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3 Nisan 1941 

ASKERLiK -

Japonya, Amerika ile 
harbi göze alabilecek mi 1 

Almanya ve ltalya, Japonyadan sulh tavas· 
sutunda bulunmasınımı isteyecek, yoksa 
Amerlkaya kartı harekete geçmesini mi? 

aa 
oyle zamanında ve öyle 

isabetli kararlar alınıyor 

ki bizi idare edenlere karşı, 
zaten ıon haddinde olan, itima· 
dımız büsbiltün perçinleniyor' 
Kendi kendimize endişemiz, elı.
silen gümrük varidatının ne şe
kilde kapatılacağını düşünmekti; 
koordinasyon heyetinin son ka
rarı bunu da halletti. 

Haruniye nahiyesi halkı 
istasyon istiyor 

Japon hariciye nazırı B.Matsuo- cü maddesinin tatbikini, yani Ja· 
ka uzun bir seyahati müteakip pon askeri yardımını temin etmek 

Berline vasıl oldu. B. Hitler tara· istiyecekleri anlaşılmaktadır. Fakat 
4 bin köylü bu isde Gençlik 

bayramı fından kabul edildikten ve Alman bunun temini şüpheli görünüyor. 
ricali ile ırörüşmeler yaptıktan son· Üçlü anlaşmanın başlıca esa-
ra Romaya hareket etti. Oradan smı teşkil eden madde şudur: 
tekrar Berline dönecek ve Alman "Almanya, ltalya ve Japonya, 

Bu yeni vasıtalı vergi, hal
kı ne dereceye kadar müteessir 
edebilir?. Ortahalli bir ailenin 
yıllık şeker istihlaki, inanınız ki, 
elli kiloyu geçmez. Bu miktarı 
iki nıisline çıkararak 100 kilo 
kabul etsek dahi aradaki fark, 
beş nüfuslu mutavassıt bir aile 
için, senede 10 liradır. Böyle 
buhranlı ve hesaba sığmaz mas
raflı bir zamanda beş nülusan 
beherine yılda iki lira fazla ~yük 
tahmili,; hiçtir. 

meccanen çahsacak ::·~~k~~kf:~.!~ 
hükOmet erkinı ile bir kere daha akitlerden biri şimdiki halde Avru· 
ırörüştükten sonra Japonyaya hare pa veya Çin harbine karışmamış 
ket edecektir. bir devlet tarafından taarruza uğ• 

B. Matsuoka .-------------....... rarsa her türlü si 
nın Vichy'ye hat Japonya ancak kısa bir yaii, iktisadi ve 
•• Londraya "ı'd /ı he • b 'I' Ç k k askeri vasıtalarla "' .. ar gıre ı ır. ün ü sto '· 
ceğine dair bir biribirlerine mü· 

ları Amerikaga karşı uzun zaberet etmeği 
takım şayialar d J bir harbe ve iki cepheue teahbü ederler.,, 
(aşmaktadır. Fa· J Bu madde Japon 
kat bu haberler muharebe etmeğe ki/ i ue· 

:l:/d' yadan z i y a d e 
henüz teeyyüd et •• ır. Almanya lebine-
memiştir. dir.Çünkü hiçbir 

Japon hariciye nazırı Alman· hiildlmet Japonyayı tebdid etmi-
ya ve ltalyanın devletleri üzerine yor. Japonya harbe rirmelr.le Mib-
bu uzun seyahate çıkmıştır.Alman· vere maddi ve mi.nevi büyük bir 
ya ve ltalya B. Matsuokayı niçin hizmet yapabilirse de kendisinin 
davet etmişlerdir? Bu hususta iki Almanya va italyadan ne gibi mü· 
rivayet vardır: essir yardım ırörebileceği sorula· 

1 - Üçlil pakt mucibince bilir. Bu millihazalar Japon Mebu· 
Japonyanın Amerikaya karşı hare· aanmeclisinde ileri sürülmüştür. Ja-
kete reçmesiai isteyeceklerdir. ponyanın Uzak şarkta mevkiini lmv· 

2 - Japonya ile sulh imkin· vetlendirmek arzusu ne olursa ol. 
larını ve Japonyanın bu hususta sun, mümkün olan her türlü ihti· 
tavassutunu görüşeceklerdir. yat tedbirlerini almadıkca, yeni teh· 

Bu rivayetlerden hangisinin likelerden çekineceği şüphesizdir. 
doğru oldup şimdilik malOm de· ihtiyat tedbirlerinden birincisi 
iildir. Sovyetlerin bitaraflığından emin ol· 

Fakat Avrupada bütün bitaraf maktır. B. Molotofun Berlin seya-
mütebassıslar Japonyanın Amerika batinin neticesi Tokyoda hayal İn· 
ile harbi ıröze almak şöyle dursun kisarına sebep olmuştur. Sovyet· 
bil'ikis bu bükOmetlft münasebet· ler Birli&'i Çine silah vermemeği 

lngilizlerin bir dakikadaki 
masrafları 7,635 lngilız lirası 
imiş. 

Dikkat buynranuz: [Yük tab
mili] n: parantez icine aldım. 
Bunun sebebi, yılda iki liraya 
[ yük ] tabirini kullanmanın hiç 
de yerinde olmadı&"ını tesbittir, 
Halk bu yeni vasıtalı vergiyi 
seve, seve, hiç bir ağırlık duy
madan ve biç sıkıntı çekmeden 
ödeyecektir. Yalnız dikkat ede· 
lim: Şu on kuruşluk farka inti· 
kal günlerinde namus ve şeref 
yoksulu birkaç hak hırsızı, mal 
saklıyarak, elaltından nameşrO 

, kir teminine imkan bulamasın. 
, Bu münasebetle alakadarlara şu 
' gayet garip küsuratlı sigara ve 
, kibrit liatlerini de arzetmek İS· 

Haruniye [Hususi muhabirimizden] - Seyhan vilayetinin Bahçe ka· 
zasına bağlı Haruniye nahiyesi, 25 köyü ve 16 bin nüfusu bulunan bir 
nahiyedir. 180 bin dönüm mezru arazisinde yılda 280 bin kilo yer fıstığı, 
790 bin kilo çeltik, 250 bin kilo pamuk, 150 bin kilo susam ve bu mik· 
tarda hububat yetişmektedir 

Yine bu nahiyede mevcut bulunan kaplıcanın, bir çok hastalıkların 

tedavisinde şifa vericı tesirleri görülmektedir. 
Nahiyede yük•ek Kadrolu bir köy enstitüsü bulunmaktadır. 

Bütün bunları okuyucularımıza hatırlattıktan sonra, Haruniye nabi· 
yesfoin mühim bir derdine parmak basmak istiyoruz: 

Nahiyenin, diğer şehirlerle irtıbatmı tesise yarıyacak hiç bir şosası 
yoktur. Buna mukabil Haydar Paşa - E.rgani demiryolu bu nahiyenin 
sınırı içinden geçmektedir. Ancak, nahiyenin ithalat ve ihracatını bu 
demiryolundao yapabilmesi için istasyon yoktur. 

Müstahsilin elindeki mahsul, cıvar istasyonlara nakledilemediği için 
anbariarda çürümektedir. 

Haruniyeliler bir müddet evvel devlet demiryolları idaresine müra· 
caat ve Yarbaşı mevkinde bir durak tesisini istemişlerdir. 25 köyün he· 
yeti ihtiyariyesi demiryolları idaresine şunu da taahhüt etmişlerdir ki, 
istasyonun inşasında 4 bin amele meccanen çalışacak, istasyon tesisi 
düşünülen arsa meccanen devlet demiryollarına verilecektir. 

Buna rağmen Haruniye bugün hali istasyona kavuşmuş detildir. 
Adana 6 ıncı işletme müdürlüğü, Haruoiyelilerin bu mühim ibtiya· 

cını nazar itibara alarak Adana-lslahiye arasında seyrisefer eden oto· 
motoris trenlerinin lslahiyeden Adanaya avdetlerinde Yarbaşı mevkiinde 
istasyon yapmalarını temin etmiştir. Haruniyeliier, bu trenlerin Adana· 
dan islahiyeye giderken de ayni mevkide durmasını istemektedirler. 

6 ıncı işletme müdürlüiüoün Haruniye halkının bu arzusunu isaf 
edeceğini muhakkal< sayıyoruı. 

Verilecek konferanslar 

ne bir tamim yolladı 
Ankara - Her yıl 19 mayıs 

ta bütün yurdda tekrarlanan 19 
mayıs gençlik bayramı için bu 
sene şimdiden hazırlıklara baş· 
lanmıştır. 

Spor hareketleri ve jimnastik 
şenliklerinin bu yıl ıeçen seneki· 
lerden daha parlak ve daha iyi 
olmasını temin maksadiyle Maarif 
vekiletı bütün mektep idareleri· 
ne bir tamim göndermiştir. 

Bu tamimde 19 mayıs şenlik 
leri için Öğretmenlerin ve mildür 
lerin talebelerin çalışmalarına bü 
yük alaka ve itina göstermeleri 
temenni edilmektedir.Ayni tamim 
de 19 mayıs gençlik ve spor bay 
ramında Ankara okullarına men· 
sup talebelerin yapacakları jim· 
nastik hareketlerinin şekil ve 
proğramları gerek kız talebe, g 
rekse erkekler için bütün tefer· 
rüatı ile tesbit edilmiştir. 

19 mayıs günü okul doktor· 
ları şenlik yerinde hazır buluna
caklar ve okullara yetecek kadar 
sıhhi malzeme ile icap e.ten ilk 
yardım va91talarını sahada bulun· 
duracaklardır. 

(erini sıkılaştırmak istediği ve Av kabul etmemiştir. Japonyanın düş· 
rupa harbinin bir an evvel bitme- manına müzaherette devam ediyor. 

teriz. Bugünün para ölçüsü "pa
: ra,, ; hatti ukuruşu deiildir; 
, umumi alışveriş hayatı ada ki 
' merhaleler, male ve işe ıröre, 

Hububat mubayaa
sına hazırllk Ayın altısında halkevi salonun- l "--------------.J 

sini istediği kanaatindedir. lsviçre B. Matsuoka'nın Moskovada tevak· 
nin Cenevre şehrinde çıkan Jour- kolu esnasında Sovyet hükOmetini 

: ya yüzer paralık veya beşer ku- Toprak mahsulleri ofisi, döküm 
· ruşluktur. Binaenaleyh -çok ucuz zamanından itibaren hububat mü· 

da ··reoel sekreterlik tarafından 
gönderilen profesör Sadri Maksu· 
di [eski uygur Türkleri ve med.,. 
niyetleri) mezulu bir konferans 
verecektir. 

nal de Geneve bu hususta neşret· ihtiyatkar vaziyetini değiştirmeğe Hali.. sigaralarına dokunmaksızın· bayaasına başlayacaktır. Ofis erki· j 
meseli 15 baçuk kuruşa satılan· nından biri, mübayaa teşkilatını tiği makalede diyor ki: ikna etmesi asla muhtemel değildir. 
larını yuvarlak rakam 17 buçu- kurmak için ve depo tedarik etnıek "B. Matsuoka bir filozoftur. Diğer taraftan Japonya ancak 
ii'a, yirmi buçuğa satılanlanları· ütere yakında ıehrimize gelecektir. 

Nisanın 16 sında da yüksek 
ziraat enstitüsü doçentlerinden Ne· 
cip Okay tarafından (kimya bakı
mından gıda maddeleri) mevzuu 
etrafında bir konuşma yapılacak· 
tır. 

Almanyaya relirken yolda kendi kısa bir harbe rirebilir. Çünkü 

l Dl 22 buçufra yükseltmek aore• Şehrimize 12 harman ma. kendine insanlar araı1nda her şeyin stokları Amerikaya karşı uzun bir 
tiyle de devlet hazinesine ayrı nisbi oldupnu düşünmüş olsa ge- harbe ve iki cephede muharebe 

rektir. 40 sene evvel henüz bayat etmeğe kafi deiildir. Japon milleti bir gelir temini hem mümkün, kinesi gönderilecek 
ta bulunan imparator Vilhelm sarı cesurdur. aza kanat eder. Fakat ne : hem lizımdır. Kibrit fiatlarını Ô z 

• g" rendiğimize göre iraat ve· 
• ıse 10 para indirmenin zamani A k l'k k il f' ' • "k tehlikeden bahsetmiş, beyaz ırkla· olsa yeni bir harb için liiım gelen 

kileti tarafından •ehrimize be• bi- s er 1 mü e e ıyetını 1 
rı Asyalılara karşı bir Ehli salip mali imkanları temin edemez. 1941 
muharebesine ıevketmeie çalışmış bütcesinde masraf kısmı on bir bu· 

olmadığına göre 10 para yük- • • • 
çer dôi'er, yedisi patoz olmak ü· 1 t • h · · selterek makule irci doii'ru olar ma e mış yaş arıcı 

tı. 

Burün Japon hllkGaıet adamı 
Berlinde fevkalide bir kabul rö
rüyor' Alman razetelori bu seya· 
hatin ehemmiyetinden uı:un uzadı
ya bahsediyorlar. 

Bay Matsuoka acaba ne getirebi 
lir? ... Japonya, daha doğrusu Ja· 

pon ricalinden bir kısmı "lı.ayat 
saha.sı,, nazariye.tinin cazibe.sine ka~ 
pılaralr. Uzak ŞMkta hikim bir rol 
oynamak ve buradan Aoglo • Sak· 
aon nüfuzunu uuklaşhrmak eme
liyle Üçlü pakta girdi. 

Geçen harpte JapoRya Çindeki 
Alman müstemlekelerini ve Alman· 
yava ait olan Carolines adaları 
üzerinde bir manda ele reçirdi. 
Bunların iadesi henÜZ mevzuubahis 
olmamıştır. 

Japonya, lnrilterenin içinde 
bulunduğu müşkülittan istifade 
ederek genişlemesini rüçleştiren 
şeyleri ortadan kaldırmak istiyor· 

Fakat birkaç ay evvel kolay 
görünen bu iş bugün güçleşmiştir. 
lngiltere, kendini toplıyarak kuv· 
vetioi inkişaf ettirdikten başka, 
Amerika da lngiltere ile birleşmiş· 
tir. Paaifikte statükonun bozulma
sını kabul etmiyecektir. 

Realist insanlar olan Japonlar, 
bir harekette bulunurlarsa şiddetli 
bir mukavemetle kartılaşacaklarını 
ve tehlikelerle dolu bir harbe SÜ· 

rülr.lenebileceklerini takdir ediyor
lar. Japonlar ıimdi Çinde ıııe1ırol· 
dürler. Diter taraftan milli ekono
ınileri devamlı bir ablokaya taham· 
mül edeme%. Çllnkil Amerika mah· 
sulitıaa, bilhuu petrol ve benzin 
ile acır yajlarına m11dtaçtır. 

B Matıuoka, bu vaıiyeti pek iyi 
•anladıiı içindir ki, ""1hperver 

hissiyat röıtermif, hatti T ulr.yodan 
hareketinden evvel, icap ederae 
Londra ve V aşinırtona memnuniyetle 
rideceğini-söylemiştir. Şu nokta da 
dikate şayandır: Alman ve _lıalyan 
gauteleri Oçlü pak.tın a~kerı ehem· 

. 1. den bahsettıklerı hald11, Ja-
mıye ın . .. • 

t 1 n, bunun sıyası mabı-pon rue e e . 
yeti oldupnda israr edıyorlar. Al· 
manya ve ltalyanıa, Amerikanın 
şimdi fi'leo harp halinde baluadu
tuııdan bahsile Üçlü paktın Oçilo· 

çuk milyar yendir. Çin harbinin ip
tidasındanberi hükOmetin borcu 9.5 

kanaatindeyim. zere 12 harman makinesi gönde· 
Şu ciheti bir daha tebarüz rilecektir. e r 1 e r 

ettirmek faydah olacaktır: Dev- Teneke ı·çı"nde mazot Ankara (Hususi)- Fevkalade milyar yenden 26milyara çıkmıştır. 1 • fi 
etın masra arına iştirak bize ahvalde Genelkurmay reisinin gös 

Bu Minenin 11,5 milyarlık mas· , k f b' f 1 ' ' •.nca şere veren ır vazi edir. g e 1 y o r !ereceği lüzum üzerine orduda 
rafına karşı varidat dört buçuk 1 b d d h ca ın a canımızı a i kat'iyen muayyen bir hizmette kullanılmala•ı 
milyar yendir. Binaenaleyh hükO· · · • . Dökme tesisatı bulunduğu için 

esırgemıyeceırımiz mukaddeı ga• rı maksadile sin tahdidine uğramış 
met istikraza müracaat etmek mec- 1 • d b •imdiye kadar şehrimize sarınç va· 

ye er uırrun a eş kuruş, on • d' mütekait subaylarla askerlik mükel-
buriyetindedir. ihracat son derece '- - k gonlariyle mazot ırönderilmektey ı. 

•uruş, yuz aruı zammın ne lefiyetini ikmal etmiş sin harici er-
azaldıO.ı'ndan, bu "elir de azalmış kıymeti olur? Bunların köylere gönderilmesinde 

" • • lerin [45 yaşından yukarı olanların] 
ve mali yük çok •"ırlamı•tır. Ja· ln"ı'lı"zler " ı d K 1 kar•ıla•ılan zorluklar dolayısiyle 

" • 6 ma a ra ın, • • talim ve terbiye için vazifeye da-
ponya Avrupa harbı'ntlen ve Çı'n d K 1 d d'l V veka"lete mu··racaat ediJm:• ve 50 can a ra ın,, e ı er. atan, -. vet edilebileceklerini bildiren ka-
milliyetperverliğine karşı yaptığı so· istiklil, şeref ve namus mevzuu· kadar vagonla tenekeli olarak ma· nun layihası ali.kah encümenlerden 
ou gelmez harpten çok sıkıntı çe· b h" ( b' ı ı ld zot "Önderilmeslne müsaade ah•· a ıs o unca on ın er e yı an- 6 çıkmış olduğundan yakında B.Millet 
kiyor. beri tekrarladığımız ve tatbik mıştır. Bu mazotlar yakında gele· Meclisi umumi heyetinde müzakere 

Bu ahval göz önüne alınırsa , ettiğimiz bu düsturu, her za. cektir. edilecektir. 

l:~::e;i:1ı:;~n a~~~;ı:r. ihtiyatkar : :i;i~~:, gibi, bugün de •öyliye- Otomatik telefon inşaatı Milli mensucat fudbolcuları 
----------- : Mal. can; her şeyimiz hükO· i 1 e r 1 j y 0 r kampa Çlktl 

Bir tevkif kararı : metimimizin emrindedir ve bü· Otomatik telefon tesisatı inşa· Öğrendiğimize göre, Seyhan 
Hohtif şirketinden çimento tor- kOmetindir. Fedakarlığı biz iten. ı sına devam olunmaktadır. Kablo fudbol 'şampiyonu Milli mensucat 

bası çalmaktan suçlu olarak adli· di kendimizden mi esirgiyeceğiz?. tefriti ve nünırotaj işleri tamamlan· takımı, Türkiye birinciliklerine ba-
yeye verilen Mehmed, birinci asliye 1 • • • ııııştır. Hilen binanın tanzimi ile zırlanmak üzere dünden itibaren 
ce.ıa mahkemesince tevkif edilmiştir.! • • • ' ' • ' • ' ' - • • • • • • ' • ' ' ıııeŞğul olunmaktadır. kampa çıkmıştır. 

r===============================================1 
f PoRTREI Churchil Nasıl Yaşıyor ? lı 

il::========================================='.====:=~=:::==~ 
B orünün en meşhur adam• beş saat çalışır. Mamafih icabında 

!arından biri lngiliz Baş· ------------· ___________ ....,, gündel9-20 saat çalıştığı da va· 

vekili B. Churchill oldufıına şüphe Fazla çalışma güzünden bir kaç kilo kaybeden kidir. 
yoktıır. Churchill, bıı hal bögle d~tn edecek olıırsa Ho· 8 Churchill, hükOmetin ba· 

lo&"iliz bafv'lkilinin azıni, me- liflotta bir Jön Jrömige rolii istigecejini sönler. • tında bulunduru zaman· 
laneti, ceıareti ötedenberi malOm- "' dan beri Başvekalet dairesi ve 
du. Fakat bu harpte işbaşına geç· ı-------------· Bqvekillerin ikametine mahıus 
tiii zımandenberi bunlara herkesin lngiliz Baıvekili, öileden son- tadır· Üç çeyreklik uyku neticesin· olaİı Dovning Street'teki 10 nu-
bildiğinden çok fazla ıııalik oldu· raki saatlerini ziyaretçilerine veya· de dinlenıait ve mesaİline tekrar maralı binadan ayrılmamıştır. Ora-
ğunu iıpat etmiıtir. but Avam kamaraııadaki ıaüzake· baflaıııağa hatırdır. Akfam yemek da oturur, yemeklerini orada yer 
B. Churcbill fÜDdelik hayatını na· relere tabıiı etmiftir. sofrası karıılıauştur. Yemeğe ekıe- ve orada yatar. Bu fazla çalışma 
ııl tanzim etmiştir? Bunu okuyu· Saat on sekizde. evine döner riyetle on iki mümtaz mi.18fir işti· yüzünden birkaç kilo kaybetmiştir. 
cularımıza kı .. ca anlatalım: ve ıoyunarak yatağına girer, Uç rik eder. Fakat B. Churchill bundan şiki· 

B. Churcbil sabahları, saat çeyrek saat uyur. On dokuza çey- Bunların arasında ekıeriyetle yet etmek şöyle dursun, kendisine 
7,15 de uyanır, bir çeyrek ıonra rek kala kendi)iğinden uyanır. . . baz• kabine izasiyle genel kurmay his ve mutad olan neşesiyle bo 
oda hiımetçiıini çaiırarak bir yap- . . B. Ch~~hıll de Napoleon ırıbı başkanı sir Jobn Dil, yüksek me· bal böyle devam edecek olursa 
rak sigarası paketi retirtir, akabin· ıntı~~p ~ttıgı ~~~ite v~ yerde uya· morlar bulunur. Yemekler sadedir. Hollivutta bir jön promiye rolü 
de hususi kitibi yanını "elir. Bu yabılır. aşve ılın şoforü, otomo· Daiıııa iki kap .. k meyva istı"yecemoı' söyler. 

" bilini sür'atle siirmekteki mabare- , eme ve , . . ... 
•uretle sigarası a&"zında gündelik tiyle maruf bulunmasına ra&"men buludnur. Başvebkilin en çok yedıgı Böyle çalışkan ve enerjik bir 
111Haisine başlar. Avam kamarasından evine döner- istri Y.• v.e r~z iftir.Madam Cburc· patron, ayni evsafı haiz bir katibi, 

lnriliz Başvekili, saat ona ka· k ld hafı'! b' k l k bili ıııısafırlerıne karşı fevkelide bir mesai arkadaşını zorlukla bu-d en yo a ır şe er eme es· . d ' y 
~r _nutukları, mektupları, notaları tirdi(i val..idir. müktım ır, emek bitince kadınlar lur. Maamafih lngiliz Başvekili, B. 

buyuk bir süratle dikte ettirir. Sa· ~unu ilive edelimki,B. Churc• çekilir ve erkekler arasında müza· Brendan Brackenin şahsında mub. 
at l0,3o da, toplanacak olan ka- hill'e 2~ saatte altı saat uyku kifa· kereler başlar. Milzakereler ekse· taç olduiu mesai arkadaşını bul· 
bineye riyaset etmek llıere hazır yet edıyor. riyetle rece yarısından sonra saat muştur. 
bir vaziyettedir. Sabahları kabin• s aat on dokuza çeyrek ka· ikiye, battı ilçe kadar ıürer. irticalen nutuk söylemeji HY· 

toplaabları öjleye kadar ııırer. la B.Churcbill tekrar ayak· B. CburcbiU, ırüııde vasati on Devamı ilçi}.ncütk 

ANfiULOPEDi 
Son deniz muharebesinde 

• 
Batırılan ltalyan 

• 
gemileri 

Jnigliz Bahriye nezaretinin 
tebliğinde batırıldığı haber 

verilen Fiume, Zara ve Pola ltaJ. 
'an zırhlı kruvaıörleri onar bin 
ton hacminde ve aynı tiptedir. 
Ağır kruvazörler sınıfına meaıup 
olan bu gemilerin Gariıia adında 
bir eşleri daha vardır. Fiume Tri· 
yestede Tecnico, Zara Spezia da 
Terni, Pola Cenevedo Orlando 
tezgahlarında yapılmıştır. 

Bu kruvazörlerin sür'atler ... 
attte 32 mil, mürettebatları 30 
zabit ve 800 neferdir. Baılıca 
silahları 8 tane 20,3 lük, 16 tane 
10 luk, 8 tane 3,7 lik top, müte· 
addid tayyare dafii toptur. Her 
kruvazörde bir de tayyare bulun· 

maktadır. 

ltalyan donanmasında 8 aiır 
kruvazör vardı. Bunlardan Sen 
Giorgio Libya muharebeleri esna. 
sında batmıştır. Diğer üçünün de 
şimdi battığına göre dört ağır 
kruvazör kalmıştır ki bunlar da 
Trieste, Trento, Bolzano ve Gori· 
ziadır. 

Batırıldıltı dün haber verilen 
Giovaoni Della Bande Nere keşşaf 
kruvazörü, bir kaç ay evvel batı· 
rılan Bartolomeo Colleoni'nin eşi 
idi. Hacmi 5069 ton, sürati 40 
mildi. Silahları 8 tane 15,2 lik 6 
tane 10 luk ve müteaddid bava 
dafii toptu. Bir tayyaresi vardı. 

Mürettebatı 20 zabit, 480 neferdi. 
Batırılan iki torpido mubri· 

binden Vicenzo Gioberti ltaiyanın 
en yeni gomilerindendi. inşası iki 
sene evvel bitmişti. Hacmi 1498 
ton, sürati 39 mildi. 4 tane 12 lik 
ve müteaddid hava dafii topu 
vardı. Murettebatı 6 zabit, 150 
nerferdi. 

Maestralc torpido muhribi de 
1934 te denize indirilmiş, 1449 
ton hacminde idi. Sürati 38 mildL 
4 tane 12 lik topu, müteaddid 
dafi topları vardı. Mürettebatı 6 
sabit, 150 neferdi. 

lstanbul borsası faaliyete 

geçti 
lstanbul (Hususi) - Muvakka· 

ten !seddedilmiş ve bu müddetini de 
doldurmuş olan lstaobul kambiyo 
borsası faaliyete ıreçmiş, Ankara 
kambiyo ve Nukud borsası da ka· 
panmıştır. 

lstanbul borsası timdilik zahire 
borsasında çal14maktadır. Billbare 
daha milsaid binaya nabledilecektir· 
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Pusudan kalkarak kendisini 
yakaladılar. Çakıcı mehmet bir ha· 
kim tavrı takınmıştı: 

- Sen beni arar, dururmuş

sun Ali .. ~ Ötede, beride "Şu Ça· 
kıcı denilen adama bir rastgelsem, 
ona dünyuını gösteririm., demiş· 
~in . Göster bakalım bana dünyamı. 

- ; Vallahi, billi hi yalan efe ... 
- Pekali... Böyle nereden 

gelip nereye gidiyorsun? 
- Ben mi? Şey efe .. Hani yo· 

lum düştü de ... 
- : Sen bizim köye gidiyordun. 

Bak elinde, 1 belinde silah da var. 
Yoksa tek başına dağa mı çıktın? 

- .. ... . . . 
- Söylesene aleni. 
- .. ... .. . 
- Mademki söylemiyorsun; şu 

halde arı, sıra münasebetaizcesine 
harekete gelen ve beni t•- lstan· 
ballara kadar şikayet eden bu di· 
lin sana lüzumu yok demek.. Kör 
Mehmet!. 

- Buyur ele .• 
- Kelpedeni al da ırel.. 
- Başüstüne efe .. 
Kör Mehmet elinde koca bir 

kelpetenle geldi. Kızanlardan iki 
kili Çerkes aliyi yakaladılar. Kör 
Mehmet Çerkesin ağzını açtı. Kel· 
pedenle dilini tutup çekti, Çakıcı· 
da belindeki ince bıçağı alarak 
Çerkes.Alinin dilini dibinden kesip 
attı. 

Biçare Çerkes bir defa inledi. 
içi kan dolu ağzını açarak düştü, 
bayıldı. 

Çakıcı efe; ·her nedense; bu 
Çerkesi öldürmemiş, sadece dilini 
kesmekle iktifa etmişti. 

Çerkes Alinin yüzüne su serp· 
tiler. Ayılır, ayılmaz efe: 

- Bana bak Çerkes Ali; dedi; 
haydi şimdi caddeyi tut bakalım. 
Elinden,gelirse aleyhimlle yine atar, 
tutar, hatta icabında yeniden lstan· 1 
bııla gidererek hakkımda şikayet
lerde bulıınursun. 

Çerkes Ali; hiç olmazsa canını 
kurtardıiından memnun; uzaklaştı, 
gitti .. 

••• 
Çobandan ceza olarak aldırı 

kqfllnları mllfre,eıine yediren Koca 
Mehmet; muhbirleri vaııtuiyle Ça· 
kıcı çetesiniıı; Bayındırın üstündeki 
S.rımire yaylasına çıktığını haber 
alm11 ve derhal oraya hareket 
etmişti. 

- Çakıcımı dedin? 
- Evet efe .. 
Koca Mehmet derhal toplandı. 

Müfrezesini uyandırıp hazırladı . 
köy muhtarın ı çağırdı . Onunla da 
istişare etti. neticede dere yolunu 
en salim ve en tehlikesiz yol ol
duğu neticesine varıldı ve müfreze 
o yoldan hareket etti. 

Kurnaz Çakıcı bu defa da 
maksadına muvaffak olmuş , takip 
müfrezesini pusuya düşürmüştü . 

Müsademe başladı . Fakat ti\dp 
müfrezesinin ilk anda maneviyata 

sarsılmıştı. ~kiyanın pusudan at· 
tığı kurşunlarla daha ilk hamlede 
müfrezeden bir kişi ölmüş, üç kişi
de ağır şekilde yaralanmıştı. Maa· 
mafih bu vaziyet mukabelesiz kal· 
mış değildi. Çakıcı çetesinden de 

iki kızan yaralanmıştı. 
Müsademe yarım saat sürdü. 

Koca Mustafa; bir ölü ile ilç yara· 
!ısını alıp Alan köyüne gütürdü. 
Arkasından da Çakıcı Mehmet; iki 
yaralısını hamilen ayni köye gel· 
mişti . Yayladaki köyde olduğu gibi 
burada da Çakıcının Koca mehmel· 
ten haberi vardı, fakat Koca Meh· 
medin Çakıcıdan haberi yoktu. 

Takip müfrezesi köyün mekte· 
tebine yerleşmişti. Çakıcı çetesi de 
köy eşrafından Mahmut ağanın 

evindeydi. 
Müfreze de, çete de f"ceyi 

orada geçirdiler. Sabaha karşı Ça
kıcı çetesi iki yaralısını hayvana 
bindirerek köyden uzaklaştı ve • 
doğru Dereköyde Çukuroğlunun 
evine indi. 

Keyfiyetten yine Koca Meh· 
medi haberdar ettiler. 

ihbarın tekline göre gOya Ça
kıcı sabaha karşı köye uğramış, 
orada kalmıyarak Dereköy taraf· 
larına geçmişti. Maamafih Mahmut 
ağa köyle kalmış değildi. O da 
Çakıcı efe ile beraber bırakıp git· 
mişti. 

Alan köyü yolu üzerindeki 
müsademenin netice.ti; Ahmet Ao
zavur, Çerkes ~ref ve Ödemişten 
kolağası Hamdi beyleri derhal o 
taraflara çekmişti. bizzat ~Ödemiş 
kaymakamı da Alanköye ırelmişti. 
bunlar hep beraber tahkikata giriş· 
tiler, Mahmut ağanın evini basıp 

aradılar, mutfakta bir taşın altında 
yaralılara ait kanlı çamaşırları 

buldular ve bunun üzerine evin 
yıkılmasını emrettiler. 

(Devamı var) 

BUGON 

HARİCİ HABERLER 
Eden, Belgra

da gitmedi 
lngiliz hariciye nazırı Yu

nan Kıralı tarafından 
kabul olundu 

Londra 2 ( A.A ) - Eden ile 
Dil'in Atin:ıyı tekrar ziyaretleri ha
beri etrafında, evvelki ziyaretle· 
rinde olduğu gibi, lngiliz resmi 
mahfillerin bir şey söylememekte 
ve ihtiyatlı hareket etmektedirler. 
Fakat mazi göstermiştir ki hariciye 
nazırının ziyaretlerini mühim hadi. 
selerin inkişafları takip etmiştir. 
lngiliz siyasetinin hedefi balkan. 
!ardaki harbin mevzileıtirilmesini 
istihdaf ettiği aşikardır. Bu vazi. 
yetin ifasında bitaraflık ve istik)a. 
!ini kuvvetle müdafla ederek sulhu 
korumak niyetini izhar etmiş olan 
Yugoslav hükQmetinin aldığı vazi· 
yet de lngiltereye müzaheret ede
cektir. 

Atinadaki ikamet esnasında 

Edenin Yugoslav hilkOmeti mümes. 
sillerile temas edip etmeyeceti 
ma!Qm değildir. 

Londra 2 ( A.A ) - Atina 
radyosu Edenin dün Yunan kıralı 
tarafından kabul edildiğini bildir
miştir. 

Belgrad 2 ( A.A ) - iyi ma
lQmat alan mahfiller lngiltere ha· 
riciye nazırı Eden ile Genel lrurmay 
başkanı General Dil'in Yuıroslav
yaya geldiklerinden veya Yugos. 
lavyada bulunduklarından ma!Omat· 
tar deırillerdir . 

• 
lngilizler 

Musavvaya 
•• •• yuruyor 

Asmarada külliyetli esir ve 
harp malzemesi ele 

geçirildi 
Kahire 2 [ a.a] - lngiliz impa• 

ratorluk kuvvetleri Eritrenin mer· 
kezinden 120 kilometre kadar me· 
safede Kerenin zaptından yalnız 

5 fl'Ün sonra Asmaraya girmiş· 
!erdir. Keren'e -bir demiryolıı ile 
bağlı bulunan Asmaranın nüfusu 
22 bin kişi idi. Bu mevkiin zaptı 
lngilizlerin Musavvaya ileri hare· 
ketlerine yol açmıştır. 

Şap denizi üzerinde son ita!· 
yan )imanı olan Muıavva, Aımara 
ya 100 kilometre kadar mesafe· 
dir. 

Yugoslav 
Seferberliği 

24 Martta başlamış: 
bugün bitiyormuş! 

Roma 2 (a.a) - Stefani ajan· 
sının Budapeşteden ögrendiğine 

göre, Yugoslavyada seferberlik 
24 Marttanberi başlamış olduğu 
ve 3 Nisanda nihayete ereceği 
bildirilmektedir. 

Ordunun büyilk bir kısmı hi
len Niş bölgesinde tahşit edilmek
tedir. 

Yeni Yugoslav lıükümeti 
fle Sovyet Rusya 

Moskova 2 (a.a) - Resmi 
partinin gazetesi olan Pravda'da 
bir makale neşreden tanınmış mu· 
harrirlerden Daskofski Sovyetler 
Birliği hükümetinin yeni Yugos
lav hükOmetine bir telgraf ırön
dererek tebrik ettigini tekzip ey
lemekte, fakat şunları ilave et· 
mektedir:J 

" Yugoslav milletinin şerefli 
bir mazisi olduğu muhakkaktır. 
Yugoslav halkı bu maziye ve teb
rik edilmeğe liyıktır. Tebrik tel· 
grafı gönderilmiı olması fevkela
de bir şey değildir. Şayet böyle 
bir tebrik telgrafı gönderilmemiş 
ise Sovyetler Birliği tarafından 
unutulmuş veya kimsenin hatırına 
ırelmemiş demektir.,, 

Arnavütlukta harekat 
Atlna : 2 [ ~A.A.] - Yunan 

resmi tebliği: 
Keşif ve topçu faaliyeti ol· 

muştur. Sabahın ilk saatlerinde 
bir düşman müfrezesi dün zaptet
tiğimiz bir düşman mukavemet 
merkezine yaklaşarak otomatik 
silihlarla ateş etmiılerdir. Muka
bil hücuma kalkan müfrezelerimiz 
düşmanı püskürtmüş ve 80 esir 
almııtır. Esirler arasında birde 
subay vardır. 

Atina : 2 [ A. A. ] - Atina 
Radyosu Matbuat nezaretinin bül· 
tenini neşretmiftir. Bültene göre 
Yunanlılar Arnavutluktaki harekat 
eın11ında iki ltalyan bölüğünü 
imha etmİ1leridir. 

Atina : 2 [ A. A. J - Yunan 
umumi emniyet nezaretinin tebliii: 

Düşman bava kuvvetleri Ege 
denizi adalarından birinde bulu· 
nan Sandalları bombardıman et· 
mişsedo hasar ve insanca zayiat 
olmamıştır. 

Berlinehücum 
müthiş oldu 

Mühimmat fabrikalarındaki 
infilaklar büyük telefata 

sebebiyet verdi 
Londra 2 ( A. A) - Alman 

haberlere göre ' lngiliz hava kuv· 
vetlerinin Bertin üzerine yaptığı 
son hücumlar öldürücü bir tesir 
yapmıştır. Bombalar, _yanğınlar ve 
husule gelen haaarlar halk arasın
da derin bir yeis ~uyandırmıtır. 
Berliıı mahallelerinden birinde mü
himmat fabrikaları lngiliz bombar· 
dıman tayyarelerinin mükemmel 
ateşi ile parçalandığı zaman büyük 
telefat olmuştıır. S. S. kıt'aları bir 
çok kimsenin hasarı görmesine ve 
ölen akrabaları hakkında haber 
almak üzere beklemesine mani ola
mamıştır. Bu kıt'alar halkın anka· 
zın kaldırılmasını ve ankaz aruıo
dan ölülerin çıkarılmasını görme· 
lerininde önüntı geçememiıtir. 

Emtlen' e karşı en büyük 
bombalar kullanıldı 
Londra 2 ( A. A ) - lngiliz 

hava nezaretinin -istihbarat bürosu 
bildiriyor: 

Pazartesi akşamı Emdene kar
şı tevcih edilen hücum esnasında 
bombardıman tayyarelerimiz şimdi· 
ye kadar kullanılmayan en büyük 
bombaları atmışlardır. Bir tayyare
nin rasıdı alevlerden çıkan ziya 
sayesinde bütün yolların lırörüldü· 
ğünü söylemiştir. iTayyarede bulu· 
nanlar bir ı·çok ankazın havaya 
uçtuğunu görmüşlerdir. Yangınlar 
etrafı sarmış ve büyük hasar mü
şahede edilmiştir. Yeni bombaların 
tesirleri Almanlarca kabul edilmek
tedir. Alman tebliğleri binalara 
nisbeten mühim hasar ika edildi
ğıni bildiriyorlar. 

lngiltere üzerinde Alman 
lıava faaliyeti 

Londra 2 ( A. A) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle· 
rinin tebliği : 

Münferid uçan duıman tayya
releri lngilterenin cenup ve ıark 
sahillerine müteaddit bombalar at· 
mışlardır. Bazı hasar olmuıtar. iki 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra 2 ( A. A) - logiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretinin 
bu sabahki tebliği : 

lngiltereoin cenubu ırarbisi 
üzerine düşman tayyaareleri bir 
kaç bomba atmışladır. Az ·hasar 
vukua gelmiştir. insanca zayiat 
yoktur. 

iLAN 
Çerkeıı Bibi ve Çerkes Ali 

vak'alarını tabii haber alan diğer 
tikip müfrezeleri de harekete ıreç- ı T H. K V İ M ı 
miflerdi. . 

Londra 2 (a.a) - Asmara, 
Eritrede ki münakale yollarının 

birleştiği merkezdir. Şimali garbi· 
de bulunan Aamara Kerene demir 
yolu ile bağlıdır. Cenubi Habeşis· 
tana ıriden iki yol vardır, 

Bunlardan biri Adisababaya git· 
mektektddir. Royter ajansınıo bir 
muhabirinin Eritre cephesinde gön· 
derdiği telgraflar ltalyanların lngi 
!iz kıtaatının hareketindeki sürate 
hayret ettiklerini ve yolları kap•· 
mak üzere kayaları dinamitle de· 
virdiklerini ;bildirmektedirler. Kıta 
atımız burada ,bir çok esir almış 
ve külliyetli harp malzemesi iğti· 
nam etmiştir. 

makta, Kızıldenizle Habeşistan ara 
sıodaki bütün yolları nihai surette 
kapatmak tehlikesine maruz bırak 
mamaktadır. [Sarp arazi Asmara· 
nın 5 kilometre ötesinde bitmek· 
tedirl Buradan itibaren arazi 60 
kilometre mesafede bulunan Kızıl 
denize doğru İnmektedir. 

Askeri satınalma komis· 
yonu Riyasetinden: 

1- Tahminen beher kilo
su 20 kuruştan çuvallı 10 ton 
kırmızı mercimek pazarlıkla 
alınacaktır . 

Filhakika Çakıcı efe; maiyyc- 3 Nisan 7947 
tile beraber Sarımire yaylasındaki 
köyde saklanmıştı. Perşembe 

Koca Mehmedin müfrezesi ak· YIL: l941 • A Y:4 Gün:93 Kuım 147 
Rumi 1357 • Mart 21 

şam ilzeri yayladaki köye ırirdiği Hicri 1360- R<blUlevvel 6 

vakit Çakıcı çetesi de köyde l '1..------------....1 
bulunuyordu. Koca Mehmedin 
gelişinden Çakıcının haberi vardi. 
Fakat Çakcının orada olduğundan 
Koca mebmedin haberi yoktu. 

Bu 
gece Nöbetçi eczane 

Dö Gol Kalıirede 
Kahire 2 (a.a) - General dö 

Gol d " .. ·ı d un oır e en sonra~tayyareyle 
hartumdan Kahireye l . 

1 V ge mış, gene· 
ra eyvel hava mareşalı ve Fran Takip müfrezeııi köye yerleş· 

tikten sonra Çakıcı efe köy deşte· 
banını çağırttı. Ona şu talimatı 

verdi: 

Mustafa Rifat 
( Kale kapısında ) 

Asmaranın ele geçmesi yalnız 
Mvsavvayı tehdit etmekle kalma· 

sız generalı Katru tarafından kar· 
şılanmıştır. 

2- Pazarlığı 5-Nisan· 941 
cumartesi günü '.saat 10 da
dır. ilk teminatı 150 liradır. 
İsteklilerin belli gün ve SU· 

atta teminetlariyle birlikte 
Adana askeri satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

597 

- Bana bak oğlum; ben saba· 
ha karşı köyden çıkacağım. Ben 

çıktıktan sonra takip müfrezesine 
ırittiğimi haber verirsin. Sana " Ne· 

reye gitti., diye soracaklar. Alan 
köyüne gittiğimi söylersin. Yol, iz 
sor~~ak alvlusa "dağ yolu tehli
lı:.elid;r, Cfkiya da o yoldan gitti. 
Dere yolunu takip ederseniz daha 

Amuvafık olur., cevabını verirsin. 
nladın mı?. 

- Anladım ele .. 

- Haydi bakalım, dediklerimi 
aynen yap sonra karışmam •. 

- Baıüstüne ele .. 

Çakıcı çeteııi sabahın alaca 
karanhiında köyü terkedip ıitti. 
Takip müfrezesinin bu gidişten 
haberi bile olmamııtı. Efe gittikten 
yarım saat sonra köy deıtebanı 
K~ca mehmedin yatmakta olduğ~ 
avın kapısın çalıyordu. 

Deşteban, Koca Mehmedin kar-
111ına çıktı: 

- Efe, dedi, Çakıcı Mehmet 
akşamdan köyün kenarına saklan
mlf. Ben dolaşmaktan geliyordum 
kendiaine raıtgeldim. Yarım saa~ 
evvel dat yolundan Alan köy ta. 
raflarına dOfru slttl. 

ftmerikada Vermut Buhranı 
A merika da harpteıı ve ablokadan mü· 

teessir olmaktadır. Bu yüzen bazı mad· 
delerin t~dariki güçleşmiştir. Meseli Amerika· 
da vermut denilen içki kalmamıştır. Bu içki 
Fransa ve ltalyadan gönderilirdi. Sevkiyat ya· 
pılmadığından Amerikadaki vermut tamamen 
tükenmiştir. 

Amerika llboratuvarları için lizım gelen 
cam malzeme Holandadan sovkedilirdi. Abloka 
yüzünden bu malzeme gönderilmediğinden A· 
merika bir fabrika kurmağa mecbur olmuıtur. 

En ince siırara kağıdı Fransadan Amerika· 
ya gönderilirdi. Şimdi sevkiyat da yapılmadı· 
ğından Amerika mev~ut stokları sarfetmekte• 
tedir. Fransanın sigara kiğıdı senede dört 
ınilyon dolar tutardı. 

Amerikayı porselen malzeme Hollanda, lı· 
veç, Çekoslovakya, ltalyadan gönderilirdi. Sev· 
kedilen eşyanın kıymeti 100 milyon doları bu· 
!urdu. Şimdi Amerikadaki porselen fabrikaları 
büyük faaliyetlerle çalıştıkları halde ancak ih· 
tiyacın llçte iltiıini tatmin edebiliyorlar. 

Amerikada kırmızı biber de kalmamıttır. 
Her HOe Macarittandan dllrt bu9uk ıailyoa 

dolarlık kırmızı biber ithal edilirdi, Şimdi biber 
gelmediğinden Kaliforııiyada biber yetiıtirilme
sine çalışılıyor. • Birleşik A . 

1 
merıka balık-

çı arı birliği, çağanot· 8 kilo ağırlığın
da çağanozlar !arın adetleri hakkında 

tetkiklerde bulunmak üzere Al•ska sahilleri9de 
bir seyahat tertip etmiştir. Alaska sahillerinde 
v~ den~in ?ibinde yaşayan Çağanozların ağır. 
hırı ıekız kılou bulmaktadır. Bu çağanozların 
yak~lanm~ı kolay vo tehlikesiz değildir. Zira 
çengell?rı pek uzun ve kuvvetlidir. 

lhtimalki bunları avlamaktaki zorluk yüzün
?en Ame~kalıl~r çağanoz a111ııı bu rüne kadar 
ıhma! etmışlerdır. 

Amerikalı balıkçılar, çaianoz avından se
nede , b~ milyar dolarlı.k bir elir elde ede
ceklerını hesap ve tahmın ed' il' 1 

• ıyor ar. 

..-------.. 
Amerika korvet 
yapıvor 

914 harbi e111a11nda 

Amerikalılar denizaltı
lara kal'fı kullanmak 

tlzere korvet dlnllea wemiı.rdee ,.,.._..._..._ 

Bunlar vapur kafilelerini himaye etmeğe mah
sus küçük ıremilerdi. On sekizinci asırda kor
vetler de başlıca saffı harp gemisi iken iki 
uır sonra himaye gemisi mevküne inmiılerdi. 

Şimdi Amerika bu gemilerden yenidsn ıeri 
halinde yapmaktadır. Korvetler denize milte
hammildir. Mürettebatları 50 • 60 kişidir. Deniz. 
altılara ve tayyarelere karşı kuvvetli vesaitle 
mü.,.bbezdirler. Bunların haraket sahaları At
lantii'i geçmeğe müsaittir. Korvetler torpido 
mubriplerinin işini ayni kudretle, fakat daha 
ucuz surette görecektir. 

lnsulin1in kAşifi 
nasıl ölmüş? 

• Şeker hastahiının en 

müessir ilacı olau inıu· 

line'i bulan B. Badinır 
bir tayyare kazasında ölmüştür. 

Meşhur doktorun bindiği tayyarenin motö· 
rü, 300 metre yüksekte iken bozulmuı ve teh· 
likeyi gören tayyare pilotu Makey yolculara 
paraşütle atlamalarını emretmiştir. 

Doktor Bading direr yolcular aibi paratilt· 
le tayyareden boşluia atlamıı, fakat yeria -
viy.U.• VU"ıoca ,,.,. .. at tara,..ılen .arlkle9_.k 
,,_ '· n•ı .. 61ialflGr· 
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CHURCIL NASIL 
YAŞIYOR 

-Baştarafı lkincide
miyen B. Churchill nutuklarını dai· 
ma evvelden hazırlar, Umumiyetle 
B. Churchill, yatağında iken ve 
daha sabah kahvaltısını yemeden 
evvel kitibine nutuklarını dikte 
eder. Nutuklar, yazı makinesinde 
yazıldıktan sonra kendisine yatakta 
iken getirilir ve metinlerinde pek 
az tadiller yapar. 

B. Churchill, yatağından kalk
mış olarak nutuklarını dikte eder· 
se odanın içinde bir aşağı, bir 
yukarı dolaşır, fasılasız Siırara11nı 
tüttürür, aruıra bir kaheh Ver· 
muttan bir iki yudum içer ve du· 
rup dinlenir. 

B. Churchill, dikte edip teb
yiz edilen nutukları, 2 • 3 defa 
okur, şaynı hayret hafızasına keli· 
me kelime n•kıeder ve irad eder· 
ken ender olarak müsveddelere 
bakar. 

Avam kamarasında B. Chorc
hill'in nutukları izami dikkatle din· 
!enir. Mebuslar, onun ayağa kalk· 
tığını ırörünce, derhal ırüzel bir 
mücadelede hazır bulanacaklarını 

anlarlar. B Churchill, daima nutuk· 
• !arına yavaş, hatti çe

kingen bir eda ile başlar ve mn· 
hataplarına münasıp kelimeleri ara
dığı intibaını verir. Cümleleri bü
yük bir meharetle söyler ve bek· 
!ediği tesiri yapar. Şayet aceminin 
ve yahut ihtiyatsızın biri, B. Chur• 
chill'in sözlerini kesmoğe kalkı
şırsa yıldırımvari keskin, bir ce
vap alır ve dinleyicileri kendisine 
dakikalarca güldürür. B. Chur

chill'in bazı mahrem dostları, nu· 
tuk söylerken ırösterdiği çekin· 
genliğin mahsus yapıldığını söy
lerler. Çünkü keskin istihzalarını 
yağdırmak için sözlerinin keıilme· 
sini sever. 

B. Churchill'in diğer bir husu· 
siyeti de bütün ecnebi kelimeleri 
lngilizceye göre söylemesidir, Unut
mıyalım ki lngiliz Baıvekili, lngil· 
terenin en meıhur siyui muharrir· 
lerinden biridir. Kendisinin birçok 
maruf eserleri vardır. 

B. Churchill, mesai arkadaş· 
!arına emniyet ve itimad etmekle 
beraber, mühim meseleleri kendisi 
tetkik eder. Meseli bu giln istili· 
ya karşı alınan tedbirleri gözden 
.reçirmek için habersiz ve anıızın 
falan veya filan şehre gider, baş· 
ka bir gün bomba düıen mahal
leleri ziyaret eder. 

B Churchill'in dinamizmi, 

• bütün lngilterede eşi bu
lunmayan şapkası -· kırk seneden 
beri şapkasını aynı şapkacıya yap
tırıyor - bastonu, dudaklarından 
ekıik olmayan sigarası, sadeliği ve 
millete mutlak bağlılığı, bütün 
lngilterede kendisine sonsuz bir 
sevgi kazandırmıştır. 

lıçiler, Liberaller, Muhafaza. 
karlar, bir noktada birleşiyorlar: 
~ da ancak Churchill dehasında 
bır adamın milleti ateşlendireceği 
ve li.ıım ırolen kuvvetle sevk ve 
idare edeceğidir. 

Temyiz, bir cinayet d4vası 
kararını tastik etti 
Adananın kiremitli köyünden 

Abdulkadir oğlu 19 yaşındaki Mah• 
mudu tabanca ile öldürmekten snç· 
lu ayni köyden Süleyman oğlu 

Mehmet ağır ceza mahkemesiude 
görülen muhakemesi neticesinde 

10 sene hapse mahkOm edilmiı, 
karar temyiz olunmuştu. Temyiz 
mahkemesi mahkOmiyet kararını 

tastik etmiş ve evrakı geri çevir· 
miştir. 

SADi TEK 
HALiDE PiŞKiN 

TiYATROSU 
BU GECE 

Halk evinde 
Adanada ilk Defa 

BOBSTIL 
Yeni Vodvil 3 Perde 

[Cuma) günü akşamı 
ve Cumartesi saat 

14,30 da 

HAMLET 
N-alı ,_,.,. lı• ~~ ... ı 
12 deal4• v• J7dea ıhbaren 

Haflr.eviod• ••tılır 



4 BUGON 

.................... ı•••········ .. ········ı ~ 3 ALSARA Y SINEMASINDA E Belediye Ri -
~ Bu Aktam iki Büyük Film Birden Bu Akt•m ~ gasetinden: 
~ Sevimli artistler IRENE DUNNE ve OOUGLAS F AISNKS Jr. ~ (Enkaz Sattlacak) 

~ Tarafından nefis ve tahane bir tarzda yaratllan gençlik llıııı- Eski buğday pazarı civa-

~ rında ve divan yolu üzerinde 
ve gUzelllk fllmi 

~ a yıktırılmakta olan bina enka-• v A ş A M A K z E v K T o R ~ zından çık~n muhtelif çapta 
• ..... işe yarar bırçok kereste, ma-

j Dünyanın en meşhur komikleri olan Üç Ahbab Çavuşların temsil ettiği ..... mul kapı, pencere , pence-
~ T O R K C E S ö z L O ..... re çerçivesi ve camı, dolap, 

~ ,,,- lP /!\ S 11 1 :l ~ !\ C I Y 4\ ~1 Vf $ U ~{ lE ~{ J\ S~ -.. ~ :!~;~ ~':r~ı:a yok~;:i:!:!· ~ 
~ Filminde sizleri gülmekten katıltacak ve iki saat neş' eli bir vakıt geçirteceklerdir. ~ merdiven basamağı kırık tuğ-
• PEK y AKINDA; E la ve mümasili inşaat malze-
~ mesi Nisanın dördüncü cuma, 
• IEA VE TEN : İngiliz Alman Deniz harbi beşinci ~u~arte~i ve yedi~ci 
• E d .. h berleri Yüzen Kaleler Türkce sözlü ..... Pazartesı gunlerı . s~bahleyın 

3 Nisan 1941 

ASAi SiNEMADA 
Suvara 

8,30 
BU AKŞAM 

ŞAHESERLER ŞAHESERi 

Suvara 

8,30 

Ştıl'kın ve Mısırın kudretli sanatkarı salılıar bakışlı 
dilber yıldızı Fatma Rüştünün ibdagerdesi 

il 

Saadet Yuvası 
Türkçe Sazh Sözlü Arapça Şarkıh 

Yakıcı ve hüzün verici şarkılar arasında geçen bir aşk 
faciası... Namus ve şerefine sadık bir kızın romanı ... 
Şehvani heveslerini temin için genç kızları iğfal etmek 
istiyenlere karşı iffet ve ismetini müdafa etmeği bilen 

bir Genç Kızın Mücadelsi. 

D l•kkaf• Mudur lyet ana, baba ve bllhassa genç
• iare bu fllml hararetle tav •iye eder. • n son un ya a ..... saat dokuzdan on ıkıye kadar 

ey~yy~yyyyyyyyyyyY .!_!YYYYYYYYYYYYTYYYY~ mahallinde art~ırma. u~uliyle il. Nisan cuma günü akşamı istanbul - ~ • A satılacağından ısteklılerın yu-tLAN ı ........................ ,j iL N karda yazılı gün ve saatlerde şehir tiyatrosu Tarulbedayi 
. ı SUDJ.\ y ııoısı.-ı Askeri Satınalma ~~tış mahallinde bulunmaları B. . . T · ı 

1 

Aske~l satl~alm~ komıs- ! lERltJJ):Z GJELDi ı Ko. Riyasetinden: ılan olunur. 589__ , 1 f I nCI &mSI 
yonu fnyas~ınden. ı I I I ıı 1- Tahm~enbeher ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1- Tahminen beher kilosu Al RA f ELB SE ı 27 kuruştan ayaktan 15000 lmtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

19 kuruştan 100 ton un pa- DE p OSU ı • baş koy~n alınacaktır.Pa~ar_:- U. N"'•rı'yat Müdürü : Doktor 
Ç U ı . .. . ı lığı 4 Nısan 941 cuma gunu ..., 

ıarlıkla alınacaktır. uva ı· ı Yaır camıı cıvarında No. 87 t 16 d d ilk teminatı Kemal SA TlR 
dır. Muvakkat teminatı 1425 .... •••••••••••••••••••••• İ~J75 l~r~d.ır. Jsteklılerin 
liradır. belli gün ve saatta Adana belli gün ve saatte Adana 

2. Pazarlığı 4- 4- 941 gü· askeri satınalma komisyonuna Askeri Satınalma Komisyo· 
nil saat 10 dadır. isteklilerin müracaatları . 233 nuna müracaatları.589 1-3 

Basıld,ğı yer : [ B U G 0 N ] 
Matbaası - Adana 

----------------------------------------------------------------------,,_ .. -

p 
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Bu Emsal~iz Ra((yoları 
Görnıek ve tecriibe et111 ek . . 
ı ç ı n PHILIPS 
satış Mağazala.r111ı ve 
flcentelerini ziyaret ediniz 

1941 P.,ıllpe alaluleri td•e:ı.. aalaaeıada, ae,iıaıı ahtl•. 

-ı•• ._..,.,.,..cı. •c M.il.ı.. 1~ai bir boaır., ;r • .ı.: •di· 

J•• FttlıalWe ~U•mlll dilrilmı, dilime lttlibah ... 

yr.ı.4r, Wr •ii-•Je L.••aLla laUallrn İ•Ut}UD ı;•ı•• 
Hrl., •c ..... liaiia oler•k •lıeabll-lı.trJir. "'I icuaol" 

C"'Uii8'1ce -•u: •..-l<Wtn ole •yar .. _ılyrıi r .. ıaıo .. 
1ınlm19tır, Ploilipaın y••i 1~1 ~ ı •• ...,11 ,. U" lamlı•· 

ı.rı Nyninde ttl"f';)•n rurriyetaect.a ~k büyük btr ta• 

... rur ırmia f'<lilmi,ıir. ro k•y-•11 ••lıl..don mamul, 

f'llr c-il•l••••t •iLlrlf'ri m.tf'rn ııirta f'D :tırır. •• KÜ· 

..a bl..-r aama•Hitlir. Pbill,_ (abriı..tarı lıu ..., • ., ı••· 

di1r. •adu mııh ıı<lriilmrmit ırDıin o;<'tiıJ .. ı., hu ı. •. 
..,r, ~r ~·"" unı•o '"' •• mütl.iil~.eııır,.,;, ra ııu .. 
itti bllr l•lmio r-dttH; radyolar ;..rı.lai h.-rL .. 11• iaıı • 

loabo"" artrckr. Bü,-lilı Me'at 911lorKrkri eiirrlılı, 1orUf'u 

bir r-ht••d•D doidllja &•hl "• 0C8HİD Plıllip• • ..ı, ... 
l•r• ela, t'n :ataraC lt>Jı.nl•~•&.ri• .ıir.-•ıı, )"'rur.u ntr•t· 

•• ın ••• ,,.. • .adf'! bö,le arr~k ~ ...... a~ıelıı. kalltr.•ıılba
"~ k••nttS bir aGk.-moaırU7rl ~••••: bwluauyor. 

P HL I P s· SATIŞ~ YERJJ' tı 
RAŞIT ENER .. J 

Belediye Caddesi No. 61 T. 1174.P. K:20 

\ 

., ... 

Akkümülatörlü 

1941 M O O EL 1 

MARCONi 
Ve •••••••••••• Gene 

AkkümülatörlU 

1941 M O O EL 1 

SPARTON 
Radyolarının Satıt Yeri 

ADANA: Abidinpaşa Caddesinde 

Tahsin Salih Bosna 

1 K I 

Ticarethanesldir. 

TAN SINEMASINDA 
BU 

BÜYÜk 
AKŞAM 
FiLM BiRDEN 

HARRY CAREY,in temsil ettiği heyecan ve macera filmi 

1 GANGESTERLERIN ITIRAFI 1 
KIZIL RAKKASE 

TUrkce Sözlü ve Şarklı Buyuk Şark Filmi 
Gördüğ fevkalade rağhet üzerine bir hafta daha temdit edilmiştir 

ILA VETEN : En son dünya haberleri 
PEK YAKINDA lngiliz Alman harbi 

YÜZEN KALELER Türkce •özlü 

Dı.kkat . Sinemamız müdüriyeti sayın müşterilerini 
• memnun edebilmek makaadile bu defa 

sinema makinamızın pröjöksiyon ve ses tertibatını diinyanın 
en büyük radyo ve sinema makinaian fabrikıısı olan 
[PHILlPS] fabrikasının 1941 modeli cihazından getirterek 
temamen deniştirmi, olduğunu memnuniyetle bildirir . .. 

T. iş BANKASI 

' 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ 1 DELE Rı 
4Şııbat. 2Magıs, 1 Apstos,3/kinciteırin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık -::: 2000. - Lira 

3 " 1000 ,, - 3000. - " 
2 " 1SO ,, - ısoo. - " 
4 ,, soo ,, - 2000. - . 

" 8 ,, 250 ,, - 2000. - .. 
35 ,, 100 " - 3SOO. - .. 
80 " 50 ,, - 4000. - " 

300 " 20 ,, - 6000. - tt -
TUrklye it Bankasına ,.,. ylİtırm•kl• pl

nız p•r• blrlktlrmlt ve f•lz •lmlf oımu ... ,., 
ıım anda telllnlzl de denemlf olureu••· 877 


