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TOBRUK 

•• 
Uzerine 
şiddetli 

taarruzlar 
Eladen hava meydanı 
lngilizler tarafından 

zaptedildi 

İtalya, sonuna kadar 
harbe devam edecek 

Ziraat Ve ilimizin d n yı 
Ziya retleri Umu 1 uyor 

Pamuk kongresinde 
Ada·na murahhasları 
Dün Ankaradan dönen çiftciler birliği reisi 

Ortaşarkta lngi/iz hava 

kuvvetleri başkumandanı ,-----· gazetemize beyanatta bulundu 

Çiftçi ve müte
hassısın birlik 

çalışması 
Yazan: Cavit Oral 
Bu ayın üçünde Ankarada bir 

pamuk kongresi toplandı. Bu kon· 
greye Çukurovadan, Ege mıntaka· 
sından murahhaslar geldi. Ziraat 
vekaletinin bu iki mıntakada 
çalışan pamuk mütehassısları da işti
rak etti. Kongrede kalabalık büyük 
değildi. Gelen mümessil ve müteha· 
sıslarm adedi pek azdı. Fakat kongra
ya iştirak eden murahhas ve müte· 
hassıslar pamuk mes'elesi ve pamuk 
mevzuu üzerinde salahiyetle konu
şabilecek insanlardan mürekkepti. 
Bu itibarla bu pamuk kongrasının 
gösterişsiz ve mütevazi olmasına 
rağmen çok yerinde ve çok ta fa. 
ideli olduğuna şüphe etmemek la
zımdır. Çünkü bu kongrenin toplan· 
masından beklenen ve istihsal edil
mek istenen netice temin olunmuştur. 
Acaba bu pamuk kongresi niçin top· 
lanmıştı? Ve bu kongreye bir lü
zum varmıydı? Bizim üzerind .. nıır· 
mak istediğimiz nokta burasıdır. 
Bu kongra bir pamuk mevzuunu hal 
etmek için çaıi'ırılmıştı. Çünkü bir 
kaç senedenberi Adanada ekilmek
te olan klevland cinsi pamukla, 
Ege mıntakasında ekilmekte olan 
akala cinsi pamuğu arasında açık 
bir fark olduğu Çukurovalı müstah· 
silin gözünden kaçmamıştı. Akala 
cinsinin gerek randman ve gerekse 
kalite bakımından üstünlüğü ve 
dünya piyasasında daha yüksek 
fiyatla aranması münevver ve 
iıini bilir Adana çiltcisini y;ıkından 
ve ciddiyetle meşğul etmege baş· 
lamıştı. Bu kanaatle akala pamuğu· 
nun Adanada da tecrübesinin yapıl
ması hususunda Vekalet nezdinde 
teşebbüste bulunuldu. Bir iki sene
denberi yapılan bu tecrübelerse 
müsbet neticeler vermiştir. 

Şu halde bu müsbet tecrübeler 

r.eticesinde ve bu mıntakaya da 
Klevlanddan da haelverişli ve dün
ya pazarlarında daha çok revaçta 
bulunan Akala cinsi pamuğunu ek
mek zarureti ve lüzumu kendili· 
ğinden anlaşılmış oldu. Ziraat Ve
kaleti de bu hakikatı vaktında gör· 
mek fırsatını buldu.~F akat böyle bir 
mesele karşısında Vekalet için yapı· 
lacak iki şey vardı. Ya doğrudan 
doğruya bir karar almak ve çiftci
lerin müracaatları ile mütehassıs
ların raporlarına göre bir teşebbü· 
se geçmek veya da bir pa_muk kon· 
ğresi toplayar~k ~u k~.ngrede e· 
saslı, ciddi, ılmı, munakaşalara 
meydan vermek ve bu münakaşa
ların müsbet ve olğun neticelerine 
göre bir karara varmaktı. Ziraat 
Vekaletimiz çok doğru olarak ikinci 
şık üzerin~." J~rdu. K~nğ~enin te: 
min edecegı laıdaları gordu. Naz.arı 
ve ameli çalışan mütehassıs ve çıft· 
cileri birbirile karşıla,tırdı. Konğre 
de hakikaten çok canlı oldu. Güzel 
fikirler, köklü t<ltkikler, kıymetli 
tecrübeler sarahatla ortaya konul· 
du. Ve tabiatile bu münakaşaların 
n~ticesi de müsbet ve faidalı ola· 
rak tezahur etti. işte bu tecrübe· 
de bize gösteriyor ki nazarıyatla 
ameliyatı karşılaştırmak ve nazari 
ve ameli bilgilerimizi birleştirerek 

kararlar almak m e m 1 e k e t 
ziraatı için çok i s t i f a d e 1 i 
bir şey olacaktır. Bunun ıçın 
Memleketin büyük zirai mevzuları 

ve dertleri mevzubahis olduğu za
man bu tarzda konuşmak, konuş
turmak anlaşmak ve anlaşdırmak 
nazariy~ ve ameliyata bu nisbette 
kıymet vermek ruhunun devam et
mesi ve ettirilmesini dilemek hiç de 
faidesiz bir temenni olmasa (erek-
tir. 

Kahire 7 (a.a.) - Orta Şark 
hava kuvvetleri umumi kararga

hının tebliği: 
Dün Tobruk üzerinde taarruz. 

lar yapılmıştır. Askeri hedefler 
üzerine bombalar düşmüşse de 
hasarat tetkik edilememiştir. Der
ne ve Martuba da bombardıman 
edilmiştir. 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin köngreye yaptığı çok 
mühim nutku 3.üncü sayfamızda bulacak s r n ı z. 

Adana murahhasları, Adana çiftci menfa
atlerini büyük muvaffakiyetle müdafaa 
etmişler ve pamukçuluğuınuzu aı· kalan 
dıran bütün meselelerde noktai nazarlarını 
kongreye kabul ettirmişlerdir. 

Pamuk kongresine iştirak için geçenlerde Ankaraya 
gitmiş olan ihracatçılar birliği reisi B. İbrahim Burduroğ
lu, çiftçiler birliği reisi B. Fazlı Meta, ihracatçılar birliği 
umumi katibi B. Zeynel Besim Sun dünkü ekspresle şeh
rimize dönmüşlerdir. 

Kendilerini istasyonda karşılayan bir muharririmize 
çiftçiler birliği reisi B. Fazlı Meta, kongre etrafında beya 
natta bulunarak demiştir ki : 

Tobruk bölgesinde Eliiden 
hava meydanı ltalyanlar tarafın
dan tahliye edilmiş ve kuvvetle
rimiz, bombardımanlarının netice
sinde kullanılmaz hale gelen 14 
tayyareyi zaptetmişlerdi. 

Arnavutlukta Avlonya tekrar 
bombardıman edilmiştir. Bomba· 
!arın, hedefleri ciyarında patla
dıkları görülmüştür. Tayyareleri· 
miz ayrılırlarken büyük yangın

lar müşahade etmişlerdir. iki düş
man tayyaresi düşürülmüş ve 
tayyarelerimizden birisi üssüne 
dönmemiştir. 

TURV AG, Çiği LE
Ri SATIN ALACAK 

" - Kongre mütevazi b i r 
ruzname ile işe başlamış, Fakat 
pamuk ziraatimiz için çok şümullü 
kararlar almıştır. Kongrenin mesai 
tarzına gelince; pamuk meselesi 
ikiye ayrılmış ve evvela Çukurova 
pamuk müstahsillerinin tecrübeden 
geçirdikdensonra yüksek evsafın. 
dan dolayı mevcud klevlandın yerine 
ikamesini istedikleri akala pamuğu 
ele alınmıştır. Saniyen, pamuk istih 
salini arttırmanın neye mütevakkıf 
olduğu meselesi tetkik edilmiştir, 

ltalyanın kararı 
Roma 7 (a.a.) - Duçenin ri

yaseti altında toplanan meclis 
bugün aşağıdaki karar suretini 
kabul etmiştir: 

Son günlerde Adana ile Mersin arasında kapa
lı fazla vagon bulunmamasından dolayı Mersin yağ 
fabrikaları ve bilhassa Turyağ tarafından yerli çi
ğitleri satın alınmamaktaydı. Münakalat vekaletine 
vaki müracaat üzerine günde on vagon verilmeğe 

başlandığından fabrikalarda birikmiı çiftçi çiğitleri
nin kaldırılacağı ümit edilmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Ankarada toplanan pamuk 
kongresi huzurunda mesele mevzuubahis,olmuş Türkiye 
nebati yağ mamalatı sanayi Limited şirketi [Turya§"] 
mümessili B. Nazmi, kafi vagon temin etmek şartile 
bütün çiğitleri satın almayı alenen taahhüt etıniştir. 

"Muhtelif cephelerde Büyük 
Britanya ve peyklerine karşı harp 
eden kara, hava, denız, ve raşıst 
milisleri subaylarını ve erlerini, 
hayranlıkla meşbu olan meclis, 
selamlar. Meclis, Mihvere ve üç
lü pakta olan sadakatini ve keza 
muharebeye sonunu kadar, Avru
pada hazanmış olduğu yeri işgal 
edinceye kadar devam etmek 
hususundaki kat'i azmini alenen 

Vagon temin edildiğine göre, yağ fabrikaları
nınJ fabrikalarda biriken çiğitleri suratle alacakları 
şüphesizdir. 

------------- -:-------------ı. • A 

H A R p 10 •mou lbuıuıuı, 1 MiLLi 
~IE yıldönü~ü münasebeti le p İ YAN G O 

Diplomasi Çekılen telg-
:..-~------""' raflara gelen 

Libya ha- C :!an~ı~ f?u~u~u~u-
teyid eder.,. 

Amerikan 
Endüstrisi 

reka.Afında luş yıldönümü münasebetile çeki-
len tazim telgraflarına büyükle· 
rimizden alınan cevaplar şunlardır: 

KASIM ENER /ta/yan BELEoz;A~~sı 

Muazzam harp.~mala- zag iatı ~~~Eı~~~~"i; :1if~an:~i.:i:::~~:~ 
tına başlamak uzere... • k . . şekkür eder saygılarımı sunarım. 

[ ] B'ld. 94 b lŞ l T. B. M. M. Reisi 
rildig~:!ingg;;:, ~m:·ri~·an: ta:bi~ lll A. Renda 

BELEDiYE REISLICINE 
mevkiine koyduğu silahlanma prog- Amerika Cümhurreisi Ruz· ADANA 
rami Amerikan milleti tarafından 1 k k · t' 1 velt, sene i ongre ıç 1• Kurtuluşlarını kutl d 
bütün tarihince sulh zamanında ayan yur • 

maında, Amerikanın harp karşısın· daşlarımın sevinçlerine ben de ka· 
tatbik mevkiine koyduğu program· daki siyasetini izah eden bir nutuk tılır, a-özlerinizden öperim. 
!arın en mühimidir. Aşağıdaki ra· C H p 

1 lı d söylemiştir. · · · Genel sekreterı· 
kamlar , önümüzdeki ay ar zar n a • · · E 

d
. Ruzvelt, Amerikanın sıyasetını rzurıım Mebusu 

Amerika endüstrisinden talep e ı-
lecek imalatın azameti hakkında şöyle izah etmiştir: Dr. A. F. Tuzer 
bir fikir verebilir: 1- Evvela, fili olarak muha-

50000 tayyare, 130000 tayya· rebeye iştirak etmiş gibi, Amerİ· 
re motoru, 17000 büyük çapta kan sanayiinin verimini arttırmak. 
top, 45000 küçük çapta top, 13000 Çünkü bilindiği üzere, bir mem-
havan topu, 200000 makineli tü· leketin sanayii harp ıçinde başka 
fek, 400000 hafif makineli tüfek, türlü, sulh içinde başka türlü çalı· 
380 harp gemisi, 200 ticaret ge· şır. Harp içinde icap ederse, fab-
misi. rikaların 24 saat çalışmaları lazım-

Bundan başka bir milyon iki dır. işte Ruzvelt Amerikan harp 
yüzbin kişilik bir ordu için kı~la- endüstrisinin harp vaziyetinde imiş 
lar yapılacak ve bütün teçhızat 

gibi çalışmasını istemiştir. 
timal olunacaktır. Amerikan sanayii tam takatla 

lngiltere üzerinde Alman 
hava faaliyeti 

Londra 7 (a.a) - Hava ve 
dahili emniyet nazaretlerinin teb 

liği: ' . 
Münferit Alman tayyarelerı 

lngilterenin doğu cenup, doğu böl 
gelerinde bir kaç defa uçmuşlar· 
dır. Londra bölgesile Kent kont
luğunun bir yerine ve doğu kont· 
luklarının birkaç yerine bomba_lar 
atılmıştır. Hasar ve insan zayıatı 
pek azdır. 

- BUGÜN--..., 
Sayın okuyucularının Kurban 

Bayramlarını tebrik eder, saadet
ler diler. 

Gazetemiz bayramın 2 inci 
3 üncü, 4 üncü günleri tatil ya· 
pacak, Pazar günü ne!jİr vazifesi· 
ne devama başlayacaktır. 

çalışmıyordu. Avrupa harbile mal· 
zeme siparişleri Amerikan sanayi· 
İnin faaliyetini arttırmıştır. Fakat 
Amerikada mevcut daha binlerce 
fabrikanın tam takatla çalışması 
mümkündür ve işte Ruzvelt bu hu
susu da işaret etmiştir. Geçen 
harpta da Amerika sanayii tam ta
katla çalışmış ve Avrupayı adeta 
malzemeye boğmuştur. 

2- Ruzvelt, hürriyet ve istik-
lalleri tecavüze ugrıyan milletleri 
korumak için bu devletlere bedelsiz 
olarap silah verilmesi hususunda 
meclisten tahsisat istemiştir. 

Ruzvelt diyor ki; peşin para 
ile bu gibi devletlere silah vere· 
meyiz. Zira alacaklılar ve varecek
liler harp sonunda mali bir anar
şile karşılaşır, mali hayat bozulur. 
Harptan çıkan alacaklılar borçla
rını veremezler. Bunun için bedel· 
siz yardım yapmalıyız ve harp so· 

nunda bu yardımlara mukabil on
lardan diğer eşya ve mal almak su
retiyle malzeme bedellerini kapat
malıyiz. 

Fakat Ruzvelt tecavüze uğrıyan 
devletler derken sadece lngiltere
yi kasdetmiyor. Kullandığı tabir, 
mihver devletlerinin taarruzuna uğ
rıyan devletlere Amerikanın yar· 
dım edeceği şeklindedir ki lngil
tere . gibi Yunanistan ve Çin de 
Amerıkanın yardımından istifade 
edeceklerdir. 

Grazyani ordusuna indirilen 
son darbe 

Libyada bugünkü vaziyete ge· 
lince on Tümenin esir veya im
ha edilmesi, 400 küsür top, bir 
çok harp malzemesinin iğtinamı ve 
B.ardiya gibi mühim müstahkem 
bır mevkiin zaptı ile mareşal Graz· 
yani ordusuna en ağır bir darbe 
indirildiği görülmektedir. Fakat 
tehlikenin temamile bertaraf edil
diği söylenemez. Zira, Tobruktaki 
ltalyan kuvvetlerine karşı harekete 
geçilmezse, bir taraftan hava nak· 
liyatile, diğer taraftan ttunustan sev
kedilecek kuuvetlerle Tobrukta 
mevcut lıalyan kuvvetleri takviye 
edileceğinden bunların Mısıra kar
şı tekrarbarekete geçmeleri varittır. 

(Devamı üçüncüde) 

Dünkü çeki
lişte kazanan 

numaralar 
Milli piyangonun 2 inci kanun 

keşidesi dün fstanbulda eminönü 
Halkevi binasinda çekilmişdir. Ka
zanan numaraların temamı aşağıda 
veriyoruz. 

50 bin lira kazanan 
166935 

10000 lira kazananlar 
231380, 192783, 165351 

5000 lira kazananlar 
8862, 48581, 134669, 245, 947 

250147, 260312, 275028, 299696 

2000 lira kazananlar 
14927, 25685, 29093, 44092 

53318, 93859, 123316, 125056, 
159790, 169906, 199233, 208255, 
220544, 227597, 246912 

1000 lira kazananlar 
Son dört rakamı 4,0,2,5, yine 

son dör rakamı 4,7,4,7 yine son 
rakanı 5,7,5,6 yine son rakamı 

9,2,9.4 olan 120 bilet biner lira 
kazanmışlardır. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamları 2,6,4,8 

3,1,0,7 • 3,1,9,5 . 3,1,9,9. 4,8,8,5. 
5,5,5,3 olan 180 numara beşer yüz 
lira alacaklardır. 

50 lira kazananlar 
Son 3 rakamı 3,5,9 olan 600 

numara 50 şer lira kazanmışlardır. 

7 O lira kazananlar 
son iki rakamı 1,5 • 6,8 olan 

6000 numara onar lira olacaklardır. 

4 Lira Kazanlar 
Son bir rakamı 8 veya 9 olan 

60 bin bilet 4 lira kazanmıştır. 

Aşağıdaki biletler de 120 şer 
lira teselli mükafatı alacaklardır: 

166931, 166932, 166933, 166934, 
166935, 166936, 166937, 166938, 
166939, 167905, 166915, 166925, 
166945, 166955, 166965, 166975, 
166985, 166995, 166035, 166135, 
166235, 166335, 166435, 166535, 
166635, 166735, 166835, 160935, 
163935, 165935, 167935, 168935, 
169935, 106935, 126935, 136935, 
146935, 156935, 176935, 186935, 
196935, 660935, 266935, 

Bu taLii tasniften sonra kon
gre iki komisyon halinde çalışmış
tır. 

Birinci kamisyon 
L '!: 1. • t , , , • 

ekilmeli süaline ' cevap 
memur edilmiştir. 

Çukurova 

vermeğe 

ikinci komisyon " pamuk is
tihsalini arttırmak neye mütevak
kıftır?,. gibi çok şümüllü ve müte 
ferrik bir mevzuu tetkik etmiştir. 

Her iki mevzu, Çukurovayı 
şiddetle al.!ikadar ettiğinden Ada
na çiftçileri her iki komisyon da 
temsil edilmişlerdir. 

Gerek birinci, gerek ikinci ko· 
misyonda çok esaslı münakaşalar 
olmuştur. Adana murahhasları her 
iki koınisyonda memleketimizin 
umumi mr nfaatleri çerçi vesi dahi
linde Adana çifçi menfaatlerini 
büyük muvaffakiyetle müdafaa et
mişler ve pamııkçuluğumuzu alaka 
dar eden bütün meselelerde noktai 
nazarlarını -kongreye kabul ettir· 
mişlerdir. 

Birinci komisyonun mesaisi Klev· 
land ·Akala münakaşaları içinde 
devam etti. Her iki pamuğun ev
saf ve kusurları ortaya döküldü. 
Adana mürahaslarının, Akalanın zi
rai, sınai, ticari vasıfları hakkında 

ileri sürdükleri deliller okadar kuv
vetli göründü ki Komisyon netice
de Çukurovada Akalanın Klevlan· 
dın yerine ikamesi temennisinde 
bulundu. Akalanın bilhassa soğuğa 
mütehammil olması dolayısı ile er
ken ekile bileceği, Klevlanddan 
daha erken idrak edilebileceği, u· 
zun telli olmasından dolayı Milli 
fabrikalarımız tarafından Klevland
da tercih olunacağı, harici piyasa· 
larca daha fazla para verilerek sa
tın alınacağı Adana murahhasları ta
rafından ispat edildi. Bu pamuğun 
bölgemizde pek yüzel yetiştiği bil· 
tecrübe sabit olmasına binaen ko-

misyon Çukurova için çiftçimizin 
de istediği Akalanın kabul edilme
si neticesine vardı. 

ikinci komisyonda istihsali ar
artırmak için makine, mebzer, ye

dek tedariki için hükümetin ted· 
bir alması, mazot, gaz, ben.ıin, 

makine yağı temini, sulama işi baş
ladığı zaman hatalar yapılmaması 
için şimdiden mütehassıs memurla· 
rın yetiştirilmesi ve bu memurlar 
vastasile çiftçimize sulama usulle· 
rinin öğretilmesi, nehir tuğyanlarına 
karşı biran evvel müdafaa tedbir
lerinin alınması, üretme çiftlikleri 
teşkilatının genişletilerek çiftçiye 
üç senede bir temiz bider tevzii 
ve çiftçiye istihsalini artırabilmesi 
için normil kredilerin fevkinde kre-

{ Deflamı Üçüncüde} 
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2 BUGON 8 lkinciklnun 1941 

TARiH 1 .!JUnu, da 

Hosetvar kalesinde zincire 'TIH7" ''°"" 

vurulnıusMacarasılza esi 
Hicri 1071 yılı.. Transilvanyada 1 

kanlı bir buhran hükOm sürmek· 

tedir. Macarlar iki büyük fırkaya 

ayrılmışlardır : Bir kısmı, Türk hi
mayesi bir krallık olan Transilvan· 
yanın aynı halde devamını ve Türk 
hiı:ıayesini Macarlar için bir mesut 
çağ olarak görmektedirler. Bir kıs
mı da, Avusturya imparatörlüğü
nun yalan tahrikatına ale t olarak, 
Avusturyanın yardımı ile isyan et
mişlerdir. Bu büyük isyanın lideri 
olan kral Rakoci Görge öldürül
müş, taraftarları Kemeni Yanuşu 
müstakil Transilvanya kralı ilan 
etmişlerdi. Fakat Türk ordusu 
Transilvanyaya girmi~, Kemeni Ya· 
nuş kaçmıştır. 

Macar menfaatlerini Türk hi· 
mayesinde gören fırkanın içinden 
Transilvanya krallığına , bir çok 
namzetler vardır : Elomi oğlu, Hal· 
!er Gobor ve Apli Mihal gibi. 

Şimdi Türk ordusuyla beraber 
Transilvanyaya giden Evliya Çe
lebiden yeni bir sergüzeştini din
leyelim : 

" - Kış gelirse bütün işler 

vanyayı nasıl muhafaza eder? Bi· 
zim kralımız Kemani Yanuşun nesi 
var?,, Bunun üzerine Hüseyin oda 
başı: " Kemani Yanuşun krallığın· 
dan padişahın haberi yo ktur. Ka
nun üzere kral değildir. Bir zorba 
asdir. Bu sefere Onun için geldik. 
Ama bize karşı gelmeyip kaçıp 

gezer. Bu Zlomi oğlunu verin kral 
edelim!,, dedikte kumandan gazaba 
gelip fakir Zlomi oğlunu kaleden 
atmayı ferman etti ama patrikler 
rica edip kurtardı. Yine zindana 
gönderirken hemen Hüseyin odaba
şı Zlomi oğluna sarılınca kuman
dan elindeki meç ile Hüseyin ağa
nın oyluğundan vurup yaraladı. Yi
ne gözlerimiıi bağlayıp dışarı çı

kardılar. Sonra gözlerimizi açıp 

ellerimize birer top çuha ve ku
maş ve ellişer altın ve adamları
mıza ellişer kuruş verip yolladılar. 
Biz dahi mağmum dönüp Hüseyin 
paşa ile beraber olan on bin aske 
re mülaki olduk. Hüseyin ağanın 

yarasına merhem sarıp vakayı Hü
siyin paşaya paşaya bir bir anlat
tık . 

geri kalacaktı. Siyavuş paşanın kar· (Nihayet ertesi yıl, Apağı Mi· 
deşi Abaza Sarı Hüseyin paşa hal maiyeti ile Türk ord usuna gel 
Tamşuvar askeri ile ve serdar küt- miş ve serdar t a r a fından Transil-

hüdası Hasan ağa IA. V /Pı; ~ A N vany• kralı ilan 

:e~:~~kve ~a:.::: A. Bülend Kocu 1 ~~~;~~· ş~~it v;: 
askeriyle kralı ' lan Evliya Çelebi 
getirmeye memur oldular. Ben de gördüklerini şöyle a nlatır.) 
Hüseyin paşa ile beraber yola çı k- 1702 yılı Muharreminin ikinci 
tım. cuma günü, merhum Sultan Süley 

" Üç guliimım ve altı çakal manın üç yaşında kral yapıp işi 
atlarımla : " Ayi l.. Tige .. ehrine validesi llinaya teslim ettiği Bet-
yandan geçmek mümkündür ? ., len aladından Apağı Mihal namın· 
Diye müşavere edip Tisenin meş- 1 da bir şeyhzade gelip Transilvan· 
rak tarafına yukarı altı saat git· yadan padiş~ha ' iki bin kese tah. 
tim. Bu mahalden geçilir diye ca- sil edeceğini taahhüt edip, ve Ke-
nımızı Allaha ısmarlayıp herkes mani Yanuşu her nerede bulursa 
arkadaşlarile helallaşip silahlarını hakkından gelmiye ahdetti. Ama 
arkasına bağladı. Bazı iş görmüş, serdar bunu beğenmeyip fikri Hal 
çeteye girmiş gaziler silahlarını tu- !er Gabur tarafında idi: "Be kral 1 

p~şa "Va!İah. b; iyi k;aİ ~lu;,' zir; 

Sultan Süleymanın bu aileye naza· 
rı vardır,, dedi, Muhzir ağanın ba 
şından lamürle>ini alıp kral olacak 
gencin başına koyup bismillah de· 
yerek serdarın elini öptürdü ve 
bir iskemle üzerine oturttu. Arka
sından fatiha okundu. Apağ! Mi
hal kral oldu. Çavuşbaşı ve divan 
çavuşları " Mübarek olsun!., diye 
bağırdılar. 

on bin bahadır yeğ-itler, yirmi be~ · 

bin atlar. 
Allaha sığınıp Tisene ayak vu

Np yüzerek can pazarına düştü

ler, karşı yakaya geçtiler. Tisen 
nehri gerçi Tuna ve Fırat kadar 
geniş ve derin değildir amma di
vane ve coşkun akar nehirdir. An· 
cak on yedi kişi şehit oldu. Bu 
mahalde bir zaman oturup herkes 
esvabını kurutarak atlara bindiler. 
O izim sahrada sekiz saat mamur 
kasabaları, köyleri ve bağlar, bab· 
çeleri geçip Hostavar kalesine gel· 
dik. Kaleyi uzaktan temaşa edip 
cümle gaziler bir top menzili alar
ga durduk. Sonra kaleye iş gör
müş iyice macarca bilir iki adam 
gönderdik. Yarım saatten sonra 
kale tarafından bir toz belirdi. 
"Bu ne ola?,, derken on bin mik
tarı pürsilah ahali gelip Hüseyin 
paşa huzuruna pervasız, korkusuz 
girerek dediler ki: "Bak a Türk
leri.. Siz buraya ne cür'etle geldi
niz ... Muradınızı bildirini,, 

Bunun üzerine serdarımız Hü
seyin paşa : "Serda .. mız Ali pa
şadan kale • kumandanımıza name 
vardır.,, dedi. Başları olan _ adamı: 

ı<ral iskemleden kalkarak ve
zir ve mirmiranların ellerini öptü 
Sonra mevcut kumandanlar kralın 

elini öperek biat ettiler. 
Bundan sonra Transilvanya 

kralı umum Osmanll askerine izim 
bir ziyafet çe '< ti ki mislini gözler 
görmemiştir. Ekser nimetleri ekmek 
çörek, boğaça, has ve beyaz ek· 
mekler idi. Çemenli vadi üzerine 
kilimler döşendi. Üzerine ekmekler 
koyuldu. Kırk adet has ve beyaz 
ekmeklerin her birini birer çift 
sığır arabalarına koyup ·getirdiler. 
Üzerleri yumurtalı, çörek otlu. ka 
ranlil ve katüleli yağlı çöreklerin 
hesabını Allah bilir: Üç yüz adet 
sığır, koyun, kuzu, tavuk ve gü· 
vercin kebapları vardı . Tam üç 

(Devamı üçüncüde) 
. 

Andric 
Kendiliğinden öl- Tavvsend 

d. ·ı .1. namında mek ve ırı me. zengin bir 

tecrübeleri 1 n g iliz, 
•---------' yaptığı 
bir tecrübede hazır bulunmak ü· 
zere iki doktor ile bir eczacıyı 

evine çağırmıştır. Tayvsendin ya
pacağı tecrübe pek garip ve işi

tilmemiş bir mahiyette idi: Ken
disi ölecek, yarım saat ölü olarak 
kalacak, sonra tekrar dirilecekti. 

Tavvsend, tecrübesine başla
mazdan evvel evine şahid olarak 
çağırdığı iki doktorla aczacıya yu
kariki sözleri söyledikten sonra 
yatağına uzanmıştır. 

Doktorlar, kendisini muayene 
ederek hiç bir hastalık ile ma!OI 
olmadığını tesbit ettikten sonra 
hakikaten ölmüş, yarım saat ölü 
bir halde yatağında serili kalmış, 
sonra da kendiliğinden dirildiğini 
görmüşlerdir. 

Doktorlar ile e.czacı verdik
leri raporda bunu resmen tesbit 
etmişlerdir. Bu tecrübeden beş 
saat geçtikten sonra Tavvsend 
noterini nezdine çağırmış ve va· 
siyetnamesini tanzim ettirdikten 
sonra yatağına serilmiş ve bir da
ha dirilmemek üzere hakikaten 
ölmüştür. • Bahriha
Kaptanı, mUret- zerde Ba· 

tebatı kadın olan ~~ ~h ;~-
b. ar asında .._ __ ı_r _v_a_p_u __ r __ , muntazam 

seferler yapan Emba vapurunun 
bütün mürettebat ve zabitanı ka
dınlardan müteşekkildir. Emba'nın 
süvarisi Marla Brysgalina isminde 
yirmi beş yaşında bir kızdır. Bah
ri ticaret mektebinden yetişmiş 

ve uzak seferler kaptanlığı şeha· 
detnamesi almış ve şimdiye kadar 
dalgalar ve fırtınalarla döğüşerek 
birçok tecrübe edinmiştir. 

Mektepten çıktıktan sonra 
bir müddet Karadenizde yelken· 
!ilerde reis olarak çalışmış, sonra 
yük vapurlarında ikinci kaptanlık 
yakmış ve nihayet Bahrihazerde 
yolcu vapurlarında birinci süvari· 
lik vazifesine tayin edilmiştir, 

Andri°y.uhl"na ıslltffl& .);',evs8t11~ 
yaşında bir kızdır. Yolcu vapu
runun güverte ve iktisadi işlerini 

mükemmel idare ediyor. 
Emba'nın tayfaları Bahriha

zer sahilinde ve denizcilikte çe· 
kirdekten yetişmiş genç kızlardır. 
Geminin ahçısı ve sofracısı da 
tabii kadındır .. Bütün kemi mü
rettebatından en yaşlısı ikinci 
çarkçı Y egorova işmindeki yirmi 
yedi yaşındaki fevkalade güzel 
bir kızdır. 

Gemide disiplin ıon derecede 
mükemmel olup senelik sefer pla
nını tatbikte şimdiye kadar hiç 
falso edilmemiJtir Gemide erkek 
namına yalnız yolcular bulunuyor
lar. • 
1 Soya fasulyesi 1 :.0n~ •• :~ 
dünyanın her tarafında Soya fa. 
sul»esi yetiştirilmesine çalışılıyor. 
Bu~un sebebi bu fasulyenin çok 
besleyici olması tanelerinden mü· 
kemmel yağ çıkması ve sapların· 
dan bile istifade edilmesidir. 

Soya fasulyesi esasen Mançu· 
ride yetişir. Fakat bir müddetten 
beri Romanyada ve Bulgaristanda 
da yetiştirilmekte idi. Şimdi baş
ka memleketler, bilhassa Fransa 
bu fasulva ziraatine çalışmaktadır. 

- .. 
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l'artinzü.fettişleriunzunzi 
Bli ·ropıallti Y lıpacak/ai-
CunıhurReisi Müfettişleri - Ceyhan 
Kabul Buyuracaklar 1 

köprüsü 
Köprünün hayatını ta-A nkaradan bildirildiğine göre, Cumhuriyet Halk Partisi müfettişleri 

bu ay içinde Ankarada umumi bir toplantı yapacaktır. Müfettişle
rin bu toplantıya davetleri için tedkikler ve hazırlık yapılmaUadır. Top
lantıya yurdun muhtelif köşelerinden bazısı üç ve bazısı iki vilayetten 
mürekkep mıntakalarında Parti teşkilatını mürakabe eden 19 mebus Par
ti müfettişi ile lstanbul vilayeti parti reisi iştirak edecektir. 

Parti müfettişlerinin Ankarada bulundukları esnada Reisicümhuru· 
muz tarafından kabul olunacakları anl~şılmaktadır. Bu kabulün Milli Şe
fimizin mebuslara gurup gurup vermekte olduğu ziyafetlerin en sonun· 
da olacağı tahmin olunmaktadır. 

Parti müfettişleri bu vesile ile toplantılar yaparak ihdasındanberi 

bir sene geçen Parti müfettişliklerinin çalışmalarından alınan netice, 
muhtelif mıntakalarda takip olunan metodların hangilerinin daha muvaf
fak olduğu ve vilayet kongrelerinin muhassalası iizerinde görüşmeler de 
bulunacaklardır. 

Vilayet kongrelerindtn sonra, Parti müfettişleri, raporlarını Genel 
sekreterliğe vermeye başlamışlardır. 

Halkevi 
fotoğraf 

resim ve 
sergisi 

Dün merasimle açıldı; ser
gide yüzden fazla eser var 

Dün saat 18 de Halkevinde 
resim ve fotoğraf sergisi açılmış· 

tır. Açılma töreninde Valimiz B. 
Faik Üstün, komutanımız B. Fahri 
Belen, Belediye reisimiz Kasım 
Ener, Halkevi reidmiz B.Kemal Satır 
ve daha bir çok hükOmet ileri ge 
!enleri, kalabalık bir halk hazır 

bulunmuş; davetliler serginin açıl
masını müteakip büfede izaz edil
mişlerdir. 

Sergide teşhir olunan resim· 
IQt QJ A;tUIUU. 9'-Ul.:al UU.°i~O.U LUU ..7} ... I 

resmi birinci ve yine ayni ressamın 

son bahar toblosu ikinciliği kazan· 
mışlardır. 

Fotoğraflar arasında ise Meh
met Uz'un keçisi birinciliği ve 
Nazmi Sevgenin köylilsil cikinciliği 
almışlardır. 

Resim ve fotoğraf sergisinde 
yüzden fazla resim ve fotoğraf 

teşhir edilmektetir. 

Ziraat vekaletinin bir 
tamimi 

Ziraat vekaletinden gelen bir 
tamimde, köy ve kasabalarda sivri 
sineklerin izalesi hususunda alın

ması lazım gelen tedbirlerin nok
san bırakıldığı bildirilmekte, ba· 
taklıkların kurutulması, sivrisinek 
yuvalarının temamile temizlenmesi 
istenilmektedir. 

Parti Müfettişimiz 
Parti Müfettişimiz B. Hasan 

Menemencioğlu evvelki gün An· 
karaya gitmiş, istasyonada Partili
ler ve dostları tarafından uğur· 

lanmıştır. 

-~ 

Ev Dokuma Tez-
gahlarını TetkiK 

Sanayi Umum MUdUriyle 
Tetkik Heyeti Reisi 
Mıntakamıza Geldiler 

iktisat Vekaleti Sanayi Umum 
Müdürü B. Reşatla tetkik heye • 
ti reisi B . Şevket Süreyya 
dünkü ek•presle mıntakamıza gel· 
mişlerdir. Bu seyahatin hedefi, ev 
dokuma tezgahlarını tetkiktir. B. Re
şatla B. Şevket Süreyya Hatay ve 
Gaziantebe gidip geldikten sonra 
Adanaya dönecekler ne burada 
bilhassa Karaisalıya giderek ev do
kuma tezgii.hlarile alakadar olacak-
lo.u~ •• , 

Ceyhanda kurtuluş 
Bayramı 

Ceyhan ( Hususi ) - Kurtu
luşunun 19 uncu yıl dönümünü 
Ceyhan büyük tazahuratla kutlula
dı. 

Merasime saat 9,30 lsktiklil 
marşı ile başlandı. Ebedi Şefimi· 

zin hatırası tazim ile anıldıktan son· 
ra, B. Celil Tekiner ve hafk şairi 
Fedai tarafından özlü nutuklar söy
lendi. Müteakiben, mücadele kah
ramanları. kurtuluş savaşındaki kis
velerle bir geçit yaptılar. Gece, 
Halkevi temsil kolu tarafından bir 
müsamere verildi . 

Nişanlanma 
Gazetemizin Malatya muhabiri 

B. Kemal Güçyener, bugün Malat
yada nişanlanmaktadır. Kıymetli 
arkadaşımızı ve nişanlısını tebrik 
eder, saadetler dileriz. 

Bir mühendisin 
artırıldı 

ücreti 

Su işleri mühendislerinden B. 
Mehmet Erdoganın ücreti nafia ve
kaletince 170 liraya iblag edil-
miştir. 

mın ıçin tedbirler 
alınması lazım 

Ceyhan (Hususi) - Cumhuri· 
yet hükumetimizin yaptığı bir çok 
lüzumlu ve hayırlı işler meyanında 
Ceyhan köprüsü de bulunuyor. Bu 
memleketin en önde gelen ihtiyaç
larından birisi idi. Uzun yıllardan
beri Ceyhan şehrini bir taraftan 
diğer tarafa geçmek ihtiyacını his
seden çalışkan koylülerimiz ancak 
gemi veya kayıklarla binbir türlü 
müşkilitla geçebiliyorlar, ve her yıl 
müteaddit insan ve hayvan kurba· 
nı, veriyorlardı. işte Cumhuriyet 
hükOmetimiz köylülerimizi bu ka
yık derdinden kurtarmış bulunu· 
yor. Büyük bir masraf ve emekle 
meydan3 gelen bu köprünün hayat 
ve istikbalini düşünmek lbımdır. 

Şehri ortalayarak garp ciheti
ne yapılan köprünün şimali garbi
sinden gelen ırmak, köprünün al
tına tam şimalden gelmesi icabe
derken köprünün şimalinde on beş 
dakika mesafede ve nehir üzerinde 
işlemekte olan koruklu kayığının 
yanından garbe doğru ilerleyerek 
tahminen dört bin metre kadar 
gittikten sonra tekrar şarka doğru 
yani Ceyhan şehrinin önüne ve 
köprünün altına gelmektedir. 

Bir çıkıntıyı dolaşıp köprüye 
yaklaştığı zaman bazı yerleri yar
makta ve yıkmaktadır. ileride mec
rasını dağiştirerek köprünün bcşta 
kalması nazarı itibara alınarak köp· 
ri!y,. vakl~ınr;a suyun çarptıjı bir 
koşeye sekız tane mahmuz yapıl-
dı. Yapılan bu mahmuzlar kısa ve 
engin olduğundan bir laide temin 
etmediği gibi bu günlerde nehrin 
fazla tuğ-yanlarında mahmuzların 
suyu yıkmasından tevellüt eden 
tazyik ileride mahmuzlara varma· 

.dan Kel Ali büyüğü namile ma· 
ruf yerden nehrin dönmek ihtima- , 
!ini pek açık gösterdi. Çok büyük 
para ile meydana gelen bu köprü· 
yü ilelebet yaşatmak için yapılma· 
sı müstacelen icabeden bir işi aşağı
da kısaca birdiriyorum: 

Koruklu keyığının olduğu yer 
ırmağın şimalden cenuba doğru 
istikametle geldiği ve fakat orada 
k?şelenil;' garbe doğru döndüğü 
bır yerdır ve burası da tam köp· 
rünün şimal istikametidir. Köprü
ye onbeş dakikalık mesafede ol•n 
~ezkür kayığın işlediği noktadan 
hır _hat.!• rr:ı_üs_taki~le Ceyhanın önün· 
dekı koprunun hızasına bir kanal 
açılarak nehir doğru akıtılacak 
~!ursa hem suyun mecrasını değiş· 
tırmek ihtimali kalmaz ve hemde 
Ş'.md!ki vaziyetinde karşı yakadan 
ı;ı•mı kö.y halkı köprüden geçerse, 

"Sizden bir kaç adam bizimle gel
sin, nameyi kumandanımıza versin. 
Ama sizler bu mahalde kalırsınız 

ve top altına g elmeyesiniz,, dedi. 
Hüseyin paşa, bu din ayanından 

Hüseyin odabaşı ve Mustafa oda 
başıyı ve beni on kişi ile atlarımı 
za bindirip ve nameyi verip gön
derdi. Onlar önümilze düşüp kale

ye vardığımızda ve Aruş kapısını 
açıp iki taralı tema~a ederek bü
yük hisar dibine vardık. Hendek 
kenarında atlarımızdan inip beşi

miz atlar yanında kaldı. Köprüyü 
ayak bastığımızda öbür beşimizin 

silahlarımızı alarak gözlerimizi bağ

layıp ellerimize yapışıp tam yüz 
ayak merdiven çıktığımızda gözle
rimizi açtılar. Bir divanhanede is
kemleler üzerine oturup Tisen sah 

rasını ve Tisen nehrini yalıları 
cümle kariye ve kasabaları seyret· 
tik. Kumandan gelip ' Hoş geldiniz!, 
dedikte nameyi verdik. 

[ BU KADIN 
ısın ırll ncıı 
s o ırıı o il' CASUSTUR 

u amelıyeden sonra yüzlerce köy 
halkı ve hatta Kadirli ve kozan 
kaz~ları halkının da köprüye gel· 
mesı kolaylaşır ve köylülerimizde 
~~ru.kluda. suyun bu çıkıntısından 
bıhstıfade ışlemekte ·olan iki kayı· • 
~n derdinden kurtulmuş olurlar. 

orukluda köşelenip garbe doğru 
uzay~_rak sonra şark yani şehre 
ve ~oprüye gelme>i Ceyhanın şi
malındeki köylülerin yolunu uzat· 
mış olduğundan köylülerimizin bir 
çokları köprüden istifade edemi
yeceklerdir. 

içindeki keliim malumu olduk
ta derhal ' Zlomi oğlunu getirdip 
"burnudur krallığa istediğ-iniz?,, de 
dikte Zlomi oğluna baktık ki aya· 
ğında yetmiş okka gelir demir 
zincir ile yürür. Elleri bağlı, ger· 
danı tokalı, fakir kral oğlu hem 
kale sahibi ve hem mahpus imiş 
Kumandan itti: " Osmanlı devleti 
böyle divan .. yi kral edip Transil· 

cümlelerine "emrediyorum,, diye 
başlalI'iyor, hattıi ara sıra gülüm
sediği bile oluyordu.. Alman za· 
bitlerinin halkla temaslarında böy· 
le şey görülmemişti. ihtiyar Fur· 
manuar mübhem bir endişe ite sar· 
sıdıl. 

Bu endişe, zabit, pek çabuk 
geçen tetkiklerini mutfakta bitirip 
memnuniyet beyan ettiği zaman 
arttı. 

- Pekala haftada 300 yumur
ta ve 50 kilo tereyağı ve günde 
100 litre süt vermekte devam 
edeceksiniz. Aklıma gelmişken so· 
rayım: Burada metrOk bir şato 

var değil mi? Anahtarları kimde? 
- Bende.. içindeki kadın öl· 

düğündenberi anahtarlar bende 
duruyor. 

- Anahtarları bana verin. Şa
toyu gezmek istiyorum. Hasat za
manında orada kalmam ihtimali 
var. Bu asker beni oraya götüre
bilirmi? 

- Yolu bilir. 
- Mükemmel. O halde sizin 

oraya kadar zahmet etmenize lü
zum yok. Hayır, siz kalın, biz gi
deriz. Şatonun sahipleri kimlerdir, 

- Kolonel Gayyard ile karısı 
idi. Fakat onlar harpten evvel öl

düler. 
- Mirasçıları var mıydı? 

- Evet, Sen korentende pa-
paz olan oğulları .. 

- Bilmiyorum. Memleketten 
uzakta yaşıyorlardı. Çoktan kendi· 
lerini görememiştim. 

Mülıizim memnun göründü ve 
hürmetkii.rane bir mesafe ile pe
şinden giden Friç ile beraber u· 
zaklaştı. 

Furmanuar avludan kaybolun
caya kadar onlara baktı. Sonra 
yanına gelmiş olan, karısına dön
dü: 

- Çantamı hazırlayabilirsin, 
dedi. Bu sefer işler tam ınanasile 
sarpa sardı. Bu adam bir caşus; 

Kıvırcıkla öyle .. 
- Yok canım! Emin misin? 
- Evet, eminim. Fakat üzül-

me.. Delll bulamıyacaklar. Beni 

EF • KA Çeviren : 
kurşuna dizmek imkanını bulamı· 
yacaklar, Harbin sonuna kadar 

- işin en zor taralı daima 
aptal görünmek değil. insan za· 
mania buna alışıyor. Asıl güç olan 
insanın yanında anladığı bir dilde 
konuşuldu~u. h.alde ~nlamaz görü~ 
nür çehresını ı~adesız tutabilmek .. 
B~n de tamamıle muvaffak olma· 
madığım zannı var. 

hapse atılmam ihtimali var ama 
harp daha ne kadar sürer? Bilir
sinki ben dincimdir. Sen benim 
yerimde kalacaksın. Benim 
doldurman lazım. 

yerimi 

Kadın sakin görünmeğe çalı
şarak cevap verdi: 

- .t'eki, merak etme .• 
Bu sırada Friç ile Kompars 

şatoya vasıl olmaşlardı. Friç, kapı
yı, anahtarlara müracaat etmeksi· 
zin, bu işe alışmış olduğunu gös
teren bir tavırla maymuncukla ve 
süratle açtı. Zabitin önünden yil· 
rüyerek: 

Size yolu göstereyim, dedi. 
Zemin katta, pencereleri bah

çeye açılmış büyük kütüphane sa
lonuna girdiler: 

- Oturunuz şef. Epey uzun 
sürecek. 

Biltün pencereleri kapadı. Ra
bat bir koltuia geçip oturdu. Ge
rindi, Rahat bir nefeı aldı. Artık 

üzerinde salak köyla hali yoktu. 

mi? 
- Belediye reisi şüpbeiendi 

-. Evet. Kabahat sizde oldu. 
Onu bıraz haşlamanız lazımdı. Ne 
i~e. bunu? ehemmiyeti yok. iş hay· 
lı ılerl7d.'. Evvela ben onların tay
yare ınış sahalarını bulduğumu 

eminim. Haritanızı verir misiniz? 
1'.eşe~kür ederim. işte burası; se· 
kız yuz metre murabbaında bir 
~ayırlık: Etrafını çevreliyen diken· 
lı tel.len benim buraya gelişimin 
ertesı günü tekrar germişler. Fa· 
kat ne kadar dikkatli hareket et
miş, direkleri ayni yerlere dikmiş 
olsalar bile testere ile kökle
rinden kestikleri ağaçları tekrar 
dikem~zler, gayet dikkatli bir top· 
rak tesviyesinin eserlerini ortadan 
yok edemezlenli. 

(Dtlflam Edecek) 

Bu vaziyet devam ederse, ne
reye ne kadar mahmuz yapılırsa 
yapılsın köprünün hayatı müemmen 
değildir. Bu hususta HükOmetimi
zın nazarı dikkatini celbederim. 

H. S 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun teşekkürü 

Çocuk Esirgeme 
Kurumundan. 
u Kurumumuz tarafından ba

kılmakta olan fakir ve kimsesiz 
mektep talebelerine tevzi edilmek 
üzere Milli Mensucat fabrikası Li
mited sosyetesi tarafından kurumu
muza 234 metre bez teberrü edil
miştir. 

Kırtasiye tüccarlarımızdan Sab
ri Evrendilek, kurban para"' olarak 
kurumumuza sekiz lira teberrü et
mişlerdir. 

Bu hayırseverlere ayrı ayrı te· 
ıekkllr ederiz.,, 
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Harp ve 
dip~oma--i 

f Baş tarafı birincide} 
Binaenalnyh Veyvel, lngiliz 

şark ordusunu serbest bulundurmak 
ve böyle bir tehlikeyi bertaraf et
mek için Tobruka ve Derneye kar
şı süratle hare:kete geçmege ha
zırlanmaktadır. 

lngilizler halen, Libyad<lki ita!· 
yan kuvvetleri karşısında (evkala· 
de kuvvetlidirler. Vakia, Bardiya
dan sonra Tobruka karşı yapıla
cak bir hareket için yeni hazırlık· 
lar icap ediyorsa da düşmana va
kıt kazandırmamak için bu taar 
ruzun süratle başarılması li-ıımdır. 
Ve öyle zannediliyor ki Tobruka 
karşı yapılacak bir harekette Ade
zeya sahasının temamile işgal edil
mesi icap etmektedir. Bu hususta 
iktidarını parlak bir surette isbat 
etmiş olan orta şark ordusunun bu 
işi halledeceği kuvvetle beklı!ne

bilir. Son dakika da Londrdaan 
verilen bir habere göre, Tobruk 
tayyare meydanı fngiliz tayyareleri 
tarafından işğal edilmiş ve yerde 
bulunan kırk ftalyan tayyaresi ha· 
sara uğramış bir surette ele ge
çirilmiştir; burada hiç bir askere 
rastlanmamıştır. 

Yine son gelen haberlere gö· 
re Libya harekatında ltalyan za· 
yiatı 94 bin kişi olup bunlardan 
24 bini ölü ve yaralıdır. 

Yeni lngiliz zırh 1 ıları 

Son inşa edilen beşinci Jorj 
sınıfından beş lngiliz zırhlısı 

lngiliz donannmasına iltihak etmiştir. 
Bu beş zırhlının en mühim hususiyeti 
çok süratli olmalarıdır. Eğer bu zırh-
lılardan ikisi, Akdenizdeki İngiliz 
filosuna katılacak olursa o zaman 
ltalyan donanması hemen yakala· 
nacak, veya yakalanmamak için 
hiç meydana çıkmayacak, belki de 
harbi kabul etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. 

Süratleri fazla olan bu yeni 
zırhlılardan bir kaçının Akdeniz. 
deki lngiliz deniz kuvvetlerine il
tihakları ltalyan donanmasını çok 
fena bir duruma sokmuş olacaktır. 

lngiltere ve Almanyanm 
tayyare zayiatl 

940 yılı içinde muhtelif saha
larda cereyan eden hava mu· 

harebelerinde Jngiliz ve Almanla
rın zayi ettikleri tayyare mikdarla
rı şöyledir: 

Norveç harekatında Almanlar 
50 İngilizler 55 tayyare kayıp et
tiler. Garp cephesinde ceryan e
den muharebelerde Almanlar 954 
lngilizler 375 tayyare kayıp ettiler. 
lngiltere:,e yapılan Alman hava akın
larında 2993 Alman tayyaresi ve 
847 lngiliz tayyaresi düşmüştür. Al
man topraklarında ceryan eden 
hava muharebelerinde 374 İngiliz 
bombardıman tayyaresi düşmüş-

tür. lngiliz dafi topları ve donan
ması tarafından düşürülmüş Alman 
tayyareleride hesaba '<:atılacak o
lursa Almanların 940 yılı içinde 
tayyare zayiatları 4572 dir. lngiliz 
dafi topları lngiltere üzerine yapı· 
lan hava akınlarında 449 adet tay
yare düşürmüşlerdir. Dafi topları· 
nın az tayyare düşürmelerinin se
bebini şöyle izah edilebilir : . 

Taarruz eden tayyareler dafı 

toplarinın bulundukları yeri bilmek
tedir. dafi topları karşısında bu
günkü tayyarelerin sürat ve ma
navra. kabiliyetleri daha fazladır. 

"Radyo Gazetesi,, 

Gelen mebuslarımız 
Meb'uslarımızdan 8. Ali Münif 

Yeğenağa ile Bilecik meb'usu B. 
Kasım Gülek dünkü ekspresle 
Ankaradan Şehrimize gelmişlerdir. 

Tefrika No. 

46 
nin postaları ele düşt-cek bir ( Gi
vur av ) gözlüyorlardı. O zamanlar 
lslimlarla Rumlar kıyafetlerinden 
belli olurlardı. Rumlar köşl!lendiril
miş fes giyerler, uzun öüsküllerini 
sallarlardı. Bellerinde siyah kuşak 
bulunurdu. Ayakkaplarının uçları da 
fesleri gibi köşendirilmiş olurdu. 
işte karşıdan bu kıyafette birisi de 
ıeliyordu. 

Posta efeye haber verdi: 
- Efe bir gavur geliyor. 
- Çatır buraya relıin. 
Çetenin postası V 4P1'elin kar-

Ziraat vekilimiz 
( B.-:ş~arafı birincide ) 

di te'llini, l.omşul:ırinın tarlalarını 
süren Traktörlerden ve harmanlarını 
çeken batozlardan kazanç vergisi 
alınmaması gibi meseleler görilşüldü 
ve bu meselelerin süratle halli 
lehinde temennilerde bulunuldu. 

Hulasa kongre yukarıda say
dığım çok m;Asbet ve pratik netice 
lere varmıştır. Bilhasa Çukurova 
murahhasları dileklerinin hepsini 
kabul eden kongraya minnettar ve 
müteşekkirdirler. Ziraat Vekili Muh· 
lis Erkmen kongre mesaisini cid
den çok güzel tanzim etmişler ve 
çok kıymetli ve yüksek görüşlü 
müdahalelerile komisyonların mesa· 
isine iştirak ederek komisyonların 
verimlerini bir kat daha artırmis
lardir. Adanada bir çok ilmi ve 
tecrübi zırai müesseseler kurmakla 
Muhlis Erkmen esasen Çukurova 
çiftcisinin minnetdarlığını kazannıiş· 
tir. Adana için çok feyizli netice
ler verecek olan bu kongreyi ter
tip ve Adana çiftçi heyetine geniş 
bir yer vermiş olduklarından dulayı 
vekilimize t~şekkür ederiz.,, 

Graz yani çok 
sıkışık 
vaziyette 1 

Harp malzemesinin 1 

yarısını kaybetti 

B. Muhlis Erkmenin Ada
nayı ziyareti muhtemel 
İhracatcılar birliği umumi ka

tibi B. Zeynel Besim son, otuz bin 
balyalık pamuk işi etrafında kendi
sinden izahat isteyen muharririmiz.e 
şu malumatı vermiştir: 

"- Birlik reisi Bay lbrahim 
Burdur oğlu ile beraber birlik 
işleri etrafında çok sayın tica
ret vekilimiz Bay Mümtaz Ôkmene 
izahat verdik Sayın vekil, maru
zatımızla yakından alakadar oldu
lar. Otuz bin balyalık pamuk işinin 
bütün formaliteleri tamamlanmıştır. 
Keyfiyet ziraat bankası idare mec· 
!isinden iki defa gecmiş ve karara 
bağlanmıştır. Otuz bin balya, ara· 
daki anlaşma mucibince, yalnız 
birlik azası ihracatcılardan alına· 
cak \.e bedeli yüzde yüz ödene
cektir. Birlik, bundan böyle, zira
at bankasile muvazi vaziyette çah
şacağı için bundan sonraki hükO
met mübayaatının da ayni şekilde 
ceryanı tabiidir. Ziraat bankası 
umum müdürlüğünün bu husustaki 
mektubu hazırlanmıştır; bayramdan 
sonra Adanaya, Mersine ve Tarsusa 
tebliğ edilecektir. Ankaradan, birlik 
işleri bakımından, f evkalide mem
nun döndük,, .• 

Haber aldığımıza göre meb· 
uslarımızdan Bay Kasım gülekle 
ihracalcılar birlik reisi Bay ibra• 
him Bordur oğlu, Ticaret Vekili
miz. Bay Mümtaz. Ôkmenden ilk 
tetkik seyahatleri için Adanayı 
tercih ricasında bulunmuşlardır. 

sayın Vekilin bir müddet ~nra 

Adanamızı teşrifleri umulmaktadır 

Hosetvar kalesinde 
zincire vurulmut 
Macar asllzadesl 

/Baştarafl ikincide} 
bin koyun üç bin kuzu idi. va. 
kazan ball'ar pllvı, yaz ita.an yo
turtlu bulgur çorbası vardı. Bu 
diyarda pirinç bulunmaz. Vezirle· 
rin önünde olan sofrada bin sahan 
da çeşitli nimetler vardı. Üç gün 
vezirlerin aşçıları kral.t gidip bu 
yemekleri pişirmişlerdi. Paşalann 

sofrasında nice yüz afitap misal 
kral ve kumandan oğulları cam 
ve billOr ve necef ve fağfur kase
lerle su ve şerbet dağıtılırdı. Ye
mekten sonra iazilere üç yüz fıçı 
bal şerbeti ikram olunda. 

Londra 7 [ a.a] - Royterin 
rarp çölünde lngiliz umumi karar
rAbı nezdindeki hususi muhabiri 
bildiriyor : 

Bardiyanın temizlenmesinden 
sonra ltalyan cephesi şimdi Lib
yanın 150 kilometre dahilinde ki
in büyük deniz ve hava üssü olan 
Tobruktak geçmektedir. Bardiya 
ile tobruk arasındaki mıntıkada hiç 
bir ltalyan kıtası yoktur denebilir. 
Keşif kollarımız bütiln bu cııntıka
yı kaplamaktadır. 

Tobruk müdafaası iki hattan 
mürekeptir. Bardiyanın yalnız bir 
müdafaa hattı vardır. Tobrukun 
harici müdafaa hattı 40 kilometre 
kadar uzunlukta bir kavis şeklin

dedir. Dahili müdafaa hattı ise 17 
kilometre uzunluğundadır. 

Libyadaki harekatın müstak
bel inkişafi her ne olursa olsun 
Garazyaninin çok fena vaziyette 
bulundutu muhakkaktar. Esirleri 
hesaba katmadan, Grazyani, Ub
yadaki ordusunun emrinde bulu
nan topların, kamyonların, mühim
matın ve diğer harp malzemesinin 
hemen yarısını kaybetmiştir. 

Tobruk üzerınde hava 
faaliyeti 

Kahire 7 [ a.a l - Orta fark 
lngiliz hava kuvvetleri tebliği : 

Şarki Trablus garp üzerinde 
düşmanın hava faaliyeti artmıştır. 
Bu faaliyet esnasında lngiliz avcı 
tayyareleri düşman tayyarelerile 
müteaddit defa muharebeye tutuş
muşlardır. netice de 11 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiş ve diğer 
bazıları da hasara uğratılmıştır. 
Bombardıman tayyarelerimiz faali
yetlerini Tobruk üzerinde teksif 
etmişlerdir. Askeri hedeflere ton
larca bomba atılmıştır. 95 kilomet
re mesafeden görülebilen büyük 
bir yangın çıkanlmıştır. Şarki ltal
yan Afrikasında, Eritrede Musav-
va deniz üssüne bir akın yapılmış 
ve hedef ittihaz edilen sahaya bom
balar atılmıştır. Tayyareleriliz bü
tün bu hareklttan salimen dön
müşlerdir. 

Cüretkdrane bir luueket I 
lskenderiye 7 [a.a) - Noel 

günü Bardiya yakınlannda ltalyan· 
lar tarafmdan esir edilen bir ln
filiz çaVUJu ile 8 er 100 kadar 
ltalyan askeri ile beraber Sini'•· 
rella adındaki küçük bir yelkenli 
ile Tobruka nakledilirken cilretkl
rıo.ne bir hareketle roUan dei'itti· 
rerek remide ki 15 tayfada hesaba 
kabldıfı taktirde 115 kifiye balit 
olan ltalyanlan nfr etmlfler ve 
yelkenliyi SoJluma retirmiflerdir. 

Dost Yanatıistanda lehimize 
tazahürat 

Atina 7 ( A. A. ) - Bütün A
tina sinemalarında Türkiyenin Cüm· 
huriyet bayramı şenliklerine ait ak
tualite filimi gösterilmekte ve bu 
filim halkın heyecanlı tezahurlarına 
vesile teşkil etmektedir. Halk, Re· 
isicümhur ismet lnönüyü ve şanlı 
Türk askerlerini hararetle alkışla· 
makta dır. 

ÇA KICI 
1 şısına dikildi. Çakıcı o sırada değir
·~ menden çıkmış, yürümeğe başla
mıştı. Efeyi diğer kızanlar da tikip 
ettiler. Çakıcı Mehmet civardaki 
Kurukedi kahvesinin içine girmişti. 

- Gel bakalım çorbacı.. Ya
kıtlar hayrolson.. Sen barutçunun 
Van gel değ'ilmisin? .. 

- Evet efe .. 
Romda bet, beniz kalmaanşta. 

Çakıcı efe: 
- Otur bakalım çorbacı, dedi, ' 

biraz da bana misafir ol. 
Aradan yarım saat bile geçme

mişti. Çineden Akçaova pazarına 
gitmek üzere yola çıkan Çineli 
Dumancı hacı Nikoli ojlu Manol da 
kahveye relmişti. Manol gayet kur
naz bir adamdı. Efeyi orada gö
rünce tanımaz gibi bir vaziyet aldı. 
Çakıcı işi anlamaştı. 

- Hoş geldin Manol.. Selim 
sabahayok mu ? 

- Vakitler hayrolsun efe, ama 
benim adım manol defi) lspiro. 

- Sen Çineden Dumancı otlu 
Manol detfl misin?. 

- Hayır efe, benzetmışsin. 
- Yalan söyleme köpoğlu kö· 

pek. Senin dinini.... Hacı bura)'• 
bak. Bu kirata çocukken manıala 
düımüş, etleri yanmıt Vücudunda 
yanık yerleri olacaktır. Soy da bir 
bak, eğer yanıklar vrrsa bu Ma· 
noldur, yoksa dejildir. 

Manolu soydular. Filhakika vü· 
cudunda yanıklara tesadüf ettiler· 

- Şimdi de kendinin Manol 
oldujıınu saklıyacak mısın? 

Manul başını öne ej'mİf ve 
susmuştu. Karıısına çıkan adam 
alellde bir takı dejil, bir şeytandı. 
Çocukluğunda ateşe diiştüiilnü, 
sırtında yanıklar olda;onu nerden• 
de biliyordu? .. 

Efe kalktı. Çete esirlerini de 
beraberine alarak Madran datlanna 
tırmanmağa başladı. Gözden kay
bolunca derhal yolunu defiştirmİfn. 
Eğer tlkip mtıfrezeleri vana onları 
tatırtmak lbımdı. Bu sebeple Du
mancı otlu hacı Nikolanın civar· 
daki mı fabrikasına gittiler. Fabri· 
kanın bekçisi Timoleon isminde bir 

Ruzveltin 
Tarihi 
Nutku: 

Amerikamn emniyeti 
~ ~~~~~-· 

hiçbir zaman bugUnkU 
~-

kadar tehdide maruz 
Bulunmamıştlr. 

AMERİKA 
Harbi kendisinden 
uzak tutan azimli 
Milletlere 

Tam müzahere
te mecburdur 

Vaşington: 7 [a. a.] - Reisi· 
cümhur Ruzvelt kongresinin 77 inci 
devresine hitap eden mesajını oku· 
muştur. Eski Reisicümhur Vilsonun, 
1917 de söylediği ve Amerikarun 
harp ilin ettiğini bildiren nutkun
danberi en hararetle beklenen bu 
nutuk münasebetiyle bütün salon 
hıncahınç dolmuştur. Reisicümhur 
Ruzvelt nutkuna şöyle l:.aşl11mıştır: 

"- Kongreye, Amerika tari
hinde emsali olmıyan bir dakikada 
hitap ediyorum: Amerikanın emni
yeti hiç bir zaman bugünkü kadar 
tehdide maruz bulunmamıştır. ,, 

Ruzvelt, Amerikanın 1789 dan 
itibaren bir tarihçesini yaptıktan 
sonra sözlerine şöyle devam et· 
miştir: 

"- işte, Amerika Reisicümhur 
sıfatile, Kanunuesasiye tevfikan, 
memleketin vaziyeti hakkında kong
reye malOmat vermek vazifemi ifa 
ederek hudutlarımızın çok uzak 
mesafesinde vukubulan hadiselerJe 
memleketimiz.in ve demokrasimizin 
müstakbel emniyetin ictinabı im
kinsız bir surette mevzuubahis ol· 
duğunu bildin::ıeyi lüzumlu add~di
yorum. 

Demokrasinin mevcudiyeti bu
gün dört kıt'ada silihla, kahra· 
manca müdafaa edilmektedir. 

Bu müdafaa aitim kaldığı tak· 
dirde Avrupanın, Asya, Afrika ve 
Avustralyanın bütün nüfusu ve bü
tün kaynakları fatihlerin hükmü 
altına gir.ecektir. 

Herkim olarsa olsun Amerika
nın yalnız batına ve ellerini arka· 
sına baj'lıyarak silihlı bir dünyaya 
kartı mukavemet edebilecejini söy
lene vakitsiz ve yanlıt söylemiş 
olur. 

Davul ve çan sesleriyle bize 
yahfhrma tavsiye edenlerden daima 
sakmmabyıs. Kendi yuvalarını tec
biz için Amerikan kartalının ka-

natlarını kesecek küçük hodbinler 
grupundan bilhassa sakınmalıyız. 
Denizaşırı istilanın güya imkansız 
olduiundan mübhem surette pek 
çok bahsediliyor. Hiç~ş'..iphesiz lngi· 
liz donanması kudretini muhafaza 
ettiti milddetçe bu şekilde hiç bir 
tehlike m~vcut değildir.,. 

Amenkanın dış sahadaki milli 
siyasetinin küçük, büyük bütün 
milletlerin hak ve şereflerine ria
yet eıuı na müstenit olduğunu söy-

~-

EFE 
Romdu. 

Çakıcı efe Timoleonu çaiırdı: 
. - Bana bak givaroğlu, dedi, 

kımseye ağzını açarsan kelleni uçu
rurum. Şimdi kalkıp Çineye gide
ceksin. Manolun ve Vangelin baba
larını göreceksin. Merak etmesinler. 
Çocukları bende misafirdir. Biraz 
erzak yollasınlar 

Timoleon gitti. lcabedenleri 
fÖrdü ve istenilen erzakı hamilen 
fabrikaya avdet etti. 

- Bir şey dediler mi? .. 
- Çocuk larile konuşmak üzere 

müsaade istediler efe .• 
- onun da sırası gelir ... 
Efe, tam bir hafta hiç bir tarafa 

çıkmadı. Bir hafta sonra Timole
onla esirlerin babalannn haber 
yolladı. ikisi de geldiler ve efede 
yirmi dört saat misafir kaldılar. 
Çakıcı efe: 

- Maşallah, diyordu, sızın 

Rumlardan da kabadayı belirmiş. 
Darlara çıkmışlar, Müslilmanları 
kaldınp para alıyorlarmış. Sen hacı 
Nlkoli; bin sarı vereceksin. Sen de 

Yunanlılar 
El basana 
yaklaştı 

ltalyan mevzileri 
Kem iriliyor 

Manastır 7 ( A. A. ) - Royte· 
rin Arnavutluk hududundaki hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Şimaldeki Yunan ordusu şid. 
detli soğuga rağmen, Şkumbi va
disindeki İtalyan mevzilerini dur
madan, yavaş yavaş kemirmekte· 
dir. Yunan kıt alarmın bu mahirane 
tak tiki muhakkak ki çok iyi neti
ler vermektedir. Geçen hergün, 
Yunanlıları Tiranın cenubunda ka
in mühim ltalyan üssünü teşkil e
den Elbesana biraz daha yaklaştır
maktadır. Hergün baskın halindeki 
hücumlar neticesinde bir çok esir 
ve büyük mikdardarda otomatik 
silah alınmaktadır. 

Atina 7 ( A. A. ) 72 numaralı 
Yunan tebliği: 

keşif kolları ve topçu mahdut 
faaliyette bulunmuştur. 219 esir 
aldık 

• Yunan dahili Emniyet nezare-
tinin tebliğ: 

Memleket dahilinde sükan hü
küm sürmüştür 

liyen Reisicümhur, nihayet adalet 
ve ahlakın muzaffer olacağına ka
ni bulunduğunu bildirmiş ve müte· 
akiben siyasetini şu üç cümleyle 
hülisa eylemiştir: 

"1- Birleşik Amerika milleti, 
nafiz ve müessir bir surette ifade 
ettiği iradesine uygun olarak ve 
parti meseleleri mevzuubahis ol· 
maksızın milli müdafaa hususunda 
tam bir programın tatbikını. mec
burdur. 

2- Birleşik Amerikanın nafiz 
ve müessir hir surette ifade ettiği 
iradesine uygun olarıtk ve parti 
meseleleri mevzuubahis olmaksızın 
her tarafta mutaarrız.a karşı muka
vemet eden ve bu suretle harbi 
yarı kürremizden uzakta tutan bü
tün bu azimli milletlere tam bir 
surette müzaherete mecburdur. 

3 - Birleşik Amerika, yine 
milletin nafiz ve müessir bir su· 
rette ifade ettiği iradesine uy
gun olarak ve parti meseleleri mev· 
zuubahs olmaksızın mutaarrıdar 
tar.:ıfından dikte edil.,cek her han-
~i bir barışı kabul etmesine gereıe: 
ahliki prensiplerin. rerek bizzat 
emniyeti mülahazalarının hiç bir 
zaman milsaade etmiyeceğini be. 
yana mecburdur. Devamlı bir barı
şın başka milletlerin hürriyeti pa
hasına satınalınamıyacağını biliyo· 
rtJm." 

. .Ruzvelt sözlerini şöyle bitir· 
mıştır: 

"- Bu millet mukadderatını, 
milyonlarca hür insanların ı-llerine, 
fikrine ve kalbine, imanmt da • Al
lahın sevk ve idare ettiği hürri
yete tevdi etmiştir. 

Hiirriyet, beşer hukukuııun her 
şeyin üstünde olması demektir. Bu 
hakları istihsal veya id.ıme etmek 
için mücadele edenler nerede olur
sa olsun onlara yardım edeceğim. 
Kudretimiz, gayemizin bir olmasın
dadır. Bu kanaat ancak zafere 
ulaştırır.,. 

YAZAN 

Zeynel Besim 

barutçu 100 lira vereceksin .. 
Hacı nikoli ağlamağa başladı: 

- Efe, dedi. benim halim, 
vaktim yok. olsa canım feda. Sene
ler.:lenberi biriktirdiğim paraları bu 
sene ticaret ziyanına kapadım. Sana 
zar, zor, faizle, ödünçle ancak beş 
yüz lira bulabilirim. Beş yüzünü 
bana bağışla .. 

Hacı nikolinin ağlayışı sahte 
değildi. Çakıcı bunu farketmede 
gecikmedi ve: 

Ağlama hacı, dedi, beş yüz ver, 
yetsin ... 

Barutcu bundan cür'et almıştı. 
O da yarısını af ettirmek istedi, 
fakat Çakıcı efe lafı ağzına tık
makta gecikmedi: 

- Sen sus.. Ya bin altını sa· 
yarsın veya oğlunun cesedini alır· 
sın. 

işte o kadar .. 
Hacı Nikoli ve barutçu kalkıp 

gittiler. Paraları tedarik ederek 
Çakıcının Çinedeki yataklanndan 
Kamil ağa ile simsar Andirikoya 
teslim ettiler. 

(Devamı Var) 

BORSl\ 
Ad..ı.ı..ı 1 i .. ~re.t ve Zahire D ~ ..... 1 

7 lkincikanun 1941 
Piyasa cetveli 

En az 
Kr. S. 

En çok 
Kr. S. 

1 • Klevland 
ll - ,, 

Ak ah 
Kapu malı 
P. T. Temzi 
Kozacı P 53 

- Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 

Arpa 

50 
8,75 

5,50 
5 Y. Çiğidi 

Susam _.._ 

Ankara Kambiyo Borsası 
7 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
8 lklnclklnun Çartamba 

8,00 Program ve memleket 
saat ayarı 

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

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.33 Müzik: Rumeli türküleri. 
12,50 Ajans haberleri 
13.05 Müzik: Şarkılar 
13.20-14.00 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idaresinde) 

1. Robrecht: Kontraste ( Pot-
puri ) 

2. Krome: La Paloma 
3. Kletsch: Melodi. 
18.00 Program, ve memleket 

saat ayarı 
18.03 Müzik: Oda musikisi (Pi) 
18.30 Konuşma (Dış ! politika 

hadiseleri ). 
18.45 Çocuk saati. 
19.15 M.üzik: Çocuklar için. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Muhtelif şarkılar 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Saz eserleri 
21.45 Müzik: Riyaseticumhur 

bandosu [Şef: Ihsan künçer] 
1. Mehmet Ati: Muhacir marşı 
V. Halim: Türkisches lnter -

mezoz 

3. . . . . . . . : Şufuli (Şarkı) 
4. Luigini: Le Cortege de L ' 

Emir (Marş) 
5. Menetrier: ln Salah (Marş). 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; 7.İraat, Ehsam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(fiat). 

22.50 Müzik: Cazband (Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki proır

ram ve kapanış. 

fll[ıJUiilltA,~11 
Halk Eczanesi 

(Tarsus kapusunda) 

f T AI~ V 1 j.UJ 
8 ikinci/ednan 1941 

ÇARŞAMBA 

YIL : 1941 - AY : l Gün: 8 
Rumi 1356 • 1. Kinun 26 
Hicri 1359 -Zilhicce 10 

iLAN 
Adana askerlik fU· 
besinden: 

Adana askerlik şübesinde 
münhal olan hisap memur
luğuna ücretle bir memur ah· 
nacaktır. isteklilerin şeraiti 
anlamak üzere şübeye müra
caatları ilan olunur. ........................... • • i DOKTOR i 

: Kemal Satır 
• 1 H a s t a 1 a r ı n ı bergfbı 
! Kızılay caddesindeki mua· 
i yene evinde kabul eder· (9) 
: ......................... ~ 



• RJTr ll1'1 

4 BUGON 8 İkincilc&nun 1941 

LE A ile M E C N UN filmi plakları ve yeni okunan 
Balalayka plakla ı HOROZOGLU mağzasına gelmiştir. 

HOROZOGLU KARDEŞLER BAYRAMINfZI KUTLULAR 

1 Vatan Kurtaran Arslan ve Çalınan Taç. gibi en Büyük Tarihi filmleri göstermiş olan 

• ALSARAY S IN E MASI 
• ..,. BUGUN -2.31) ~JJ\fİNE.SlNDll~ "fl8.!\l~IN • 

Bayram Proğramının Birinci filmi olarak da Errol Flaynn ve Olivia De Havilland'ın 

Avrupalı rakipleri olan 

En büyük ve en heyecanlı filmlerini daima Bayramlarda Gösteren 

TAN SİNEMASI 
~~~-~~ Bu Akşamdan itibaren 

Bilhassa Bayram İç.İn intihap edilen Mevsimin En muazzam, 
En Büyük ve en meraklı Şaheseri 

MANDRAKE 
GİNO FERVİ ve ELIZA GEGANI • • SiHiRBAZLAR KRALI Tarafından Müthiş ve Emsalsiz bir tarzda yarat ı lan 

(btiklal Kahramanı 
==I TÜ R K Ç E SÖZLÜ p 

30 Kısımlık Emsalsiz ve Görülmemiş Maceralarla dolu Harika filmi sunuyor 
Esrarengiz bir adam, Etrafa Dehşet salan Korkunç. Maceraları, Müthiş bir Aventür, Aşk 

Fedakarlık Entirika 4 Saat Mütemadi bir heyecan ve merak iç.inde kalacağınız 
Bu Büyük Film Sinema Meraklıları iç.in En Güzel Bayram Süprizidir. 

DİKKAT .: 
Film ç.ok uzun olduğu cihetle sinema Saat Tam - 8 - de Başlar 

Tarihi muazzam ve Büyük şaheseri takdim ediyor. 
Onbinlerce Figüran, Korkunç. Harp Sahneleri, 

Pek Yakında Pek Yakında 

• • 
Vatanını istilaya gelen hainlere karşı bir Kahramanın Mücadelesi, Vatanperverlik, Vazife Aşk ve ÖLUM MAKiNESi 

Hissi sahnelerle dolu olan Muhteşem bir Film 

DİKKAT : Suare iç.in biletlerin Gündüzden alınması rica olunur. 30 Kısımlık Şaheserin Baş Rollerinde Olimpiad şampiyonu HERMAN BRX bulunmaktadır. 

PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : 
Kiralık ev uhasip aranıyor 

3656, 3659 sayılı kanun
lar şumulüne giren müesse
sat ve devlet memuriyetle
rinde bulunmuş bir muhase
beci alınacakter. Taliplerin 
Toprak mahsulleri ofisi Ada
na Ajansına müracaatları. 

İLAN 
1 o ·:e Emperyal Eski istasyonda iki tarafı 

yol gayet havadar ve sıhhi 
ve her dürlü konforu bulu
nan üst kat beş odalı bir ev 
kiralıktır. Sebze hali karşı
sında Salih Zeki Bugay tica
rethanesine müracaat. 

Adana askerlik şu
besinden: 

Sinemacılık Aleminin bugüne kadar Yarattığı Şaheserler Şaheseri 

ı=oli"\lemsımo:i: uil'illYIŞ'll:®li"nn@li"oli"\lali"\l ~~'1'1i"~m oırıı o 'll:® l9>1i"Dll< ~©l®ır 

Adana askeri konak etüv'ü 
için ücretle bir makinist alı
nacaktır. isteklilerin hemen 

! şübeye müracaatları ilan olunur. 

Adana Belediyesinden: 
1 - Adana şehrine isale edilecek içme suyu tesisatının 

müteahhidi tarafından noksan veya natamam bırakılm ış olan 
ve boru vesaire malzemesi k ısmen mevcut bulunan bakiye 
i şleri a~ ağıdaki şerait dairesinde ve kapa lı zarf usulile ve 45 
gün müddetle münakasaya vaz olunmuştu r . 

2 - İşin muhammen bedeli 132060 lira ell i kuruştur . 
3 - İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

660 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler İ mar 
Heyeti Fen Şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 11-2-941 tarihine rastlayan Salı günü 
saat on dört buçukda Adana Belediye binasında toplanacak 
münakasa komisyonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek iç.in isteklilerin teklif mek
tuplarını aşağıda yazılı teminat ve vasaikle bir likte 2490 sa
yılı kanun hükümlerine tevfikan ayni gün saat on dört bu
çuğa hadar münakasa komisyonu Reisliğine makbuz muka· 
bilinde tevdi edilmiş olması lazımdır. 

A [ 2490 sayılı kanunun 16 ve l7 nci maddelerine uy
gun 7853 lira kuruşluk muvakkat teminat, 

B [ Kanunu:ı tayin ettiği vesikalar: 
C [ Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzalı bir mektup , 
D [ Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münaka

saya girmek iç.in alacakları ehliyet vesikası , 
6 - Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli 

teahhütlü olması ve nihayet bu saata kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

7 - Ehliyet vesikası verilebilmek için talibin ya yük
sek mühendis olması veya en az elli bin lira değerinde İç· 
me su tesisatını muvaffakiyetle ikmal etmiş bulunması la
zımdır. 

Bu iş hakkında fazla malumat almak ist iyenlerin Bele
diyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine veya Adana Belediyesine 
müracaat etmeleri. 28-18-28-8 346 

Koşunuz ... Ko unuz ... Koşunuz .... 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın

da NECİP ÖZYAZGAN ticarethanesine 
Dünyanın en sağlam ve emsal sız bir bisikleti olan 

DÜRKOP b .. ki 
941 model marka ısı eti erin m ev c udu 

t ü k e n m e d e n b i r ta n e d e s i z a l ı n ı z. 

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Müdürü : A vukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

Telefon: 74 354 31-1-3-5-7-8 . 374 8-12-14 

BUGÜN MATBAASI 
Son Sistem Makinelerle 

asılan Gü~el ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N) Matbaa
sında Yapılabilir-

• GENARAL ELETKRIK 
Dünyanın En Meşhur ve En 

Büyük Radyo Müessesesi 
GENARAL ELEKTRİKi:1::t~~~:tö~a~ı~ 
şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

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

İbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
361 5-10 

Orman emvalı satış ilanı: 
Hacmi 

Cinsi M3. D3. 

Meşe kömürü 
Mahlut odun 

MİKTARI 

Ster Kental 

322 
402 

Kilo 

00 
00 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı Kar.azı dahilinde hudut
Marı şartnamede yazılı Karaçalı devlet ormanından 
( 322 ) Meşe kömürü ( 402 ) Mahlut odun On iki ay 
içerisinde çıkarılmak üzere 24-12-1940 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konmuştur. 

2 - Artırma 13-1-1941 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de Seyhan O; Ç; Md. yapılacaktır . 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli Meşe kömürünün 
35 kuruş Mahlut odunun 8 knruş. 

4 . Muvakkat teminat 21 lira 73 kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Orman 
dürlüğü Seyhan Çe. Müdürlüğü ve Karaisalı 

İLAN 
Askeri satınalma 
komisyonu reisli

ğinden: 
1 - Beher adedi iki bu

çuk kuruştan ( 50,000 ) adet 
portakal pazarlıkla mukave 
leye bağlanacaktır. Muham• 
men bedeli ( 1250 ) lira mu
vakkat teminatı ( 93 ) lira 
( 75 ) kuruştur. 

2 - Pazarlığı 13 - 1 - 941 
pazartesi günü saat 10 dadır. 
İsteklilerin belli gün ve sa
atta teminatlarile birlikte 

Adana Askeri satınalma ko

misyonuna müracaatları. 373 

Malatya bez ve iplik 
fabrikaları T. A. s. 
Adana mensucat f ab
rikası müdürlüğünden 
Muhterem Çifçilerimize: 

Tohumluk iç.in iyi evsaf
ta Klevlant çiğidimiz vardır. 
Arzu edenlerin fabrikamıza 
müracaat etmelerini rica 
ederiz. 375 8-12-14-19 
~~-=-~--=~~~~-' 

iLAN 
Belediye Ri
yasetinden: 

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

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

3 - İhalesi 2 inci kanu
nun - 17 inci cüma günü 
saat 15 te Belediye dairesin
de Belediye enücmeninde 
yapılacaktır. · 

4 - İstekliler aynı gün ve 
saatta yatırmış oldukları te
minat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenine ve şart
nameyi görmek isteyenlerin 
Belediye muhasebesine mü
racaatları ilan olunur. 

359 1-5-8-15 

Kaşeleri 

görülebilir. 336 

• 

Umum. mü
B. Ş. da 

4-8 

DiLBER kardeşler 
DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
Tuhaf iye Türk anonim şirketi 

Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarş:la bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu açdığını umum cenup vilayet-
leri müşterilerine bildirir. 304 22•26 

,. 
7fe r eczanecle arqxını~: 

HER ECZANEDE BULUNUR 


