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YURDDAŞ 
Hava tehlikesini önlemek için havada 

kuvvetli olmı&k lazımdır. Kurbanını, kur· 
ban derilerini Hava Kurumuna vermekle 
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Yılbaşı 
piyango 
talihlileri 

Kazanan numaraıann 1 
temamını bildiriyoruz! - Yılbaşı piyangosu dün gece 
lstanbulda Taksimde Belediye ga· 
zinosu salonlarında çekilmiştir. Pi
yangonun neticesini bildiriyoruz: 

Sonlası 6 ile biten 50 bin bi
let ve sonları 5 ile nihayetlenen 
50 bin lira beşer lira kazanmışlardır, 

85 rakkamile biten 5 bin bilet 
50 şer lira alacaklardır. 

Sonları 392, 085, 794, 474, 
460, 989 rakkamlarile biten bilet
lere 100 er liralık ikramiye '.isabet 
etmiştir, 

870 rakamile nihayetlenen 
bütün biletler 1000 er lira alacak 
lardır, 

Sonu 6918 olan biletlere ikişer 
bin lira ikramiye verilecektir. Bu 
rakkamın birler hanesi 8 den gayrı 
numaralarla biten biletler 20 şer 
lira teselli mükafatı alacaklardır. 
(yani 6917, 6916, 6915 ila rakam 
larla biten numaralar ) 

8161 ile nihayetlenen bütün 
hiletler de ik~er bin lira alacak
lardır. Bu rakkamın birler hanesi 
1 den gayrı numaralarla biten bi
letlere de 20 şer lira teselli muka
fa tı verilecektir. 

0784 rakamile biten biletlere 
3000 lira isabet etmiştir. Bu raka
mın birler hanesinde 4 t•m gayri 
rakaınl..ır bulunan biletler 20 şer 

lira teselli mükafatı alacaklar. [Ya
ni 0782, 0783, 0785 ila gibi). 

4343 rakamile biten ·biletler 
be.şer bin lira k:ızanmışlar. Yine 
bu rakamında birler hanesinde 3 
ten gayri rakam bulunan biletler 
'lO şer lira teselli mükafatı alacak· 
lardır. 

10000 lira kazanan 10 numara 
şudur. 

228755, 350734, 068465 248153, 
163377, 112129, 080576, 243,143, 
372895, 033059. 

Bu numaraların 10 lar, 100, 
ler, 1000 ler 10000 ler hanelerin· • 
de bir değişik rakam olan biletlere 
de 30 zar lira teselli mükafatı ve· 
rilecektir. Bu değışik rakam 100 
binler hanesinde olursa ~150 lira 
teselli mükafatı alacaktır. 

333851, 426005 numaralı bi
letler 20 şer bin lira kazanmışlar
dır. Bu numaraların birler, onlar, 
yuzler, binler ve onbinler hanesin
. • • • ! . .ı-~:.;k rşkaın bulunan 
335851 gıbı.) rak~m değışikliği yüz. 
binler hanesinde ise teselli mükafa
tı 400 lira alacaktır. 

005199 numaraya 30000 lira 
çıkmıştır. Birler, onlar, yüzler, bin. 
ler, vnbinler, hanesinde tek bir 
nuınara değişikliği olan biletler 60 
şar lira, bu .. değişiklik yüzbinler 
hanesinde bulunan bilitler 600 lira 
teselli mükafatı alacaklardır. 

40000 lira, 260849 numaralı 
bilete isabet etmiştir. (Bu numara. 
nın onlar, yüzler, binler, onbinler 
hanelerinde bir tek numarada de. 
ğişiklik olan biletler 80 lira, yüz. 
binler hanesinde değişiklik bulur"n 
biletler 800 lira tesel)j m01ıtifatı 
alacaklardır.) 

50000 lirayı 260936 numaralı 
bilet kazanmı~tır. [Bu numaranın 
onlar, yüzl-'r, binler, onbinler ha· 
nesinde bir tek numarada değişik
lik olan biletler 150 lira, bu de
ğişiklik yüzbinler hanesinde bulu
nan biletler 1500 lir teselli müka
fatı alır.~ 

Bu seneki yılbaşı piyangosu
nun en büyük ikramiyesi olan 100 
bin lirayı 150739 numaralı bilet 
kazanmıştır. Geç vakit öğrenildi. 

gine göre, bu bilet Diyarıbakırda 
satılmıştır. 

Tuna üzerinde 
seyrüsefer durdu 

Sofya 31 ( A.A) Tuna 
üzerinde seyrüsefain, buz yüzün
den bi~ çok noktada durmuştur. 
Don o kadar şiddetlidir ki bazı 
mıntakalarda küçük kayıkların bile 
ıehirden a-eçmesi imkansızdır. 

1941 
D ün geceyi neş'e ve kahkaha içinde geçirdik. Yirmi üçü elli 

dokuz geçe ile saat birin birinci dakikası arasında ışıklar 

söndü; tekrar yandı. O kadar sevindik ve o derece güldük ki adeta 
sinirlerimiz bozu1du. Sebep ? . 

Sebebi varını bunun ? . Yeni yıl işte 1 .. 

'•-----· lngiliz Kralı, Orduyu teftiş ediyor 

Zavallı insanlar 1.. Hayat takvimlerinden bir yaprak daha çevirdik

lerinin ve asıl anamız toprağa biraz daha yaklaştıklarının pek ala far

kında oldukları halde zehri bu suretle ilaca tahvilde ruhi bir teselli 

buluyorlar. Hakikat şudur ki, küçük büyük, hepimiz birden dün gece 

yarısı bi:-er hamle daha yaptık; bugün yaşımızı soranlara, biraz acı da 
oba, dün verdiğimiz rakamlardan bir fazlasını söylemek mevkiindeyiz .. 

1 
RUZVEL TIN NUTKU 1 

- Karşısmda dünya -

Berlin 
1 

susuyor! i 
IFak~~: 

ltalyadan bir tehdit 
sesi yükseliyor_! 

Cepheye gitmek üzere olan fıır 
Yunan askeri çocuğile vedalaşıyor 

Yunan harekAhnda 

1000 • 
ltalyan 
esir! 

A~ina a31 (A.A) - Dün akşam 
neşredılen 65 numaralı tebliğ: 

cephenin r.ıuhtelif noktalarında 
mesut bir şekilde neticelenen mahalli 
.Jı~rekat olmuştur. Binden ziyade ı 
esır aldık. Bunlar arasında kurmayile, 
subaylarile birlikte bütün bir tabur 
vardır. 4 top, bir çok otomatik 
silah, havan topları ve mebzul 
malzeme iğtinam ettik. Bir düşman 
kayakcı müfrezesi bir hareket te
şeobbüsünde bulunmuşsa da müte· 
addit esir ve techizatını bırakarak 
dağıtılmıştır. 

Bunun adı yeni senedir; eğlence, neş'e gecesidir; hatta şansın, ka· 

dınlara göre, erkekle kumar; erkeklere görede kadınla kuınar arasında 
sallanışı akşamıdır. Aşkta kaybeden kumardan vefa; kumarda soyulan 

kadından şifa umar. Bu; yılbaşı gecesi eğlenmek itiyadının ikinci bu
dalalık safhasıdır. 

1941 Yılı, dün gece yarısı, dünyayı şlem tufanı içinde buldu. Bir 

tarafta, bomba yağmurları altında, gözyaşı kana ve kan yangın külüne 

karışırken diğer tarafta yaralı çocuklarla kadınların iztirap sayhaları 

kubbeyi çınlatıyordu. Çenberin bedeviyet ucile medeniyet ucu birleşin" 
ce meydana bir vahşet halkası gelebileceğine kim inanır dı ? . Fakat 
" bomba yağmuru ,, tabirinin edebi veya hamasi bir teşbiye olmadığı 
muhakkaktır ve işte giden 1940 la gelen 1941 rin tek müşterek va
sıfları sadece bu kanlı çehre benzerliğidir. 

Demokratik felsefelerin ve sistemlerin hür doğan ve hüriyyet aşıkı 
olması lazım gelen insanlarca suikaste uğrayışı karşısında bir Türk ve 
bir insan sıfatile temennimiz şudur : 

1941 Yılı vatanımız ve milletimiz için bir saadet yılı, 

için de son felaket yılı olsun 
beşerjyet 

*** 

"Müsamahanın da 
bir haddi vardır 1,, 

Amerika /imanlarında 
bulunan Alman ve ltal
yan gemileri lngilizlerin 
eline geçerse, Amerika 
bitaraf lığına feshedilmiş 
nazarile bakılacakmış 

c. H. P. G ene ı Başkanlı k divanınca Avustralya bahriye
sinin harpte rolü ·------Londra 31 ( A. A. ) - Londra 

gazeteleri Ruzveltin nutku hak· 
kında mütalea yürüterek, bir çok 
stünlerini nutkun tdsirine tahsis 
etmişlerdir. Taymis nutku gazetesi, 
mamen tasvip eımekte ve şöyle 
demektedir : 

Açık6Mebusluğa na 
mzet gösterilenler 

Ankara 31 (a.a )- Cümhuriget Halk Par- valisi Avni Doğan, Digar~akır mebus~u-
tisi başkanlığı vekaletinden teblig edilmiştir: ğuna Cerralıpaşa hasianesı emrazı aklıye 

Sideny 31 (a.a.) - Avustral· 
ya harbiye nazırı, Avustralya bah
riyesinin 1940 senesindeki büyük 
başarılarını bahismevzuu ederek de 
miştir ki: 

Ruı.velt Amerika Hürriyetinin 
her pucıumm Birleşik devle!lerde 
imal edilecek mühimmatın her 
gramına bağlı olduğunu söyler ki, 
Nazilere karşı çok açık bir lisan 
kullanmıştır. Nutukla etrafında ya· 
pılan tefsirlere dair Amerikan ga
zeteleri müharrirlerinden gelen 
telgraflar bütün Amerika halkı· 
nın reislerinin arkasında bulun· 
duğunu göstermekte ve Amerika 
efkar umumiyesinin lngiltereye 
geniş mikyasta yardım yapılması· 
na taraftar olduğunu ispat etmek· 
tedir. 

Boş olan Afyon mebusluğuna umumi ve asabiye mütehassısı Doktor Ahmet 
murakabe heyeti azasından siyasal bilgi- Şükrü ve Kars mebusluğuna da Son t~lg-
ler okulu iktisat profesörü Şevket Raşit raf gazetesi sahibi Etem lzz~t Benıc~ 

"-Bir tek gemi kaybetmeden 
Avustralya bahriyesi bir düşman 

kruvazörü batırmış, bir çok düş

man denizaltısını, destroyerini ve 
torpidosunu tahrip etmiş, birçok 
düşman tayyare!i düşürmüş, birçok 
ticaret vapuru zaptetmiştir. Bun
dan başka, Avustralya bahriyesi, 
ticaret gemileri için yüzlerce top
çu ekibi hazırlamıştır . ., Hatipoğlu, Antalya mebusluğuna sümer genel başkanl~k di~anınca pa':'ı. n~mz~dı 

bank sabık umum müdürü Nurullah Esat olarak seçilmışlerdır. Sayın ıkıncı mun-
Sumer, Bolu mebusluğuna aliye ve tehiplere bildıririm. 
/eti nakit feri umum dürü Celal Sa· Cümhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili 
it Tirel, Ç kırı meb sluğuna Başvekil Doktor Refik Saydam 

Deyli Telgraf, Vaşinğton mu
habirinden aldığı bir telgrafı neş
retmektedir. Bu telgrafa göre, 
Amerikalılar reislerine bJyük ~ir 

· 1 dır coşkunlukla cevap vermış er · 
Reis Rozveltin nutkuna temas 

vaziyeti üzerinde ti,·rm~ktadır~·ş: 
ane kadar Vilkinin ~isi Cuoıbı,ı
run nutku hakkında her ~ngi bır 
tefsirde bulunmaktan ictinap e .. 
tiği anlaşılmaktadır. Bu hal ,\en
disinin Ruzveltle ayni filr: de ol
madığına delalet etlJ'·L· Ancak 
kendi görüşleri ile . eisin görüşle- ' 

grafa, a ...... _ · · '-.,.Oolc.tor Refik 
Saydamdan dün ıf cevap alır""''i " 

· ıvıustafa Rifaf Gülek 

C. H. P. Seyhan Vilayet Kongresi 
lı.: .. ~: n ADANA 

Kongrenin hakkımdaki temiz 
duygularına teşekkür ederim. 

Başvekil 

Dr. REFlK SAYDAM 

rinin)amami· taw ·mına aynı çerçi- --.------------

veye girebiJ,. ~ğine emin olmadı- 1 s ve ç de 
ğına deJa•·c edebilir. Ve belki, 
Ruzveı"n gelecek hafta gündere· 

cer-· senelik masajda daha ziyade Sog"' u k 1 ar 
•• uahatle konuşacağını ümit f'' • ı I 
mektedir. Bu sarahatın, bilhassa Termometre sıfırm altmda 
Amerikadan alınacak silahlarla 
mühimmatın lngilteye naklindeki 43 dereceye düştü 
müşkülata taalluk edeceği zan o- _ Stokh~lm 31 [a. a.] - Birkaç 
lunmaktadır. Bu r.oktalarda kafi gundenberı lsveçin büyük bir kıs-
derecede izahat verdiği takdirde mında v~ bilhassa şimal mıntıka-

sında şıddetli bir sog· uk hükum ve belki de kendisine şahsen mu-
zaharet edecektir. siık'rmektedir. lsveçin en soğuk mın

tı ası olan Heydi de dün akşam 
Müttefiklere yardım komitesi termometre sıfırın altında 43 de. 

reisi Veyliyam Alen Vayt Ruzvel· receye diişmüştür. 
te gönderdiği bir telgrafta şöyle Önümüzdeki günler zarfında 
demektedir: ~~ğuğun dah:ı ı:iyade şiddetlenece· 

"Siz parlak bir hitabe ile A· gı tahmin olunmaktadır. Termo. 
merikalıları berleştirdiniz. Hiç bir m~tre Sveygde sıfırdan aşağı 40 
vatanperver size müzaheretten kaç glotede ise 41 dereceye inmiştir.' 
maz. Siz ayni zamanda bizim De- Afrikada lngiliz tayyare· 
mokrasi hakkında besledimiz ima· lerinin faaliyeti 
nı yeniden canlandırınız. Ve A· 
merikaya dünyanın istikbali hak· Kahire 31 [ a. a. ] - Orta 
kında yeniden ümit verdiniz. Size Şark lngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
bütün kuvvetimizle müzaheret e· Tayyarelerimiz pazar g"Ünü Der-

i ne ve Gazaladaki tayyare meydan· 
decegimizi gurur a vaadediyoruz.., larına akınlar yapmışlardır. Bom-

(Diğer Telgraflar 3üncü sa~famızda balar hedeflere isabet etmiştir. Ke-

şif tayyarelerimiz ve taarruzları 
Yapan av tayy.arelerirrıiz:. hiç bir 
düşman tayyaresıne . raslamamıştır. 

Yeni Macar ziraat nazırı 
Budapeşte 31 ( A.A ) - Ba· 

ron Banssy ziraat nazırlıj'ına tayin 
edilmiştir. 

Şarki ltalya Afrıkasında Det· 
siye'ye karşı bir akın yapılmıştır. 

HAR p ·ve DiPLOMASi ....----

/ngiliz toprak/ 
arına düşürülen bir Alman tayyaresi 

1940 yılı tarihe · 'k · · B 
d b . ıntı al ederken ı Mussolını renner de görüştüler 

16 ay an erı d • 1 
e V • evam eden mü- ve sonra harp havası başladı. Ni-

dele n azıyett d' ? 
c.a on jki ay ev. e ır gözlerimi- sanın onunda Almanlar Avrupada 

zı iki vaziyete Çe 1940 LJ' hareke~e geçerek 
ve . . Öle 1 rı ~ar- kısa hır zaman-
vı'rehıJJ· n n· d N .-i • t'I" 

B a orve7 • ıs ı a 
T aşveka· b 

gı ız l · , 
1 b • e t •1ı etti. Tam ir ay 

Çeınb~r ay~n İn bir ın ın ar l sonra, mayısın O· 

sözünU atırla- nunda Belçika ve 
940senesi e . 

rız. şı e b Hollandaya taar· 
ğinde Çember- çesıne ! .• . 1 .1. oyJe d "oyt ruza geçtı. ngı iZ 
layn ~ . emiş. ler,Fransızlar Bel-

ti : 
1 enı seneye b k çika ve Hollan-

b ",.-Siikt1n i · d 
~ : ruz. Çın e a l ş daya asker sevk 

gırı>':'k(l Fakat ettiler . Likin 

bu 511 n, başlayacak olan fırtına- Almanlar Fransada açık kalan bir 
dan oncekj s"kıl d" r u n ur.,, gedikten geçerek Flinderı istila 

Şi.~di yeni seneye girerken de ettiler, Bu 'yüzden harbin birinin 
ayni sozleri söyleyebiliriz. nerede başladığı, ötekinin nerede 

939 eylülünde başlayan harp· bittiği belli olmadı. 
polonyada Almanların tatbik etti· Haziranın sonunda Mussolini 
iİ yıldırıın muharebesi neticesinde Venedik sarayından ltalyan mille-
5jkıln haline girdi. Sonra, Fin- Sov tine hitap ederek tarihi kararların 
yet harbi başladı. Polonya harbini verilmesi zamanı geldiğini bildirdi 
ırıüteakip a'tnenin ilk dört ayında ve harbe girdi. 
Almanya demokrasilere uyuşturu- lngı'ltere F k t d ransann su u un an 
cu bir emniyet hissini telkine mu- sonra tek başına mücadeleye de· 
vaffak oldu. Fırtınanın kopacağı- vama başladı. 
nada ilk delili Sovyet-Fin müzake Bir çokları lngilterenin yalnız 
resi tefkil etti. Bu esnada Hitler· başına mücadele kararına şaşırı· 

ispanyada kabine 
toplanıyor 

Madrik 31 [a. a.] - Nazırlar 
heyeti dün general Frankonun ri
yasetinde bir toplantı yapmıştır. 
Heyet bugün de toplonacaktır. 

- BUGÜN 
Sayın okuyucularının -~veei 

yıllarını t,~l;\tilr saad'etli olmasını 
candan diler. 

y~rlardı. Fa~a_t İngilizlerin Dunkerk~ 
tekı askerle:ı~.1 .. geri çektikleri de 
hayretle goruluyordu. Bu hadise 
h~va kuvvetinin deniz kuvvetine 
faık olamadığını isbat etmişti. 
I lngilizlerin teslim olmıyacak
arını anlayan Almanlar Ağustos 
ayında Britanya adalarına hava ta
arruzuna l:.aşladır. Hedef, lngiliz 
mukavemetini kırmak, lngilizleri 
hırpalamak ve adalara asker ihraç 
e_de,bilmekt~. Bu taarruzlarına Eylü
lun on beşme kadar devam ettiler 
ve 187 tayyareye mal olan son 
hava taarruzundan sonra lngilte
reye asker ihracının imkansız oldu
ğunu anladılar. 

Bu defa Almanlar, hava tabi
yes~ni ~e.ğiştirdik~er~ ~ibi politika 
tabıyesını de defıştırdıler: Hitlerle 
Musolini Brenerde tekrar görüş
dü kten sonra Japonya da Üçler 
paktına alındı. 

. Üçler, paktı ile Amerikayı in· 
gıltereye yardımdan vazgeçirecek
lerine inanmışlardı • Fakat bu ha
reket Amerikan halkının Ruzvelt 
etrafında toplanması gibi bir ne
tice doğurdu ve Ruzvelt tekrar 
Cumhurreisi oldu 

Bu arada, üçlüpakt devletlerin· 
den l:.er biri kendi nufuz sahaların
da yeni nizam kurmaya başladılar: 
Almanya Romanyaya asker sevk. 
etti. Japonya Uzakşarkta bir kukla 
hükumet kurdu. Fakat. , ltalyanın 
yeni nizam kurmak için yaptığı 
teşebbüs, belki de bu muharebenin 
dönüm noktası olacaktır. 

Almanyanın Romanyadaki ha
reketine benzer bir harekete de 
ltalya tesebbüs ederek Yunantsta· 
na yürüdü, Fakat şiddetli mukave
met gördü. Bu mukavemetle bera
bur lngilizler tarafından Taranto
da acı bir mağlubiyete uğradılar. 

Arnavutlukta ltalyan orduları 
bozuldu, başta Badoğliyo olmak 
üzere parti ile ordu şefle
rinin arası açıldı. Meğer ltalyanla-

/Devamı Üçüncüde) 
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TETKİK 
• 

1914 e korsan Gemi-
• • 

erının ınaclera arı 

1 lkincikanun 1941 
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BUGON 
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Kömürden 
Sabun 

Kimya
gerler fa
sılasız ça
lışıyorlar. 

·--------- Sık sık, 
mühim mühim keşiflerin elde edil-
mesi yeni gayret ve hamlelere 
saik oluyor. Siyasi ve askeri va
ziyet dolayısile şimdi bütün Avru
pada kimyagerler gayretlerini suni 
ham maddeleri ve bilhassa suni 
petrolü tekamül ettirmeğe hasret
mişlerclir. 

ehrimizde Şayanı H ag-
1 ret Bir Dolandırıcılık ! 
4danaya gelen tüccarın 
500 irası nası çalındı Almanyada Kaiser VVilhelm 

enstitüsü direktörü profesör Fis
cher, Ruhr kömür havzasında u
zun zamandanberi yaptığı araştır
malarda kömürden yalnı? petrol 
değil, bunun birçok müştakkatını 
çıkarmak için muhtelif teamülJer 
bulmuftur. Kömür ve koku gaz 
haline getirmek suretile benzin, 
(Dizel) yağı, gaz yağı ve parafin 
istihsaline muvvaf olmuştur. [kin
ci bir teamül ile kömür ve kok
tan yüzde altmış nisbetinde şalb 
olarak parafin ve fazla olarak iş
tialli makinelerde kullanılan yağ 
İstihsal ediliyor. 

Şehrimizde çok enteresan bir 
dolandırıcılk v.ık'ası olmuş, Kırşe
hirli bir tüccarın 500 lirası dolan
dırılmıştır: 

Murtaza isminde bir tüccar, 
Bez almak üzere Kır.şehirden Ada
naya müteveccihe l yola çıkıyor. 

Trende temiz giyinmiş bir yolcu 
ile ayni kompartımana düşüyorlar. 
Bu yolcu, elbisesi, paltosu, Foter 
şapkası ve ipek kravııtile, vakfir 
konuşuşuyle, şahsına itimat ettire
cek bir vatandaştır. 

Yine bermutat Murtaza kapuda 
bekliyor. 

Dakikalar geçiyor. Ve,"meçhul 
iyilikçi tüccar .sevinçli bir halde 
görünüyor: 

- il~zleri ucuza mal ettim; 
pazarlığı bitirdim. Şi'lldi 500 liraya 
ihtiyacımız var. Ben gidip çarşıdan 
çuval, ip ve saire tedarik etmeli
yim. Denk yap:nak ve denkleri 
bağlamak içini... 

Bay Murtaza kendisine (denk!) 
yapılabileceğini aklına bile getir
mediği Parayı çıkarıp veriyor. 

Deniz 
Ticaret 
Mektebi 
Tevsii icin Bir 

1 ' pro1e hazırlanıyor 
lstanbul (Hususi] _ Yüksek 

deniz ticaret m:!ktebinin • . 
f . . _ yenı ın-

kişa proıesı suratle hazırla • 
nmaga başlanmıştır. 

Öğrendiğimize göre, yeni p
rojeden istihdaf edilen ilk gaye 
yüksek deniz ticaret mektebinin 
büyütülmesidir. En geniş talebe 
kütlesine malik bulunduğu geçeıı 
sene ancak dokuz mezun veren 
deniz ticaret mektebi bunun bir 
kaç misli mezun verecek halete
tirilecektir. Bunun için mektfbin 
binası tevsi olunacak, tedris lad
rosu genişletilecek ve önüm de
ki sene mektebe çok talebe \lın
ması temin olunacaktır. 

Bu parafin de başka bir tea
mül ile sabun İmalinin başlıca 
unsuru olan yağlı hiimıza kalbe
<liliyor. Bu suretle kömürden sa-

l bun yapılaçaktır. 
Fakat maden •kömüründen 

petrol ye müştakkatı çıkarılması 
bu kıymettar maddenin İsraİına 
sebep olmaktadır. Filvaki Alman
yada kömür bofdur. Lakin bunun 
tnhtelarz miktarı muayyen ve 
mahduddur. 

Bunun için profesör Fischer 
kömürlerin israf edilmesini ve ta· 
biaste mevcuc{ hamızı karboıılar
<lan benşin çıkarılmasını teklif et
miştir. 

Eifel havalisinde tabii hamızı 
karbon pek çoktur. Bunlardan 
benzin ve emsali mezaddın asıl 
unsuru idrojen karboru istihsali 
kabildir. Suni petrol bunlardan 
çıkarılmakla kömü:-clen tasarruf 
yapılmış olacaktır. 

• 

Biraz sonra, iki yolcu arasın
da havai bir konuşma başlıyor. 
Muhavere çok geçmeden politika
ya, harba dökülüyor ve en nihayet 
ticarette •karar kılıyor. Bay Mur
taza, meçhul muhatabına seyahatı
nın maksadı

0

nı anlatıyor. Temiz 
giyinmiş vatandaş, onun omuzunu 
okşayor: 

Zavallı tüccar, Salih Bosna 
fabrikası Önünde bekliye dursun, 
meçhul adam kayıplara karışıyor. 

Dakikalar geçiyor, dakikaları 
saatler kovalıyor. Ve, hadisenin 
mahiyeti ıavallı Murtazanın kafa
sına dank ediyor. 

Soluğu Polis karakolunda alı
yor, başına gelenleri bir bir anla
tıyor. Adamın cşkalini tarif ediyor. 

- Tesadüfe bak, diyor, ben 
de Adanaya gidiyorum; ben de 
tüccarım. Adananın en büyük fir
malarile ahbaplığım yolundadır. 
Sana rehberlik ederim. 

Yolculuk, ahbapça bir hava 
içinde devam ediyor. Kırşehirli 
tüccar bu tesadüften memnundur. 

Adanada trenden iniyorlar ve 
bir gecelik istirahatı müteakip faa
liyete geçiyorlar. Bez tedariki için 
müteaddit fabrikalara baş vurulu
yor. Fakat şu garip nokta, Kır~e
hirli tüccarın nazarıdikkatını hiç 
celbetmiyor; Meçhul tren arkadaşı, 
fabrikalara yalnız kendisi girmekte, 
Murtazayı kapuda bekletmektedir. 
Bir müddet sonra dışarı çıktığı za
man, bezlere fazla fiat istendiğin
den, uyuş;.madığındnn bahsetmek
tedir. 

Nihayet Knrşıyakada Salih Bos
nanın un fabrikasına giriyorlar. 

lnönü koşusu 
Bu Pazar şehrimizde lnönü Kır 

koşusu yapılacaktır. Bu husustaki 
program yakında ne~redilecektir. 

Malatya fabriKası gençleri 
müsamere verecekler 
Öğrendiğimize göre, Malatya 

bez ve iplik fabrikası gençlik teş-
kilatı tarafından 6 ikincikanuu pa
zar• ~ . ı 

7 
. . 

1 
_ .. 

A:sri s\nem?ı.\'1.l. ve. ıncı sa ı gunu 
- - '-'P.rilecpktır. , . ...;;. 

an 

Bu kabil dolandırıcıların fotoğ
rafları ve isimleri zabıtanın dosya. 
sında zaten mevcut. Dosyalar üze. 
rinde kısa bir göz gezdiriş, Kır
şehirli tüccarın 500 lirasını uçuran 
iylikçi adamın, Ereğlili meşhur do
landırıcı ve yankesicilerden Kara 
Bekir olduğunu ortaya çıkarmaya 
kafi geliyor. 

Dolandırıcının takibine geçili
yor. Onun kara yoliyle Mersine 
gittiği öğreniliyor. 

Motosikletli polisler derhal Ye
niceye hareket ediyorlar ve Kara
bekiri Yenice istasyonunda trene 
binerken yakalıyorlar. Dolandırıcı
nın üzerinde 230 lira bulunuyor; 
paranın mütebaki kısmile bir sürü 
eşya aldığı görülüyor. 

Suçlu dün şehrimize getirilmiş 
ve adliyeye teslim olunmuştur. 

Bugünkü deniz ticaret 
muzda kaptan, makinist sıkı ısı 
çekilir ve mektebin yetiştir ğ-i 
genç denizciler ihtiyacı karş • 
maktan çok uzak bulunurken 4-
rın muhakkak çok inkişaf ede<ik 
deniz ticaret filomuz için meklt_ 
bin bugünkü kadrosile hiç kiifi gc 
miyece - i ve yeni teknelere elt, 

ı w • d'd man bulunamıyacagı şım ı en gö, 
rülmektet!ir. 

Y"k deniz ticaret mektc. u se . 
1 

•
1 b. • t - l 1 i de genış etı ecek ının a o ye e . 

t 1 b · a"'eli yetışmesin .. ve a e enın " 
· k. ·ıecektir • Talebeniıı ım an verı 

mevcut deniz ticaret filoc;uru'a de . 
vamlı stajları da temin ol~ -
caktır. 

Pamuk kongresi 
yarın toplanıyor 

Ankarada yarın toplanacak 

1 
• fzmir vilayet fiat ~ürakab, 

komisyonu, Vali 8. Fuat f~ksalın 
reisliğinde toplanmış, manıfatura 
fiatlarının tesbiti için müzakerede 

pamuk kongresine B B. Recai Ta· 

rımer, Tevfik Kadri Ramazanoğlu, 
İbrahim Acar çıftçiler namına, lb
rahim Burduroğlu ve Zeynel Besim 

Sun ihracatçılar namına iştirak et· 
mek üzere bu günkü ekspresle 

Ankaraya gideceklerdir. 

lneboluda fındık 

bulunmuştur. lstanbul fiat ~~-rakıı.. 
be komisyonunun tesbit ettıgı ma. 
"f • ·· tenazır nı atura satış fiatlerıne mu . 

olarak lzmir için de yakında fıat
lar tesbit edilecektir. 

• lz.mir,fe Kordonda gümrü k 
muhafaza m e m u r 1 a r ı n d! an 

B. Ahmet yaktığı odun kömürunü 
tamamen yanmadan mangalla bara· 

kaya aldı2:ın~ h.am17ı şe 1 e z'e. •···· ··- ,a-····~ [' '·"us"ı] _ lnebc!uda hah· '-'llV->UU N~ 
ııcıçeşme ı e aynı rife adın. 

hirlenme arazı gösteren A ki 
~e sahillerine tevzi edilmek üzere 

burc.rlan 100 bin fındı fidanı satın 
alınmış'\..., lneboluya gönderilmiştir. 
-------------

Ye na e. da bir kadın da hastane k 
. . . . . hayatı ur. dilmış ve her ıkısının 

tarılmıştır. . leketimı~ 
• Almanya ıle mem . 

arasında 21 milyon liral~~ dtıcarelt 
. dahılın e ce • anlaşması çerçevesı 

,== Bugün'ün Romanı: 41 
bu meyan· I k malların ve 

bo u~aca • ddelerle boyaların 
d kımyevı ma l 

l BU KADIN CASUSTUR 
a . l . tarafından mem e-. . sahıp erı . 1 

sıparış . . • · in vakı o an 
ketimize getırılmesı ıç el 

kiiletten evv ce 
müracaatların ve ·ı ithallerine 
\;sans alınması şartı e 

Kompa rs dikkatle onu dinliyo
du. Mukabele etti: 

- Hakkınız var. Sizi anlıyo
rum ve cevap vermek isterim. Fa· 

kat bu zor bir iş. Si· 1 •p maddi 
delil istiyrJrsunuz: 

Birinci mülfızim, elinin sabırsız 
bir işaretile bu itirazı reddt:tti, 

umumi kar .. rgahın adamı bunun 
üzerine sözüne devamla: 

_ Peki, dedi. Şimdi söyleye· 
ceklerim maddi delile istinat et

miyen mühim intibalardan ibaret 
kalacaktır. Ehemmiyet verip ver
memek sizin bileceğiniz iş .. 

iki veya üç haf ta evvel Al
man askeri zabıtasına mensup bir 
nefer öldürülmüş, evrak çalındığı 
anlaşılmış, gi2licc asker sevkedil
diği meydana çıkarılmıştı. Bu va· 
ziyet dolaysile Sen Korentende 
geniş bir temizlik hareketine giri
şilmişti. Buğün hiçbir şey yapılma
mış olmasına rağmen bizim, yalan· 
cı bir emniyet havası içinde, ken· 

dimizi rahata bırakacağımız anfaşı
lıyor. 

Papaz Huppenşlaht ortaya 
vurdugu bu haleti ruhiyedir ki de. 
minki münakaşamıza sebeb oldu. 
Ben kendimi memnun sayamıyorum. 
Bana öyle geliyor ki garip bir 
tali bize mütemarliyen oyun oynu
yor, en inanılmaz şeyleri mıınt.ık 
kuvvetile kabul ettiriyor, mücrım 

oldukları muhakkak kimseleri ma
sum gösterecek deliller buluyor, 
hepsi bir olan bu hadiseleri biribi
rinden ayırıp heyeti umumı
yesini izah elmemi1.e mani oluyor. 

Hayın heyecanlanmıştı. Sordu: 
- Peki, bu benim kabahatim 

mi? 
Kompars heceleri biribirinden 

ayırarak cevap verdi: 
- Buna hiç şüphe yok. 
Kısa bir sükuttan sonra devam 

etti: 
- Fakat siz bunun için kusur

lu görülmezsirıiz; çünkü siz herke
ıin fikrini ifade ediyorsunuz! 

Çeviren : EF • KA ===-• 
Uzun müddet ciddi kalmasına 

imhan yokmuş gibi dudalclarır.?a 
- h · b' b süm belır-gene muste zı ır te es 

mişti. Sorcu: 
- Ara sıra Hindli sihirbazla

rın yaptıkları hünerleri seyretmeğe 
gider misiniz? . 

- Latife etme rica ederım, 
şimdi sıresı değili 

- Citmiyorsanız. yazık~ .Çün
kü bunlar polisler için en ıstıfade
li şeylerden biridir. Gözünüzü.o 
önünde muhakkak, fakat mdşru bır 
dolandırıcılık sahnesi cereyan eder. 
Siz peşin olarak her şeyi şüphe~i 
görmek taraftarısınızdır, baz.an hı
lelerin bazılarını izah edersiniz, fa. 
kat en basitlerini iznh etmekten 
aciz kalırsınız. işte merkez kuman
danlığına her girişimde aklıma bu 
vaziyet gelir. 

Haym omuz silkti. Ve kısa bir 
sükuttan sonra cevap verdi: 

- Peki bu işte sihirbaz kim 
ıizce? 

- Tabii Fransı;ı casusluk teş-

kilatı... Burada karşımıza papaz 
Gayyardın şahsında tecelli ediyor. 

Hayın ilave etti: 
- Bu güzel fikrin tamamile 

boş olması ne yazık! 
Ayağa kalktı. bu sefer Kom

pas onu alıkoydu. Sahte bir ciddi 
yetle. 

- Belki de değili dedi, bu 
göz boyama oyunları tecrübeler 
bana şunu öğretti: Oyunların mu
hakkak olması ancak bir veya bir
kaç ortağın yardımile mümkündür. 
Bu mevzu üzerinde ciddi tetkik
lerde bulundum. Size bunları hü-
lasa etmemi ister misiniz? 

Gülüştüler. Haym: 
- Yazık, dedi, asıl mesleği

nizi seçememişsiniz. Siz hokkabaz! 
olmalımışsınızl 

- Bakın izah edeyim! Hokka
bazlık işlerinin evvela hokkabazı 
mütemadiyen alkışlayarak onun et
rafında sempati ve itimat havası 

uyandıran "Böylece yapılan f')yun
ların hep hileli olduğu zannında 
bulunanları suzturan bilavasıta ve 
fahri ortak .. vardır. 

(Devam Edecek) 

müı.ı.ade olunmuştur. 

• E.dirneden bildirildiğine g.~· 
re Trakyada çiftçiye tohum tevzıı 
işi sona ermiştir. Tohumluklar .za
manında ve dikkatli bir sevkıyat 
ile en uzaklara kadar yerlerine 
yetiştirilmiş olmasından dolayı Zi· 
raat Vekaleti alakalı makamlara 
memnuniyetini bildirmiştir. 

Dağıtılan tohumluk 2.801.900 Ki
lodu:-. Öğrendiğimize göre, bu se
ne Trakya köylüsü geçen seneden 
fazla ekin ekmiştir. 

Ayrıca: Ziraat Vekaleti feye· 
zandan zarar gören köylülere to
humluk buğday ve hayvan yardımı 
için hazırlanmaktadır. 

• Dış ticaretimiz hakkında 
yapılan bir istatistiğe göre, g~ç~n 
son Teşrin zarfında memleketımız
den 11 milyon 435 bin liralık mal 
ihraç edilmiş ve buna m•ıkabil ay
nı ay içinde 5 milyon 50181 lira 
ithalat yapılmıştır. Bu netice, ihra
catımızın gittikçe artmakta eldu
iunu göstermektedir· 



• 

• 

19f4 te korsan 
gemiEe.:inin 
maceraları 
(Başlara/ ı lkincid~) 

da mağlübiyetinden sonra filosun
dan kıırtulan yegane gemi olan 

"Dresden., hafif kruvazörü de 
Psifikte korsanlığa başlamıştı. Fa
kat korsanlık ömrü pek kısa sürdü 
bir tek vapur batırmadan kendi:.i 
torpillendi. 

''Karlsruhe,, gemisi küçük An
tillerden Barbad adalarır.a bir hü
cumc hazırlandığı sırada esrarı 

anlaşılmayan bir infilak ile battığa 
zaman sefere çıkalı ilç ay. ~lınuş 
ve batırdığı vapurlar on sekızı bul
muştu. 

Sırasiyle 248 ve 217 gün se-
" v . ferde kalmış olan Aronprınz 

Vilhelm,, ve "Prinz Eitel 
Fredrich,, gemilerinin korsanlık 

Ömiirleri oldukça uzun sürmüştü 

fakat onlar da nihayet 1915 de 
Amerikalılar tarafından bir limanda 
tevkif edildiler. ikisinin kurbanları 
yekOnu 27 vapuru bulmuştur. 

" Seadler deniz kartalı,, 
Geçen harpteki korsan gemiler 
arasında yelkenli olan yeganesidir. 
Kaptan Kont Yon Luckner idi Bu 
gemi 1916 ilkkanummdan 1917 
ağustosuna kadar seferde kaldık
tan sonra bir fırtına neticesinde 

kayalara çarparak battı. 

Yüzbaşı Nerger kumandasın
da '·Valf,, "Move,, gibi sağ ve 
salim Almarıyaya dönebilmişti. De
nizde, iki seferde cem,an 499 gün 
kalmış bilhassa Avustralya suların
da dolaşmış, fakat ancak 12 va
pur batırabilmiştir. Bu gemi tayya 
re taşıyan ilk korsan ve harp ge
misidir. Küçük bir tayyaresi vardı 
Bu tayyare 1917 de Yeni Zelanda 
açıklarında iki vapur batırdı. 

Geçen harpteki Alman kor
san gemilerinin en talihsizleri 

" Leopard,, ile "Grief,, dir. 
Bunlardan birincisinin hareke· 

ti İngiliz donanması tarafından ha 
ber alınmıştı. Daha Orkad adaları 
civarındayken •yakalanarak batırıl· 
dı. ikincisi ise şimal denizinde sis 
içinde kendisini lngiliz donanması
nın kucağına attı. Batırıldığı za
man Heligoland' dan {hareket edeli 
ancak 12 saat olmuştu. 

Geçen harpte olduğu gibi bu 
harpte de korsan gemilerin karşı
laştıkları en büyük müşkil mahru
kat ve iıaşe ihtiyaçlarını temin 
etmektir. 

Korsan gemilerde mürettebat 
büyük bir sıkıntı içindedir. -Gemi
de her şeyi elde edebilmek iste
nen gaye uğruna feda edilmiştir. 
Erzak stokunun mümkün mertebe 
uzun müddet dayanması için tayın
ları fevkalade azaltılmış olan mü
rettebat 1her hangi bir harp ge
misinde zaten fazla olmayan kon
forun Oçte biri kadar bile bir kon 
fordan istifade de edememekte

dir. 
Korsan gemiye mah,ukatı bi

taraf limanlarda yilklemiş 've dilş
ınanın kontrölünden kaçmak -için 
bazan aylarca fırsat bekleyen şi
lepler ve sarnıçlı gemiler temin 
eder. 

Daha geçenlerde petrol yük
liı ik..: Alman gemisi, Mek~ikadan 
Tempiko limanından çıkmaya te• 
~eb.,üs et 1şti. Harbin ilk ayların· 
dan ,~ orada fırsat kollamakta 
oJan bu iki vapurdan biri açık de-- & 
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aldım. Biz tamamiyle abluka al
tında idik. 

Nihayet maksadı daha fazla 
gi:zleınete lüzum görmediler. lmam
IKa muhtarı tekrar bana yolladılar. 
arşıdan kendilerine bağırdım. 
~?Ne l'eliyorsunuz? Maksadı

ıııı 
Muhtar "k 

d·. y.. •ek •esle cevap 
ver 1

• 

- Efe biz c. ı · •• ınıyoruz yiizb,..ı 
yolhyor. ' -

- N~. istiyormuş ? 
- Sızı teılinı alaca•·- C 11U111f. an-

LONDRA 
ELEDiYESi 

Tarihi bir bina ha- 1 

rabeye döndü 
Londra 31 ( A. A. ) - F.vel· 

ki gece, Alman tayyarelerinin Si ti
ye attıkları yangın bombalarından 
sonra Ancak kararmış dıvarları 
kalan Londra Bel~diyesinin meş
hur Guild Holl serayını ziyaret 
ıçın geldiği zaman, Başvekil Çör
çil halkın şiddetli alkışları ile kar
şılanmıştır. 

iş başında bulunan etfaiye 
efradı halkın tezahuratına iştirak 
etmiştir. 

Londranın iftihar ettiği tari
hi binalardan olan Guid Holl bü
yük bir harabeye dönmüştür. Bi
nanın harabe olmasına sebebiyet 
veren Alman hucumu, atılan yan
ğın bombalarının sayısı bakımın
dan şimdiye kadar yapılanların 

en şiddetlisini teşkil etmiştir. 
Alman hava kuvvetlerinin ln

giltere üzerinde pazartesi günkü 
faaliyetleri çok ehemiyetsiz ol
muştur. 

Londra 31 ( A. A. ) - Hava 
ve dahili emniyet Nezaretlerinin 
tebliği : 

Pazartesi günü münferit uçan 
düşman tayyareleri İngilterenin 
şarkında bir noktaya ve Kent a
yalinde bir yere bombalar atmış
lardır. Hasar hafif, insan zayiatı 
bir kaç kişidir. 

Bir Amerikan tayyare 
fabrikasının hediyesi 
Lndra 31 (A.A) - Amerika 

RUZVEL TIN NUTKU ll 
Karşısında dünya 

Beri in 
susuyor! 

!Fakat: 

italyadan bir tehdit / 
sesi yükseliyor ! 

"Müsamahanın da 1 

bir"haddi vardır ı,, 
Amerika llmanıar1n

da bulunan Alman ve 
ltalyan gemileri lngl
lizlerin eline geçer
se, Amerika bltaraf
hğına feshedilmit na
zarile bakdacakmıt 
Londra 31 [a.a] - Berlin~ Ruz-

veltin nutku hakkında sükQtu mu

hafaza etmektedir. 
Batler Nahrihtin gazetesinin 

Berlin muhabiri, Alman gazetele
rinin lngiltereye yardım meselesi 
hakkında Ruzvelte yaptıkları ihtar 
mahiyetindeki neşriyata nihayet ver
diklerini bildirmektedirler. 

lşğal altında bulunmıyan Fra~
sa da Liyon radyosu, Ruzveltın 
nutkunun tahmin edildiği kadar 
ehemmiyetli olduğunu söyledikten 

sonra deı:ıiştir ki : 

halkının lngiliz kahramanlığına karşı 
beslediği sevgi ve hürmet hisleri
nin so.ı tezahürlerinden birini Lo-

•' Bu nutuktaki kuvvet, resmi 
uslup hududlarını çok aşmıştır. Nu
tuk her halde bütün dünyada he
yecanlı tefsirlere yol açacaktır. 

Nutuk manevi bir ilanıharptir 

. ket Veyga tayyare fabrikası mü
dür ve müstahdemlerinin lngiJte
reye hediye ettikleri bir Hadson 
bombardman tayyaresi teşkil et
mektedir. lngiliz hava ku\'vetleri 
bu tayyareyi teslim etmişler ve 
Loket Veyga ismini vermitlerdir. 

Amerikanın Vişi Büyük 
elçisi Lizbonda 

Lizbon: 31 [a. a.] - Amerika
nın Vişi Büyük elçis Amiral Leahi 
dün Tutskaluza kravazörüyle Liz
bona gelmiştir. 

nizde bir fngiliz gemisi tarafından 
yakalanınca öteki de hareketten vaz 
geçti. bu gemilerin teşebbüslerinden 
de Atlantikte sıkıntı çekmeye 
başlam1ş bir korse&n gemi bulundu
ğuna hükmetmek mümkündür. 

Korsan gemilerin deniz münaka 
lilına yapabileceği zararları ehem 
miyetsiz görmek mümkün değilse, 
de bunların ömürlerinin uzun sür 
miyeceği-geçen harpte sabit ol
duğu veçhile-muhakuktır. Bun· 
ların bahrılmaaı, veya bir limanda 
tevkif edilmesi, nihayet bir zaman 
meselesidir. Almanyaya karşı Bir
leşik Amerikada asabiyet büyüdük 

çe "Deulschland'ı ve diğer 
"cep zırhlıları,, nı beslemeye me
mur Alman şileplerine limanlar 
kapanmaktadır. Birleşik Amerika 
1915 de olduğu gibi, bütün şüp
heli gemil~in limanlarda tevkif 
edilmesine karar vermiş bulunmak
tadır. 

Vaşington : 31 (a.a) - Ayan 
meclisinin Demokrat ekseriyeti şefi 
Arlen, Ruzveltin nutku hakkında 
demiştir ki : 

"- Bu nutuk, takip etmekte 
olduğumuz hedeflerin parlak bir 
tarifidir.,, 

Ayanın Cumhuriyetçi ekalliyeti 
şefi Ostin şöyle demiştir: 

"Bu nutuk vaziyeti pek güzel 
gösteren bir nutuktur.,. 

Bazı Vaşington diplomatik mah
filleri de şu mütalaadadır : 

"Bu nutuk manevi bir ilanı
harptir. Acaba Almanya diploma
tik münasebetleri kesecek mi?,, 

Amerikan gazeteleri nutku 
tasvip ediyorlar 

Nevyork : 31 (a.a) - Gaze
teler müttefikan Ruzveltin nutkunu 
tasvip etmektedirler. 

Nevyork Taymis, Amerika eş
rafından bir çok kimselerin lngil
tereye mümkün bütün yardımın 
yapılması için Ruzvelte gönderdik
leri telgrafları bahis mevzuu yapa
rak, lngilterenin mağlObiyeti tak
dirinde Amerikanın Berlin paktının 
akıtlariyle iki cephede harp etmek 
mecburiyetinde kalacağını tebarüz 
ettirmekte ve şöyle demektedirı 

"Böyle bir vaziyetin meydana 
gelmesine mani olacak yegane kuv· 
vet bu gün \ngilteredir. ,, 

Kanadada nasıl karşılandı? 
Toranto - Kanada • 31 (a.a) -

Ruzveltin nutku burada, lngiltereye 
yapılan mıddi yardım diktatörleri· 

il & 

ÇAKICI 
!arından emin olsunlar, silahlarını 
teslim etsinler diyor. 

Yeğenim Ali yanımda idi. Kan 
beynine sıçramıştı. Ali tetİği çeki
verdi, be.1 (yapma ) dem eğe kalma
dan ikinci defa bir kurşun daha 
savurdu. Zavallı imamla muhtar 
haksız yere bu suretle öldüler. 
Aliyi tekdir ettim, hatti yanımdan 

kovmağa bile kalktım, fakat iş işten 
geçmiş, nahak •yere iki adam öl
müştü. Haksız yere adam öldürmeği 
hiç sevmem. Bu halden çok müte
essir oldum. 

Artık müsademe başlamıştı. 
Ertesi gece yarısına kadar harp 
ettik. Bizim taraftan vurulan yoktu. 
zaptiyelerden ise vurulanlar çoktu. 
Gece yarısından sonra bir tarafı 
üçledim. Oradan bir nara basarak 
muhasarayı yardım. Meğer Milis
tan da asker yollanmışmış. Onlar
da ikinci bir mahasara yapmağa çalı
şıyorlardı. Askere görünmeden on
dan da geçtik, çıktık. Eğer benim 
maksadım adam öldürmek olsaydı, 

_muhasarayı yarıp çıktıktan sonra 

pusuma düşen müfrezelerin hepsini
de öldürürdüm. 

* * ... 
Çakıcı efe bu hatıratını elye-

vm lzmir meb'usu bulunan Milaslı 
Bav Hilif Menteşenin Milastaki 
evi.nde anlatıyordu. Halil bey ken· 
disini bir akşam yemeğine davet 
etmiş, efe de gitmişti. Zaten Çakıcı 
Milasta bulunduğu zaman vukubulan 
davetlerden üçüne icabe etmişti. 

Bunlarda lzmir meb'usu Milaslı 
Tayyip beylerle Musevi ağniyasın
dan Yasef Levi efendinin davetleri 
idi. Sırası gelince bu müs•feretler· 
den de bahsedilecektir. 

Çakıcı bu hadiseden sonra 
hükOmete mensup hiç bir memura 
itimad etmemiştir. ... 

* * Yaveri hususii haueti şehriyari 
Sait paşa ki Kamil paşanın oğludur. 
Takip bahanesile lzmirden çıkarak 
tantane ve debdebe ile Aydına 

gidip eşraftan Sadık beyin evine 
misafir kala dursun, yahut Nazilli 
kaymakamı Ali Galip beyin tertip 

BULGAR 
HÜKÜMETİ 
Tenkit seslerine 
kulak asmayor 

Sofya 31 (a.a) - Mebusan 
meclisinde hariciye nazırı Popof, 
beyanatta bulunarak, açıkça ta
yin edilmiş olan kati bitaraflık 

ve sulh siyasetini değiştirmeği 

icabettirecek ortada hiç bir se· 
bep olmadığını söylemiş ve de
miştir ki: 

" - Bu siyaseti ve bunun 
idamesini mümessilleriniz .. tasvip 
etmiştir. Bu siyaseti tereddüt et
meksizin meclis haricinde sağdan 
soldan gelen seslere kulak ver
meksizin takip etmeliyiz. Hüku
met bu seslere katiyen kulak 
vermemeğe azmetmiştir.,, 

Fransız nazırlar 
heyeti toplantısı 

Cenevre 31 (a.a) - Vişiden 
bildirildiğine göre bugün toplan
ı_na~ı n_ıukarrer nazırlar heyr:tinin 
ıçtımaı başka bir tarihe bırakılmıs 
tır. 

Çin hava generali Ameri
kadan döndü 

Çung-King 31 (a.a) - Mare
şal Çan·Kay-Şek, Amerikayı ziya
ret eden hava generalini kabul 
etmiştir. General, Amerikaya yap
tığı bu ziyaret hakkında mareşala 
izahat vermiştir. 

lngiltere -Yunaisntan kültür 
anlaşması imzalandı 
Atina: 31 [a. a.]- General 

Metaksas ve lngiliz elçisi lngiltere 
ile Yunanistan arasınba kültür mü
nasebetleri hakkında bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

yenmeğe kafi gelmezse Amerika
nın diğer kati tedbirler alacağı 

hakkında sarih bir vaid gibi telakki 
edilmektedir. 

Romadan yükselen tehdit 
Roma : 31 (a.a) D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
Ruzveltin nutkunu bahis mevzu 

eden Curnale Ditalya diyor ki : 
"Mihver devletleri şimdiye 

kadar çok müsamahalı davranmış· 
lardır. Fakat müsamahanın da bir 
haddi vardır. Eğer Amerikanın ln
giltereye göndereceği eşya Ameri
kan bayrağı altında mukabil ablo
kayı yararl\k olursa, veya Ameri
kan limanlarınd:ı bulunan Alman 
ve f talyan gemileri lngilhlerin eline 
geçerse Amerika llltaraflığına 

feshedilmiş nazariyle bak111ak li
zımdır. 

RuzWJlt memnun 
Vaşington: 31 [a. :\.) - Ruz· 

veltin umumi katibi Ôrli, gazete
ciler toplantısında demiştir ki: 

"- Reisicuohur, nutkunun 
hasıl ettiği akislerden fevkalade 
memnundur. Nutuk dolayısil~ ken
disine gelen mesajlar, bire karşı 
100 nutkun lehindedir. Ruzvelt bu
gün öğle yemeğinde Maliye Nazırı 
Morgan Tav ve İngiliz ticaret he
yeti reisiyle buluşacaktır.,, 

EFE 
ettiği kadınlı içkili alemlerde sız
maktan başını kaldıramasın ve daha 
feci Mili.sa giderek yaptığı tahki
katta saga giden Çakıcı müfreze
sini sola teveccüh ederek tlkip 
eder gibi görünsün, beri tarafta 
Çakıcı Mehmet bildiğini okumakta 
ve rahat, rahat dolaşmakta idi. 

Bodrumdan kaldırdığı iki Rum 
zenf{ininden beş bin altını çekip 
aldıktan sonra Söke ile Kuşadası 
arasındaki Anya köyü fizerindeki 
sırtlara oturmuşlardı. Çete istirahat 
halinde idi. burası dünyanın en 
giJzel yerlerinden biridir. Önünde 
deniz bir çarşaf gibi açılmıştır. 
Sısam adası kaJ'fısındadır. Geceleyin 
Vati şehrinin ışıklan görünür. Dağ
lar kimilen çam ağ'açlariyle süslen
miştir. işte Çakıcı çetesi burada 
istirahata çekilmişti. Vakit öğleye 
yaklaşmıştı. 

- Ulen o yük arabasında ge
lenler kim?. 

Elinde güzel bir dürbünle et
rafı tarassut eden Çakıcı efe hacı 
Mustaf aya sormuştu. Hacı Mustafa 

1 Harp ve 
diplomasi 

/Baştarafı ikincide} 
ra indirilecek darbanın daha 
geride ımış; Afrik:ıda Graz-
yarı orduları yol yapmak bahane
sile zaman zaman Mısır hududuna 
doğru sıçrarken lngilizler üçüncü 
bir darba indirdiler. 38 bin ltalya· 
na mal olan bu darba italya Trab
lusgarba atıldı. 

Yine 940 ın son aylarında ln
lizlerle Amerikalılar, pasifin denizin
de Japonyaya karşı bir anlaşma 
yaptılar, Amrika lngiltereye 50 
torpido muhribi verdi ve lngiltere· 
den l::.azı adaları kiraladı. Şimdi 
Ruzveltin nutkundan da anlaşılı
yorki bugün artık lngilte yalnız 
değildir. 940 ta Fransayı kayıp eden 
İngiltere sene sonunda Amerikayı 
kazanmış diğer seneye Amerika ile 
beraber girmiştir. 

940 Yılı Sonunda işte 16 ay
lık Avrupa vaziyetinin sonu da bu
dur. 

Arnavutlukta şiddetli 
muharebeler 

Beratın batı cenubunda ltalyan 
müdafaa hattında hasıl 

olan yarma süratle genişle-

mekte ve derinliğe inkişaf etmek
tedir. ltalyanların en hassas noktası 
olan bu cebhede her iki taraf kuv
vetler arasında şiddetli muharebe
ler olduğu haber veriliyor. Tepe
delen, Üzüm suyu ve Kilisura hat
tında bulunan ltalyanlar şimale çe
kiliyor) u. 

Himarada ise ltalyan hattı ce
nubtan tehdit edilmektedir. bu va
ziyete göre ileride, bir çıkıntı ha
linde kalmış olan it al yan müdafaa 

hattının birdenbire çözülmesi çok 
muhtemeldir. Bugünkü Yunau teb
liğlerinde bu cephe üzerinde bazı 
gedikler olduğu bildirilmiştir. 

940 yılının son günü olan bu 
gün, Yunan - ltalyan harbinin 63 
üncü gün~dür. 

Bilindiği gibi, evvela taarruz 
eden ltalyan ordusu olmuş ve ilk 
taarruzda Yunan topral<lanna gire

' rek üç istikamette ilerlemeğe baş
lamıştı. 

Bu üç istikametten şimalde 
Filorinada ltalyanlar 25 kic•metre 
ilerledikleri gibi ortada Meçova 
ve cenupta Kalamasta 24 kilometre 
Yunan topraklarına nüfuz etmişlerdi. 
Yunanlılar geri çekiliyorlardı. Fakat 
Yunanistanda harbin ilinile sefer-

berlik on gün içinde tamamlanmiş 
ve 20 gün zarfında, bir plan da· 
hilinde ltalyanlara kaJ'fı taarruza 
gçilmiştir. işte bu l'iınlerde iki 

ltalyan Tümeni tam matlubiyı:te 
uğratılarak Yunan topraklarından 
çıkarılmıf •e ilk ayda harekat Yu

nan topraklarından ltalyan toprak
lanna intikal etmişti. Ondan sonra 
tedricen inkişaf eden Yunan taar
ruzu bu günkü şeklini almıştır. 63 
gün içinde bir çok şehirler Yunan
lılar tarafından zaptedilmiş, en az 
beş ltalyan taarruzu tam mağlubi
yete uğramış, on binlerce ltalyan 
esiri alındığı gibi yüzlerce top, 
binlerce makinalı tüfek ve diğer 
esliha iğtinam olunmumuştur. 

940 yılı sonunda bu harpten 
çıkarılacak ders şudur: Bir milletin 
fedakarlığı, şecaat ve vatanperver
liği, 20 inci asnn en korkunç silah
larından da üstündür. 

YAZAN 

Zeynel Besim Sun il 
cevap verdi. 

- Senin elinde dUrbftn. var 
efe. 

- buoJar Çalgıcı ~lar gerek 
~ 

hacı.. Yanlarında kemane falan 
var. Abra soytarı herif te beraber. 

Filhakika ozamanlar lzmide pek 
meşhur olan bir yahudi saz tekımı 
Sökede yapılan bir düğünden av
det ediyordu. Bunlar kuşadası tari
kiyle Ayaıuloğa (şimdiki Selçuk) 
geçecekler, oradan timendifere 
binerek lzmire döneceklerdi. Su 
takımı şunlardan mürekkpti: 

Kemani lsak, Lavtacı faşıgöz 
Yasef, hanende ve daireıen sarı 

sakallı Avram ve davlambaz Davi.. 
Efe birdenbire bağırdı: 
- Aliiii •.• 
- Buyur efe .. 
- Silihını şuraya bırak. Kof, 

aşağıya in, şu relen arabayı çevir, 
benden selim söyle. içindeki çalgı
cılar buraya gelsinler •. 

Ali bir kuı gibi sekip indi. 
f 

Şösenin ortuında dikildi. Araba da 
kendisine yal<lqmııtı. 

( Dnamı v al') 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

31 BirincikAnun 1940 
Piyasa cetveli 

Ena:ı 

Kr. S. 
En çok 
Kr. s. 

l - Klevland 
il -

" Akala 
Kapu malı 
P. T. Engin 
Kozacı P 

- Ma.Parlağı 49 
Yulaf 
K. Çiğidi 
Y.Çiğidi 

Susam 27,55 ----Ankara Kambiyo Borsası 
31 BirincikAnun 1940 

Sterlin 
Dolar 

Kr S. 

ltl4)1ı+L1J 
Ankara Radyosu 

(1 lklnclklnna Çarpmba) 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajans haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pl.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ye

mek listesi 

1 '2,30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.33 Miizik: Karışık ıarkılar 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Şarkı ve Türküler 
13.20-14.00 Müzik: Radyo salon"" 

orkestrası (Violonist Necip Atkın 
idaresinde ) 

1. W estberg: Melodi 

2. Björkander: Romans 

3. Laukien: Trokadero [Mart) 

4. Pacheruegg: Dans 

5. T orjussen: Şimal Süit\_ - .-fak 

6. Lindberf: Vaggsang 

18,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Melodiler [ Pi ] 

18.30 Konuşma [ D1t politika 
hadiseleri ] 

18.45 Çocuk saati 

19. 15 Çocuklar için müzik 

19.30 Memleket saat ayan, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: Müşterek ve tek 
şarkılar 

20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Büyük Fasıl Heyeti 

21.10 Konuşma 

21.25 Müzik: Yeni şarkılar 

21.45 Müzik: Riyaseticumhur 

bandosu (Şef: Ihsan Künçer ) 
1. Ed. Barat: Mısır marşı 
2. Rameau: Rigodon de dar

danus 
3. Cesar Franck: Senfoni re 

minör No, l [lento) 
4. Paul Pierne: Yunan dansı 

ve bakana). 
22,30 Memleket saat ayıın, 

ajans haberleri; ziraat, Ehıarrtah
vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat). 

22.50 Müzik: Ca7band [Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki prog

ram ve kapanış. 

de~NOBETCI ECZANE 
Yeni Eczane 

( Belediye yanında ) 

ITK.KVtMI 
1 //cineikdnun 7 94 7 

ÇARŞAMBA 

YIL : 1941 - AY : 1 Gün: 1 
RW11f 1'56 - 1. Kiııun 19 
Hicri l~S9 -Zilhicce ~ 

. ......................... . • • 
i DOKTOR i : . 
: Kemal Satır 1 

1 Hastalarını bergllıı 1 
1 Kızılay caddesindeki mua- İ 1 yene evinde kabul eder. (9)J 
......................... 
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ALSARAY 
Sinemnası Bugün 2.30 ve Bu Akşam 

Senebaşı Gecesi Münasebetiyle iki 
Büyük Filmden mürekkep Müntehap 

Bir Proğram Sunuyor 
-1-

Çarlık Rusya Zamanına aid canlandırılan 
Fransızca Sözlü Güzel Bir Film 

1 KIZIL DANSÖZ 1 
Moskova Tiyatrolarından Divanıharbe 

kadar sürüklenen Bir kadının Meraklı 
ve Heyecanlı Hayatı 

Baş Rolde: Don Kazaklarının unutulmaz 
Kahramanı VERA COREN 

ilaveten: ERROL FLAYNN' in 
Alkışlarla devam eden Türkçe Sozlü 

Muhteşem Filmi 

IÇahnan Taç 

T 
T A N 

N 
Sinemasında Bir Haftadanberi 

Bütün seyredenleri merak ve Heyecan 
içinde bırakan Büyük macera 

ve Heyecan Şaheseri 

BAKiR 
• 

ORMANLAR HAKiMI 
-

30 Kısımlık Sergal Film 

Birkaç gün daha devam edecektir. 
Görmiyenlere Tavsiye Ederiz. 

Pek Yakında : 

Mandrake 
Sihirbazlar Krall 

30 Kısım Büyük Seryal Film 

BUGÜN MATBAASI 
HER TÜRLÜ BASKI İSLERİNİ 
TEMİZ1 UCUZ VE .. ÇABUK 
YAPMAKTADIR. 

iiilSon Sistem Makinelerle 
Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N) Matbaa
sıilda Yapılabilir~~ ~~~~ 

S• d TABA AiT BİLUMUM 
iZ e; İŞLERİNİNİZİ CBUG(JN) 

MATBAASINA YAPTIRINIZ. 
I 

Lütfen Şu Tarihi Defterinize Kaydediniz ... 

3 ikinci KAnun Cuma Gunu Akşamı ===-
ALSA RAY SINEMASI 

1940 Harbine aid yapılmış ve Dünyanın iki Büyük Milletinin En Büyük İki Artisti 

Alman : CONRAD VEIDT lngiliz : VVALERIE HOPSON 
Tarafından Büyük bir Kudretle canlandırılmış olan Şaheserler Şaheseri ... 

,, ------·- -----~ 1 M A l ~ -·- --------. ~ 

ı DINlliNDI CASUSlAR 
~---------------------~~---!X~~~~~~~F.J 

Türkçe Sözlü Emsalsiz Filmi takdim edecektir ••. 
Alman Entelcans Servisi İngiliz Entelcans servisine karşı, Korkunç Mücadeleler, Batan 

Gemiler, Top ve Mitralyöz Gürültüleri arasında İnsanların feci halleri. 

Mütemadi Bir merak ve heyecan içinde seyredeceğiniz bu film 
Meusimin Bir Sinema Harikasıdır. 

Dikkat. ilk Gece için Numaral1. Koltuklar ue localar satılmaktadır. Telefon 212 

Horozoğlu Ticaret Evinden: 
.M.üzik Meraklılarına 

Mağazamızda her nevi saz ve teferrüall muhtelif marka 
Gramofon ve plakrla mevcuttur. Talebelere mahsus 
yeni getirdiğimiz Mandolinler mağazamızda 
( 450 ) kuruşa satılmaktadır. 

Horozoğlu Kitap ve Kırtasiye Evinden: 
Her nevi Kitap ve K1rtasiye almak için mut

laka mağazamıza uğrayınız. 

Horozoğlu Piyanko Kişesinden: 
SAYIN MOSTERILERIMIZE 

' 
Ki,emizden aldığınız Yılba,ı ve alacağınız 
aylık biletlerde kazanmanızı temenni ve 1941 in
ci yıhnızı tebrik eder. 

360 Horozoğlu Karde,ıer 
ADANA 

• DiLBER kardeşler 
Tuhafiye Türk anonim şirketi 

Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 

ADANA da kapalı çarşda bedestan kapusu yanında 

Portakal bahcesi me 
raklrlarına: ' 

Gayet iyi ve fenni bir s\J 
rette yetiştirilmiş Turunç f 
danı ve iklimimize en uygu 
nevilerden aşılı portakal fı 
danlan vardır. isteyenleri 
lütfen sebze hali karşısınd 
Salih Zeki Bugay ticaretha 
ne~ine müracaatları . 

Telefon: 
353 31-1-3-5-7-9-11-13-t. 

Kirallk ev 
Eski istasyonda iki taraf 

yol gayet havadar va sıM 
ve her dürlü konforu bulll 
nan üst kat beş odalı bir e 
kiralıktır. Sebz'! hali karşı 
sında Salih Zeki Bugay tica 
rethanesine müracaat. 
Telefon: 74 354 31-1-3-5-7 

İLAN 
Askeri Satınalmı 
komisyonu riyas• 
tinden: 

TOPDAN bir satış deposu 

•••••••••••••••••••••••••• •• •••••••• •• ••• l leri müşterilerine bildirir. 

açdığını umum cenup vilayet-

304 16-26 

Adana Askeri konak içi 
ücretle müstahdem bir Etfö 
Makinesti alınacaktır. İstek 
lilerin Adana Askeri satınal 
ma Komisyonuna müracaatları 

358 

• 
inşaat Erbabına 

Her numarada mozaik taşları ve marsilya kiremit
leri gelmişdir. Edirne ham bitişiğinde il numarada 
bakkal Ca vada müracaat. 

30 - 30 236 

:·····M··~~~·d········M···~~~·d·········M··-.~·:d············: 
: UJ e .u UJ e ... UJ e •••• ! 
i Dünyanın En Sağlam Bisikletleri 5 

j ·DürkOOP. 1 
i 1941 MODELi i 1 Mağazamıza germiştir. Bu bisikletlerin fazla rek- i 
ı ıama hiç lüzumu yoktur. i 
! ZiRA:... • • • • • i 
i Y. Necip Öz yaz gan i 
j SATIŞ YERi : Asfalt cadde Dörtyol ağzı i 
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Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENERAL ELEKTRİK in akü?1latör ve 
elektrıkle çalı-

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

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

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
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imtiyaz Sahibi : Cauit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldıiı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

Türkiye kibrit ve 1 i LAN i 
cakmak inhi83fl şir- I Adana a~kerlik ŞU· 

k' ef'ınden besinden: 

Bilumum Kibrit perakende
cilerine ilan: 

1 - 1 - Mart - 941 de baş-
layacak olan yeni ders dev
resi için Maarif Liselerinden 
nakil suretiyle Kuleli, Malte-

1-1-941 Tarihinden itiba- pe, Bursa Askeri Liselerinin 
ren beher kutu kibritin pe· 
rakende satış fiatı 2 kuruş 
olarak tesbit edildiğinden, 

fiat farkından dolayı bir za
rara maruz kalmamaları için 
P-llerindeki kibritleri 31-12-940 

her üç sınıfına da yeniden 
talebe alınacaktır. 

2 - İsteklilerin şeraiti an
lamak üzere hemen Askerlik 
şübesine müracaat etmeleri: 

3 - isteklilerin bütün ev-
salı günü acentalığa iade et- rakları tekamül ettirilerek 
meleri ve 1-1-941 tarihinden 20 - 2. ci kanun • 941 - gü
itibaren fazlaya satacak pe

rakendeciler aleyhine kanuni 

takibatta bulunulacağı bütün 

perakendecilere ilin olunur. 

Kibrit ye çakmak inhisarı 
Adana acentalığı 349 29· 1 

Türkiye kibrit ve 
cakmak inhisan şir-, 
kelinden 
Sayın halka ilin 

1-1-941 Tarihinden itiba
ren yeni bir işara kadar, be
her kutu kibritin perakende 
satış fiah 2 kuruş olarak tes
bit edildiğinden, fazla talep 
edecek bayilerin şirketin en 
yakın acentalığına veya doğ
rudan doğruya İstanbulda, 
Karaköy palasta, 5 ci katta
ki idaresine bildirilmesini sa
yin halktan rica ederiz. 
Kibrit ve çakmak inhisarı 

Adana acentalığı 349 29-1 

nü gireceği okula gönderile
ceğinden buna göre evrakla
rını tekamül ettirmek üzere 
geç kalmamaları. 

4 - Okullarca evraklar 
tetkik edilip istenilmedikçe 
hiç bir talebe girmek iste· 
diği okula gitmiyecektir. İlin 
olunur. 

T. H. K. Dörtyol 
şubesinden: 

Kazamız merkez bölgesi
nden Toplanacak Kurban De· 
rileri barsakları Satışını 22-12-
940 Tarihinden itibaren on 
beş gün müddetle müzayede· 
ye bırakılmıştır. müzayede 
müddeti 6-1-941 Pazartesi 
günü saat 14de hitam bula
caktır. 

Müzayedeye İştirak ide· 
ceklerin yukarda yazılı müd
det zarfında Dörtyol Kazası 
Türk Hava Kurumu müzayede 
Komisyonuna müracaatları 
ilin olunur. 362 

İLAN 
Belediye Ri-
yasetinden: 

1 - Belediye müstahtemi
ni için dikilecek 49 takım 
kışlık elbisenin dikme işi açık 
eksiltmeğe çıkanlmıştır. 

2 - Beher takım elbisenin 
muhammen dikme ücreti 
( sekiz ) lira olup bu hesap
tan muvakkat teminatı 29 lira 
40 kuruştur. 

3 - ihalesi 2 inci kanu
nun - 17 inci cüma günü 
saat 15 te Belediye dairesin
de Belediye enilcmeninde 
yapılacaktır. 

4 - istekliler aynı gün ve 
saatta yatırmış oldukları te
minat makbuzlarile birlikte 
Belediye .. encümenine ve tart
nameyi görmek isteyenlerin 

İLAN 
Çiftçi Fabrikası Mi 
dürlüğünden; 

Sayın müşterilerimizin fab 
rikamız depolarında bulunar 
Çigitlerini ilin tarihinder 
azami kırk sekiz saat zarfın· 
da kaldırmalannı ehemmiyet· 

le rica ederiz. Aksi takdirdt 
çığitlerde hasıl olacak kız 
gınlık ve her hangi bir ha· 
sardan dolayı fabrikamızr 
hiç bir suretle l!!es'ul ol-:' 

yacağını. ve yine ilan tatl· 

hi muteber olmak üzere gc· 
çen her gün için beher torı 
başına ayrıca 25 kuruş aı ı 
diye ücreti alınacağını 
bildiririz. 363 ı-:, 1 

Belediye muhasebesine mü·~ 
racaatları ilan olunur. 
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