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Balırar B .. vokili Mösyö Filof
ıın Viyana seyahati dünya matbu

ahnda çeşitli tefsirlere yol açtı. 

Bu seyahat etrafında müsbet veya 
menfi bir çok mütalealar dermeyan 

edildi. Fakat bu mütalealar Bulırar 

muammasını çözecek esaslı bir fikir 

edinıııelt ioıUnını vermedi. Ancak 
Balırar Başvekilinin dünkü nutku 
dünya efkirıwnumiyeainin Bulırar 

emelleri, Bulgar ıiyaaeti ve nihayet 
Balırar muammaaı etrafında tam 

detilse de oldukça tenevvllr etme
siH müsait bir fınat vermit oldu, 

Mösyö Filof dün Rusçukta 
•İ'U' başlı bir natuk ıöyledi. Yal
nız bıı nutltıın dikkate tayan nok
talı BısJıraristan1n iki tazyik ara• 
sında sıkışık ve bıılıranlı bir vui

yette bıılanmUJ olmasını açıklama
ııdır. 

Şa cibete biç ıüphe etmemek 
llzımırelir ki Bulırarların buırün ta
baltkuk ettirmek istedikleri buı 

emelleri ve ihtirasları mevcuddur. 
F altat bu ihtirasları makul mudur 

ve tabaltkuku kolay ve mümkün 
olan ıeyler midir? Bu meseleyi 

ıııOnakqa e t m e k istemiyoruz. 
Yelııız Bıılrarların emel ve ihtiras 

larının ne ıribi bir ır•ye iıtihdaf 

ettijini pek ali biliyoruz. Falı.at 

h•ktıı ve hayali de olsa Bulgarlar 
buıriln rayelerine eritmek için iki 
vuıtadan (biriıini intihap etmek 
mecburiyetinde bulanayorlar. Bu da 
ya bir harbi röze ~almak veya da 
Bafyekilin ifade ellili bir tarzda 
nlb yome haffket etmektir. Möa
yö Fllolvn nutkundan anlatıldığına 
röre Bulraristan !!emellerini sulh 
vuıtalile tahakkut ettirmeie çalı
J&Cak ve büyük devletler arasında 
cereyan etmekte olan ideoloji mü 

cadeleııi d14mda kalmalı tercih edecek 
rörllnüyor .Şüphe yok ki Bulıraris
tu için en dojru ve makul hare
ket le tabii bu olabilir. 

Şu balde Bulırar Bqv ekilinin 
aulkwıa bakim olan sulhçu zibniye 
ti takdir etmemek imkinı yok
tur. Y a 1 n ı z birazl öncede 
ifaret etti(imiz ıribi sulhcu zihniye 

tine inanmak istediıi'imizBulırar hü

kOmeti acaba bu bitaraflığında 

ne zamana kadar muvaffak ola
bilecektir?. 

Ve acaba bu iki kuvvetli 
tazyik arasında bu sulh arzu· 
aanu ne suretle devam ettire
bilecektir ? Bize öyle fÖrünüyor ki 

Mihverin yardımile Dobrucayı alan 
Balıraristanda, Bulırar menfaatla

rını mibverle birleştirmekte ve mih
ver zaferinde ırörmekte olan bir 
ekteriyet vardır. Yine ırki hisle
rin tesirile Bulıraristanın mukad
deratını Sovyet Ruaya ile birleş
tirmek isteyen diğer büyük bir ek
eeriyet daha vardır. itte bakalım 
bitarallıtmı muhafaza etmek iste
yen Bulrar biikOmetinin siyaseti 
berinde bu iki ekıeriyetten ban
rlai daha çok müessir olacaktır ? 
Bana bir cevap vermek henüz er
keııdir. Yalnız Bulpriıtanda bir 
nülıız mücadelesine ıririşmiş olan 
Raı ve Alman rekabetini Taa 
ajansının dllııkll tekzibi de bize 
pek açık bir nrttte ilta etmekte

dir. Buna nazaran baflln Bulıra
rillan ıa dllrt vaziyet karşısında 
bulunuyor demektir. 1 - Rus taz
yiki 2 - Alman tazyiki 3 - Bir 
Balrar müdahalesinin Balkanlarda 
ihdas edeceii leciır ve feliketli 

aklbetin Bulfaristao için pek hayırlı ol
mıyacarı 4-Gittikçe kuvvetlenmekte 

olan lnırilterenin zafer ihtimalleri. 
Demek oluyorki dünya elkirıumumi
yesini tatmin eder bir mahiyette ()(an 
Bulırar bqvekilinin nutkunu tetkik 
ederken saydığımız bu dört nok
tayı da ehemmiyetle ıröz önünde 
bulundnrmak icap eder, Ve bu 
mukayeseli tetkikten sonra Mösyö 
Fllofun sözlerinin hadiselere uyrun 
olduiuna ve bu ifadesinin samimi. 
yatine iııanmaınız daha çok kolay
lqmıı olıır. 

·----. 
Vaşington 13 ( A. A. )- Son 

devlet reisi intihabatında mağlup 
olan Cümhriyetci namzedi Vilki 
yakında lngiltereye gideceğini ve 
bu memleketteki vaziyeti bizzat 
teikik edeceğini söylemiştir. Ve 
belki lngilterede iki veya üç haf
ta kalacaktır. 

Vilki bazı tadilat yapılmak 

şartı ile lngiltereye harpj mal
zemesi kiralanmasına dair kanun 
liyıhasını tasvip ettiğini söylemiş

tir, lngilterenin mağlubiyeti kar
şısında Birleşik Amerika devlet
lerinin emniyetinin sarsılmayacağı 
hakkında hir söz sarfetmediğini 

beyan etmiştir. Villci bundan 
_sonra hususi işlerile meşğul olmak 
niyetinde olduğunu da ilave .. t
miştir. 

HARP 
VIE 

Diplomasi 
Sovget 
Alman 

. ticaret 
anlaşması 

Günün en ehemmiyetli ha
diselerinden birincisi, Sov

yet birliii ile Almanya arasında 
yapılan yeni ticaret anlaımasıdır. 
Bu anlaşma, Sovyetler birliği ile 
Almanya arasında 939 dan beri 
yapılan anlaşmaların üçüncüsüdür. 
Anlqmalardan birincisi ıreçen se
ne ağustosta, ikincisi şubatta ya
pılmıştı. Bu defada yapılan anlat
ma ise yalnız iktisadi ve ticari bir 
mukavele detil, ayni zamanda iki 
memleket arasında kat'i hududları 
çizen bir mukaveldeir. 

Bilindiğ'i a-ibi, her iki dev. 
let Polonyayı aralarında taksim 
etmişlerdir. Daha sonra, Sovyetler 
birliği üç küçük Baltık devletini 
ilhak etmiştir. Gerçe bu devlet
lerin nasıl taksim olunacağı evvel
ce kararlaşmıştı . Fakat hudud kati
leşmemişti. Sovyetlere geçen ara
zide bir çok Alman vardır. Hu
dudlar katileştikten sonra yapılan 

anlaşma mucibince bu Almanlar 
mübadele edilecektir. 

ikinci bir nokta : Almanya ik
tisadi anlaşmıya daha çok ehem
miyet vermektedir. Bunun da mah
sus bir sebebi vardır : Evvelce 
iki memleket arasında yapılan an
latmalarda eşya nakli hususunda 
bir çok enırel bq göstermiş bu
lunuyor ve bu engellerin başında 
da nakliyat işi ıreliyordu. Evveli, 

Sovyet nakil vasıtaları bu anlat
mıya göre kili gelmemekte idi. 
Daha sonra Alman nakliyatı da 
bozulmuştu. Keza, her iki memle
ket fİntendüfer hatları birbirine 
uymuyordu. Sovyetlerin Almany•
ya ve Almanyanın Sovyetler bir· 
liğine verecekleri eşyalar mabdutto. 

Almanlar bu son muahedeyi 
mübalağalı göstermeje çalışmak
tadırlar. 

Halbuki evvelce imzalanan mu
ahedelerle senede bir milyar 200 
milyon Marlt Ticaret yapılacağını 

söyleyen Almanlar bukadar mua• 
mele yapamamışlardı. Almanlar Sov
yetlerle ticari münasebata ıririşir

lerken Alman milletine : "Biz Sov· 
yellerle ticaret muahbedeleri yap· 
tıkça lngiliz Ablukası tesirini göstere
meyecektir,. etmişlerdi işte, bu del'a 
da yeni anlaşmayi izam etmelerinin 
ıebebi budur. Diğer taraftan Alman
ya Amerikanın lnıriltereye yardım 

Maarif V•"Aleti BUyUk 
bir teteıbbUae girişiyor 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
Maarif Vekaleti bütün medeni 
memleketlerde olduğu gibi bizde 
de büyük bir ansiklopedi hazırla
maya karar vermiştir. Bu ansik
lopedinin adı " lnönü Ansiklope
disi., olacaktır. 16· cildi bulacağı 
tahmin edilen bu ansiklopedinin 
hazırlanması için bir heyet teşkil v e g_ (1 e l 
edilmiş, riyasetine Hüseyin Cahit • ------
Yalcın tayin olunmuştur. Bundan 
başka Maarif Vekaletinin bütün lngİIİZ Orfaşark kuman. <• 

Amerika Cumhurreislili intihabında, Ru:ırıeltin karşı· teknik elemanları da bu işte tav- danlı"'gı mUmessı'ller'ı 
zil edilecek ve ihtisaslarından i.s-

sırıda mağ=lu=p=o=l= Cunıhari9etçi nemzedi Vilki tifade olunacaktır. Nokta in a. 

Şark vı·ıaye-ııerir'1TZ zar. teatisi 
nde bulu-

elektf.lğe kavuşacak ,_na_c~klaf 
~ ~ -- ....., - - -· - - - - . - - -
Murat nehri üzerinde kürulacak muazzam elektrik sant-
ra I ı n ın projesi alakadar ve kal eti erce tasdik ed i 1 d i 

Memleketimi;deki akar sularchn ;;~ elektnk 
istiluall, gerekse araziyi sulama itle 'nde azami de
recede istifade temini maksadile bir müddettenberi 
yapılmakta olan etüdler müıbet bir şekilde devam 

temin edeceği enerji 
olacaktır. 

bir milyon kilovata baliğ 

Ayrıca bütün tark vilayetlerimizi elektriie ka
vuşturacak olan Murat nehri üzerinde ve Kömürban 
civarındaki muazzam elektrik santralı tesisatına aid 
proje de alikadar veklletlerce tasdik edilmiş bulun
duğundan ilk fırsatta iapat faaliyetine başlanacaktır. 

etmektedir. 

Bu arada Sakarya nehri üzerinde ınütehauıalar 

tarafından yapılan etüdler IOQa ermiş, tesisat proje
leri ikmal edilmiştir. B•rMan senl<ie 7S mily0tt IU
lovat enerji istihsal edilebileceır; tesblt edilmiştir. 

Sanlardan başka yurdun birçok münasip top
raklarını, bu meyanda Haymana ovasını akar su
lardan istifade ederek sulıyacak asri su tesisatı 

için projeler hazırlanmıştır. 
Gediz nehrinde yapılan sondaj ameliyeleri bü

yük bir hızla ilerlemektedir. Pek yakında kat'i ve 
müsbet neticelere varılacağı ümid edilmektedir. Bu hususta Nafia ve Dahiliye Vekaletleri tara

fından hazırlanan teknik, idari ve hukuki hükümle
ri muhtevi kanun projesi meclise arzedilecektir. 

Seyhan nehrinin Samanti yolu üzerinde kurul
ması takarrür eden elektrik santralının bu bölıreye 

hareketine karşı Sovyetlerle böyle 
bir anlaşma yapmak suretile c~vap 
vermek istemiş gibi görüniyor. Fa
kat yeni ticaret anlaşmasının Ame
rika - Sovyet münasebetleri üze
rinde bir tesir husOle getirmeyece
ği de Sovyet gazetelerinin neşri
yatından anla!jılınaktadır. 

Meseli İzvestia gazetesi diyorki: 
oSovyetlerle Almanlar aruındaki 
muahhedelerin üçüncü bir devlet 
aleyhine olduğuna en küçük bir 
tenkide bile mahal yoktur. Sovyet
ler birliğinin kendine mahsus bir 
siyaset takip etmekle olduğnu an
lamak zamanı artık gelmiştir.,, Bun
dan sonra, yine bu .gazete, Stali
nin beş sene evvelki sözlerini ha
tırlatarak "Sovyetler birliği hem 
hudud olan memleketlerle iyi kom· 
şuluk ve sulh içinde yaşamak siya
setini güdecektir . ., diy<>r. 

Filofun nutku 

Günün en ehemmiyetli ikinci 
hadisesi Bulgar Başvekili Fi

lofun Rusçukta söylediği nutuktur. 
Bilindiği gibi Filo! geçen balta Vi
yana ya gitmiş, bu seyahatı, Salz
burğda Alman Hariciye Nazırı ile 
konuştuğuna dair dedi kodular ta
kip etmişti. Bu sebeble Filolun nut
ku dikkatle bekleniyordu. 

Bulgar baş vekili bu nutkunda 
Bulırar siyasetinde degişiklik olma
yacağlnı söylemiş, Nöyyi muahede
•ile yapılan hatalann tashihini silah 
ile deiil sulh yolu ile teminin Bul
ır•r hUkOmetince ötedenberi gü
dülmekte bulunan bir siyaset oldu
iunu tebarüz ettirmiş ve harp için
ae, hazır bulunmak lizım geldiğini 
beyan etmiştir. 

Filolun nutku, Bulgaristan hak
kındaki dedikodulara bir nihayet 
vermiştir. Hatta bu dedikodular 
meyanında Alman askerlerinin Bul· 
ıraristana rirdiği de vardı. Likin 
bu vesile ile Sovyet Tas ajansı, 
birazda asabi olduğu anlaşılan bir 
ifade ile, Bulgaristana Alman as
kerlerinin girdiğinden Sovyetler 
b1rliğinin malOmatı olmadığını bil
dirmiştir. 

Amerikan projeleri 

A merikada, lnıriltere yardım 
projesi etrafında ıoylenen 

sllılere bakılırsa bilyOk bir ekse-

iaşe teşkilitı 
Kadro taslağı hazırlandı 

Ankara 13 [Hususi muhabirimizden] - Ticaret Vekaletinde kurula. 
cak iaşe teşkilitı için icap eden kadro taslağı hazırlandı, verilen haber
lere göre, ikinci müsteşarlık ihddsından sarfınazar olunmuş, kadroya iki 
umum müdürlük ilıivesile iktifa edilmiştir. Ayrıca iaşe işlerinin tanzimin
de iş birliği temini maksadile alakalı mümessillerden teşekkül edecek 
bir istişare heyeti kurulması kararlaşmıştır. 

iaşe teşkilatında çalıştırılacak memurların seçiminde titiz bir itina 
gösterilecektir. 

Adliyede tayinler 
Ankara 13 (Hususi muhabiri

mizden) • Amasya Ağırceza ma
hkemesi reisliğine Elazık reisi Ata 
Bilğili, Elazık ağırceza mahkemesi 
reisliğine Amasya reisi lbrahim Ôz
bal, Erzincan asliyceza hakimliğine 
Foça Mü~deiuınuınisi Ihsan, Zon
guldak ~slıye.ceza hakimliğine Ay-
valık Muddeıumuınisi N . D' 

k hakim m . l' - . azmı, ıv-
re . . uavın ıgıne Düzce sor-
- bakımı R~at K k. ıru h k' es ın, Zongul-
dak • a 1~ muavinliğine Cihanbey-
li Muddeıuınuın· . . O 
tayin edildiler. 

ı muavını mr&n 

=:·~; ~ln=g~ilt"'°"""'=-=~~~~~ 
rıye 

1 
ereye yardım taraftarıdır. 

Rozve t.e tabi olanlar, bu yeni ka
nun layıhalarının sür'atle meclisten 
çı_kmabası hususunda çalışmaktadırlar. 
Zıra, Zen de böyle kanun layiha
larının mecliste uzun müddet kal
dı~• va~idir. Yardım projesine mu
halıl bır akalliyet grupu mevcut 
bulundu;u da anlaşılmaktadır. 

ltalyada kumandan buhranı - ~·-·- -
Arnavutluktaki ltalyan baş 

kumandani Soddunun de
ğiştirildiıi'i haber verilmektedir. bu 
?ei:iştirilmenin sıhhi sebeplerden 
ılerı reldiği Romadan bildirilmekte 
isede hakikatte kumandanın Yunan 
harekatında zafı görüldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Arnavutluktaki ltalyan başku
mandanlık vazifesini General Ka
valero yap:ıcak ve ayni zamanda 
genel kurmay bişkanlığında da 
kalacaktır. Kavaleronun Yunanis
tanda böyle~bir vazife almasından, 

(I"1oanıı üçü.ncü.d") 

Kömür 
madeni 

Memleketimiz için mühim 
bir döviz kaynağı olacak 

Ankara: 13 [Hususi muhabiri
mizden, telefonla] - Toprakaltı 
servetlerimizden ğeniş mikyasta is
tifade için Etibankın kuvvetlendi
rilmesi ve büyük bir mali müessese 
haline getirilmesi hakkındaki hazir
lıklar ilerlemektedir. Bü hususta 
verilen malOmata nazaran, hük!lmet 
ilk iş olarak kömür havzasının tek
nik cibaılarla tecbizatlandırılması• 
nı düşünmektedir. 

Kömür havzasının devletleşti
rilmesinden sonra bu teknik cihaz
larla istihsalimizin 3 senede iki 
misline çıkarılmasına gayret edile
c~k. rasyonel ve teknik bir işlet
menin icap r ttirdiği mütekasif ve 
mütemerkiz bir istihsal sayesinde 
randımanların arttırılmasına çalışı
lıcaktır. 

iktisat Vekiletinde bu mevzu 
üzerinde çalışmak üzere teşekkül 

eden komisyon en yakın bir za
manda faaliyetini ikmal edecek 
ve hazırlayacaf1 proğram ile mo
dern sanayiin temelini teşkil eden 
kömür madeni, ilmi ve metodik 
çalışmalar sayesinde istihlakimizi 
temin ettikten sonra dış piyasalara 
da daha faıla göndermek suretile 
mühim bir döviz kaynağı halini 

• alacaktır. 

Ankara 13 (a.a) logiliz 
ortatark kumandanlığı ' mümessili 
ıreneral 1 Marşa! ~ı<:ornval bava 
Vis mareşalı Elmburct 0 bu sabah 
Toros ekspresile şerhrimize ırel
mişlerdir. 

Londra 13 (a.a) - Royter 
bildiriyor: 

Ortqarktaki ! lngiliz bqku
mandanlıtının mümeasilleri olan 
ırene~al Marşa! ile hav Viı ~
rqalı Elmhnrct \nıriJi%-Tiirk mua 
hedesiniD imzasındanberi voku 
bulmakta olan mutat noktainazar 
teatisi için yarın Ankaraya muva 
salat edeceklerdir. Akdeniz filosu 
bqkumandanlığmın hususi mümes 
sili olan Amiral Sör Hovard 
Kelli rörüşmelerde hazır buluna
caktır. Bu konferans, Fransa mu

harip vaziyetinden çıktığlndanberi 
ilk toplantı olmaktan başka ~usu 
si hiçbir ıııahiyeti haiz değildir. 

Almanlar 
Londraya hava 

hücumuna 
arttırdllar 

L~~dra ~3 ( A.A) _ Hava 
ve dah~lı emnıyet nezaretleri tebliii: 

Dun gece güneş battıktan bir 
az sonra başlayan ve 3,5 saat ka· 
dar süren hava hücumu esnasında 
Londra ile Tayınis nehri mansubında 
bir çok noktalara bombalar atılmış
tır. Atılan yangın bombalarının 
çıkardığı yangınlar hasara sebep 
olmuştur. Fakat etlaiye teşkilatı ile 
diğer pasif müdafaa servisleri yan· 
ırınları süratle sündürmütlerdi:. 
ölü ve yaralı vardır. Bu ane kadur 
alınan haberler ölü adedinin fazla 
olmadığını gösterme~tedir. 

Diğer bazı mınlakalarda bom· 
balar atılmışsa da az hasara sebe. 
biyel .verm~ti~. lngilterenin cenup 
şarkısındekı bır mahalde bir !Diktar 
ölü vardır. 

Hakimiyeti Milliye· 
inci 

önümü 
nin 
yld 

20 

,.Hakimiyeti Milliye - Ulus 
ırazeteıinin Ankarada kuruluşunu~ 
20 inci yıldonümü, ayın 10 unda 
Anadolu kulübünde yapılan bir 
toplantıda kutlanmıştır. 

Bu toplantida Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Başvekil Dr. Refik Saydam ile bü
tün Vekill~r, Millet Meclisi ve 
Cümhuriyet Halk partisi riyaset 
divanı ve idare heyeti izaları, Par
ti Müstakil gwrup reisi, Hakimiye
ti Milliye ırazetesinin baımuhar
rirliıi'inde bulunmuş olan Kütahya 
mebusu Recep Peker, Ankara me· 
busu Falih Rtfkı Atay, La Haye 
elçisi Y akup Kadri Karaosman ve 
gazele tahrir heyetine iıtirak et
miş olan bütün muharrir arkadaş
larla Ulus tahrir heyeti, matbuat 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

,.BUGÜN,. , memleketin en 
ırüzide elemanlarından mürekkep 
bir tahrir kadrosuna malik bulu
nan kıymetli aiabeyisitıin 20 inci 
yq ıevincine candan iştirak ..ı~r. 

-· 
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~-ı~_H __ A __ R~P _____ ~_LA._R_l~_:-1 ~ 
iki mühim hadise Bunların arasında iki de g.,_ 

neral vardır. Grazyani ordusu, 300 

Bu haftanın eo bariz vasfı, Mih· bin kişi kadar tahmin olunduğuna 
verin, gerek lpolitika cephe- ve şimdiye kadar yüz bine ya"ın 

sinde, gerek harp cephesinde şid- ltalyan esir edilmek veya öldürül· 

detli bir taarruza B e h if mek suretile harp 
maruz kalması- l r a ta- haric~. ..dilcliğ'.-
dır. Bu taarruz- ne gore, uçte bır 

!ardan ikisinin de l k • -"' z ayı fi a m ıştır. 
neticesi, Mihverin l sıyası Bir insan bünye-
bünyesini kökün- sinin bir ay zarfın 

den sarsacakşekil ve asker ı""' da üçte bir nisbe-
de olmuştur. Po· tinde zayıflaması 

litika cephesindeki ölümle müsavidir. 
taarruz, Birle- • Bir ordunun bu 

şik Ameril..adan V a Z ıg et nisbet dahilinde 
gelmiştir.Cumhur· zayıflaması da aşa-

reisi Ruzvelt konğre huzurunda ğı yukarı ayni neticeleri doğura-
söylediği bir nut~kta, Dem~krasil~rle ,. caktır. lngilizlet şimdi Bardianm 
tam tesanüt halınde oldugunu bıl· 110 kilometre şarkında Tobruk li· 
dirmiştir. Amerika bunlara elinden manını sarmışlardır. Tobruk filha-
gelen yardımı yapacak, lıatta bu· kika 1600 nüfuslu küçük bir şe· 
nun harp için sanayiini tevsi edecek- hirdir. Fakat lngilizlerin buraya 
tir. Demokrasilere silah ve malzeme kadar ilerlemiş olmaları, onlara 
teslimatı yapılması için bunların be- mühim istifadeler arzetmek!edir : 
dellerinin ödenmesini beklemeye· 1 - Son •amanlara kadar 
cektir. Çünkü vaziyet naziktir ve yalnız çölden yapılan nakliyat bun· 
Ameribnın müdafaası ve emniyeti dan sonra Sollum, Bardia limanla-
bahisınevzuudur. Dijnyanın dört kıt· rı vasıtasile temin edilebilecektir, 
asında Demokrasiler hErriyet için çünkü bu limanlar lıalyanlarm top 
harp halindedir. E.ğer günün birin- menzilinden çok uzakta kalmışlar. 
de mağlup olacak olurlarsa, Ame- dır. 

rikanın "yeni zulwn niıamına,. tek 2- Tobruk ltalyanların üçün. 
başına karşı koya V AZAINI cü müdafaa hatla· 

~!~~:k~~~m:~~~:n -Mümtaz Faik Fenik ı::;;~ni.: 1~u;:~i~ 
dan başka mÜ· ,_ _____________ _, den esir verıneleri 

tecaviı, hiç bir zaman harp yap- 1 çok muhtemeldir. 
mak için, taarruzun Amerikadan 3 - Tobruk, çölün cenu-
gelmesini beklemiyec,.,k, fır atı bul- bunda bulunan Kufra vahasına gi-
duğu zaman saldıracaktır. Cümhur· den yolun münteha noktasıdır. Bu 
reisi Ru~velt buna, Çe oslovakva, şehrin diişm "le ltalyanl rın bu 
Polonya, ve Norveçten misaller vahada bulunan birinci ordularile 

vermiştir. 

Ruzvelt'in nutkunda 

Mihver Matbuatı, Ruzvelt'in 
nutkunda hiç bir yenilik ol

madığından bahsetmektedirler. Fil
hakika Ruzvelt şimdiye kadar o~
mokrasilere fiili yardım hususunda 
okadar söz söylemiş, okadar çalış 
mıştır ki, onun sözlerinde yenilik 
ancak bir harp ilanından başka bir 
şey olamaz. Fakat nutuk dikkatlı 
okunacak olursa görülürki, Ruz. 
veli Demokrasilere yardım husu
sunda iki büyük merhale katetmiş· 
tir. Yani nutkunda şimdiyekadar 

görülmemiş iki büyük yenilik var
dır: 

1- Yardım, "yeni zulum niza
mı., na karşı harbeden bütün de· 
mokrasilere yapılacaktır. Yani sade 
Büyük Britanya bahis mevzuu de
ğildir. 

Yardım, mihverle harp halinde 
bulunan bütün. devletlere meseli Yu· 
nanistana da yapılacaktır. Ruzvel
tin bu sözlerinden, imkan bulunur· 
sa, ayni zamanda Norveçe, Polon
yaya, Danimarkaya, Belçikaya, Hol
landaya, Çekoslovakyaya da yar· 
dım yapılabileceğini anlamaktayıı. 

2- Birleşik Amerika diktatör· 
!er tarafından d;kte edilen bir sul
ha asla müsaade etmiyecektir. 

Cephe gerisi harbi 

Ruzveltin bu sözlerinden Ameri· 
kanın tam mi.nasile harp dahili 

olduğunu öğrenmekteyiz. Filhakika 
cephede Amerikan askeri çarpış· 
mıyacaktır. Fakat demokruiler top 
yekOn harp halindedir. 

muvasalaları kftsilnoiş olacaktır. 

Susuzluk 

Görülüyor ki general Ve
vel, en kısa bir zama"l zar

fında Akdeniz meselesini halletmiş 
bulunmaktadır. Bunun başlıca un· 

\ suru da hava ve kara kuvvetlerile 
sıkı bir surette iş birliği yapan do· 
nanma olmuştur. ltalyanlar Mare 
Nostrum sevdasından çoktan vaz
geçmiş olduklarını buraya kuvvet 
göndermemekle bir defa daha te· 
yit etmişlerdir. Halbuki lngiliz do
nanması ç.ö\ün bütün mütkül\c-

rini ortadan kaldırmıııtır. lıalyan· 
!arın şimdi bir taraftan müdafaada 
bulunurken diğer taraftan mü· 

him mikyasta su sıkıntısı da çekmekte 
oldukları tahmin edilebilir. Bardia 
da eıı büyük su kuyuları, lngiliz· 
!erin eline geçmiştir. 

• 

Tobruk'ta deniz suyundan gün
de 30 ton iyi su istihsal eden tas 
!iye haneler de tehlike altındadır. 
Zaten bütün menbalar ellerinde 
bulunduğu zaman bile günde an
cak her askere bir litre su dağı· 
tılmakta idi. Bugün buna da imkan 
kalmamaktadır. Halbu ki buradaki 
çöl harbinde su, mermi kadar top 
kadar, tank kadar mühim Lir un· 
surdur. Çünkü Marmasik öyle bir 
cehennemdir ki burada 24 saat su 
suz kalmak bir insanı öldürmeğe 
kafidir. Rutubet derecesi sahradan 
daha azdır. Büyük sahrada rutubet 
yüzde 40 olduğu halde burada 18 
dir. işte bu hal susuzluğun doğur
duğu faciaların artmasına sebep 
olmaktadır. 

Netice 
Jtalyan ordusunun feci akibeti bu 

satırları• yazdıiımız ane lcadar 

[Devamı Üçüncüde} 

Şişeler içinde 
bulu an servet 

lsviçre· 
de Baar 
civarında 
bir duva-._ ________ ,, rın dibin-

de bir şi.şe içinde beş bin dolar
lık kağıt para, bir takım elmas· 

!ar ve pırlantalar bulunmuştur. 

Derhal polis haberdor edilmiş 

ve araştırmalara başlanmıştır. Y •· 
kın bir yerde diğer bir şişe daha 
bulunmuştur. Bu şişenin içinde de 
birkaç bin dolar ve elmaslar bu
lunuyordu. 

Şişeleri kimin bıraktığı bir 
türlü anlaşılmamıştır. Bunların 

çok zaman evvel burada terke· 
dildiği tahmin olunmaktadır. 

A 1 t ı 

At 
n 

alları 

l s p an
y o 11 arın 
cenubi A· 
merikada-,_ _______ __. ki Peru'. 

yu zaptettikleri ıaman ellerine he
sapsız altın geçirdiklerini tarih 

yazıyor. Fakat altınların ne mik· 
tar olduğu bilinmemekte idi. Son 

zamanlardaki araştırmalar bu al· 
tın yağması hakkında bir fikir 

vermiştir. Yalnız lspanyol ser· 
gerdesi Pizarro,nun hissesine bu

günkü bizim para ile yirmi bir 
milyon liralık altın külçe düşmüş· 

tür. Mücevherat başkadır. Bu 
memlekette demir buluıımadığın. 

dan lspanyollar atlarının nallorı-

nı !tından yaptırmışlar. 

Altına gark olan macerape

rest lspanyollar bunu nereye sar

fedeoeklerini şaşırmışlardır. Bir 
şiıe şaraba 440 lira, 1 kılıca 

1700 ili\ 2200 lira, cins bir ata. 

110,000 lira vermişlerdir. Bir ge

ce kumarda bir milyon altın kay
bedenler vardı. 

• 
1 Sıcak belde 1 Gürcis-
'----------' tanın mer-
kezi Tiflis Şimdiki isminin 
şekli Tbilisi - şehrinin son nıı

fusunun 500,000 k~iye baliğ ol

duğu son sayımda anlaşılmıştır. 
On sene evvel nilfusu iki yüz 

elli bin idi. Nüfusunun artması 

burasının şimdi büyük bir sanayi 

merkezi halini almasından ileri 

gelmiştir. Başlıca sanayii çay ku· 

rutma tesisatı, ipek nsucat ve 

petrol müştakkıtı fa.brikalarıdır. 

Tiflis Çarlık umanında bü

tün Kafkasyanın merkezi idi. U-

mumi vali burada 
Tiflis memur ve 
idi. 

oturduğundan 

askerle dolu 

Şehrin ismi (Sıcak belde) 
manasını ifade eder. içinde kap· 

lıcalar bulunduğundan bu ısım 
verilmiştir. Kaplıcalar 47 santi· 

grad hararette kükürtlüdür. Tiflis 
tam bin beş yOz sene evvel te· 

ıis e<iilmiştir. Venedikli seyyah 

Marko Balo Kublan hanın nezdi· 
ne giderken Tiflise uğramış ve 
bu şehrin o vakitki halini seya• 

hatnamesinde uzun uzadıya yu· 
m,şfır. 

Cephede Büyük Britanya, cep
he gerisinde Birleşik Amerika va
ziyet alJnıştır. Bundan dolayıdır ki 
Amerika lngilizlerin dikte edilmiş 
bir sulh yapmasına müsaade etmi
yecektir. Bundan şu manayı çıka· 

rırız: 
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E.ğer günün birinde farzımuhal 
lngiltere mağlı1p olacak oluraa, 
Birleşik Amerika diktatörler rejimi
ne karşı tek başına harbe devam 
edecektir. O zaman· iş büsbütün 
başka bir şekil alacaktır. ;Ruzvelt 
bu söıleriyle zafere kadar barba 
devam etmek hususundaki kararını 
teyit etmiştir. 

Amerika Cümhurreisinin tayin 
ettiği bu gaye, lngilterenin de 
harp gayelerinin aynidir. 

Şüphesiı Amerika bundan son
ra tıpkı harp halindeymiş gibi me
sai sarlına mecbur olacak, Amori
kalı vatandaşlar yıi'Jnla külfet al
tına girecekler; çünkü nihayet, de· 
mokrasilere y a p ı 1 a c a •. k 
yardımların bütün zorlukları onla
rın bstüne yüklenecektir. 

Afrika harbi 

Bu haftanın ikinci mühim hadisesi 
Afrika ceph.,.inde olmuştur. Her 

birisi beş kadem genişliğinde be
ton kal' alarla ve Kazamatlarla mu
hafaza ltına alınan Bardia dijşuıÜf, 

. yine lngilizler 30 binden ı ... ıa ltal· 
yan esir etmişlerdir. 

BU KADIN 
- ilk bakışta basit ve kolay 

görünen neticeyi elde etaıekuki 
yavaşlılığıoıın esbabı ınuhaffife~ini 
anlatmak istedim. Aradığımıı ada
mın ismini öğrenmem için çocuk
ların revezeliği kifi geldi. Şatoda 
bu Jorja ait herşey, elbise, evrak, 
fotograflar kaybolmuş; yalnıı bir 
şey miilttsna •.. 

Friç ayağa kalkınıştı. Dunr
lardaki kitap raflanndan birindeki 

ilk sıra kitapları kaldırdı. Arkada 

kapları mürekkep lekelerile dolu, 
eski mektep kitapları duruyordu. 

- Şunlara bir göz atmak is· 
temezmisiniz şef? 

Kompars, Friçin yanına gitti. 
Şöyle bir baktıktan sonra kitapla· 
rı birer birer bakarak iki grupa 
ayırdı. Yüzü gülüyordu: 

- Ah, Friçl $z bunu daha 
evvel meydana çıkarabilirdiniz! 

- Kristof Kolombun yumurta 
hikayesi gibi değil mi? 

Bu evde ayni nesilden iki 
ırencin bnyndijiil anlaşılıyor. Bun· 

lardan biri Latinceye ve Filozofiye 
çalışmış. Şu mekanik, umumi coğ· 
rafya üıerinde etüdler, atçılık ki· 
taplarını okuyan herhalde o değili 
Bunlar Sen Sir mekt.ıbine kabul 
imtihanlarının hazırlık dersleri de· 
Sil ama, bu mektebe girmek ga· 
yesile çalışan bir gence ait olduğ"u 
belli .. 

- E.vet şef.. Şimdi kitapll.rı 
açın. ilk sayfalarında isimlerini bi· 

le bulacaksınız,. Birisinin i•mi Kriı
tiyan. 

- Bu PJlpaz ol.anı .. 

- E.vet. Öteki.. Titremeyin 

şef, ötekinin iımi de Jorl Gayyard .• 
Şu kitaba bakarsanız daha tafsilat 
da görebilirsiniz. Bakın ne yazıyor: 

Comiche Saint Louis 1910 
Biliyouunuz ki Sen Sir askeri 

mektebi namzetlerine Comichon 
ve bunların sınıflarına da Comiche 
deniliyor. 

Kompara aevinçle haykırdı: 
- Bravo Friçl Vaıifeni yavaş 

fakat fevkalldo bir mnvaffakiyetle 

;'f·_. o· A.~::.-H·, .. ·· ı·L· · ı· ·; _; H"· .. • .... ·r~_-A·. _ .... e '-.:E· R L E R 
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Seyhan nehrinde hüviyeti 
meçhul bir cesed hulu 
Kurban bayramının birinci günü Hadırlı köyünün Y assıbucağı mevkiin 

de Seyhan nehrinde hüviyeti meçhul bir cesed görülerek . sahile çı
karılmış, müddeiumumilikçe hadiseye el konmuştur. Yapıla~ tetkiklerde 
cesedin kime ait olduğuna delalet eder hiç bir vesika bulunamamıştır. 
Uzun müddet su içinde kalan, karnı boşalan ve kolları kopan cesedin 
35 yaşlarında bir erkek olduğu sanılmaktadır. Üzerindeki elbiseler, ölü
nün makinist bulunduğwıa ihtimal verdirmektedir. Yapılan otopsi netice
ıinde ölümün harici bir tesirle vukua gelmediği görülmüştür. 

Tahkikat devam etmektedir. 

fbi~~ 
Lig maçlarının birinci 

devresi bitti 
Pazar günü Lig maçlarına devam olunmuş ve birinci devre bitiril

miştir. Ôn1müzdeki hafta ikinci devre maçlarına başlanacaktır. 
Pazar günkü karşılaşmalard• Demir•por, Seyan Gençlik kulObuna 

2-1 galip gelmiş, idman Yurdu E.rkek Muallim mektebiyle 0-0 bera
bere kalmıştır. Milli Mensucat - E.rkek Lisesi maçını 0-6 Milli Men· 
sucatçılar kazanmıştır. 

Bölgemiz Lig maçları puvan vaıiyeli şu şekli almıştır: 

Kulüp Maç Galip Beraber M3ğ Attığı gol Ye. gol Puvan 

E.. muallim 

M. mensucat 
idman yurdu 
E.. lisesi 

8 

8 
8 
8 

Demir spor 8 
Ma. mensucat 8 
Seyhan G.K. 
Toros G.K. 

8 
8 

Ziraat li•esi 8 

6 

5 
5 
5 
3 
2 
2 
1 
o 

2 

2 

1 
2 
'l 
l 
J 
1 

o 
1 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

34 

29 
15 
16 
14 
12 
4 
8 
8 

8 
12 
6 

26 
18 
20 
20 
20 
17 

22 

20 
20 
19 
16 
14 
12 
11 
8 

Mersin idman yurdunun yılllk kongresi 
Mersin ( Hususi muhabirimiz

den ) Mer.-inin yegane spor teşek· 
külü olan ve her şubesinde canlı 

faaliyet gösteren, 940 senesi Tür· 
kiye futbol ikinciliğini alan (idman 
yurdu gençlik kulübü) 10·1·940 
tarihinde kendi binasında senelik 
kongre!lini akdetmi1tir. 

Kongre reisliğine Necip Mecit 
Ergun katipliklere Hayri [Gültekin 
Vasfi Orgun seçlldiktensonra !ruz
nameye geçilerek bir senelik idare 
heyeti ve muhasebe raporları 

okunmuş, mevcut azanın •ittilakile 
tasvip edilmiştir. Bunu müteakip 
beden terbiyesi genel direktörlü
ğünden gelen talimata göre kulüp 
niıamnamesi !"değiştirilmiş kulübf"' 

Kayakçılar döndu 
Kurban bayramı münasebetile 

Toroslara gitmiş olan bölgemiz 
kayakç1 g!ubu evvelki gün dön
müştür. Kayakcı gençlerimiz hu 
gezilerinde kayma eksersizleri yap· 
mışlar, köylülerle yakından alaka
dar olarak hasta köylülere ilaç 
dağıtmışlardır. 

Kadirlide Domuz 
mücadelesi 

Kadirlicle domuzla m5.cad~leye 
devam olunmaktadır. Geçen ay 
zarfında iki sürek avı yapılmış, 
birincisinde 21 ve ikincisinde 9 
domuz öldürülmüştür . 

Kadirlinin diğer köylerinde ter· 
tip edilen mevzii avlar esnasında 
da 52 domuz itli.f olunmuıtur. 

1 nakdi yordımda bulunan tüccarla· 
1 rımıtdan Şükrü Malıy ile Şevket 

Pozcu'nun fotoğraflarının kulüp 
binasın sılmasına •karar verilmiş 
gösterdiği faaliyetten do'ayi Fahri 
Merzecinin yeniden kulüp reisliğine 
seçilmesi açık reyle ve ittifakla 
kabul edilmiştir. Kulübün Fahri re: 
isliğine ötedenberi gerek kulüp 
gerekse sporcularımıza karşı dai
ma yardımlarda bulunan Belediye 
reisimiz Mitat Toroğlu seçilmiş, 
büyüklerimize kongre reisliği ta
rafından tlzim te~rallaPı çeldlmesi 
alkışları~ kabul edilerek baya çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Fahri Merıeciniu tekrar kulüp 
reisliğine intihabı spor sevenler 
arasında çok iyi karşılanmıştır. 

Poline: 

Pelto Hırsızı 
Gaziantepli lbişoğlu Hüseyin 

Camkale, Mabmutoğlu Ahmet Baş
korucunun Ceyhan otelinden palto
su ile caketini aşırmış ve Tarsusta 
satmıştır. Suçlu üzerinde 905 ku
ruşla ..ıakalanmışhr. 

• Yamaçlı mahallesinden Ga
ripoğlu Aziz inal, ayni mahallede 
Ridvanoğlu Yusuf ve lsmailoğlu 
Hasanın evlerinden yorğan, yastık 
yüzü, kadın elbisesi ve iskarpini 
çalmaktan suçlu olarak yakalan· 
mıştır, 

• Ali kızı Cemile Bilengület, 
Şerif kızı Cemile ve Kamilenin, 
misafir olarak gittikleri Aliyenin 
evinden üç lira çaldıkları ihbar e
dilmiş, suçlular hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

CASUSTUR 
Çeviren : EF • KA 

tamamladın. Bak şurada ne güzel 
parmak izleri var. Jorj denilen a
dam talebeliğinde ellerini çok mü

rekkepliyormuş. 
- Ne işe yarat bunlar? 
- Sahi mi söylüyorsun Friç? 

Aptal rolü yapayım derken yok1a 
•ahiden aptallaştın mı? 

- Affedersiniz şimdi anladım. 
- Birkaç gün sonra üçünüz-

de buradan alınacakaınız. O zama
na kadar bana bu şatoda, yahut 
başka yerlerde bu parmak izlerinin 
işlerini bulmağa çalışın. 

Sen Korentene döndüğünüz 

zaman bilaistisna herkes için sen 
benim emirborim, Konrad ile Lang 
da Kantinde neler olacaksınız. 
Kiıme ıizin kim olduğunuzun far 
kına varmamalı ... 

il 

( 15 Ha;ıiran salı 191'5) 
Komparı, zabitan mahfilinde 

bira ve likör ıretiren garsona em
retti: 

- Biz seni çağırmadan gelme .. 

Mülazım akşam yemeği esna
sında dalgın ve zihnen meşgul fÖ· 
rünmüştü. Gayyiird şatosundan dö
neli iki gün oluyordu. 

Ştroberg sordu: 
- Burada serbestçe konuıa

bilirmiyiz dersiniz? 
- Tabii.. Bu ne merasim böy· 

(e. 
- Şahsan yaptıiım tahkikat 

esnuında tesadüfen öğrendijim 
ba:ıı noktaların böyle hep bir ara
da konuşulmağa layık olduğunu 
sanıyorum. 

~apazın. kalkmağa davrandığı
nı rorünce ilave etli: 
Rica ederim kalınız. Sizin de ilim 
ve fazlınızdan istifade etmek iste
riz. 

Ciddi mi söylediği, yoksa la
tife mi ettiği anlaşılamıyardu. Pa
paz Haym ile Şmit arasında bir 
koltvğa oturdu. 

Haym alay atti: 
Dikkatle ıizi dinliyoruz bay 

profesör. Kabiliyetsizliğimizi ve 
beceriksizliğimizi bize bir kere da

ha isbat etmek işine girişebilir.sinizl 

Size şimdiden şunları söyliyeyim: 

(Detlam Edecek) 

• Ziraat Vekili B. Muhlis 
E.rkmen lzmirde vekalet teşkila

tına dahil müesseseleri, fidanlıkları 

gf'zmiş, tetkikler yapmıwtır. Vekil, 
Manisada bazı çiftliklerde Man

tafon ırkından sığır yetiştirme 
merkezleri tesis edileceğini söyle
miştir. 

• Ankarada Bakanlıklar mahal 
lesinde yapılma~ta olan inhisarlar 
Umum Müdürlüğü binası tamam
lanmak üzeredir. lnhisarlaı· Umum 
Müdürlüğü ilkbaharda Ankaraya 
nakledilecektir. 

• Ankaradan bildirilditine 
göre Önümüzdeki zUnlerde Vek.f
letler 1941 mali yılı masraf bütçe
lerini hazırlamağa başlıyacaklardır. 
Maliye Vekaleti Şubat ayı içinde 
1940 malt yılının tahakkuk etmiş 

varidatını esas tutarak 1941 mali 
yılı varidat bütçe proiesini hazır
layacaktır. 

• Gönende pasif korunma 
tecrübeleri yapılmış, denemeler 
memnuniyet verici şekilde muvaf· 
fakiyetle başarılmıştır. 

Kadirlide bu yıl alman 
me.yve mahs·uıu 

Kadirli kuasının meyve mıth· 
sulü hakkında hazırlıınan bir ista
tistiğe göre, bu yıl iki ton ceviz, 
5 ton zerdali, 10 ton ıeftali, 150 
ton nar, 50 ton dut, 10 ton kızıl

cık, S ton yaş incir, 150,000 adı:ıt 
limon, 1,200,000 adet portakal ve 
100,000 adet turunç elde edilm~t(r. 

Trablusgarp .. 

Şimali Afrika ltalyaıı m.iltem• 
lekesinin merkoıi olan bu te · 

bir, bizim zamanımızda 35,000 nit
fusluydu. Halkının 600 ü yerli ya
budi, Maltalı ve ecnebi, . kusuru 
ıııüslüınandı.1912den itibaren ltal· 
yanlar buraya birçok milletd«şları
nı taşımışlar, şehirde muntazam bir 
rıhtım, Avrupalı mahallesi v...ır 
tesisat vücnde getirmişlerdir . .Bi
zım zamanımızda da işlek çarşıları 

Süleymanı kanuni zamanında ya· 
pılmış büyük ve süslü bif camisi, 
birçok mescidleri, suru, kalesi, ge
niş bir hükdmet konağı, feneri, 
şark tarafında Münşiyye isimli por
takal ve limon bahçeleri ve bu~· 
malıklar içinde sayfiyesi vardı. Bu 
şehir Afrikanın içlerine doğru k i': 
van yollarının kalktığı ilk iıtasyon
dur. ihracatı sığır vesair hayvanat, 
tuz, meyva, deri, devekwıu tüyü 
ve cenuptan gelen !il d~idir. Trab
lusta güzel lı.asır örülür. Kuyuıa· 
culuğa ve fil di eoe müteallik OJYa 
yapılır. 

Şehirde yerlilerin oturdukları 
evler medrese şeklindedir. Pen~e
releri orta avlularına açılır; bina; 
lar sokağa bakmaz. Yerli mahalle
lerde sokaklar pek dardır. Bir ta
k1m kemerlerin altından geçilir. 
Hava layıkiyle cereyan etm.ez. Bu
nunla beraber iklim itib.ariyle . şeh
rin havası mutedil .ve sııtJamdır. 

••• 
Trablusgarı> şehri pek eskidir. 

Berberler zamamndalci ismi Vaye 
yahut Vayat imiş. Araplar buradan 
Binara diye bahsederler. 

Finikeliler şehri zapt ve imar 
ettiler, Romalılar da Oya ismini 
koydular. Tripolis üç şehir demek
tir; biltiln o havalinin ismidir. Arap· 
lar bu kelimeyi Trablus ~aliııe ge
tirdiler ve bizzat şehre de verCll· 
ler. 

Müslümanlar hicretin 23 üncü 
senesinde Amir bin - Ül - As 
kumandasında T rablusu fethettiler. 
Şehir on altıncı asır başlangıcında 
lspanyolların ve sonra Malta şö
valyelerinin eline geçti. Süleymani 
Kanuni zamanında da Osmanlılar 

fethettiler . 
Bundan otuz sene evvel Trab

lusurarbi ltalyanlar bizden aldılar. 
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Karaciğerden 1ıaç 
H 

· ı · bir yemeg· i ilaç olarak ekimler hastalıkları y~nmek yenı mıyen .. 
. . ' . . herkesin klı ermedığın· 
ıçın her şeyden ıstılade et· yeme.~e . . . h I 

·----ı 
Bulgar Başvekili 
Filof'un mek istediklerinden, öteden beri d<>n oylelerı ıçın hml~hsul 5 azır dan-

. · mış karaciğer ü a' arı var ır. 
karaciğeri de ilaç olarak yedırmış- d . . . · · ga 
!erdir. Pek eski meşhur heldmler- Bunlar vkücu ~.n ıçerıs~~~n- ~ıyr:ini 
den Celse, sıtma hastalığına karşı edilince aracıg-er yem 

1 1 

k tutarJar. tilkinin karacig' erini kuruttu tan 
Ancak etle deri arasında şırin

sonra toz haline getirerek balla 
8'4 etmek çokça ı'ztırap verdiği 

Yedirirdi. Gece olunca g'ö•leri gör-
. için şırınga edilen yeri kızarttığın· 

miyenlere de keçinin karaciğerin.• 
d d dan hülasaları adale arasına şırın· 

kızarttırarak yemeyi tavsiye e er ı. 
Buna sebep olarak keçilerin gece- ga ederler. 

nutku 
Sulh, küçük 
mil /etlerin 
elinde değildir 

Yunan il erile
yişi devam 

ediyor 
Arnavutluktaki ltal----
yan bat ku andant - - -
yine deği,tlrlldı 

Londra 13 ( A .A) - . .\rnavut· 
luktaki ltalyan kuvvetleri baş ku
mandanı General Saddunun, sıhhi 
vaziyetini ileri sürerek istila ettiği 
haber alınmıştır. leyin de gündüz gibi gördüklerini Karaciğerin kendisi zaten le•· 

anlatırsada, şimdi gece olunca •etle yenilir bir şey olduğundan 
ırörmenin A vitamini eksikliğinden adele arasına karaciğer hülisası 
il~ri ıreldiği bilindiğinden o meşhur şırınga ettirmektense karaciğerin 
hekim • farkında olmıyarak - kara· kendisini yemek elbette daha iyi-

Hiç bir yabancı 
rejimin memle
ketimize glrme-

e mUsaade 
etmlyeceğizl 

ciğerde bolca nisbetinde bulunan dir. Hem de kansızlığa karşı ilaç 
A vitamini tedavisi yapardı demek olmak için karaciğerin tilkiden.: ke- ----· 

Roma 13 ( A.A ) - ltalyan 
Genel Kurmay başkanı General 
Kavellero Arnavutlukdaki ltalyan 
orduları baş kumandanlığına tayin 
edilmiştir. 

olur. çiden yahut kudurmamış • kopek-
Gene eski zamanların meşhur ten gelmesine hiç lüzum yoktur. 

hekimlerinden Di· "lf A Z A N Sığır eti, koyun 

yoskaridin fikrine 1 D A G A 1 eti ·meraklısı 0
• 

göre de eşeğin • • !ursa ·o hayvanın 
karaciğeri sar' a • eti olur. Y a~n~z 
h89talığına, kudurmuş köpeğin ka- h•ngi hayvan olursa olsun keçının 
raciğeri de kuduz illetine karşı de- karaciğeri daha makbule geçer. 
va olurdu. Bunların da ne türlü Onun için dananın, kuzunun ve 
tesir ederek hastalığa deva olduk- oğlağın koraciğerleri tercih edilme· 
ları belki bir gün anlaşılır. Eşek eti lidir. 
her vakit makbul bir et olduğun- Günde 200 gram kadar kara-
dan, o zaman eşeğin karaciğerine ciğer yemek yetişir. Buda yiyecek 
ratbet gösterileceği ihtimali olsa kimsenin keyfine göre: Onu büs-
da, kudurmuş köpeğin karaciğerini bütiln çiğ yiyebilenler, ciğerden 
yemek - hele büyük Pastör kuduz gelince, afiyetle yerler. Öyle yap-
lıastalığına karşı aşı devasını bul· mayanlar kıydırarak iki dilim ek-
duktan sonra · pek güç olacağın- mek ~üzerine tereyağı ve reçel 
dan köpeğin karaci(erine rağbet sürdürüp onlara kıyılmış karaciğe· 
gösterilebileceğine ihtimal verile· ri de karıştırırlar. Hafifçe kızartı· 
ınez. larak ciğer kebabı şeklinde yeme· 

Şimdiki halde karaciğer kan· ğe de mani yoktur. Yalnız karaci· 
sızlık hastalığının derin şekline ğer çokça kaynatılırsa ·lerkibinde-
karşt pek makbul, hem de en yeni ki tesirli madde suya • karışacağın-
deva olarak tanınmaktadır. in- dan ciğer haşlamasını sevenler 
Pn hasta olunca yemeklerin bir ilaç olarak yiyecekleri karaciğer 
çoğuna yahut bazılarına karşı per· haşlamasını on dakikadan ziyade 
Jıiz etmeyi kolayca kabul ederse kaynatılmamasını sıkıca tenbih et-
de, karaciğer gibi zaten her vakit melidir. 

Karaciğerin kansızlığa karıı 

1 ÇAPRAZ EclfıLENCE 1 
iyi tesiri vitaminlerle değil kandaki 
kırmızı kürecikleri arttırmak sure· 

----- tiledir. Onun için karaciğer yeme-
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Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

l - Özgürlük. 
2. - Uğursuzluk değil - Ba· 

şına "S,, jl'elirse yıl olur. 
3 - Hurafeler - Doktor rü· 

muzu. 
4 - Sonuna " 1 ,, gelirse bir 

fÖz hastalığının devasıdır, 
5 - Sonuna "S,, gelirse eski 

bir ispanya kralı - bir ticaret •a

purumuz. 
6. - Bir hayvan hastalığı -

sonuna "T,. gelirse katranın kar
deşidir. 

1 - Huysuzluk. 
8 - Tenavül et - sözleri. 
9 - En sıkı - lrileşmenin 

başı. 

10 - Tercihet. 

ğe başlayınca kansız adamın iştiha-
sı düzelir, benzi yerine gelir, nefes 
darlığı kalmaz, yürek çırpıntıları 

kaybolur, vücudün ötesinde berisin· 
de toplanmış olan şişler geçer, 
kuvveti yerine gelir, midesi düzelir 
peklik le kalmaz. 

HARP NOTLARI 
( Baştarafı ikincide) 

bu merkezde idi. Bundan sonra 
bunun s a l a .h bulmasına im kin 
yoktur. Çünkü gene r a 1 Vevel 
şimdiye kadar çöl harplerinde 

tatbik edilen tabiyeyi alt üst ede· 

rek yeni bir usul meydana koymuş

tur. Afrika sahillerindeki ltalyan 
şehirleri birer birer yutulnıaktadır. 
Ve garba doğru ilerleyince ltalyan 
mukavemeti daha azalmaktadır. 
Çünki hem manevi hem maddi kuv 
vetleri kırılmıştır. 

ltalyan tayyareleri::Sinek maki· 
nesine yapışan sinekler gibi Üsle· 
rinden kalkamamakta ve lngiliz 
tayyareleri tarafından bulundukları 
y rd imha edilmektedir. Grazyani 
şimdiye kadar Alrikadaki tayyare· 
!erinin yarısından fazlasını kaybet 
miştir. Bu vaziyette Alman yardı· 

Sofya: 13 [a. a.] - Başve-
kil Filo! dün Rusçukta 

•Öylediği nutukta ezcümle demiş. 
tir ki: .. Yeni bir cihanın tesisi 
arefesinde bulunuyoruz. Bütün mil 

letier ister istemez bunJan müt~essir 
olacaklarüır. Bulgaristan da bir 
Avrupa memleketidir. Bu sebeple 
karar verirken, siyaset güderken 
büyük dikkat, basiret ve soğuk· 
kanlılıkla hareket mecburiyetin
deyiz. Harekatımızda yalnız emel
lerimizi değil, kabiliyetlerimizi de 
gözönünde tutmalıy•z. HükGmet 
şimdiye kadar sulhu muhafaza 
için elinden geleni yapmıştır. Fa
kat sulh küçük milletlerin elinde 
olan bir şey değildir. Bunun için 
her millet her türlü ihtimallere 
karşı daima hazır bulanmak mec
buriyetindedır. Biz hayati menfa. 
atlarımızı, hürriyetimizi, istiklali
mizi her vaziyete karşı müdafaa. 
ya hazır olmalıyız. Bulgaristan 
hürriyetini muhafaza için asırlarca 
mücadele etmiştir. Aleyhimize 
yapılan muahedelerin tadilini iste
riz; Amma sulh yolundan yürüye· 

rek bu neticeye varmak şartileisteriz. 
Dahili siyasette hükQmet ni

zam ve sükQn tesis etmiştir. Bu
nu bozmak teşebbüslerire karşı 

merhametsizce hareket edecektir. 
Memleket dahiline Bolşeviklik, 

Nasyonal Sosyalistlik ve Faşistlik 

girmesine müsaade edemeyiz. Bun· 
lar kendi memleketleri için çok 
iyi rejimler olabilir. Fakat Bulga
ristan ne Rusyadır, ne Almanya
dır, ne de ltalyadır. Yapacağımız 
şeyi yalnız adi bir taklit hevesiy· 
le değil, memleketimizin y~ksek 

menfaatlarını, tarihi an'anelerini, 
ikti•adi uzviyetini oazarıdikkal a 
alarak yapmalıyız . ., 

Başvekil Filo!, bundan sonra, 
orduyu hazırlamak için sarfedilen 
gayretlere işaret etmiş ve "Bul · 
gar mill~ti kendi ordusu ile· ilti· 
har edebilir.,, Sözleriyle nutkunu 
bitirmiştir. 

mının da ne gibi bir tesir yapaca
ğı hakikaten süale şayandır. Filha 
kika 500 Alman tayyaresinin ltal· 
yan :<ahillerinden Afrikaya hareket 
etmek üzere hazırlandığı söylen· 
mektedir. Fakat bu tayyareler Af· 
rikaya fgelirlerse, ltalyan tayyare· 
!erinin kadavraları arasında kendi· 
lerine inecek saha bulamayacak
lardır. Afrikada ve Akdeniz de 
ltalyan meselesi hal edilmiştir. Yar· 
dım çok ge'Ç kalmıştır. 

Atina 13 ( A.A) - Yunan 
Propağanda nezaretinin resmi söz
cüsü, müşkül arazi şartlarına rağ

men Yunan ileri hareketinin devam 
etmekte olduiunu söylemiş ve de
miştirki: 

"Düşman 10 havan topu ve 
bir miktar mitralyöz bırakarak çe
kilmiş ve yeni mevziler tutmuştur. 
Diğer bir mıntakada lıalyanlardan 
7 subay ve 114 asker esir aldık. 
Yunanlılar keza yiyecek ele geçir
mişlerdir.,, 

Atina 12 ( A.A ) - Cepheden 
gelen haberlere göre, Şimal cep
hesinde büyük bir muharebe başla
mıştır. Klisura mıntakasında Yu
nanlılar zaptetmiş olduklan mevzi
lerini tahkim ile meşğuldürler. Dün 
ltalyan hava kuvvetleri Yunan mev
zileri gerilerinde faaliyette bulun· 
muşlardır. 

Atina 12 ( A.A) - itimada 
şayan menbalardan gelen haberlere 
göre, Arnavutlukta ltalyanlara karşı 
isyan hareketi gittikçe büyümekte· 
dir, Dağlara çıkmış olan asilerin 
mühim bir yekGna baliğ olduğu 

anlaşılmıştır. isyanın mühim bir 
sebebinin açlık olduğu söylenmek
tedir. Son zamanlarda ltalyanlar 
Arnavut askerl-.rinin iaşesine dik
kat etmemektedirler. 

Manastır 12 ( A.A ) - Röy
ter'in hususi muhabiri bildiriyor: 

Elbasana gelen yol üzerinde 
sevkülceyşi bakımından mühim hal· 
yan mevzilt>ri Yunanlıların eline 
geçmiştir. Muhabir bunu son derece 
mühim muvallakiyet olarak telakki 
etmektedir. 

Sovyet ajansının tekzibi 

Bulgaristanda 
Alman kıta/arı 
m ı var? 

SONyetler;Bulgarhük:Ometinin 
bu yoldaki talebine muva
fakat cevab ı vermemişler 

Moskova 13 [a.a] - Tas ajan· 
., teblig ediyor : 

Ecnebi basını, istihbar kayna
ğı olarak Bulgaristanın bazı mah
fillerine atfen, bir kısım Alman 
kıtaa tının daha şimdiden Bulta· 

' ristana nakledilmiş olduğu, bu kı
taatın Bulgaristana naklinin Sov
yetler birliğinin malOııı~tı dahilinde 
ve muvafakatı ile devam ettiği ve 
nihayet Alman kıt'alarının Bulga
ristandan geçmesi hakkında Bul
~ar bükümetinin talebine Sovyet· 
ler birliğinin muvafakat cevabı 

ıı ÇAK 1C1 EFE '' 

Tefrika No. 

48 
sordu )ı Bana bak oğlum Söyle 
Seleryadi çorbacıya ki, biz fena 
damlarmıyız? 

Esir çocuk büyük bir neş'e 

'çinde bulunuyordu. Halinde kor
kudan ve endişeden eser yoktu. 

Kirye Selery adi, dedi, ele ne 
öylerse ona bak. Korkma. Ben 

Prodromoaun oğluyum. 
Seferyadi hayretler içinde idi. 
- Ne arıyorsun beraber? 
- Beni dağa kaldırdılar. Be-

r ~r .ıı;oıiyorıız. 
Mryadl ... ılyeti anlamııtı. 

Çiftliğe girdiler. Seferyadi biz
zat hizmet ediyor, efelere ikramda 
kusur etmiyordu. Gerçi vaziyetin
den emin olınuştu. Fakat ntde olsa 
bunlar eşkıya idi. Canlarını 'lıkacak 
hir hal karşısında insanı tavuk bo
ğazlar gibi öldürüvedrlerdi. 

Çiftlik sahibi m~teber misafir
lerine derhal dört kuzu birden 
kestirdi. Çakıcı çiftlik odasında 
kurulmuştu. Tuttu binanın önündeki 
güzel ve açık meydanlığa fenerler 
yaktırdı. Masalar kuruldu. R~kılar, 
mezeler haıırlattı ve her şeyın ta
mam olduğunu gördükten sonra 
efenin yanına girdi : 

- Affedersiniz ele, dedi, misa. 
lir umduğunu değil, bulduğunu yer 
diye sizin Türkçede güzel bir laf 
vardır. Bu akşam için kusura bak. 
mamanızı rica ediyorum. Hazırı:la 
bir şey yoktu. Şimdi kuzu kestir
dim. Adamlarımın arasında usta 
olanlar var, bir saate kadar hazır
larlar. isterseniz biz de dışarıya 
'l'ıkıp bir kaç rakı içelim .. 

Seleryadi ÇaJucı efenin rakı 
içtlWine ıahip olaınştu. 

Çakıcı yerinden kalktı, oda 
kapısından çıktı, müteaddit fener· 
lerle aydınlatılan avluya geldi. Ma· 
sanın başına oturdu. 

Yaz akşamıydı. Mehtap mavi 
bir nur yığını halinde bu uçsuz, 
bucaksız gibi görünen sahraları 

akıp gidiyordu. Sularda böcekler 
cırlıyor, kurbağalar uzaktan uzağa 
sesler veriyordu. Ortalıkta yaz ak· 
şamlarına mahsus güzel bir toprak 
kokusu vardı . Seferyadi elendi 
burada çiqek yetiştirmeği de ihmal 
etmemişti. Akşam salaları, ortan· 
cala, karanfiller ayla fenerlerin bir· 
birlerine karışan ziyaları içinde 
daha revnaklı, daha alımlı görünü· 
yorlardı. Bu akşam burada rakı 
içilmez de ne yapılırdı? Bahçevan 
aalatasmın kendisine mahsµs Usa· 
nında bile işrete davet eder gibi 
bir hal vardı. Fakat çakıcı efe 
ağzına bir katre bile rakı koymazdı. 
insanı öldürür, arkasından da 

- Namaz vakti geldi mi ? 
Diye sorarak hemen oracıkta 

secd~ye kapanırdı. Bir tarafta slll· 
lılna karb.an giden insan hay tının 

son ihtiliçla ·1 k .• rı e cırpınır en dıger 
tarafta k 1 . ça ıcı e enın akşam 

namazına durduğu çok defa vaki 
olmuştu, Etu herif musalli bir ca
navardı . 

- itana bak çorbacı! Ne ben, 
"'.' de benim kızanlarıın rakı içme
yız. Bize ikram etmek istiyorsan 
yemeği çabuk hazırlat: 

Seleryadi şaşırıp kalmıştı. Eş
kıya olsun da kendisine arzedilen 
fakıyı reddet in. Bu ol ıı>uydu? 
Sokrat Seferyadi Ç .. kıcınııı bu söz
lerini evveli kızgınlığına hamle
derek fena halde korktu: 

- Ele, dedi. Benim için fena 
fikir beslemediğinizi söylediniz. Hal· 
buki şimöi ikram ettiğim bir kadeh 
rakıyı bile içmiyorsunuz. 

- Sana karşı fena niyetimiz 
yok dedik a. Orada kal. Ben rakı 
içmem anladın mı herif?. 

Seleryadinin ödü koptu. Kır
dıiı potu anladı. Bir kaç kelime 
ile itizar ederek rakıya müteallik 
ne varsa hepsini de masadan top· 
!adı. Bir müddet sonra yemek ye
diler. Ondan ıonra da asıl iıe dair 

H 

f Baştal'tıfı birincide} 
l"-1yada ku ndan buh ı bul11n
duğu netioeaine varilmaktadır. 

Klisuranm doğu şimalinde bu
lunan ltalyan kuvvetlerinin lçekil• 
mek mecburiy~tinde kalacaklarını 
iki gün ;vv •I bildirmiştik. Harekat 
hakkında alınan haberler bu tah
minlerin tahakkuk ettiğini göster
mektedir. 

Şöyle ki; Yunanlılar Üzüm su
yuna doğru uzanan ltalyan müda
faa hattını y'1arak mevzilerini 10-
12 kilometre ileri götürmeye mu· 
valf ak oldular. Bu vaziyette mer
kez cephesinde şu vaziyet hasıl 
olmuştur: 

Timuriça suyunu geçen Yunan 
kıt'aları Berata 15-17 kilometre 
me afeye yanaşmışlardır. 

Üzüm suyu batısında ise ltal
yanlar Şarova ve Preşteyi muha
faza etmekle beraber Yunanlıların 
ileri mevzilerine bir çıkMtı teşkil 
ediyorlar. Fakat Yunanlılar Preş· 

teyi ele geçirmekle bu ltalyan çı
kıntı mevziini doğudan tehdit 
altıra almışlardır. 

Binaenaleyh bu mevzilerdeki 
ltalyan kuvvetler;nin bugünlerde 
daha batıya çekilmesi beklenebilir. 
Eğer bu mevıii muhafazada israr 
ederlerse şimalden ve cenuptan 
yani her iki taraftan bir taarruz 
tevcih edildiği takdirde bu ltalyan 
kuvetlerinin çok müşkül bir duru
ma düşmesi, batı& çekilmeye fırsat 
bulamadan teslim olması ihtimal 
dahilindedir . 

Şimdiye kadar Arnavutlukta 
üç ltalyan ordu kumandanınının 
değişmesini tarih kaydetmemiştir. 

Bütün bu hadiseler, liderlerin or· 
dunun işine karıştıklarını ve lüzum
suz harekette bulunmakta oldulda
rını göstermektedirler. 

Tobrukun Ehemmiyeti 
'I'ob;uk ltalyan Afrikuının Mı-

sıra en yakın hava ve deniz 

üssü olmasından dolayı çok mü
himdir. Tobruk liman ağzı iki mil 
uzunluğunda ve 1500 metre geniş
liğinde olup 12-15 metre su de· 
rinliğinde olması huebile her tür· 
lü gemilerin rahatça yatmaları için 
güzel bir limandır. Ayni zamaııda 
Tobruk lngilizlcrin eline geçince 
mühim bir ikmal üssü olacaktır. 

Bu suretle lngiliz ordusu ba
tıya doğru ilerô hareketlerine ko· 
!aylıkla devam edeceği gibi lıal· 
yan Alrikası ile ltalyan anavatan 
denizyolu daha çok tehlikeli bir 
vaziyete düşecektir. 

.. Radyo Gaa•teal -

v;rdiği haberini işaa etmektedir. 
Tas ajansı şunu beyana mezundur 
ki, eğer Bulgaristanda hakikaten 
Alman kıt'aları varsa ve eğer bun
ların nakli vuku buluyorsa bütün 
bunlar Sovyetler birliğinin ma(Q. 
matı haricinde ve muvafakatı ol
maksızın vuku bulmuş ve bulmak
tadır. Çünkü Almanya Bulgarista
na Alman kıtaatının gönderilmesi 
veya Bulgaristanda ikameti mese
lesini asla Sovyetler birliğine ileri 
sürmemiştir. 

Bilhassa Bulgar hükOmeti Al
man kıbo.atının geçmesi Oe5elesi 
hakkında asla Sovyetler birliğine 
müracaat etr:ıemiştir. Binaenaleyh 
Sovyetler birliğinden hiç bir ce
vap •lmış olamaz. 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

konu,mağa başladılar: 
- Hacı Prodromos senin ah-

babın değil mi? 
- Evet ele .. 
- Senin kahyanın adı neydi? 
- Corci lkonomidi. 
- Kendisi burada mı?. 
- Burada ele. 
- Çağır bakalım ... 
Seferyadi Sokra!, çiftliğin kah

yası Corci lkonomidiyi çağırdı. Bol 
şalvarlı, iki okka püsküllü, biraz da 
fiyakalı olan bu adam efenin .Jıu. 
zuruna geld~ Efe Corciyi tepeden 
tırnağa kadar süzdükten sonra 

- Corci dedi, buradar. Nazilli 
kaç saat? 

- Üç saat tutar ele. 
Filhakika çiftlik Nazilliden on 

dört kilometre mesafede idi. 

SA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsa11 

13 lkincikAnun 1941 
Piyasa cetveli 

1 • Klevland 
ll - .. 

Ena& 
Kr. S. 

Akala 65 
Kapu malı 
P. T emzi Engin 
Kozacı P 

· Ma.Parlağı 49, 50 
Şark buğdayı 
Arpa 
Y.Çiğidi 

Fasulya 

Ençok 

Kr. s. 

42 
51 
50 

4,50 

20 

Ankara Kambiyo Borsası 
13 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 
s 

132 

s. 
24 
20 

~4;qY)i J 

Ank ra Radyosu 
( 14 lldnctklnun SALI ) 

8,00 Prorram ve memleket 
saat ayan 

8,03 Ajans haberleri 
8,18 Müzik : Halil Prorram 

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
sa.ı ayan 

12.33 Müzik: Türkçe plaklar 
12,50 Ajanı haberleri 

13.05 Müzik: Türkçe plaklar prOj'
ramın devamı 

13.20-14.00 Müzik: Karışıktpror
ram 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Cazband (Pi) 
18.30 Konuşma f Çiftçinin Sa

ati ) . 
18.45 Müzik; Çilçinin Saati. 
19.00 Müzik: Şan Resitali -

Bariton Maks Klein . 
19.30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: '.l<ünıe heyeti -

Klastik proırram. 
21.30 Konuşma: Hukuk ilmini 

yayma kurumu adına Avukat Ne
jat Sav: 

"Vesayet nedir? Nasıl devam§ 
oder ve kalkar?" 

!U.45 Müzikı Radyo Qa& otkes
trası [lbrahim Ôzgiir idaresinde] 

1. Morena: Potpuri 
2. Recktenvald : Crinzing'de 

[Potpuri] 

3. Heykens: Colombine'in ran· 
dev usu 

4. Lehar: Lük•enburr kontu 
[Bedriye Tüzünün iştirakile] 

5. Albeniz: Jota Aragonesa 
6. Czernik: Raks'eden kalpler 
7 · Niemann: Vals BoAton (As-

ri danslar sııit'indeo ]. 

22,30 Memleket saat ayarı 
ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tab'. 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat) . 

22.45 Müzik: Radyo salon or
kestrası programının devamı 

23.00 Müzik: Cazbaod ( Pi. ) 
23,25 / 23,30 Yarınki pror

ram ve kapanış. 

'"'~~NOBETCI ECZANE 
Tahsin Eczanesi 

( Yeniotel altında ) 

fTKKVtMI 
14 lkinciktinun 1941 

SAL! 

YIL: iMi • AY: 1 Güo: 14 Kuııa 68 
RWlli 1!156 • il. Kbuo l 
Hicri 1359 -Zillıicce 16 

Bir pedalcı aranıyor 
Matbaamızın pedal maki

nesinde çelışmak lizere bir 
işçi arayoruz. Çalışmak iste
yenlerin idareye müracaatları 
lazımdır. 

eeeee••ee••··· ... •••• ... 

! DOKTOR i 
! Kemal Satır 
• 
: Has tal arını hergiln • 

1 - Hayvanını hazırla. Bu ak
şam Nazilliye geç. Yarin oradan 
şimendifere binip lzmire gidersin. 
Hacı Prodromoı lımirde Forbes 
kumpanyasına haber yolladı. Ora
dan bin altın verecekler. Sana ver· 
moılene bııkası getirsin. Benim 

(Dnamı Var) 

i Kızılay caddesindeki mua-

ı l:.:ne evinde kabul eder. (9) 
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4 BUGON 14 lldnc!k&aıuı ıtııtı 

D•ıKKAT Kasanızda Parayı,Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
: HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELi ALTINDA 

H O R O Z O G L U gişesi. Şubesi yoktur • 376 12 - 6 

TAN SİNEMASINDA 
BU AKŞAM _ 

İki Heyecanlı ve Büyük Macera Filmi Birden 
( 1 ) 

Sergüzeşt Filimleri Kahramanı 

KEN MAYNARD 
Ta r af ı nda n Yaratılan 

BUYUK iNTiKAM 
-

( 2 ) 
Amerika Polis Teşkilatının lştirakile Vücuda Getirilmiş 

Heyecanlı Bir Gangester Filmi 
olan 

1 POLiS PENÇESiNDE 1 
Pek Yakında Pek Yakında 

BUYUK KASIRGA 
Muhasip aranıyor 

GENARAL ELEKTRl•K 3656, 3659 sayılı kanun· 
lar şumulüne giren müesse-

D •• E M h E sat ve devlet memuriyetleun g a nzn n eş ur ve n 1 rinde bulunmuş bir muhase· 

Bu··yu··k Radyo Mu··essesesı· ı heci alınacakter. Taliplerin 
Toprak mahsulleri ofisi Ada· 

GENARAL ELEKTRI
.Kin akü'.11latör ve na Ajansına müracaatları. 

e lektrıkle çalı· 374 8-12-14 
şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsalsı z radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısında 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
361 7-10 

1 Koşunuz ... Koşunuz ••• Ko unuz ••• .' 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın
da NECiP ÖZYAZGAN ticarethanesine 

Dünyanın en sağlam ve emsatsız bir bisikleti olan 

DÜRKOP . "ki ti . d 941 model marka b ısı e er ı n m ev c u u 
t u k e n m e d e n b i r ta n e d e s iz a 1 ı n ı z. 

Portakal bahcesi me-, 
rakltlarına müjde: 

Gayet iyi ve fenni bir su· 
1 

rette yetiştirilmiş turunç fi. j 
danı ve iklimimize en uygun 
nevilerden aşılı portakal if
danları vardır. İsteyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 
Salih Zeki Bugay ticaretha
ne~ine müracaatları . 

Telefon: 74 
353 31;1.3.5.7.9.11.13.15 

Malatya bez ve iplik 
fabrikaları T. A. s. 
Adana mensucat fab
rikası müdü rlüOünden 
Muhterem Çif çilerimize: 

Tohumluk için iyi evsaf
ta Klevlant çiğidimiz vardır. 
Arzu edenlerin fabrikamıza 
müracaat etmelerini rica 
ederiz. 375 8-12-14-19 

~~™~~~~ 
AlSARAY SINIMASINDA 

BU AKŞAM 
SiNEMANIN iKi AŞIK ÇiFTi 

CHARLESBOYERVEIRENE DUNNE 
T arafındsn Büyük bir kudretle temsil edilen 

Sevenlerin Sevilenlerin ve aşkı anlıyanların filmi 
AYRICA : Bayram gün ve gecelerinde görülmemiş bir muvaffakiyetle 

devam eden Tarihi büyük film .' 

-~~ istiklal Kahramanı 
~ iiOırlkç<® $ÖZDÜ 

fW!{, Yer bulamayıp dönmek mecburiyetinde kalan Sayın mUda· 
\lill vlmlerlmlzln seyred~bilmesinl temin maksadlle bu ProOramı· 
~~ da devam edecektir 

1 
DfK~{Af: Suvare için Numaralı Koltuklar Gündüzden alınabilir. 

T e o e 1f o n 212 

Pek Yakında: 
Sinema aleminin on seneden beri yaratabildiği en buyuk filın 

-OTEL EMPERYAL-
~ !SA MIRA0~~!,_:• T~~. MILLAND 

~--~ıA=-t;;~=;dNı;~~....,,~~ltf 1 

DiLBER 1 
kardeşler 1 Kaşeleri 
Tuhafiye Türk 
anonim şirketi 
Cenup vilayetleri esnafına 

bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarşda 
bedcstan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu 
açdığını umum cenupvilayet• 
leri müşterilerine bildirir. 

304 24•26 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
[BUGÜN] MA TBAASl-ADANA 

DERHAL KESER. 

DEVA Kaşelerini 
,, 

7fer ec2anecle aracX,ınız: 

~IA\ TIBA\A\§11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar k, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolanun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Biinaenaleglı (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücıule Getirilen Tabı 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi w Hasust Müe•Mseler Gibi Siz de : 

'!' 

e! işlerinizi CBUGUN) Matbaasında Yaptırınız. E! 

Cetvel klsmlndaı ~esmi ve ticari deft_erle~, faturalar, 
ı tıcaret makbuz ve fişlerı hazırlanır. 

n ıriiıo ügün ve niıan avotıyo or', o H b d k · 

Tabi kısmında ı ilinları,kartvizitler,kiktt vo zarf baılıkları,her C'ılt kısmında• er oy a ıtap ve mecmua en temiz 
ı boyda mecmua,broşiir buılır. ı malzemelerle ve ıür' atle ciltlenir. 

~~~~~----~~~~~~~~-~......LL-~~~~~....;;.;~~.;;;,:;:.~:.;;,;_;;.;;::;;:.;._~~~ 

Yenlistaayon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : IB U 6 U iM - Adana 


