduğuııdan, köy halkı Rahmanlar köyü· 
ne nakledilmiştir. 

Gelen haberlerden anlaşıldığına göre, hiç bir yerde şimdiye kadar 
nüfusca zayiat olmamıştır. Alakadar makamlar zararları önliyecek ted· 
birler alınması için direktifler vermekte ve İcab edenler yapılmaktadır. 

Manisa (Hususi) - Yağan sürekli yağmurlardan tren seferleri in
kıtaa uğramıştır. Ankara treni Alaşehire kadar güç gelebilmiştir. lzmir 
treni ancak Manisaya gelebilmiş, Bandırma treni gidememiştir. Gediz de 
kabarmıştır. 

Köy düğününde facia! 
Havaya atllan kurşun b ir 
çocuğ u öldürdü 

Dün bir köy düğününde mü· 

essi! bir hadise olmuş, bir çocuk 

kazaen tabanca kurşunile yaralana 

rak ölmüştür. Aldığımız malum.ta 
göre, hadise şöyle olmuştur: 

Kilise köyünde Milli Y asinin 
oğlu Yasin Bilicinin düğün merasi 
mi esnasında davetlilerden Zülfikar 

isminde biri sarhoş olduğu halde 
tabancasını havaya ateş etmeğe 

başlamıştır. Bu esnada evin damın 
da bulunan Osmanın oğlu ve çift
cilerimizden Savatlı Halilin toronu 
altı yaşlarında Necatiye kurşunlar· 

danbiri isabet etmiştir.Kurşun zavallı 
çocuğun karnından ıririp omuzun
dan çıkmak surrtile ölümüne se· 
bebiyet vermiştir. 

Hadiseye müddeiumumilik el 
koymuş, Zülfikar hakkında kanuni 
muameleye tevessül edilmiştir. 

Erzurumda 3 Kişiyi 
öldürenler yakalandı 

Erzurum ( Hususi ) Geçenlerde buarana 3 kişinin kafaları sa· 
tırla parçalanmak suretile öldürüldüğünü bildirmiştim. Zabıtamızın, ci
nayet faillerini ortaya çıkarmak hususunda gösterdiği gayretler müsbet 
şekilde neticelenmiş, katiller yakalanarak adaletin pençesine teslim 
edilmiştir. 

Bunlar Erzurumun Ebülhindi köyünden 
Zabıtanın vakayı kısa bir zamanda aydınlatışı 

halk tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Ziyaeddin ile Hasandır, 
ve canileri ele geçirişi 

Köy eğitmenleri Kadirlide Domuz mucadelesi 
yetiştirme kursları 1 K~: irli?e Dom_uzla mücadele 

= 

A k ( H 
• ) 

1941 
I teşebbuslerı son gunlerde memnu-

n ara ususı - yı ı . · · b' k'ld d t 
N. nıyet verıcı ır şe ı e evam e • 
ısan ayından itibaren altıncı dev- kt d' B' · · k" b d k.. • . • . . me e ır. ırıncı an un aşın an 

re oy egıtmenlerı yetıştırme kurs· ikinci kanun sonuna kadar sürek 
ları Kars, ~alay , Tra~zon : Sam- avlarında 256 Domuz öldürülmüş. 
sun, Kayserı, Kırklarelı, lzmır, Ko· tür. 
caeli, Seyhan , Malatya, Kastamo· 
nu, Eskişehir, Isparta, Antalya,Ba· 
lıkesir vilayetlerinde faaliyete ge· 

çecektir. Bu kurslara 
talebe alınacaktır 

ccman 1500 

Balıkesir 7 ( Hususi ) {Pazar 
lesi akşamı saat 22 sıralarında 
şehrimizle Ômerköy arasındaki 
tren hattında yağan yağmurların 
tesirile bir yer kayması olmuş 

ve o esnada Balıkesirden gelmek 
le olan marşandiz treninin üzeri· 
ne yar yıkılmıştır. Bu esnada ka
tarda bulunan bir kaç kişi ölmüş 
ve birkaç kişi de yaralanmıştır. 

• Türk aŞiri Ali Şir Nevai'. 
nin beş yüzüncü yıldönümü müna· 
sebetiyle bugün saat 15 de Anka
rada Dil, Tarih ve Coğrafya fa· 
kültesinde Türk tarih ve dil ku· 
rumlariyle ve fakülte heyeti tara· 
fından bir tören tertip edilmiştir. 
Bu törende Tarih kurumu izi.sın· 
dan Profesör Fuat Köprülü Ali 
Şir Nevai hakkında muuhabede 
bulunacak ve fakülte talebesi ta
rafından da Ali Şir Nevai'nin eser· 
!erinden bazı parçalar okunacak· 
tır. Bu münasebetle Türk tarih 
Ali Şir Nevai'nin hayatına ait kü· 
çük bir broşür hazırlamış ve Top. 
kapı sarayındaki minyatürünü renk
li olarak bastırmıştır. Gerek bro· 
şür gerek minyatür törene gelen· 
lere dağıtılacaktır, 

eıstanbuldan ~ ildirildiğine gö
re, örfi idare komutanlığı umumi 
yerlerde mahalli inzibat ve emni· 
yeti ihlal edecek şekilde yapılac11k 
cürümlerin örfi idare mahkemesin· 
de tetkikine karar vermiştir. 

Geçenlerde Hatay lokantasın
da müşterilerden birinin üzerine 
hücum eden müeessese sahibi ile 
müstahdemlerin suçları bu mahi
yette görüldüiünden örfi idare 
mahkemesine sevkedilmişlerdir. Lo· 
kanla kapatılmıştır. 

San' at okulları iki 
devreye ayrılıyor 

Ankara ( Hususi ) - Beş se
nelik bölge San' at okulları tahsil 

itibariyle biri üç, digeri iki senelik 
iki devreye ayrılacaktır. ilk ilç sı

nıf başlı başına bir tahsil cüzütamı 

teşkil edecek, bu devreyi bitiren· 
!erden istiyenlerin diploma ile mek

tepten ayrılması mümkün olacak
tır. Ayrılmak istiyenler iki sınıflık 
devrede ilk devre bilgilerini art

tırarak daha üstün bir işçilik eh
liyeti ve hakkı kazanabileceklerdir. 

Buna Maarif Vekaleti tarafından 
karar verilmiştir. 

ıa n rn oıı c:n 
Surııuf CASUSTUR 

Kızılayın Ege seylAbzedele 
rine yardım ı 

Ankara 7 ( A.A ) 
umumi merkezinden: 

Kızılay 

ze yarar. 

- Fakat on beş gündür su~u
yorlar. 

- Evet, bu usule anlaşılan 
pek ·müşkül ve çare.iz anlarda 
müracaat ediyorlar. 

- Dinlediğimiz konserin son· 
kısmını deşifre etmeğe muvaffak 
oldum. 

- Bunu birazdan konuşuruz. 
Şimdi bize kendi faaliyetinize ait 
raporu verin. 

- Benim raporumdaki malO· 
mat pek can sıkıcı: Mahalledeki 
hemen her evin bir piyanosu var. 

Lököriln evine yakın evlerden pi
yanosu olanların listesi işte.. Bu

nun içinde bizce maruf ancak iki 

isim yar: Papaz Hüppenşlaht ile 
birinci mülazim haym... Bunların 
evine gizlice girdim. Mevzuubahı 
şarkıların, hatta hiçbir şarkının no· 
tasını bulamadım, 

Diıfer taraftan ırenç kadının 
kqka haricindek i hareUtını tara .. 

Çeviren : EF • KA 
sut etmemi söylemiştiniz. Konser 
gecesi çıktığını görmüştük, ancak 
ertesi sabah saat yedide döndü. 
Geceleyin sokağa çıkmak müsaa· 
denaıııesi sahte değil hakikattir, 
bizzat Kolonel vermiş. 

Madam Lökör yaşamak tarzını 
on beş gündenberi papaz Gayyard 

gibi değiştirdi. Kiliseye devam e
diyor ve gayrımuntazaoı fasılalar· 
la pap1z Gayyarda günah çıkartı. 
yor. Şehirde başka kimse ile ırö
rüştüğü yok. 

Şehirde kimse ile görüşmedi
ğine acaba buranın yabancısıda 

yakınlarda meseli tayyare ile mi 
geldi diye kendi kendime düşün
düm ve tahkikat yaptım. Kadın, 
Sen Korentenli bir sanayicinin ka
rısı. Adam ihtiyat zabiti olarak or
duya alınmış. •Karıko~a hakkında 
işgalden evvelki hayatlarına dair 
hiçbir dedi kodu yok. 

Kom pars: 
- Pekili. dedi. F.liıııizdo. lıi· 

kimleri iknaa kili gelebek delil 
yok. Fakat harpteyiz, harekete 
geçecek ve suratli davranmak 
mecburiyetindeyiz. içinizden birine 
fevkalade bir vazife vereceğim. 

Ancak bunu deruhte edecek arka· 
daşın benimle ayni fikirde olması· 
nı ve işi bece,receğine kanaat ge· 
tirmesini istenm. Bu vaziyette dü· 
şündüklerimi tamamile bilmeniz la· 
zımdır. Söylüyorum: 

Beni Sen Korentene, düşma• 
nın gizli tayyare iniş sahalarını 

meydana çıkarmak, bu arada mer· 
kez kumandanlığından r çalınan eV• 
rak meselesi etrafında yapılan tah· 
kikatı belli etmeden kontrol et· 
mek vazifesile göndermişlerdi. Ev· 
veli çalınan evrakı Fransaya gön· 
derilmesindeki sürate bakarak iki 
hadisenin biribirine sıkı bir suret· 
le bağlı olduğuna kanaat getirdim. 
Bu vaziyette Fransız tayyareci ca· 
suslarınıo aramızda bir casusları 

bulundu&ıından şüphelenmeğe b.ş· 
!adım. 

( Devamı wu ) 

lzmir vilayeti dahilinde su bas. 
kınına uğrayan yerlerdeki muave ... 
nete layık vatandaşlarımıza acil 
yardım yapılmak üzere lzmir kızı· 

lay merkezine 95 çadırla 2000 lira 
gönderilmiştir. 

Hava kurumuna teberru 
Ôğrendiğimize göre, fabrikatör 

Salih Bosna veresesi tarafından 
Türk hava kurıımu Seyhan şubesine 
2000 lira teberrüde bulunulmuştur. 

Cami kapısında bir sut 
çocuğu bulundu! 

Öğrendiğimize göre, şehrimizde 
tahtalı camii lapısına bir süt çocu. 
ğu bırakılmıştır. keyfiyetten haber· 
dar edilen Vilayet, çocuğun muvak· 
katen bakılmak üzere çocuk bakım 
evine gönderilmesini sıhhat müdür· 
lüğüne emretmiştir. Yavruya bele
diyece bir de süt ana temin oluna· 
caktır. 

Zabite, çocutu bırakanı ehem. 
ıııiyetle aramaktadır. 
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~~~ ~~~ 
~ Yalmz buyuk aşklara sahne olan .. Daima heyecanh vakalarla çalkala
~@r nan Tuna sahilleri bir çok filmlere mevzu teşkil etmiştir fakat. .. Asri Sinemada 
[I. Alsarag Sinemasında Suvare Bu akşam Matina 

Hiç bir filmin kazanmadığı bir muvaffakiyetle devam ediyor ? ... 

BU IJ 
AKŞAM ~ 

. ~lYıyulk< iilYıırk. Şc§1UlrÜ ~lYIZlYDHnftlril 
----------Ölmez eseri----------

llYlA ili MICNUN 
Mecnunun şarklları 
Münir Nurettin 

Leylanın şarkıları 
Müzeyyen Senar 

Göreceğiniz 
ROO SANOOR 

Bugün gündüz iki otuz matinede 

İne~hur Çi~ i) 
ğan Orkestra E ' 

Leyla ile Mecnun 
Dikkat: Pazar gündüz iki matina 

sının süsle-
1,30 da .... 4. de 

diği : 

(TÜRKÇE SÖZLÜ) Müstesna :JÜper film diğerlerine hiç benzemiyen, 
zevkine eş olmayan. Ateşine kanılmayan nefis bir şahe11erdirh 

BAŞ ROLLERDE : Meşhur Çiğan Orkestraları Şefi 

.. Alfred Rod - Madeleme Sologne - Joze Nıgero .. 
1LA YETEN : Bir kısımlık Meşhur Don Kazakları Korosu tarafındrın teganni 

edilen ( VOLGA ŞARKiSi) ve çok güzel Kazaska oyunları ... 
DIKKA T : BiLETLERiNiZi ERKEN ALINIZ. TELEFON . . 212 

Pek yakında.. Pek yakında.. Pek yakında .. 

~ı '' 11 iL I[) 1 jr, ~; 'lJ iL ır A ır·ı Türkçe s.özlU ve Ara~ç~ 
~@'l. r;-···-···-· . .._ ... _.,._ ... _....,..._-y_ ..... _ ..... _ .... _ .. ,._ .•• _ .. ,.._. ... ~--v--...... _ .. ,._ Şarkıh Büyük S, ark Fılmı fD!\ 
~ ---·----~-~-~~~~-=--~-~-- -~~~o=A~~- ~v 

~Bugün 2,30 da ~!~LL~ ~~tv• TUNA ~ 
~~~~~~!] 

·TAN SİNEMASINDA 
BU AKŞAM 

MACERA FiLMLERiNiN KAHRAMANI 

~~~~~ BUCK jONESf!_~~~~~'E'!:!~~~·~~~~~~~ 
in yarattığı büyük sergüzeşt filmi 

KANLIYOL 

Kadirli le a me
murluğundan : 

Ceyhan tüccarlarından 
Mustafa Yıldırıma borçlu An
dırın kazasının Akifiye kö
yünden Nuri Çavuş oğlu Ça
ko Arıkanın Kadirlinin Ke
sikkeli köyü mevkiinde vaki 
tapunun 339 gün ve 8 sıra 
No. sunda kayitli şarkan sa
hibi senet çiftlik hanesi yeri 
ve kısmen tarlası şimalen Mus-
taSa oğlu Mehmet tarlası gar
ben Mustafa oğlu Mehmet 
tarlası ve kısmen Mecidiye
karyesinden Kahraman ve 
Mehti tarlası cenuben Cey
han nehri ile işbu tarla ara
sındaki tarik ile çevrili iki 
yüz dönüm ve keza tapunun 
339 gün ve 8 sıra No sunda 
kayitli şarkan Hanefi ağa ve 
Ömer tarlası ile işbu tarla 
arasındaki hendek şimalen 
Mustafa oğlu Mehmet ile iş
bu tarla arasındaki hendek 
garben sahibi senet hanesi 
yeri cenuben Ceyhan nehri 
ile işbu tarla arasındaki ta
rik ile çevrili 58 dönüm iki 
parçadan ibaret olan tarla
ların haczen satılmasını ala
caklı talep eylemiş ve talebi 
vaki kanuna muvafık bulun
muş olduğundan işbu mah
cuz tarlaların birinci artırma 
günü olarak tayin edilen 
24-2-941 pazartesi günü saat 
onda Kadirli icra dairesinde 
ihalei katiyesi icra kılınaca
ğı şayet muhammen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadı
ğı taktirde ikinci artırmanın 

6-3- 941 perşembegünü saat 
onda ihalesi icra kılınacağın-
dan taliplerin Kadırli icra 

iLAVETEN: dairesine müracaat eyleme-

H u DUT ÇETELERi• leri ilan olunur. 441 

SATILIK BAG YERİ 

KALADE HEYECANLI FiLM Yılanlı mezraasında Bay F EV Zeki Enerin bağının yanında 
PEK YAKINDA PEK y AKINDA 11,5 dönümlük bir bağ yeri 

Y O L U P O L 1 S L E R 
satılıktır. Talip olanların Kız 

R A D Lisesi karşısında 28 numaralı 
haneye müracaat etmeleri ilan 

30 Kısımllk büyük Seryal film 4~~nur. Lisen~:!~~d~aN;~iye ... _;...______________________ 1-7 ..... ~ ............................................... . 
D·ıkkat . Horozogvlu Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak 

• zengın olur. 

D•kk t Zevkle dinlemek ve net seda almak istıyen mutlake 
1 8 : H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü 

D ·ık kat . Gramafon almak istiyorsanız Horozoğlü Mağazasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK Hatlar• (125) kuruştur 

Dikkat : ~;::~~~!!d;:~:.! Kitaplarını ve okul Malzemesini HorozoğlU 
Adres : ~dana Merkez oteli altında Horozoğlu 

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~,,,,,,,,,, •••••••••••••••••• 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ I DELER: 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağuslos,3/kincifeşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 
" 1000 .. 3000. 

" 2 
" 750 1500. ,, 

4 
" 500 

" 2000 . 
" 8 ,, 250 

" 2000. 
" 35 

" 100 
" 3500. .. 

80 
" 50 

" 4000. 
" 300 

" 
20 

" 6000. ,, 

TUrklye ı, Bankasına para yatarmakla yal
nız para blriktlrmı, ve faiz almı' olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemı, olursunuz. 377 

.................. ~ 
Haydin 

YENi S.ı\A T VE FENNİ GÖZLÜK SATIŞ YERİ 
VE TAMIRA TiNi YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

Lonoines , Zenif h , Arlon ve emsali her 
nevi kadın, erkek , kol ve cep zarif saat
larım ız geldi •• Bu saatlann tekmil yedek 
par çalan özel o ı a r ak f abrikalarrndan 
getirilmiştir • 

Ayrıca Fenni Zeiss zarif 
gözlüklerimiz de mevcuttur .A 

~.....-.~ Tamirat garantilidir • • • · ... ~ 

Feriha ve Mürşide 
ŞIK BAYANLAR D~~;" 

Eski adres : Yeni istasyon asfalt caddesi 

Yeni adres : Asri sinema caddesi Cümhurigef ilk 
okulu karşısındaki sokakta Trahom dispanseri karşı-
sında . 1,2,5,5,6,7 423 

941 Modeli 
DÜRKOPP- bisiklet
leri 92 senelik bir 
say v e tecrübe 
mahsülü bir şahe
serdir. . 
Bilhassa 941 modellerindeki 
yenilikleri "DÜRKOPP ,, 
senenin en meşhur bisik
letlerinin birincisini yap
maktadır. 

• 

UMUMi SATIŞ YERi 
NECİP ôZYAZGAN 
Asfalt Cadde No. 94 
Dörtyol Ağzı 

ADANA 

1 LAN 
1- Tahminen bir takımı 

48 liradan 350 takım tek 
atlı araba koşumu pazarlıkla 

alınacaktır. Muhammen Bede

li (16'800) muvakkat Temina· 
tJ 1260 liradır. 

2- Şartnamesi Ankara, 

lstanbul Levazım amirlikleri 

ile komisyonumuzda her gün 

Görülebilir. pazarlığı 20-2-941 
Perşembe günü saat 14 de 

Adanada komisyonumuzun 
Bulunduğu mahalde yapılacak
tır. ısteklilerin mazkur gün 

ve saatte komisyonumuzda 
bulunmaları. 

438 8-12 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdiirü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldılı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 


