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Ankara, Eden'i Tezahüratla Karşıladı 
Dost Nazır, Meclis Reisimizi,Başvekili-
mizi Ve Hariciye Vekilimizi Ziyaret Etti 

Muhterem misafirlerimiz Çankayaya gide
rek defteri mahsusu imzaladılar ve ebedi 
Şefin kabrini ziyaretle bir çelenk koydular 

~Y~ine~Ma~kin!"'!""'!!!!!e ı · Ankarapalasta dün 
~::~~~s!N geceki resmi kabul 

G eçenlerde bu sütunlarda bu 

1 
Muhterem misafirimiz 

Antoni Eden 

• ingiltere 
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mevzu üzerinde yine dur· 
muttuk. Çukurovanın makina ihti· 
yacının bilhassa bu sene yağa~lık 
dolayı!4iyle arttığını ve ehemmıyet 

kesbettiğini tebarüz el!İrmiştik. A
radan oldukça uzun bir zaman geç
ti. Tarla hazırlanması için çok kıy· 
metli zamanlar kaybedildi. 

Fakat hala bo mesele, bu mev
zu atrafmda ve üzerinde müsbet bir 

itarete, muhite ve mmtakamıza fay
dalı bir harekete tahit olamadık. 
Acaba bizim çok ehemmiyetli gör· 

dürümüz ve Çukurovanıo pamuk 
istihsalitı üzerinde kuvvetle mües· 

ıir olacağ'ma kanaat getirdiğimiz 
bu mesele hakkında Ziraat vekile. 

timiz niçin harekete geçmemiftir? 
Yoka& bir çok çiftçimizin müraca
atı ve talebi üzerine alakalanmak 

lüzumunu duyduğumuz bu şeyde 
vekaletle bizim görüşümüz arasın· 
bir fÖrüş farkı mı vardır? Fakat 

biz burün Je görüş ve kanaatleri
mizden ayrılmış değiliz. Ve şimdi 

daha çok israrla bu meselenin e

hemmiyetini bir defa tebarüz ettir· 
rnek mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Çünkü ba sene pamuk için ekilen 
ıabh geçen senelerden çok fazla· 

dır. Müstahsil çok haklı olarak 

fazla mikdarda pamuk ekmek ka· ' 
ranndadır. Doıt ve müttefik lıaricige nazırının zigaretin:__J" 

Lakin bu seneki mevsim çok ka6al eden IHı,wtkilimiz Re/ile Sagtlaın 
yatmarla l'eçmiştir. Yaparlar ~a- .._ _______________________ _ 

lende devam etmektedir. Ba vazı· --, ~,=--==o-== 
yet karşısında Çukurovalı çiftçi· 
nin vesaiti nadası yapılan tarlaları 

hazırlayacak vüs'atta ku~vetli' ~e: 
ğildir. Eğer zaman müsaıt olsa ıdı 

mevcut olan vesait ve malzeme 
kifi gelecekti. Halbuki vakit çok 

daralmıştır. Yirmi gün nihayet bir 
ay sonra pamuk tohumunu ekmek 

zarurur11ti vardır. Geçenki yazımız 

da da Ziraat Vekiletimizin elinde 
mevcut ve burün bqka mıntaka· 
larda ifletmeğe lüzom olmıyan bir 

çok makine bulunduğunu yazmış 

ve bo makinelerden bir kısmının 

yardım için muvakkaten bu mınta

kaya gönderilmesini rica etmiştik. 
Diğer mıntakalardan getirilecek 
on beş yirmi makineye burada bu-

lunan ve haziran, temmuz ayların· 

da haşerat mücadelasinde kullanı-

lan makineleri de çalıştırmak sure· 

tile Çukurova pamuk istihsalitına 

büyük yardımlar temin edileceğini 
ileri ıürmütütk. Fakat hali bu 
hususta bir te'1ebbüse geçilemedi. 

Şimdi haber aldığımıza göre Zira

at Vekaletinin pamuk dairesi mü
dürü de Adanaya gelmiş bulunu-

yor. Şu halde pamuk işlerile çok 

yakından alikadar olan bu selihi· 

yetti memurumuzun da üzerinde 

durduğ'omuz bu mevzu etrafında 
iyi ve uulı tetkiklerde bulunaca· 

ğını ümit edebiliriz. Saniyen çiftçi 
birliiinin de bu mesele için ciddi 

teşebbüslere geçmiş olmasını tah· 
illin ederiz. Çünkü bu makine yar
dı11unın süratle temin edilmesinin 

Çukarovanın pamuk istihsalitının 
OIDniyeti ve arttırılması için çok 
lüzunaıu oldaiuna dün olduiu ka· 
dar barün de kanaatimizde israr 
ediyoruz. 

Tarih Konuşmıyor 
-·-

1 
: 1 Bu yazıları okurken " Tarih konuşnyor,, mülahaza· 

Reahte sile mutlaka gazetenin baştarafına bakarak 1941 

şubatında mı; yokıa 1907 haziranında mı olduğunuzu öğrenmek isti· 
yeceksiniz. 

Vikıa hakkınız vardır. Bundan tam 
( itidal ) gazetesinde bugünkü ( Bugün ) 

babası Ihsan Fikri bey merhum da bir 
ediyordu: 

- Karataş yolu ne zeman bitecek ? .. 

34 yıl önce Adanada çıkan 
ün başmuharriri Cavit Oralın 

başmakalesinde şöyle f eryad 

Bu makalenin çıktığı gün Ali Münif Yeğenağ'a litife yoliyle şifahen 
lhsanFikri bey merhuma çatıyordu: 

- Telaşın nedir İhsan bey?. Karataş için benim babam da vaktile 
ayni şekilde bir yazı ile şikayet sesi yükseltmişti!... 

Fecaat içinde gülünecek bir vaka teşkil eden bu hadise hali her· 
devamdır ve Karataş yolu için Adanalılar bugün de bay Ali Münif'in 
babası Hakkı bey merhumla B. Cavit oralın babası Ihsan Fikri bey 

merhumun seslerine ses uydurarak ayni feryadı yükseltmektedirler: 

- Kuataş yolu ne zaman bitecek? .. 
O Karataş yolu ki her şeyden evvel Yüreiir ovasının binlerle to~ 

hububatının ve pamuğunun can damarlığını yapar. O. Karataş yolu kı 
dört mevsimin üçünde bir çamur deryası, birinde de bar toz ummanıdar. 
Şair Eşref merhum 

" Kış gelince serteser benzer çamur deryasına ,, 

" Yaz gelince gıptabahşidır Yemen sahrasına ,, 

Beytile bqlıyan ıoenzumesini gı1ya ki Karataş yolu için yazmıştır. 
Karataş yolu Yüreğir ovasının bütün toprak mahsullerini Adanaya 

ulaştıracak olan tam manisile iktisadi bir yol olduğu gibi bu iktisadi 

vasfını Karataş dalyanı istihsalitını da tekmil iç Anadoluya yaymak ka· 

biliyetUe bir kat daha katilettirmiştir. Bu itibarla Karataş yolunun yarım 

asırdan beri yapılmayışı Adana ziraati, sınaati ve iktisadiyatı namına 
bir faciadır ki bu facianın hala devam edişindeki fecaat etrafında söz· 
ıöyleaıeii bir tarafa bırakarak ~adisenia takdiri~i çok sayın Valimi~. B. 
Faik Üstünle balen toplantı lıalınde bulunan Vıliyet umumi meclısıne 
terk ediyoruz. 

Ve şunu umuyoruz; 

- lnşaallah çocuklarımız, bizler gibi, babalarının şikayet 
ses uydurmak mecburiyetinde kalmıyacaklardırJ .. 

seslerine 

--

Ankara 26 ( A.A ) - Bu sabah şehrimize i~lmiş olan lngiliz Hari
ciye nazırı Eden ile Britanya impratorluğu Genel Kurmay ba~kanı Ge
neral JonDil bi:- müddet istirahat ve öğle yemeğini hususi surette yedik 
ten sonra lngiltere büyük elçisi ve refakatinde bulunan zevatla birlikte 
15,30da Çankaya köşküne giderek defteri mahsusu imu eylemişlerdir. 

Muhterem misafirler bundan sonra hariciye vekaletinde şükrü Sarac 
oğlunu, ba,vekilette başvekil doktor Reik saydamı, büyük millet mecli· 
sinde de reis Rendayı ziyaret eylemişler ve hariciye vekilimizle başvekil 
ve meclis reisi iadei ziyaret eylemişlerdir. 

Bunu müteakiben General Dil ve İngiltere büyük elçisi ve refaka. 
tindeki zevat ile birlikte Genel Kurmaya giderek Genel Kurmay baş· 
kanı Mareşal Çakmağı ve ikinci başkan Asım Gündüzü ziyaret eylemiş 
ve bu ziyaretler kendisine iade olunmuştur. 

Ebedi Şefin kabrini ziyaret Hariciye umumi katiplik muavini 
Ankara 26 [a. a.J- Dost ve Cevad Açıkalın, protokol umum 

müttefik lngiltere Hariciye nazırı müdürü Selahaddin, Merkez komu· 
EdeD ile Genel Kurmay Başkanı tanı Albay Ali Demir, Emniyet 
General Jon DiJ Çankayada defteri müdürü Şinad Turga, Polonya, Yu-
mauoau imzaladıktan sonra Ata- nanistan büyük elçilerile Holanda, 
:tilrk'ün muvakkat kabrini ziyaret Belçika elçileri; lngiliz büyük el. 
ederek muhteşem bir çelenk koy- çiliği ve diğer bütün bu elçilikler 
muşlar ve ebedi Şefin manevi hu- kara, deniz ve ateşemiliterleri ve 
2cr,.,11dı iğihniJlerdir. Bu tazim ra· başt• riyaseti cumhur bandosu ol-
simeıinde büyük misafirlere yakm· mak üzere ihtiram vazifesini ifaya 
şark lnriliz kuvvetleri ı,q kuman- memur askeri bir müfreze peron. 
danı General Veyvel'in Kurmay da haz1r bulunmakta idiler. Garın 
başkanı General Artür Smitb ile diger aksamını da keaif bir halk 
Tuğ General Mellevi, Hava Vw kitlesi ooldurmuş bulunuyordu. 
Mareşah ile Mihmandarlar1 rafakat Trenin 1rara girişi ile berabor 
eylemekte idi. bu halk kitleleri ara11ndan yükse· 

D'.nn ı-ki Zi'6a~et len alkışlar ve "Varol, yaşa,, seda· 
" ....... , 'lif' I' ları dakikalarca sürmüş ve muhte-
oe re.,,.f lca6ııl rem Antoni Eden bu samimi teza-

Ankara 26 [ a. L] - Da ak- hürata halkı selamlamak suretile 
şam Hariciye Vekili ŞOkrü Saraç- mukabele etm~tir. 
oj'lu tarafında• Ankara Palas ote- /Devamı üçü11cüde} 
linde ln~ltere Hariciye Nazm ile 
lmparatorlak Genel Kurmay Bq
kan1 General Jon Dil şerefine bir 
ak.fam ziyafeti verilmittir. Bu ziya
feti bir resmi kabul takip eylemiş
tir. 

Anlcarada yapılan tezahürat 
1 Ankara 26 (A. A.) - lngilte· 

re Hariciye Nazırı ekselans Anto
ni Eden ve imparatorluk Genel 
Kurmay Başkanı Ceneral Sör Jon 
Dil, b~raberlerinde Tuğ General 

~alblabı, Fhava Vis Mareşalı Elhörst, 
Bın aşı ergueon, Edenin h . 
k- 'b' .1 B ususı 
atı •1 1 e ay Dikson ve Vrayt 

oldugu halde hükOmet k ._ . . mer eıı 
mızı resmen ziyaret t k _ 
b bah e me uzere 
~ sa . l0,30 da Ankaraya gel

mışlerdır. Muhterem . f' l . 
t:•en t I mısa ır erı ge-.. ren n T · T k . _ gı ız ımparatorluğu ve 

ür mıllı renklerile baştanbaşa. 
donanmış ve - l . 

. d... sus enoıış olan gara 
gır ıgı zaman b t H . . V 
kT Ş"k .. aş a arıcıye e-d 1 

lu ku Saracoğlu olduğu halde 
en~ urrnay ikinci reisi Orge-

n~ak_ Asını Gündüz. Hariciye umu
mı afb· N 
A k ı 1 uman Menemencioğlup 

n ara Valisi Nevzad Tandoğanp 

Meis Adası 
lngilizler tarafın -
d•n işgal olundu 

Londra 26 ( a. a.)- Bah
riye f1e Harbiye Nezaretle
rinin müşterek tebliğlerindf: 
ltalyanlara ait Meis adası
nın 25 şubatta lngilizler 
tarafından işgal edildiği bil
dirilmektedir. 

/Bu ada, cenup sahilleri
mizde Muğla vilayetine ta .. i 
Kaş kazasının çok yakının
dadır./ 

Japonya ile Hindiçini ara
ımda iktisadi 111Uzakereler 

Tokyo 26 ( A.A) - Salahi
yettar bir :ıat, Hindiçininin Japon
yaya karşı dostane bir tarzı hare-
ket ittihaz ettiğini ve iki memleket 
arasındaki lkfoıadi müzakerelerin 
samimi bir hava içinde cereyan 
ettiğini söylemiştir. 

Türkiyenin halt.ha -
rekefinden tamamile 

memnun 
... -_.---------, ANADOLU AJANSI • 

.... 

Londra 26 - Hariciye rnüs. 
teşarı bugün Avam Kamarasında 
Tanca idaresi hakkında lngiltere 
ile İspanya arasında bir anlaşma 
olduğunu ve ispanyanın enternas· 
yonal mmtakayı tahkim etmek 
taahhOdüne giriştiğini bildirmiştir. 
Kamarada sorulan bir suale ce
vaben Müsteşar, Türkiyenin taah
hütlerine tamamen sadık kaldığı
nı ve lngiltere HükOmetinin Tür· 
kiyenin hattı hareketinden tama
mile memnun bulunduğunu söyle
miştir. 

Arnavut ukta şiddetli 
hava harekatı 

Belgrat 26 (A-A) - Royte 
rin Arnavutluktaki hususi muhabi· 
ri bildiriyor: 

Havaların fenalığına rağmen 
hava faaliyeti fazlalaşmaktadır. 

ltalyan tayyareleri Göriceden 
Filorinaya giden yol üzerindeki 
Yunan mevzilerini bombalamışlar· 
dır. lngiliz ve Yunan tayyareleri 
Moskopolis ve Elbasan, Berat ve 
Develi vadisi Ostroviça tepelerinde 
şiddetli hücumlarla mukabele etmiş· 
!erdir. 

Bu esnada bir ltalyan bom· 
bardıman tayyaresi düşürülmüştür. 
Pek az kara harekatı olmuştur. 
Bazı mıntakalarda ltalyanların mu
kabil hücumları püskürtülmüştür. 
Yunanlılar T epedelen - Klisora 
çephesinde hücuma geçerek düş· 
mana zayiat verdirmişlerdir. 

lstanbul Üniversitesinden 
bir grup Tarsusta 

Tarsus (Hususi muhabirimiz
den) - lstanbul Üniversitesi Ar
keoloii enstitüsünden bir grup 
Tarsu:ıa gelmiştir. Misafirler şere
fine Halkevi tarafından bir akşam 
yemeği verilmiştir. 

Grup eski eserler üz.erinde 
tetkikler yapmış ve Mersine git
miştir. 

Eden'in temasları 
Nazır, Ankarada Yugoslavya, Amerika ve 
Y u na n is t a n e ı ç i ı e r i ı e o ö r u ş t U 

..--........_ ______ , Ankara Muhabirimizden :ı-------. 
Hariciye vekili Şükrü Saracoğlu tarafından bu 

akşaın tertip olunan ıuvare çok sıcak bir hava ve 
büyük bir neşe içinde geç vakta kadar devam et
miştir. Süvareye kordiplomatiğe ve yüksek mehafi· 
le men1Up kimaeler gelmişlerdir. Mister Eden' fra· 
kını yuıında getirmedijinden dolayı smokinle iş· 
tirak etmiştir. 

lnpz hariciye nazın bu rece ıüvarede bulu. 

nan Yugoslavya büyük elçisile bir (Örüşme yapmlf
tır. Bundan evvel gündüz Amerikan ve Yanan se
firlerini lngiltere sefaretinde kabul ederek onlarla
da görü;müştür. 

Eden cuma günü burada bolanan T~ .v~:; 
bancı gazete muhabirlerile ajans mu&abirl;:_Ja. 
bul edecektir. Msiafirlerin o 8'ila bar•dan • 
rı kuvvetle muhtemeldir. 
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etkik 

HftBE AJANSLftRI 
Havas ve Volf Ajansları nasıl kuruldular, 

nasll çahştllar ve tarihe karıştllar? 
108senedenberi Fran 'anın res

mi istihbarat aiansı olan Havas, 
bundan onbeş gün evvel bütün 
dünyaca tanınmış olan ismini bı
rakmış ve Fransız istihbarat ofisi 
ünvanını almıştır. 

Fransız hükfimetinin, bir asır
dan fazla bir müddet dünyaya 
fikirlerini ve düşüncelerini yayan 

Havas aiansı nasıl kurulmuştur? 

Bu hususta okuyucularımıza 

biraz malfimat vermek istiyoruz. 

Havas ajansı aslen Portekizli 
Charles Hava. tarafın ·an kurul· 
muştur, Cherles Havas 1783 sene· 
sinde Fransanın Rouen şehrinde 

doğmuştur. Babası, Portekizde bir 
kitapçı dükkanında memurdu. 1750 
senesinde Fransanın Pont - Aude
mer kasabasına gelerek yerleşmiş 
ve Buriua sınıfından bir Fransız 

kadını ile evlenmiştir. 
Bu izdivaçtan 1783 senesinde 

dünyaya gelen küçük Charles ka
rışık bir tahsil görmüştür. Papas 
olan bir amcası ona Rum'a ile La· 
tinceyi, babası ticaretle muhasebe
yi öğretmiş, çocuk kendi başına 
da üç ecnebi lisan öğrenmiştir. 
Buna mukabil fenni bilgileri sıfır· 

dı . 
Çocuğun denizciliğe hevesi 

vardı. Donanmaya zabit olmuş, fa· 
kat denizde çalışmadığı cihetle, 
ordu levazım dairesine girmiş ve 
mühimmat müteahhidi Ouvrard'm 
vanmda bazı karlı işler görmüştür. · 
• O zaman A vrupada senelerce 
süren berri abloka ve mukabil ab
loka sayesinde zengin olmuş, bir 
gün Rouen şehrinde bir banka aç

mıştır. 

Charles birkaç sene sonra 
Normandiyanın zengin kızlarından 
biri ile evlenmiştir, Zevcesi, ~endi
sinin en belli bc.şh mesai arkadaşı 
olmuştur. 

HükOmetin emniyet ve itimadı-
nı kazanan banker Charles Havas, 
rejim tarafından intişarına müsa~: 
de edilen nadir gazetelerden hırı 
olan Gazette de France'de hisse· 

dar olmuştur.• 
Charles Havas zengin ve nafiz 

bir adam olmuştu. Fakat FranCJada 
imparatorluk sukut ederken, Ch~r
Jes Havas'ı da beraber sürüklemış 

tir. 
Artık Charles Havas yeni re· 

jimde kredi ve itimad bulamıyordu. 
1814-1815 hadiseleri de kendisini 
iktisaden mahvetmişti. Bununla be
rabe, yaşamak icabediyordu. 

Artık Rouen'de yaşıyamıyan 

Havas, Parise gelmiş, burada ken
disine bir iş aramağa koyulmuş,bu 
işsizlik sıralarında bildiği ecnebi 
dillerden istifade etmek fikri aklı
na gf!lmiştir. 

Gazette de France'da hissedar 
iken, Fransız matbuat alemiyle te
mas etmişti. Charles Havas, aklına 
bu fikir gelince, ecnebi gazeteler
de gördüğü enteresan kısımları 
tercüme ediyor ve onları 3-4 ga· 
zeteye veriyordu. Bu tercümelere 
mukabil kazancı pekıszdı. 

Fakat Charles Havas istidadı 

tarak Havas ajansı tarafından Paris 
ile Rouen arasındaki seri muhabe· 
relerde kullanılması Havasın şöhreti
ni daha ziyade arttırmıştir. 

Charles Havas, 1858 senesin
de 75 yaşında ölmüş, büyük ve 
şöhretli bir teşebüsü iki oğlu Guil
laume ile Aguste'a bırakmıştır. O 
zamanlar Havas ajansının geliri, 
birçok taşra gazetelerinin varidat
sızlık yüzünden abone yazılmama

ları dolayısiyle pek bol değildi. 
Babalarından bu ağır işi de

ruhde eden iki kardeşten Aguste, 
dahiyane bir fikirle taşralarda bir· 
çok aboneleri bulunan Bullier i
lancılık şirketini satın almış ve 
Havas ajansının istihbarat servi
sine, ilancılık servisini de ilave 
etmiştir. 

Bu suretle Havas ajansı, taş
ra gazetelerine verdiği haberler 
için nakid para degil, göndereceği 
ilanların dercini istiyordu. Bu ma
hirane manevra, fevkalade verim
li olmuştur. Bu suretle Havas ajansı 
bir müddet sonra anonim bir şir
ket ve ayni zamanda Fransız hü
kOmetinin de resmi ajansı olmuş

tur. 
Havas istihbarat alansının son 

müdürlerinden biri olan Leon Re 
nier, hükilmetle Havas ajansı a· 
rasındaki sıkı işbirligine işaretle : 

- Havas ajansı ile zaman za
man iş başına gelen hükumetler
den hiç birisi arasında bir an bile 
ihtilaf çıkmamıştır. Biz fikrimizi 
değiştirmiyoruz. Yalnız fikrini de
ğiştiren hükOmettir, demişti. 

Dünyada Havas ajansı kadar 
mühim ve ondan daha zengin bir· 
çok ajanslar vardır. Fakat dünya 
ajanslarının en kıdemlisi Havas'tır. 

Wolf Ajansı 
Dünyada mevcud mühim is

tihbarat ajanslarından diğer ~kisi 

de Volf aiansiyle Reuter ajansıdır. 
Volf ajansı Almanyada nazi idare· 
sinin kurulmasından sonra D. N. B. 
( Doyçe Nahrihten Büro ) yani Al
man istihbarat ofisi tarafından is
tihliif edilmiştir. 

Volf ajansını kurmuş olan 
Frankfurtlu Bernhardt Volf olmuş
tur. Volf, ajans işlerini öğrenmek 

için Havas ajansı merkezinde bir 
müddet staj görmüştür. 

lngiliz Reuter ajansı ise, 1851 
senesinde Londra'da kurulmuştur. 

Bu ajans Reuter ismini almazdan 
bir kaç sene evvel başka bir şe
kilde faaliyette bulunuyordu. 

( Reuter ve Amerikan ajans-
1.ırını yarınki sayımızda anlataca· 
ğız,) 

Saimbeylide bir içtimai 
kulüp açıldı 

Saimbeylide açılan içtimai ku· 
lübün idare heyeti seçilmiş ve 
kulüp faaliyete geçmiştir. İlk idare 
heyetini Selahiddin Acarlı, Kadri 
Ölçer, Mehmet Yüzgeç, Necmi 
Özekes, Ahmet Barlas ve M. Ali 
Akıncı teşkil etmişlerdir. Saimbey
lide içtimai hayata büyük tesirleri 
muhakkak olan kulüp müessis ve 
azasını tebrik eder, idare heyetine 
muvaff akiyetler dileriz. 
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Jül vernin 
Hataları 

Meşhur roman
cı Jül Vern'in, 
yirminci a~rın 1 

Vilô.yetiç· ör ekköy 
1 ve çif tlikyapılamıyacak 

._ _______ .. 
1 

bir çok keşiflerini romanlarında 

dalıa evvel haber vermişti. Fakat 
bu muharririn romanlarında biçok 
hatahı.r vardır ki, alim ve müte· 
fennin olmıyanların bile gülümse
melerine sebebiyet veriyor. 

Jül V ernin muhtelif hataları 
arasında Nautillus namındaki ese
rinde, binlerce metre denizin de
rinliğine batan bir tahtelbahirin 
dört metre kalınlığındaki cam 
teknesinin arkasında denizin di
bindeki manzaranın hayretle sey· 
rü temaşa edildiği iddiası zikredi
lebir. 

ünküUmumi ec İS to -1 

z i ~ a . 
1 ant Si a Veri. en k r rlar eka etı Cenup bölgesine 100 
1 bin kilo saf pamuk 

Bugün f ennen sabittir ki de· 
nizio binlerce metre derinliğinde 

suyun tazyiki 100 milyon kiloyu 
buluyor. Bu kadar müthiş bir taz· 
yik bir tahtelbahirin cam gövde
sini değil, çelik teknesini bir sa
niye içinde tuzla buz Ptmeğe ka
fidir. 

Jül Vern teknik müşavirleri 

olan Petre ile Bandurobun, ınüta· 
laaları sormadığı zaman romaJa. 
rınd:ı böyl~ fenni hatalara düş

müştür. 

• 
Aşk mektup- Cenubi Afrika· 

da Edebiyat 
lar yalanan ta Profesörü olan 

k d
. . . - Madam Annita 

en iSi lmlŞ Cuelson, a ş k 

mektuplarını yalanın hakiki çeh
resi olarak telakki ediyor. Çünkü 
gerek erkek ve gerek kadın, aşk 
mektuplarında hakiki hüviyetini, 
hakiki düşüncelerini saklamağa ı 
yelteniyor. Aşk mektuplarını ya
zarken yegane gayeleri karşısın· 

dakilerini hakikaten kendisini sev
diklerini kandırmaktır. 

Kral Hanrinin madam Anna 
Boleyn'e yazdığı aşk mektubu bu 
nevi mektupların şaheseridir. Kral 
Hanri bu mektubu, Katerin d. Ara
gon ile boşanma davasını açarak 
madam Bolyn saraydan ayrıldığı 
zaman kendisine yazmıştır. Bu 
mektubu okuyan bir adam, üçse· 
ne sonra kralın sevdiğini celladın 
eline teslim e iğine güç inanabi

lir. Halbuki Hanri, bu mektupla
rında sevgilisinden gaybubeti za
manında kendi:;ini unutmamasını 

yalvarıyordu. 

• 
Bir bomba bir 
defineyi mey
dana çıkardı 

Geçen hafta 
Londrada Ba
lackfriars Road 
civarında dar 
bir sokağa, bir 

bomba düşmüş, eski bir evin du
varıni yıkmıştır. Evin diğer kısım· 
!arına bir şey olmamıştır. 

Sabahleyin sığınaktan evleri
ne gelen ev sahipleri hiç bekle
medikleri bir manzara karşısında 
kalmışlardır: 

Duvarın dibi altın dolu idil .. 
Meğer ev sahiplerinin cedleri vak· 
tile duvar içine küçük bir servet 
gizlemişler, bu para uzun müddet 
orada saklı kalmış. Ancak tayya· 
re bombası defineyi meydana çı· 

karmıştır. Bulunan servet Kraliçe 
Elizabet zamanından kalma 300 
altındır. 

vilayet Umumi.Meclisi dün saat 10 da Valimiz Bay Faik Üstünün 
başkanlığında toplanmıştır. Bu toplantıda, viliiyet dahilinde ör

nek köy, örnek çiftlik ve· örnek yetiştiriciler vücude getirilmesi hakkın· 
da Ziraat Vekaleti tarafından gönderilen tebliğat iizerine Mali.> e encü
meninin aldığı karar okunmuştur. 

Maliye encümeninin raporunda halen vilayet dahilinde Örnek köy, 
örnek çiftlik ve fünek yetiştiriciler vücude getirilmesine mevcut şartlar 
müsait olmadığı beyan edilmekteydi. Karar reye konularak kabul olun· 

muştur. 

l\fomleket hastahanesi ambar ı 

ve ayniyat memuru maaşının 20 li
raya ve tebhirlıane memuru maa
şının da 15 liraya çıkarılması hak
kında sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürlüğünün tezkeresi üzerine 
daimi enciimen mümeyyizliğinden 

verilen yazı okunmuş ve bu mese· 
le etrafında cereyan eden müzake· 
relerde; esasen evvelce meclisce 
kadro tahsis edilmiş olduğundan 
ve bu kadroya göre bu memurla
rın maaşları gösterilmiş bulundu
ğundan ş a h s i kıdem hakkın

da mütalea beyan edilemiyeceği 

ve şimdiki hizmetin evvelce yapı
lan kadroya uygun olduğu netice
sine v.:ırılmış, teklifin Maliye en
cümenine havalesine karar veril

miştir. 

Yine dünkü içtimada 941 yılı 

bütçesinin varidat kısmı müzakere 
ve ittifakla kabul edilmiştir. 

941 yılı varidat bütçesinin 
908,735 lira olduğu ve bütün vari
dat menbalarında fazlalık bulundu
ğu müşahade olunmuştur. 

Bütçenin varidat kısmında <ıra· 

zi vergisi 282,432 lira iken altı ay
lık fazlalık nazarı itibara alınarak 
bu defa 44 bin 66 lira bir fazlalık 

Köylü Kızın 
Cesareti 

Babasına yaralayan azgın 
bir kurdu öldürdü 

Mersin [Hususi] - Vilayetimi
ze bağlı Silifke kazasının Giizel 
Oluk köyünden Durmuş oğlu Meh
med Topal, köyüne bir saat mesa
fede Pınarbaşı mevkiine kurduğu 

kurd tuzağına bir :ıv düşüp düş
mediğini anlamağa gittiği vakit tu· 
zağı bulamayınca etrafı aramağa 
koyulur ve nihayet bir fundalık 
arasın~a tuzağı ve tuzağa yaka
lanmış olan bir kurdu buluyor. 

Kurd avcısı Mehmet Topal se
vinerek tuzağa yaklaştığı sırada 
çalılıklar arasında arkadaşının aki· 
betinin ne olacağını anlamak için 
saklanmış bulunan diğer bir kurdun 
ani saldırışile karşılaşıyor. 

Kaçmak imkanını bulamayan 
Mehmet kurdla saatlerce boğuştuk
tan sonra yorgun düşen kurdun 
elinden canını kurtararak kanlar 

ile bu ınikdar 3'27 bin liraya çtka
rılmış bulunmaktadır. 

941 yılı bütçesinde bina vergi
si varidatı 156,400 lira, buhran 
vergisi varidatı 70 bin lira, ispirto 
ve ispirtolu içkilerden varidat 19 
bin lira, nakdi yol vergisi varidatı 
44100 mükellef hesabiyle 224,010 
lira, bedeni yol vergisinde 4900 
mükellef bulunduğu tahmin edildil
diğinden bunıın da 29,400 lira, taş 
hasılatı 3300 lira, Akarlar, kira, 
satış bedelleri varidatı 45 bin lira, 
hastahaneler hasılatı 6200 lira, ve
saiti nakliye resmi 1400 lira, satı
lacak eşya hasılatı 500 lira, müte
ferrik hasılat 5000 lira, Çeltik ha
sılatı 4500 lira varidat olarak ka· 
bul edilmiştir. 

Haşere ve emraz mücadelesi 
karşılığı olarak konan paradan tah
silat yapılamadığı görülmüş ise 
<le evvelce konulan para kabul e· 
dilmiştir. 

Köy egitmenleri ücreti faslına 
maarif vekaletinden tahsisat kona
cağından ayrıca bir şey konmamış· 
tır. 

Bugün umumi meclis tekrar 
toplan:ı.cak ve büdçenin mas-
raf kısmını müzakere edecektir. 

Seyhan yuzme 
havuzu 

Seyhan. yüzme havuzunda su 
tesisatı ve soyunma yerlerinin ik
maline imkan olmamıştı. Haber al· 
dığımıza göre, geri kalan bu tesi· 
satın ikmaline başvekaletçe müsn-

Şeh ri mi ze gelen 
mebuslar 

Konya Mebusları B B. Galip 
Gültekin ve Vehbi Bilgin dün şeh
rimize gelmişler, bu arada gaze. 
temizi ziyaret etmişlerdir. 

içinde evine dönüyor. 
Hadiseden haberdar olan kızı 

Emine divarda asılı bulunan çifte
yi omuzlayınca Pınarbaşı mevkiine 
koşuyorsnda yolda mütecaviz kurt
la karşılaşıyor. 

Soğukkanlılığını kaybetmiyen 
Emine derhal tüfeğini kurda tev· 
cih ederek babasını al kanlar içe
risıne koyan kurdu cansız olarak 
yere seriyor. Orada tuzağı da bularak 
tuzaktaki ve öldürdüğü kurr:lu sü· 
riye sürüye köye getiriyor. 

tohumu temin etti 
Ziraat vekaleti pamuk işleri 

müdiirü Necati Tugayın pamuk 
ekimine hazırlık vaziyetini ve böl
gede yapılacak akala ekimi plan 
ve programını tetkik için Ada
naya geldiğini bildirmiştik. 

Akala ekimi çiftçiler 
ve alakadarlarla birlikte 
edildiği şekilde merkezde, 
harıda, Mersin, Tarsus ve 
da yapılacaktır. 

birliği 

teshil 
Cey

Hatay 

Ziraat Vekaleti bu maksatla 
cenup bölgesine 100,000 kilo saf 
tohum temin etmiş bulunmakta· 
dır. 

Pamuk işleri müdürünün bize 
bildirdiğine göre, hükilmet pamuk 
ziraatının inkişafı yolunda son pa
muk kongresinde alınan kararla
ra müsteniden; Birleşik Amerika· 
ya mühinı miktarda pamuk maki
neleri sipariş atmiştir. 

• 
I ctimai disiplin 

B. Etem Menemenci
oğlu dün akşam kon
feransım verdi 

Hariciye Vekaleti hukuk müşa 
vırı Bay Etem Menemencioğlu dün 
akşam hnlkevinde güzide ve mü
nevver bir dinleyici kalabalığı Ö· 

nünde " içtimai disiplin mevzulu 

bir konferans vermiştir. Dinleyici
ler arasında Valimiz B. Faik Üs
tün, parti müfettişimiz B. Hasan 
Menemencioğlu, başmuharririmiz 

Niğde mebusu B. Cavit Oral, İçel 
mebusu B. Turhan Cemal Beriker, 
Konya mebusları B. Galip Gül
tekin, Vehbi Bilgin, Belediye reisi 
miz B. Kasım Ener parti ve Halkc 
vi reislerimiz bulunuyordu . 

B. Etem Menemencioğlu söz
lerine kısa bir mukaddeme yapa
rak demiştir ki: 

" - Milli istiklal savaşımızın 
çetin ve iztiraplı olduğu derecede 
şerefli yıllarında, Türk camiasının 

sıkı tesanüdü içinde, ıçtimai disip-

linin en belirik misalini cihana 
göstermiş olan bu muhitte bu mev· 

zudan bahsetmek belki fuzuli gibi 
görünebilir. Süphesiz, Türke has 

bir şuur ile hepimizin maneviyatı

mızın derinliklerinde sezdiğimiz 

içtimai disiplin bizler için basit bir 

vakıayı ifade etmektedir. Lakin, 
cemiyet hayatının bu günkü çap-

raşık durumu içinde, özü itibariy

le basit olan bu vakıanın dayandı

ğı esasın içtimai realite bakımın
dan tayini güçleşmekte ve, bu 

sayesinde Fransız halkını a~~~adar 
eden kısımları iktibas ettıgınden 
kendisinden yeni yeni tercümeler 

istiyorlardı. 
Bu suretle Charles Havas'ın ,-==== BugUn'iin Romanı : 84 

yüzden, bir birine zıt görüşler ve 
karışık nazariyelerle karşılaşılmak
tncıır. " 

tercüme işleri yoluna girmiş ve bu 
tercümeleri malı'.'ımat sahibi tJlmak 
isteyenlere de vermeğe başlamıştır. BU KADIN CASUSTUR 1 

Konferansçı bundan sonra, ce
miyetin bir zarurete cevap verdi
ğini izah etmiş, matuf bulunduğu 
gayeyi anlatmıştır. Havas senelerce süren çetin 

çalışmalardan sonra yavaş yavaş i· 
şini yoluna k~ymuş ve 1831 senesi 
teşrinievvelinde Jaen - Jacques • 

.. Rousseau caddesinde bir büro aç
mıştır. Havasın bu bürosu, az za
manda tam bir muvaffakiyet kazan· 
mış ve bir sene sonra Havas ajan· 
s ını kurmuştur. 

Pariste yazılan aboneler mik
darı, siiratlc artmış ve taşrada çı· 
kan gazeteler de Havasa abone 
yazılmışlardır ... 

Fakat lngılız, Alman, lsviçre, 
ispanya, ltalya, Rus gazetelerinden 
yapılan iktibaslar, Havas aiansının 
taze haberler vermesine kiyafet et
miyordu. 

1840 senesinde Charles Havas 
ecnebi hükümet merkezlerinde ve 
büyük şehirlerde sınai merkezlerde 
muhabirler temin etmiş' onlara h~· 
berlerini postac• gü~ercinlerle. g?n· 
dermelerine dair talımat vermıştır. 
O tarihten sonra Havas aja~sı, ha· 
kiki bir istihbarat merkezı olmuş 
ve elektrikli telır-rafın ilk defa o-

L--==========================:::========= Çeviren : EF • KA .a 
Bu sefer Alman zabiti hakiki 

ve büyük bir endişeye düştü. O za
mana kadar hadiseleri bekliyen bir 
müdafaa vaziyetinde du ·an Fransız
ların yüzleri, onun son sözleri üze· 
rin? gölüvermişti. Yüzbaşı Loran 
güldü' diğer biri ıslık çalmağa baş· 
ladı. Yüzündeki asabi işmizazlar 
birdenbire kesiliveren Haym gülüm· 
sedi ve tt:hlike zail olmuş gibi kol
larını kavuşturdn. Düşmanına hitap 
etti. 

-Konıpars üçüncü kusurunu 
unutmuştum: Sen aceleci ve cahil 
olduktan ba~ka gevezesin de! 

-Sus! 
-Artık sana söyliyecek bir sö-

züm var; eğer silahını kullanmazsan .. 
-Demek yalnız değil iki kişiy

diniz? Umarımki arkadaşınız yolu 
sonuna kadar biliyor. 

-Evet .. biliyor tabii.. Benimle 
beraber bu mahzene inen merdive
nin üst başına kadar geldi. 

-Sus diyorum! 
- •... Hayatını baf'ışlarım! 

Asabiyeti son dereceye gelen 
Alman zabiti hiddete kapılarak ateŞ 
etti. Kurşun, Alsaslının başının üs· 
tünde bir taşa çarptı ve tozlar dö· 
kerek nyi!.klarının ucuna düştü. 
-Aklını başına al diye ihtar için 

ateş ettim. Bir kelime daha 'Söyler· 
sen nişan alarak ateş ederim. 

Haym omuzlarını silkti ve sus· 
tu Kompars, Konradın cesur bir 
manga askerin başında tenha so· 

kaklarda koşa koşa geldiğini düşü· 
nerek rahatlar.dı. Fakat çok geç 
kalmamışlar mıydı ya? Ona arkadaş• 
gideli yarım saat olmuş' yani mer· 
kez kunandanlığına gidip gelmek 
için lazım zamanın üç misli geçmiş 
gibi geliyordu. Yeni endişe mevzu· 
ları hatırladığı için !<endi kendine 
kızdı ve bu hatırlayışı üst üste 
gelen heyacanların asabını bozmuş 
olmasına hamletti. 

Nihayet, birdenbire, kabusu 
geçti. Birinci kat mahzenlerinde 
sür~tle inen adamların ayak sesle-

rini işitti. Bir saniyenin cGzü kadar 
kısa bir zaman için Kooıpars göz
lerini Fransızlardan ayırdı ve hafif 
bir ışıkla aydınlatılmış olan ikinci 
kat mahzenin merdiveninde bir a-

damın geri geri inmekte olduğuntı 
gördü. Konradın çizmelerini, koyu 
yeşil kaputunu, biraz sonra sivri 
uclu migf erini ve onu takip eden 
zabitin kaputunu gördü. 

Sevinçle haykırdı: 
-Hurra! dikkat edin' merdive

nın son üç basamağı yoktur, düş
meyin. 

Gözlerini Fransızlara çevirmiş· 
ti. Onlar kımıldamamışlardı. Alman 
ilkdefa olarak yüsbaşı Lorana ye
isle bakan Haymi bitkin ve ümitsiz 
gördü. 

r<:onrad onların bulundukları 
mahzenin merdivenini inmeğe baş. 
lamıştı. 

-Hoş geldin Konrad, ne ka· 
dar da 2'~ç kaldın! 

Ne olduğunu anlamağa vakit 

bulamadan sağ bileğine inen şiddet
li bir sopa darbesile tabacası yere 
düştü' Şaşkın şaşkın doğruldu. Mi

rden yakılan elektirik fenerinin kuv
vetli ziyıısiyle gözleri kamaştı. Bi

ri Komparsın kaputunu,ötekı Kon
radın jandarma üniformasını giymiş 
iki tanımadığı adam üzerine iki ta-

banca çevirmişlerdi. . . 
Onların önünde gerıledı. Bir. 

kaç saniye sonra Haym, Alman ı.a· 
bitinin ellerini arkasına bağlarken: 

-Aceleci olmak iyi değildir 
dememişıniydim? Mah7 enin kapıla· 
rını muhafazasız olarak açık bırak
mak budalalığında bulunmıyacağı
mızı düşünmeliyidiniz. Birinci kal· 
ta bıraktıgımız arkadaşlara verdi· 

ğimiz talimat şudur: "içeri girenle
ri, eğer bir iki kişi ise bırakınız 
ve kaç kişi olduklarına dikkat edi· 
niz ve ancak çıkmağa teşebbüs 
ettikleri vakit tkarruza geçiniz. 

(Devamı var) 

Ağır bir mevzuu çok tatlı bir 
ifadeyle anlatan B. Etem Mene
mencioğlunun konuşması, başından 
sonuna kadar büyük bir alaka ve 
dikkatle takip edilmiştir. 

• Emniyet Umum Müdürlüğü 
ikinci sınıf emniyet amirlerinden 
Sermet Baç, dördüncü sınıf emni

yet müdürlüğüne, Nuri Salkım ve 

Ankara Viliyet ikinci ııınıf emniyet 
amirlerinden Ahmet Hamdi Akalın 

birinci sınıf emniyet amirliklerine 
tayin olunmuşlardır. 

Ankara viliiyet emniyet kadro· 
su baş komiserlerinden Nail Serden
geçti lstanbul, lçel vilayeti başko
miserlerinden Selahattin Özgen Es
kişehir, Malatya viliiyet başkomi • 
serlerinden Hasan Vasıf Kazar Ko· 
eneli, lstanbul Vilayeti Başkomi
serlerinden lbrahim Ataç lstanbul 

ikinci sınıf emniyet amirliklerine 
terfian tayin edilmişl~rdir. 
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Şehirde yol BORSA Dost ve müttefik Büyük Bri
tanya imparatarluğunun Ha

riciye Nazırı Antony Eden ile 
Genel Kurmay Başkanı Sör Dil 
Ankarada misafir bulunuyorlar Sa

yın misafirler dün Mısırdan tayya· 
re ile Adanaya gelmiş ve oradan

Eden'e yazdığı bir mektupta Japon 
emellerinin dürüstlüğünü ve Japon
yanın b!r sulh için tavassuta hazır 
olduğunu bildirmişti. Bu sulh tavas

sutu esrar perdesi altında kalmış, 

lakin sonra Matsuoka bu tavassu
tun şahsi bir tavassut olduğunu 

faaliyeti 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

Eden'e beyan ey 
!emiştir.Fakat bu 
arada sulh tavas 
sulunun İngiltere 
de kabul edilme 

da seyahatlerine 
trenle devam e
derek bugün An
karaya muvasaldt 
etmişlerdir. Muh-
terem misafirle- d.'.ği de görülmüş 
rimiz güzergah • • ı • tur. M .. 
ve yollarda şid- Tu·· r k ı n g ı ı z .. -ua~~a şoy 
detle alkışlanmış- le çozulebılır: 
lar, hararetle kar- ti v Belki Almanya 
şılanmışlarve gör- dos ugu ile istişare ettik-
müşlerdir ki gös- tikten sonra Ja 
terilen hararetli 1 ponya böyle bir 
kabul, resmi ka- Edene gösterilen hararetli suıh teklifinde bu 

bul çerçivesinden kabul , bu dostluğun lunmuştur, Fakat 
çıkarak lngiliz - \ bu teklifin lngil 
Türk dostluğu- Candaıt tezahürüdilr .__ _____________ ...-tere tarafından ka-
nun candan bir te· -
zahürüdür. 

Eden genç yaşında kabineye 
mührühas lordu olarak girmiş ve 
derhal lngiliz milleti üzerinde de· 
rin bir sempati uy~ndırmıştır. Eden 
en çok sevilen politika adamı va
ziyetine geçmiş, Mührühas lordu 
bulunduğu zamanlarda yaptığı işlerle 
Hariciye Nazırlığına namzed oldu
ğu belirmiştir. Bundan sonra mil
letler cemiyeti hayatında çalışmıya 
ve kollektil barış politikası takip 
etmeğe başlamıştır. Bu sıralarda 
beynelmilel münasebetler çok na
zik bir safhaya girmekte idi. lngil
terenin mukadderatını idare eden 
ler arasında kollektil barıştan baş
ka idarelere taraftar olan fikirler 
belirdi ve genç Eden ekalliyette 
kalarak istifa etti. Bu istifa sebep
lerini de parlementoda açık olarak 
söyledi. 

Mamafih muarızlarına, politi
kalarını takip için bütün fırsatları 

verdi ve kendisi arka plana çekil
di. Mihver devletlerile sulh yolile 
meseleleri hal etmek politikasını 

güdenler lngiltereyi evvela Müni
be, sonra harbe sürüklediler ve 
bundan sonra Eden tekrar mey
dana çıktı. 

Muhterem misafirimiz öteden· 
beri Türkiye ile lngiltere arasında 
dostluk siyasetinin hararetli taraf
tarı tanınmıştır. 

Yakın şark milletlerinin mu
kadderatı mevzuubahs olduğu bir 
zamanda komşumuz sayılan Mısırı 

zivaretten sonra Ankaraya gelme
si pek tabii idi ve işte Edenle Di
l'i Ankaraya getiren düşünce bu
dur. 

Gtıruıuııu nümayişin sonu u zakşark vaziyeti gittikçe 

müphemleşmektedir. Geçen 
halta Japonyanın Mihver ortak
ları hesabına yaptığı gürültülü nü
mayiş kendisi için faydalı olmıyan 

bir takım neticeler doğurmuştur 
Evvela, Amerika-lngiltere te

sanüdü sıklaşmıştır. 

Üçlü paktın imzalanışı Ameri
kayı lngiltereye yaklaştırmıştı. Ge
çen haftaki gürültülü nümayişte 

Amerikanın uyanıklığını arttırdı. 

Qiğer bir neticeye de bu teyakkuz 
ile Amerika pasifikteki kuvvetleri
ni fazlalaştırdı, Amerika pasifikte
ki menfaatlerinden mada şimdi Gu
am adalarının takviyesi için de ay
rıca bir tahsisat ayırmıştır. 

Bir muammanın çözülüşü 

Ü ç, dört gün evvel Japon 

hariciye nazırı Matsuolca 

bul edilmediğini anlayınca şah•i 
bir tekliften ibaret olduğunu Eden'e 
bildirmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Prens Konoyeye göre ise, Ja
ponyanın hattıhareketini Amerika
ya anlatmak için her çareye baş 
vurulacaktır. Konoye, Amerikanın 
Japon hattıharetini anlayamadığını 
beyan eylemektedir. Halbuki Ame
rika Japonyanın hattıhareketini an
lamıştır. Anlaşılıyor ki Japonya 
bir taraftan Amerikayı avutmağa 
çalışırken diğer taraftan da Siyam 
ile Hindiçiniye yerleşmektedir. Bu 
iki memleket arasındaki silahlı ih
tilafı hal için hakemlik yapan Ja
ponya, her ikisinden de yapacağı 

hakemliğe mukabil Üsler isteIDİş-
tir. 

Siyam bu Üsleri belki de ve· 
rebilecektir. Fakat Hindiçiniden 
Üsler verilmesine Vişi hükkmeti 
taraftar değildir. Vişi bir taraftan 
Almanyadan tazyik görürken di· 
ğer taraftan da Japonyadan tazyik 
görmekte her ikisinede mukavemet 

etmektedir. 

22 cephe üzerinde harekat 

Habeşistanda 22 cephe üze
rinde yapılan harekat bü

yük Britanya kuvvetleri lehine İn

kişaf gösterirken ltalyan somalisin
de h rekat icra eden cenubi Af
rika kuvvetleri de somalinin en 
büyük suyu olan Cuba nehrini dün 

akşam geçerek 400 kilometre içe
ride bulunan Mugadişyo'yu İşgal 

etmişlerdir. bu hareket sürat itiba
rile Libya harekatından daha sü
ratli olmuştur. 

Böyle bir sür'at, karşısında hiç 
bir kuvvet olmadığı zaman beklene
bilirdi. Fakat karşısında mukave
mete çalışan kuvvetler bulunurken 
cenubi Afrika kuvvetlerinin 400 
kilometre gibi mühim bir siir'at 
elde etmeleri harikuladelikte tavsif 
edilebilir. 400 kilometre gibi uzun 
bir mesafeyi çok kısa bir zamanda, 
48 s.ıat .zarfında, katetmiş olan bu 
kuvvetlerin ayni enerji ile en çrk 
Lir ay içinde İtalyan somalisini 
baştan başa işğal etmeleri beklene 
bilir. Bu kuvvetler şimdi, ltalyan 
somalisinin ikinci büyük nehri olan 
Velbişebeni nehrinin doğusuna geç

mişlerdir. 

Libyadaki harekata gelince: İtal
yan resmi tebliğinde Afrika
kadaki Alman kuvvetlerininin ilk 
defa olarak Agedebya çölünde 
(Trablusgap civarı) lngiliz kıt'ala
rile temas ettikleri bildirilmektedir. 

Bu haber belki de doğru ola-

..----• SULH 
Türkive . TAVASSUTU Genişletilen ve par

ke döşenen yollar 
aöaçlanıyer 

Öğrendiğimize göre, tevsian 
yapılmakta olan Asfalt - Dörtyol 
ağzı - Kuruköprü porke yolunun 
geriye kalan kısmının mevcut pla
na göre Mart içinde tamamlanması 
için icap eden tedbirler alınmıştır. 
Bu yolun tamamlanmış kısmının 

ağaçları dikilmiştir. 

Hacıbayram kuyusu - Sebze 
hali parke yolunun kalan kısmı ta
mamlanmıştır. Sebze pazarı yolun
daki iki mülkün istimlaki muame
lesi yakınd" tekemmül ettirilecek, 
yol pazar yerine kadar parkelene
cektir . 

Tevsian parke döşenecek olan 
Sebze hali - Taş karakolu yolunun 
keşli hazırlanmıştır. Bu yol yeni 
yapılacak Debboy şosesi ile birle
şecektir. Bu yol köylerden gelen 
nakil vasıtalarının seyriseferini tan
zimde ve şehrin temizliğinde ehem
miyetli vazife görecektir. 

Orta okul önünden geçen bo
zuk yol. belediye ekiplerile iyi bir 
şekilde taIDir edilmiştir. 

Hacıbayram meydanlığının yan
ları da tamir ve tanzim olun
maktadır. 

Halkevi - Türkkuşu arasından 

Orduevine giden yolun iki tarafı 
ve Kız Enstitüsü yanından geçen 
yolun sol taralı ile Kuruköprü _ 
Hacı bayram kuyusu yolu tamamen 
ağaçlanmıştır. 

Havalar müsait gittiği taktirde 
Asri mezarlığın yeni plana göre 
yapılmakta olaıı yolları da tama. 
men ağaçlanacaktır. 

bilir, fakat ltalyanların velveleye 
verdikleri kadar değil.. Çünkü, Al
manların büyük kuvvetlerle bu 
bölgeye kadar galmeleri ihtimali 
azdır, zira takip edilecek yol ancak 
sahil boyudur. Onun için halen ln
giliz kıt' alarile temas etmiş olan 
kuvvetler ancak bir motorlu kol
dan ibaret oluyor ki bu da büyük 
bir rol oynıyamaz. Zaten müstakil 
Fransız aiansı bu haberin kat'iyeti
ne inanmamakta olduğunu beyan 
etmiştir. 

Denizlerde 
} 6 Şubatta nihayet bulan 

hafta içinde 37,600 ton ln
giliz gemisi batmıştır. Bu tonaja, 
geçen hafta Asur adalarında ba
tan beş lngiliz vapur tonajı da da
hildir. Halbuki 14 şubatta neşredi
len bir Alman tebliğinde 28 bin 
tonajda 14 gemi batırıldığı iddia 
edimişti. 16 tarihJi Berlin resmi 
tebliğide Alman denizaltı gemileri
nin 125 bin ton bir ve 86 bin ton 
bir olmak üzere iki kafileyi tahrip 
ettiklerini, ayrıca 20 bin tonajlık 
bir kafile batırıldığını iddia etmiş
tir ki bu miktarl:.r Hitlerin söyle
diği tonaj miktarından da fazladır. 

Basit bir hesapla 10 biner ton
dan 21 ve beşer bin tondan 41 
geminin batırılması lazımdır.Bu ge
milerin 48 saat zarfında denizde 
nasıl bir arada bulundukları, Al
man denizaltılarına nasıl hedef ol· 
dukları ; tahripten sonra had~s~
nin telsizle naı.ıl Berline bildırıl· 
diği ve orada derhal bu rakamla
rın çıkarıldığına pek akıl ermez. 
Onun ıçın rakamlarda büyük 
hatalar vardır. 

- Radyo Gaz.eteti .. 

Elinde mühim kozlar Batler, Matsuokanın \ 

bulunduruyor 
teklifi hakkında be· ' 
yanatta bulundu 

Uzak Şarkta buh· Londra '.l6 ( A.A ) - lngiltere 
Hariciye müsteşarı Batler, avam 

ran patlamak üze- kamarasında Matsuokanın Edene 

re; Fransız filosu göndermiş olduğu nota hakkında 
• Saygondan meç · şu beyanatta bulunmuştur: 

hul bir yere gitti "- Matsuoka Hariciye nazırı 

1 
Edene göndermiş olduğu son mek-

Anadola Ajansı : tubunda umumiyet itibarile Avrupa 
harbine telmih ettikten sonra şu 
ciheti kaydeylemiştir ki Japonya Londra 26 - Gazeteler F-

ransa ve Türkiyenin vaziyeti ile 
iştigal etmektedirler. Fransız ka
binesini kati surette bir F rasız -
Alman işbirliği siyaseti takip et
mek kararında olduğu hakkında 

Vişiden neşredilen beyannameyi 
bahis mevzuu eden matbuat Fran
sanın Hindiçinide aldığı metin 
tavır ve harekete işaret etmek
tedir. 

Deylimeyl, Uzak şarktaki F
ransız filosunun Saygondan meç
hul bir tarafa hareket ettiğini ve 
Hindiçini ordusunda bütün izin
lerin kaldırıldığını bildirmektedir. 

Deyli telgraf, dün cereyan 
eden mühim hadiselerden birinin 
de Fransız horp gemilerinin ha
reketi ve Hindi çini ile Siyam ara
sındaki mütarekenin 7 Marta ka
dar temdit olduğunu yazmakta-
dır. 

Gazeteye göre, Amiral Lihi 
Fransanın Uzak Şarktaki ihtiyaç
larını Vaşingtona bildirmiştir. Fa
kat hadiseler çabuk ilerlemekte
dir. Japonyanın Singapura, Ho
landa Hindistanına ve pasifikteki 
adalara karşı kullanılmak üzere 
Hindiçinide üsler elde etmek için 
yaptığı teklifleri Fransızlar red 
etmişlerdir. Hindiçini hükOmeti 
buhranın 30 sa.ta kadar patlak 
verebileceğini bildiren bir ihtar
name neşretmiştir. 

Deylimeyl , Başmakalesinde 
Türkiye ile F ransanın vaziyetini 
mukayese ederek bu iki memle
ketin elinde mühim kozlar bulun
duğunu bildirmekte, "Hitler bu 

koLlara kendisi malik olmayı çok 
isterdi.,. demektedir. 

Gazete bu iki memleketin 
ne birinin, ne de ötekinin Hitle
rin tehditlerine boyun eğmedikle
rını ve bu metin hareketin ce
saret verici bir şey olduğunu bil
diriyor. 

Almanya 700 bin 
paraşüt hazırlamış ! 
Nevyork 27 (a.a) - Eski har

biye nazırı muavini bir nutuk irad· 
ederek şöyle demiştir: 

"- Hitlerin istili için lngiliz 
üniformasiyle 700 bin paraşüt imal 
etmiş olduğu bellidir. Almanyanın 
elinde mühim miktarda zehirli gaz 
da vardır.,, 

Yugıslav hariciye nazırı 
Macaristanda 

Budapeşte 26 (a.a) _ Yugos· 
lavya hariciye nazırı, eşile bu sa

bah b~:aya gelmiştir. Ôğrenildi
gıne gore bu ziyaret esnasında 
son defa akdedilen dostluk mua
hedesinin musaddak nushaları ta
ati edilecektir. 

yalnız şarki Asyada değil, fakat 
dünyada her nerede olursa olsun 
sulhun ve normal şeraitin yeniden 
tesisi için her hangi bir harekette 
bulunmağa ve yahud mutavassıt 

roli oynamağa temamile hazırdır. 
Matsuoka bilahire Almanya ile 

görüştükten sonra yaptığı aleni 
beyanatında bu sözlerinin Avrupa 
harbinde bir tavassut teklifi gibi 
telakki edilmemesi liizım geldiğini 

bildirmiştir. Her halde Japon bari 
ciye nazırı lngiltere başvekili tara
fından şundan heberdar edilmiştir: 
"uğrunda çarpışmakta olduğumuz 

dava nevinden hiç bir arazi kazancı 
ve yahut maddi ve ticari kazanç 
hedefi gütmeyen, fakat bütün insa· 
niyetin istikbalini alakadar eden 
bir davada. müzakere bahis mezuu 
olamaz.,, 
Batlerin bu beyanatı avam kamara
sı azası tarafından şiddetle alkış

lanmıştır. 

Ankara, Edeni teza
hüratla karşıladı 

(Baştarafı birincide) 
Tiren durunca vagonlarından 

inen lngiliz Hariciye nazırı ile Jon 
Dil, Hariciye Vekilimiz Saraçoğlu 

ve Orgtneral Asım Gündüzle mü
salahada bulunmuşlar ve her iki 
taraf refakatlerindeki zevatı bir
birleriyle tanıştırmışlardır. Bunu 
müteakip Bando lngiliz marşı olan 
"Tanrı Kralı Korusun,.: ve istiklal 
marşlarını çalmış. muhterem misa
firimiz rasimei ihtiramı ifa etmekte 
olan kıt'a komutdnınıo elini sıktık
tan sonra kıt'ayı "Merhaba asker,, 
sözleriyle selimlamış, erlerimiz gür 
bir sesle "Sağol" mukabelesinde 
bulunmuşlardır. 

lngiliz Hariciye nazırı gardan 
merasim salonuna geçerken ayni 
snretl~ halkın en içten teZlhürle
riyle karşılaşmış ve bu bu tezahü
rata mütebessim ve mütehassis bir 
çehre ile mukabelede bulunmuştur. 
Halkın bu tezahüratı garın dışın. 
daki büyük meydanda en son had
dini bulmuştur. 

Ekselans Eden bu samimi is
tikbal tezahürleri karşısında Poli
fona kadar halk salları arasında 
yürüyüşlerine devam etmiş ve bu
rada Hariciye Vekilimizle birlikte 
otomobillerine binerek ikamatlerine 
hususi daireler ayrılmış olan Anka
rapalas oteline gitmişlerdir. Bu 
otomobili imparatorluk genel kur
ır.ay başkanının genel kurmay ikin
ci reisimizle beraber bindikleri 
otomobil takip etmekteydi. 

Misafirlerimiz Ankarapalas ö
nünde de ayni tezahürlerle karşılaş
mışlardır. 
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cereyan vermişti. Efe; Halil bir 
sesle: 

- Allaha ısmarladık~ Raziya; 

1 
dedi, ben yine eskisi gibi gelir, 
seni bulurum. Sen bir, iki gün bu-

Çakıcı Mehmet macerasın~n - Efe! Falan adamda alacağım 
birinci perdesi kapanmış, tenlf~s var, vermiyor. 

· "k" . d · derın zamaoı geçmış, ı ıncı per e9ı - Efel Falanın kızını istedim. 
bir sessizlik içinde; hiç şüphesiz vermediler. 

- Ali söyledi •• 
- Veli söyledi .. 
Hasn, Hüseyin, Ali, Veli der

ken mesele duyulmuş ve bittabi 
hükQmete aksetmişti. Keyfiyeti der
hal Kara Sait paşaya haber verdiler. 

Tefrika No, 

85 
fırlatarak usulca kapıdan çıktı. 

Fatmacık mışıl, mışıl uyuyordu. 
Oradan yanbaşındaki odaya 

girdi. Iraz abla zaten uyumam~tı. 
Çakıcı efenin ezeli ve ebedi bay
gını olan bu kadın; efesinin yanı
başındaki odada başka bir kadınıu 
koynunda olduğuna yanarak, onun 
yarın sabah dağa çıkacağına içle
nerek bu vakti etmişti. 

Çakıcı ilerledi. Hiç bir söz söy· 
lemeden Raziyenin yanaklarından 
Öptü. Iraz abla da teessür yaşlarına 

rada kal. Ortağın Fatma senden 
:Cüı;ük ve senden tecrübesizdir. Onu 

teselli edersin ... 
Aman yarabbi.. Kim kimi te

selli edecekti? Iraz abla kendisi 
teselliye muhtaçtı. 

Zavallı kadın mahzun, içini çekti: 
- Peki efe, dedi, uğurlar ol

sun. Yolun açık olsun. Allahım 
sözünü geçkin, kılıcını keskin etsin. 
Cüle, güle git. Güle, güle dolaş. 

Çakıcı bu odadan da bir gölge 
gibi sıyrılıp çıktı ve kapının Önün
de bekliyen kızanlarına iltihak etti: 

Hep hazırmıyız? 
- Hzırıı efe .. 

- Haydin bakalım . 

iki kızan önde, ele ortada, 
mütebaki kızanlar gerisinde yola 
düzüldüler ve köyden çıkarak dağ
ların yolunu tuttular. 

bize daha kanlı facialar gö5teraıek - Ele! Falan tarla benimdi, 
üzere; işte bu 5abah açılmıştı. Da· falan adam aldı, söylede bana venin. 
ha kim bilir, ne sönecek banuaıan- - Ele! Falan mahtarın müd-
lar, ne yanacak canlar vardı. deti bitti, yerine falanı yapalım. 

• • * Gibi hususatta efe "Merciiim,, 
Kara Sait paşa haksı• mıydı? vaziyeti alıyordu. Efe her şikayeti 

Bunu tarih muhakeme etsin. dinliyor, aklınca haklıyı , haksızı 
Yalnız şu kadar söylemek mec- ayırdederek bir hüküm veriyor ve 

buriyetindeyiz ki, Kara Sait paşa, bu hüküm; tarafeyn için itirazı, 
hükilmetin taahhüdünü bozaıakla istinafı, temyizi olmaksızın mecbu
bu çetenin yeniden dağlara çıkma- riyülkabul oluyordu. 

sına ve yeniden mezalim yapmasına Hulasa: Kara Sait paşanın bıı 
sebep olduğu cihetle kabahatlidir. hareketi hakkında müsbet de, men· 
Diğer taraftan Çakıcı etenin kükO- fi de hüküm vermek kabildir. Her 
metin nuluzunu hiçe indirerek bütün iki tez de müdafaa edilebilir. Böyle 
muhitte kendi kendisine halkı ida- olduğu içindir ki biz; keyfiyetin 
reye kalkışması karşısında Kara muhakeaıesini tarihe bırakıyoruz. 
Sait paşanın başka türlü hareketine ,. * • 
imkan olmadığı da muhakkak ve - Çakıcı dağa çıkmış .• 
bu cihetten paşa haklıdır. Deme be?. 

Filhakika Çakıcı efeye günde ·- Hasan söyledi .. 
elli kişi müracaat ediyor: - Hiiseyin söyledi. 

- Çakıcı dağa çıkmış paşam. 
Çakıcı doğa mı çıkmış? Kara 

Sait paşa herşeyi umuyor, fakat 
işte buna ihtimal vermiyordu. Tam 
o sırada kendisine Çakıcı efenin 
köy bekçisi vasıtasiyle yolladığı 
mektubu uzattılar. 

Kara Sait paşa sıfırı tüketmişti, 
fakat etrafına renk vermek istemi
yordu. ilk iş olmak üzere; Çakıcı
nın istimanında kaza hududu hari
cine çıkarılan Yüzbaşı lsmail müla
zim Emin, mülizim Ali ve ~ülizim 
Bayındırlı Mehmet efendileri Öde
mişe getirtti. 

Bütün takip kuvvetleri şiddetle 
harekele geçmişlerdi. Kara Sait 
paşa yemiyor, içmiyor, koşuyor, di
diniyor. Çakıcıyı ölü veya diri ele 

( De11amı wır ) 
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1- Klevland 

il . " 
Akala 
Kapu malı 

Ena'l. 

Kr. S. 

P. Temzi ('ngin) 
P. Temizi yağ. Yemiş 
Kozacı P 

- Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 

K Çiğidi 
Y. Çiğidi 
Nohut ---
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Kr 
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Ankara Radyosu 
[ 27 Şubat Per,embe ] 

8.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. 
8.18 Müzik: Halil program 

(Pi.) 
8.45-9.00 Ev kadını - Konuş

ma. [ Fırçalarımızdan istifade ede
lim ]. 

12.30 Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 

12.33 Müzik: Küçük fasıl. 

12.50 Aians haberleri. 

13.05 Müzik : Küçük Fasıl 

programın devamı. 

13.20-14.00 Müzik: Karışık prog
ram (Pl.) 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo caz or · 

kestrası (lbrahim Özgür idaresinde) 
18.40 Müzik: Karışık şarkılar. 

19.10 Konuşma (Karadeniz rö
portaiları ). 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Radyo ince saz 
heyeti. 

20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzik: Şan soloları 

Bedriye Tüzün (Soprano). 

21.00 Müzik: Dinleyici istekleri. 

21.30 Konuşma [Sıhhat saati] 
21.45 Müzik: Radyo or:-estrası 

(Şef: Dr. E. Praetorius). 

1. Y. Veinberger : Schvanda 
- Gaydacı. 

2 C. Saint - Saons: Suit al
gerienne. 

3. P. Çaykolski: Eugenonegın ope

rasından Prelüd, Vals ,.e Polonez. 

22,30 Memleket saat ayarı, 
ajans haberleri; ziraat, Esham-tah

vilat. Kambiyo - nukuk borsası 
(!'iat) • 

22.45 Müzik: Dans müziği [Pi] 

23.l5f23.30 Yarınki Program 
ve kapanış . 

Fuat eczanesi 
f Yenipostane yanında J 
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···················································-' \ İ 1 I Gary Cooper - Ray Milland - Robert Preston l 1 İ 
I GiBi ÜÇ BÜYOK ARTİSTiN YARA TIIGI VE ! 
l ıılAlSARA Y - T ANlıı i 
• • 1 Sinemalarında birden gösterilmekte olan mevsimin şaheser filmi 1 1 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 • 1 mutlaka seyretmelerini tavsiye ederiz.. 1 
1 ALSARAY'da ilaveten : T AN'da ilaveten : 1 = VAREN VILYAM ve GAL PATRİCK CHESTER MORRIS - BRUCE GABOT = 
• Tarafından temsil edilen hissi ve nın temsil ettikleri korku ve • 
• çok güzel bir film heyecan filmi • = KADIN iHMAL EDiLiNCE GÔRÜNMIYEN HA YDOTLAR = 
= GELECEK PR06RAM: = 1 Dünya Muharrirlerin in en meşhurlarından ( MIŞEL ZEVEKO J 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 • 

• • 1 BARBAROS DEVRiNDE VENEDIK TOR~%~~~z;~:.~RIHI İ 
..................................................... 

Asri Sinemada Devlet Demir Yol
ları 6. ıncı i,ıetme 
satınalma komis-

Suvara Suvare , yonundan: Bu Akşam 
8,45 8,45 
Şaheserler serisinden bir inci daha sunar 

Muhammen betieli 2200 
lira olan lslihiye istasyonun

da yapılacak su tesisatının, 

(kirkir taşı Müteahhide ve 
diğer bütün malzemesi idare

ye ~ olmak ~ lwliii 
6-Mart- 1941 Perşembe gü-

Donameche 
Loretta 

Yonoo 
M nri 

Fonda 
Gibi 3 büyük ylldız tarafından nefis bir surette ibda edilen 

nü saat 15 de pazarlık usu

lü ile Adanada işletme Mü

dürlüğü binasında ihale edi
lecektir. ---( Şerefgolu)l------ Bu işe girmek isteyenlerin 
165 lira teminat akçaları ve 
şimdiye kadar buna benzer iş 
yaptıklarına dair olan vesika- f 
lan ile ayni gün ve saatte 
Komisyon Reğisliğine müra

caat etmeleri lazımdır. Şart

nameler Adana lıletme ko

misyonundan, lslihiyede ls
tuyon Şeflitinden parasız 
olarak verilir. 

seven bir erkegin yükselişi •. Sevilen kammn fedakarlığı Fransızca sazıu aşk 
ve vazife hislerini mükemmel bir şekilde gösteren şaheser. 
Oi kkaf : Bu filmde ( Lorette young ) un Uç kız kardeşi de rol almıştır. 

Pek yakında Pek yakında 

(HATAJ 
iLAN l 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Adana şehrine isale edilecek içme suyu tasisatının 

mtlteahhidi tarafından noksan ve na temim bırakılmış olan 
boru vesair malzemesi kısmen mevcut bulunan bakiye ifleri 
aşağıdaki terait dairesinde ve kepalı zarf uaulile münakasa-
ya konulmuştur. . . 

2- itin muhammen bedeli (132060) lıra elh kuruştur. 
3- istekliler bu İfe ait prtname, proje vesair evrakı 660 

kurut mukabilinde Dahiliye Veklleti Belediyeler .iı;nar heyeti 
fen şefliğinden veya Adana Belediyesinden alabılırler • 

4- Eksiltme 7- 3· 941 tarihine raslayan cuma günü saat 
16 da Adan1' Belediye binasında toplanacak Belediye encü 
meninde yapılacaktır. 

5- Ekıiltmeie girebilmek için isteklilerin teldü mektup 
lannı aşağıda yazılı teminat ve vesaikle birlikte 2490 sayılı 
kanun blkümlerine tevfiken 4 llncü maddede yazılı gün ve 
saatte Belediye encümenine makbuz mukabilinde tevdi edil
miş olmaaı lazımdır. 

A· 2490 1ayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 
1853 lira m•vakkat teminat. 

8- Kanunun tayinettiği ve sikalar. 
C Kanunun 4 lncü maddesi mucibince eksiltmeye girme· 

ye bir mani bulu"'!"dıima dair imzalı bir mektup . 
D- Belediyeler llllllr heyeti fen tefliiinde mllnakasaya 

sirmek için alacaklan e1aliyet vesikası. 
6- Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli ta 

ahbütlü olma.. ve nihayet -.t 15 şe kadar encllmene gel· 
miş bulunmua JAzımdır. 

7- Ehliyet Yeaikası verilebihiaelt için talibin ya yüksek mü
hendis olması •• en az elli bia lira deterinde içme su te
autını muvaffakiyetle ikmal etmif baluomuı lizımdır. 

Bu iş hakkında fala malumat a1-lc iatiyenlerin Beledi· 
yeler imar heyeti fen teflitine veya Aclima Bele41buine mü· 
racaat etmelwi ilin olmar. 13· 22- 27· 6 4S1 

19· 22- 27 5 473 

941 Modeli 
DUrkopp- bisikletleri 92 senelil bir say ve 

tecrübe mahsuıu bir eaheserdir 
Umumi satış yeri 

Necip ÖzyazS)an asfalt cadde No. 94 

Dörtyol aozı Adana 
iLAN 

Belediye Riga~etinden : 
1 - Belediye emlikinden olup aprula cins ve mevkileriyle kira 

bedelleri ve mavakbt teıninatı.n yasılı •karat ihale tarihinden itiba
ren 31 Kinunuevvel 942 tarihine kadar açık artırma ıartnameline ~&re 
icara verilecektir. 

2 - ihaleleri 11-3-941 alı rooO saat 15 te Belediye binuıadı 
Belediye Enc&meninde yapılacakbr. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel m•!!kbkat teminatlarını yatırmak üe 
ıartnamelerini rörmek üzere Belediye 111• '"be kalemine ve ihale rv
no _yatırmıt oldukları teminat makbazlar1 v:~hllyet vuikalariyle birlik. 
te Belediye EncGmenine müracaatları iliD 0 nmar. 

iki mevsim için 

iki mevsim için 
iki mevsim için 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira K. ~li Mevkii -- -255 GazioO ve Seyhan 
lokanta keaannda 

Kira bedeli 
Lir• K. --3400 

75 Yaslık bar ,, 1000 
9 60 ....... 28 

.. ~'11-27 2.. 1 
~ - -6 482 

/mtiga Salı i 6 i : Cllflit ORAL u....., Nevi,., Midirll : Avdat K.,,,.ı ÇELiK 
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BiRLEŞiK 
Amerika Mamulatı 

FABRİKA KA YISLARIMIZ ~·~·.-
istediğiniz Her Ende Bulabileceksiniz. 

Ta,ra Slpari,ıeri Derhal G6nderlllr 

Müracaat 

ABiDiN PAŞA CADDESiNDE 

Tahsin Salih Bosna 
Telgraf: ADANA Tabo Telefon: 274 P. K. 74 

T. iş BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E' 1 DELE Rı 

4Şa6at, 2Magıs,1 Afıutos.3/ldncit.,,.in tariilerılule gapılu. 

1941 iKRAMIYELERI --lmllll'!! 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 " 
1000 .. 3000. ,. 

2 .. 750 
" 1500. •• 

4 
" 

500 " 2000. •• 
8 " 250 ,, 2000. ,, 

35 " 
100 " 3500. " 

80 .. so •• 4000. .. 
900 'il • " " 
TUrklye it Bankasına para yatırmak.. ,.ı. 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almlf olmaz, •fM 
zamanda talllnlzl de denemlf oluraunuz. 877 

Adana askerlik 
,ubeslnden 

1 • Adana mahalleler ve 
k&ylerinde oturan ve tube· 
mizde kayıtlı bilumum ma· 
lul subay, erat, şehit yetim

lerinin yoklamalanna 1-mart 

941 gününden başlıyarak 15 j 
mayıs-941 gilnünde hitama 
ermiş bulunacaktır. 

2 - Yoklamaya gelecek
ler nzerlerinde hüviyet cüz
danı rapor, resmi senetlerile 
tütün ikramiye cüzdanlarile 
birlikte qağıda yazılı gün
lerde geleceklerdir. 

(A) Mahallelerde bulunan 

malullar haftanın pazartesi, 

salı günleri ötleden sonra 
saat 14 de 

(8) Mahallelerde şehit ye
timleri ise haftanın çartamba 
perşembe günleri öğleden 
sonra saat 14 de 

(C) Köylerde bul1111an ma· 
16ller ve phit yetimleride 
cuma ve cumartesi tüaleri 
öğleden sonra saat 14 de 
ıubeye geleceklerdir. 

3 - Yukarda birinci mad
dede yazılı lS-mayg.941 gü
nüne kadar yoklamıya gel-
miyenlere 941 yıhna ait tü. 
tün ikramiyesinin veribniye. 
ceii illn olunur. 

Alakası kesildi 
Dikkimmda blfalılda ça· 

llfan Elbistanlı Avniyi ifin
den çıkardığımı ilin ederim 

Tar1ua kapısında saatçi 
Diliver Bilen 483 

23ı.2S.27 

Adana kızıtay 
cemiyetinden 

Cemiyetimizin aenelik 
kongresi 5-mart-941 çaqam. 
ba günü -t 16 da balkevi 
salonunda toplanacajmdan 
cemiyetimize kayıtlı ve se
nelik taabhüdatmı öclemit 
bulunan sayın azamızın IÔf· 
terilen gün ve saatte kon· 
grede hazır bulunmalan rica 
olunur. 

494 

Adana Belediye 
riyasetinden 
Bulunmuş bir para bele

diyede mahfuzdur. 
Zayi edenin belediyeye 

müracaatı ilin olunur. 493 

Zayi Tezkire 
Viran fe}ırinde 14. ci.Mar 

dut Tabunanun 4. • fitll't6n 
Ale 926 aenesinde almq oWuo. 
fum ~erlik tezkiremi afi 
eyledım. Yenisini çakarW 
lımdan eskisinin hükmi bl
madığuu ilin ederim. 

Adrea:Gaziantebin Tokdemir 
köyünden Kara Ahmet o-. 
ğullanndan 318 dotumlu 
Mehmet Ali otlu Adana Tt
tün fabrikası işçilerinden Ali 

DOKTOR 
Kemal Sabr 
Hastalarını herı&a 

Kaalay caddesindeki mu· 
yene mnde kabul eder. (9) 


