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Kuru•tur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

15o ton klevland çijidi Adana çiftçilerine 
maliyet fiyatı Uz-rinden satılacak 

1 Saf.ID Sqveklliait Dolı.ter Re~ Saydam 

Mutlu bir 
yıldOniimii 

Din çok aaym ve deierli Bq
vekillmiz Dr. Refik Saydam'ın bat
vekllate l'eAlerinin ikinci yddö
alml iclL Dr. Refik Saydam iki 
Jll öace bOkGmetini kunaut ve o 
samanclaberi memleketi bilyGk bir 
dirayet, feral'at ve ehliyetle idare 
etmiftir. 

Avrupanın-bemen hemen tama 
mını kaplayan büyük harbe ratme 
Refik Saydam hüktlmeti, projTamı 
nın en bqmda yer alan sulhu mu· 
laafaza ve vatandaşları anarşiden 

fnRiliz lmparatorlajıınu tasfiyeye 
~ar edilen ltalyan ordua, va· 
Df..ınıa tam zıddını yaparak, ln
filblve ltalyan lmparatorlajuna 
tufiye ettirmektedir. Grazianinin 
1Hfbur taama& ordua, timdi rical 
,,. t..u. ord.- halini almıttır. 
Libyum prk hudaclunclaki kaleler 
birer birer lngilizlerin Nil ordusu. 
nan eline dilfmektedir. Bunlardan 
10n mütabkem kale olan Tobruk' 
da lnpı kuvvetleri girmiı bulua
nyor. Belki yarın Derne ve Bin
razi için de ayni şey olacaktır. 

ltalyanlar taarru ordulann1n yarı
llDI, taama& mklaıaı bulamadan 
eldea çıkann11lardır. Uzun zaman
lardan beri, bin bir •6'ki1llt ile 
11tılan bi1yük malzeme stoklan 
dotmanlannm eline geçmiştir. Şar
ki Afrikada lariliıler taarruz ha
ladedirl•. Kauala l'erİ alınm11tır. 
Habefliler isyan etmifleı-dir. impa
rator Haile Selile vatan toprak
lanna firerek kendi elite H.ıbeş 
bayrajını çelaaiftfr. Dipr taraftan 

Amavatlak cephesinde ltalyanlar Ya
nan kuvvetleri tarafından miitema. 
diyen reri atılmaktadır. ltalyan or
dua, nerede mevcutsa, orada mat· 
IGptur. Bu halin ltalyan milletinde 
.,_dıracatı akaüllmel haklunda 
beaGz bir ıeyler sızmamakla bera
ber bunun bilyilk ve fqiat rejimi 
için tehlikeli olduia ve olacatı 
flplaeai&dir. ltalyanlar, keaidi halk
....._ ukwl harekat hakkında, bir 

ve cebirden mak tatmak prmlip
leriai mabafua etmektechr. Mem
leketimizin dllnyacla bir "'lllavazene 
.... ,. haline l'elİfİ, Refik Saydam 
hOkGmetinin derin PlfG Deti
c•idir. 

Memleketi ba nazik zamanlar 
da idare vazifesini üzerine alan 

Başvekilimize, tuttup yolda kendi 
aile daima beraber olan bir millet 
birliiile daha uzun yıllar ve ba
şarılar temenni ederiz. 

İtalyanın düş.. 
tüğü badire 

Yazan: Bekir 8dlu Kunt 
Hatay lleban 

takım maksatlara röre, maltlmat 
veriyorlar. ltalyan tebliti reamisi 
Tobruk'a lngilizlerin firmeie mu
vaffak olduklannı bildirmiştir. Ya
ni ltalya bu cephede matlGbiyeti 
kabul ve itiraf etmektedir. Bunan 
aebebi şu olu rerektir: ltalyan ba· 
sını ton rünlerde lnriJizlerin Ak
denize büyük kuvveti• rönderdi
jini, dOnya zenginliklerinin bOyilk 
bir k11 mına ubib olan Britanya 
lmparatorlutonan, hatta anavatan 
mOdafauını dahi ihmal ederek, 
mllnbuıran ltalyanlara yüklen•İf 
olduiuna. harbin artık Akdenize 
intikal eylemif bulandu~nu yaz
makta ve Alman yardlmının zaru
ri ve tabit oldujıunı iabata çallf • 

maktadır. lıte bunan deWi de Tob
ruk'un dilfmesidir. Zira ltalya AJ. 
mantarla beraber -lnfilizlere kartı 
harbe firmittir. Tek başına bütün 
lpfilizlerle beraber çarpışmayı rö
ze almam11tır. Madem ki lnrilizler 

. kuif olarak, ltal1anlara aaldırmlf• 
!ardır. Ba saldırıp Alillanlarla 
birlikte kartı koymak kadar tabit 

bir t•Y yoktar. ltalyu .Wetinl 

-DiiNK TOPLANTI 
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DUn Vallmlzl.- b4' kanlıl)ı altında toplanan bir komisyon, 
.___ __ ııiııoııiP .... • .... m~u_k___.~.;:-um tevzi ltlerlnl görUttU 

ITALYAN CIFTCILFR BIRLIGI ' 
or~usu 1 LiSTE HAZIRLIYOR 

A 1 m an 1 a r cenup bölrelerinde 941 yılı pamuk tohumu tevziatı iJlerini rörllfmek 

I • de ı .üzere dün valimiz B. Faik Oatün'nün riyaseti altında hır komisyon e 1 n toplanm11tır. Bu komisyona villyet defterdarı B. Cevdet Şenol, Ziraat 
111ndara 8. Nuri Avcı, Pamuk nretme çiftliği müdürü B. Zeki Sayar, 
Çiftçiler birliii reisi B. Fazlı Meto ve Ziraat odası reisi B. Halil Sa· 
vatlı iştirak etmişlerdir. Toplantıda, cenup havzası için Ziraat Vekile
tinin emrile tahsis edilmiş olan 200 ton tohumun ne suretle datıtılaca;ı 
tahkik edilmiştir. 

Almanlar ltalyada bir 
taksm kumandanl:klar 

kurdular 
Alman kdaları •kın 
hallnde cenubi it .. 
yay• gidiyor 

IRADYO GAZETESil--1 
Son ıelen haberlere ıö 

re Alman kıtaları alan lıa· 
lintle cenııbl ltalgaga ıit 
mektedir. Amerikan lca 
na/darına nazaran ltalgan 

Bu yd pamuk veriminin tamamile normal oluşu ve pamuklar1n de
ier bahasmda Mhhşı dolayisile mmtaka pamuk yetiştiricilerinin mali 
darumlar1nın iyi bulunduğu görülmüş, pek düşkün ve fakis kimselerin 
mevcut olmadığı tavsik edilmiştir. Buna istinaden, saf tohumun bedel 
makabilinde tevıiah düşünülmüı ve münhasıran Seyhan viliyeti ihtiya· 
cına ayrılmış olan 150 ton yüksek vasıfta v~ elenmi, · klevland çiğidinin 
maliyet fiyab ile (yani 7 kuruş üzerinden) çiftçilere satılması 1'arar al
tına ahnmııtır. 

150 tonun 95 tonu merkez kaza için ayrdmışbr. Merk~z kaza çift. 
çilerine verilecek miktarlar Çiftçiler Birliği tarafındun liste halinde ha· 
ıırlanmaktad11. 

Oretme Çiftliği taraflndan yetiştirilen 100 ton saf klevland tohu
ma ela aynca Adana pamuk satq kooperatifine verilmektedir. Bundan 
bqka Pamuk Oretme çiftliii, yetif tiricilerle 111akavele aktetmek suretile 
200 tona yakın tohum tevzi edilecektir. Buna binaen ilreta.e çiftlijinin 
30 bin dekara yaldatan zeriyab hariç olmak Clzere, muhtelif suretlerle 
mOstabsillere verilecek olan yüksek vasıfh klevland tobumluiu 450 bin 
kiloyu bıılacaktır. 

lar bu akerf trenleri ı 
leınek İçİll ferfihf alauJı-1 
lardır. Almanlar ltalga 
bir takım bmandanlıld 
da luıl'm111lar4ır. 

Büyük elektrik santral 
merkezleri 

Agni luıgnaldonlon 1 
len luı6erle1'11e, halgan 
mag teıldlt!tının ti• Al'_. .... 
ların eline ıertili 6lltlüll 
ıne/dedir. Ancak Fj 
-~.ı ba laad&ep, i Ankara 25 (Hasut mahabiri-,,_ .. , .Jı mizd-.)- ElelLtrik .._.. etOcl idare-
.,.,,.ıelu1' lll'fUUlllllld • since TOrkiy..a. elektrildendirl-
"''""'"'lıfuıın 6ir .nııctll m eaini tuün etmek Gzere mahtelif Macar 

ba,vekili & ,.ldlnlle .~. protel• buırlamaktachr. Banlarclaa 
•ar 1 ve orta Aaadola. Marmara, 

D. m lr muheflzl•· la.it ,,. lataabal mıntdtuını takYi
,. edecek olan Ko•.ah1a permik 

nn sulk•scl• •utralının projai lıuırdır. Ankara Harbige nazırının S.rlin 
seyahati, ilci memleket 
arasındaki 'askert iş birli
ginin bir tezalariidiir. 

ı T ve civarının ihtiyacını U,.ılayacak 
Moskova 25 [ a. a. - u olan çatlayhk sidro elektrik ıant-

aıansı, Bulrar zora pzetesinin ralının proiesi bitmek üzeredir. 1 
verditi bir haberi yazmaktadır. K 
Bu habere röre, demir muhafız ütahya Permik aatrah muay-

1 , yen bir milli Hrvet olan Seyyid- 1---- Diyor 
azası Ploesti - Bükreş petro ue· • l" · ı · · k omer ınyJt eruu ıymeUendirecek 
mir borularını kesmişlerdir. b t k d b Almanya, yugoslavya ve blu-

bu mütallalarla avutmak llzımdır. 
Arnavutluk cephesine relinceı ltal· 
yan tebliti reımileri, buradaki ha· 
dilelerden ltalyan halkını haberdar 
etmemete itina röateriyorlar. Bu 
cephenin adı, blll Yanan cepb•
•idir, v-. laareklt °" biriaci ordu 
bölreainde ta veya ba tekilde ce
reyan etmektedir. On birinci orda 

· bölgesinin nerede oldatu, tabii 
ltalcan halkının meçhulüdür. Hat• 
ti belki, bu ordu Sellnik civann
dadırl ltalyan tebliji resmileri, Ar
navutluk cephesinde, biç bir şehir 
ve yer ismi zikretmemeyi prensip 
ittihaz etmiftir. Çinki Yunanblara 
matlOp olmanın mf1f111 addedilecek 
bir mucip sebebi yoktur. 

ltalyan tebliji rumileri p 
matlGbiyeti itiraf ve bu hezillleti 
ink&r etmekle, ve bir kısmını kea• 
di halkına bildirip bir kısmını p· 
li tatmakla, elbette bldileleria 
seyrini dejiftirmif olmıyacaktır. 
rizli tutulan ıırlar öirenilince, bu· 
nWJ tesiri bllıbGtün büyilk ola· 
caktır. 

(Dnamı iiçiinciiü) 

/ngiliz ordusu 
Habeş hududu

na geçti 
Yauı lprü 

ve ~ ~111 1 .a a ir endüstiri ba-
reketının d~masına vesile olacak- garistan üzerine tazyiklerine devam 
tır. Santr~l 100 bin kilovat taka- etmektedir Yugoslav hariciye na-
tıncla tesıs . edilecek ve lstanbula z~11 şubatm ilk haftasmda Peşteyi 
kadar elekt.nki 150 bin voltluk bir zıyaret edecektir. Bir şayiaya fÖre 
bava b~th de fÖrülecektir. Almanya bir defada Macarista~ 

Çarlayık Sidro elektrik santralı vasıtasile Yuroslavyaya tazyik ya. 
yakan Sakarya .. · d pacaktır . • uzenn e Polathnın · 
tımalmde Çaii-la k b - M h b r.dacakhr. • Y1 ogazında ku- acar ar iye nazırnun Al-

8 manyayi ziyareti etrafında Macar 
u santralın . t"h l ı.. •• 

75 mil on k" 11 1 sa kabiliyeti UGtvekili şunları aöylemiştir: 
y dovat saattir. Elektrik "Macar harbiye nazın berline, 

bu santraldan Ank . Al b k J !ı l40 kilo ara ve cıvarına man q amanuan:.e a-örüpek 
llletre UZllnluğıında 100 b" lizere ftİmİftir. Da aeyabat, iki 

voltluk bir h m ı L dak" k · · b ktir ava battile retirile- mem ea.et arum ı u en lf ir-
ce • tipin bir tezahürüdür.,, 

G !dala Sidro elektrik antralı Bu hadiseler karşısında Yaroa-
e d nehri üzerinde Salihli civa· _!!vya JLe B~rariıtan~ birbirlerine 

~~~ kuralacakbr. Santralların iş- _yaklaşmakta •oldukları gürülmek-
kil kabiliyeti 60 • 80 milyon tedir. 4'i1i 

• ovat ıaati olacakbr. ( Radyo~razeteti) 
------~------:...-. ________ ..;,_ ____ ....! 

1 Hiicama kal/can bir lnıllis 

llngilterenin geni Amerika 
1· Elçial Lortl Hali/aks 

Annapolisa · giderek 

Ruzvelt 
Halifaksı 

k!'!.ıfal~:ıdı 
Amerika lıülcdınetine oe 

milletine, mıılataç oltlııfıı
maz gardımı 6ize nuıl 
gapabilecelclerini 6iltlire
celim. 

Dedi 
Annapolis 25 [a.a) - Reisi

camhar 8. Razvelt, Lord Halifak· 
aı Amerikaya mavualatında kar
ıılamıttır. Ruzvelt lnfiltere BDyük 

E.lçiaile refikalannı refüen '·Jorı s .. 
zırhhsınm demirleditf ~& Jab 
ile relmİf ve zırbhya yanq11uıt1r. 
Lord ve Leydi Ha lif a•• zırhlldan 
yata l'eçml,lerdir. Reilicaın!Nr ye
ni ln,.mı Elçwnin elini hararetle 
aıkmlfbr. Band.n ıonra yat sahile 
doiru yol almıştı•. Ôile yemeji 
yatta yenmiştir. Kalabahk bir halk 
ve f azeteci kütlesi nhhmda bek
liyordu. 

Reisicumhur, yanında lnfiliz 
Elçisi olduğu halde V qinl'tona 
hareket etmiftir. 

Hall/aluın 6eganatı 
Annapolis : 25 ( a.a ) - in· 

riltere bilyOk elçisi Lord Halifaks, 
y_atta.n ~erken gazetecilere demif
br kı : Buraya lngiliz harb ka
binesinin bir azası ve lnrihere kra. 
hnın büyük elçisi olarak reliy..ı-
rum. Amerika hükOmetine ve mil-
1.etine, muhtaç olduğumuz yordımı 
bıze nasıl yapabileceklerini bildi· 
receiim. Alicenap yardımmız ne 
kadar fazla tesirli olursa, Avrupa· 
yı ve dünyayı esaret altına almak 
istiyen Nazi idaresini devirmek kav
vetimiz de o kadar fazla olur." 

V qinrtoa 25 (a. a) - Lord 
Halifak.a, Reisicumhur Razveltle 
birlikte, otomobille Aanapolisten 
Vqinrtona dün rece saat 21.lS te 
a-elmiş ve Büyük Elçilij'e inmiştir. 

Reisicumhur 8. Ruzvelt, lnri
liz Büy6k Elçisine ve Leydi Hali· 
faksa iyi receler dil~dikten sonra 
ayrılmlf ve bu saretle Amerikan 
tarihinde entemu1onal bir dost. 
latan en heyecanb sahnesi kapan
m9t1r. 
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HARP NOTLARI 

Hitler - Mussolini mülakatı Balkanlar 
Bu halta, gerek politika, gerek Balkanlara yeni bir taarruz me-

askerlik bakımından fevkali.- selesine gelince, bazı yabancı 
de hararetli geçmiştir. Evvela hiç muhabirlerin kaydettiğine göre, 
ümit edilmiyen bir anda, Mussolini ı Bulgaristandan geçerek, Trükiyeyi 
ile Hitler görüşmüşlerdir. iki mihver ı tazyik etmek bahis mevzuudur. 
adamının bu görüşmesi, 28 llkteş- Eğer mihver Türkiyenin kuvvet ve 

rinden, yani Yu B e h 1 kudretini, cesaret 
nanistana tecavüz ır a ta- ve azmini bilmi 
günündenberi ilk 
defa vaki olmak- yecek derecede 

l k 
cahilse, istedigi 

::::~:1~ü1~:~: l po/ if i- ~~~;, b6~~nçaiu~: 
rikalı muharrirler k kiy •ye bir teca-
v~ müşahitl .. r bü- a ve harp vüz ihtimalini tet-
yuk ehemmıyet at kik etmesi bile, şim 

!etmişlerse de, diye kadar yap-

mihver gazeteleri eşnadntaıynri tığı diğer bütiin hesapları hakkın-
bunun etrafında füzuli yere gürül- da da bizi daha çok şüpheye dü-
tü edildiği manasını çıkarmak ka- şürür. Demek mihver bu kadar he-
bildir. sapsız hareket edecek derecede 

kendisini şaşırmış ve ne yaptığını, 
ne encama sürüklendiğini bilmez 
farkedemez bir hale sürüklenmişti;! 
~ünkü bu suretle cephe daha ge
nişleyecek ve Avrupada dağılan 
mihver kuvvetlerini israf etmek 
zorunda kalacaktır. 

Neşredilen tebliğe göre, Mus
solini ve Hitler kendilerini alaka
dar eden meseleler etrafında tam 
bir görüş birliğine varmışlardır. 
Fakat bu meseleler nelerdir? Riva· 
yetltre bakılırsa görüşülen me
seleler şunlar olmak lazımdır: Bize kalırsa, Hitler - Mussolini 

mülakatı, daha çok, lıalya dahilin
de sarsılan maneviyatı tutma'<, 
ltalyanın bünyesini tutmak ve ltal
yanlara "korkmayın; arkanızda Al
manya varl., Demek için hazırlan
mış bir tertipten başka birşey de 
ğildir. 

Fili yardım 

1- Fransa meselesi, 2- Bal
kanlarda yeni bir taarruz ve bil
hassa Bulgaristandan serbest ge
çiş hakkını isteyerek Yunanistana 
akmak ve bu meyanda Yugoslav
yayı da tazyik etmek. 3 - lıal
yaya daha fili bir yardımda balun
mak, 4- Akdeniz hakimiyetini ve 
Cebelüttarıkı ele geçirmek için şüphesiz bu mülakat esnasında 
bir taarruz hazırlamak. 5- Ameri- ltalyaya daha fili bir yardım 
kanın lngiltereye y fiJtı. z fiJtı. li\!I ~ yapılması bahis 
yaptığı fili yar- vzu 1 t J 

dımı önleyebil _ Mümtaz faik fenik ;:iki u ~,::~;~: 
mek. _ ltalyaya sadece 

Fransa meselesi - -
Bizim kanatımıza kalırsa, Musw 

•olini- Hitler mülakatında •n çok 
Fransayı mihvere ilhak edebilmek ça
releri aranmıştır. Bu sayede mih
verin elde edeceği karı şöyle hü
lasa etmek kabildir: 

1- Fransız donanmasını ele 
geçirmek ve bununla Akdenizde 
lngiliz hakimiyetine bir sed çek
mek. 

2- Fransız sanayiini elde 
ederek lngiltereye yapılan Ameri· 
kan yardımına karşı bir muvazene 
tesis etmek. 

3- Fransız müstemlekelerin
deki malzeme ve askerleri lngiliz
lere karşı kullanabilmek. 

Hitler - Mussolini mülakatı 
vukubulduğu sırada, Mareşal Pe
t!nle, 13 ki.nonuevvelde iktidar 
mevkiinden uzaklaştırılan Liva!, 
arasında bütün ihtilaflı meselelerin 
halledilmesi Fransanın mihvere doğ
ru meylettiğini gösterir mahiyette
dir. Lava!, Mareşal Petenle, adeta 
Almanyanın bir mümessili ğibi ko
nuşmuştur. 

Alman elçisi Abetz Fransa ila 
ihtilaflı meseleleri konuşmak üzere 
Vichy'e kadar gittiği halde, Liva! 
kendisini ddha ağıra satarak, yarı 
yola gelmiş ve Petenle öyle konuş
muştur. ikinci mesele de şudur: 

Hitler • Mussolini mülakatı vu
kubulduğu sırada, FnnsıL sanayi 
erbabile, Alman sanayi erbabı ara
sında Pariste yapılan müzakereler 
bir neticeye bağlanmıştır. Ve niha
yet Fransız matbuatı, Almanya ile 
Fran!a arasında sıkı bir işbirliği
nin lüzumundan bah•etmektedirler. 

hava kuvvetleri göndermekle ikti
fa etmiyecektir. Fakat gönderile
cek askerlerin ltalyanın Alman iş
gali altına pirdiği vehm 'n · uy• n iırma 
ması lazımdır. Bu takdirde ltalyan 
efkirıumuırıiyesi yağmurdan ka
çarken doluya tutulmuş olduğunu 
görecektir. Egı:r yardım işbirliği 
gibi yaldızlı bir formül altına 
•okulacak olursa, o zaman belki 
" kumanda birliğine ,, de yol açıl 
mış olacak ve kumanda birliği 
Almanların kumandayı ele alması
nı intaç edt.bilcektir. Çünkü İtalya 
nın mağlubiyeti mihverin bu kuv

vetinin mağlubiyeti demektir: Or.un 
içindir ki Alman gazeteleri bir Al 
man .fngiliz bir ltalyan-lngifü harbi 
yoktur Lir lngiliz mihver harbi var
dır demektedirler. Bu takdirde 
bizde Almanyanın mağlup olmadı
ğını bir tarafa bırakarak, bihakkın 
mihver mağlup olmaktadır ve ol
muştur; hükmüne varabiliriz. 

Çünk•1 mihverin bir parçasının 
Afrikadaki vaziyeti malumdur. Ve 
Almanya bunun icin Akdenizdeki 
lngiliz kuvvetlerini ikiye ayırmak 
için şimdi harekete geçmiş fgörün 
mektedir. Fakat bu yardım hali 
islah edebilecek midir ?orası me
selesidir. 

Am~rikan yardımın'. ~olem~ğe ge 
lınce, Bunun ıcın mıhverin 

elinde hiç bir vasıta yoktur. Fran 
sız donanmasını elde ederse belki 
bu donanmanın 40 tane kadar kuv
vetli denizaltısıle Atlantikokyanu
sunda bi, iş görebilir. Fakat bu 

BUGÜN 26 ıfkiı:cil<ir.un 1941 

lngilizler Kilise kapısını auaneıeri-
t k •• ne çok aç ırma ıçın bağ'lı in-

verilen para sanlardır. ._ _______ _, Bu yüzden 

Yorkshir'de garib bir vaka ol
muştur. Yorkshire'de iki genç 

evlenerek kiliseye gittikleri zaman 

kiliseden çıkarken kapıyı kopalı 
bulurlar. Kapıyı açtırmak için bir 

para vermek mecburiyetindedir
ler. Bu para fakirlere verilir. Ev
lenenler kapıyı açtırmak için pa

ra vermeği uğur getirir saydıkla
rından bu adete memnuniyetle 
riayet ederler. 

Son zam&nlarda Y orkshire 
pi•koposluğuna tayin edilen Snus
tall böyle bir adetin, dini makam

lara hürmet esasile telif edilmi
yeceğinden bahisle kapının kapan

ması usulünü kaldırmıştır. Bu ha
reket heyecan uyandırmıştır. Ye

ni evlenenler muhakkak kapının 

kapanmas1n1 ve bir para muka
bilinde açılmasını istiyorlar, Pis
kopos da fikrinde israr ediyor. Bü 

yüzden bazı evlenmeler geri kal

mıştır. ihtilafın halledilmesi bek
leniyor. 

• 
lsviçrede otelci
lik t uhran ge

çırıyor 

lsviçrede 
otelcilik 
sanati bü
yük buh
ran geçir· 
mektedir. 

Buhrana sebep Avrupa harbi yü
zünden lsviçreye seyyah gelme
me•idir. Birçok oteller açılmamış

tır. Açılan otellerde de müşteri 

azdır. Pansiyonlarda ayni vaziyet
tedir. 

lsviçre otellerinde müşteri 
adedi harpten evveline nisbetle 
yüzde 60 azalmıştır. Harpten ev

velki birkaç sene zarfında gelen
ler de esasen azdı. Bu sebeple 

on sene evveline nisbetle müşte

rilerin yüzde 70·80 derecesinde 
azaldığı tahmin edilmektedir. Bil-
hassa lngiliz, Amcrikah, 

Belçikalı ve Hollandalı 

hemen hiç yok gibidir. 

• 
Fransız-

müşteri 

Arjantinde bir 
delinin yaptıkları 

Arjanti
nin mer .. 
kezi Bue 
nos-Ayres-

te bir polis memuru tecennün et .. 

miş ve bütün ailesi erkanını öl
dürmeği kurmuştur. 

Polis bir gece eline geçirdi
ği bir havan tokmağı ve ekmek 

öldür-

erkek 
öldür-

bıçağı ile evvela karısını 

müştür. Daha sonra kız, 

altı evladını birer birer 

müştür. Yedi cesedi bir araya 

koyup üzerine evin bütün mobil
yesini yığmış ve bunlara petrol 

dökerek ateşe vermiştir. Ev için
deki cesetlerle yanıp kül olmuş· 

tur. Deli polis ortadan kaybol
muştur. Zabıta delinin başka cina· 

yetler ika etmemesi 
mağa çalışıyor. 

için izini bul .. 

lngilizler 10 milyon lira:
lık mübayaa yapacaklar 
K ··ıı· ıı· M.kd d 1 Dev 1 et u ~ye ! 1 ar~ a çiftlikleri 

Zeytlnyaul Satacaulz Fazla istihsal için 
teşkilAtları genişle
tilecek lstanbuldan Yazılıyor: 

..,,, A - --

1.,gilizlerin memleketimizden yeniden yapacakları 10 milyon liralık mu-
bayaa! meyanında külliyetli miktarda zeytinyağı alacakları anlaşıl -

mıştır . 
Bu yağların miktarile, fiat ve teslimatı etrafında müzakerelerde bu

lunmak üzere lzmir ithalat ve ihracat birlikleri umumi katibi Atıf inan 
şehrimize gelmiş ve lngiliz Y akınşark ve Balkanlar Ticaret Birliği Reisi 
Lord Glinconner ile görüşmüştür. 

Haber aldığımıza göre lngilizlere yapılacak ihracat, birliğin son 
tesbit ettiği fiatlar dairesinde olacaktır. Zeytinyağı nakliyatında en ziya
yade güçliiğü varil ve tene~e darlığı teşkil etmektedir. 

Bunun için de yağların bir kısmı burada imal edilecek sağlam tah
ta fıçılarla sevkedilecektir. Bundan başka lngilizlerin hususi tertibatı 
havi bir sarnıç gemishin buradan zeytinyağı alması da muhtemel görül
müştür. lngilizlerle yapılan müzakerelerde esaslı noktalar üz~rinde mu-

tabakat hasıl olmuş ve Atıf inan lzmire dönmüştür. lngilizlerin ne miktar 
zeytinyağı alacakları hakkında bugünlerde fiatlarile birlikte teklif yap
maları beklenmektedir. 

Yeniden iki radyo 
istasyonu kurulacak 

Ankara [Hususi] - Memleke
timizde yeniden iki radyo istasyo
nu kurmak için Matbuat Umum 
Müdürlüğü tetkikler yapmaktadır. 

Diğer taraftan Ankara Radyosu, 
seslerinin Türkiye ve dünyaya ya
yılışı bakımından bugünkü tekniğe 
uygun olmadığı görülmektedir. Bu 
hususatı nazarı dikkate alan Mat-

Veteriner dairesi
nin faaliyeti 

Veteriner dairesinin bir senelik 

mesaisi hakkında aldığımız malQ

mata göre, 1940 yılında sığırlarda 

yanıkara, koyunlarda koyun çiçeği, 
keçilerde ciğer hastalığı; Saimbey

li köylerinde şarbon, Merkez köy
lerinin ba.zılarile Ceyhan köyleri 
sığırlarında şarbon hastalığı, Köp
rülü ve Osmaniye köylerile Ziraat 

mektebi hayvanlarında difteri has
talıkları, Merkeze bağlı bazı çift

liklerde kelebek hastalığı çıkmış 

ve bütün bu hastalıklar ittihaz e
dilen fenni tedbirler neticesinde 

söndürülmüştür. 

Adanada 14, Ceyhanda 12, 
Kozanda 5 ruamlı hayvan görüle
rek öldürülmüştür. 

Geçen bir sene içinde köyler

ıle 3628 tosun, 200 koç, 320 teke 
idiş edilmiştir. 

Mercimek aygır deposuna ge
tirilen 9 aygırla merkez ve kaza· 
!arda 450 kısrağa aşım yaptırıl

mıştır. 

buat Umum Müdürlüğü TürkiyMin 
radyo neşriyatına en muvafık olan 
yeri araştırmak kararındadır. Bu 
araştırmalar şimdilik münakale 
yollarının geçtiği mıntakalara ın

hi.ar etmektedir. Yalnız dahili 
neşriyata inhisar ettirilecek olan 
bu iki radyo istasyonunun neşriya
tı Türkiyenin her tarafından mü
savi bir surette işitilebilecektir. 

Müstahzarlar 
kanunu 

Ve k61et1 bazi maddeleri 
deAlştiren bir proje 

hazırladı 
Ankara 25 ( hususi ) - Sıhhat 

ve ictimai muavenet vekaleti tıbbi 

ve ispançiyari müstabzerler kanu-
nununun bazı maddelerini değiştiren 

yeni bir kanun projesi hazırlamıştır. 
Bu projeyle serom ve aşı istihza
ratımız memleketin ihtiyacına yete
cek mertebeye varmış bulunduğun
dan dışarıdan gelecek bu gibi 
maddelerin k<>ntrolu daha ziyade 
kuvvetlendirilecek, vasıl ve şartlar 
rini sıhhat vekileti tayinine salihi
yettar olacaktır. Bunların dışında 

gelen maddelere vekalet el koya
aktır. Bu kanunla veterinerlerinde 
müstahzarat yapmal&rına izin veril
mektedir. 

Bugünkü maçlar 
Bugün stadyomda lig n:açla

rına devam olunacaktır. Seyhan -
ldmanyurdu, Demirspor - Malat· 
ya Mensucat, Milli mensucat -
Erkek Lisesi takımları karşılaşa
caktır. 

Ankara: [ Husui ] - Ziraat 
Vekaleti, Devlet Ziraat işletme
leri kurumunca idare edilmekte 
olan devlet çiftliklerinin bugünkü 
hususi şartlar altında daha verimli 
bir şekilde çalışmasını temin mak
sa-:lile tedkikler y~pmaktadır. Bu 
tedkikler daha ziyade gıda mad
desi sayılan istihsaliitın arttırıl • 
masını istihdaf etmektedir. Ted
kikattan alınacak neticeye göre, 
çifliklerin teşkilatları genişletile
cek ve fazla istihsal imkanları 
üzerinde çalışılacaktır. 

• Rize ve havalisinde tesis e

dilen çay lida 1lıklarını iÖLden ge
çiren ve:çay fidanhiı tesisi için 
köylüye yapılan yardımlar etrafın
da tetkikler yapan Ziraat Vekaleti 
başmüşaviri B.Zihni Ankaraya dön
müştür. 

Rizede kurulacak ilk çay fab
rikasının planları tesbit edilmiştir. 
Fabrikanın inşasına başlanab:lmek 

için lQzumlu illiıt ve edevatın ya
bancı memleketlerden getirilmesi 
imkanları araştırılacaktır. 

• Bükreş elçimiz B.Hamdul

lah Suphi Tanrıöver Köstence yo· 
liyle vazifesi başına dönmüştür. 

• Büyük Millet Meclisine sevk· 

olunan bir tezkere ile ( Mahkeme 
altına alınmış ) tabirinin mebdei ilk 
tahkikat açılmakla mı yoksa son 
tahkikat açılmasına karar verilmek· 
le mi başlamış olacağı hususunun 
tefsir yolile halli istenmektedir. 

• Pröfesör Bayan Afet 10 
şubatta Hataya gidecektir. Kendi
sine talebelerinden bir grup refa
kat edecertir. Profesör Hatayda 
tarihi tetkiklerde bulınacaktır. 

• On yedinci asır Türk şair
lerinden Ali Şiir Nevai'nin hatıra

sını kutlamak üzere lstanbul Ünü
versitesi Edebiyat fakültesi talebesi 
merasim tertip etmeğe karar ver
miştir. Bu merasim 9 şubatta yapı
lacak ve şairin eserleri, hayatı sa· 
lilhiyattar zevat tarafından izah e
dilecekiir. 

• Ankaradan bildirdiğine gö

re, Str~nca ormanları divası Va
kıflar lehine neticelendiğinden, ve
killet ücreti ve sair masraflar için 
idare bütçesine 5000 ve esasen ki
fayetsiz bulunan hayrat tamiratı faslı-

ANf i llLOPE Di [ 
BugUn'ün Romanı: 60 ==~===============================, 

na yeniden 15000 lira konulması za. 
ruri görülmüştür. Bu suretle umum 
müdürlüğün bütçesine 20 bin lira 
munzam tohsisat koyan bir kanun 
layıbası hazırlanmaktadır. 

Tobruk 

Tobruk düştü. ltalyanın Binga
zi müstemlekesindeki bu liman 

gemilerin tabii bir ilticagahıdır. Bir 
yarım ada ile muhtelif rüzgarlara 
karşı himaye altındadır. 1600 nü
fu5u vardır, 

Antipyrgos denen eski Yunan 
şehrinin burada bulunması pek 
muhtemeldir. Şehrin harebeleri gö
rünür, Tobruk bingaziden 300 ki
lometre mesafededir. Limanda de
rinlik 9,75 metre ile 14,60 metre 
arasındadır. 

ltalyanlar burasını gayet müstah

kerr> bir mevki haline getirmişlerdi. 

8 ŞUBATTA 
Halk evi salonlarında 

Senelik Kızılay Balosu 
Davetiyeler Kızılay Merke· 

zinde de 

388 
Satılmaktadır. 

19-21-23-25-28-

BU KADIN aı n ırn D'ilcn 
s o ıf'il o 1F CASUSTU ~ 

Uzakta yavaşça bir piyano ça
lınmaktaydı. Koyu renk b ir kadife 
üzerinde hafif bir dantele gibi Fa
urenin tatlı bır melodisi, cephenin 
uzaklarından gelen top seılerinden 
bir kabartma gibi ayrılıyordu. Ko m
pars bunu zevkle dinledi ve yavaş 
yavaş sinirlerinin gerginliii tatlı 

bir yorgunluğa inkılap etti. Uyku
ya dalmak üzereydi ki budalaca 
bir muziplik sinirlerini gerdi ve 
uykusunu açıverdi. 

Piyanist fasıla vermiş, bu es
nada başka bir piyanist birdenbire 
berbat bir potpuriye başlamıştı. 

Fransız şarkılarının en kötülerini 
biribiri arkasına sıralıyordu. 

Kompars bir müddet buna ta
hammül ettikt•n sonra balkondan 
eğilerek Friçi çağırdı. Tam bu sı· 

rada piyano da durmuştu. 
- Beni birazdan uyandır, sa

at dörtte ... Hamdolsun piyano sus
tu. Vay canına! Şimdi de öteki 
başladı. Bunlar ge,·eleri ... 

Durdu ve F riçe: 
- Dinle! dedi. 

Birinci piyanist henüz durmuş
du ki öteki gene ayni havaları b•r· 
bat bir şekilde ve ihtimal tek par· 
makla çalmağa başlamıştı. iki hava 
arasında hiç fasıla vermiyor, carı 

sıkıcı bir angarye yapıyormuş gi
bi ve şüphesiz hiç zevk ıluymadaP 
çalıyordu. 

Friç söylendi: 

- Bu adam piyano çalmasın' 
bilmiyor. 

-Sus! 
Bütün yorgunluğunu unutmuş• 

tu. Çalınan havaların isimlerini st" 

rasile hatırlamağa çalışıyor, vakti· 
nin çok geç uyanmış olmasın• 

şimdi teess~f ediyordu. Sabah• 
karşı yapılan bu piyano düosunda 
bir gayritabiilik sezmişti. 

Bolkonun parmaklığından aşa· 

rak Friçin yanına bahçeye atladı. 
- Kimin çaldığını öğrenmek 

istedim, dedi. Bana bir merdiven 
bul. 

Birinci piyanonun hangi istika
mette bulunduğuna dair hiçbir fik
ri yoktu. Fakat ikinci piyanonun 

Çeviren : EF • KA 
yerini takribi olarak tayin edebili

liyordu. 
Friçle beraber bahçenin niha

yetine koştu. iMerdiven vasıtasile 
duvarı aşıp öteki bahçeye atladı
lar. Böylece üç duvar daha aştılar. 
Piyanolar susmuşlardı. Nefes nefe
se alan F riç mırıldandı: 

- Çok geç kaldık! 
Kompars ağaçlar arasında bir 

ışık göstererek cevap yerdi: 
- Belki de geç kalmadık. 
Bahçeden bahçeye geçmeğe 

devam ettiler. Birkaç dakika aon
ra bir bahçe dıvarının üstünde ata 
biner gibi arka arkaya oturup 
memnuniyetle bakıştılar. 

Bahçeye nazır evin geniş bir 
penceresi karanlıklar içersinden 
göz kamaştırıcı bir delik teşkil e
diyordu. Gözleri alışınca birinci 
kat odalardan birini hemen tama· 

mile gördüler. Odada bir kadın 
masa başına geçmiş, notaları, ayır· 
mektaydı. Biraz ötede üstü açık 
bir kuyruklu piyano ıröze çarpı
yprdu. 

Genç ve güzel gorunen kadın 
başını biraz kaldırdı, Komparsla 
F riçin kurşun kalemi olduğunu tah
min ettikleri bir ~şeyi ağzına götü
rüp düşündü. Sonra masaya iğile

rek kağıt üstüne acele bir şeyler 
yazdı. Ayağa kalktı. Notaları yer
leştirdi. Bir kibrit çakıp biraz ev
vel yazdıklarını yakıp küllerini ez-

• di ve dağıttı. ·Dışarı çıktı. Biraz 
sonra tekrar gelip elektriği sön

dürdü. ·Kompars bu sefer onun 
sırtına bir manto ve başına şapka 
giymiş olduğunu farketmişti. Friçe: 

Çabuk buradan gidelim, 

dedi. Kadının nereye gittij-in öğ
renmeliyiz. 

Bahçeye atladılar. Nereden 
çıkılacağını tayin edinceye kadar 
epey ivakit kaybettiler. Yeniden 

bir duvar aşıp sokağa çıktıkları 
vakit ortada kimseyi göremediler. 
Friç taşıdığı ağır merdiveni bırak
tı ve rahat bir nefes alarak alnı· 
nın terini sildi. 

(Deflam Edecek) 

• Bankalar ve devlet müese

seleri memurları ayliklarının tevdit 
ve teadülüne dair kanunun 14 ün
cü maddesi, milli bankalar memur· 
ları için tekaütluk ve malOliyet 
tazminati kabul etmiş isede ayni 
kanuna tabi diğe milli mileseseler
de çalışan memurları mevzuubahis 
etmemiştir. 

Ayni ka lUtnn hükümlerine ta
bi iki müesese memurları hakkında 
farklı muameleler tdtbikine meydan 
vermemek üzere bu maddenin son 
fıkrasını tadil eden bir layiha ha
Lırlanmaktadır. 

• Gümrük ve inhisarlar ve· 

kiileti, gümrük memurları için bir 
yardım sandığı kurulmasına karar 
vermiştir. Sandık, ölen gümrük me
murlarına veya kanuni mirasçıları
na ve yahut yaş tahdidi suretiyle 
ayrılanlara yardımda bulunmak 
üzere Ankarada kurulacaktır. San· 
dığın sermayesi gümrük teşkilatı 

memurlarının aylıkların yüzde ya· 
rımı, müsadere olunan eşya ceza. 
!arının dörtte biri faizler, teberrü
ler, ölüm, malüliyet, yaş tahdidi ve 
tekaütlük dışında ırümrük teşkila· 

tından ayrılanların hisselerinden 
meydana ırclecektir. 



HARP NOTLARI HARİC .. İ ~. HABERLER 
Baştarafı lkincid'4) 

takdirde Akdeniz hakimiyeti yine 
lngilizlerde kalacaktır. mihver bunun 
için üçüzlü paktan istifade ederek 
Japonya vasıtasile Amerikayı teh
dit ettirmeğe teşebbüs etmiştir. 

Jopon hariciye nazırı Matsuo· 
kanın eğer Amerika harbe girerse 
Japonyada harbe girecektir!,, deme
si bundan neşet ediyor sanırız. Di 
ğ'er taraftan Japonya Fran·ayıda 
mihvere sokmak için bir vasıta 
olarak kullanılmaktadır. Çünkü Si
yamlılar Japonlardan gördükl~ri 
müzaharet dolayisile Fransız Hın
diçinisine hücüm etmişlerdir. Hal
bu ki, Fransa mihvere illihak e tti
ği takdirdt! Japonya Siyamlılara 
durl diyebilir. Netekim Matsuoka 
nutkunda, Siyam- lHindiçini ihtilafı 
nın devamıne Japonyanının müsaa· 
de etmeyeceğini de söylemiştir. 

O halde Hitler· Mussolin; mü
lak3tında konuşulan meseleler hak 
kındaki tahminlerden ancak şunla· 
rın hakikata daha yakın olabilece
ğini söyleyebiliriz. 

1 - Fransayı mihvere almak, 

2 - ltalyada kumandanın Al· 
manlara geçmesi, 

3 - Amerikan yardımını Ön· 
lemek meselesi .. 

Askeri harekAt 
---~- _,,_. ___ _ 

Bu müddet zarfında askeri hare
kat lngilizlerin lehine inkişaf 

etmiştir. Tobruk şimdiye kadar 
sayılan 20 bin - esirle -lngilizlerin 
eline düşmüştür. Burada yine bazı 
reneraller ve birde karaya vurmuş 
amiral esir edilmiştir. Sudan-Eritre 
hududunda Kassala düşmüştür. işin 
daha mühimi Habeş imperatoru 
Haile Selasiye şimdi Habeş toprak 
larında ve ordusunun başındadır, 
ltalyanlar üç cephede birden mai· 
luptur. Libya meselesi halledilme· 
den karşlarına birde Habeş mese
aeleıi çıkmıştır. Buradaki isyan bü 
yilmektedir. Daha Aduada ölen 
ltalyanlann matemi bitmeden Ha 
beş elden ritmektedir. 

INGİLİZ 
ORDUSU 

Habet hududunu 
geçti 

Tobruktaki ltalyan esirleri 
nin miktarı 2 5 bini buldu 

Kahire 25 (a.a) - Eritre 
c!ağlarında ve Habeşistanın vatan
perver Gokkam eyaletindeki tepe
lerde yerli muharipler İngiliz zafer 
lerini ve ltalyan hezimetini yaymak 
tadırlar. Kahirede ogrenildiğine 
göre, Kern ve Aikota İngiliz kuv
vetleri tarafından zaptedilmiş ve 
bir miktar esir alınmıştır. 

Kenyadan gelen haberler ln
giliz kuvvetlerinin Habeş hududu
nu Rodolf gölü mıntakasından geç· 
miş olduklarını bildirmektedir. 

Tobrakta alınan esirler 
Kahire 25 (a.a) - Muhtelif 

ajanslar tarafından verilen haber· 
lere göre, Tobrukta bulunan ltal· 
yan esirlerinin miktar1 25 bini bul 
ması muhtemeldir. ltalyan yaralı 
ve l.lsirlerinin nakliyesinde lngiliz 
bahriyesi büyük rol oynamaktadır. 

ita/yan sabagları nasıl 
teslim oldular? 

Londra 25 (a.a} - Deyli tel
graf gazetesinin Tobruku işgal 
eden imparatorluk {kuvvetleri nez
dindeki muhabiri, bu şehir teslim 
olurken esir edilen yüksek rütbeli 
subayların isimlerini zikretmiş bun· 
!arın Tobrukta bulunan yüksek rüt· 
beli ltalyan subayları namına in
gilizçe bir kaç söz söyleyf!n Ami· 
ral Liyotina teslim ;-olduklarını bil
dirmiştir. Generalde bir kaç güzel 
sözle cevap vermiş ve sonra ltal
yan subayları l ir tayyare ile lngi· 
liz karargahına getirilmiştir. 

Y apılamlgan hava hücuma 
------ Malta 25 (a.a) - Dün akşam 

ÇAPRAZ IEclLIENCIE 1 d _____ _. neşredilen bir tebliğe göre, ün 
sabah bir çok düşman tayyası ada 
ya yaklaştığı zaman tehlike işareti 
verilmiştir. Düşman tayyareleri ta· 
arruz etmeksizin geri dör.müştür. 

2 s 4 s 6 7 8 9 10 

1 • 
2 _...-"'-__ ı ____ ı -"-1 ___.__ I_ 
3 •• 
4 1 1 
s 1 1 
6 1 l 
7 1 

8 1 1 9 1--1--4---!.::!!:.!.-~L-I - '-

10 • 

---·--------------
Mühim Yunan 

muvaff akiyetleri 
Atina 25 ( A.A ) - Yunan 

Resmi tebliği: 

Mevzii harekit esnasında mü-

Soldan sağa ve yukardan aşağı him muvaffakiyetler elde ettik. 
Kıt'alarımız tarafından 100 kadar 

1 1 Elektrik yapan ilet - esir alınmıı ve külliyetli miktarda 
Kilşad et. harp malzemesi iğtinam edilmiıtir. 

2 - Eki var. Atina 25 ( A.A ) - Yunan 
3 - Şeref - Tersi tayyare . resmi sözcüsünün bildirdiğ'ıne göre, 

d• 21-24 son kinun tarihine kadar 
ır. 

Yunan kuvvetleri tarafından arala· 
4 - El ayası - iktifa edatı. b 

rında 2 hinbaşı ve 17 küçük su ay 
5 - Yazlık eğ-lence yeri. t bulunmak üzere 530 talyan esiri 
6 - Olmaktan emir~Efendi. w alınmıştır. Fena havaya ragmen 
7 - Bir çift tulumbacı ayak- Yunanlılar cephenin merkez kıs-

----· LEJYONER TEŞKILATI 
ŞEF 1 

Horya 
Sima 

Azledildi 
Bü kres sokaklann
da tanklar devriye 

geziyor 
Vukubulan arbe
delerde ölenlerin 
sayısı çok fazla ·----Bükreş 25 ( A.A ) - Horya 

Sima Lejyoner teşkilati şefliği 

vezifesinden azledilmiştir. Leiyo
ner haraketi şefliğini Hzzat 
General Antonesko deruhte ey· 
lemiştir, 

Bükreş 25 ( A.A ) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

Nizam heman heman tema
mile teessüs etmiştir. General 
Antonesko Bükreşte vaziyete ha
kim olmuş addedilebilir. Hükumet 
merkezinin sokaklarında tanklar 
ve askeri kamyonlar devriye gez
mektedir. Evlerde araştırmalar 

yapılmaktadır. Emirname ma::ibin
ce herkes evinde bulunan silahını 
teslime başlamıştır. 

Ôlen ve yaralananların sayısı 
hakkında rakamlar -yoksada bun
ların yekQnu fazla olduğu zann 
ediliyor. Telefon merkezi civarın· 

da vuku bulan bir çapışroada 200 
kadar asker ölmüştür. Bir Leiyoner 
grubu hususi evlere girerek yağ. 
ma etmişler ve içindekileri öldür
müşlerdir. 

Bükreş yahudi mahallesindeki 
hasar çok büyüktür. Vilayetlerden 
henüz tafsilat yoktur. Transil
vanyada birinci ordunun raporu
na göre. tam bir sükun vardır. 
Transilvanya, Antoneskoyu sa
dakatle tutmaktadır. 

j ossi, Ploesti ve Brazo da 
ciddi karışıklıklar olduğu bildi
riliyorsa da henüz tafsilat alın· 
mamıştır. isyanın sebebi Lejyo· 
nerlerle Antoneske arasındaki ih
tilaf olduğu söleniyor. 

Endüstiriyi millileştirmek için 
ilk teşrinde tayin edilen komise
rin azli buhrana patl~k verdirmiı· 
ti{. Binbaşı Döringin katli müna
ıebetile Lejyonerlerin duydukları 
infiali göstermek için teşebbüs 
ettikleri nümayişler kat'i bir fesat 
behanesi olmuştur. 

lngiHerede sakin 
geçen bir gece 
Londrı. 25 ( A.A ) - lngiliz 

hava ve dahili emniyet nezaretle
rinin tebliğine göre, dün gece İn-
giltere üzerinde düşman hava faa
liyeti olmamıştır. 

1 

sonra, hiç bir hareketle karşılaşma· 
H A R p ve mışlı&rdır. Hatta Fransada bile hal-

DiPLOMASI buki Romanya kendi isteıile Al-
manyaya teslim olduğu halde bu -,--4--l __________ ...;; memlekette asayişi teminin kolay 
olmadığı görülmüştür. manya -Ro~anyada Anto.:i"-;~sk-on~u-;;=-va--

1 
ziyete hakim olduğu bildirilmekte-

B • dir. Bükreften verilen birı. habere e n Z l n göre, ihtilafın sebebi şudur: Leiyo-
·n-;;ler, Antoneskoyu. devi;k içi;" 

t k ····ı fır~koll~kt~y~dil~ .. . Endii°stri·: 

S O U ga nin millileştirilmesi yüzünden Lej· 
• ıf _yonerlerle Ant~sko arasında ib·'. 

f 
1 

tilaf çıkmıştır.: 

P l Y O
. r e Endüstrinın millileştirilmesini 

Lejycnerler istemektedir. Hatta 
birde komser tayin etmişlerdir. Fa

lnglltereye kartı hava kat Antonesko bu komiserin azline 
taarruzunOn gevfetil- karar vermiştir. Tam bu sırada 

Bükreşte bir Alman binbaşısının 
meal bundan ileri se- öldürülüşü Leiyonerlere isyan hr-
llyormUf satını vermiştir. Antonesko ordusu 

Şubat. ayı yaklaştıkça Almanya
nın ılkbaharda yapacağı taar

ruz hllreketi dünya matbuatını ilgi
lendiren en ehemmiyetli bir mese
le olmaktadır. Geçenlerde Almans 
Propaganda nazırı Göbels şöyle• 
demişti : " Zaman ve mekan tayin 
~t.miyorum. Fakat büyük bir taruz 
ıçın hazırlandığımızı söyleyebilirim.,, 

Almanyanın son zamanlarda 
lngiltereye karşı büyük hava ta
ruzlarını gevşetmesi benzin stoku 
yapmasına hami edilmektedir. 

Almanyanın~bu yeni tarruzu için 
üç saha mevzu bahisdir : 

Evvela, lngiltere adalarına 
karşı ve daha büyük hazırM~lardan 
sonra yapılcak tarruz haraketi. Bu 
taarruzda deniz, haya ve kara 
kuvvetlerinin kullanılacağı bildiril
mektedir. 

Geçen ilkbahar taarruzunda 
Almanlar deniz kuvvetlerile hiç bir 
taarruz yapmamışlardı. Bu defa 
deniz kuvvetlerinin hava ve kara 
kuvetleriyle ahenktar bir şekilde 
taarruza geçmesinin Almanyaya 
büyük neticeler vaadettiği beyan 
olunmaktadır. 

Ancak, böyle bir taarruzun aka· 
meti Alman reiimini y1kabilir. 

ikinci teşebbüs: Akdenizde ln
giltereye karşı büyük ölçüde bir 
taaarruza geçmek ... Böyle bir taar-
ruz için ispanya ve Fransayı elde 
etmek lazımdır. Amerikan Kolom
bia radyosuna göre Almanya, Fas 
müstemlekesindeki üslerin kendi· 
sine verilmesi için Vişi hükumeti
ne bir teklif yapm1ştır. 

Bu teklife Amiral Darlan ta-
raf tardır. Fakat Peten taraftar 

1 
değildir.. işte, Musso-lini - Hitler 
görüşmelerinde Mussolini tarafın
dan Hitlere bunt.İan da bahse dildiği 
söylenmektedir. 

Üçüncü teşebbüs : Balkanları 
İşgal albna almağa matuf bir ta
arruzdur. Bu üçüncü teşebbüsü 

muhtemel görenler, Romanyadaki 
Alman vaziyetini ve Macar Har· 
biye nazirının Almanya seyahatini 
delil g'Österiyorlar. 

Herhang'İ bir taarruza başla
madan evvel siyasi zemini hazırla
mak lizımdır. 

bu isyanı bastırmıya çalışmıştır. 

Demir muhafızlar lideri Horiyasi
manın, Antonesko ile mücadele için 
meırhul bir semte kaçtığıda bildi-

.. '°;ilm~kt;°'di~Antonesko asayişi te· 
min etmiş ise.ie Lejyonerler teşkila
tının başında çok çetin şefler bu· 
lunmaktadır. Malumdurki bu teşki
lat Kral karolu çok uğraştırmış ve 
Almanların yardımile de Kralı dü
şürmüştür. 

Almanlar Romanyada olan bu 
karışıklıklara hiç karışmamışlardır. 
Belkide Asayişin Antonesko ile 
daha çabuk iade edileceği zannın
dadırlar. Antoneskonun yeni bir 
,hükumet kuracağı, Alman taraftar· 
lığı takip edeceğide bildirilmektedir. 

Verilen bir haberde, Antones· 
konun şubat ayi içinde bir çok 
sınıf askeri ve subayları otuz gün 
için silah altına çağtracağı ve hiç 
b!r tecilin yap1lmıyacağı bildiril
mektedir. Fakat bu davetin sebebi 
izah edilmeyor. 

Almanyamn Balkanlarla 
iktisadi -riunasibe•leri 

A lmanya Balkanlara y.ıpacagı 

bir taarruz hareketinin ikti
sadi neticelerini düşünmek mecbu· 
riyetindedir. Almanya son seneler 
zarfında Balkanlarla olan ticari 
münasebetlerini attırmaya, bu mem· 
leketlerle iktisadi birlik tesisine 
çok çalışmııtır. Almanya balkan· 
lerdaıı gıda maddeleri, maden cev
herleri almakta ve mamul eıya, 
~kin;~ermektedir. -- ---• f Almanya, Ablukaya rağmen, 

yiyecek ve petrol · tedariki · husu· 
sonda henüz çok fazla güçlüklere 
girmemiştir. Bundaki sebep, Bal
kanlarda olan alıtverişidir. Bir te
cavüz hareketinde ise Romanya 
petrollar1 bombalanacakhr. Bu sn· 
retle Almanyaya sevk ~dilmek~e 
olan petrol yarı yanya ınecektır. 
Balkan memleketJerinde iktisadi 
vuiyet bozulacak, bu def. Alman
ya bu memleketlere iktisadi yar
dımlarda bulunmak mecbııri} etinde 
kalacaktır. 

Balkanlarda yapılacak herhanfi 
bir taarruzdan evvel bu noktaların 
düşünüleceği tahmin edilebilir. Son diplomatik faaliyete bakı

larak, Almanyanın Balkan harbine 
başlamadan evvel siyaset zemını 
hazırlamakta olduğu ileri sürül
mektedir. 

Habeşistana taarruz 

Bir ibret dersi 
kabısı. mında yeniden müstahkem mevki- Vilki Lizbonda 

8 - Cezire - Sonsuzluk. ler ve tepeler işgw al etmişlerdir. Roman yadaki hadiseler Al-Lizbon 25 ( A.A) - Vilki dün 
9 - Eski Sovyet ricalinden Atina 25 ( A.A) - Yunan bir tayyare ile Liıbona muvasalet manya üzerinde ibret verici 

Şarki Afrikadan gelen haberle
re göre, Habeşistana karşı ln

giliz harekatı üç istikametten baş
lam1ştır. Eritre cephesinde ltalyan
lardan 600 esir alınmıştır. Habe
şistan dahilinde bir kaç uf ak 
mevzi lngilizler tarafından işgal 
olunmuştur. 

biri - Nida. eıoniyet nezaretinin bir tebliğine 1 etmiştir. Vilki biran evvel lngilte· bir ders tesiri yapmıştır. Almanlar 
10 - Bir erkek ismi - Ra- göre, memleket dahilinde dünkü reye haraket etmek niyetinde ol· şimdiye kadar İstila ettikleri mem-

BORSA --ı 
Adana Ticaret ve Zahire Borauı 

25 lkincikAnun 1941 
Piyasa cetveli 

1 • Klevland 
u . 

" Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
Kozacı P 

Eaaıı 

Kr. S. 

• Ma.Parlağı 49 
Şark buğdayı 
Y. Çiğidi 
Koza 

Susam 

Ea~ok 

Kr. s. 
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53 
48 
51,2S 
so 

4,50 
26,7S 

Ankara Kambiyo Borsası 
26 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 
s 

132 

s. 
24 
20 

@~r}v)i] 
Ankara Radyosu 

[ 2' lklnclklaııa Pazar J 
8,00 Proıram ve memleket 

saat ayarı 
9,03 Ajanı haberleri 
9.18 Müzik: Marşlar ve hafif 

parçalar (Pi) 
9,4S/10,00 Ev kadını - Ko

nqma 
12.30 Provam ve memleket 

~at ayan 
J f 12.33 Müzik: Düjiin türküleri. 

12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Şarkılar 
13.25-14.30 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Afkm 

idareJinde ) 
1. Micheli: İkinci küçük auit 
2. Ketelby: Şidyetci melodi 
3. Lasson: Crescende 
4. Schneider: Potpuri 
5. Jos. Strauss - Reiter: Ka

dın kalbi 
6. Jones: Geısha operetinden 

potpuri 
7. Kalmam: Kontu Mariça 

operetinden şimi. 
8. Rydhal: Melodi. 
18.()() Program, ve memleket 

saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes
trası [lbrahim Özgür idaresinde] 

18.SO Fasıl Heyeti 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajan• haberleri. 
t9.45 Müzik: Şarkılar. 
20.15 Müzik: Mılls kardetler 

( Pi.) 

20.30 Müzik: Avropa halk tllr-
küleri (Pi) 

20.45 Müzik: Şarkı ve türküler. 
ll.15 Konuşma. 
21.30 Temsil: Devet konser. 

vatuarı tiyatro ıubesi talebeleri t~
rafından. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, 
ve ajan spor servisi. 

23,25 f 23,30 Yarınki 
ram ve kapanış. 

pror-

rtlltı12illit14~11 
Fuat Eczanesi 

(Yeni postaneyanında) 

h t Ü ilkA • • d · t" duö-11nu söylemicıtir lekctlerde, otoritelerinı· ı.urduktan 
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59 
Şakir bey derhal atıldı: 

- Hlşl.. Vallahi böyle bir 
fikrim yoktur. 

- Yok olduğunu biz ne bile
lim kayamakam ağ'a? Efe belki 
öyle etmeğe kalkarsa diye beni 
yollaiiı. 

- Efenin teslim olm.&ğa niyeti 
yok mu? 

Deli Mehmet gayet zeki ve 
kurnaz bir adamdı. Şakir beyin 
bu safhiı ho.ıuna, gitti, kendisiyle 
birazda alay etmek istedi: 

- Efe dedi ki; ben teslim 

olursam mutlaka yeni Ödemiş kay
makamına olurum. başkasına dün
yada teslim olmam. 

Şakir bey bu defa da sevin· 
cinden dilini yutacak hale gelmişti. 
Derhal gözleri parladı ve deli Meh
mede hitabedere: 

- Efe bana teslim olsun, kılına 
hata gelmez dedi. Eğer isterseniz 
komiser beyi yanınıza rehin vere
yim. Gidip efe ile konuşsun. 

Deli:Mehmet alayı kafi görmüş 
olacak ki, tebessüm etti: 

- Y aa.. kumiserin falan lüzu
mu yok. Ben gider, efeye olanı , 
biteni haber veririm. 

Ve kalktı gitti. 
Deli Mehmet gittikten sonra 

komiser Eşref bey ayağa kalktı: 
- Kaymakam bey bana müsa

ade, dedi, ben lzmire gidiyorum. 
- Neden Eşref Ley, birşeymi 

oldu? 
- Daha ne olsun a eiendim? 

kalkıp beni eşkıyanın eline teslim 
deiyorsun. Benim canımı sen mi 
verdin ki rehin etmeğe kalktın? 

- Canım E,ref bey, onlar sa-

na bir şey yapmazlardı. 
- Mademki o kadar emniyetin 

vardı, kendin gitmeliydin .. 
• • • 

Bo antika vak'a cereyan eder· 
ken Çakıcı efe Ödemişe inmiş, 
kendisine misafir gelen Arabakiyi 
bizzat istasyondan alarak yola dü· 
zülmüştü. Onu ağır latasiyle, ağbain 
sarığiyle istasyonda kimse tanıya· 
mamıştı. Harici manzarası bir köy 
İmamını andırıyordu, kızanları da 
ayni kisvede idiler. Arabaki istas
yonda trenden indi. Kendisinin 
yanına latalı bir adam sokuldu: 

- Hoş gelc.lin, safa geldin, 
dedi, efe seni getirmek üzere beni 
yolladı. 

Bu adam bizzat Çakıcı idi, 
fakat kendisini hemen oracıkta 
tanıtmak istememişti. 

istasyondan yaya ilerlediler. 
Bir müddet yürüdükten sonra şoseye 
çıHılar. Orada evvt'lden ihzar edi
len atlara binerek yollandılar. Ça
kıcı efe, Arabakiye Ödemişin kıyı· 
ıında bir kulede misafir etmişti. 
Eve girdikleri zaman hocasırtın· 

daki latayı att H . . ı. emen arabakinin 
ehnı tutarak Öpt·· H u va 

Ç k Moş geldin baba, dedi, ben a ıcı ehrned· 
ım. 

Arabaki bu davetten fevkalade 
ıne~~uın °lrnuştu. Onun yegane 
-eme 1 Çakıcı efeyi yakından gör-
mek, onu l I 
olmuştu. 

n a tanışmaktı. şte buda 

Çakıcı efe, Ara bakiyi tam bir 
hafta ını·s f tt' O · · a ır '! ı. nu yıne aynı 
merasirnl Öd . k d . . Er e emııe a ar getırdı. 

ıne elli altın daha vererek lzmire 
yollad, B'"t"" b '- ' · u un u vaA alar cereyan 
ederken takip kuvvetleri nerede 
i~i? Arabakinin lzmirden Ôdemi~e 
gıttiği ve Çakıcı efe tarafından 
misafir edildiği meçhulmu idi? Bu 
vak'a bize gösteriyor ki o zamaki 
takip kuvvetlerinin mahi~etleri sıfır 
ve batta ııfırdanda aşağı idi .. 

"' "'. 317 sene5İ Mayıs ayındayız. 
Başta o zamanki Ödemiş bele

diye reisi Ali efendi olduğu halde 
eşraf ve iyinı memleket, hükQmet 
erkanı kimilen Ôdeı:ı..iş istasyonuna 
döldUmiişlerdi. Bıı :zevat lzmirden 

eyne es m un PAZAR 

hareket eden hususi treni beliyor· 
lardı. Bu hususi trenle Ödemişe 
bir heyet ,.eliyordu. Heyet Kamil 
paşa zade Sait paşanın riyaseti 
altında idi ve Hacı Hasan paşa ile 
mektupçu Tahir Kenan beyden 
mürekkepti. (Hacı !-hs:ın p3Şa bila
hara 150 tiklerden olup Atinada 
vefat eden Hasan paşadır. ) 

Bu heyet neden mi ı-eliyordu? 
Bunu bittabi enlamakta hiç de 
gecikmemişsinizdir. 

Evet .. Bu heyet Çakıcı Meh· 
met efe ile temasa ve müzakere ve 
geliyordu. Bu bayet osmanlı lmp;a. 
torhlğunu temsil ediyordu ve Tük 
eşkıyadan Çakıcı Mehmet efenin 
ay.ığ'ına gidiyordu. 

Bu heyet daha lzmirden hare
ket etmeden bir müddet evvel 
Çakıcı efe ile temaslar yapılmıf, 
müzakerata S"İrişilmişti. Fakat te
ması yapan, bir yabancı değildi. 

Tire Kaymakamı Halil Ruştü 
beyin delalet ve tavassutuyla Ça
kıcı Mehmedin kadını Iraz kadın 

(Devamı v 111') 

YIL: 1941 • AY: 1 Gia: 26 K- 10 
Rumi 1356 - il. Klnua ıs 
Hicri 1359 -Zilhicce 28 

ltalyanın Düftüiiü 
Badire 
/Baştarafı hirim:itl~J 

Mnsolini Hitlerin yardımına il· 
tica etmiştir. Son mülikatın bir a
mir ve madOn temuı manzarasını 
arzettifi bildirilmektedir. Almanya 
ltalyan imparatorlujanan tasfiyesi
ne mani olabilecek midir ? ltalya 
için bu haaU1b\ mevcut olan im· 
kinsızhk, Almanya için de neden 
~ynen mevcut telakki edilmesin ? 
Kanaatimize S"Öre, ltalyanm Alman 
yard1mına iltica etmesi, dilştiltü 
badirenin en büyüğüdür, Bunu za-
man hadiseler pek ali gösterecek
tir. Kendi baıaramadıiı ifi, bqb
ıına rördürmeğe çalqcaakta biç 
bir fayda olmamak icap ed•. Bir 
eski pirimiz ne fÜzel aöylemif: 
Sana senden relir bik ifte dld 

llamsa. 
Ümidin keı zaferdeo pyrıdaa ir 

dld ı•-·J 
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4 BUGON 

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

H O R O Z O G L U gişesi. Şu be s i y o k t u r. J83 

,·~·~~~~~~~~~~~~~ 

1 AlSARAYvıJ AN ı 
~ Harp Sahneleri , Aşk Vatanperverlik ve Kahramanlık Manzumesile Dolu Bir Şaheser 

~ ····~··~·~···~········~·~~~·············~···~···~··········· 

~ ~4444444444 ... 444AA44444AA4AA444 ... 44444444444~44444AA44444~4: 
~ ==I TÜRKÇE SÔZLq::]::=-

Mevsimin Müstesna Filmi Başlıyor 

Yaratanlar : R o m e o J ü 1 y e t i n u n u t u 1 m a z R o m e o s u : 

1 1~ Leslie Hovard ve Genç Artist Douglas Fairbank Jr. 
~ Ayrıca Alsarayda ilaveten : KOLEJLiLER REVÜSÜ il Ayrıca Tanda lıaveten : CÜCELERİN KORKUNÇ ŞEHRi 
(~),\ Nefis Musiki ve Gençlik Filmi Heyecanlı Macera Filmi 1 Pek Yakında Altın Sesli Emsalsiz , DEANNA DURBIN , 3 Kızlar Büyüdüler , Musiki ve Gençlik Şaheserinde. Pek Yakında 

'',~ Alsarayda Bugün 2,30 da Düşman Elinde Esir - Yaşasın Tatil _ Tanda Bugün 2,30 da Meçhul Kurşun . Düşman Elinde Esir ~ 

., ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLA~I 
KEŞ 1 DELER: 

4Şulat, 2Mayıs, 1 Afıısfos ,Jlkincifeşrin tarihlerincle yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi ------, 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 
" 

1000 
" - 3000. 

" 
2 .. 750 

" - 1500. " 
4 

" 
500 

" - 2000. " 8 
" 

250 .. - 2000. .. 
35 .. 100 .. = 3500. .. 
80 

" 
50 .. = 4000. .. 

300 
" 

20 .. - 6000. .. 
TUrkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blriktirmı, ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda talilnlzi de denemiş olursunuz. 377 
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KIZILAYA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

Umumi neşriyat müdürü : 

AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 

[BUGÜN] MA TBAASl-ADANA 

Orman emvalı satış ilanı: 
MiKTARI 

Hacmi Ster Muhammen vahidi fiyatı 
Cinsi M3. 03. Kental Kilo Lira Kuruş 

Meşe kömürü 322 00 35 
Karışık odun 402 00 8 

1 • Seyhan vi!Ayetinin Karaisalı kazası dahilinde Ka· 
ra çalı ormanından ( 322 ) kental meşe kömürü ile ( 402 ) 
kental karışık odun satışa çıkarılmıştır. 

2 • Satış 29-1-1941 çarşamba günü saat 15 de Or• 
man Çevirge Müdürlüğü binasında arbrma ile yapılacaktır. 

3 • Beher kentalının muhammen fiyatı .... lira 35 ve 
8 kuruştur. 

4 • Şartname ve muka".elename projeleri Or. U. Mü. ile 
Seyhan Or. Ç. Mü. ve Karaısalı Orman idaresinden alınır. 

5 • Muvakkat teminat ( 10 ) lira 87 kuruştur . 
7 • Satış umumidir. 378 15-18-22-26 

İLAN 
Adana Seyyar Satın Alma 

Komisyonundan 
Tahminen beher kilosu (32) 

otuz iki kuruş (50) elli santim· 
den (100,000) yüz bin kilo 
pirinç çuvalları ile birlikte 
pazarlık suretile satın alına· 
caktır. 

Tahmin edilen bedeli(~· 
500) otuz iki bin beş yüz li· 
ra kati teminatı (4875) dört 
bin sekiz yüz yemiş bet lira· 

dır. 

Şartnamesi komisyonu· 
muzda her gün görülebilecek-
tir 

Pazarlık 29-1-941 Çarşam· 
ba günü saat on birde Ada· 
nada Tümen askerlik dairesi 
seyyar satın alma_komisyon· 
nunda yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkür günde 
tam saatında komisyonda 
bulunmaları. 
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s·u G ON MATBAASI 
İLAN 

Adana Seyyar Satın Alma 
Komisyonundan 

~ Son Sistem Makinelerle 
Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N ) Matbaa
sında Yapılabilir 
Siz de· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 

' (BUGÜN) Matbaasına 
YAPTIRINIZ. 

Tahminen bir kilosu (150) 
yüz elli kuruştan (10000) on 
bin kilo sade yağı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Tahmin' edilen bedeli (15-
000) on beş bin lira olup 
ınuvakkat teminatı (2250) 
iki bin iki yüz elli liradır. 

Şartnamesi komisyonu
muzda her gün görülebile· 
cektir. 

Pazarlık 29-1-941 Çarşam· 
ba günü saat (10) da Tümen 
askerlik dairesi seyyar satın 
alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

isteklilerin mezkilr gün 
tam saatında komisiyonda 
hazır bulunmaları. 
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İLAN 
Adana Seyyar Satınalma komis
yonundan: 

Cinsi 

Arpa 
Yulaf 

Miktarı Tahmin edilen bedel Kati teminıı.tı 

5COOOO 27500 
500000 32500 

4125 
4875 

1 • Tahmin edilen bedellerile kati teminatları yukarda 
yazılı tahminen beher kilosu (5,50) beş kuruş elli santimden 
(500000) beş yüz bin kilo arpa ve altı kuruş elli sanatimden 
(500000) beş yüz bin kilo yulaf çuvalları iade edilmek şar· 
tile pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 • ihalesi 30-1-941 perşembe günü saat on dörtte 
Adana askerlik dairesi binasındaki seyyar satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Arpa ve yulaflar parçalama suretile de ayrı ayrı 
taliplere de ihale edilebilir. 

4 • Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görüle
bilecektir. 

5 • İsteklilerin mezkilr gün ve saatta komisyonumuza 
müracaatları. 405 

Kaşeleri 

~ 

'}{er eczanecle ora_xınız: - ' 

• 

HER ECZANEDE BULUNUR 
:·························: 
İ DOKTOR i Bir Pedalcı 

i Kemal Satır i 
• • Matbaamızın pedal maki-1 H asta 1 ar ı n ı herglln : 
• • nesinde çalışmak üzere bir 
:• Kızılay caddesindeki mua· : . . Çal k · . • ı ışçı arayoruz. ışma 1'te-
: yene evınde kabul eder. (9) 1 yenlerin idareye müracaatları . •' • ff•M••M••••• •••••-••M lizımdır. 

aranıyor 


