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lngiliz Hariciye Nazırı Eden Dün , 
Şehrimizden Geçerek Ankaraya Gitti 

Roma Kartaca yı . . 
1 

-, v ö u d 
Elçımız e yap ıgı g r şme e 

nasıl ~a.ğlub Çorçil 
-

etmıştı ? ingilterenin Balkan 
Yazan: CaA~~~r~~~! siyasetini 'anlattı 
U zun zamandanberi ltalyan Batvekll TUrklyenln ta· 

ba1vekilinin sesi çıkmaz, ahhUtlerine Sadık kala· 
sözü İfİtilmez olmuştu. sükuta, SÜ- cağına itimadı olduAunu 
kuna alışkın olmıyan, envai çeşit b İ I d İ r d j 
jestlerle balkonlarda, top arabala- l--
rında, at üzerlerinde heyecanlı nu- 1 Anadolu Ajansı 
tuklar söylemeği, elinde kah kılıç, 

kih bomba ve kah kitap tutarak Londra 26- Gazeteler Çörçi-
bitabelerde bulunmagı itiyad edin- !in dün yabancı diplomatlarla yap-
miş olan lıalyan diktatörünün bu tığı görüşmeleri tebarüz ettiriyor· 
hali herkesi hayrete düşürmüştü. lar, Taymis diyo'rki: "Çörçil Ja· 
Duçe niçin söylemiyordu? niçin ponya ve Tiirkiye büyük Elçilerile 
konuşmuyordu? sesi mi kısılmıştı? ve Yunan Elçisile yaptığı görüşme 
dili mi tutulmuştu? Öyle ise şimdi terde son zamanlarlarda girginli-
nasıl konuşabildi? Öyle anlaşılıyor ğin artmış olduğu uzak şark ve 
ki Mösyö Musolini Arnavutlukta Balkanlarda lngilterenin takib et-
ve bunu takiben de Afrikada yedi- tiği siyaseti sarih surette diplomat· 
ği darbelerin tesiri altında bir !ara anlatmıştır. 
aralık şaşkın ve kötü bir vaziyete Japon büyük Elçisine Singapor-
düşerek afalladı. Dili tutuldu. Se· da alınan tedbirlerin ihtiyati ma-
sinde çıkacak kuvvet, dudakların- hiyyette olduğunu temin etmiş v~ 
da oynıyacak mecal kalmadı. Ne lngilterenin harbi kazanmak azmı-
yapacağını, ne söyliyeceğini, nasıl ni teyit eylemiştir. 
hareket edeceğini bilemedi, kesti- Çörçil, Türkiye ve Yunan 
remedi. Çünkü başına gelen leli- Elçilerile yaptığı görüşmelerde Ede. 
ketlerin iizemeti onu general Kam- nin orta şark seyahatinden ve Ak 
len'in vaziyetine sokmuştu. denizdeki lnğiliz Stratejisinin in-

Bu şaşkınlık. bir müddet de- kişafından bahs etmişdir. Tür ki yenin 
vam etti. Fakat Musolininin bu ko- taahhütlerine sad•k kalacağına iti. 
nuşmasına bakılırsa, onun bu !ela- madını bildirmiş ve Yunanistanın 
kete de, bu bozguna da, dilini, ha- mücadel~sine hayranlıklarını ilave 
reketlerini uydurmuş ve Alman yar· etmiştir. 
dımlarından biraz cesaret almış ol- !'·--:.;;;,;,;_ __________ _, 

duğuv:i~~~ı~~~nin bu da fasında- Sof yadaki İngiliz 
ki teraneleriyle, dünkü konuşma!•- E lçı·sı· ayrı lacak mı'. 
rı arasında da büyük bir fark gö-
ze çarpıyor. Düne kadar Musolini Londra 25 (a. a.) - Sofyada
her şeyi ltalyan kudretiyle yapacağı ki lngiliz Elçisinin, Elçilik memur-
nı, Akdenizi lıalyan donanmuiyle larile beraber bu balta Bulrar pa-
bir ltalyan gölü haline koyacağını yıtahtını terk edeceği hakkında 
söyleyip durdu. Bu günse bütün Londrada hiç bir ma!Omat yoktur. 
ümidini Hitlerin yardımına bağlamış Yalnız Bulgaristanda bir Alman 
görünüyor. Çünkii nutkunda hep hareketine bağlı bulunan böyle bir 
Almanyanın askeri kabiliyetinden kararın alınıp alınmaması lüzumu 
bahsediyor. Fakat Arnavutluktaki bizzat elçiliğin takdirine bağlıdır. 
ltalyan zaferlerini de! şu sözlerle 
ifade etmekten geçemiyor. 

Musolini diyor ki; Arnavutluktaki 
ltalyan askerleri muhteşem bir tar~
da hareket etmişler ve seelsanevı 
mahiyette şan ve şeref sahifeleri 
yazmışlardır. Bu sözleri dinlediği 
zaman insan bir müddet adeta bir 
hafıza oyunu karşısında kalıp kal
madığını düşünmek zaruretinde ka
lıyor ve acaba diyor!? Hangi ihtişam 
hangi efsanevi mahiyeti? Eger dün
ya askerlik bakayesinin bilmediği 
tarzda lıalyan ordusunun firarı ye
ni bir askeri sistem ve kahraman
lık olarak tavsif edilmeğe layık bir 
şeyse buna denecek bir şey ola
maz. 

Aksi takdirde ltalyanın Arna
vutlukta hakiki kahraman Yunan 
efzunları karşısında uğradığı hezi
met ihtişam kelimesile değil ancak 
ve a<ıcak ltalyanın inhidamı şeklin 
de kabili izabtır. Bu kadar yüksek 
atmak ta kafi gelmiyormuş gibi 
Mösyö Mussolini bir de tarihten 
misaller alarak nihai ltalyan zafe
rini müemmen göstermek istiyor. 
Fakat bu misalden de büyük bir 
hataya sapmaktan kendini kurtara

mıyor. Çünkü diyor ki, Roma ni
hayetinde kartacayı tahrip ederek 
haritadan silmiştir. Bu gayet doğ
ru bir hakikaıtır. itiraz götürecek 
bir tek noktası dahi yoktur. 

Yalnız Roma bu muvalfakiyeti 
ve bu zaferini neye medyundur? 
250 sene Kartaca ile sulh halinde 
yaşayan Messina, buğazından Kar 
tacanın müsaadesile geçebilen Ro
ma nihai zaferi hangi harp vasıta .. 
•ile temin etmiştir? Üstün donan· 
ma kuvvetlerile değil mi? Bu ha
kikati herkesten iyi Sinyor Musso
lininin takdir etmesi doğru olmaz 
mı? Bugün de aynı vaziyet millet 
ler değişmek şartile ayni değil mi 
dir? lngiliz donanmuı Akdenizde 
at oynatırken, Adriyatik önlerinde 

Mareşal 
Peten 

5 kitillk yeni bir kabine 
kurdu 

Londra 26 (a.a.)-Vişiden ge
len haberlere göre, mareşal Peten 
5 kişilik bir kabine ~urmuştur. Dar
lan Heşvekil muavinliğine ve ha
riciye, dahiliye ve bahriye nazırlık
larına , General Hutzinger bahriye 
nazırlığına, Bar telemi adliye nazır· 
lığına Burtiliye Maliye nazırlıf'ına 

, Karziyo ziraat nazırlığına tayin 
edilmişlerdir. 

F ransanın almanya ile işbirliii 
yapmak azmini beyan eden bir teb
liiin Vişide neşredildiği söylenmek
tedir. 

pervasız dolaşırken, Cenovayı bom
bardıman ederken kaçacak delik 
arayan ltalyan donanması nerede
dir? Şu halde eğer tarihten misal· 
ler, vesikalar alarak muvaffakiyet 
ve zafer sırlarının ne olduğunu 
anlamak istiyorsak, bila şek ve 
şüphe nihai zaferin denizlerde ha
kim olan ve bugün Akdenizde Ro
manın vaziyetine geçmiş bulunan 
lngiltere lehine olacağına inanmak 
ta zerre kadar bir ~tereddüde düş
mememiz icap eder. 

Demek oluyor ki Mösyö Mus· 
solini uzun bir sükOttan sonra 
tekrar söze başlamakla, milletine 
mübalal!'alı vaidler de bulunmakla 
hiç bir şey yapmış olmuyor, Bilakis 
A1manyan1n tesiri ve esareti altına 
girdiğini kendi dilile de itiraf et
miş bulunuyor. Bu itibarla Musso
lininin yeni nutkunun kendi yanık 
yüreği ve paniğe uğramış ltalyan 
milleti için bir teselliden başka hiç 
bir şey ifade eder bir mahiyeti 
yoktur diyebiliriz. 

Almanya 
Balkanlarda nicin 

1 

harekete geçemiyor 
Londra 26 (a.a.) - Müstakil 

Fransız ajansına göre, Balkanların 

vaziyeti iki meçhulü bir muadele 
halindedir. Romanyada toplanan Al
man kuvvetlerinin bütün hazırlıkla
rı ikmal edildiği halde harekete 
geçmeleri küçük iki meçhuı karşı
sında kaldıkları içindir: Sularda 
Türkiye ve Yugoslavyanın alacak
ları vaziyettir. Almanlar Türk -
Bulgar deklarasyonunu istedikleri gi
bi efsir edebilirler. Fakat lngiltere 
Türkiyenin taahhütlerine olan sada
katından bir an bile şüphe. etmemiş. 
tir. 

2 Nutuk hak
kında tefsirler 

Berlln, Mussollnlnln; 
Londra ise Hltlerln 
nutkunu tahlil ediyer 

Beri in 26 [ a. a.[ - Her hangi 
bir devlet adamının milletine karşı 
Mussolini'nin son nutkundaki kadar 
açık olarak hakikatı izah ettiği gö
rülmemiştir. Demokrasi kabineleri
nin gizli celselerinde müzakere et
tikleri bu gibi meseleleri Mussolini 
açıktan açığa milletine bildirmekle 
Demokrasi propagandasını mükem· 
melen tekzip etmiştir. 

İngilizler bu nutuktaki cümle
lerden birisi üzerinde biraz düşün
mek istiyorlarsa ilki>aharın yak
laştığı cümlesini hatırlasınlar. Her 
istikametten kendisini gösterecek 
olan bu ilkbahar telmihi son dar
benin indirileceği muharebe hak
kında henüz hiç bir fikirleri olmı
yan lngilizlerin bütün düşüncelerini 
ortadan kaldıracak mahiyettedir. 

Londra 36 [a. a.J - lngiliz 
mahfilleri Hitlerin nutkunda yeni 
hiç bir şey olmadıii'ı kanaatında• 
dırlar. Bu mahfiller şu noktayı te
barüz ettiriyorlar: 

Hitler Alman milletine 1941 
senesinde harbi bitireceğini vaad ... 
etm işti. Halbuki yeni nutukta böyle 
bir teminat yoktur . Hitlerin, lngit ... 
terenin 1941 de kat'i neticeyi ala· 
cağı tarzında logiliz milletine vaid
lered bulunulduğuna dair telmihine 
karşı Çörçilin hiç bir zaman böyle 
bir söz söylemediii, bilikis ekse· 
riya 1941 ve 44 senelerinde ya~•: 
lacak muharebelerden bahsettıgı 

hatdatılmaktadır. 

lngiliz tayyareleri Makale 
hava meydanına hucum 

ettiler 
Kahire 25 ( A.A ) lngiliı 

hava kuvvetlerinin tebliği: 
Eritrede tayyarelerimiz Maka· 

lede yerde bulunan düşman tayya
relerine mitralyozla hücum ve 5 
düşman tayyaresini tahrip etuıiş, 
diğer bazılarını da ağır hasar~ 
uğratmıştır. Bir düşman tayyar•" 
hava muharebesinde düşürülmüştür. 
Diğer bir düşman tayyaresinin de 
bir lngiliz avcısı tarafından Musav• 
va cıvarında düşürüldüğü öğrenil· 
miştir. 

ltalyan Somalisine de taarrııı: 
edilmiştir. Habeşistanda bir otomo· 
bil nakliye kolu ile antrepolar• 
tam isabetler kaydettik. Tayyare· 
!erimiz Arnavutlukta Yunan ordu
sunun harekitına müessir birsurette 
müzaheret etmişlerdir. iki tayyare· 
mlz üssüne dönmemiştir. 

lngiliz tayyareleri· 
nin yaptıkları hü· 

cumıar 
Kahire 26 [a.a) - Orta şırk

taki lngiliz hava kuvvetleri karar· 
gihının tebliği : 

lngiliz tayyareleri Tepedelen 
civarındaki ltalyan askeri binala· 
rile motorlu nakliye vutalarını 
dün bombardıman etmişlerdir. 

T 

l' 

·lngiliz hariciye nazırı Eden, 
orta şarkta yaptıği aon 
teftişlerinden birinde 

ingiliz genel kurmay 
Başkanı general Dil 
Hariciye nazın Ede-
ne refakat ediyor 

Mister Eden, geni bir seygahate 
çıkmak üzere tayyareye binerken 

azır Adana'da te
zahüratla Karşılandı 

_General Dil, kendilerini selam lı yan müfreze
mizi teftişederken Türkçe oıarak "Merhaba 
asker! " Dedi ve "sağol,, cevabile ka rşllandı 

lngiltere Hariciye nazırı Mister ı ---;:;;:::;:;:;-::-;:;::;--:--;--:-----_::_ __________ _ 
Edenle lngiliz ordusu genel kur- Mussolini ve Hitler tarafından - ı ki M 

b k 1 D 1 d soy eme e usoliniyi takdir ve may aş anı genera i ; ün saat söylenen nutukların tefsirleri dün-
18 de tayyare ile şehrimize gel- b taltif edebilirdi. Hitlere göre Al· 
mişler ve hava meydanında Vali, ya mat uatını ve radyolarını alaka- man deniz altıları 48 saat zarfında 
komntanlarımız, Belediye Reisi, Vi- dar eden başlıca mesele olmakta 215 b' t 'l 1 

ın onı ato uk remi Laiırmiı· liiyet ee belediye erkanile binlerle devam ediyor. Bütün tefsirler nut- ı d l "k' 1 ·ı 
ar ır • .a ın ngı iz kaynakları bu 

halk taralı:ıdan hararetle karşılan- kun tam bir aciz ifade ettig· i nok· h b · l 
1 d 1 ·ı· b"kQ · a erın ası sız oldug· unu ortaya mış ar ır. ngı ız u mebnin An- tasında birleşmektedir. 

k f. · 1 M · k 1 koyunca Almanlarda sonradan bu ara se ırıy e ersın onso oı.u da Mussolini, nutku-
nazırla ıreneralı şehrimizde karşıla- nun bir kaç ye- rakamın bir zühul 
~·!!ardır. l!tik~alciler arasında Ha- rinde bir kaç hü· eseri olduiunu, 
rı_cıye Vekaletı hususi kalem mu·. k hakiki rakamın55 
d ü Abd il h z yü tezada düş-
u~, u .a. eki de vardı; Mu- müştür. Evvela bin tonilato bu-

maı.eyh Harıcıye Vekilimiz Şükrü 
S · ı harbe hazırlanma-ara~~g u namıua misafirlere "hoş 
geldını.z,, demiştir. dan girildiğini söy 

. Mıster Edenle general Dil ve !emiş, sonra "ta· 
maıyetlerind k' rih bizim buğazı-
danınd h !ek ı zevat tayyare m6y- mıza sarıldı.,, de Hitler h a a tarafından şiddetle 
v: \;rar~tle alkışlanmışlar ve bir miş ve Libyaya A •k J 

b~uıı' ıet ıstiruhattan sonra otomo- gönderilen ita!- merı aya ua 

lunduğunu söyle 
diler.Hitlerin son 
nutkunda söylediği 
l!'ibi Almanyanın 
l!'Üvendiği deniz 
harbi ise bu, lnai 
lizleri pek korkut
maz. Zira Alman 
lar ayni silahı 
umumi harpde de 
kullanmışlardı • 

1 er e ve Ku K" • "k" I yan kuvvetlerini 
yeni oteel' - ~.u opru tarı ıy e k 1 J 
Asfalt dıdn onunden sola dönerek r•. a.m arla bildir me guan 
ler ve ~a eden istasyona gitmiş- mıştır. 
bir böl~s~asyan binasının Önünde Lakin hakikat şudur ki, Musso-1 
la 1

11 
asker tarafından selam- !ini bu harbe bilerek girmiştir. Fa 

nını~ ardır. kat samimi bir lisanla harbin lıal-
Mıster Edenle General Dil oto- ya aleyhine inkişaf ettiğini söyle-

İo;~lden iner inmez askeri bando mesi, daima doğru söylediğini 
nrı ız ve Türk marşlarını çalmış anlatmak içindir. Halbuki harbin 
v~ her iki marş gerek misafirleri- ltalya aleyhine döndüğünü kör 
mız ve gerek halk tarafından ihti- olanlar bile görmektedir. Bu nu-
~~ içinde sakinane dinlenmiştir. tuktan anlaşıldıiına göre Mussoli· 
b ıster Eden derin bir huşQ içinde ni artık Almanlara baglanmıştır. 

ulunuyor, Türk ve lngiliz general- Almanyadan ltalyanın kurtarılma-
leri d ı· · · sını beklemektedir. Zira artık lıal 
1 e se am v•zıyetınde duruyor- k d k 
ardı. ya en i urtuluşunu kendi kurta-

Marşlar bittikten sonra gene· 
ra! Dil askerin önüne gelerek türk
çe "Merhaba asker demiş ve 
kahraman bölügümüzÜ~ "Sağ ol,, 
mukabelesi ortalığı çınlatmıştır. 
Bundan sonra Mister Edenle gene
ral Dil ihtiram bölügünü dikkat ve 
alaka ile •teftiş etmişler ve bölük 
kumandanile takım Subaylarının 
ellerini sıkmak suretile Türk ordu· 
•una nörmetlerini izhar etmişlerdir. 

Misafirlerimiz istasyonun içini 
ve dışını dolduran Kadın-Erkek 
binl~rce halkın hiç kesilmeyen al
kışları arasında istasyona rirerek 
ıoerdivenlerden çıkmışlar <1e kendi-

ram az, 
Hitler ise nutkuna mutad oldu

ğu veçhile versay muahedesinden 
başlamış v~ •. b~r .~aman Musoliniye 
yardım ettıgını gostermek için ltal
yan ordularının düşman kuvvetle
rini meşğul ettiğini söylemiştir. Hit
ler ancak, ltaly~~ o!'~usunun düş
man kuvvetlerını ışgal ettiğini 

leri için hazırlanan hususi tir= 
binmişlerdir. istasyon medhalinden 
vagona kadar halkın muttasıl alkış
laması karşısında Mister Edenle 
general Dil sık sık el işareti yap
mak ve selam vermekle halka mu
kabele ediyorlardı. 

[Deflamı ilcincide} 

okudu 
Gerçe deniz altı şiddetli bir silih 
olmakla beraber lngilizler buna 
karşı bir çok tedbir almış bulunu
yorlar. 

Amerikalılar, bitlerin •on not. 
kanda bu meydan okumasını ken
dilerine karşı da savrulmuş telakkı 
etmektedirler. Hitlerin sözlerinden 
de anlaşılmaktadırki: Almanyanın 
lngiltereyi mailup etmek için fÜ• 

vendiği vasıtta yalnız denizaltı de
gildir. Hitler ilk bahardan da bab-
setmiştir. Fakat mücadelenin ne 
zaman başlayacağını tayin etme· 
miştir. Hitlerin bu defaki sözlerinde 
Amerikaya hiç bir ima olmaması 
bilhassa dikkate layıktır. Hatırlar· 
dadirki; daha evvel nutuk söyleyen 
Hitler Amerikaya şiddetle hücum 
etmişti. Bu defa sükut etmesi Ame· 
rikalıların tehditlerden korkmadık· 
)arını ve lngiltereye yardıma de-

t · ol· vam edeceklerini kabul e mıJ 
d d 

.,_ ardımının 
masın an ır. Amerı"'an Y J 

. . . d" e k• ar önüne geçmek ıçın .şım ıy .1 J ony• ı e 
Hitler tehditlerle ve •P dı .I 

/D"amı üçilçil 11
' 



2 BUGÜN 

TARİH 

Yunanlılarla Romalılar 
arasındaki muharebeler 
A rnavutlukta cereyan eden 

muharebeler Yunanistanla 
ltalya arasında ilk barp değildir. 
Bundan 22 asır evvel Epir kralı 
Pyrrhus Romalılarla senelerce sü
ren bir muharebeye tutuşmuştu. 
Kral Pyrrhus, kendisini Yunan 
esatirinde kahramanlığından dolayı 
yarı Allah teliikki edil~n Achille'in 
ahfadından addettiği cihetle, dün
yayı fethetmek sevdasına kapıl-

halde hiddetlenmiş, tıklım tıklım 
dolu olan hamamları, tiyatroları ve 
sair eğlence yerlerini kapatmış, eli 
silah tutacak bütün erkekleri as
kere almıştır. 

Roma konsülü Levinus Tarant 
üzerine yörüyordu. Bunun üzerine 
Pyrrhus sulhperver ümidlerle Ta
ranta geldiğini söylemiş ve iki ta
raf arasında tavassutta bulunmağı 

teklif etmiştir. Fakat Romalı Ge
neral bu tekliflere: 

- Pek geçi ce-

ITn çok yiyen 
hayvan 

Vaşington 
enstitüsü ta 
rafından ya
pılan ted-

kiklere göre dünyanın en çok et 
yiyen hayvanı Leptodactylus Pen
tadaetlus adında bir nevi siyah 
kurbağadır. 

Bu kurbağanın başı çok bü
yüktür. Başında hemen yarısını 
ağzı teşkil etmektedir. Ağızda 

kürek kadar uzun müthiş bir dil 
vardır. 

Et yiyen kurbağa en tehlike
li hayvanlarla müco.deleden çekinme 
mektedir. Kurbağa oldukça büyük 
yılanları kafalarından yakalıyarak 

yutmaktadır. 

• 
1 
A vrupada keçisi ~~g:; 

b 1 1 k t dolayı-..!" o mem e e siyle İS· 
mi çok anılan Arnavutlukta, bü
tün Avrupa memleketlerine nis
betle çok keçi vardır. Tutulan 
en yeni istatistikltre göre, Yunan 
-ltalyan harbinden evvel Arna
vutlukta 1 milyon 72 bin 375 ke
çi, yahut kilometre murabaında 

338 keçi varmış. Arnavutlukta 
bin kişiye 880 keçi düşüyormuş . 

Keçi Arnavut ailesinin en 
mühim ev hayvanını, gelirini teş· 
kil etmektedir, Diri ve kesilmiş 

olarak keçi ve keçi derisi ihraca
tı, Arnavutluk ihracatının başın

da geliyor. 1940 yılında Arnavut
luktan 331 bin keci ihraç edil
miştir. 

• 
1 Garip bir karar 1 

Amerika- 1 

da bir ha
kim çok 

garip bir karar vermiştir: Genç 
bir kadın Şikago hukuk mahke
mesinde bir taksi sahibi ile şofö
rü aleyhinde bir zarar ve ziyan 
davası açmıştır. Genç kadın işine 
giderken şoförün dikkatsizliği yü
zünden kendisine otomobil çarp
mıştır. 

Bu sadmeden kadının boğazı 

zedelenerek sesini kaybctmiştir.Bi 
moda mağazasında tezgiıhdarlık 

yapan kadın sesini kaybettik
ten sonra işinden çıkarılmıştır. 

Otomobil sahibi ile şoförü 

kadının boğazının hakikaten ze
delenip zedelenmediğini anlamak 
için tıbbi muayene yapılmasını 

1 istemişlerdir. J 

Kadın e;kiden sesi iyi oldu- I 
ğunu isbat etmek için doktoru.ıu 1 
şabit olarak göstermiştir. Doktor 
genç kadının vaktiyle gür sesli 
olduğunu ve kazadan sonra sesi 
kısıldığını söylemiştir. 

Hakim otomobil sahibi il~ 

şoförünü kadına on senede biner 
dolar tazminat vermeğe mahkum 
etmiştir. Fakat bir şartla: 

Kadın bu müddet zarfında 

yüksek sesle konuşmıyacaktır. Bir 
defa böyle konuşacak olursa hü
küm "akit olacak ve bir daha 
tazminat alamıyaca ktır. 

Hakim, ses kısılması yalandan 
iddia edilmişse yüksek sesle ko
nuşmamak için konulan şartın ka
dına ağır bir ceza teşkil edeceği
ni ilive etmiştir. 

BugUn'Un Romanı : 83 

BU K ADIN 
- Pek sinir !isin; iyi alamet de

ğil.. Üstelik nazik de değilsini1, 

ayıp şeyi 
Alman zabiti bağırdı: 
- Sen sus! 

Bir dakika geçti. Kompars so
ğuk kanlılığını kaybetmekteydi. Bu 

bekleyiş onun sinirlerini bozuyor
du. Carip bir tedaile mazisinden 

böyle teklikeli bir sahneyi hatırla
dı: 1914 Eylülünde Maranda bölü
ğünün başında terkedilmiş bir Fran
sız köyüne girmişti. Köyde kimse
ler yoktu, ortalık sessizdi. Zafer 
mi? Hayır. Bütün hisleri ezici bir 
mukabil taarruzun gelmek üzere 
olduğunu haber veriyordu, Gözle
rini bir seyyar hastanede açmıştı. 

Karşısındaki dört Fransız ne 
kadar fedakar ve ölümü ne kadar 
göze alınış olurlarsa olsunlar yeis 
alametleri gösterebilirler, bu yeisle 
kendilerini kurtarmak üzere birte
şebbüse geçebilirlerdi Halbuki yal· 
nız Haym değil, diğer üçüde Kom-

parsca meçhul fakat muhakkak bir 
yardımı sakin emin bekler görünü· 
yorlardı. 

Kompars yaklaşan bir fırtına
nın tevlit ettiği asabi hali hissetti. 
Zaman mefhumunu kaybetmişti. Ne 
kadar zamandır bekliyordu; Konard 
neden hala gelmemişti? 

Heyecanını yenmek için bir 
meşguliyet, aradı ve bunu konuş
makta buldu: 

- Haym. Bu üçüncü kat mah
zenin mevcudiyetini nasıl gizli tut
tuğunu anlayamadım. 

Bunun sebebini malumat 
noksanın1zda ve aceleci tabiatiniz. 
de arayınız. 

Hayın , belki tahsilim az 
ama hiç aceleci deği limdir. 

- Haydi canım! 16 Haziranda 
belediye dairesinde memur, mahzen· 
lerin derinliğinin, iki yüz sene ev
vel yazılmış bir esere atien üç 
perche,. olduğunu söylemişti. Ben 
titremeğe başlad1m. Siz hemen eli-

Toprak Ofisi Ekmek ve Un 
Fabrikaları kurabilecek 

Ankara (Hususi) - Toprak mahsulleri Ofisi ıçın Ticaret Vekaleti 
tarafından hazırlanan nizamname meriyete girmiştir. Bu nizamname ile 
Ofisin selahiyeti genişlemekte, vazifeleri de artmaktadır. 

Tesbit edilen buğday alım yerlerinde faaliyet zamanlarının kararlaş· 
tırılması veya taaliyetin muvakkaten durdurulması ofisin taktirine bıra
kılmıştır. Ofis Ticaret Vekaletince lüzum görülecek yerlere alıcı ekip
ler gönderecek ve mübayaa bu suretle yapılacaktır. Ofisin yapacağı 
mühim işlerden biri de Ticaret Vekaletinin muvafakatile lüzum gördü
gu yerlerde ekmek ve un fabrikaları kurmaktır. Ofis her nevi un ve 
mamulleri sanayiile meşgul ol"bilecektir. Bu cümleden olmak üzere ye
ni bir kararname ile Siird vilayeti merkezinden Yeni Hayat un labri· 
kasına hükumetçe el konulmuş ve bu fabrikayı işletmek vazifesi 35 
bin liralık kredi ile Toprak Mahsulleri Ofisine verilmiştir. 

Profesör Af et 
Bir Talebe grubile Ha
tayda tetkikler yapıyor 

Antakya (Hususi) - Türk ta
rih kurumu Asbaşkanı Profesör 
Bayan Afetin Dil, Tarih ve Coğ

rafya fakültesinden bir talebe gru
bu ile Hataya geleceğini bildir
miştim. Profesör Afet ve refab
tindeki heyet evvelki gün , akşam 

lskenderuna ve oradan şehrimize 

gelmişlerdir. 

Misafirler şerefine dün Beledi

ye tarafından Turizm otelinde bir 

ögle yemegi verilmiş, ziyafette va

limizle hükumet, parti belediye er
kinı ve matbuat mümessilleri ha
zır bulunmuşlardır. Halayın tarihi 

eserleri hakkında faydalı hasbihal
lerde bulunulmuştur . 

Almanyaya Mersinden 
yapılacak ihracat 

Mersin (Hususi) - Almanyaya 
yapılan muhtelif emtea satışların

dan Mersin mıntakasına verilen 
121,800 liralık Deri ile 4000 lira

l;k Balmumu hakkınJa evvelki gün 

mıntaka ticaret müdürlüğünde mü
dür Bay Halil Midhat Karagüllenin 

riyasetinde toplanan alakadar ihra· 
catçılar, yapılacak ihraca.tın tevzii 
işini görüşmüşler ve pay tevzii ta· 
limatnamesi mucibince kendi ara
larında taksim etmişlerdir. 

Ceyhan çocuk esirgeme 
kurumunun faaliyeti 
Ceyhan (Hususi) - Kazamız ço

cuk esirgeme kurumunun başında 

bulunan çok çalışkan Bayan Huri
ye kaptanoğlu sönük bir vaziyet
te iken bu kurumun başına geçmiş 
ve bugün kurumu memlekete fay
dalı bir şekle koymuştur. Memle
ketin aç, çıplak ve kimsesiz yavru· 
!arına her türlü yardımda bulundu
ğunu haber alıyoruz . • 

Öğrendiğimize göre, Zaloğlu 
fabrikasında katip Hamid Selçuk 
adında hamiyetli bir yur.Jda:ı kurum 
merkezine gelerek kendiliğindan 

aza kaydolmuş ve taahhüdünü de 
peşin olarak vermekle beraber250 
kuruşta teberruda bulunmuştur, 

Diğer .zengin ve münevver 
yurddaşlarımızın da çok hayırlı iş· 
ler gören bu kuruma hamiyetlerini 
göstermelerini temenni ederiz. 

(H. Sevil) 

iaşe teşkilatı 
Teşkilatta bir vazifeye 

kayrılmak istiyenlerin sayı
sı günden güne artıyormuş 

Ankara (Hususi muhabirimiz
den) - iaşe teşkilatının laaliy~te 
geçmesi münasebe!iyle bazı kim~ 

selerin yaşlarına, tahsil dereceleri
ne ve maaş vaziyetlerine bakma· 
dan terfih edilmeleri için Vekalete 
müracaat ederek yeni teşkilatta bir 
vazifeye kayrılmak isteğinde bulun
duklarını ve bunların sayısının gün 
geçtikçe artmakta olduğunu söy
liyen selahiyet sahibi bir zat, bu 
teşkilatın da diğer devlet teşkilat

larından farksız ve barem kanunu 
hükümlerine tabi bir devlet mües
sesesi olduğunu kaydederek bura
da vazife alacak kimselerin de ay
ni şartlara ve esaslara tabi olduk
larını söylemiş ve bu gibi müraca
atlardan müsbet bir netice alına

mıyacağını ilave eylemiştir. 

İngiliz Hariciye 
Nazırı Eden 
(Baştarafı birincide) 

O kadar mütehassıs olmuşlar
dır ki vagona çıkdıkları halde bir 
türlü içeriye girmiyorlar ve vagonun 
arka sahanlığında muttası l hal kı 

selamlayorlardı. Bu sıcak karşılayışın 
tesiri misafirlerimizin yüzlerinde be
liren mell'nuniyet alametlerinden 
temamile anlaşı makta idi. 

Tren halkın alkışları arasında 
hareket ettiği zaman misafirleri ha
raretle karşılıyan halk, daha derin 
bir hararet içinde uğurlamış ve ln
giliz dostlarımız ilk defa ayak bas
tıkları Türk topraklarında gördük
leri samimiyete pencereden el sal· 
lamak suretiyle mukabele etmiştir. 

lngiliz ordusu genel Kurmay 
Başkanı General Dilin yanında da

ha iki lngiliz Generalı vardı. 
Mister Eden,bilindigi veçhile, 

dünyanın en şık adamlarından biri
dir. Filhakika açık renk ve kurva
ze ceketli bir elbise giyen lngiltere 
Hariciye nazırı, uzun boylu itina ile 
taranmış başı, döğmeleri ilikli ca
keti ve tek buruşuğu olmayan pan
toloniyle cidden pek zarif ve şıktı. 
Resimlerinde kumral saçlı ve esmer
ce renkli çıka:ı Eden hakikatte tam 
lngiliz tipinde sarışın bir zattır. Şi
mdi 44 yaşında bulunduguna göre 
lngilterenin en genç nazırıdır, Mi
safirlerimizin Aokarada ne kadar 
kalacakları belli değildir. 

CA SUSTUR 1 
Çevi ren : EF • K A 

nize geçen ilk Fransızca lOgada sını bu suretle izah edebilirir. 
baktınız ve bir "perche,, 5 metre 
292 milimetre olduğunu gördünüz. 
Fakat bu lngiliz ölçüsüdür. Acele
niıden ve mallıma.t noksanınız yü
zünden F r;\nsız ölçüsü "perche,,i 
aramağa lüzum görmediniz. Halbu
ki Fransız. "perche,,i: 7 metredir. 

- Zarar yok. Hatamı tamir 
eıtiın· Verdiğin izahata teşekkür 
ederim. Burası şehrin dışına çıkan 
meşhur galeri değil mi? 

- Evet... 

Çok güzel maskelemiş•iniz. 
Tebrik ederim. 

Tebrik bize raci degil. Bu 
işi mezhep muharebeleri zamanında 
eski "Premontre,, tarikaHnin papaz
ları, karışıklıklar zamanında kaç
mak maksadile yapmışlar. Buradan 
bin beş yüz metre ötede olan gi
riş kapısile büyük kilisenin altında
ki çıkış kapısını da kapatmışlardı. 
Aradan geçen yedi sekiz asır zar
fında bu yeraltı yolunun unutulma· 

Bu yolu keşfeden papaz Gay
yard oldu. Biz, birkaç yerde mah
zene inmek üzere yol açmaktan 
başka bir şey yapmadık. Sizin ace
leci tabiatinize uyarak tek başınıza 
girmek ihtiyatsızlığında bulundu -
ğunuz yolda bunlardan biri-lir. 

Kompars bir kahkaha att ı . En
dişesi geçmişti. Demek Fransızla: 
rın sakin ve cesur görüoırıelerı 
onu yalnız sanmalarından ileri ge
liyordu. Düşmanları yaln ız ve yar
dım beklediğini söylediği zaman 
da blöf yapıyor zannediyorlardı. 
Bu nikbinlik ne kadar çocukça 

idi? 
- Sizin hesabınıza çok müte

essilim Haym, dedi. Ben yalnız de -

ğildim, yanımda bir arkadaş vardı. 
Ôyle olsaydı sizi tek başıma ya
kalamağa teşebbüs etmeyip deşim
di yaptığım gibi gevezelik eder 

miydim? 
( Deı1amı var ) 

26 Şubat 1941 

j MUHABfR MEKTUPLAR! 1 

Malatya 
Her geçen sene, mo· 
dern bir şehir manza· 
rası alıyor. 

Malatya [ Hususi muhabirimiz 
yazıyor J - Günden güne artan 
hummalı çalışmalar sonu, bu gün 
Malatyayı birkaç sene evvelki ha
linden farkedilmiyecek kadar de
ğişıaiş görmekteyiz. istasyonu şeh
re bağlıyan yolun hemen hemen 
yarısı parke döşenmiş vaziyettedir. 
istasyon yolunun şelıirdeki bitim 
noktasında muazzam hükllmet bina
sının birkaç ay sonra inşaat ve te
ferrüatı temamile bitmiş olacaktır . 
Üç kat üzerine kurulan bu bin:., 
bütün konforile mükemmel bir var
lıktır. 

Kaloriler tesisatına kadar bü
tün ihtiyaçları karşılıyabilecek şe· 

kilde yapılmış olan Vilayet konağı 
şehrin bugünkü dağınık halinde 
olan dairelerini bir araya alabile
cek kadar büyktür. 

Bu arada resmi bina olarak 
Belediye ve inhisarlar başmüdürlü
ğü de caddeye ayrı bir güzellik 
vermektedir. 

Hususi apartman ve mağaza. 
lar Malatyanın en güzel yerini teş
kil eden bu havalide göze çarpa
cak kadar bol ve mükemmeldir. 

istikbali hakkında müsbet fikir 
olarak, az bir zaman sonra sene, 
sene larkeden bu değişiklik Malat
yayayı modern şehirlerimiz arasına 
sokacaktır. 

Şehrin göze çarpan büyüK 
binalarından birisi de Meınleket 

hastahanesidir. Eski ve dar hasta· 
hanenin hemen yanında .kurulan bu 
bina da oldukça mühim ve mükem

meldir. Malatya va civarı hastala
rını alabilecek kabiliyette büyüktür. 

Dört kiloır.etrelik istasyon yo
lunun geri kalan parke döşeme işi 
münakasaya verilmiştir. Halkevin

de her hafta salı günü akşamı 

muhtelif mevzularda konferanslar 

serisi devam etmektedir. Çok fai
deli ve kıymetli olan bu toplantı
ya her hafta yüzlerce dinleyici de
vam ediyor. 

Halkevinin tertip ettiği güzel 
yazılar müsabakası Cumartesi günü 
öğleden sonra birçok talebe ve 

dinleyici muvacehesinde yapılmıştır. 
Mevzu olarak veril•n (Harf inkiliı
bı, Halk edebiyatı, ve Cümhuriye

tin bağışladığı nimetlar) etrafında
ki yazıların, hakikaten kuvvetli ve 
çok çalışmanın semeresi olduğu, 
her birinin güzelliğinden anlaşılı
yordu. 

Malatya'da en ihtiyacı hissedi
len şey, bir Lise binasıdır. Her gün 

birkaç defa tesadüf ettiğimiz Ma
arif ordusunun bir kısmını teşkil 

eden Lise gençlerinin caddelerin 
alamıyacağı kadar iftiharla seyre· 
dilen kalabalığı nazarı dikkatı cel
betmektedir. 

Esasen Lise olarak ynpılmış 
olan bu bina, çok eski bir mimari 
taşımakla beraber bu kalabalığı 
almamakta ve oldukça güçlük çekil· 
mektedi. 

Fırka ilkokulu birkaç gün ev· 
vel Fabrika Sinema salonunda (Him
m~tinoğlu) isimli bir piyesi muvaf
lakiyetle temsil etmiş ve salonu 
dolduran bir çok davetlilere hoş 

bir hün geçirmiştir. 

Bu yıl kış hafif ve kar az ol
masına roğmen Malatya'da Kayak 
sporu geçen yıllara nisbeten hayli 
ilerlemiş bulunmaktadır. Subay, ta
lebe ve sivil olarak yüzü bulan bu 

a".'atör sporcular Beden terbiyesi 
bolge başkanlığı direktifleri altında 
çalışmaktadırlar. 

K. Güçgener 

B. Etem Menemen· 
cioğlu 

Bugün halkevimizde içtimai 
disiplin mevzulu bir konferans 
vermek üzere hariciye vekaleti hu 
kuk müşaviri B. Etem Menemenci 
oğlu şehrimize gelmiştir. 

Başöğretmenler toplant ıs ı 
Maarif direktörünün riyaseti 

altında toplanan başöğretmenler 

okul işlerinin tanzim ve tekemmü 
lü hakkında faydalı kararlar ver
mişlerdir. 



Yunanlllarla Roma· 
lalar arasında 
muharebeler 

-Baştara/ı ikincide -
temeği teklif ediyordu. 

Roma senatosu, bu teklifleri 
kabulJe tereddüt ediyordu. Roma 
senatosu azasından ihtiyar Appius, 
sulh taraftarlarını tenkid ederek: 

- Evveli Pyrrhus, ltalyadan 
çekilmeğe başlasın, sonra kendisile 
müzakereye girişiriz, diyordu. 

Pyrrhus'un murahhası, hiç bir 
netice elde etmeksizin dönmüştü. 

Roma önünde 

Pyrrhus tekliflerinin redde· 
dilmesinden fena halde kıza· 

rak cüretkar bir manevraya başla
mış. Napoliyi müdafaa etmekte 
olan Levinus'un kuvvetlerini bir 
tarafa bırakarak Roma füerine yü· 
rümüş ve şehre altı fersah mesa· 
feye kadar sokulmuştur. 

Mukavemet taraftarı Appius, 
fena va%İyete düşmüştü. Roma, teh· 
likede bulunuyordu. Etrusie'de Et
rüsklerle hali harpte bulunan bir 
Roma ordusu, onlar ile sulh akte· 

Harp ve 
har~ D~~2!!'m!Si 

HARİCİ HABERLER 

BULGAR 
1 
(Arnavutlukta 

KRALI 
Memnu bUtUn siyası 
partiler mUmessll· 
ıerlnl kabul etti 
Sofya 25 (a. a.) - Kral Bo· 

ris bu sabah memnu bütün siya
si partilerin mümessillerinden mü
rekkeb bir heyeti kabul edecek
tir. Yalnız faşist ve Alman taraf· 
tarı olan grupların mümessilleri 
bu heyete dahil değildir. Bu g-

rupların reisi Çankoftur. Mezkür 
partiler bir istida vererek Kral 
tarafından kabul edilmeleri rica-

sında bulunmuşlar ve Bulgarista
nın harice karşı olan vaziyetini 
görüşmek istediklerini bildirmiş
lerdir. Bu partiler memleketin da-

hili siyaseti ve bilhassa parlamen
tonun tekrar kurulması meselesi 
hakkındaki görüşlerini de izah 
etmek istiyorlar. Mecliste evvel
ce 160 azisı bulunan büyük si
yasi partilerin parlamento kanu

nunun tadilinden sonra ancak 20 
azası kalmıştır. 

Topçu 
dDellosu 

lnglllz teyyerelerl 
ltalyan mevzllerl
ne mUhlm clerbeler 
indiriyor 

Manastır 25 (a. a.) - Royter 
ajansının Arnavutluk hududundaki 
muhabiri bildiriyor: 

İngiliz tayyareleri ltalyanların 
Şkumbi vadisi ile Lin - Elbasan 
ve Pogradeçteki mevzilerini dün 
sabah üç saat mütemadiyen bom· 
balamışlardır. Bu mıntıkadaki İtal
yan kıtaları geçen hafta takviye 
edilmiştir. Daha cenupta topçunun 
faaliyeti fazla olmuştur. ltalyan ta
arruzları tard edilmiştir. Yunan 
kıtaları mühim bir tepeyi ele ge
çirmişlerciir. 

Atina 25 (a. a.) - Atina rad
yosu, matbuat nazırının aşağıdaki 

beyanatını nakletmiştir : 

Amerikayı korkutmak isteyorda. 
Fakat bunların faide Vf'rmediğini 
görünce bu defaki nutkunda sükOt 
etmiştir. 

• 
Yardım layihaları : 

Ingiltereye yardım kanun layiha-
larının kabulüne Amerikan ayan 

meclisinde iyan azalarından 52 si
nin taraftar olduğu bildirilmekte
dir. Ayan izalarının yekOnu 92 
olduğuna röre ekseriyet şimdiden 
temin edilmiştir. Mamafih muhalifler 
kanun layihalarının tadil edilmesi 
için çalışmaktadırlar. 

Uzakşark vaziyeti : 
uzakşark vaziyeti saat rakkası 

gibi buhranlı devir ile sakin 

1- Parqiltçil kıtalarla 

2- Hususi hava kıtalariyle 
3- Hususi surette imal edil· 

miş planörlerle 
Yalnız bu teşebbüslerde de 

hava ıartlarının müsait olması la
zımdır. 

Bu gibi teşebbüslerde tayyare 
meydanlarının önceden paraşütçü 
kıtalar tarafından işgali icabeder, 
Bunun için de paraıütçillerin ine· 
cekleri sahaların mildafaasız olma· 
sı ve paraşütçülerin fazla miktarda 
bulunması gerektir. inilecek saha
larda mevzii bir hakimiyet zarure
ti vardır. 

Planörlerle yapılacak indirme· 
lorde ise 8-10 plinörü bir tayya
renin arkasına baiJamak llzımdır. 
Fakat bütün bu hareketlerin bir 
baskın şekl.nde yapılması elzemdir. 

Gündüz bir baskına imkin yok
tur. Geceleyin ise böyle bir baskın 
çok güçtür. Şu halde böyle bir 
hareket gündüz yapımalıdır. Ge
rek planörlerle ve gerek paraşüt

çülerle gelecek tayyarelerin çok 
büyük olmaları lizımdır. 

derek Romanın imdadına kpşarken, 
Napolide bulunan Levinus da ordu
sile başka bir yoldan Romanın mu
avenetine geliyordu. -

0Havanın şiddetli muhalefeti 
Arnavutlukta harekatın inkişafına 

mani olmuştur. Zaptedilen mıntıkıt
lar temizlenmiştir. Esirler alınmış, 

50 otomatik silih, büyük miktar· 
da mühimmat bir çok çadır ve 
battaniye iğtinam edilmiştir. Me
sud neticeler veren bir keşif hare
keti yapıldığı bildiriliyor. 

devir arasında ileri, geri gitmek· 
tedir. Geçen hafta buhranlı olmuş 
tu. Sonra sakinleşti, yine buhranlı 
oldu ve İngilizler Üzakşarka kuv
vetler gönderdiler. Bu kuvvetlerin 
Uzakşarka gitmesile vaziyet yine 
sakinleşti.Londra mahfillerine göre 
Çörçilin Japon elçisini kabul et· 
mesi de vaziyete müessir olmuştur. 
Bu kabul esnasında ortaya çıkan 
süitefehhümler üzerinde de konu
şuldutu bildirilmektedir. 

Bu gibi tayyarelerin çok avcı 
tayyareleri tarafından himayesi icap 
eder. Bunların hareket ve manevra 
kabiliyetleri de az olacaktır. Ge· 
çen Ağustos harbi göstermiştir ki 
en iyi av himaye tayyareleri bile 
sür'atli ve manevra kabiliyetleri faz· 
la olan bombardıman tayyareleri· 
nin düımelerine mani olamamışlar
dır. Nerede kaldı ki ıürıatli ve ma
nevra kabiliyetleri az olan tayyare
leri av tayyarelereleri himaye ede
bilsin. Şu muhakkaktır ki ; lngiliz 
hava kuvvetlerinin elinden hlkimi· 
yeti almak ihtimali bugün altı ay ev· 
veline nazaran çok ve daha zor
dur, zira lngiliz hava kuvvetleri 
çok takviye edilmişlerdir. Yalnız, 
Almanlann ikinci bir deneme yap
maları mümkündür. Fakat bu de
neme imkansız gibidir. Zira bu 
tayyarelerden bir k11mın daha ye
re enmeden imha edilmeleri daima 
mümkündür. Bu kabil teşebbüslerde 
kullanılacak kuvvetler t a k v i y e 
ve ikmal edilmiyecelr olursa bu 
kuvvetlerde ltalyaya giden hava 
kavvetlerinin akibetine uğrarlar. O 
halde böyle bir hareket nereye 
yapılabilir? 

lhata edilmekten korkan Pyrr
hus ordularını topladığı gibi, Ta
rantoya çekilmiş ve kışı orada ge
çirmiştir. 

Kış mevsimi, üseranın tahliyesi 
müzakeresile geçmiştir. Epir kralı 

Romalı esirleri serbes bırakmak is 
temiyordu, Fakat Roma senatosu-

nun, nezdine murahhas olarak gön
derdiii Fabricius'a bir cemile olmak 
üzere esirlerin, 5 senelik şenlikler-

de bulunmak için Romaya gitmele
rine müsade etmiştir. Roma senato
su da Epir kralının mütefiklerinden 

esir diifenlere ayni şekilde muame· 
le etmiştir. 

Balalar tara/ından çekilen 
lıiicam uabaları 

P yrrhus miliddan evvel 
279 senesi baharında or· 

dusunu meşgul etmek için Ascu
lom'u muhasara etmiştir. Mahsurla
rın Pyrthus'un. fillerine karşı koya· 
cak gizli bir silahlar bulun -

duğu söyleniyordu . Bu gizli si
lah boğalar tarafından çekilen üç 
yüz hücum arabaııından mürekkt!p· 

ti. Bu hücum arabalarının iki tara
fında keskin bıçkılar vardı. Araba· 
ların içinde de kuleler içinde ga
yet mahir tirendazlar ve sapancılar 
bulunuyordu. Bundan başka hücum 
arabalarında uçlarından fena ko
kular saçan bir takım borular var
dı. Bu borulardan çıkan fena ko· 
kularm filleri kaçırtacaj'ı tahmin 
ediliyordu. Bir defa Epir kralının 
filleri kaçırıldı mı, ordularının bi
çilerek mahvu peripn edilmesi iş· 
ten bile sayılmıyordu. 

Epir kralı bir ylldırım harbine 
gilveniyordu. Halbuki bir seneden 
az bir zaman zarfında kuvvetinin 
yarısından fazlasının eridiğini he· 
saba katmıyordu. Düşmanın ise 
kuvveti zinde ve sağlam duruyordu. 

Pyrrhus bu vaziyetten bıkarak 
Taranta çekilmiş, oradan da Sicil
yaya giderek zaferler kazanmıştır. 

Fakat kendiaini Mamertinlere 
karşı yardım için davet etmiş olan 
Sicilyalılar, bir müddet sonra on· 
dan yüz çevirmifler ve hasımlarile 
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• silahlarınızr millizım efendiye tealioı 
edersiniz ve yahut defolup gider. 
siniz. HilkOmet ve ben sizi tenkil. 
den aciz değiliz. 

Eşkiya reisleri donup kalmış
lardı. içlerinden birisi: 

- Nasıl istersen öyle olsun 
ı>atal 

Dedi ve getirip silihanı pqa. 
nın önüne bıraktı. 

lngiltere uzeri~de Alman 
Hava faaliyeti 

Londra 25 [a. a.) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle· 
rinin tebliği : 

Dün gece düşman hava faali
yeti az olmQftur. Düşman tarafın· 
dan atılan yüksek infilak ve yan

gın bombalarının hemen hepsi şar· 
ki lngilterede ayrı ayrı yere düş
müştür. Hiç bir yerde mühim ha· 

sar ve zayiat olmamıştır. Yalnız 
şarki lngilterenin bir şehrinde bir 
miktar ölü ve yaralı vardır. 

Bresf e lıiicam 

Londra 25 [a. a.] - İngiliz 
bava kuvvetl,>ri tarafından dün ge-

ce Brest doklarına karşı şiddetli 
bir hücum yapılmıştır. 

Malta' da alirm 
Malta 25 [a. a.) - Resmi tebliğ: 

Maltada iki hava tehlike işa· 

reti verilmi1se de ada üzerine düş· 

man tarafından akın yapılmamqtır. 

3 sa 

birleşmişlerdir. 

Mamafih Pyrrhuı, Sicilya se· 

ferinden iltifade ederek 23,000 
ilcretli asker toplamış ve Romalı
ların ordurah kurmUf olduklatı 
S&mnlun ilzerine yOrilmGştür. Fa-
kat Romalılar, beş senedenberi 
Pyrrhus'un harp tabiyesini öğren-
mişler ve fillerine abımqlardır. 

Muharebe bqlaymca Romala
lar yanmlf gazlı paçavralar atmak 
saretil. filleri ürlditmiifler ve ban· 
)ar Romalılara saldıracaklarına 1re· 
risingeri dönerek Pyrahus,un ordu
suna hücum etmişler ve hercü
merce uğramışlardır. 

Bu sayede Romalılar kati bir 
zafer kazanmışlardır. {Pyrrhus Yu· 
nani!.tana dönmeğe mecbur kalmış 
ve elinde kalan 8.000 kişilik · kuv- 1 
vetle Makedonyayı zaptedereklken· ı 
diaini Makedonya Kralı diye ilin 
etmif, bir aeae sonra Argosu mu· 
hasara ederken maktul dilfmilftllr. 

Mahalli bir çarpışmada iki 
düşman tankı tahrip edilmiştir. Ha
va kuvvetlerimiz üç düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir.,, 

Atina 25 (a. a.) - Yunan 
teblii'i : 

Mahdut keşif faaliyeti ve top
çu düellosu olmuştur. Tayyare da
fi bataryalarımız iki düşman tay
yaresi düşürmüşlerdir. 

Yunan emniyet nezaretinin 
tebliğinde de memleket dahilinde 
sükQn hüküm sürdüğü bildirilmek
tedir. 

Manastır 25 (a. a.) - Royte· 
rin Yugoslav hududundaki muha· 
biri bildiriyor: 

Kuvvetli bir ltalyan hava fi
losu Pogradeç mıntıkasında hare· 
ket yaparken büyük bir ltalyan 
bombardıman tayyaresi İngiliz ve 
Yunan avcı tayyarelerinin hilcu· 
muna u;ramıt ve Yuroalav hudu· 
duna kadar takip edildikten sonra 
Yugoslavlar tarafmdan Strujada 
yere inmoie mecbur edilmiştir. 6 
kitilik mürettebatı tevkif olan-
muştur. 

lngiliz Akdeniz filo
sunun harekatı 
Lonclra 2S (A.A) - Royter 

atanamın Akd•i• filoA audiade
kı mubabiriadea: 

Akdeniz barek.lt ..,.beetlitimi· 
zi her zamandan fazla mubaf aza 
etmekteyiz. lnfiliııı donanmasının 
bazı cüzütam)arı Trablus sahili 
boyunca münakalatı temine devam 
ederken asıl harp filosu merkezi 
Akdenizde dört gün süren hare
katı esnasındaki kafilelerin geçişi· 
ni himayeye muvaffak olmuştur. 
ltalyan Üslerinden hareket eden 
Alman tayyareleri tard edilmiştir. 

ltalyan donanmuı adeti vec· 
hile kendisini göstermemektedir. 

ÇAKICI 
hali; rikkatine dokundu. 

- mademki bana itaat ettiniz, 
dedi, ben de size müsade ediyorum: 
Ödemişe silihlar:nızla gidebilirsiniz. 

Filhakika bunlar silihlariyle 
Ödemişe inmişler ve umumi hapsl
nenin önünde siliblarından tecrit 
eailerek kamilen hapse tıkılmışlar
dır. 

• * * Çakıcı efe F atmacığının yanına 
rirince yilzüne sahte bir tebessüm 
vermek istemişti. Fakat Fatma; 
kendisinden saklanmakla beraber; 
üc, dört gündür bir fev~alidelik 
oldajımu anlamıyor dejildi. 

lıte dün büyük ortaiı Razi
ye de buraya gelmişti. Bunda el
bette birşeyler olacaktı. 

sin .• 
- Ne o F•tm• dllftlnceli gibi-

Kendimi dOtünüyorum efe .. 
- Kendini mi? Neden?. 
- Hem beni seve, seve aldın, 

gündür olandan, bitenden haberİID 
yok. Raziye ablayı buraya çağırıp 
bir şeyler anlattın da bana hiç bir 
şey söylemedin. 

Çakıcı efe mahzun, mabzan 
gllldü. F atmacığın ba hali kalbin• 
dokunmUflu. Sert naaırb elleriaİ 
uzattı. Fatmanın daha az yumaf&k 
olmıyan ellerini tuttu. Göderiaiıı 
içine bakarak ağır ağır seslendi: 

- Marak mı ettin Fatma? 
Haksız değilsin. Y ann sabah yeni· 
den data çıkıyoruz. 

Fatma; derin siyah gözlerini 
hayret ve dehfetle açtı. 

- Daja mı dedin efe? 
- Evet Fatma .• 

Neden efe? 
Kara Sait pqa Ödemite 

rehaif. Bizden sillhlanmızı ietedi 
Fatma. Halbuki biz adama silah nıı 
tosliaa ederiz. 

f atmacık garip, garip byawıa 
büktil: 

Balkanlarda vaziyet 

Balkanlardaki vaziyet hakkında 
yeni malOmat yoktur. Ancak 

lngiliz kaynakları Alman miltehas
sislarının Bulgariıtana gelmekte 
devam ettiklerini, Romanya hudu
dunda cenuba inmeğe hazır Alman 
kıtaları olduiıınu bildirmektedir
ler. Londra radyosu ise Bulgar 
yollarının Almanların nezareti al· 
tında tamir edilmekte olduğunu 
haber veriyor, Sofyada bazı millga 
siyasi parti liderleri Kral Boris ile 
görüşmek istemişlerdir. Kral Boris 
bu liderleri bir heyet halinde ka
bule muvafakat etmiştir. Yalnız 
bu siyasi liderler arasında faşist 
nazırı taraftarı olan Çankof yok
tur. 

l'!f!ltereyi istila teşebbosu 
nasal olabilir? 

AAlmanlar lngiltereye nasıl 
taarruz edebilirler? Bu husu

su tetkik edelim; 
Almanlar lngiltereye ya yalnız 

denizden,ya yalnız havadan veya 
hem havadan ve hem denizden bir 
çıkarma teıebbOsilnde bulunabilir
ler. Yahut da denizalta harbini ıid
detlendirirler ve bir taraftan da 
tayyare harbini ııklqhnrlar. Bu 
ihtimaller aruuada en maka! tekli 
hem denizden ve hem havadan 
milfterek bir çikarma t91ebbilaii
dilr. 

Ancak böyl• bir tetebboa için 
denizde 9e havada hikimiyeti ka
zanawk lizımdır. Almanlar hava 
bilümiyetini kazanmak ilmidini yine 
besliyebilirler, Fakat deniz hlkimi
yeti için bir ümit besliyemezler. 

Bu sözlerle hiç ıüphesiz Al
manlar denizden asker çikaramaz 
diye kesip atmak doğru olamaz. 
Şüphesiz zayiatı göze alırlarsa böy
le bir teşebbüse girişirler. Fakat 
biz burada lngiltereye havadan in
dirmeyi tetkik etfeceğimizden de
nizden çıkarma teşebbüsü üzerinde 
dıırmiyacağız. Havadan kuvvet in· 
ditme üç şekilde yapılabilir: 

EFE 
efe? 

- Bunları düşünmedim deji) 
fclıatmak .• Ne çareki arkadaşlan kan

rma k b"J a ı olmadı. Onlann da 
hakk~ ~ok değildi. Bu gün silihı-
JDtıı ıstıye • Os n; yarın canımızı da ıster. 
. _ınanlı ile ilk mukavelemiz bizim 

silahlı oez mizd" K Sa' • me ı. ara ıt paşa 
bug- b ~n. u şartı boı.uyor. Yarın da 
hepsını bozup bizi yataiamızda rafit 
~ı~ırabiJir. O zaman ya damlarda 
ç~r_urüz, yahut bir köpek gibi öldil
rulup gideriz. Her iki takdirde de 
ayrılık muhakkak Fatma... Fakat 
d~ia çıkarsak ıoni •ık, sık relir, 
r0riirüın. Sen biç "1erak etme. Iraz 
abladan örnek al. 

F atmanın iki fÖzü iki çeşme 
idi. Zavallı kadın derin bir qka 
dütınüştil. işte bu aılunı çipiyor
lırdı. Hayatta biitiin emellerini 
efesine batlamqtı. Bu emeller 
şiındi temelsiz birer bina gibi çö
küp ıidiyorJardı. 

Bu hususta ilk alda relen yer 
iri anda adasıdır. Almanlar bu adayı 
ele geçirip burada hazırlık yaptıktan 
sonra batı lngiltercye taarruz ede· 
bilirler. Denizaltı harbi için İrlan
da daha cuib bir yer oldutuna 
l'Öre lrlandaya karşı Almanlar bir 
tefebbGa yapaW.lirlene bla •metle 
Britanya aclumı d&rt taraftan sa
rabilirler. Almanlar İfl'al altındaki 
Franu111P BNlt ve Loryas liman· 
larında toplayaçaldan paraılıtçü 
kıtalarile bir taraftan lrlandaya 
indirme yaparken clitor taraftan 
ı...ntereye bqı kntJe taarruzu 
yapabilirler. 

Ancak lrlanda adasının ele 
l'eçtrilmeıiyle lngiltereye karşı taar· 
ruza daha kolay olduğıı kadar ir
landanın da bazı ciddi mahnrları 
vardır. Bu ada Alman üslerinden 
çok uzaktır. Buraya ineceL kuvvet

lerin takviye ve ikmalları lazımdır. 
Bilhassa takviyenin denizden olma
sı icap eder. Halbuki Brest limanı 
lrlandaya 450 kilometredir ki İngi
liz donanması havada ve denizde 
hakim oldukça bu ikmal ve takvi
yenin yapılmuına imkan yoktur, 

ve böyle bir taarruzun yapılması ih
timalleride çok zaiftir, 

-Radyo Gazetesi-

YAZAN 

Zeynel Besim Sun 

dan senden aynlmak vaziyetine 
dilştilm. 

Fatma: efenin kucağına düştü. 
Efe onu kucakladı. Bir kuş gibi 
kaldırarak yatağa götürdü. 

• • • 
Kızanlar klmilen hazırlanmlf-

lardı. Kayaköy derin bir sessizlik 
içinde uyuyordu. Healls horozlar 
bile ötmemişlerdi. K6ylerin ba gü . 
zel renkli ve gilzel seali hanende
leri ıanki bililtizam ses çıkarmıyor
lardı. 

Hacı Mustafa; efenin oda kapı· 
sını vurdu: 

- Kim o?. 
- Benim efe.. Vakit reldi. 
- Peki Hacı .. 

Kara Sait paşanın erkeklik da
marı.n kabarmqtı. 

Hepn da kendilerine röre efe 
ve kıbaclay1 reçinen bu 'damların 

hem de timdi bıktın efe?. 
- O nuıl laf Fatma? 
- Naııl olacak efe? Dört 

- Efe; dedi; ne rahattık, ne 
bahtiyardıkl. Sillhını yollayıvenen 
4e burada kalsan ıana kiJD ilifir 

- Keşke beni almasaydın efe; 
dedi; bui ba aıka dGfGrmeseydin. 
Sanı doymadım ve sana doyama-

Ve Ç&laca Mehmet efe; atla
maktan röıleri acıyarak daha iki 
saat evvel uykuya dalan Fatmanın 
yüzüne miiffikloe baka baka yatak
tan ııynldı, Kapının arkUllla daya. 
dıiı mavzerini aldı. Ayaklarının 
ucuna bMar.ak kapıya açti. Odasına, 
yatatına, Fatmaıına son bir nuar 

<"-•• #') 

EDENi N 
SEYAHA T/ 

Nazar, Ortatark 
hUr Fransız k u
mandanlle görUtt 

Kahire 25 (a. a.) - Eden, 
gününü istişarelerde bulunmakla 
geçirmiştir. Eden gelir gelmez 
Ortaşarlıc hür Fransız kuvvetleri 
kumandanı General Katruyu ka· 
bul ederek Mısırın müdllfaasında 
ve ltalyanlara karşı Habeşistan 
harele.atında hür Fransız kuvvet· 
lerinin oyaadıklan rolden dolayı 
kendisini tebrik etmiştir. 

Eden, müşterek düşmana kar
şı yapılan mücadelede Fransız 

kara ve deniz erlerile tayyareci· 
lerinin gösterdiği yerdımdan da 
sitayişle bahsetmiştir. 

Bulgaristan 
Hudutlarmm müdafaası için 

her turlu tedbiri almış 
Sofya 25 ( A.A ) - Yeni zira

at nazırı Kuşef şimali Bulgaristan· 
da bir nutuk söyleyerek Bulgar 
bökOmetinin vazifesinin Bolgaristanı 
Avrupa harbi haricinde tutmak 
olduğunu söylemiş ve demiştirki: 

"- 6u gerginlik devresinde 
hükOmet devletin ve vatan hudut· 
tarının müdafaası için her türlil 
tedbirleri alm11tır. 

rr~~i)v)j: 
Ankara Radyosu 
[ 26 Şubat Çarıamba ) 

8.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Hafif parçalar 

(Pl.) 
8,45,9,00 Ev kadını ·Yemek 

listesi. 
12.30 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 
12.33 Müzik : Köy türküleri 

[Kadın okuyucuları tarafından). 
12.50 Ajanı haberleri. 
13.05 Müzik: Hafif şarkılar. 
13.25-14.30 Milzik: Radyo salon 

orkeıtraıı (Violonist Necip Afkm 
idare$inde ) , 

1. Helmburrh- Holmeı: Elek-
triklenmiş Kız. 

2. Löbr: Ra.,.odi 
3. Joh. Straau: ilkbahar rilyuı 
4. Veber: Euryanthe operası

nın uvertlirQ 
S. Gleumer : Kırlanrıçların 

Vedlı. 

18.00 Program, ve Memleket 
S&at Ayarı. 

18.03 Müzik: Konçerto [ Pi ] 
18.30 Konqma: [ Dıt politika 

hadiseleri ] 
18.45 Çocuk saati. 

19.15 Çocuklar için milzik. 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Radyo fasıl he -
yeti. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Solo Beste Se • . , 

maı ve şarkılrr. 
21.10 Konuşma. 
21.25 Müzik: Radyo küme sa• 

zı - Saz eserleri. 
21.45 Müzik: Riyaseticumbor 

bandosu [Şef: İhsan Künçer] 
1. Vagner: Nibelunren (M&rJ) 
2. Saint - Saens: Mazurka 
3. Ed. Lalo: Scberzo 
4. Kalman: Grafin maritza ope

retinden bilyOk potpuri. 
22,30 Memleket saat ayan, 

ajans haberleri; ı.iraat, Eaham-tab· 
villL Kambiyo - nukuk bonuı 
(Fiat). 

22.45 Müzik: Cazband [ PL ] 
23.l5/2330 Yarınki Program, 

ve kapanış. 

G ~NQBETCf EtZANt 
Yeni Eczane 

[ Belediye Yanında ] 

'TAKVİM i 
26 Şıı6at 1941 
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4 BUGON 

~··················································-' \ : 1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 1 • • ! GİBİ ÜÇ BÜYÜK ARTİSTİN YARA TTIGI VE ! 
i ıılAlSARA Y -1 AlNlıı i 
• • 1 Sinemalannda birden gösterilmekte olan mevsimin şaheser filmi : 

i GÖNÜLLÜ KAHRAMAN İ 
• • • • 1 TÜRKÇE SÖZLÜ büyük sanat harikası gördüğü fevkalade rağbet ve sonsuz arzu 1 
• üzerine birkaç gün daha devam edecektir. Görmiyenlere bu büyük filmi • 
: mutlaka seyretmelerini tavsiye ederiz.. : 

: ALSARA Y'da ilaveten : TAN' da ilaveten : 1 = V AREN VIL YAM ve GAL P A TRICK CHESTER MORRİS - BRUCE GABOT = 
• Tarafından temsil edilen hissi ve nın temsil ettikleri korku ve • 
• çok güzel bir film heyecan filmi • = KADIN İHMAL EDiLiNCE GÔRÜNMİYEN HAYDUTLAR = 
= GELECEK PROGRAM: = 1 Dünya Muharrirlerinin en meşhurlarından [ MIŞEL ZEVEKO] nun Bütün Lisanlara Tercüme edilmiş ve sessiz 1 
• film zamanlarında beş defa ve sesli Sinema devrindede üç defa filme alınmış olan cihanşümul • 
• Romanı [ECEL KÖPRÜSÜ J Şaheserinden iktibas edilen • 

i BARBAROS f)IE,fRINDIE VIENIEDI•< TüR~ı~~~z~~L;~RiHI i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Asri Sinemada 
Su va re Bu Akşam Suvare 

~5 ~5 
Şaheserler serisinden bir inci daha sunar 

Donameche 
Loretta 

Yonno 
Henri 

Fonda 
Gibi 3 büyük yaldız tarafından nefis bir surette ibda edilen 

----(Şeref yolu}'---
seven bir erkegin yükselişi •. Sevilen kanının fedakarlığı Fransızca sözlü aşk 
ve vazife, hislerini mükemmel bir şekilde gösteren şaheser. 
Dikkat: Bu filmde ( Lorette young ) un Uç kız kardeşi de rol almıştır. 

Bugün gündüz matinada • 

Cenup postası--- dünyanın cenneti Istanbul 

Pek yakında Pek yakında 

(HAIAJ 
Hl4LKEVI REISLIGINDEN : 

Seçim 
Talimatnamemiz mucibince müddetleri hitam bulan komi· 

telerin intihapları aşağıda yazılı gün ve saatlerde yenilenece
ğinden alakadar arkadaşların muayyen gün ve saatlerde Hal

kevine gelmeleri rica olunur. 

ŞUBESİ TARİH 
Dil, Edebiyat 4Mart941 
Güzel SanaHar 4Mart941 
Temsil 4Mart941 
Spor 5Mart941 

Syhan vilayetdaimienei
cümeninden 
1 - Adana • T arsus-pozan

tı yolunun 102-250, 104-400 
104-500 kilometrelerinde bire· 
r metre açıklığında (3) adet 

ve 100-800, 101-550 kilomet
relerinde 3 metre açıklığında 
iki menfez inşaatı keşif tuta
rı olan (6997) lira (91) kuru· 
şla açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

İLAN 
Belediye riyasetin
den: 

1- Borsa binası karşısın
da belediyeye ait 1540 metre 
murabbaından ibaret olan ço
cuk oynu yeri kapalı zarf 
usulile ve şartnamesine göre 
tamamen satılacaktır. 

2- Beherı metre murabba
ınin muhamen bedeli sekiz 
lira olup muvakkat taminatı 

yüzde 7,5 hesabile 924 lira
dır, 

3- İhalesi Martın on birin 
ci Salı günü saat on beşte
belediye dairesinde belediye 
encümeninde yapaılacaktır. 

4- İstekliler ihaleden evvel 
teminat paralarını yatırmak 

ve şartnamayi görmek üzere 
belediye muhasebesine ve iha· 
le günü teminat makbuzlarile 
birlikte belediye encümenine 
müracatları ilin olunur. 

21 - 26 Şubat 
4 • 9 Mart 

Adana belediye 
riyasetinden 

Divan yolunun tevsii için 
çınarlı ve kuruköprü mahal
lesinde istimlak edilenl lgay
ri menkulün ayakta enkazının 
satışı açık arttırmava konul
muştur. 

Tamamının muhammen be
deli 4430 liradır. 

Muvakkat teminatı 332.25 
liradır . 

İhale 11 mat 941 salı günü 
saat 15 de Adana Belediye 
binası dahilinde Belediye en
cümeni huzurunda yahıla
caktır. 

İzahat ve şartnameyi gör· 
ınek isteyenler Belediye Fen 
dairesine müracaatları ilan 
olunur. 480 21-26-4-9 

26 Şubat 1941 

Saimbeyli Kulübü 
Nizam nam esidir: 

1- Kulübiin adı (Saimbeyli kulübü) dır . Saimbeylide faa
liyet icra eder. 

2- Cemiyetler kanununa göre ehliyeti haiz olan vatandaş· 
lar kulübe girebilirler. 

3- Her hangi bir vatandaşın kulübe aza kayit edilebilme· 
si için kulüp mensuplarından ikisinin tavsiyesi üzerine bir 
haftalık ilan müddeti zarfında idare heyetine üyeler tarafın
dan vukubulacak itiraz tetkik edildikten sonra karara rabt· 
olunur. 

4- Saimbeyli kulübünün müessisan heyeti tertip eder. 
Hazırlar ve nizamnamesini tanzim ile umumi heyete arzeyler. 
Ondan sonra kulüp kanuni ve resmi şekilde uzuvlarını seçe
rek teşekkül eder. 

MÜESSESAN HEYETİ 
Feke Kaymakamı Zühtü Öner 
Saimbeyli selahiyetli Hakimi Osman Ulukut 
Saimbeyli C . Müddeiumumisi Hilmi Arca 
Saimbeyli Hakim Muavini ve Sorgu Hakimi Tahsin çörtle 
Saimbeyli Askerlik Şubesi Başkanı vekili Selahattin Acarlı 
Saimbeyli Hükumet Tabibi Vahdet Fazlıağaoğlu 
Saimbeyli Jandarma Komutanı önyzb. Hayri Vardat 
Saimbeyli Jandarma Takım Ko. Teğmen Necmi Özekes 
Saimbeyli Baytarı Ahmet Barlas 
Saimbeyli Mühendisi Kadri Ölçer 
Saimbeyli Malmüdürü Mehmet Yücgeç 
Saımbeyli Hususi Muhasebe Me. M. Ali Akıncı 
Saimbeyli Maarif Memuru İbrahim Tuğrul 
Saimbeyli Ziraat Muallimi Bahri Berköz 
Saimbeylı Belediye Reisi Şinasi Yıldırım 
Saimbeyli C. H. P. başkanı Ahmet Yarpuzludan ibarettir. 
5- Kulüp teşekkülü tetkikten sonra müessisan heyetinin 

in hilali zaruridir. 
6- Saimbeyli kulübü heyeti umumiyesi senede bir defa 

içtima ile idare heyetini seçer. Heyeti idare ertesi seneki 
umumi heyet toplantısında tekrar seçilebilir. 

7- Kulübün yıldönümü açılış gününe rastlıyan gündür. Ve 
o günkü toplantısında ilk söz müessisan heyetinin isimleri 
anılmakla açılır . 

8- İdare heyeti bir reis, bir katibi umumi bir muhasip 
bir veznedar ve bir üyeden olmak üzere beş azadan ibarettir. 
İdare heyetine ayrıca üç yedek aza da seçilir. Reisi idare he
yeti kendi arasında seçer, seçim gizlidir. 

9- İdare heyeti kararları ekseriyetle teşekkül eder.Mevcut 
azanın yarısından bir fazlasile ekseriyeti hasıl olur. 

10- İdare heyetini reis toplar ve ekseriyetle karar verilir. 
l 1- idare heyeti ekseriyetle teşekkül edemeyince reis heyeti 

umumiyeyi fevkalade olarak idare heyetini seçmeye davet 
eder. Heyeti umumiyenin 1-3 ile yazılı teklifi ile heyeti umu
miye toplanır. Mazeretsiz üç içtimaa gelmiyen iza müstafi 
addedilir. 

12 - idare heyetinin uzuvlarının vazifeleri şunlardır. 
A) Reis idare heyetince alınacak kararları tatbik eder. inhilal eden 

idare heyetinin tekrar teşekkülü için heyeti umumiyeyi fevkalade top
lantıya çağırır. Ve azadan kulübe hareketleri gayri meluf bulunanların 
vaziyetleri hakkında itası için idare heyetine teklifler yapar : Muhasip 
veznedarı kontrol eder. Ve sarf evraklarını imzalar. Kulübü reis temsil 
eder. 

B ] Kiitibiumumi idare heyetinin toplantılarında mevzubahis olacak 
meseleleri ruznameye alır ve heyete:arzeder. Heyetce ittihaz edilen ka
rarları defteri mahsusuna kaydedeler ve muhabertı temin ile keyliyettin 
reisi haberdar kılar. Reisin bulunmadığı zamanlar onun tabii vekili ka
tibi umuidir. 

C ] Muhasip kulübün varidat ve sarfiyatını ait olduğu deftere kay 
deder. Sarfiyat hususunda hazırlayacağı varakanın bir tarafını imzalayıp 
reise imza için arzeder. Kulübün muhasibi ayni zamanda ayniyat muha· 
sibidir. 

D ] Veznedar kulübün nakit işlerini tedvir ile mükelleftir. Sari va· 
rakasında reis ile muhasibin imzasını görmedikçe para veremez. V ari
dat ve sarfiyat için behemehal makbuz kesmek mecburiyetindedir. 

E ) idare heyetinde vazifesiz kalan arkadaş kulübün idare amiridir. 
GAYE 

13 - Saimbeyli kulübünün gayesi içtimaidir. 
14 - Saimbeyli kulübü gayesine varmak için konferanslar, 

mereler, gezintiler tertip eder. Yaz ve kış müsabakaları hazırlar. 

VARiDAT 

müsa-

15 - Saimbeyli kulübüne duhuliye en aşağı bir lira ve aidat en 
aşağı [30) kuruştur. 

16 iki ay mazeretsiz üst üste aidatını vermiyen azaya ikinci onbe
şinde kendisine kulüpten ihraç edileceği hakkın bir ihtarname gönderi
lir. Ve buna rağmen ikinci ayın sonunda iki aylık aidatını vezneye öde 
mezse azalıktan çekilmiş addedilir. Çekilen aza biriken aidatiye duhu
liye verdiği taktirde yeniden kulübe girebilir. 

17 - j Tertip olunacak müsamerelere idare heyetinin kararına göre 
bir duhuliye mukabilinde girilir. Konferans parasızdır. 

18 - Kulübün her hangi bir suretle infisahı halinde ayniyat ve 
mevcut nukud Türk hava kurumuna devredilir. 

19 - idare heyeti vaki olan teberrüleri kabul eder. 

Seyhan Hususi 
Sosyal Yardım 5Mart941 
Halk Dersaneleri 5Mart941 
Kütüpane ve Yayın 6Mart991 

Saat 
17,30 
18,30 
19.30 
17,30 
18,30 
19,30 
17,30 
18,30 
19,30 

2- Eksiltme 6.3.941 tari· 
hine müsadif perşembe günü 
saat onda Vilayet daimi en· 
cümenindc yapılacaktır. 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden 

Adana Ziraat ve Makiniıt 
ıııektebi talebeleri için metresi 660 
kuruş muhammen bedelli Hereke 
fabrikasının 821 takdir numaralı 
lacivert kumaşından 388 metre 
26-2·941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

. Muhasebe 
Müdürlüğünden -

Adana Halkevi 
reisliğinden : 

( KONFERANS ) 
Köycülük 6Mart941 
Müze, Tarih 6M~rt941 

489 25-26 

941 Modeli 
Oürkopp - bisikletleri 92 seneliK bir say ve 

tecrübe mahsulü bir şaheserdir 
Umumi satış yeri 

Necip özyazğan asfalt cadde No. 94 

Dörtyol aQzı Adana 

3· isteyenler bu lşe ait 
keşif evrakile şartnamelerini 
görmek için Nafia müdürlü
ğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (524) lira 
(84) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesika 
almak üzere evrakı müsbi 
!erinin dilekçelerine bağlamak 
suretile yukarıda 2 nci mad· 
dede yazılı günden üç gün 
evvel viliyette müracaatları 
lazımdır. 

462 16·19-22 26-

Eksiltme 12-3-941 günü saat 
14,30 da Ziraat Müdürlüğünde 
toplanacak komisyonda Jyapılacak
tır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre liizımgelen vesaiki ve ' yüzde 
7,5 muvakkat teminatlarile birlikte 
mezkür gün ve saatta komisyonda 
bulunmaları. 490 

26- 1-4-9 

1-Husus( Muhasebe dairesi 
için 60 şar lira muhammen 
bedelli 1 O dosya dolabının 
yapılması açık eksiltmeğe ko

nulmuştur. 

2· İhale 13-3-941 perşembe 
günü 10 da Vilayet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat ak
çası 45 liradır· İsteklilerin 
ihale günü Daimi Encümene 
ve şartnamesini görmek üzere 
her gün Hususi Muhasebeye 
müracaat eylemeleri ilin olu· 
nur- 491 26.28.2 

Genel Sekreterliğimiz tarafın
dan gönderilen, Siyasal bilgiler 
okulu Profesörü Etem Menemen
cioğ'lu taralınden 26- 2 - 941 çar· 
şanba günü akşamı saat 20.30 da 
evimiz salonlarında ( iÇTiMAİ Dl· 
SIPLIN ) mevzulu bir konferans 
verilecektir. 

Giriş serbesttir. 
Konferans salonu saat 20 de açı-

lır. 25 26 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Kemal ÇELiK 
Baoıldığı yer : [ B U G \J N ] 

Matbaası - Adana 


