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ASKERLİK ___ _ 

Amerikanın .den iz 
müdafaa hazırlıkları 

YAZAN: A. B. 
i ngillereden sonra dünyanın ik;nci derecede kuvvetli donanmasına ma-

lik olan Amerika iki O<yanusun ortasındaki coğrafi durumu itibarile 
ada sayılan bir kıtadır. B~ kılanın şimal kısmında kain Birleşik Amerika 
devletinin en k>l3bılık şehirleri ve mübin sır.ayi m;ieueoeleri Atlas ve 
Büyük Okyanus (Pasifik) sahillerine yayılmış bulunmaktadır. 

Bu devlet Avrupa ve Afrika ile temısını Atla> Okyanusundan ve 
Asya ile münasebetini Büyük O~yanııstan geçerek yapmaktadır ki her 
iki halde de muvasala yolu denizlordedi,. Gerçi Avrupayı saran harbin 
alevleri bu kılanın karşısındaki Afrika kıtasından henüz öteye geçme
miştir. Fakat eski dünyadaki yangının kıvılcımları Atlantiği aşarak yeni 
dünyada müsait 1 ulduğu yerleri ;akmak istidanını göstermektedir. 

Bu kanaat; Cümhurreisi Ruzveltin lngiltereye yardım layihasını mü
dafaa eden Amerika devlet adamlarının ifedelerinde kati şeklini almak
tadır. H3tta bu meyanda lngilterenin istilasınd3n sonra harbin Amerika
ya intikal edeceği bile iddia edilmektedir. 

Filhakika lngiltıore adasının istila edilmesi neticesinde lngilir donan 
masının harp kudreti büyük mi~yasta sukut edeceğinden mihver devlet 
terinin bir araya gelecek olan donanmalarına karşı Amerikan donanma
sı, istila hareketinin Oıcyanusu aşmasına mani olamıyacaktır. Bu tehlike· 
yi Ameril<a Bahriye nazırı Alboy Knoks; mihver devletleri donanınalerı· 
ile Amerikan donanması arasında yaptığı adedi bir mukayese ile teba
rüz ettirmiştir. 

Bundan anlaşılıyor ki; Amerika ileride lngiliz donanmosı kendisine 
yardım edemiyecek hale geldiğine gi\re deniz müdafaa planını düşünmek 
ve hazırlamok mecburiyetindedir. Filhakika harbin tecelliyatı içinde ln
giliz <!onanmasının büyük bir kısmı zayi olduğu takdirde Amerikan do
n•nmasının mütecavizleri karşısında zayii bulunması bütün Amerika 
kılasım mihverin istilasına maruz buaka bilir. Bu sebepledir ki Ame
rika; deniz kuvvetlerini mümkün olduğu kadar tezyid etmek ve bu kuv 
vetlerin muhtaç oldugu Üsleri hazırlamakla işe başlamıştır. 

Bu plan Amerikanın mihver devletleri karşısında yalnız kalması 

ihtimaline göre tertiplenmiş direkt bir müdafaa planıdır. 

l!ttersenİ,,ı; ona bron.şit dersiniz 
fakat öyle deyince lence hatıra, 
mii<ropların seLep oldukları bir 
iltihap gelir. Halbuki hekimlikte en 
yeni fikirlere göre göğüs nezlesi 
daima bir iltihap demek değildir. 

Çok defa sadece bir soğuk algın
lığından ileri gelir v • bellibaşlı 
bir iltihap bulunmadan nezle ha

linde kalır. 

f Devamı Üçüncüde J 

Nezlesi 
Onu ihmal etmiş olmamak ıçın 

de yapılacak şeylerin en mühimmi 
hemen yatakta istirahat etmektir. 
insan hiç bir uzvunda bir hastalık 
yahut yorgunluk bulunmadığından 
emin olsa bile göğüs nezlesi ayak
ta geçirilebilir. Fakat göğüs nez
elsini ayakta geçirebileceğini zan· 
nederken ağzıc dan kan gelmek, 

baygınlığa tutulmak yahut başı zi-

K•şın göğüs .--- y ~ZJl\INI yade dönerek 

nezlesinin hirden- ı D R G A 1 s-e ddeüşmek bdı·redğeilnbire gr,ldiği de 
olur. Fakat soğuk • • bire oturmaya 
algınlığının ilkin - mecbur olmak 
buruna, sonra boğaza, daha sonra imkanlarını da hatıra getirmeli-
göğ-üse tesir ettiği daha ziyadeolur. dir... Göğüs nezlesiyle birlikte 

hararet derecesi - az bile olsa -Kimisinde soğuk algmlıgı olur , 
b. yükselirse o zaman yatakta istira-

burun, boğaz ve göğüs, hepsi ır- hat etmek mecburi olur. 
den nezl~ye tutulur. Yatakta istirahat ederken bol 

Gügüs nezle•inin alametlerini bol sıcak şeyler ıhlamur suyu gibi 
hemen herkes bilir : Boğuk bir ses fakat çay değil yiyecek şeyler hafif: 
ve öksürük .. Ôksürük kuru olur. Süt,yoğurt, çorba, sebze suyu, ho-
ve geceleri artar. Daha sonra ök- şal, iştah yerinde olurve mide bo-
sürürken göğsün ön tarafında ve zulmamış bulunur'a daha kuvvet-
aşağıya dogru bir ağrı peyda olur. li yemekler .• 
Bu da öksürürken insanı haylıca Göğüste ağrı olursa onu ten-
rahat<ız eder. ilk zamanları kuru lürdiyotla geçirmiye çalışmak pek 

de fayda vermez. Hardal kağıdını olan öksürükten sonra biraz renk· 
siz şeyler çıkmıya başlar, bundan 
daha sonra yeşil bir renk alır .. 
Mide her hastalıkta bozulmıya ha
zır olduğundan göğüs nezlesinde ı 
de hazım az çok bozulur. Yine her 
hashlıkta olduğu gibi az çok kı

rıklık da bulunur. 

soğıık suda ıslatarak ağrıyan ye· 
rin üzerine yapıştırmak, yahut sı
cak suya tülbent bar.dırarak onu 
koymak daha iyi gelir. 

Hekime danışmadan kendi ken. 
dine müshil içmekten, bir de ateş 
düşüren ilaçlar almaktan sakınmak 
da li?.ımdır. 

1 Bir balıkçı ce- ı [Cenova]_lı 
' . . k b cesur bır 
~saretının ur anı balıkçı faz-

ı O 1 d U la cüretinin 

müthiş bir c~zasını çekmiştir. 

Guido Giann ismindeki bu balıkçı 
daima tehlikelere atılarak arka
daşları arasında büyük bir şöhret 
kazanmıştır. 

Gayet şiddetli fırtınalarda 

hiç bir balıkçı denize açılmağa 
ce•aret edemediği zamanlarda bu 
adam pervasız kayığı ile denize 
çıkarmış. Bahusus deniz canavar
ları ile boğuımaktan son derece 
hoşlanırmiş. 

Bir gün açık ve durgun bir 
havada berrak suların dibinde 
son derecede büyük bir ahtapo
tun durduğu balıkçılar tarafından 
iÖrülmüştür. Bu müthiş hayvan 
balıkçıları dehşet içinde bıraktığı 
halde Guido Gianııi bilitereddüt 
bıçağını çekerek denize dalmıştır. 

Ahtaput bir kolunu balıkçı

ya uzatarak belinden yakalamıştır. 
Lakin cesur balıkçı bir bıçak 

darbesiyle bunu öldürmüş, kendi
sine uzanan iki kolu da kesmiştir. 
Fakat bunların arkasından ahta
put kalan kolları ile balıkçının 
vücudunu sarmış, denizin dibinde 
müthiş bir boğuşma başlamıştır. 

Balıkçılar cesur arkadaşın 

yavaş yavaş kuvvetten kesildiğini 
ve elindeki bıçağın düştüğünü 

dehşetle görmüşler ve aşağı ine
rek kendisine yardım yapmak İs· 

!emişlerdir. Baltalarla denize inen 
balıkçıları gören ahtaput mürek
kep gibi siyah olan may•ini etra· 
ima yayarak şikİlrı ile beraber 
denizin kar;.nlık derinliklerine 
dalmış ve kaybolmuştur. 

Bu leci iikibet cesur balıkçı
nın yalnız arkadaşlarını değil, bü 
tün Cenova şehri halkını çok 
müteessir etmiştir. • 
25 sene evvelki! B!~;d'Jn~~: 
cinayet şimdi nahiye si 

d kt 
merkezi ka 

mey ana ÇI 1 sabada 25 
sene evvel işlenen bir cinayetin 
e~eri tesanüfen meydana çıkmış· 
tır. Nabiye papaslığ'ı binaoın av· 

!usunda bir hendek kazmakla meş 
gul amelenir kazması bir insan 
iskeletine tesadüf etmiş, hafriyat 
durdurulmuş, iskelet meydana çı· 
karılmıştır. 

Yapılan tıbbi muayenede bu
nun elli altmış yaş arasında bir 
erkeğe aid olduğu ve yirmi beş 
•ene toprak altında kaldığı anla
şılmıştır. 

iskeletin vaziyet ve halinden 
sahibinin cinayete kurban olduğu 
tesbit edilmiştir. Çünkü içinde bi 
kaç kurşun bulunmuştur. Bu ada· 
mın her nedense başka bir adam 
yahut bir kaç kişi ile kavga etti
ği ve bu esnada kurşun ile öldü
rüldüğü tahmin edilmektedir. Ci· 
nayetin izi gizlenmek üzere cesed 
ıssız olan vaka mahalline gömül· 
müştür. 

Bohemya zabıtası yirmi beş 
sene evvel işlenen bu cinayetin 
belki de henüz sağ olan faillerini 
bulmak için e•ki dosyaları karış
tırmağa ve nahiyenin ihtiyarlarını 
sorguya çekmeğe başlamıştır. 

·. ' . 

~:,:. DAHİLİ . HAB·ERLER 

Vazifelerinde kabiliyet 
gösteren memurlar 

Dahiliye Vekaleti vilayet-
lere mühim bir tamim yaptı 

D1hiliye Vekaleti, bütün vilayetlere memurların mesaisi hakkında 
çok mühim bir tamim yapmıştır. Bu tamimde ezcümle deniliyor 

ki: "Amme hizmetlerinin iyi ifası, iyi vasıfta me•nur tedarikine ve bun
ların iyi çalışmasına mütevakkıftır. Memurlar, tayinlerinde vazifelerini 
ifaya kili ehliyeti haiz olsalar bile zamanla, gerek hizmetlerde hasıl 
olan değişiklikler ve gerek tahvil ve terfiler dolayısile memur vasıfları· 
nın da bu tebeddüllerle muvazi olarak inkişafı lazımdır. Bu lizimenin 
temininde, mafevklerin ciddi ve bilgili yardımları çok mühim ve mües
sirdir. 

Vazifelerini iyi yapan memurlara huzur ve istikrar, yüksek kabiliyet 
ve liyakat gösterenlere iti hakkında ümit ve emniyet vermek ve bunu 
nazariyatta bırakmayıp fiilen tahakkuk ettirmek, memurların iyi vasıfla
rının kuvvetlenmesinde ve inkişafında lüzumlu bir amildir. 

Bilakis vazifesini iyi yapmıyan veya esasen o"• yapacak kıymet ve 
kabiliyeti haiz bulunmiyan memurları Devletin uzun müddet taşımıya hiç 
bir hakkı yoktur. Memur tayininde inha, intihap, tayin ve tasdik hakkını 
haiz olan mafevklerin Devlete ve millete karşı mühim mesuliyetleri 
vardır., 

mü-Nafıa Vekilinin 
him Beyanatı 

Is tan bul [Hususi] - Şehrimiz

de bulunan Nafıa Vekili General 

Ali Fuat Cebesoy inşaatı gözden 

geçirmek, Trakyanın bazı yolların

da tetkikler yapmak üzere Silivri· 

ye gitmiştir. Vekil hareketinden 

evvel, seylib felaketine karşı alı

nan tedbirler hakkında şunları 

söylemiştir: 

" Memleketimizde ~ular 

kırk yıllık devreler tekip etmek 
suretile alçalıb yükseliyor. Şimdi 
yükaelmc devresindeyiz. Yedi se

kiz senedenberi suların hareketi 

fenni usullerle tetkik edilmekte, 

elektrik etüd dairesi kendi nokta
sından sular hakkında kıymetli ma
lümat toplamaktadır.,, 

General Ali Fuat Cebesoy 
müteakiben hükumetin muayyen bir 
su siyaseti olduğunu, eskiden oldu
ğu gibi felaketin vukuunu belcli
yerek geçici tedbirler almakla ka
lınmadığını, şimdiye kadar ihmal 
edilmış olan bu muazzam işe müm
kün olan tahsisatın ayrıldığını, 

mevcut programın bir kısmının ta
hakkuk ettirildiğini, her su şubesi· 
nin kendi mıntakasında İcab eden 

Ceyhanda at yarışları 
Ceyhan 29 [Hususi] - Kaza 

parti idare heyeti, atcılığı teşvik 

maksadile Ceyhanda at yarışları 
tertibine karar vermiştir. Yarış ta
rihi 30 mart pazardır. Yarışlar, va
limiz B. Faik Üstünün himaye•inde 
ve kaymakamımız B. Bek!r Suphi 

1 Aklanın başkanlığında yapılacaktır. 

tedbirleri aldığını söylemiş, ve söz
lerine şöyle devam etmiştir: 

- Edirnede Bosnaköyde kur
duğumuz sedlerin son seylibda e

peyce faydası görülmüştür, Nüfus 
ve hayvan zayiatının bu sayede 
Önüne geçildi. Bu sene Edirnenin 

su vaziyeti ciddi ve esaslı surette 

ele alınacak ve ıslah edilecektir.,, 

Vekil, yeni elektrik santralları 
hakkında da şunları saylemiştir: 

"- Elektrik santrallarına aid 
etüdler kısmen bitmiştir. K .. mende 
tamamlanmak Uzeredir. Bu sayede 
elektrik istihsali büyük nisbette 
artacak, şehir ve kasabaların ihti
yacile beraber sanayi ve ziraatin 
ucuz ve bol elektrikten istifadesi 
kabil olacaktır. 

Köm(lr havzasındaki cüruftan 

istifade ederek kurulacak elektrik 
santralına aid etüdler lktisad Ve
klletine verilmiştir. Sakaryanın Po• 
!atlıya yakın bir yerinde kurula
c•k tesisatla Ankara ve Kırklare
linin ihtiyacı karşılanacaktır. 

Kozan belediyesi yeni 
askerlere ziyafet verdi 

Kozan 30 [ Hususi ] - Yeni 
silah altına alınan erlere belediye

miz tarafından bir akşam yemeği 
ziyafeti veriliştir. 

2 H:rsız tevkif edildi 
Muhtelif tarihlerde muhtelif 

yerlerde eşya ve para çalan Zeki 
oglu Mehmet Duran ile suç orta
ğı lbrahim Feride yakalanmışlar, 
sorgularını müle3kip tevkif edi
mişlerdir. 

lskenderun ilk parti olarak 
510 ton benzin ve petrol geldi· 
ğini evvelce yazmıştık. Ôğrenôi
ğimize göre bunların idhaline baı 
lanmıştır. Bu benzin ve petroller 
cenup vilayetlerimizin ihtiyacını 

karşılayacaktır. 

• Aksaray viliyetinde aon 
aylar içinde atlarda görülen ruam 
hastalığı yüzünden Ziraat Vekileti 
tarafından büyük bir mücadele 
açılarak bütün vilayet baytarları 
seferber "dilmiş ve kazadaki bü· 
tün atlar muayene edilerek hasta 
olanlar öldürülüp imha olunmuştur. 

HükOmetin yaptığı bu müac• 
delede öldürülen atlar derin çu
kurlar açılıp gömülmektedir. Son 
günlerde Ereğlikapı mahallesinden 
Tahsin Gökçeniıı bir at derisi sat
tığı iÖrülmüı ve yapılan inceleme 
sonunda ruamlı olduğundan dolayı 
öldürülüp iki metre derin çukukla
ra gömülen atların bu adam tara
fından çıkarıp derilerinin yüzüldü· 
ğü ve satıldığı tesbit olunmuştur. 

Tahsin Gökçe hakkında cezai 
takibata tevessül edilmeklt. bera· 
ber ruamın bu aile ve melmeket 
üzerinde bir tesir yapmaması için 
bütün aile efradı sıhhi müşahede 
altına alınmııtir. 

• Ticaret Vekaleti yurduma· 
zun çivi ve tel ihtiyacile yakından 
alakadar olmaktadır. Vekile! bir 
taraftan yabancı memleketlerden 
bu gibi maddeleri getirtmek için 
müzakerelerde bulunmakta, d:ğer 
taraftan da icil ihtyaçlarımızı kar
şılamak üzere yakın memleketler• 
den lüzumlu miktarda çivi ve tel 
gelmektedir. 

Bulgaristandan 61 ton çivi alın· 
mıştır. Bu çiviler imme müessese· 
!eri arasında taksim edlilecektir. 

• Maarif Vekaleti, hem idare

ci ve hem de hocalık yapan veka
let memurlarının, ya idareciliği ve
yahut da hocalığı tercih etmelerini 
kendilerinden istemiştir. Bundan 
sonra vekiltteki şube müdür ve 
memurlarından hiç biri okullarda 
ders veremiyeceklerdir. 

Bu arada maarif müdürleri ile 
ma vinlerini:ı de dersleri alınacak-
tır, 

• Babaeskiden bildirildiğine 

göre Babaeski Ziraat Bankası tara
fından postahaneye yatırılan 70 bin 
liralık yedi parçadan mürekkep pa· 
ranm 10 bin liralık bir parçası 
Kırklareli postahanesi içinde kayb· 
t>lmuştur. Mes'ullerden üç memur
la bir iece bekçisi nezaret altına 
alınmı~tır. -Fakat göğüs nezlesinde ateşin 

yükselmesi şart değ-ildir. tabii ha
raret biraz artabilir, pek yüksel
mez . Zaten bütün hastalık birkaç 
gün sonra geçer. Anc.ık tekrarla· 
ması da çoktur. O vakit insanı 

haylıca yorar. 

tt B B~···~·;";;, 1 N ;·;~:=: c A s u s T u R 
lı============================= Çeviren : Ef • KA ====• 

Poliste 

Feci bir kaza 
Bayağı bir göğüs nezlesi, ken

di hesabına, ehemmiyetli bir hasta
lık sayılamaz. Hele uzuvlarının hep
si sağlam olanlardA - tekrarolmaz
sa - çabık unutulur. Fakat insanın 
göğsünde, kalbinde, yahut böLrek
lerinde göğüs nezlesinden önce 
marazi bir hastalık bulunursa o va· 
kit uyuyan bu hastalığın alev alma· 
sına sebep olur: Mesela göğüste 
çocukluktan kalmış fakat ilerleme
den durmut bir verem hastalığı, 
kalpte o vakte kadar rahatsızlık 
vermiyen bir hastalık yahut böb 
reklerde yine çoçukluktan kalmış 
bir iltihap ... Onun için yabancı bir 
göırüs nezlesinden sonra kablin za
yıfladığı, verem hastalığının ilerledi 
böbreklerden albümin çıktığı olur. 

Ak ciğorleri; kalbi ve böbrek-
- !eri büsbütıin sağlam insan her vakit 
bulunam1yacağından, insan göğüs 
nezlesi gelinceye kadar o uzuvla· 
rından bir rahatsızlık duymuş ol
masa bile, göğüs nezlesine tutulun
ca onu ihmal etmemek daha i.lıti· 
atlı bir hareketlour. 

istiyorum ki, başta hıçta Lan· 
gın bir şeyden malOmatı olmama· 
sını istiyorum. Çünk~ ancak bu 
sayede tam manasile bitoraf ola
bilir. Sadece gözünü açsın, kafi .•• 
Yalnız sen her akşam onu görme
ğe çalış. 

Konrada gelince; o da papaz 
Hüppenşlahtin, Fon Ştrobergin ve 
mülizim Haymla Şmitin gidiş ge
lişlerini ve temas ettiklori kimse
leri tarassut <ıtsin. 

Friç ürktü: 
- Ne diyorsunuz? 

- Bunlardan biri•i suç sayı· 
labilecek bir hareket yaptı demi
yorum. Fakat merkez kumandanı

nın evine bir casus kad1n1n sokul
muş olduğunu görünce benim ka
dar vesveseli bir adamın tuhaf dü
şüncelere kapılmasına şaşmamalı .• 
Anlamağa çalışma, emirlerimi bar· 
!iyen tatbik et, kafi .• 

Hepsi bu kadar. ,yok hayır, 
kağıt kalem al ve not et: 

iki defa hayır, asla öğrenemi
yoce!.sinl Bir defa Ay şövalyeleri-

nin valsi bir defa Paris köprüleri 
altında iki defa Riviyera sahillerin
de bir defa sevgilimi çağırıyorum. 
Hepsi bu kadar_. 

Friç sordu: 
- Bunların güftelerile beste· 

lerinimi tedarik edeyim? 

- Hayır, lüzumu yok. Mesle
ğe girmeden evvel Pariste üç se
ne tetkik stajını ben beyhude yap
madım. Bak Paris havalarını ezber
den bilmem işe yaradı. 

Sana madam Lökörün piyano
da en son çaldığı parçaların isim· 
!erini çalınış sırasına göre söyle
dim. Boş vakitlerinde şifreyi çöz• 
meğe çalış. Çözebilirsen ben buna 
şaşarım ama tecrübeden bir şey 

hay~etmeyiz ya? Eğer bunu çöze
bilirsek 16 haziran 1915 gecesi 
Sen Korentenlileri meşgul eden 
şeyin ne olduğunu öğreniriz. 

Güneş doğmak üzer.eydi. Hafif 
bir sis etrafı kaplamajta başlamış· 
tı. Koınpars homurdandı: 

- Bana bir kahve daha.. Bir 
çeyrek aaate kadar •en uyuyacak-

sın ama ben bu menhus şehrin al
tını dolaşmağa başlayacağım. 

VI 
(17 haziran 1915) 

Almanlar bir yerde taharriyat 
Y•Pmakta ü•tattırlar. Tahlil kabi
liretleri, en ehemmiyetııiz şeylere 
dıkkat hassalari, teşkilatçı mezi
yetleri ve ayni zamanda gülünç 
görünmekten korkmamaları veya 
buna anlamamaları bu sahada tam 
manasile gelişmiştir. Sen Korenten 
mahzenlerinin araştırılması bunun 
bir nümunesi oldu. 

19 haziranda şafak vakti, ses
SİZ<•e getirilen bir asker kordonu, 
mahzenin üstündeki bütün evlerin 
bulunduğu saha dahilıne zabitler 
dahil herkesin girmesine mani oldu. 
Sabahın saat beşinde Ştroberg, 
Haym, Kompars ve Şmit kumanda
sında dört kıta, haç şeklinde olan 
mahzenlerin nihayet tarafları oldu· 
iu tahmin edilen kısımlarına ayni 
zamanda girdiler. Bu kıtalarda si· 
lihlı neferlerden başka kayma kii· 
rek, istibki.m kazma, ıondaj ilet-

leri lıulunan askerlerde vardı. 
Ayni zamanda jandarma ve si

lahlı askerler de evlere girerek, 
kaçanları yakalamak üzere mahzen 
kapılarında beklemeğe başlemışlar

dı. 
ilk bakışta Komparsın intibaı 

pek nikbinnane oldu. Halkın evle
c-ine erken çekilmeleri mecburiyeti 
sayesinde askerlerin toplanması 
gizli kalmışa benziyordu. Si\•il halk 
şaşırmış kalmıştı. Sabahleyin erken 
sokağa çıkmadıkları için artık geç 
kalmağa alışmış olan halk kapılara 
indirilen dipçik darbelerile uyan· 

üyanmıştı. Teliş ve endişe göste. 
renler oluyordu. Bu hal zabite Ü· 

mit verdi. 

Kompars, geceki yorgunluğu· 
nu unutarak kendisine tamamile 
av hırsına kaptırdı. Araştırma işi
ne başlamış olduğu ikinci mahzen 
yollar memuruııun söylediği gibi, 
tam 15 metre derilikteydi. Gale
zinin sonuna kadar yürüdüler. Kes
me l&ftao bir duvar önlerini kapı• 

( Dewunı v QI') 

Bir adam su kanalına dU· 
şerek ağır surette yaralandı 

Karais alının Ener köyünden 
Adanaya kömür satmak üzere gel· 
mekte olan Mustafa oğlu 60 yaş. 
larında Hüseyin Kırmızı oğlu, dün 
gece saat 20 sıralarında topçu 
kışlası civarından geçerken ıu ka· 
nalına düşmüş, ağır surette yara· 
lanmtşmır. 

Sukut neticesinde iki eli kırı
lan yaralı bastabaneye kaldırılmıı
tır. 

. EnvPr oğlu Hayri Atalan, 
eski bir husumet yüzünden Ômer 
oğlu Yusuf Gökkayayı kunduracı 
bıçağile yaralamı1, yakalanmıştır. 

. • Ahmet oğlu Şerif, Fatma 
isminde bir kadını bıçakla vurmuş, 
Musa oğlu Mehmet de, bu hadise 
yüzünden Şerifi yaralamıştır. 

• Yusuf oğlu Mehmed Ersal 

Galip oğlu Mebmed Yalaz ile Sa
lih kızı Emine Güleri bıçakla yara· 
lamış, Mehmed Yalaz da Enalı 
başından vurmuştur. Yarası aiır 
olan Erıal hastahaneye kaldırıl.ıını• 
tır. 



Amerikanın teşrii makaniz
ması, demokrat devletlere 

yapılan sıkı yardımi tetkik ediyor. 
Fakat diğer taraftan Sovyetlere 

sonra Almanya ile Peten arasında 
habereler durmuştu. Bir lsviçre mu . 

gazetesine göre Peten Alman ıs-
teklerine cevap vermiştir. Fakat 

isteklerin ne oldu
Amerikadan ya- H 

pılan ihracaat yü- a r p ve 
zünden lngiltere 

ğu malum olma
dığı gibi veri!en 
cevap da malum 
değildir. ile Amerika ara- o·pıomasi sında ihtilif çık· 1 

hğı anlaşılmıştır. ı:=...:~ı::...:__:. ______ _... Bıı hadise böyle 
iken Afrikada 
Hecinsuvar hür 
Fransız kuvvetleri 
cenup Trabulusta 
bir baskın yapa
rak ltalyanlara 
bir hıylı zayiat 
verdirdikten sonra 
geri çekilmişler

dir. 

Böyle bir ihtilafın Amerı·ka 
mevcudiyetini de 
lngiliz işçi me-

buslarından Dal- l• •ı 
tonun avam ka .. ve ng l t e 
marasında söyle- • 
diği sözlerden öğ-
renilmiştir. Anla
şılan, Almanyaya 
Rusyadan ihraç 
edilen eşya Rus
yanın Amerika
dan ithal ettiği 

eşya değildir. Fa
ka! ayni cinsten 
Rus eşyası dır. 

re arasın
Romen kaynak-

larından ge· 
len haberlerde da bir ih-

t l• ı a""' f Anton<skonun va-
ziyete temamen 
hakim olduğu 

Mesela; Rusya Amerikadan buğday 
alıyor, lakin kendi buğdaylarını 

Almanyaya satıyor. lngiliz görüşü 
şudur ki; Rusya Amerikadan buğ
day alamazsa kendi buğdaylarını 

Almanyaya veremez. 
Amerika hariciye nazırı Hal 

Amerikadan Rusyaya eşya gönde- J 

rildiğiui gizlememekte, fakat Alman
ya ya gönderilecek kadar olmadı- ı 
ğını beyan temektedir. 

Diğer taraftan lngilterenin A
merika elçisi Lord Halifaks Ame· 
rika hariciye müsteşarı Vels ile 
bu mesele üzerinde görüşmüştilr. 

Amerikalılar' lngiltere davasında 
samimi olduklarına göre bu mese
lenin de halledileceğine şüphe yok-
tur. 

Hollanda Hindistanı 

A merika Japonyaya karşı 

Ambargoyu şiddetlendir

mektedir. Mal\lmdur ki bir müddet
tenberi hurda demir ve diğer eş

ya gibi maddeleri Amerika Japon
yaya göndermemektedir. Japonya 
da Amerika ile muarız vaziyette 
bulunduğunu izharda mahzur ğör

memekte ve diğer taraftan Hollan
da Hindistanı ile iş birliği yapmı
ya çalışmaktadır. Hollanda Hindis
tanı petrol, pirinç, kauçuk cihetin
den 7engindir. Japonya uzak şark 

nizamı içinde Hollandayı da gös
termek istiyor ve şimdiye kadar 
Hollonda Hindistanına el atmama
sı da yine Amerika yüzündendir. 

Siyam -Hindiçini ihtilafı 

Siyam - Hindiçini ihtilafının 

halli için bir Japon harp 

gemisinde müzakereler yapılacaktır. 
Fakat J•ponyanın bu anlaşmadan 
kendisine ne pay ayıracağı öğrenil
meii'e değer. Siyamın arkasında Ja
ponya, Japonya arkasında yürüye. 
bilen Almanyadır. 

Patenin yeni kararname!i 

Mar~şal Peten iktidara geçeli 
dahili vaziyette bazı ıslahat 

yapmıştı. Şimdi d" nazır ve yüksek 
memurların Fransa namına değil 
kendi emirlerine göre hareket ede· 
ceklerine dair bir kararname çıkar
mıştır. Görülüyor ki Peten kendi
sine mahsus bir diktatörlük kurmalr 
yolunu tutmaktadır. 

Peten ile Almanya arasında 

muhaberelerin tekrar başladığı bil
dirilmektedir. Laval azil edildikten 

• 

noktasında o derece israr ediliyor 
ki hayret etmemek mümkün değildir. 

Bundan dört gün evvel 

Romen radyosu sükQnun iade edil· 
diğini haber verdiği halde bu gün 

yaptığı neşriyatta Braşove şehrinin 
mukavemetinin ancak bugün kırıl
dığını bildirmektedir. söylendiğine 
göre T urnsevern hala ihtilalcılar 
elindedir. Romanya Transilvanya
sında da bir çok yerlerin ihtilalcı
lar elinde olduğu haber veriliyor. 

Dört gün evvel Horyasimanın 

tevkif edildiği, daha sonra kurşuna 
dizildiği bildirilirken şimdi de ka
çıp gittiği bildirilmektedir. 

Afrikada 

Ingilizler şarki Libyada Derne, 
Binga.zi önlerinde harekata de

vam ederken Fransız hattıüstüva-

sındaki hür Fransızlar Çad mınta

kasını geçerek Fizan böl&"e>inde 
bulunan Mı-rzuk ltalyan ~ka abası

na tı.arruz etmişler ve bir miktar
da esir almışlardır. Bu ' kuvvetler 
dönüşlerinde bir lıalyan bava mey 
danında yerde rastladıkları tayya

rel~ride tahrip etmişlerdir. Bu kuv 
vetlerin ileride mühim bir mukave 
met görmedikleri takdirıle şimale 

doğru hareketleri idame ettirmele
leri ve garbi Libyadaki ltalyan 

nazarlarını buraya çevirmeleri ih· 
timal harici değildir. 

lngilizler tarafından işgal edi
len Bomba limanı Girid adasına 

en yakın bir Üs oluşu itibarile as 
keri ehemmiyeti yüksektir. 

Eri tre de bazı motorlu lngiliz 
birlikleri Eri!renin iki büyük şeh
ri olan Agordat ve Barantu önleri 

ne ilerlediler. Ba bölgede ltalyan· 
!ardan alınan 1200 ·esirden 700 ü 

lskoç ve hind kıtalarının süngü 
hücümlerile alınmıştır. 

Tana gölü civarında Habeş 
kıtalarile ltalyanlar arasında çar
pışmaler oluyor. ltalyanların Som:ı 

liden çekilme hareketlerinde bu
lundukları bildiriliyor. Kenyadan 

cenubi Habeşistana yapılan hare
ki! ise tedricen inkişaf etmek

tedir. 

Şarki Alrikada yapılan bütün 
hareki! bir plin dairesinde olduğu 

için lngilizler hesabına parlak ne· 
ticeler vermesi çok kuvvetlidir. 

-Radyo Gazetesi-

BUGON 

. HARİCİ HABERLER 

.----· Halifaks 
Yunanistanda harp 

Velsle taarruzu 
aörüştU şiddetlendi 

Sov yet Rus ya- Yunanlılar bütün 

ITALYAN 

ya yapılan 
ilıracart 

lııııgoD'lteırecııell<D ll<a
ıroaa1l:a g~ıre: 

Amerikadan gönderi· 
len m:ıllar Almanga
ga yapılan Soflget ih· 
racatının boşluiunu 
doldurmaja garıgor. 

1 ANADOLU AJANS! ,_ 

Vaşington: 29 - lngiltereye 
yardım projesini hariciye encüme
ninde müdafaa eden Maliye nazırı 
Morgen Tavn demiştir ki: 

"- lngiltere, Fransanın Ame
rikaya yaptığı ·sparişlerin hepsini 
üzerine almıştır. Harl:in ! ilk ,ayı 
içinde lngilterenin altun· ihtiyatı 
ve dolar mevcudu 2316 milyon 
raddesine inmiştir. lngilterenin ge. 
çen umumi harptan •kalma borç
ları 5 milyar 728 :milyon 821 bin 
dolarlık bir bakaya irae etmek-

tedir.,, A 
Bu sırada bir yan azası Ma-

liye nazırına şunları söylemiştir: 
"- Bu borcun kir ve zarar 

hesabına geçirilmesi lizımgeldiği
ni söylemeğe mi hazırlanıyorsu
nuz?,, 

Morgen Tavn başıyle tasdik 
ederek "bunu her zaman söyle
meğe hazırım!,, Demiştir. 

lord Hali/aks Velsle 
görüştü 

Vaşington : 29 ( A.A. ) -
lngliz büyük elçisi Lord Halifaks, 
Hariciye Müsteşarı Vels ile bir 
saat kadar görüştükten sonra 
&"azecilere beyanatta bulunarak 
hariciye nezareti ile tercihen her 
şeyden evvel Sovyetler birlifine 
yapılan ihracat meselesini görü
şeceğini tahmin ettiğini söylemiş 
ve lngilterede zan edildiğine gö
re Amerikadan &"Önderilen mal
ların Almanyaya yapılan Sovyet 
ihracatının boşluğunu doldurma
ğa yıradığmı ili.ve etmiştir. 

Lord Halifaks, Rusyaya kül· 
liyetli Amerikan malı sevk edil
diği ve istikbalde de bu mikda
rın artal:-ileceğini, cenubi Ame
rika memleketlerinin de Soyyet
ler birliğine mal gönderdiklerini 

1 söylemiştir. 
Vaşington : 29 ( A. A. ) -· 

Amerika birleşik devletleri Ha 
riciye Nazırı Hal, Sovyetler bir
Jiiinc yapılmakta olan Amerika 
ihracatının Almanya Jehinde mü-ı 
him bir askeri kıymeti teşkil et
mesi için kili mikdarda olmadı
ğını beyanatında bildirmiştir. 

- Peten'in temasları 
Vişi 29 (a.a) - Mareşal Peten 

iyan meclisi reisi Jül Janneney'i 

ve mebusan meclisi reisi Heryoyu 

kabul etmiştir. 

hücümleri 
püskürttüler 

Manastır 29 [a.a] - Royter 
ajansının Arnavutluk hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

Develi deresi ile Ohri rölü 
arasındaki şimal cephesi boyuııca 
halyanlar tarafından yapılan taar
ruz bugün şiddetlenmiştir. halyan 

tayyarelerinin faaliyeti ; bu&"ün ge: 
niş mikyasta olmuştur. Bu taarruz 
hareketi büyük bir cesaretle harp 
eden Görice ile Lin arasındaki 

yola kuvvetli bir hücum yapmış
lardır. lngiliz ve Yunan tayyarele
ri düşman gerilerinde ihtiyatlara 
ve nakil vasıtalarına hücüm etmiş 
lerdir. En mühim muharebder 
lşkumbi nehrinin mansabı şimalinde 
cereyan etmiştir, Üç balyan bom
bardman tayyaresi lngiliz avcı tay 
yareleri tarafı~dan mecbur edilen 

bir a:uharebeden alel'acele Elba
oan istikametine kaçmışlardır. 

Yunan teblijleri 
Atina 29 (a.a) - 94 numaralı 

tebliği: 

Mahdut ve mevzii harekat ol· 
muştur. Bir miktar esir aldık, tay. 
yare dafi bataryalarımız iki düıman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Seldnikte askeri hastahane 
bombalandı 

Atina 29 (a.a) - Emniyet 
nezaretinin teb!i~i; 

Düşman tayyareleri Selinik 
şehrinin askeri hastahanesini he· 
def ittihaz ederek bombal•r atmış 
lardır. müstahdemlerden bir kişi 
ölmüş ve on kiıi yaralanmıştır. 

Bazı Makedonya şehirlerinede 
bom balar atılmışsada hasar ve in
sanca zayiat olmamıştır. 

Uzun menzilli 
Alman topları 
On günlQk sükQt-

tan sonra, dün atef 
açtllar 

Londra 29 (a.a)- Uzun men· 
zilli Alman topları 10 günlük bir 
sükQttan sonra bu sabah şafakla 
beraber iki salvo ateşi açmışlardır. 
Birinci Salvo esnasında 6 tane o
büs atılml!Jtır. Bir saat sonra Al· 
man topları ikinci Salvolarını yap
mışlardır. Fakat her• iki bombardı
man da ne hasarı, ne de telefatı 
mecip olmuştur. 

Londra 29 [a.a) - lnıiliz ha
va ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği : 

Dün gece garp sahillerimiz 
açıklarında düşmanın ufak mikyas
ta hava faaliyeti olmuştur. Bomba 
atılmamıştır. 

A m e r i k a'nın deniz 
müdafaa hazırlıkları 

(Başiarafı lkincid<!) 
Diğer taraftan harp ifetini A

m•rikaya yaklatlırmamak ancak ln
ırilterenin müdafaasını takviye et

mekle mümkün oldağıından bu 
maksatla lngiltereye kiralıyacağı 
veya iriye! vereceği her nevi harp 

ve ticaret gemilerinin buşluğunu 
doldurmak ve avnı zamanda lngil
terenin bazı müstemlekelerindeki de
niz kuvvetlerini Avrupa harp sah
nesine çekmesini temin etmek için 

Amerika şimdiden tedbir almağa 
lüzum &"Örmüştür ki, bu da Ameri· 
ka kıt'asını müdafaa ujnında ln
&"iltereyi vasıta kılarak tertiplenen 
indirekt bir plandır. 

Bu plinın tatbikatına; ln&"ilte
reye elli destroyer vermek ve A
merikaya civar lngiliz adalarını ki
ralamak suretiyle başlanmıştır. 

Haddi zatında her iki plin 
harbin Amerikaya intikalini önle

meğe ve ln&"ilıere tarafından kaza
nılmasına matuftur. 

Şimdiye kadar Amerikanın do
nanma proıltramı iki Okyanusta ay
rı ayrı kuvvetli donanmalar vücu

da &"etirmek esasını &"Ütmüyordu. 
ve bu sebeplerdir ki donanmayı 
harbin icabına göre Okyanusların 

birinden diğerine süratle geç;rebil
mek için Panama kanalı açılmış 

bulunuyordu. Fakat Üçlü pakta 
Japonyanın dahil olması Amerika
yı inşaat proğramını tevsi ederek 

iki okyanus için birer donanma vQ
cuda getirmeğe icbar etti. Ame

rika şarktan ve garpten ayni za
manda &"elecek taarruza karşı koy
mak için bir taraftan büyük bir 

ordu:vücuda &"etirirken diğer ta
raftan donanmasına Ja hami gay
retle kuvvetlendirmeğe azmetmiş
tir. 

Hülata; &"arp cephesinin suku
tunu müteakip !stili tehlikesile ha
zırlıksız karşılaşan ln&"ilterenin va
ziyetinden ders alan Amerikanın 
düşmanı evYel emirde denizde kar

şılamak üzere faaliyete geçtiği gö
rülüyor. Bu faaliyet ayni zamanda 
ln&"iliz donanmasının, başka gailele

re bajlanmadan harbin sıklet mer
kezini tutmasına da hizmet etmek
tedir. 

Yugoslav toprağı üzerinde 
meçhul tayyareler 
Bel&"rat 29 [a.a] - Havas a

jansı bildiriyor : 
ltalyan • Yugoslav hududunda 

dün hava tehlikesi işareti verilmi'
tir. Hüviyeti meçhul iki tayyare 

bir şehrin üzerind~n alçaktan uç
muşlardır. Bir kaç hafta evvel Su· 
şakyanın birinci defa bombardıma. 
nını müteakip tayyare dali batar
yalarına ateş açmaları emredildi

ğinden tayyarelere karşı bir topçu 
ve mitralyöz ateşi açılmıştır. Meç
hul tayyareler Fiyume istikametin
de kaybolmuşlardır. 

Macar hariciye nezareti 
Budapeşte 29 (a.a) - Siyasi 

mahfillerde Kont Çakinin yerine 

Macaristanın Bükreş elçisi Bordo
sey'in hariciye nezaretine getirilece 
ği tahmin edilmektedir. 

====~~~~ 

CAKICI EFE ~ 
., 

YAZAN il 
Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 

., 
!erdi. Ödemişte halk büyük bir 

.heyecan ve:merak:içinde idi. Aca
ba Çakıcılefe Ödemişe nasıl gire
cekti? 

Zavallı jandarmalar kiimilen 
silahlarından tecrit edilmişlerdi. 
Hüktlmet kuvveti Çakıcı efenin 

satveti karşısında iflis ve inhilal 
etmişti.· Çakıcı Mehmet avenesiyle 
birlikte kollarını sallıya, sallıya ve 
hükQmetle" mağrurane alay ede, ede 
Ödemişe girecekti. 

Nihaye Çakıcı çetesinin pişdarı 
göründü.~ Bu pişdar devecinin kör 

~ ef•rmıiyeti erkinile~ beraberf Ôde- r 
. I f · Mehmetli. 

62 

Timış yollarını tutmuştu. Te gra tel- Kör Mehmet daha evvel efe· 
leri her tarafta bu havadisi yayıyor,. den talimat almıştı. Bu talimat 
mü ikiye amirleri de keyfiyetten M kb't· 

mucibince atını sürdü. üsta ı ın 
( tebaai şahaneyi ) haberdar etmek-

heyetine ·yaklaştı ve Sait paşaya 
te gecikmiyordu. GQya hükdmet hitab.,tti; 
büyük bir iş görmüş, muaz>am bir k d 

- Paşa .. , Kaymakamı, a ıyı 
zafer kazanmış gibiydi. Utanmadan, rehin olarak bize vereceksin. 
sıkılmadan öyle hareket ediyordu. 

Eşkıyanın bu arzusunu da yap-
Ba•ta Sait paşa olduau halde k 

• 
6 tılar. Kaymakam vekili ile adı 

lzmirden gelen heyetle Ôdemi~ 
ilerlediler ve kör mehmedin arkamemurin ve eşrafından seçilen he-

yet ôdemiş haricine çıkmışlar, sına geçip beklediler. 
Çakıcı efeyi istikbale &"İlmİJ· Efe de yaklaşmıştı. Çakıcı 

biraz daha yaklaşınca kaymakam ile ıa~an Çakıcı efe elini uzattı ve 
kadı kendisini heyet namına selim-! Saı~ p~şanın bardağını alarak kendi 
!adılar. Çakıcı efe kaymakamı ve bar agını Sait paşaya verdi. Sait 
kadıyı kurşun altına almıştı. Şayet paşa: 

bir kancıklama olursa derhal ikisi- - Çekinme efe dedi bu lşde 
ni de öldürecekti. ben varken emniy~tsilik doğru 

işte bu şekilde heyetin yanına değildir. 

kadar geldiler. Sait paşa Çakıcı .. - Kusura bakma paşa ama 
efeye heyet namına bitap etti: bızı'? adetimiz böyledir. Maknt 

- Hoş geldin, safa &"eldin efe. emnıyetsizlik değil, adet yerini bul-
Buyurun, hükılmete gideceğiz. sun. 

Cakıcı çetesi efradı silah tetikte Ve Sait paşa kendi limonata-
vaziy~t almışlar, her türlü taarrzü sını İçinceye kadar bekledi. Ancak 
ihtimaline karşi hazır bir tavır ta• o içtikten sonra efe de içti. 

kınmtlardı. Bu şekilde hükQmeto Bir müddet öteden, beriden 
gelindi. Kaymakam odasında efe k 

onuştuktan ve havadan bahsettik-
kendi silahını köşeye dayayarak ten sonra Sait paşa ayağa kalktı. 
önüne oturdu. Yanı başında Sait 
paşa oturmuş, diğer zevat da ken· Çakıcı efe ile oradakiler de ayara 
dilerine göre birer mevki almıştı. kalktılar. Sait paşa iradei • seniyeyi 
Zeybeklerden bir kısmı yolları tut- ayakta tebliğ etti. Artık Çakıcı 
muşlardı, bir kısmı ise efelerilo efe eşkıya değildi. irade teblii 
beraberdiler. edildikten sonra Çakıcı 

Evvela lmunatalar geldi. Tepsi - Allah Padişahimıza ömür 
her kesten evvel Çakıcı efe ile versin. 
Sait paşya tutulmuştu. Çakıcı ele bir Dedi ve yerine oturdu. Daha 
bardak limonata aldı. Sait paşada bir ııınddet konuştuktan sonra Ça• 
da almıştı. Tim Sait paşa içeceiJ kıcı yanına kaymakam ile kadıyı 

alarak çarşıya çıktı çarşı mahaşerallah 
vaziyette idi, Tekmil Ödemiş halkı 
sokaklara dökülmüş. bu etrafa deh
şet ve haşyet saçan adamı görme
ğe koşmu~tu. Çarşı içinden ağır, 
ağır geçtiler. Çakıcı efe halka 
güler yüzle bakıyordu. Onun gu
ruru artmış ve çünkü halkın kendi 
lehinde 

- Arslan gibi adam, Allaha 
emanet. 

Gibi takdirkir sözler söylen
diğini kulaklariyle işitmişti. Bu ya
man çete reisi - yanında iki rehin 
olduğu halde - şehir haricine çıktı 
ve duğru hastaneye gittt 

Hastanenin salonunda bir müd
det oturdular. Orada kendilerine 
kahve ikram edilmişti. Kahveyi de 
limonataya yaptığı şekilde içti. 
Kendi aldığı fincanı kaymakama 
verdi, kaymakamın aldığını da 
kendisi içti. 

Efelerin hayvanları hastlne 
avlusuna çekilmişti. Çakıcı efe kı
sanların& döndilı 

(Dnamı oar) 

s 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

29 lkincikAnun 1941 
Piyasa cetveli 

1 - Klevland 
il - .. 

Akala 
Kapu malı 

En çok 
Kr. S. 
60 

P. Tem:ti 47,50 48,75 
Kozacı P 

1 - Ma.Parlağı 49 50 
Şark buğdayı 
Y. Çifidi 4,50 
Koza 

Arpa 5,425 12,25 

Ankara Kambiyo Borsası 
28 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

s 
132 

s. 
24 
20 

f(§~ijv:,ö _] 

Ankara Radyosu 
[ 30 lkinclkAnun Perıembe J 

8,00 Provam ve memleket 
saat ayarı 

8,03 Ajanı haberleri 

8.18 Müzik : Hafif proıram 
( Pi. ) 

8.45/9.00 Ev kadını - K«nuı
ma (Hasta çocuğun idare). 

12.30 Pro&"ram ve memleket 
.. at ayarı 

12.33 Fasıl Heyeti 

12,50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Karışık ıarkılar. 

13.20 - 14.00 Müzik: Karışık 
pro&"ram [Pi] 

18.00 Pro&"ram, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orku

trası [lbrahim Özgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Şarkı, türkü ve 
taksimler. 

19.15 Konuşma [Karadeniz rö
portajları]. 

19.30 Memleket ıaat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik: R•dyo İnce saz 
heyeti. 

20.15 Radyo gızetesi. 

20.45 Müzik: Keman: soloları 
Sedat Ediz tarafından. 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri 

21.30 Konuşma [Sıhhat saati] 

21.45 Müzik: Radyo orkestrası 
[Şef: H. Ferid Alnar) 

1. F. Schubert: Dördüncü Sen
foni 

2. P. Corneliuı: Bağ-dal ber
beri uvertürü 

3. R. Heuberg: Opera Balosu 
uvertüril. 

22,30 Memleket aaat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Ehsam.tah

vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(!'iat). 

23.00 Müzik: Cazband ( Pi. ) 

23.25-23.30 Yarın ki Pro&"ram, 
k11panış. 

jTKKVtMI 
30 lkincikdnun 1941 

PERŞEMBE 

YJL, 1'41 - AY: 1 Güo:30 
Rumi 1356 • il. Kbua 
Hicri IS60 • Muharrem 

rfl~[ı],)iöf l«tl~1~11 
Tahsin Eczanesi 

(Yeni otel yanında) 

8 ŞUBATIA 
Halk evi salonlannda 

Senelik Kızılay Balosu 
Davetiyeler Kızılay Merke
:ı:inde 

1 388 

de Satılmaktadır. 

19-21-23-25·28-

KIZILAYA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 



BUGON 

••• • •• •• •• •• ••!••••Uı•!• •• •• •• •••••• •••··~ ,lllBJlllallDIJJl!lllllllUBIDlllJJlllllUllUUIUJIDUlllllDWUıılllllJODlillilllllUIJlllmtl:ııtlMll9llJllllm_B, 

=.• A1' s. ın il s. ıı ~' IE ~ı A,1 !. ! ,,,,- Gençlik ve Güzellikler Timsali C 11 A ~) I< ~) I~ IVI A :: Emsalsız ve Altın Sesli Artist . .~ i s:.~~8 BU AKŞAM ~~:~a e: DEP~~NV~K!!'!~BIN 1 
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ALSARAY VE TAN 
Sinemalarında Gösterilmekte Olan 

R©meo c:::JJQDy<~rltolfll UNUTULMAZ KAHRAMANI 
Leslie Hovard ve Genç Artist Duoglas Fairhanks Jr. Tarafmdan 
Yaratılan ve Hissi, Dramatik ve Heyecanlı Bir Mevzua Sah:p 

••••••••••DÜŞMAN ELİNDE ESİR .. ••••--

TÜRKÇE SÖZLÜ • 
...................................... 

Büyük film umumun takdirini kazanmaktadır 

Alsaravda ılaveten 
(Aşkın Ôlümü) 

Tanda ilaveten 
(Cücelerin korkunç ıehri) 

Fransızca sözlü acıkh 
ve güzel bir film 

Heyecanı. büyük bir 
Macera filmi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat. 2Mogıs,1 Aiustos,3/kir.cifeşrin tarilılerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 .. 3000. ,. 
2 .. 750 ., - ısoo. .. 
4 " 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 il - 2000. ,. 

35 .. 100 .. - 3500. .. 
80 " 

50 .. 4000. ,, 
300 " 

20 
" - 6000. ,, 

TUrkiye iş Bankasına para yatlrmakla yal-

nız par• blriktirmfş ve faiz almıt olmaz, aynı 

zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

imtiyaz Sahibi : Cauit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : Aı7ukat Kemal ÇELiK 

Bası'ldığı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

Çitçi Birliğinden: 
Yağmurdan fazla zarar 

görmü~ pamukların çiftçiyi 
koruyucu bir fiatla satılması 
için Ticaret Vekiletince ted· 
bir alınacağından elinde satıl
mıyan bu nev'i pamukları 
bulunan Çifçimiz'in numune 

ile birlikte mikdarmı Birli· 
ğimize bildirmeleri ehemmi
yetle ilan olunur. 

411 --4 

KIZILAYA 
Aza Olmak Yurt 
Borcudur. 

Gayri menkul mallann acık artırma ilanı . ' 
2 inci icra Memurluğundan 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün 

ne olduğu: Kihkir dükkan karasoku mahallesinde camii atik 
caddesinde 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, Mahallesi, Sokağı 
numarası: Kütük 323 ve pafta 54 ve Ada 171 parsel 31 de 
kayıtlı 25 M 2 

Takdir olunan kıymet: Temanına 3000 lira 

Artırmanın yapılacaiı yer; gün, saat: 2 inci icra memur
luğunda 3- 3- 941 pazartesi günü saat 10 ile 12 ye ikinci 
artırması 18-3-941 sali günü ayni saatte 

1 - işbu gayrimenkuliln artırma şartnamesi ~0-1 941 
tarihinden itibaren 1142 No. ile 2inci icra icra dairesinin muay· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İIAnda ya· 

1 

zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartname ve 
941-1142 dosya numarasile memuriyetimize mO.racaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin• 
den itibaren yirmi giln içinde evrakı müsbitelerile birlikte mc· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

Halkevi 
Reisliğinden 

(Konfrans - Konser) 
31-1-941 cuma günii saat 

20,30 ha evimiz salonunda 
Bay Celil Agih Uyanık ta· 
rafınd!n (Bu günkü tapu si· 
cilli müessiseıi ile tekli sa
bıkın mukayesesi ve tapu si
ciline tescilin faide ve neticele
ri) mevzulu bir konferans, ev 
orkestrası tarafından da bir 
konser verilecektir. 

GiRiŞ SERBESTIR 
Konferans salonu 
19,30 da açılır 

415 30- 31 

İLAN 
Seyhan Oefterdarlı -
Qından: 

1- Hazineye ait karatq 
dalyanmaıı balık avlamak bak· 
kile yüzde 12 aaydiye resmi• 
niı 15- ıubat -941 tarihinden 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler şart• itibaren üç senelik icar ve il· 
namesini okumuş ve IOzumlu malQmat almış ve bunları tama- tizamı kapalı zarfla arttırma• 
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. ya konmuıtur. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 2· Senelik icar ve iltizam 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammeni on bin lira 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş befini bulmaz veya ve üç seneliği ise otuz bin li· 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu- radar. 

nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala- 3. Artırma şubatın-14 ncü· 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın cuma günü saat 16 da Sey· 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on bet gün daha temdid han Defterdarlıimda mütetek· 
ve on beşinci gllnü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli u- kil komisyonda yapılacaktır. 
hş istiyenin alacağına rüchanı olan diğek alacaklılann o gay- 4- Muvakkat teminat mik
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. B6yle bir bedel tarı muhammen bedelinin yüz. 

elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış bedeli düşer. g2sbe~~a~~~~lunu teşkil eden 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der- S- Talip olanların teklif 
hal veya verileu mühlet içinde parayı vermezse ihale karan mektuplarile teminat mektup-
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan ları nı artırma ve ekselitme 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ve ihale kanunun 32-35 nci 
olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artırma• maddeleri hükümlerine tev • 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındakı fikan arttırma günü olan 14-
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz şubat 941 cuma gün6 saat 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri· on beJte komisyonda bulun· 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 1 durulmaları ve şartnameyi gör· 

Y 2 . mek istiyenlerin Adana milli 
Gayri menkullar ukarda gösterilen tarihinde i ncı E 

1 d d b 
.1 rt mllk dairesine müracaatlan 

cra memurluğu o asın a iş u ilin gösterı en artırma f& na• 
ıneai dairesin4e satılacağı ilAn olunur. 402 ilin olunur. 414 30-5-9·13 

Dikkat: Horuzoğlu Kişesfnden piyango blletl alan muhakkak zengin olur. Halkevi Reisli
ğinden: 

Dikkat: 
Dikkat: 
Dikkat: 
Adres : 

Zevkle dinlemek ve net •eda almak lstlyen mutlak• 
Ho rozoğlu Mağazasından ceryanlı veya akümülat6rlü (Aga) Radyosundan almalı 
Gramafon almak istiyorsanız Horozoiiıu· Mağazasana uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelıniftir. 

Y Plik fiatları (125) kuruştur 

Her nevi okul Kitaplarını Ve Okul Malzemesı'nı' H ğl . Kıtapevındea tedanketmenız orozo u aaenf1&tınız icabıdır. 

Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 

(Halkavi daktilo kursu 
Her sene olduğu gibi bu 

senede bayanlara l· 2 -941 
tarihinden itibaren daktilo 
kursu açılacaktır. Girmek is· 
teyenlerin kayıt olmak üzere 
4-6 iki fotoğrafla halkevi bü
rosuna müracaatları ••• 

412 30- 31 


