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Ziraat Mektepleri Ta viye . Olunacak 
Vekalet, bütün Ziraat mekteplerilVilaAyet U A M 
müdürlerini bir toplanhya çağırdı • • •• mum 1 ec-

Ankaradan bildirildiğine göre, Ziraat Ye· ziraat elell!anları .yet!ş~i~me_~ .. i~in zir~at l ıs 1 Dun To pi an d 1 
kaleti mart ayı içinde bütün ziraat mektep· mekt~plerının takvıyesı ı_~ı goruşulecektır .. 

. .. .. . . . Hukumet gene bu cumleden olarak zı-
lerı mudu~le~ını Ankarada bır. t~p.la~tıya raat mektepleri kursları açmayı da düşün- · .. ::J. 
davet etmıştır. Bu toplantıda zıraı ıstıhsa· mektedir. içtimada bu mevzu üzerinde ,• \.\\,I!· 
lin artırılması tedbirlerine mütenazır olarak müzakere yapılacak ve karar alınacaktır. 

Musolini 

RiC'AT 
Kassala cephesindekı 
ltalyanlar gerilemek
te devam ediyor 

Kahire: 20 [a. a.] - lngiliz 
aınami k·••rg&l11u111 telJll~t • 

Libyada iş'ara deter birıey 

yoktur. Sudanın Kassala cephesin· 
deki düşman ric'atı davam etmek· 
tedir. Düşman tarafından kuvvetle 
t•hkim edilmiş olan mevkiler kıta· 

atımız tarafından işgal edilmiştir. 
Kuvvetlerimiz ric'at halinde bulu· 
nan düşmanla teması muhafaza 
ederek ilerlemetedir. 

Hartum : 20 [ a. a.] - Bir ln
riliz binbaşısı bir pilot Vf\ rasıt 

refakatinde Habeşist•nın içerilerin· 
de tehlikeli bir tayyare uçuşu yap· 
mııtır. Bunlar bir müddettenberi 
kendilerinden haber alınamıyan bir 
Jngiliz heyetile temas tesis etmek 
istiyordu. Binbaşı, heyetin reisi 
olan albaya bir telsiz göndererek 
bir ini' sahası hazırlamasını ve bu 
yerin tayyareciler tarafından görü· 
lebilmesi için o mıntakanın en 

yüksek bir tepe•inden işaretler ve

rilme•ini istemiştir. Yollarını şaşı· 
ran tayyareciler tehlikeli bir iniş 
yapmağa muvaffak olmuşlardı. 

Vatanperver Habeşliler derhal 
bunların etrafını sarmışlardır. Bun• 
!arın arasında lngiliz askeri heye· 
tine mensup subaylar da bulunu· 
yordu. 

Binbaşı, Mavi nil menbaı civa· 
rında kabile reislerinden mürekkep 
bir mecliste •Öz alarak kendileri· 
ne lngilizlerin yardım edeceğiui 
vaadetmiştir. 

Vatanperver Habeşliler arasın

da h"r ~ınıf askeri talim ve terbiye 
günden güne ilerlemektedir. 

Gayrı menkul icar 
bedelleri 

Ankara 20 (Hu•usi) - Milli 
korunma kanunu tadilatına göre 
ıayri menkul bedelleri hakkında 
neşredile,·ek koordinasyon kararını 

hazırlamak üzere adliye hukuk işle
ri müdürü lsmail Hakkı'nın reisli· 
ğinde bir komisyon teşkil edil· 
miştir. Komisyona Maliye ve Tica· 
ret Vekaletleri hukuk müşavirlerile 
lıtanbul ve Ankara belediyelerin
den birer mümessil dahil buluna
caktır. 

iaşe teşkilitı 
Ankara 20 (Hususi) - Ticaret 

Vekili, kurulacak olan iaşe teşkili 
tı işile bugün geç vakta kadar 
meşgul olmuştur. Hazırlanan teş
kili! kadrolarına göre tayinler 
peyderpey yapılacaktır, 
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Hitler 
Vrr!it 
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Goruştu 
Almanganın tazyiki karşsında 

Peten, Leval ile 
barışmış! 

Hitler 
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Yeni bütçede yol ve 
mektep işleri ön 

planda gelmektedir, 
Yen iBütçenin l';feclise da

ha yüksek bir varidatla arz 
olunduğunu tebarüz ettiren 
Valimiz "Gelecek aylar için
de daha faydalı işler başa
rılacağını umuyorum,. De
di . 

1 Valimiz B. Faik Üstün 1 '----------------------------.J Yazıtı 2 inci aayfada 
~~~~~~·~......;.~---' .._ 

ZELZELE OLDU 
--- --

DEVLET SALNAMESİ 

Ayrıca, lngiliz deniz kuvvetleri 
Musavvayı bombardıman etmiş· 

lerdir. ( Devamı üçüncüde ) 

Evuelki gece saat 6,40 
ta şehrimizde bir saniye de
t1am eden ve dipten gelen, 
şarktan garbe bir ger sar· 
sıntısı olmuştur. Ticaret (). 
dası binasındaki çatlaklık· 
tan başka hiçbir hasar t1e 

zayiat kaydedilmemiştir. 
Agni saatte Mersinde 

t1ukua gelen sarsıntı 7 2 sa· 
nige W.rmüş ve çok şiddet• 

senedenberi şehirlerinde bıı 
kadar şiddetli ,;elzele ol· 
madığını ifade etmektedir
ler. 

Ankara 20 (a.a.) - Dün sa• 
b>h saat 6,15 ile 6.40 araaında 

Antalya, Kırşehir, Ulukışla, Silifke 
ve Antakyada hafif olmak üzere 
yer sarsıntıları olmuştur. Silifke 
müste.na olmak üzere diter yer• 

!erde hiçbir zarar vuku bulma• 
mıştır. 

VilKi 
• 

lngiltereye 
~el çimi gidiyor 

Wilki 
Nevyork 20 ( A .A ) - Vilki 

lngiltereye hareketn etmede evvel 

tayyare ile Vaşingtona kelmiıtir. 

gazeteciler Vilkiden gendisinin 
Amerikaya birleşik devletlerin 
lngiltere nPzdindeki büyük elçiliğine 

tayin edilmesi mümkün olup olma· 
diğını sormuşlardır. Vilki "bu hu· 

susta birşey Bilmiyorum!,. demiştir. 

Vaşington 20 [a.a) - Vilki, 

Amerikanın lngiltereye yardım el· 

mesi için şu üç şartı ileri sürmüı
tür : 

1 - Teslim edilecek malzeme 
için bir hesap tutulması, 

2 - Masrafların parlemento
nun kontrolu altında bulunması 

3 - Kanun projeainin konırre 
tarafından derin bir tetkike tabi 
tutulması. 
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İngilizler Bardiya kalesinil 
nasıl düsürd üler? 

sidi Bırrıni m ~ vziiude k i tüm e:!ller-J 
Jen kimesenin kurtulduğunu pek ı 

?annetmiyoruz. Fakat Bugbug'daki 

ikinci mıksat için B .. diada 
büyük birlikler bırakm~k caizdi. Fa
kat T ubruktaki üç lıalyan tümeni· 
nin kendisini t op ırlıyabilmesi için 
Bardiada İki buçu k tümeni feda 
etmek akla sığar şeylerden değil

di. Mesela carla başla harbeden 
bir veya iki alay bu mevzıde iler· 
!iyen bir orduyu pekala yirmi beş 

gün tutabilirdi. 

Şöför yerine Hap
sedilen Otomobil 

Amerika 
da en bü· 

yük ilet 

otomobi' 
kazalarıdır. Her sene vasati 80( 
bin otomobil kazası olmaktadır 
Bu kazalarda c•nı"ı verip kur 
ban olanların sayısı vasati olaral 
26.000 kişidir. Kazaların önüni 
almak için şöförlere ve otomobi 
kullananlara çok ağır para vı 
hapis cezası verilmiş, fakat bı 
da bir fayda temin etmemiş, ka 
zaların ve ölüm vakalarının say. 
:nn1 azaltmamıştır. 

Vilô.yet Umumi Meclis~ 
dün ilk toplantısını yaptı 

i , i Sl)&h g ö mleJ.. li ti:l1'•n lerden hrtu · 
lan bir mİ<l•r b•kaya ile esasen 
Bardia - Kapuzzo mevziindeki di
ğer İki tümen birincikinunun 17nci 
ııününe doğru derlenip toplanarak 
Bardia müstah<em mevziine tıkıl
mışlardı. 

Graziani ne birinci, ne de ikio
ci maksadı güder g öründü. Buraya 
zaten azalmış olan kuvvtlerinden 
30.000 kişiyi kapadı, sonra da bun
lara yardım etmek veya bunların 

sol yanını uzatarak muhasaradan kur
tulmalarını temin eylemek için hiç 
bir hareket göstermedi. 

Müstahkem mevzi, bir ileri 
mevzi ile bunun gerisinde beton 
kazamatlar, mıhfuz mahaller ve 
bunların ilerisindeki t•nk m•ni hen
de klerinden terekküp ediyordu. 
Mevziin tahkimine 1936 da baş· 
lanmış ve bu tahkimat 4 sen•den 
beri tekemmül ettirilmişti. Ayrıca 
denize karşı da sahil müdafaa ba- Halbu ki Bardia muharebesi za-
taryalarına malikti. Müstahkem manında bile Graıianinin elinde ve 
mevziin yegane zaafı, uzunluğunun garp çölünde adeden lnğilizlerden 
ancak 15 kilometre derinliğinin de üstün kuvvet vardı. 

ancak 2 kilometreden ibaret olma Bardia mademki kendi haline 
sıydı. O deNcede ki müstahkem terkedileoektı, buradaki kesif kuv-
mevzii muhasara eden lngiliz top- vetlerden bir · kısmını olsun, vaktin-
çusu bunun üzerinden aşırarak de geri çekmesi icap ederdi. Onu 
rahat rahat limanı dövebiliyordu. da yapmadı. 

lngiliz başkuman- "tf' PJJ:ı,. Z A iNi ~ Bu hareketler st-
danlığının k a- ı ıa s , rateji kaidele 
leyi birf;-vu't'.a.ı- IU!ı evkı Yazman rine o kadar ay-
ya ve bır lngılıı: ~ k1rıdır ki, me ... eli 
tugayile devamlı muh .sarada tut ı- harp okulundaki bir talebe nazari 
rak bunların gerisinde bir tümen o!Jrak kendisine verilen bir va· 
kadar ih tiyat piyadesi bulundurdu- zileyi bu tarzd-. halledrse, hem•n 
ğu anla.ı ı h yur. Z ı rhlı birli ;(. lerin bir sıfır aiır ve sınıfta kalır . 
kı mı, ağlebi ihtim•l bir tugayla GrJzbni'nin askerlik bilgisinin 
b 111 m :i fr eıeler dah1 burincikiinu- ba kadar zayıf olduğuna emin bu· 
nun 20 sinden itib tren Bardi anın lunmad1ğım1za nazaran, hangi siy J İ 
garbine geçerek Bardia · To bruk veya idari düşüncenin buna saik 
yolunu ke.miılerdi. olduğunu kestiremeyiz. 

Askerli~ hakımından Bardia lngiliz ordusu 17 birincika-
müdafaası iki maJ.sat güdebilirdi : oundan 2 ikinc ikiinuna kadar ge-

l - lngiliz ordusunu oyalıya· tirebildiği ağır topçu ile (bunla-
rak gerideki lıalyan b<iyük kısmı· rın 15 likten fazla olacağını tah· 

nın hazırlanmasına im kan vermek. min etmiyoruz) fasılasız bir bom-

2 - lngiliz ordusunu bu hiza· bardıı:ıana tabi tultu. 3 birincika-

da tutarak Tubruktan ilerliyecek nun sabahı İse lngiıiz deniz filosu 
- ·· -~ , mü~tahkem mevıie mııhtesem hir 

k f 1 ı ı,;c ı Jt Uu:ı yapuı unaı . n .. aıcflıll v uuu 
yaptırma ve az a ileri çıkmış n· 

den bir kere garbe ve te krar bir 
giliz birliklerini iki kuvvet arasın-

da bırakarak ezmek. 

ANf i llLOPE Di 
Jean Kubelik 
Jean Kubelik sefalet içinde ve

fat etmiş. Hatta son günlerde 
meşhur" kemanını bile satmak iste
mi1se de kıyamamış. 

kere de şarka geçen filonun zırh-
lıları sıra ile 38 lik mermilerini 
kaleye gönderdiler. Bidayette su
san kalenin sahil bataryaları, lngi
liz filosunun uzaklaşhğını görünce 
ateşe başladı. Tam bu esnada Al: 
manların (darağacı mizahı} dedik
leri bir şaka görüyoruz. lngiliz 
amiralı, zırhlarına değil de dest· 
royerlerine en ufak çaplı toplarile 
bu sahil bataryalarını susturmasını 
emrediyor ve bataryalar derhal 
susturuluyor. 

Nihayet Kaliforniya hükı1me 
ti kazaların önünü almak için ga. 
rip bir tedbir almıştır. Ço~. isa
betli olduğuna hükmettiği l ~, 
bir de kaza vukunda şoförü 

ğil otomobilin kendisi ha~ '·n 
miştir. Kazanın ağırlığına 1 ~ 
otomobil haftalarca yahut ı; ffl 
hapsedilecektir. 

Kaliforniya hükQmeti kw!l 1 
hatlı otomobil için muazzam bi• 
hapishane yaptırmıştır. Bu hapis 
hane birkaç katlı büyük bir ga· 
rajdan ibarettir. Çok ağir kaba
hatli otomobiller bodrum katına 
kapatılmaktadır. Otomobili h3pİs 
hanede kaldığı müddetçe şoförü 
herhangi başka bir otomobil kul
lanılmaktan menedilmektedir. au 
ceza pek çabuk tesirini gösterniş 
ve Kaliforniya hükümeti dahilirde 

oto mobil kazaları şimdiuen yü:ıtle 

elli nisbetinde azalmıştır . 

• .--------. Dublin 
Cennete gitmek den bil-

icin pasaport dirildiği-

k ne göre. 
ÇI armış lrlanda 

da Liford'da arkeologlar, yaptık
ları araştırma neticesinde bir pa
pazın mCLarında cennete gitmesi 
için bir pasaport buimuşlardır. 

Pasaport, Lilord piskoposla· 
ğundan Patgek isminde bir pa· 
paza verilmiştir. Papazın doğru· 
ca cennete gitmesi için pasaport 
yanına, mezarına konmuştur. Kır~ 
mızı mumla mühürlenmiş olan bu 
pasaportta, cennetin kapıcısı elan 
Sen Pierre'e şöyle hitap edil· 
miştir. 

',Patgek'in Allahın doğru ve 
sadık kulu olduğuna şehadet ede
ledik." Onu , ~ d~i-ruca ı.celr..f@İt~ 
göndermenizi rica ederiz.,, • 

Pasaport bundan tam 600 se
ne evvel çıkarılmıştır. Tarihi: 13 
haziran 1341 dir. " Cennet için 
pasaport,, halen Dublin müzesine 
verilmiştir. 

insanların yüzde 
73 ü namuslu imiş 
·-~~~--~~~~ 

Yeryü· 
zünde 
hakşi 
nas in· 

sanların azaldığı iddia edilir. Bu 

Yol ve mektep işleri 
ön plönda geliyor 

Yeni bütçenin meclise daha yüksek bir varidatla 
arzolunduğunu tebarüz ettiren valimiz "gelecek 
aylar içinde daha faydalı işler başarılacağını 

umuyorum.,, Dedi. - -
Vilayet umumi meclisi dün saat 15 te Vilayet meclis sa

lonunda ilk toplantısını yapmıştır. Parti müfettişimiz B. 
Hasan Menemencioğlu ile Meb'usumuz B Sinan Tekelioğlu 
içtimada hazır bulunmuşlardır. 

Toplantıyı bir hitabeyle açan Valimiz B. Faik Üstünde • 
miştir ki: 

"- Seyhan vilayetinin muhte
rem mümessilleriyle, bugün ikinci 
defa olarak, Umumi Melis içtimaı 

münasebetiyle bir arada bulunu
yorum. Değerli arkadaşlarımı sevgi 
ve saygile selimlar, vilayet ~!erin· 

deki başarılarının temadisini dilerim. 

Geçen sene huzurunuzda, ma
halli idareler hizmetlerinde muvaf
fakiyetin •ırrını anlatırken, bütçe
nin şuurlu tertip edilmesi, doğru , 

samimi ve denk olması lüzumun

dan bahsetmiştim. Yüksek mecli
sınızın bu esaslardan ne kadar 
kuvvet aldığı, geçen yıl bütçesinin 
ne kadar esaslı tanzim olunduğu 

elde edilen muvaffakiyetle sabit 
oldu. Bu senenin ilk altı ayı zar
fındaki tahsilitımızın bütün rakam
larında yükseklik vardır. 85 bin 
lira raddesinde bir fazlalık olmuş

tur. Bu sayede, uhdenize tevdi 
edilmiş olan bütün hizmetler vak
!İnde ifa edilmiş, sene sonuna hiç 
bir iş bırak;lmamıştır. ,, 

Yedini ayda borçların ta•fiye 
edildiğini söyleyen valimiz, bütçe
nin bundan sonra da aynı şekilde 

yüksele ceğini beyanetmiş ve"gelecek 
aylar içinde daha faydalı işler ba-

l 
şarılaeoğını umuyorum.,, demiştir. 

Yeni bütçenin meclise daha 
yüksek bir varidatla arzolunduğu· 

nu tebarüz •!tiren B. Faik Üstün, 
" bu bütçede bilhassa yol ve mek-

tep işlerinin gözönünde tutulduğu
na işaret eylemiş, celseyi açmıştır. 

Valimizin hitabesini müteakip 
ruznamenin müzakeresine geçilmiş, 
bir reis ve kiliyle iki katip İntihabı 
yapılmıştır. ikinci reis vekilliğine 
19 reyle B. Feyzi Oldaç, katiplik· 
!ere B. Hasan Çanka, Zeki Akçalı 
seçilmişlerdir. 

Vefat eden azadan B. Fahri 
Uğurlu ile B. Süleyman Çeliğin 
hatıralarına hürmeten bir dal.ika 
susuloıuş , müteakiben izahname 
okunmuştur. 

lzahnamenin kıraatından sonra 

(Devamı Üçüncüde) 

Pazar gunKu met'.flaı-
Pazar günü yapılan lig maçları çok alakalı olmuştur. Milli mensu

cat • Ziraat lisesi karşılaşmasında 1-7 Milli mensucat kazanı:ııştır. Erkek 
lisesi Seyhan gençlik kulübüne 0-2 galip gelmiş, idman yurdu - Demir spor 
maçı 1-1 berabere l>itmiştir. 

Erkek muallim mektebi • Toros karşılaşması 6-0 erker muallim mek
tebinin lehine neticelenmiştir. 

Kulüplerin puvan vaziyeti aşağıda gösterilmiştir : 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağ Attığı gol Ye, gol Puvan 

E. muallim 10 7 2 1 41 11 26 
M. mensucat G.k. 9 6 2 1 36 13 23 
idman yurdu G.k. 9 5 3 1 16 7 22 
E. ti.esi 9 6 1 2 18 24 22 
Demir sporG.k. 10 4 3 3 20 21 

ismi - yanlış olarak - mat· 
buatımızn bazan da Kubelik diye 
geçen Kubilek Çek'tir. Prag civa
r ı nda Michle'de 1880 senesinde 

O anda kalenin şimali garbi· 
sindeki kazamatlar önünde Avus
turalya piyadesi ve lngiliz tankla- ' 
rı da görünüyor. lık hücum bir 
buçuk saat s ürüyor ve ilk esir ka
filesinin 5000 rakamını bulduğunu 

a janslar haber veriyor. Akşama 

dc ğru kalenin şimalvarısı. ertesi 
sabah da tamamı İ•tirda t ediliyor. 

mesele Amerikan ruhiyatçılardan 
Dr. Merving'in nazarı dikkatini 
celbetmiş ve doktar Merving, 
dünyada insanların . hakşinaslığını 
şöyle tesbit etmiştir: Nevyerk te
lefon rehberinden ra•gele 100 
adres seçmiştir. Bu adreslere bi
rer dolarla mektup göndermiştir. 

Her mektupta: "l•i gün evvel 
bJ rÇ olarak aldığı bir doları iad• 
ett ı ğini. acresteki şahsa bildirmiştir. 

Ma. mensucatG.k. 9 3 2 
21 

4 15 21 17 

dogdu. Sekiz yaşındanberi sanat
ta.i dehasını göstermeğe başladı. 
1892 de Prag lwnservaluarına gir
di. Sevcik'ten ders aldı. 

Avrupada ve Amerikada muh
telif turne er~ çı•mıştır. Virtüozlu· 
ğu P .ıg 111i.ıi'nin ile muAayese edil
mİjtİr. Fevk:.ı fide bü}ük bir .şöhre· 
te nail olmuştur. Kube.ik keman 
için üç konsert ., yazıntştır. 

Şöhreti ve faaliyeti sayesinde 
çok para kazanın ştır. Fakat Ame
ri,.;,a sanayiine yatırdığı parasını 

1929 iktİ•adi buhranında kaybetti . 
Asilzade bir kadın kendisine bır 
şato vermişti. Bu binada yandı. 

lıalyan kayıbı 30,000 e•İr ve 
b;r sürü ölü ve yar•lı. lngiliz ve 
Avusturalyalı kıtaların kayıbı ise 
600 ölü ve yaralı . 

Bardiayı ele geçiren kıtalar 

Tobruk hakkında da ayni muame
leyi tatbik etmek üzere garl:.e 
ve lıalyan esirleri şarka d oğru ha· 
rekete geçiyorlar, işte Bardianın 
hikayesi. 

Bunlara cevap olarak 73 ad
resten aldığı mektuplarda: "Yan· 
lışlık olacak, •İZİ tanımıyorum ve 
iki gün evvel hiç kimseye ödünç 
para vermedim., denmiştir. Yalnız 
27 adres, cevap vermemiş, doları 
alıkoymuştur. Böylelikle dokto~, 
düny•da İnsanların yüzda yetmış 
üçünün namuslu olduğuna kanaat 
getirmiştir. 

t'== BugUn'Un Romanı: 55 -· 
BU K AD IN 

Seyhan G.K. 9 2 1 6 4 22 13 
Ziraat li•esi G.k. 9 1 1 7 12 22 12 
Toros G.K. 10 o 1 9 8 31 11 

SAKAR YA KO Ş USU YAPILDI 
Sakarya koşuğu Pazar günü şehrimizde yapılmıştır. Mesafesi 2500 

metre olan ve küçükler arasında yapılan koşuyu Malatya Mensucat genç· 
lik kulı1bundan Hasann Ôzel 11,2 dakikada bitirerek birinci gelmiştir. 
Nedim Tunçsiper 12 dakikada ikinci olmuştur. 

Büyükler arasında yapılan ve mesafesi 7000 metre olan yarışta de-
rece alanlar şunlardır: 

Seyfi Katan (Milli Mensucat kulı1bundan} 2~ daki~a.da. birinci. 
Yusuf Çatar (Milli Mensucattan} 22, 4 dakıkada ıkıncı. 
Hasan Necekler (Öğretmen okulu) üçüncü. 
Celal Kuşalay (Öğretmen okulu} dördüncü. 
Nakoot Kayfa. (Toros) beşinci. 

CASUSTU R iı Çek Roisicümhurunun dostu 
olduğu için kendisinden himaye gö
rüyordu. Harp dolaysile, yukarıda 
da spyled iğimiz gibi, Jefalet içinde 
şldü. 

il 
L1r.::::============·============:~--::::============== Çev iren : EF • KA ., 

• PAGANINI 
Yukarıda ismi geçen Nicolo 

Paganini ltalyan kemancısıdır. 
!784 de Cenevede doğup 1840 da 
Niste öldiı. Pek çok meşhur hoca
lardan ders oldıysa da hakikatte 
istidadı kendiliğinden inkişaf etti 
denebilir. ilk konserini dokuz ya
şında vardı, On beş yaşından iti
b>ren de, ltalyanın muhtelif şehir
lerinden başlayıp, dünyayı dolaş
m 1 ğa, her tarafta sanat nı göster

meğe başladı. 

Gençliğinde kumara ve kadına 
çok müptelidı. Gayet garib bir 
adandı. E.n muvaffakiyetli çağında 
birdenbire ortadan kaı boldu. Kim
senin gözUde senelerce görünme· 
<ii. Deha<1na herkesi hayran bırak
mııtı. Bıiyü~ mu•iki parça!.rıoı bir 
te ~ tel Ü te r inde çalrrıak hünerini 
gÖ•terirdi. Gitarada da teferrüt 
etmişti. Muhtelif be•telerin müel· 

lifidir. 

edecek yeg-ane delil olan ayna ü
zerinde parmak izinin benim kavli 
mücerredimcle kaldığını biliyorum. 
itiraz etmeyiniz. 1 haziranda aldan· 
mış olabileceğimi sanmak hakkı
nızdır. Bu vaziyetle yanlış yolda 
yürümediğimi bana gösterecek bir 
şey bulmak beni memnun eder, 
Fakat ne yapmalı? 

- Size aklıma gelmiş bir fikir 
söyliyeyim. Sabaha karşı saat ikide, 
yeni tayyare sahaları nerede olur
sa olsun, papaz Gayyard evinden 
çıkmış, zabit Gayyard onun yerine 
geçmiş olacaktır, veyahut bunun 
tamtersi ... Freri sokağındaki eve 
ıı ide re k vaziyeti gözümüz
le görmeliyiz. 

- Çılgınlık! Onları b<isbütün 
kuşkulandırmış oluruz. 

- Hayır. Yalnız birimiz gide
riz .. K lpıyı açan olursa askeri has· 
tanedeki Papazın yaralıla~m bir 
Fransız papaz İstediklerini, merkez 
kumandanının buı\a muvafakat e
derek Papaz Gayyardıo hastaneye 
ıritmeıine izin vardiğinl ıöyleriz. 

Bu, tamamile yalan da değil.. 
Bu sabah Friseden getirilen bir 
neferin geceyi geçirmesini temin 
ederiz. Bir Fransız papazının, va
tandaşına ölüm döşeğinde son ar
zusunu reddetmiyeceği muhak· 
kaktır. 

Şmit titredi: 
- Ne diyorsunuz? 
Kompars, Haymın fiktini tas

vip etti: 
- Zayıf hislerini sırası değil.. 

Bahane güzel, düşmanlarımızı böy
lece kuşkulandırmamış oluruz. Fa
kat iki şartla: Papazın evine giıle
cek arkadaş polis olmamalı; sonra 
hastanede papaz vazifesini yapar
ken yanında kimse bulunmamalı; 
şaşkınlığını bizim gördüğümüzü 

bilmemeli. Zaten evdeki zabit ise 
o hastaneye gitmiyecek, hasta ol
duğu,ıu söyliyecektir. 

• • • 
Sabaha karşı saat ikide Freri 

ıokağı önünde Haymın emrile bek· 
liyen adam nöbetlerini baıka larına 

verdiler, füpheli hiç bir ıcy ve 

kimse görmemişlerdi. Saat ikiyi 
beş geçe Ştroberg, yalnız başına 
sokağa girerek papazın kapısını 
çaldı. Birinci katta derhal bir pen

cere açıldı. 
Ştroberg: 
- Papaz Gayyardı arıyorum, 

dedi. 
Benim. 
içlerinde haletineıide biri 

de bulunan Franzız yaralılarının 
size ihtiyaçları var. 

Cevap, derhal ve tereddütsüz 
geldi; 

- Peki bir dakika sonra ya· 
nınızdayım. 

• • • 
Sabaha karşı saat üçte, hasta-

ne kovuşlarından birinde perde ar
kasına gizlenmiş olan papaz Hüp
penşlaht, kendisinden birkaç metre 
ötede papaz Gayyardın bir askerin 
yatağı üzerine iğilerek can çekişen 
bir hastaya Katoliklerce yapılması 
mutat merasimi ifa ettiğini \lazıhan 
gördil. 

Sabahın dördl!nde Alman pa-

pazı arkadaşlarının yanına döndü: 
- Bu adam hakikaten papaz, 

dedı. 

Ştroberg, Haym ve Kompars 
cevap vermiyerek uzun müddet 
sessizce durdular. Sükütu ilk bo
zan. Kompars oldu: 

- Mücbir bir sebeb altında 
papaz olmıyan bir Katolik can çe
kişen bir adamın bilAhare bir pa
paza söylemek üzere itiraflarını 
dinleyip onun günahlarını çıkara
maz mı? 

Papaz kızdı: 
- Hayır, buna imkAn yoldur. 
Kapıyı vurarak çıkıp gitti. 

Şmit de bu sırada geldi: 
- işte parmak izleri. Hastane 

kapıcısı papaza bir duhul fişi ver
mek suretile temin etti. 

Kompars daha ilk bakışta: 
- Evet, dedi, şüphe yok ki 

bu adam sadece başka bir nöbet 
değiştirme günü tayin ettiklerini 
gÖ•terir; başka bir şeyi değili 

(Dwam Edecek) 

Muayenesiz evlenme 
raporu verilmiyecek 

Sıhhat VeklHetl vl· 
llyete mUhlm bir 
tamim yaptı 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekiilotince vilayete yapılan bir 
tamimde, resmi ve hususi bazı 

tabipler tarafından muayene ya
pılmadan evlenme raporu tanzim 
edildiği, bu gibiler hakkında ka
nuni takibat yapılacağı, evlene
ceklerin hıfzısıhha kanunu ile ev
lenme muayenesine dair ni~amna
me hükı1mleri dahilinde muaye
neleri yapılmadıkca rapor tanzim 
edilmemesi bildirilmiştir. 

• Nafia Vekaleti, elektrik ·İşleri 
etüd idaresi yurdumuzun muhtelif 
yerlerinde tesis edilecek enerji şe• 
bekeleri etrafında tetkiklerine de· 
vam etmektedir. 

idare Sakarya üzerindeki hid· 
roelektrik santralı ·projesi hamlııi'ı 
nı ikmal etmiştir. Santral Polatlı 
nın şjmalinde Sakarya nehri Uıe· 
rinde bulunı.n Çağlayık boğazında 
kurulacaktır. 

Bu santral Ankara ve civarı• 
nın elektrik ihtiyacını temin ede
cektir. Santralın istihsal •kabiliyeti 
75 milyon kilovat saat olacaktır. 
lık tesis edilecek takat 15 bin ki
lovat saattir. 
• Müddeti sona eren Türk-Fran 
sız ticaret ve kliring anlaşması 6 ay 
müddetle temdit edilmiştir. 
• lzmir - Bir kaç gündür şeb. 
rımı~de l:Sulunan Munakalat V""ki.l; 

B. Cevdet Kerim fncedayı otorayla 
Aydına gitmiştir. Vekil Aydındaki 
Vekalet teşkilitını tetkik ettikten 
ve büyük Aziziye tünelinide ırör
dükten sonra şehrimize avdet etmiş
tir. 

• lzmir - Tütün piyasa
sında satışlar hareretlidir. Beş ırDn 
zarfında 13 milyon kilo tütün sa
tılmıştır. Amerikan firmalarının 
ağır davranmalarına rağmen vazi
yet iyidir. Yalnız bazı mıntakalar
da müstasiller iskarta meselesinden 
alakadarlara şikayette bulunmuş
lardır. Piyasa, yetmiş ve doksan 
kuruş arasında temevvüç etmekte 
ve sağlam vaziyette bulunmaktadır. 

Bugüne kadar büyük firmalar
dan Tiirk Limited 1,950,000, inhi
sarlar 80,000, Yerli Ürünler Şir
keti 2,700,000, Geri Amerikann 
100,000, F<.Iemenk Şirketi 500

1
000. 

Amerikan Tabako 105,000. Bor
novalı 700,000, f-·ermann Spirer 
106,000 kilo almışlardır. 

• Harp okulunu bitir~n yüz

lerce gencimiz cuma ırünü Anka
rada Zafer abidesine merasimle 
çelenk koymuşlardır. Merasimde 
hararetli nutuklar söylenmİ4tİr. Kah
raman orduya iltihak eden genç 
subaylarımız müteakiben Ebedi Şef 
Atatürk'ün muvakkat kabrini zi· 
yaret ederek kabre bir çelenk koy
muşlar ve tazimle eğilmişlerdir. 

Poliste. 

Portmen hı rsızı 
iki kadının çantalarını ka
pıp kaçan Kemal yakalandı 

. !epehağ mahallesinde bir yan
kesıcılik vakası olmuş, bir hırsız, 
Namık kızı Leman Dincer isminde 
bir kadının, içinde 15 lira bulunan 
portmenini elinden kapmış kaçmıı
tır. Polisçe yapılan tahkikatta bu
nun Sadullah oğlu Mehm ;t Kemal 
olduğu anlaşılmış, tutulmuştur • 
Mehmet ~cm~lin, dört iiln evvel 
de Zehra ısmınde bir kadının port
menini kapıp kaçtığı tesbit edil
miştir. 

Hırsız hakkında kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Çuval çalmış 
Cuma oğlu Ahmet Şahin it

mind<> biri, Cumhuriyet fabrikasın
dan 40 çuval çalmış, yapılan ih
bar üzerine, hırsızla çuvalları •alın 
alan Muhiddin ve Ahmet yakalan• 
mııtır. 

1 

1 
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Sei-best siltan: 

Çakıcı Efe tefrikası 
münasebetiyle 

"Sayın Bay Zeynel Besim Sun,, a: 

"Bugün,, gazetesinde "Çakıcı 
Efe,. tefrikasının 15 numarasının 
(Bugün, llkteşrin 1940) sol sütu
nunda merhum Kamil Paşadan ve 
oğlu kezalik merhum Sait Paşadan 
da bahsediliyor. Halbuki isnad olu· 
oan münasebetsizlikten onlar tama
mile beri idiler. Birinin. ölümü 27 
seneyi, diğerinin 10 seneyi ge.ç: 
miştir. Aşağıdaki izahı neşretmenızı 

saygile dilerim: 
. Naci Eldeniz 

' (Seyhan Meb'usu) 
a _ Kamil Paşa, ikinci sada-

retinde o zamanki hükümdara ver-. , 
miş olduğu 23-10-1311 (4-11-1895) 
tarihli bir arizada mesul ve sala
hiyetli bir hükO.met kurulmasını, 
nazırları Sadrazamın sr çmesini, bü
kOmetin k·,ndi mesuhyeti ı altında 
iş görmesini ve sarayın devlet işle
rine kerışmamasını istemiş, bunun 
üzerine önce Halep ve sonra Ay
dın (İzmir) Valiliğine - fakat bir 
sürgün gibi - tayin edilmişti ve 
bundan böyle de, Osmanlı devleti 
hudutları içerisinde yaşayan ileri
gelenler arasında, hükümdarın en 
çok nefret ettiği ve ürktüğü bir 
adam olmuştu. 

B - İzmirde birçok teşekkül· 
ler ve memurlar onu tarassut et
mekle ve onun işlerini baltalamak
la meşgul idıler. Onun aleyhinde 
bulunmak, onun aleyhinde çal•şmak 
hükümdaru sadakat eseri sayılmak· 
ta idi ve hu yoldaki işleri .zamanın 
hükümdarı iyi mükifatlandırmağı 

bilirdi. 
işte Çakırcalile münasebet dedi· 

koduları böyle bir hava içinde ve 
bu gibi düşüncelerle uydurulmuş 

ve çıkarılmıştı. 
C - 'T<amil Paşaya karşı hü

kümdarın beslediği bu düşmanlık 

ve korku yüzünden, sayısız 2000 
kişiye varan lzmir vilayeti iandar
masına • Paşanın bir çok müraca
atlarına rağmen . ne Mavzer ve 
ne de hatta Martin tüfeği verilme
diği için jandarmalar, en iyi tip si
laha malik olan eşkıyaya karşı, 

her bakımdan pek dun olan kapaklı 
ve sonra da ancak Martin tüfek· 
leriyle vuruşmağa mecbur kalırlar
dı - nasıl ki buna tefrik3.da da ~a
ret vardır. 

Kamil paşanın lzmirde bir hi
d iv lik kuracağı o.zamanki curnalcı
lar tarafından çıkarılmıştı 2000 

Jandarma ve bir Çakırcalı ile 
böyle bir işin görülmeyeceğini ve 
bütün askeriğ' kuvvetlere ba\·,im 
olarak Kavalalı Mehmet Ali paşa
nın Mısırda yaptığını lzmirde tek
rarlamanın imkansızlığını herkes 
kolay anlar. 

D • Ozamanlar yer yer bazı 

büyücek eşkiya çeteleri teşekki!l 

etmesinin ve uzunca yıllar hüküme

te kafa tutabilmesinin sebepleri 
meçhul değildir. 

idarenin kendini halka müşfik ve 
iyi bir idare olar~k göstermem~si 
bu sebeplerin belkı başında gelır. 
Askere gidenlerin uzak vilayetlerde 
ve uzak hudutlarda uzun seneler 
ah konulmaları v ~ bir çoklarının 
bir daha evlerine dönmemeleri de 
kaçaklığa yani dağa çıkmağa se
beb oluyordu. 

işte işini bilen çete reisleri bu 
hallerden istifade ederek çetelerini 
devam ettirirler ve bir çabucak yol11-

Tefrika No. 

54 
Buranın sahibi Mustafa 

efendi kimdir? 
Diytt sordu. Mustafa efendi 

başını kaldırmış bekliyordu. kendi
ıini gösterdiler, deveci silahlığın· 
dan bir mektup çıkardı. 

- Efe selam etti. Bu mektubu 
okusun, içindekileri yapsın dedi. 

Mustafa efendi mektubu açtı. 
şaşkınlığından deveciye otur bile 
diyememişti. 

Hcıooş .. Deveci de zaten bıra· 
kıp ıitmi11ti. mektubu verdikten 
tonr biar saniye bilo fovtotmomiıtl. 

Villyef Umumi 
Meclisi 

( Baştara/ı ikincide) 
müzakereye başlanılmıştır. Azadan 
B. Sabri Gül, Karataş yolunun al
tıncı kilometresınden itibaren olan 
kısmının çok berbat bir vaziyette 
bulunduğunu anlatmış, mümkiin 
mertebe tamirini istemiştir. 

Valimiz, verdiği izahatta, bu· 
yolun yapılması husu~un~a evve~ce 
vazedilmiş olan ıs bın lıra yerme 
bu defa 20 bin lira kor.duğunu, 
elde bulunan bütce ile bu mah· 
zurların kaldırılmıya çalışılacağını 
beyan etmiştir. 

On dakikalık bir tatili mü
teakip encümenler seçimi yapılmış· 
tır. Encümenler şu suretle teşek

kül etmiştir . 
Maliye encümeni : Fevzi Du· 

ran, Tevfik yıldırtm, Hilmi Çamur
dan, Süleyman Oguz, Tiraie Yüre
gir. 

Dahiliye encümeni : lsmail Dal· 
lı, Sabri Dinçer, Ahmet Yarpuzlu, 
Mehmet Keçioğ'lu, Dede Güven. 

Ziraat ve Baytar : Nuri Kaya, 
Leman Sepici, Hamdi Keskin, Le
man Dinçe!. 

Maaris ve ı.ıhhat : Doktor Sa· 
lim Serçe, Nevzat Güven, Osman 
Altıkulaç, Dede Güvel, doktor Ali 
Naim. 

Nafia encümeni : Ali Rıza 
inan, Osman Borgaz, Nuri Şimşek, 
Sabri Gül, Mehmet Eren. 

Encümenlerin seçimini mütea• 
kip izahnamenin maliye encümeni
ne tevdiine karar verilmiştir. Da· 
imi encümen mütaleanamesi okun· 
muş, maliye encümenine verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Bilahare, umumi meclisin top· 
lantısı münasebetile büyüklerimize 
tazim telgraNarı çekilmesi tasvip 
olunmuştur. 

Meclis, haftanın pazartesi ve 
perşembe günleri saat 15 de top· 
lanmayı karar altına alarak icti
maa son vermiştir. 

nu bulup, köylü halkıbir taraftan 
korkutarak ve bir taraf tan da ona 
kendini sevdirerek, korunurlardı. 

Çakıcı efe o asırda bu türlü 
muvaffak olan çete reislerinin he
men en başında gelir; çünkü foka· 
raya güya bakmakta ve hatta para 
dağıtmakta pek usta idi 

F - Bahsamevzu iftiralar, 
muhil olarak biraz doi'ru olsaydı, 
Kamil paşa lzmirden ayrıldıktan 
az sonra Çakırcalı ya tutulur ve
ya öldürülürdü; halbuki daha 5 yıl 
şekavetine devam edecektir. 

Meşrutiyet devrindo o zama
nın ve devletin en tanınmış askeriğ 
ricalinden olan Mahmut Muhtar paşa 
tzmir valiliği zamanında Çakırcalı 
ile uğraşmayı kendine ayrıca bir 
iş edinecek, fakat o da muvaffak 
olamayacaktır. Bir zaman yine Meş· 
rutiyet hükfimeti, Çakırcahnın şer
rinden kurtulmak için ona, kendi
si oradan dışarı çıkmamak ve 
içeriye de hükümet kuvvetleri gir
memek üzere bir mıntaka tayin e
decektir. 

G - İngiliz tabasından olan 
Vitelle Çakırcalı arasındaki müna
sebetlere gelince, bunlar işbu za
tın oğlunun Çakırcalı tarafından 
dağa kaldırılmış ve ancak 5,000 

altın lira fidye mukabilinde salıve
rilmiş olmasından doğmuş olmah

dır. 
Bu izahatla, insaf ve muhake

me sahiblerince merhumların Ça· 
kıcı Efe il~ münasebetleri olmaya· 
cağı sabit olur zannederim. 

Arnavutluk• cephesinde 
mevzii muharebeler 

Birçok 
ltaıyan 
esir! 

A 'tt ii l1il S! ~» ~ li'il • 
SDrnlDrnl it<ek~iilS'ı>D 

selanikte hic bir 
İngiliz askftrl 
kuvveti yoktur! ·----. 
Atina : 20 (a. a.) - Yunan 

hükilmeti namına beya:ıatta bu
lunan bir sahsiyet dün akşam de· 
miştir ki: 

"- Kar fırtınalarına rağmen 
Arnavutluk cephesinde cereyan 
eden mevzii muharebeler netice
sinde ku·ıvetlerimiz ilerlemiş ve 
İtalyanlardan bir çok esir alın · 
raıştır. Arnavutluğa yeni siyah 
gömlekli bir tabur gelmişse de 
hatlar gerisinde bulunmaktadır· 

lar. 
Selanikte fng'İlİz motörlü kuv

vetleri bulunduğ'l ve hava bom
bardmanları yüzünden şehrin bir 
haralıeye döndüğü hakkında ltal
yanlar tarafından yapılan haber
ler yalandır.,, 

Atina : 20 (a. a.) - Atina 
ajansı Jogiliz kıtalarile bir fngiliz 
motörlü kıtasının selanikte bulun
duğu hakkında ltalyan pr<>pagan
dası ! tarafından yapılan haberi 
kati surette yalanlamıştır. Atina 
ajansı "Selanikte hiç bir İngiliz 
askeri kuvveti yoldur,, demekte
dir. ltalyan haberi, Atinadan Bük
reşe gelmiş olan bir yolcunun 
ifadelerine dayanmaktadır. 

Yunan Tebliği 
Atina : 20 (a. a.) - Yu

nan tebliği : 
Mahdut mevzii faaliyet olmuş

tur. Külliyetli esir aldık. Mühim 
miktarda harp malzemesi iğtinam 
ettik. 

Atinada Alarm 
Atina : 20 ( a. a. ) - · Ati· 

na ajansının bildirdiğine göre dün 
saat 13,30 da hava tehlikesi işa· 

reti verilmiştir. Alarm 14,05 de 
bitmiştir. 

Kenedy'in nutku 
.Nevyork 20 (a.a)- Amerikanın 

e3ki Londrra elçisi B. Kenedy cu· 
martesi günü radyoda söylediği 

nutukta Amerikanın bıc"be girme· 

mesi için fngiltereye azami yardım 
da bulunmaya mecbur olduğunu ve 
kendisin lngilterenin zaferinden 
şüphe etmediğini söylem iştir. 

Alman yadaki Fransız 

esirleri 
Cenevre 20 (a.a) D. N. B. 

bildiriyor: _ 
Almanyadaki esirlere para gon

derilmesine izin verilmiştir. 20 ikin· 
ci kanundan sonra postalar parala I 
rı kabul edecektir. 

lngiltereye Al 
mdn akınları 
Bazı mıntakalarda 

yangın çıktı 
Londra 20 (a.a) - lngiliz ha· 

va ve dahili !'mniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Dün gece düşman tayyareleri 
lngiltereniıı cenub ve cenubi şarki 
sinde muhtelif yerlere ve Londra 
mıntakasında bazı yerlere bomba 
atmışlardır. Düşman akınları sabah-ı 
tan evvel bitmiştir. Yüksek infilak 
h bombalar bazı yerlerde yangın 
çıkarmış ve hasara sebep olmuşsa 
da zay iat azdır. iki düşman tayya-

düşürülmüştür. 

.ondra 20 {a,a) - Hava ne 
inin tebliği : 

.ugün öğleden sonra avcı tay
yare.erimiz Manş üzerinde bir düş 
mJ',~ bombardman tayyaresini kar· 
şılamış ve Fransız sahiline doğru 
takip etmişlerdir. Avcılarımız hiç 
bir kayıp kaydetmeden bu düşman 
tayyaresini denize düşürmüşlerdir. 

Londra 20 [a.a] - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb-
liğ; : I 

Bugün gündüz sahillerimiz 
etrafında az düşman hava faaliye
ti olmuştur. Münferit bir düşman 

bombardman tayyart:si bu sabah 
şark sahilinde bir şehre bombalar 
atmıştır. Hasar azdır. Bir kaç ölü 
ve yaralı vardır. 

Garp çöiünde 
hava faaliyeti 
Kahire : 20 (a. a.) - Orta 

şark lngiliz hava kuvvetleri teb· 
liği : 

17 - 18 son kanun gecesi 
tayyarelerimiz Tobruk üzerine bir 
hücum yapmışlardır. Petrol depo
ları civarında büyük bir yangın 
çıkmış, bir ltalyan bombardıman 
tayyaresi düşürülmüştür-

Şarki Afrikada Assabda bir 
r.akliye deposu üzerine tam isabet· 
ler kaydolunmuştur. lngiliz soma
lisinde Hariıizada yangınlar çıka-

ılmıştır. Asmara üzerine yapılan 
hücum da l muvaHakiyetle netice
lenmiştir. Bir avcı tayyaremiz kay
bolmuştur. Malta üzerine şiddetli 

bir düşman hücumu olmuştur. Cid
di olmayan hasar ika olunmuştur. 

6 düşman tayyaresi düşürülmüş ve 
diğer bir çoğu da hasara uğratıl
mıttır. iki avcı tayyaremiz kayıptır. 

lngiliz şimal filosu 
başkumandanlığı 
Loodra : 20 (a. a.) - Amiral 

Rejnal Planket'in yerine şimal filo· 
su başkumandanlığına Vis Amiral 
Sör Lİ}'On Jorjun tayini kralın tas
dikine iktiran etmiştir. Yeni baş
kumandan vazifesir:.e Nisanda baş
lıyacaktır. 

Tanca meselesi 
Madrid 20 (a.a) - İngiltere 

büyül< elçisi Sör Saınoel Hor ile 
lsp3nya hariciye nazırı arasında, 
Tanca idaresinin eski memurlarına 
verilecek tazminat hakkında bir 
anlaşmaya varıldığı bildirilmektedir 

Harp ve 
diplomasi 

( Baştarafı birincide ) 
HabeşistanJaki isyan hakkında 

şayanıdikkat malOmat gelmiştir. 

Buna göre, Habeş lisanını bilen 
600 kadar 1ngiliz zabiti geçen se· 
ne Habeşlileri içerilerine girerek 
Habeşistanı isyana teşvik etmişler· 
dir. Şimdi bu zabitlerin hazırladığı 
isyan büyümüş ve böylece ltalyan
lar dört taraflarından ateş altina 
alınmıştır. . 

Alman - Fransız iktisadi 
görüşmeleri 

panste Almanya ile Fransa 
arasında iktisadi müzake

relyr yapılmaktadır. Bu müzakere
ler Yeni Alman nizamının iktisai 
sahada tatbi ıdne doğru atılmış bir 
adımdır. Almanların yeni nizama 
göre iktisadi barektleri, iktisadi 
Alman kontrolüdür. 

Romanyada petrol şirketlerini 
ele geçirmişlerdir. Alman Mensu
cat sanayii Leh sanayiini elde et
mekle meşguldur. Yugoslavyada 
15 milyon dinar · sermayeli bir Al
man - Yugoslav şirketi kurulmuş
tur. Bu yeni şirket yeni petrol ku
y;ıları açacak ve Yugoslav maden
lerini işletmekle meşgul olacaktır. 
Bütün bunlar gösteriyor ki; Alman
ya harbin neticesini beklemeden 
Avrupada iktisadi nizamı kurmağa 
çalışmaktadır. Fakat pek mühte
meldir ki, harp sonunda bu tec'bir
ler mühim değişiklikler gösterebi
lecektir. 

Amlan • ltalyan iktisadi 
müzakereleri 

Dün Romadan şayanı dikkat 
bir telgraf verilmiştir: Önü

müzdeki haftanın ilk günlerinde 
Romada Alman - ltalyan iktisadi 
müzakereleri başlıyacaktır. Bilindi· 
ği gibi İtalya ile Almanya arasan. 
da bir ticaret muahedesi yapılmış· 
Fakat bir taraftan Fransanın mağ
lO.biyeti ile ltalyanın harbe girmesi, 
diğer taraftarı Akdenizdeki vazi
yet yeni bir ticaret anlaşmasının 

yapılmasını ortaya atmıştır. Ve
rilen haberde, Klodyııs 30 kişilik 

bir heyetle Romaya gidecek ve 
müzakere en az 15 gün devam e
decektir. 

Hcı.\. ıı iındıub· k; İtalya. h•nü.2 

bitaraf iken ihtiyacı olan kömürün 
mühim bir kısmını lngiltareden, 
bir kısmını da Almanyadan deniz yo· 
lu ile tedarik ediyordu. Harbe gir
dikten sonra Almanyadan tedarik 
ettiği kömürü demir yolu ile alma
ya başlamıştır. Halbuki Almanya 
bu demir yolu ile ayni zamanda 
Romanyadan petrol ve diğer mad· 
deler idhal etmekte idi. Almanya 
ltalyaya ayda bir milyon ton kö
mür teslim etmeyi taahhüt ettigi 
halde muhtelif sebeplerden dolayı 
bu miktar kömürü verememiştir. 

Anlaşıldığına görf" ltalyada kö
mür buhranı en had bir şekle gir
miştir. Esasen halk bile kömür bu
lamamaktadır. Gıda maddelerinde 
güçlükler başlamıştır. Onun için
dir ki gıda maddeleri korporas
yonların eline verilmiştir. ltalyanın 
iktisadi vaziyeti hakkındaki bu ma
lOmatımız, Almanya ile yapacağı 
iktisadi anlaşma hakkında bizi ay· 
dınlatabilir, Muhakkaktır ki İtalya 
büyük iktisadi zorluk içindedir. 

•• Radyo Gazeteıi •• 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

20 lkincikAnun 19~1 
Piyasa cetveli 

En az 
Kr. S. 

l · Klevland 60 
ll . 

" 
Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
Kozacı p 

- Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 
Susam 
Y.Çiğidi 

Susarı ----

Enırok 

Kr. s. 
60, 50 

45 

50 
150 

4,50 
27,50 

Ankara Kambiyo Borsası 
20 lkincikAnun 1941 

Sterlin 

Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

~~i:Jv)i] 
Ankara Radyosu 

[ 21 lklncllı:&nun SALI ] 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

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

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko • 

ouşma 

12.30 Program ve memleket 

uat ayarı 
12.33 Müzik: Türkçe plaklar 
12,50 Ajans haberleri 
13. 05 Müzik: Pl.ıklarla Şarkı· 

lar Proa-ramın devamı. 
13.20-14.00Mü:ıik:Karışık prog-. 

ram 
18.00 Program, ve memleket 

saat ayarı 
18.03 Müzik: Cazband ( Pl. ) 
18.30 Konuşma [Çiftcinin saati] 
[8.45 Müzik: Çiftcinin saati. 
19.00 Müzik: Oda musikisi -
Schumann: Yayh Sazlar Ku -

arteti . 
Çalanlar: Liko Amar, Enver 

Kapelman, izzet Nezih, Mesut Ge
mil. 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.15 Fıı.sıl H•y•ti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20. 45 Müzik: Koro - Klasik 

program. 
21.30 Konuşma [ Hukuk ilmini 

yayma kurumu adına ismet Berki!: 
"Aile tesislerinin içtimai ve huku· 
ki mahiyeti"]. 

21.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idare$inde) 

l. lperen: Cavatine 
2. Beethoven: Mönüe 
3. Micheli: Halk şarkısı 
4. Amedei: lnvano 
5. Brahms: Macar dansı, No 21 
6. Van de V elde: Ruhumun 

şarkısı 

7. Mainzer: Viyana çamaşırcı
ları [Polka] 

8. Nielsen: Maskarad 
9. Coleridge - Taylor: Me

ditasyon 
10. Emanuel Bach: ilkbaharın 

uyanışı 

11. Ketelbey: Çigan Valsi. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(fiat). 

C A K 1 C 1 E F E il Zeynelv~::~m Sun l 
==~~·~===================~::=:~~==~===============~ 

22.45 Müzik: Radyo salon or
kestrası programının devamı 

22.50 Cazband ( Pl ) ( Saat 
23,25 / 23,30 Yarınki prog

ram ve kapanış. 

Rltı1@illlfl4,~11 
Me1<tup şu ildi.· 

Mustata efendiyej 
Pazar günü]hacı llgaslar 

istasyonunda bulun. şimen· 
dif er hareket ettikten sonra 
bir çeyrek kadar oralarda 
bekle. Seni alip benim ya
nıma getirecekler · Selam 
ederim. 

Çakıcı Mehmet efe 
Mustafa efendinin ödü patla· 

mıştı. Çakıcı efe kendisinden ne 
istiyordu? qitse ne olacaktı? Git. 
me'ie işler fena idi. Çakıcının bir 
dediğini iki yapmak demek vasiyet· 
nameyi yazmak demekti. Zavalh 
Mustafa efendi itaetten başka çare 
bulamadı ve kalkı P pazar günü 
istasyona gitti. 

Tren gelip geçmişti. Bir çeyrek 
kadar da olmuştu. Ansızın istasyo
nun arkasından silahlı bir zeybek 
fırladı. 

- muıtafa efendi aeo misin ? 
- Bonim efe.. 

- Bin şu ata bakalım.. ,,,p~ş.a çağırmış, haydi Çakıcının ta.-
Mustafa ef~ndi ata bindi. Zey-fo kıbıne demiş. O da ben Müslüma

bek yaya yürüyordu. ikisi berah: 1 nım, Müslüman Müsluman.t kurşun 
Kara köye gittil,r. Orada kendı· atına2 cevabmda bı.;lunmuş. lşittim, 
lerini üç zeybek daha karşılanııştı. çok memnun oldum. O benden 

Zeybekler hürmetkarane hare~et yaşlı imiş. Bu sebeple bana düşen 
ediyorlardı. Mustafa efendiyi bır şey İzmire varıp elini öpmekti. Ve
eve buyur ettiler. Bu evde yeıııek lakin biz şehre inemeyiz. Yol harç. 
yediler. lığını yolladım. Verirsin. Kendisi 

YemK:~~n sb:k~lım Mustafa bir zahmet eder de buraya gelirse 

f d. memnun olacağım.. Böyle din e en ı. . 
Dediler ve başka bir eve gıre- kardeşine tüfek atmıyan bir baba· 

rek orada da kahvelerini içtiler. yiğitin elini öpmek isterim. 
aradan yarım saat daha geçtikten * * * 
sonra kendisini yine aldılar ve Mustafa efendi lzmire gelerek 
üçüncü bir eve götürdüler. Mustafa Arabakiyi ararken ve Çakıcı çetesi 
efendi odadan içeri girdi.efe otu. istirahat halinde iken Kara Ali çe
ruyordu. Selam verdi ve ayakta tesi Alamut çiftliği karşısındaki 
bekledi. Arpaza gelmiş ve Arpaz eşrafın· 

- Buyur, otur Mustafa efendi. 
dan Osman beyden para almak 

Seni bir zahmete soktuk, kusura 
istemişti. Osman bey gayet cesur 

bak~ Eshğfirullah efem. Başımla bir adamdı. Öyle olur, olmaz adam· 
lara kulak asmazdı. Ecdadından beraber efe.n. Başımla beraber. 

_ Şu yirmi heş altını al Mus- kalma kargir bır kulesi vardı. Bu 
tafa efendi. lzmire geç. Orada bir haberi alır almaz derhal kulesine 
Arabaki varmış. Kendisi Giritli ııj'ıodı ve Kara Aliye haber yolladı: 
im{J. Kabadayı bir adu:ımıı. Vali • - E.r!tokıe iebin, kendisi ıl· 

sın ... 
Bu haber Kara Aliyi kudurtmağa 

kafi idi. Kara Ali Osman beyi 
muhasara ederek ateşe başladığı 

ve mukabele de gilrdüğn sırada 
geceleyin Yeni pazardan hareket 
ettirilen zaptiye miifrezesi de vak'a 
mahalline yetişmişti. Kara Ali gafil 
avlanmışdı. Derhal tertibatını ala
rak gelen müfrezeye de karşı koy
du. Artık tarafeyn arasınJa kanlı 
bir müsademe başlamış ve müsa
demenin ilk &.olarında bir iandarma 
onbaşısı ile bir nefer şehit düş-

müştü. 

Mustafa Rifat Ecanesi 
( Kale kapısında ) 

I / T lUK V İ l'\1!: 1 
21 lkincikanun 1941 

SALI 

YIL: 1941 • AY: 1 Gün: 21 Kuım 75 
Rumi 1356 • 11. Kiııan 8 
Hicri 1359 -Zilhicce 23 

8 ŞUBATTA 
Halk evi salonlarında 

jandarma müfrezesinin uğradığı 
bu seri felaket vaziyeti altüst etti. 
Kara Ali galebe çalmış, müfreze 
darmadağın bir halde müsademeyi 
terke mecbur olmuştu. 

Evet. .. Man7s*: vak'ası faili olan Senelik Kızılay Balosu 
Rum çetesi imha olunmuştu. Kaptan Davetiyeler Kızılay Merke-
Anderya da yaralı olarak tutulmuş, 
tedavi altına alınmış, o da bilmuba- zinde de Satılmaktadır. 
keme idam olunmuştur. Rum çete- 388 19-21-23-25-28-
lerinden artık eser yoktu. Fakat ıu 1 1 _____________ _ 

(Deflamı Var) 1 



Dl.KKAT Kasanızda Parayı!..Havalarmızda 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. Şu be s i y o k t u r • J83 
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~~~~~~~~~~~~ 
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• TAN SINEMASINDA 
BU AKŞAM 

' OkyanoSJn Korku:ıç Dalğaları Arasında Cereyan Eden Binbir Macera 
ve Heyecanlarla Dolu Mevsimin En Büyük ve Meraklı Filmi i . .. . . . .. . . 

COlll llMPERYAl) ve 

Pır®~'ltoırn F©~it®rr 
Tarafından Temsil Edilen Şaheser 

Büyük Kasırga ... 

İlaveten: 

~11H :ııuııııııı .ııııııııın ınıınııır. nnıınııı: ınıııııuı: unıınıı:·11ıııııuıı1 ııııınııın nnıınııııııuuınnı uuuııııuınınnııı. ııınıımı ıınnıınıınınuııın ınınuuı: nıııııııu· uııııırıır ıııı~ 
• 

;; Umumi istek üzerine istiklal Kahramanı 
§ = = = 
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Pek Yakında Pek Y nkmda 

CUcelerin Korkunç Şehri 
Temamen Cüceler Tarafından Oynanmış Korku ve Dehşet Filmi 

Bugün 2,30 da Sonsuz istek Üzerine 
• 

Büyük Kasırga ve istiklal Kahramanı 

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLA ~ ı 

K C ~ 1 D t:. L !! H: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Alustos, 3 lkinciteşrin 

--- 1941 IKRAPllYELERI ---
1 Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 

3000. -3 .. 1000 .. .. 
2 .. 750 .. - 1500. " 

- 2000. -4 .. 500 " •• 
= 2000. -8 .. 250 " 

,, 
- 3500. -35 " 

100 .. .. 
4000. -80 .. 50 .. .. 
6000. -300 .. 20 .. .. 

TUrkiye iş Bankasına para yatarftiakla yal-

1

GENARAL ELEKTRiK 
Dünyanın En Meşhur ve En 

Büyük Radyo Müessesesi 
GENARAL E EKTRIKin akümlatör ve 

elektrikle çalı

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

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

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
361 9-10 1 

Bir Pedalcı 
aranıyor KIZILA YA 

Matbaamızın pedal maki· A J k t 
nesinde çalışmak üzere bir za o ma yur 
işçi arayoruz. çalışmak iste- Borcudur. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

Kaşeleri 

BAŞ1 DİŞ, GRİP. NEZL 
• ROMATiZMA 

" u 

'Ve. SOGUJ< ALGINLIGINI 

DERHAL KESER 

DEVA Ka.ıelerini 
) 

7-fer eczanede ora)(,1nız: 
nız para biriktirmiş ve faiz afftir, cfn:ez, aynı yenlerin idareye müracaatları 1 

zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 1 lazımdır. ----' HER ECZANEDE BULUNUR 

En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

~IA\ llBA\A\~ il 
En yeni ve en müte
k imi I makinelerle .. 
çalışır. c;, 
ı------------------~ J 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitli d 1 r. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

/şden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildirigorlar i:i. (BUGON) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücadtt Getirilen Tabı 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

e işlerini CIUGUm) Matbaasında Yaptırınız. il! • 
1 

n ıüıel düğ'ün ve niş.m davetiyelerı, el k' 

Tabi kısmında ı ilanları,kartvizitler,kiğ'ıt ve zarf başlıkları,her C'ılt kısmında• Her
1 

boyd
1

a 1 ıtap ~e, m1ec~u1 a1 
e~ temiz 

ı boyda mecmua,broşür basılır. ı ma zeme er e ve sur at e cı t enır. Cetvel krsmrndaı ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - .Telgraf : IB U G U N - Adana 


