
BASMUHARRIRI ı C•vlt Or•I 

SALI 

18 
ŞUBAT 

1941 

iDARE YERi ı Yo.ı 
ııta•ron caddlıat • Adana 
T•lıfon ı 131· Posta K. 4a 

Abone : Yılhlt 12, Altı 
aylılı 6, Qç artıtı 3 Lira 

-- Libyada· ltalyan mağ
lubiyeti nıçın çabuk 

oldu? 

Yıl : 1 No. 142 
lı&n fartl•n ldar'9 il• 

kanırlaıtınıır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

TüRK - BULGAR EBEDi DOSTLUGU 
iki hükUmet arasındaki müzakereler neticelendi 

dün Ankarada bir deklarasyon imzalandı 
iki hükOmet birbirine ka.!şı en dosta_ne niyetlerle mütehas- _ \ 

ve 
sis olup iyi komşuluk munasebetlerınde mütekabil itimadı 

----- muhafaza etmek ve daha ziy~~e inkişaf ettirmekazminde •. 
Ankara; 17 [Hususi muhabiri· 

miz telefonla bildiriyor] - Uzun 
bir zamandanberi cereyan eden 
Türk - Bulgar müzakareleri ne· 
ticelenmiş ve hazırlanan dekla
rasyon buğün saat 13 de Harici· 
ye vekaletinde imzalanmıştır. im· 
za merasimi hususi ve sakin bir 
şekilde cereyan etmiştir. Beyanna· 
me, bükQmetimiz namına Hericiye 
vekili B. Şükrü Saraçoğlu ile 
Bulgar hükOmeti namına Bulga
ristanın Ankara elçisi B. Kirof 
tarafından imza edilmiştir. Hari· 
ciye vekaleti Umumi katibi B. 
Numan Menemencioğlu da mera
simde hazır bulunmuştur . 

Bu deklarasyonun imzalanması 
Ankaraoın siyasi ve yarı siyasi 
mahfillerinde samimi bir memnu· 
niyet uyandırmıştır. Anlaşmanın 

geçirdiği safahat üzerinde her i~i l_eket arasındakı ıtımad ve dostlu. 

d l t. östermi• olduğu samı· gun tam olarak muhafazası bakım· 
eveıng • dh··· ı · · 
· t ve hüsnüniyet bilhassa dik· lamı an arıcı sıyaset erının voç-

mıye h . . t . "f d . . .. d 
kate şayan görülmektedir. osını ayın ve ı a e ıçın mutea • 

Memleketimizle Bulgaristan d:t defalar yapmış oldukları fikir 

b · · d 1 teatilerinden elde edilen meaut ne. arasındaki u sıyası ve evam ı 
dcstluk anlaşmasının Balkan mem· ticeleri müşahede etmiş oldukları 
lekeleri üzerinde iyi ve bahsiz cihetle; Türkiye Cümhnriyeti ile 

tesirler yapacağı ve bilhassa her Bulgaristan Krallığı arasında bo-
iki tarafın sulhu koruma yolunda· zulmaz sulh ve samimi ve ebedi 
ki büyük gayrctlerimde büyük dostluk cari olacağını tesbit eden 
neticeler olmacağı şüphesiz görül· dostluk misaklarına sadık olarak; 
mektedir. yekdiğerinin emniyet ve masuni-

Ankara 17 (A. A.) - Bugün yetine mütekalıilen riayet netice. 
hariciye vekaletinde saat 13 te sinde en müşkül zamanlarda sulh 
aşağınaki beyanname hariciye ve- ve s~kOnü temine yaramış olan bu 
kill Şükrü Saracoğlu ile Bulgaris· itimadkar siyasete birbirine karşı 
tanın Ankara elçisi B. Kirof ara- devam arzusile; hadiselerin ışığın· 
sında imza edilmiştir: da yeni bir fikir teatisinde bulun· 

Türk ve Bulgar hükOmetleri, mağa karar vermişler ve başka 
mütekabil menfaatleri ve iki mem · memleketlerle münakit taahhütleri 

Royter muhabirine göre] 

Türk 
Rumen 

Münasebah bozuluyor 
Bükreşteki Türk 

gazetecileri 
tevkif edilmiş 

• 30 Almon /ukası Ro 
mangayı kontrol altın-
da bulunduruyor. 

• Almanlar Romanyaga 
birçok askeri nakliye 
ve aiır bombardıman 
tayyareleri getirmişler. 

• Köstence limanı tt!hli
keli mıntıka ilan edildi 

Sofya: 17 [a. a.] - Royter 
ajansının Sofyadan verdiği bir tel
grafta şöyle deniliyor: 

1 Bir_!ngiliz bombardıman tayyaresine bomba yükleniyor 

Bir taraftan Bulgaristandaki 
Alman hazırlıkları ikmal ediJirken,. 
diğer taraftan da mevcudu 600 
bini bulan 30 Alman fırkuı Roman
yayı kontrolları altında bulundur
maktadır. 

Bulgaristan 
Gelecek 15 gün içinde 

istila mı 
edilecek? 

Londra 17 [ a. a. ] - lngiliz 
matbuatı Bulgaristanı gelecek 15 
gün içinde istila edilmesi ihtimali· 
nin çok kuvvetli olduğunu yazmak· 
ta müttebittir. 

Teymisin diplomatik muharriri 

yazıyor: 

·• Alman gazeteleri Bulgaris
tanın istilasında Yugoslavyanın mu
vafakatını açıkça güvenmeğe baş· 
lamışlardır. Belgratta ise bütün 
ihtimaller ciddi bir tarzda tetkik 
edilmektedir. Yugoslav ordusu ve 
milleti doğrudan doğruya yapıla· 

cak bir taarruza karşı koymağa 

azmetmiş bulunuyor. 
işte bunun içindir ki, Hitler 

böyle bir taarruza teşebbüs etmi· 
yece.ktir.,. 

Taymis gazetesi bu münasebet· 
le Türkiyenin muhtemel vaziyetini 
de tetkik ediyor ve diyor ki: 

"Türkiye, Alman kıtaatın Bul
garlstana girmesi suretile emniyet 
mıntıkasının ihlaline li.kayd kala· 
maz. Hazır bulunmalıyız. Türkiye 
hazırdır: Ve Türkiyenin arkasında 
da büyük Britanyanın doğu Akde· 
nizindeki muazzam kudreti vardır. 
ltalya tarafından Türkiyede her 
türlü müdahale imkan ve ihtimali 
ise artık ortadan kaldırılmıştır. ,, 

Afrikada harekAt 

Gondara 
doğru 
lngiliz kıtal arı Rudolf 
gölünün garp mıntı -
kasında nüfuzlarına 
devam ediyorlar. 

Kahire 17 [ a. a. J - Orta 
Şark lngiliz umumi karargahının 
tebliği: 

Libyada ve Eritrede vaziyet 
değişmemişı;r. Habeşistanda Kur· 
mukun 15 şubatta düşmesile Mısır, 
Sudan veya Kenya topraklarında 
artık esirler müstesna olmak üze· 
re hiç bir ltalyan kalmamıştır. 
Gondara doğru hareketimiz tekrar 
başlamıştır. Rudolf gölünün garp 
mıntıkasında kıtalarımız nüfuzları· 
na devam etmektedirler. 

ltalyan Somalisinde düşman 
kuvvetleri şimdi Ruba nehri battı· 
na kadar sürülmüşlerdir. Bu arada 
Kismanyanın zaptı sırasında alınan 
top ve diğer malzemesi tasnif edil· 
mekte ve sayılmaktadır. 

B. Şefik Soyer gitti 
Halaydan dönüşünde şehrimi· 

ze de uğrayan Kayseri valisi B. 
Şefik Refik Soyer pazar günkü 
ekspresle Kayseriye gitmiş, istas
yonda valimiz B. Faik Üstün ve 
dostları, yr.kınları tarafından uğur
lanmıştır. 

Yugoslavya hududunda halen 
3 Alman fırkası mevcuttur. Ayni 
zamanda Almanlar Soyyet • Rumen 
hududundaki kışlalara da el koy· 
mnşlardır. 

Romanyada şimdiye kada yalnız 
avcı tayyareleri vardı. Son gün · 
lerde ağır bombaudman tayyareleri 
ve askeri nakliye tayyareleri gel· 
miştir. Bunların sayısı 450 dir. Bu 
tayyareler Romanyanın her tara· 
fına bilhassa şark ve cenup hudu· 
duna dağılmıştır. Vapurlar Tuna 
yoluyla durmadan harp malzemesi 
taşımaktadır. Bükreşe Avusturya 
dağ kıtaları gelmiştir. 

Röyter'in hususi muhabiri de· 
vam ediyor: 

.. Tayyareden Cenuba dogru 
akan ucu bucağı görülmeyen Al· 
man askerlerini müşahede ediyorum. 
Buradaki mekteplerin, hastahane 
olarak kullanılması için işğal edil
mesi bekleniyor. Almanlar varn• 
yoluyla gelen Rus petrollarını bo
rularla ve nakliye vasıtasiyle, Bul- · 
gar hududunda bulunan Y erköye 
naklediyorlar.,, 

Muhabir, yazısına devamla şu 
mütalealar yürütmektedir: 

" Romanya ile Türkiye arasında 
münasebetler bozulmaktadır. Al
manların teşviki üzerine Bükreşteki 
Türk gazetecileri tevkif edimişler
dir. 

Köstence ile lstanbul arasında· 
ki seferler tatil edilmiştir. 

Romen ordusunda ve Romen 
efkirıumu~.i~es~nde, Britanya lelıin· 
de bir degışıklık vuku bulmıışc ol· 
makla beraber, petrol mıntakas1111n 
yakında bombardıman edilmesin· 
den korkulmaktadır. 

haleldar olmamak üzere, atideki 
müşahedeler üzerinde mutabık 
kalmışlardır: 

1 - Türkiye ve Bulgaristan 
her türlü taarruzdan içtimalar 
harici siyasetlerinin değişmez bir 

esası olarak telakki ederler. 
2 - iki hükOmet birbirine 

karşı en dostane niyetle mutehas· 
sis olup eyi komşuluk münase· 
bellerinde mütekabil itimadı mu· 
halaza etmek ve daha ziyade İn· 
kişaf ettirmek azmindadirler. 

3 - iki HükOmet, memle· 
ketleri arasındakj ticari mübade· 
lelere, iktisadi bünyelerine uyğun 
olan azami inkişafı temin edecek 
vasıtaları taharriye amade olduk· 
)arını beyan ederler. 

4 - iki hükQmet, 
matbuatın, yazılarında, 

tarafeyn 
yeniden 

Ak OINİZ. 

müşahadesi iŞ bu beyannamenin 

mevzuunu teşkil eden dostluk ve 
mütekabil itimaddan mülhem o· 
lacagını ümit etmek isterler. 

Ankarada, 17 şubat 1941 
tarihinde iki musha olarak tan
zim edilmiştir. 

Ankara 17 (a.a). Tiirk. Bul. 
gar müşterek beyannamesinin im
zasını müteakip hariciye vekili 
Şükrü Saraç oğlu, Anadolu aja· 
nsına şu beyanatta bulunmuştur. 
- ,. Bazı zamanlar küçük sebep· 
ler. büyük işler ve iyilikler yarat. 
mıştır. Bugün imzaladığımız mü· 
tevazi eserde Balkanlarda yeni 
karışıklıklara belki de mani ola· 
caktır. 

Bulgar ıefiri ı<irof şöyle de· 
miştir: 

HükOmetim namına Bulgarİı· 
tan ve Türkiye arasındaki müte
kabil itimad ve dostluğun bir de· 
!ili olan bu beyannameyi imza 

\ 

ettiğimden dolayı şahsen bek bah 
tiyarım.,, 

Hariciye umumi katipleri Nu
man Menemenci oğlu, beyanna. 
meyi " yakıcı bir yangın havası 
arasında eüen hafif ve serin bir 

rüz ği.r "kelimeleriyle tavsif etmiştir 

01111i: 

ıso~ 

•Soo 

60 0 

ıTabii arızaları, dağ oe nehirleri gösterilen bir Balkan haritası 1 

lşci sağlığı ve emni
yeti nizamnamesi 

- 1 Ankara Hususi Muhabirimizden 1--------. 
l Hıfzısıhha kanununun 179 uncu maddesine istlna· alat ve edevat, makine ve iptidai maddeler yüzün· 

den, lktis,.ı ve Sıhhat veki.letlerince müştereken den zuhuru melhuz kazalara ve sari veya mesleki 
hazırlanan · ·ı · .1 • k · · ti . ışçı erın sag ıgını oruma ve ış emnıye hastalıklara mani tetbirlerin ve vasıtala"ın ve her 
n.ızamnamesinin mer'iyete konulması vekiller heye· 
tınce kabul edilerek neşir olundu. 3 ay sonra tatbikı· 
na ieçilecektir. iş kanununun şümulü dahilinde bulu
nan her türlü iş yerlerinin ve işçilere ait ikametgah 
ve saire gibi müştemilatın haiz olması lazım ıelen 
sıhhi vasıf ve şartların ve iş yerlerinde kullanılan 

Bükreş 17 (a.a) - Karadeniz 
de l<östence limanının 25 kilomet· 
re şiınalı ile 24 kilometre cenubu. 
na kadar olan saha tehlikeli mın· 
t~ka ilan edilmiştir. Bu mıntakaya 
gırcek gemilerin zararından kendi
leri mesul olacaktır. 

Almanya, Türkiye üzerinden 
geçmeğe teşebbüs edemez/ 

Londra 17 (a.a) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor: 

Umumi kanaate röre, Balkan 

sınıf müesseselerde İ1 kazalarına karşı iş yerlerinde 

bulundurulması mecburi olan tedavi levuımının 

nelerden ibaret olduiunu, bu esaslara göre iş yerle
rinin ne suretle kurulacağı ve açılacağı hakkındaki 

umumi hükümler bu nizamnamede tesbit edilmiştir. 

meselesi bahsinde vaziyetin temel 
taşını Türkiye teşkil etmektedir. 

Obzerve gazetesinin diplomatik 
muharriri diyor ki: 

H~rbin derhal yakın şarka ya· 
yılacağını zannetmek ·için sebep 
olmadığı lngilterede malOmdur. Ye
gine tehdit şudur: 

Almanyının Irak petrollerini 
ele geçirmek ve mısıra hücum et• 
111ek için Türkiye üzerinden ıreçme· 

ğe teşebbüs etmesi hali ... Buna 
binaen Türkiyenin rolü birinci de
recede ehemmiyeti haizdir. Fakat 
bu havalide mesafeler o kadar u· 
zaktır ki Türkiye büyük Britanya· 
nın ve konisinin davisınc1 ihanet 
etmedikçe böyle bir Alman te~eb· 
büsüne intizar edileıoez. 

Türkiyeni.ı azmi Berlinde, Lood· 
ra ve Moskovada pek iyi bilinmek-

tedir. 
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ti. nı·ç·ın çabuk oldu ? ~:;,~d~~~~:::~~ :::~iv~ 
• zine gidilebilece ~:,;::::. 

ingilizler malzeme bakımından üstündü ri olan Vistülbaştanbaşa bin ton· 
luk vapurların seyrüseferine mü· 

ltalyanlarda maneviyat Sağlam değildi said bir hale ırotirilmektedir. Yaz 
mevsiminde nehrin suları azalmak· 
ta olması seferi de imkansız bir 
hale getiriyordu. Şimdi nehrin 
Karpatlardan geçen kısmında ba· 
rajlar yapılarak sular tanzim edi
l•cektir. Dunayeç deresinin nehre 
karıştığı mıntakada bir milyar 
yüz milyon metre mikabı hacmin· 
de bir havuz yapılacaktır. Bu su· 
retle Krakova ile Danzig arasın· 
da senenin her mevsinmide yolcu 
ve yük vapurları işliyecektir. 

• 
Italyanların şimali Alrilr.adaki ı 

ordularınınuğradığı büyük mağ-
lubiyet her tarafta hayret uyandır 
mıştır. Adetçe laik olmasına rağ
men bu orduların hemen biç harp 
etmeden bozulup dağılmasının, yüz· 
binden fazla esir, pek çok tank 

Libyadaki ltalyan aslr.erleri ev
veli siyah gömleklilerden, sonra 
muntazam askerden ve nihayet 
Libyalılardan terekküp ediyordu. 

Siyah gömlekliler iyi talim 

görmemişlerdi. Fakat bunların ita!· 
yada o kadar büyük şöhretleri var-

top, mitralyöz, tü 
fek bırakmasının 
sebebi nedir? He 
kes buna merak 
ediyor. Mısırda 

çıkan bir gazete 
bu mesele hakkın 
da bir makale 

dı ki birçok kim 
seler hiç bir or· 
dunun bunlara 
mukavemet edemi· 
yeceiine kani bu· 
!unu yordu. 

ltalyan harp levazımı da 
lngilizlerinkinden aşağı idi 
/ngiliz tankları o kadar 
iyi zırhla çevrilmişti ki, 
tank dafi topları bu zırhı 
delemiyordu. Buraya çar· Muntazam ltt· 

• J tut iyidir ve ln-pan gülleler gerı uönerek 
neşretmiş ve me· lgilizer bunlara kar 
rak uyandıran nokL-k_u __ m __ ü_z_e_r_in_e_d_ü_ş_ü_y_o_r_d_a_. _ _, şı takdir h issi 

tayı aydınlatmağa çalışmıştır, Bu 
gazete diyor ki: 

ltalyan mağlubiyetinin başlıca 
iki sebebi vardır. Bunlardan bi· 
rincisi ltalyan askerlerinin maneviya 
tının sağlam olmaması, ikincisi de 
lngilizlerin malzeme itibarile Üs· 
tünlüğüdür. 

lıalyan askerleri hiç harp et
meden galip ge!eceklerine inanmış· 
!ardı. Bu sebeple lngiliz taarruzu 
kendilerini son derece şaşırtmıştı. 

Ve maneviyatlarını bozdu. Bunun 
tesiri birdenbire harp etmekten 
vazgeçmeleri oldu. ltalyanlar he· 
men hiç harp etmeden Sidı·Bara

niye kadar ilerlemİilerdi. Faşist 
propagandası kendilerine lngiliz 
ordusunun mütecanis olmıyan iyi 
talim •ve terbiye görmemiş, kafi 
derecede silahtan mahrum bir küt 
le halinde göstermişti ve faşist 
leiyonlarının bir hamlede bu ordu 
yu tarümar eıieceğine inandırmış

tı. Bir ltalyan zabiti şu sözleri söy
lemiştir: " Habeşistan harbi baş
ladığı zaman Habeşliler dağlık ara
zide az çok mukavemet göstermiş 
!erdi. Şimali Afrika dümdüz oldu· 
ğundan lngilizlerin Habeşliler ka· 
dar da [mukavemet gösteremiye· 
ceklerini tahmin ediyordum. 

Bu tarzda düşünen insanların 
günün birinde ve hiç beklemedik· 
leri sırada lngiliz cıotorize kuvvet 
!eri vu bunu takip ed~n piyade 
ile karşılaştıklarını düşünün, vazi
yetin ne olaca&"ını takdır edersi· 
niz. 

Hava kuvvetlerinin rolü 
Şimali Afrika muharebesinde 

lngiliz hava kuvvetleri de çok bü
yük rcıl oynamışlardır. Kara kuv
vetleri kum' tepeleri arkasında sak
lanarak iz bırakmadan ilerlerken 
tayyarder ltalyanlara mütemadiyen 
taarruz etmişlerdir. 

ltalyan fırkaları şimdiye kadar 
hiç bir zaman bu derece şiddetle 
bombardıman edilmemişlerdir. 

Bu sayede kara kuvvetleri 
Morsa Matruhtan itibaren, müşkü
lata uğramaksızın, ilerlemişlerdir. 

ltalyan mağlObiyetinin bir se· 
bepi de ltalyan kuvvetlerinin çok 
yayılmış olmasıdır. Birbirlerinden 
uzak karargahlarında bulunan bu 
kuvvetler cenahtan taarruz tehlike· 
sine maruz bulunuyorlardı. 

besliyorlar. lngilizlere en çok mu
kavemet eden ve iyi çarpışan bu 
askerler olmuştur. 

Libyalılara gelince; bu kıtaat 
ltalyanlar için kuvvet teşkil etmek· 
ten ziyade bir yük olmuştur. 

ltalya bunlardan hiç bir zaman 
emin değildi. Libyalı r askerlerin 
çoğu cebren askere alınmıştı. Üç 
ay talim gören ve tüfek atmasını 
bilen asker sayılıyordu. Libyalı 

askerlerin elbiseleri iyi değildi, yi· 
yecekleri fena idi, aylıklar~ pek 

azdı. Bu askerler kurtulmak için 

ilk fırsatı belı:liyorlard•. Bunların 
nazarında ltalya, reislerinin daima 

mücadele ottiğı müstevli idi. 

ltalyan zabitlerinden fena mu

amele gören Libyalılar zamanı ge· 

lince teslim olmağa hazırlanıyorlar 

dı ve ilk fırsatta bundan istifade 

ettiler. 
Bütün bunlara büyük Britanya 

kuvvetlerinin planlarını çok iyi ha 
zırlamış, her ihtimali hesap etmiş 

olmalarını, askerlerinin maneviya· 

tının yüksekliğini ilave etmek li· 

zımdır. 

lngiliz ordusu kumandanları 

bir şeye teesıüf ediyorlar: Graz
yaninin Marsa Matruhtaki lngiliz 

müdafaasına taarruz etmemesi .• Bir 

lngiliz erkanıharp zabiti: " Buna 

kalkışsalardı ltalyan hezimeti bu 

günkünden çok daba büyük olur

du .. demiştir. Buna rağınen hal· 

yan mağlubiyeti çok büyüktür ve 
galiplere, büyük garantiler temin 

etmekle beraber, pek az zayiata 

malolmuştur. 

Kibrit fabrikası günde 3 
saat fazla çalışacak 
Ankara: [Hususi] - icra ve

killeri heyeti, Koordinasyon heye· 

tinin yeni bir kararını kabul etmiştir. 

Bu karar kibrit ve çakmak 

inhisarı Türk Anonim şirketinin ı •. 
tanbulda Büyükderedeki Kibrit 

fabrikasında günde üç saate kadar 

fazla mesai yapılmasına müsaade 
edilmektedir. 

Ayni zamanda Vistül nehri 
kanallarla Sovyetler birliği kanal· 
lar şebekesine bağlanacAktır. Bu 
suretle Danzigden hareket eden 
bir vapur Dinyeper nehrine de 
girerek Karadenizo kadar gelebi
lecektir. Yani Karadeniz ve Bal· 
tık denizi birleştirilmiş olacaktır. 

• j m çekmek Macaristan 
da Theıss 

__ is_te_m_i _ıe_r __ , nehri üze· 

rindeki büyük demiryolu köprü· 
sündo ırarip bir hadise olmuştur. 
Peşte - Viyana sürat katarı 
bütün kuvvetle köprüyü geçer • 
ken öteki baştaki tehlike işareti 
verilmiştir. 

Makinist şaşırmış ve güç be· 
la treni yavaşlatarak durdurmuş
tür. Yolcular telaş ederek vagon· 
)ardan fırlamışlardır. 

Neticede ( Tehlike ) işareti 

alakadar demiryolu memurları ta· 
rafından değil, bir ekspres tire
ninin bu işareti ile nasıl durduruldu 
(unu filme çekmek isteyen bir 
kumpanyanın adamları tarafından 

yapıldığı anlaşılmıştır. 

Müsadesiz ve haberssizce ya· 
pılan ve kazaya sebebiyet verme· 
si muhtemel olan bu hadiseyi ter 
tip ve icra edenler mahkemeye 
verilmişlerdir. 

Mahkeme Reisi: "Tehlike işa

reti ile oynanmaz, bunun şakası 

yokutur., diyerek gayet ağır para 
cezası vermiştir. • am azlar IÇİR Bohemya· 

daki..Stac· 
.._m __ e_k_t_e~p_. hau nahi. 

yesi ahalisi sirklerde (-cambazha
nelerde ) çalışarak geçinirler. Ek
serisi cambaz yahut aslan, kaplan 
ve fil gibi vahşi hayvanların mü· 
rebbisidir. Bu adamlar (Sirk) !erle 
birlikte bir çok defa bütün dün
yayı dolaşmışlardır . 

Bunlar çekirdekten yetişirler. 
Maamafib modern zamanların ica· 
hına göre yeni yetişoceklerin esas· 
1ı ve teknik sahibi olmalarına ih
tiyaç görülmüş, bu maksatla dev· 
!et komiserine müracat edilmiştir. 

Devlet bu müracatı kabul et
miş ve Stacbauda (Sirk] de ça
lışarak hayvan terbiye edecek ve 
cambazlık yapocak gençler için 
bir mektep açmağa karar veril
miştir. 

Yalnız Avrupada değil ltü· 
tün dünyada ilk Sirk mektebi 
olacak bu müessesede mütohas· 
sıs profesörler ders verecekler 
ve totbiltat göstereceklerdir. -

Bu tarzda mevki alan kuvvet
ler, hatta adetçe laik düşmana 

karşı da muvaffakiyetle mukabele
da bulunabilirlerdi. Fakat iyi müsel· 
lih kuvvetler l\arşısında birşey ya· 
pamazlardı ve bilakis ihata tehlike· 
sinb maruz bulunuyorlardı. 
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Graziani'nin lngiliz ordusunun 
müstemleke harplerindeki tarz ve 
vasıtalarla yeneceğini zannetmesi 
en büyük hatadır. 

ltalyan harp levazımı fena 
ltalyan harp levazımı da lngi

lizlerinkine nisbetle aşaiı idi. !tal· 
yanların bıraktıkları tanklar, tüfek
ler, toplar lngiliz tank, tüfek ve 
toplarile mukayese edilince arada 
ne kadar büyük fark olduğu an· 
)aşılır. 

ltalyan harp levazımındaki çe
liğe iyi su verilmeıniştir. Piyadenin 
kullandığı tüfek ancak 6 kurşun 
aldığı halde lngiliz tüfekleri 11 kur
şun almaktadır. 

lngiliz tdnkları o kadar iyi 
zırhla çevrilmiş ki tank dilii top· 
lar bu zırhı delemiyordu. Buraya 
çarpan gülleler geri dönerek kum 
üzerine düşüyordu. 

Libyadaki askerler 

L B U K ADIN 
Acaba 18·19 Mayıs gecesi 

Hayın delili papaza bildirmiş olma
sın? diye düşündüm. Merkez ku· 
tııandalığından bir casus olduğumu 
bilince aıuadeloyi bo hal şekli ka· 
bule şayan görülüyordu. Haymdan 
ilk şühem böyle oldıı. 

Ondan sora bu adamın bor ha. 
reketini bu şüphe ile gördüm ve 
şüphelerim gittikçe kuvvet buldu. 
Fakat bunlar anlatılamaz kil Fran
sız casuslarına dair tahkikattan 
bahsedilirken birinci mülizimin ha
zan irkiliş, endişeye düşer gibi ol
duktan sonra rahat bir nefes alışı, 
veya yüzünde asabi tiklerinin baş
layışı hep bir anlık intibalardan 
ibaret, anlatılamaz. 

Hayma daha ilk günden itiba· 
ten ısınamamıştım. Bir akşam bana, 
evlerinin Fransız tayyareleri tara· 
fından tahrip edilişini, kendilerini 
korumayı düşOnemiyecek derecede 
bir sevinç hipnozu ile seyreden 
Fransızlardan bahsettiğinizi hatır· 
hyor musunuz? Diter taraftan Haym 

Fransızlara karşı vahşice bir kin 
beslemekle marnftur. Sen Korente· 
n" geldiğim ırün bir bava bombar· 
~ı~an~ esnasında büyük meydanı 
sılıp supllren paniğe yalnız iki kişi 
kapılmadı: Haym ve bir Fransız ço· 
çuğu.. 

Bu ikisi yanyana , gözleri 
havada, arada sırada ideta dosta· 
ne konuşarak Fransız tayyarelorini 
seyrediyorlardı. 

Yaklaştım. Haymın uyanıp ken· 
disine gelmesi için omuzuna vur· 
!"am !izımgel<!i. O anda yüzünün 
ıladesı sertleşti. Kırbacını çocuğa 
laldırdı. Bu sahnenin bendeki in· 
tibahını hiç unntamadım. O günden 
sonra birinci mülizimi ırözden ayır· 
madım. 

Garip bit adam. Asabi tiklerle 
daimi bir fırtına için' o bulunan 
maymun gibi bir yüzü var. Zahiri 
Asabiyetine rağmen çelik gibi si· 
nirleri var. ince bir zekaya sahip. 
Hayatı daimi bir tehlike içinde 
ıreçtiii için tedafüi bir ihtiyatla 

DAHİLİ H :A .BERLER . 
' 

Geçit kayıklarının 
kontrolü kararlaştırıldı 
Haruniye kablicasında 
barakalar yapılacak 

vilayet umumi meclisi dün öğleden sonra Valimiz B. Faik Üstünün 
·başkanlığında toplanmıştır. lctimada parti müfettişimiz B. Hasan 

Menomencioğlu da hazır bulunmuştur. 

ilk önce, maliye encümeninin yol ve arazi vergısının tezyidi bak· 
kındaki kararı okunmuştur. Yol vergisinin 8 liraya çıkarılması, Nafıa 
Vekaleti hissesinin Vilayete terki etrafında Vilayetçe Dahiliye Vekale!i· 
ne yapılan teklife " imkan olmadığı ., yolunda bir cevap verildiğini ra· 

porunda izah eden encümen verginin 8 liraya çıkarılmasına imkan bu· 

lunmadığı kanaatine varmıştır. 
Valimiz, bu hususta izahat vermiş, Karataş ve diğer yolların erken 

yapılmasını temin için Vekalete böyle bir teklifte bulunulduğunu anlat
mış, maliye encümeninin kararını reye koymuştur. Karar meslisçe ittifak· 
la kabul edilmiştir. Merkez ve mülhakatta eşhas tarafından işletilmekle 
olan geçit kayıkları etrafında dahiliye encümenince yapılan tetkiklere 
dair evrak okunmuş, kabul edilmiştir. Buna göre, Vilayet hududundaki 
geçit kayıklarını belediyeler, köy hududu dahilinde olanları ise köy 

ihtiyarheyetleri kontrol edeceklerdir . 

Müteakiben Bahçe kazasına bağlı Haruniye kapılcasmda halkın 

barınması için bir kaç baraka inşasına dair azadan B. Osman Altıkula· 

cın takriri müzakere edilmiş; 

tevdii kararlaştırılmıştır. 

tetkik edilmek ü~ere sıhhat encümenine 

Dünkü spor hareketleri 
Cumartesi ve Pazar günleri 

Lig maçlarına devam olunmuıtur. 

Cumartesi günü Ziraat Lisesi-Tors 

gençlik kulübü karşılaşmasında Li-
se 3 O maçı lehine bitirmiştir. 

Milli mensucat, ldmanyurduna 2-0 

galip gelmiştir. 

Pazar günü yapılan maçlar ve 

• 

neticeleri şöyledir: 

Milli mensucat-Seyhana 4-0 
galip, Demirspor-Ziraat lisesine 

3-1 galip, Erkek lisesi - Toros 
gençlik kulübleri 2-2 berabere, 
Muallim mektebi - ldmanyorduna 
2-4 galib. 

Kulüblerin puvan 
le olmuştur: 

vaziyeti şöy· 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağlup Attığı gol Yediği, gol Puvan 

M. mensucat G.k. 15 12 
E. muallim 15 10 
idman yurdu G.k. 14 8 
E. lisesi 15 7 

Demir sporG.k. 14 6 

Ma. mensucatG.k. 15 5 

Ziraat lisesi G.k. 16 4 

Seyhan G.K. 14 3 

Toros G.K. 14 O 

Toplama 132 55 

2 
2 
3 
2 

3 

3 

2 

3 

2 

22 

1 
3 
3 
6X 
5 

7 

10 x 
8 X 

12 

55 

56 13 41 
49 19 37 
36 15 33 
25 42 30 
27 31 29 
25 31 28 

21 30 25 

9 38 22 

12 41 16 

260 260 261 

No: (X) işaretli puvanlarda birer hükınen mağlilbiyet vardir. 

[Kır ko,uları j Pazar gü
- nü saat 10 

da bölge birincilik kır koşuları ya· 

pılmıştır. Mesafesi 7500 metre olan 

ve büyüklere mahsus bulunan ko· 

şııda birinci orta okuldan Osman 

Özen 26,33 dakikada bitinci, öğret· 
men okulundan Hasan Erecekler 

26,55 dakikada ikinci, Öğretmen 
okulundan Niyazi Karaduman 27,25 
dakikada üçüncü gelmişlerdir. 

Küçüklere mahsus 4000 metre
lik koşuyu Milli mensucattan Hü· 
seyin Yücel 15,6 dakikada bitire· 
rek birinci olmuştur. ikinciliği ld
manyurdundan Mehmed ünlügenç 
almıştır. 

C AS U STUR 
Çeviren : EF • KA 

susuyor ve ancak mukabele etmek 
veya bir şey teklif etmek üzere 
kon utuyor. 

• Ôylo çalışıyor ki acaba uyu· • 
maga vakıt bulamıyor mu? Bu sa
bah onu yorgunluktan bitkin bir 
halde uyurken gördüm. Beni en 
çok şaşırtan o uyku hali oldu. 

Fransızlara karşı hayvan ıribi 
vahşi olan bu adaın uykuda melek 
gibi saf ve masumdu. 

Uyandırdık. irkildi ve ilk hare· 
keti kamçısına sarılmak oldu. lnıri· 
!iz hikayecisinin meşhur "iki yüzlü 
~dam., hikayesindeki doktor Cekil 
ıle Mr. Hayd tipini düşündüm. 

. Tahkikatı papaz Gayyard aley
hınde bir mecra açmışken Liyan 
sahte izi üzerine sevkeden Haym· 
dır. Hatta bu izi icad edip ortaya 
koyan da belki odur. 

12 Mayıs gecesi, şehri köpek. 
!erin peşinde dolaştıktan sonra 
Haym merkez kumandanlığına dön
müştü. Papaz Gayyard üzerine çö· 

ken ithamın ağırlığını o kadar iyi 
anlamıştı ki onu tevkil etmek lik· 
rini ileri sürdü. 
Oynadığı oyunun en kuvvetli taraf· 
!arından biriıi en son haddine ka
dar Fransız aleyhtarı görünmekte
dir. Onu itidale sevkeden Şmit o-
luyornu. . . 

Stetelin ölümü işinde ıntıhar· 
dan şüphe edileceğini sanmıyordu. 
Bu itibarla hadiselerin alJığı seyir 
onu evvela şaşırttı. Fakat muhay
yilesi o kadar zengin ki bir kaç 
dakika içinde bir hal çaresi buldu. 
Şmiti yatmağa gönd~r~i ve Stilelin 
evinde bıraktıkları ıkı askerin nö
betini bizzat kendisi değiştirmeğe 
gitti. 'f 

Askerlere Stı elin eşyasını mer-
kez kumandanlı.kına taşıttı. Nefer
ler en aşağı ikı sefer yaptılar. A· 
radn geçen zaman zarfında zarfın· 
da Hayın ne yaptı? sahte vasiyet· 
nameyi yazdi tabii.. 

Vasiyetnamede yazı makinesi 

Dnamı vtll' 

Romanyadaki 
ingiliz 
Elçisi 

istanbula oeldi 
Romen HUkOmeti 
3000 Polonyalıyı 
Almanlara 
etmiş ! 

teslim 

latanbul 17 (A.A.)- Bir kaç 
gün evvel, Romanyadan ayrılacak 
olan lngiliz Elçilik erkanını almay 
giden lzmir vapuru' dün saat 13,45 
de limana dönmüştür. Vapurda in· 
gilterenin Bükreş Elçisi Sir Re· 
ginald Hoar ile alesi Belçika elçi· 
si Vi Kont di Pu, Hollanda Elçisi 
ve erkanı bulunmakta idi. Kısa 
bir beyanatta bulunan Sir Reginal 
Hoare demiştir ki. 

- "lstanbulda bir kaç gün 
kaldıktan sonra i•tirahat etmek 
için tayyare ile Mısıra gideceğim. 
Romanya ile siyasi münasebatı , 
kat etmeden evvel 3000 Polon· 
yalıyı Alman makamlarına teslim 
ettiğimden dolayı Rumen hükO· 
metine bir protesto tevdi ettim. 
Bir çok lngilidezler hala Roman· 
yada kalmışlardır. General An • 
tonesku ile son konuşmamız çok 
dostane olmuştur. General Anto
nesku, lngilizlerin Macaristan ile 
değil Romanya ile münasebatını 
kesmesinin haksız bir vaziyet ol
duğunu söylemiştir. General An
tonesku Almanların galip gele· 
coklerine kendisini inandırmakta
dır. Romanya ile siyasi münasebat 
kesildikten sonra lngiliz bombar· 
dıman tayyarelerinin memleketle· 
ri üzerine gelecekleri haberi bütün 
Romenlerde heyecan uyandırmış
tır. Rumen köylü ve halkı 7arar· 
ları dokunacağını bildikleri halde 
lngiliT bombardıman tayyarelerini 1 
beklemektedirler . ., lngilizlerin kös· 
tence konsolosu da şunları söyle
miştir: 

-" Dört ğünden beri Alman kıt· 
aları Bulgar hududuna •evk edil
mektedir. Bir aya varmadan Alman 
kıtalarının Bulg-aristana girecekle
ri kanaatındayım. Köstencden ma· 
kineli Alman cüzitamları geçirilir
ken ben evime girmeye icbar edil· 
dim. lzmir vAburu rıhtımdan ayrı
lırken pep çok Alman neferi ses
siz olarak bize bakıyordu " Ya
k~nda Berlinde buluşacağız l ,. 
d_ıye bağırdık. Bunun üzerine hep· 
sı kahkahalarla güldüler.iBirkısım 
lngilizler, vapura binerken Alman· 
lar tarafı~dan tevkif edilmişlerdir. 

Vilayetimizde açılacak 
Eğitmenli köy okullarına 

hazılık 
Önümüzdeki sene içinde vila· 

yetimizde açılacak eğitmenli köy 
okullara için eğitmen namzedi s~

çimine Önümüz<leki günlerde başlana· 
caktır. 

Bu işle meşgul olmak üzere 
~üfettiş B. Zeki Dörtok ve B. Şa· 
hın Menekşeoğlu seçilmişlerdir. 

işçi şigortası kanun 
projesi 

Ankara: [Hususi] - işçi sigor
tası kanununa göre, kurulacak olan 
işçi s i g o r t a s ı teşkilat kanu· 
nu proiesi tamamen hazırlanmış ve 

mütalaaları alınmak üzere alakalı 
vekaletlere gönderilmiştir. 

Projeye göre işçi sigortası, bir 
umum müdürlük halinde idare edi· 

lecek, bir umum müdür muavini 
ve mütoaddid şube müdürlüklerin

den ve lüzumlu bürolardan mürek
kep olacaktır. 

Umum müdürlüğün lstanbul, 

Zonuldak, lzmir, Mersin, Ankara 

gibi amelesi bol şehirlerimizde bi· 
rer müdürlüğü bulunacaktır. 
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B alkaolard~ki vaziy.et ~ü.tün 
dünya efkarıumumıyesını a

lakadar eden en ehemmiyetli me· 
sele olmakta devam ediyor. Balkan 
vaziyeti birkaç kısma ayrılır: 

şiı:ıali ve cenubn Hopein cenubu, 
Santungun batısı Çankay-Şek 
emrindeki Çin kuvvetlerinin haki
miyeti altındadır. 

HARiCi;-;:'. HABE.RLER~<~ 
' .. ., - -. · - ' . "1··· .; -~· , 

Çinliler yoksuzluklara rağmen 

azimkirane göğüs 
gererek üç se· 
nedenberi Japon
larla uğraşmakta, 
Japon geri hatla-

Evvela; Yu· 
goslav başvekili 

ile hariciye nazı· 
rı tarafından Beri· 
hesgaden'e yapı · 

lan seyahat ... Yu
goslav gazeteleri 
bu seyahat hak· 
kında yazılar yaz
mışlarsa da gerek 
gazetelerin ve Ke
relc devlet adam· 

'-ilııılWL.ii-'•ıılıl.ıWlllmiıı•ıııılll rını tahrip etmekte 
• olduğundan Japon 

Balkan 
vaziyeti 

!ar büyük müşki
lat içinde bulunu 
yorlar. lngiltere· 
nin, Rusyanın ve 
Amerikanın Çine 

!arının söyledikleri sözler müphenı
dir. 

Yugoslav devlet nazırların<lan 
Klovek bir mitinğde söylediği nu
tukta bu seyahata temas ederek, 
seyahatın Yugoslavy;,ya ı sulhü te
min etmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Belgradda çıkan Vreme gaze· 
lesi yazdığı bir yazıda Yuğoslaya
nın sulhçu emellerinden bahsettik· 
ten sonra diyorki; "Yuğoslav dev
let adamlarile Hitler arasındaki 

mülakata dair uydurma haberler 
çıkarıldı. Bu uydurma haberlerin 
hedefi sulhu ve yeni nizamı boz· 
maktır.,, 

Hitlerle yapılan görüşmeler 

müphem olm&kla beraber bu gö
rüşmelerin bahsedilen sulhu takviye 
etmiş olması mühtemeldir. 

Balkanlarda ikinci vaziyete 
gelince: Almanların Romanyada 
300·350 bin asker yığdıkları bütün 
kaynaklardan bildiriliyor. Bükreşten 
Ayrılan lngiliz elçisi, bu alman 
kuvvetlerinin 350 bin asker oldu· 
ğunu tahmin ettiğini beyan eyle
miştir. Bundan başka bir çok hü
cum ve bombardman tayyareleride 
Romanyaya gelmiştir. Bükreş rad
yosu ise Köstence limanının mayın
landığını bildirmişti. 

Almanların Romanyadaki tah 
şidatı etrafında iki türlü rivayet 
vardır. 

Birinci rivayet: Almanların, 

lngilizlerle çarpıştıkları bu harpte 
Romen petrollarına çok ihtiyaçla
rı varclır. Halbuki Afrikadaki hare
kattan sonra lngilizlerin bu petrol 
iarı tahrip teşebbüsünde bulunma· 
ları ihtimali meydana çıkmaktadır. 

işte Alman askerlerinin Romanya· 
ya tahaşşüdü böyle bir teşebbüsü 
önlemek içindir. 

ikinci rivayet cenuba doğru 
yapılacak bir harekete hazırlık, bu 
tefsiri lngilizler ileri sürmektedir· 
ler. 

Bulgaristanın vaziyetine gelin
ce; bugün '·Bulgar hükllmeti ile 
Türk hükllmeti arasında uzun gö
rüşmelerden sonra bir anlaşma 
metni imza edilmiştir. Bu anlaşma 
metnile Türk-Bulgar münasebetleri 
çok iyi anlaşılır. 

Çin-Japon harbi 

Fransız Hindistanı üzerinde ya· 
pılan ufak mikyastaki harekat 

müstesna, Japonya bir senedenberi 
Çin'in gerisinde asayişi kurmağa 
ve Nankin hükOmetile işbirliği yap· 
mağa çalışmaktadır. Fakat bütün 
bu teşebbüsler Çin çete kuvvetle· 
ri tarafından önlenmektedir. Japon
ya tarafından elinden malı, ekme 
ği alınan işgal altındaki Çinliler 
Çankay-ŞekCin emrindeki kuvvetler· 
le işbirliğini temin için ayaklanmak· 
tadırlarl Bugün Şansi eyaletinni 

para, Tayyare ve harp malzemesi 
yardımları Japonyayı çok ciddi bir 
durum karşısında bulundurmakta
dır. Bunun içindir ki Japonlar şimdi 
kuvvetlerini cenubi çinde artırıyor· 
!ar. Haynan adasına beş Japon 
piyade tümeni ile 300 bombardu· 
man tayyaresi getirilmiştir. Bu kuv· 
vetlerin Singapur veyahut Felemenk 
Hindistanına taarruza hazirlandık· 
!arına dair bir çok deliller varsada 
Japonyanın bir harbe girmesi çok 
şüphelidir. 
Zira, Japonya, lngiltere ve Ameri
kanın müşterek ablukasına girmek 

istemiyecektir. 

12 Adalara yapılan hava 
hücumları 

Son hafta zarfında lngiliz 
bombarduman tayyareleri 

12 adayı altı defa bombardman 
etmiştir. ilk zamanlar bombard
manlar yalnız R•dostaki hava mey· 
danlarına karşı icra edilirken daha 
sonraları limanlara da teşmil edil· 
miştir' 

Bu adalardaki hava meydan· 
!arının ne için bombarduman edil
diğini bir kaç gün evvel izah et
miştik; ltalyan teyyareleri bu hava 
meydanlarında ikmal görerek hare
ket etmektedirler. 

ltalyanlar adalardaki benzin ve 
harp malzemosini ikmal işini, bu 
maddelnri ye harp gemilerile veya 
deniz altlarile burlardaki liman· 
lara çıkarmekle de yaparlar. işte 
pek muhtemel dir ki lngilizler, li
manlarda bu gibi ikmallere meydan 
vermemek için limanları ve tesisat
larını da bombarduman etmekte· 
dirler. 

ı' Rad yo Gazetesi ' 

Malta üzerinde hava 
faaliyeti 

Malta 17 (a.a) - Resmi tebliğ: 
15- 16 gecesi bir düşman tay· 

yaresi Malta üzerinden uçarak bom· 
balar atmıştır. Bir ev yıkılmış, bir 
kişi yaralanmıştır. Dün sabah bir 
düşman filosu ada üzerinde keşif 
uçuşu yapmıştır. 

Amerikan - Japon münase
betleri nasıl dUzelirmiş? 

Tokyo (a.a) Kukumin ğaze· 
tesi, Ruzveltin yeni Japon elçisine 
söylediği dostane sözlere rağmen 

Amerikan-Japon münasebetlerinin 
düzelmesinin başlıca şartı pasifike 
geçirilmiş olan Amerikan atlantik 
filosunun geri alınması olduğunu 
yazmakta ve Ruzveltin Japon elçi· 
sinin muhtemel tekliflerini redetme
sinin beynelmilel pek vahim bir 
vaziyet ihdas edeceğini ilave eyle· 
mektr. dei 

• 
/tal gani ar 

Yunan kıtaları tara 
tından mevzilerin 

den atıltyor 
Atina 17 (a.a) - Emniyet 

nezaretinin dünkü tebliği: 

Düşman tayyareleri dün Pre
vezeyi boınbardman e ı miştir. Bir 
kişi yaralanmış, Zeytin ağaçların· 

dal hafif hasarlar 'dua gelrn i ş
t ir. 

Atina 17 (a.a) - Yunanis· 
tandaki lngiliz umumi karargahı· 
nın tebliği: 

Eu2i bölge>indeki düşman 

mevzileri f: c ı ' ı e ~·cc1 f ı; j ~ı r 1
; 1 

yapılmıştır. Askeri tecemmular, 
iaşe depcJarı, lep rrt\ı İ ~fJİ \e 
yollar müessir surette bombard
man edilmiştir. Bütün tayyarele
rimiz salimen Üslerine donmüş
lerdir. 

Atina 17 (a,a) - Yunan res 
mi tebliği: 

Kıtalarımız mı;vzii taarruz ha
reketlerile düşmanı bir çok nok
talarda mevzilerinden çıl-arıp at
mış, 250 esir almış ve mühim 
miktarda harp malzemesi iğtinam 
etmiştir. Bomba tayyarelerimiz 
harp sahasındaki hedeflere mu

vaffakiyetli taarruzlarda bulunmuş 

lardır, Av tayyarelerimiz iki bom
ba tayyaresinden birini düşürmüş 
lerdir. 

Afrikada hava harekatı 
Kahire: 17 [a. a.] - lngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliğinde, ln
giliz tayyarelerinin mütad ve mun
tazam iaaliyetlerine devamla düş· 

mana ağır hasar verildiği, bütün 
harekattan henüz iki lngiliz tayya
resinin dönmediği bildirilmektedir. 

Nairobi : 17 [a. a.] - Cenup 
Afrikası hava kuvvetlerinin tebliği: 

ltalyan Somalisinde Gugvenle 
Junba arasındaki köprü dubalar 
ve tel örgü şebekesi tahrip edil
miştir. Diğer bir lilo da Merka -
Bardera yolu üzerine motorlu nak· 
liyatı bombardıman etmiştir. 

lngilterege yapılan 
hava hücumları 

Londra: 17 [a. a.J - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Grup zamanı bir düşman tay
yaresi şimalişarki şehirlerinden biri 
ile !stanglye üzerine bompalar at· 
mışhr. Birkaç ev hasara uğramış, 

insanca zayiat pek az olmuştur. 

Maddi hasar yoktur. 
Londra: 17 [a. a.J - Dahili 

emniyet nezaretinin tebliği: 
Münferid düşman tayyareleri 

İngiltere üzerinde faaliyette bulun· 
muşlardır. Londra civarile şarki 
fngilterede bazı yerlere bombalar 
düşmüştür. Hasar azdır. Bir düş
man tayyaresi denize düşürülmüştür. 

Vilki, Çin'e de gidecek 
Nevyork 12 (a.a) - Assosiye· 

ted mevsuk bir menbadan öğren· 
diğine göre, Vilki Japon işgali al
tında bulunmıyan Çin mıntakaların- 1 da bir seyahat yapatckaır. 

• • 

ı 

.. .. 

/ 

Hitler 
Yugoslav ya-
dan neler 
istemiş? 
Yugoslavya, Yuna· 
nistanın akıbetine 

alika göstermelime 
imiş! 

B elgrad : 16 (AA.) Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Belgradda ancak dün sabah 
neşredilmiş olan re•mi Tebliğde, 

Başvekil ve Hariciye Nazırının Al
manyayı ziyaretleri öğreııilmiştir. 

Elde edilen malilmata göre, bu an· 
!aşmanın ilk teşebbüsü Berlinden 
değil Belgraddan gelmektedir 

Yug.,slav Harici Siyasetinin 
zimamdarları harbin Balkanlara si
rayeti takdirinde Almanyanın Yu· 
goslavya hakkındaki vazi}ellerini 
anlamak istemişlerdir. Belgraddaki 
intibaa göre, Yugoslav devlet a
damları, Almanyanın, Yugoslavya 
hakkındaki vaziyetlerini anlamak 
istemişlerdir. Belgrandaki intibaa 
göre, Yugoslav devlet a
damları, Almanyanın, Yugoslavya 
etrafında patlamak tehlikesini gös· 
teren hadiselere seyirci olarak kal· 
masını mümkün kılan temjnatını 

almış bir vaziyette dönmektedir
ler 

Neler Görüşüldü ? 

Belgrad: 16 [A.A.J - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Belgraddaki Diplomatik mah
fillere, Berchtesgaden de Yugos
lav Başvekili ve Hariciye Nazırı 
ile münakaşa edilen noktalar şun
lardır. 

l - Merkezi Avrupa ile Ege 
denizi arasındaki esas yolu teşkil 

eden ve Selal\iğe giden Morava 
nehri yolu ile Alman askerlerinin 
Yugoslavyadan geçmr.si hakkında 
Almanya tarafından birçok defa 
gizlice yapılan eski tekliflerin tek· 
rarı. 

2 - Alman kıtalarının Bulga
ristan tarikiyle geçmesi takdirinde 
Yugoslavyanın hattı hareketinin 
aydınlatılması. 

Almanların Selaniği işga i, Yu-

~·~~~~~~~~~~~~~, 

e 

lngiltere 
Uzak şarkta ihti
yati tedbir ahyor 

Lontlra 17 ( A.A) - Bri 
tanya hükilmoti, hududn aşağıda 
gösterilen kıt'anın seyrüsefain 
için tehlikeli olduğunu bildirmek
tedir: 

Şimalinde 002 derece 44 
şimali arz dairesi şarkında' 104 
derece, 30 şarki tul dairesi cenu· 
bunda 001 derece, 35 şimali 
arz dairesi garbinde Malezya sabili. 

Amirallik dairPsi yukarıda 
tahdid edilen bölgeye başka bir 
ilin yapılmadan mayin dökülece
ğini ve mezkilr bölgeden geçmek 
isteyecek vapur kaptanlarının 

Singapurdaki Britanya deniz me
kamlarından yol istemeleri icabe
deceğini tebliğ etmtlktedir. 

Bu talimata reayet etmeyen 
bütün vapurların akibetlerinden 
kendileri mesul olacaklardır. 

Cenova bombardmanında 
kaç kişi ölmüş? 

Roma 17 •( A.A) - Resmi 
bir tebliğe göre, lngiliz harp gemi· 
leri tarafından Cenovaya yapılan 
bombardman esnasında 144 kişi 
ölmüş, 272 kişi yaralanmıştır. 

Hopkins Nevyorka 
döndü 

Nevyork 17 ( A.A) - Ruz
veltin lngilttlredeki şah•i mümessili 
Hopkins bu gün Kliper tayyar~sile 
Nevyorka avdet etmiştir. Gazete
cilere beyanatında lngilterenin harbi 
kazanacağına kanaati olduğunu 
bildirmiştir. 

goslavyanın artık müstakil bir mu
kavemet arz edemiyeceği demek· 
tir. Bu duşünce muhtelif Yugoslav 
makamlarının ve askeri makamla
rının hattı hareketini tanzim eden 
esaslı noktayı teşkil eylemektedir. 

3 - Yugoslavyanın Üçlü 
pakta girmesi hakkında Alman 
talebi ki böyle bir iltihak, Mihve· 
rin son zamanda büyük reklamlar· 
la ilan ettiği ebedi dostluk siyase
tine rağmen bütün Yugoslav halkı 
nezdinde biç de sevilmeyen bir 
ovfiyete klacaktır. 

Hitler neler teklif etmiş? 
Belgra t 16 (A. A) Röyter 

ajansı bildiriyor : iyi malumat alan 
Belgrat mahfillerine göre Hitler, 
Yugoslavyaya hususı tekliflerde 
bulunmuştur. ve şimdi kat'i cevap 
beklemektedir. Hitler Yugoslavya ya 
Şimali Arnavutlukta Drin vadisi 
ile lşkodra şehrini ve 30 Km. ge· 
nişliğinde bir geçid ile Ege denizi
ne bir mahreç verilmesini ve Ohri 
gölü etrafındaki arazinin verilrnP.si
n.i teklif etmiş Yug~slavyanın, Ma~a. 
rıstana ve B~lgar.ıstana geçen har
pte kaybettıklerı üç eyaleti iade 
etmeıini istemiştir. Bundan başka 
Yugoslavyanın, Yunanistanın aki
betine alaka göstermesini ve Alman 
k!tatının Bulgaristan yolu ile Yuna
nıstana taarruz ettiklerinde, Yugos
lavyanın alacağı vaziyetin tavzihini 
talep etmiştir. Selahiyettar mahfil· 
ler, Yugoslavyanın bu teklifleri ka
bul etmiyeceğini zannetmektedir. 

. Belgrat. 16 (A. A.) _ Başve
kıl Svetko_vıç bugün öğleden son· 
ra Başvekıl muavini ve Hırvatlar 
Lideri Maçek ile görüşmelerde bu
lunmuştur. 
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ÇAK 1 C 1 EFE Zeynelv~:~mSun j 

Tefrika No. 
78 

na bakmayin, bana hak verip o işi 
unutun, yarın Dip Sahrenc'e gidelim. 

- Gidelim efe .. 
Vakit epeyce ilerlemişti. Çakıcı 

efe kalktı. Zevahirdeki tabiiliğe 
rağmen içine düşen şüphe bir türlü 
kendisini terketmemişti. Bu sebeple 
azami derecede ihtiyat ve teyakkuz 
içinde idi. 

Tam sokak kapısından dışarı 
çıktılar Çakıcı tereddüde lüzOm 
görmeden: 

- Asaf bey, sen ..• Y asef efendi 
sen de ... Şöyle önden yD:üyün ha-

kalım. 

Ve derhal tertibat alarak Ya· 
sel efendinin evine kadar aynı te
yakkuz ve ihtiyat içinde geldi. 

Orada ayrıldılar. 
Çakıcı yine her zamanki gibi 

muhafaza altında yatağına uzandı .• 
Zaten soyunmıyor, olduğu gibi 

yatarak uyuyordu. Ertesi günü Mi
las • Muğla • Küllük yollarının bir
leştiği noktada olan Dip sahrenç 
mevkiine gittiler. Milas eşrafından 
hacı Ali ağa zade Feyzullah ağa 
misafirlere kuzular kızartmış, helva. 
lar yaptırmıştı. yediler, içtiler, otu
rup kahvelerini içtiler. Çakıcının 
kızanları bermutad dört taraftan 
içeriye ve dışarıya karşı nöbet tu
tuyorlardı. 

Milas eşrafından Toksarı zade 
Riza bey merhum teklif etti: 

- Nişan atsak mı efe, ne der
sin? 

Çakıcı yine şüphelenmişti. Fa
kat bu teklife " hayır,, diyemezdi. 
Bu sebeple: 

- Hay, hay, dedi, atalım .. 

- Ner~ye atacağız? 
- Nereye isterseniz .. 
Feyzullah ağa söze karıştı: 
- Öyle uzun silahla nişancılık 

belli olmaz. Mavzerle herkes atar. 
Asıl marifet tabanca ile gözün gör· 
düğü yerde kahve fincanını vur· 
maktır. 

- Öyle olsun .. 
- Öyle olsun .. 
Ve uşaklardan birisinin elin• 

bir kahve fincanıvererek yolladılar. 
fincanı götüren adam 50 - 60 

adım kadar uzaklaştı. 
- Dur .. 
Durdu ue verilen işaret üzerin 

fincanı yere bırakıp çekildi. 
- Buyur efe .. 
- Benden başka atacak yok· 

mu canıaı? 
- Sen varken silah atmak bize 

düşmez efe .. 
Çakıcı ele çok naz etmedi. 

Belinden tabancasını çekince; ken
disine emin olanlara mahsus müste
rih bir tavırla bir kurşun salladı. 

Fakat o ne? fincan olduğu 

yerde duruyordu. 
bu sözü söyliyenin yuzurıe korkunç 

vurulmamıştı.. Bir guapla baktı. Sözü söyliyen 
Çakıcı efe vuramamıştı. Feyzullah ağa idi. 

k ~Zaman vücudundaki bütün - Ne baktın efe? tabanca 
kan~ eynine hücum etti. Çehrc>i dediğin 1500 kurşul\ atmaz ya .. el· 
ıp ırrnızı oldu. Elini tekr~r Leline bette eskir. 

attı, tabancasını çekmesile ateş et- Çakıcı efe, Feyzullah ağanın 
mesi bir oldu. samimiliğini derhal anlamıştı. 

F •kat yine vuramadı.. - iyi dedin ağa amma benim si· 
1-lerke hayret içinde idi. Çakıcı !ahım öyle eski değil .. 

Mehınet, o attığı kurşunla uçan - Öyle ise sen çoktandır kur· 
kuşla h" t rı vuran ma ır atıcı ne olmuş· şun a mamışsın. 
tu? Haşşöyle .. Halbuki bu iş ardını 

Çakıcı ise hicap ve füturundan 
bütün varlığı erimişti. Eyvahlar 
O~s~n. Şanı, şöhreti efeliği telikeye 
gırıyordu. 

Bilhassa bu •on düşünce onu 
kudurttu. Taliini, hayır bileğini bir 
daha tecrübeye kalkıştı. Bi kurşun 
daha attı, yine vuramadı. Her üç 
kurşun da fincanın dibinden toprak 
kaldırıyor, fakat fincanı bir türlü 
parçalayamıyordu. 

- Senin tabancan bozulmuş 
ele .. 

Çakıcı efe; alay mı ediyor diye 

bırakmağa gelmez. Müsaade et de 
bir de ben atayım. 

Feyzullah ağa helindeki taban· 
cayı çekip ateş etti. 

Fincan parça parça olmuştu. 
Çakıcıya da ne oluyordu? Ak· 

şam Halil beyin evinde tuhaf bir 
hadise canını sıkmış, neşesini ka
çırmıştı. işte bu gün de burada 
kendi vuramadıi;ı bir hedefi bir 
başkası • hem de ilk atımda • pa· 
ramparça ederek efenin bütün zev
kini kaçırıyordu, 

(Deflamı var) 
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BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

17 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

1 · Klevland 
il . .. 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 

Enaz 
Kr. S. 

P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 51 

• Ma.Parlağı 49 
Şark buğdayı 

Y. Çiğidi 
K.çiğidi 

En çok 
Kr. S. 

31 
51,50 
51 

Ankara Kambiyo Borsası 
17 Şubat 1941 

Kr 

Sterlin 
Dolar 

5 
132 

s. 
24 
20 

Ankara Radyosu 
( 18 Şubat SALI ) 

8.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.15 Müzik: Hafif program 

(Pi.) 
9,45,10,00 Ev kadını ·Yemek 

listesi. 
12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
12.33 Müzik: Türkçe plaklar. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik : Türkçe plaklar 

programın devamı. 

13.20, 14.00 Müzik: Karışık p· 
rogram [Pi] 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

15.00 Müzik: Cazbant (Pi) 

18.30 Konuşma (Çiftcinin saati]. 
18.45 Müzik: Çiftcinin saati. -

Köy Sazı. 
19"00 Müzik: Piano resitali -

Ferdi statzer. 
1930 Memleket Saaat Ayarı, 

ve Ajans Haberleri. 
19.45 Müzik: Radyo fasıl he • 

yeti. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Radyo kume heyeti 

Klasik program. 

21,30 Konuşma (Hukuk ilmini 
yayma kurumu adına Doçent Nihat 
Erim: 

" Umumi intihaplar karşısında 
vatandaşın vazifeleri.,). 

21.30 : Radyo salon orkestra· 
sı [Violonist Necip Aşkın idare· 
sinde] 

1. Lehar : Üç kadınlı addm 
operetinden vals: 

Yaban gülü. 

2, Joh. Strauss: Viyana şeker· 
lemel.,ri (Vals) 

3.Bru,.elmans: Felemen suit'i 
- Aşk gölü. 

4. Heuberger: Şark da suit'in' 
den dans eden genç kızla 

5. S, Rachmaninov: Prelude 
6. MouS!orgsky: Cho•entschina 

operasından dans 
7. Le har: Cloclo operetinden 

potpuri. 

22,30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(!'iat) . 

22.45 Radyo salon orkestrası prog· 
pr.:ıgramının devamı. 

22.50 Müzik: Cazband [ Pi. J 

23.l5/2330 Yarınki Program, 
ye kapanış. 

1 T 1J.. :n:~ V t ~J[ 1 
18 Şubat 1941 

SAL! 

YIL: 1941 • A Y·2 Gün:49 Kuım 101 
Rum; 1356 - Şubat 5 
Hicri 1360. Muharrem 21 
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! DOKTOR ! • • • • • 1 • ! Kema Satır ! 
• • . ... . 
• Has tal arını bergun : 
• ki • 
• Kızılay caddesinde mua· : 
• (9) • 
: yene evinde kabul eder. : : ...... . .................... 
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A\ll§A\l~A\ l' §l~IE~IA\§1 
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EN GÜZEL MACAR ARTiSTi 

MAGDA SCHNEIDER ' in nefis bir tarzda yarattığı 
Mevsimin Şahane Bir Filmi Olan 

Çardaş Diyarında 

Şahaserini takdim ediyor Macar Aşkları, Macar Musukiıi, Macar Valsleri ve Macar 
Çiganlarile harkulade bir tarzda yaşatılmış olan bu müstesna film tekrar 

ve Tekrar Görülmeğe Değer bir güzelliktedir. 
ILA YETEN : Heyecanlı ve meraklı Bir Casusluk Filmi 

i ...... - ............ --.. - ...... --····ı 
••ı CASUS AVCILAR f~• 

: ...................................................... : 
DiKKAT: Loca ve Numaralı Koltuklar gündüzden alınabilir. Telefoe 212 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Sinemanın üç Büyük Kudretli Yaratıcıları 

Garry Cooper - Ray Milland - Robert Preston 
Tarafından Harkulade bir tarzda temsil edilen Türkçe sözlü filmlerin en fevkaladesi 

~······••&••·················~ I Gönüllü Kahraman \ • • 

Senenin En büyük ve güzel Şark filmi Olan 

Türkçe Sözlü - ·•· - Arabça Şarkıll 

t'llDll - ---

-

SUllAN r-

Filmi Gördüğü Fevkalade Rağbet dolayısiyle yalnız TAN SINEMASINDA. Kalabalıktan yer bulamayıp 
<l 3n mek mecburiyetinde kalan Halkımızın seyredebilmesini temin maksadile birkaç gündaha gösterilecektir. 

ILA VE TEN : Heyecanlı Macera filmi 

PIRVASll SUVARI 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

HİNDLİLER GELİYOR 
30 Kısımlık Macera Filmi 

941 Modeli 
Oürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsulu bir şaheserdir 
Bilhassa 941 modellerindeki yenilikleri " DORKOPP 

" senenin en meshur bisikletlerinin birincisi yapmaktadır 
• 

Umumi satış yeri 
Necip Özyazğan Asfalt cadde No. 94 

Dörtyol ağzı Adana 

Zayi nüfus kağıdı 
Konya Karamanı nüfus 

müdürlüğünden talmış oldu
ğum nüfus kağıdım ile içinde 
bulunan Konyada 13 üncü 
alay 2 inci tabur 5 inci bö
lükten almış olduğum asker
lik vesikamı ,kazaen zayi et
tim. Yenisini alacağımdan es• 
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Karamanda 323 doğum· 
lu Salih oğlu Yusuf 

Asri Sinemada 
suvare Bugün gündüz 
845 matinesinden itibaren 

Kücük artist .. Fakat büyük sanatkar 
' $~RllY TIMPl 

Matine 

2,30 

Bugüne kadar yarattığı filmlerin en güzel ve en müessiri 

Küçük Prenses 
ilaveten : en son moda jurnalı 
IL~vn~ üD~ M~~lfillYllfil ... klYıçlYık 1Pır~li'i1~ 
•-·-•-•-•4?.l-'••-·-·-•-•~·=--Y~·~-'--•"i:!!!::lS,.€.ı~•,•-•,•..,...,,._.,~~~~-···••••••••'•••1-ı•• 
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BUGÜN MATBAASI 
Son Sistem Makinelerle 

Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N) Matbaa
sında Yapılabilir 
Sizde· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 

' (BUGÜN) Matbaasına 
YAPTIRINIZ. 

t ......... ~..... ,~·.ij; ' ... ~·. '!:'·' .( 't'• : ... :.-: , ...... !.' ~ .• ' -... . ...• -,· . l . , 
' ol,J • • , • ., • - • ,. •• • .. ~ ,. • 

Zayi şahadetndme 
1930-1931 ders yılı sene- 'ı 

!erinde Zeytunburnu Gedikli 

erbaş hazırlama okulundan 

aldığım 5 numaralı şahadetna

memi zayi ettim. Yenisini a· 
lacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Adana garında 10653 
kondoktor Enver Gür-
doğan 468 

Satıhk tarla 
Yarımca, Dedeler, Abdul

hadi ve Buruk köylerinin orta· 
sında mazbut hududu dahilin-

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3lkincifeşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 IKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. - Lira 

3 
" 

1000 
" 3000. - " 2 

" 750 
" 1500. - " 4 

" 500 
" 2000. 

" 8 
" 

250 
" 2000. - " 35 

" 
100 

" 3500. - " 
80 

" 50 
" 4000. - " 300 

" 
20 

" 6000. - " de 1000 dönüm ve mera sa- \....----·---------------...! 
tılıktır. Alacaklıların eski is
tasyonda Hüseyin daim Bengu 
evine muracaatları. 

18-21-23 467 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda tallinizi de denemiş olursunuz. 377 

:~ı::;~=;~~atçılar F. İzzet" ve z:ı::~~e H~;di~ .. , 
YENi SAAT VE FENNİ GÖZLÜK SATIŞ YERi : 

Memur Aranıyor vE TAMIRArıNı YAPAR 

Muhasebe uıulüne vakıf, 
~ 

ioiare kabiliyetini haiz bir 
(Büro şefi- muhasip) alınacak
tır. isteyenlerin müsbit evra· 
lariyle beraber saat 10-12 ve 
14-17 Umumi Katipliğe şah- ~ 
sen müracaattları. 

YENi OTEL KARŞISINDA - ADANA 

Ayçiçek 

Longines , Zenith , Arlon ve emsali her 
nevi kadın, erkek , kol ve cep zarif saat
lanmız geldi •• Bu saatların tekmil yedek 

470 469 
~ par c, alan özel o ı a r a k f abrikalarrndan ........................................................ 

D·ıkkat . Horozog"'lu Kişef!inden piyango bileti alan muhakkak : getirilmiştir 1 l 
• zengın olur. ~ Ayrıca Fenni Zeiss zarif ~ 

O• k' k t • Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlak~ 1 ~ gözlükl~rimiz de mevcuttur ~ 
1 a • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü Tamırat garantilidir ..... 

Halkavi Reisliğinden Adana hava kurumundan: 
~"'-R"'0"0 Radyosundan Almalı. (Mükafatlı Bisiklet Koşusu) Şubemize ait asfalt cadde 

23-Şubat-941 pazar günü üzerindeki bahçe divarının 

Dik kat . Gramafon almak istiyorsanız Horozoğlü Mağazasına uğrayınız her çeşit 
• Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat : ~t:~vi~d~n~!d~~~~ Kitaplannı ve okul Malzemesini Horozoğlu 
nız men faatınız icabıdır. 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 1 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

evimiz tarafından mükafatlı 276 lira keşif bedelli sıvası 
bir bisiklet koşusu tertip ve bazı tamiratı eksiltmeye 
edilmiştir. Kaydolmak ve konmuştur. Şubatın 20 nci 
şaraiti anlamak üzere Halkevi Perşembe günü saat 17 de 
bürosuna müracaat edilmesi ihale edilecektir. isteklilerin 
ilan olunur. şubeye gelmeleri. 

16 • 18 - 20 464 1 18-19 447 

lmtigaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi Neşrigat Miidiirii : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 


