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Milli -Şf:;_F, ED~N:i KABUL BUYURDU 
iKiSMTSURE~~LAKATTA Profesör Afet 
HARICIYEVEKILIDEBULUNDU Şehrimize geldi 

DUn Şehir Müzesini ve Tarsustaki hafriyat 
mahalllnl ğezen Profesör ve Talebeleri bugUn 
de Mersinde tetkikler yapaceklar 

Bir müddettenberi Halayda 
tetkiklerde bulunan Türk Tarih 
kurumu ikinci reisi Profesör Ba
yan Alet, refakatindeki talebe g
rubu ile birlikte şehrimize gelmiş
tir. 

Halayda Süveydiye ve Demir 
köprü civarlarındaki höyüklerle 
kazıları gezen profesör ve talebe
ler dün sabah şehrimizdeki ince· 
lemelerine başlamışlar, ilk önce 
şehir müzesine gitmişlerdır. Bura· 
da Ankara Dil, Tarih Coğrafya fa. 
kültesi Arkeoloji Profesörleriaden 
B. Remzi Oğ'uz Arık da heyete il
tihak etmiştir. 

Profesör Afet, bir ç ~k kıy

metli eseri içinde toplıyan müze· 
de faydalı etüdler yapm•k imkanı
nı bulmuştur. 

Heyet bundan sonra Gözlüku-

le hafriyat mahallinde tetkiklerde 
bulunmak üzere 13,30 trenile Tar· 
susa gitmiş ve akşam geç vakit 
dönmüştür. 

Öğrendiğimize göre, Profesör 
ve talebeleri, Müze müdürümüzü 
de refakatlerine alarak, Gömükte
pe hafriyat mahallini gezmek üze
re bu sabah Mersine gideceklerdir. 

* • * 
On gündenb~ri H>tayoa, Ada-

nada, Tarrns, Mersin ve Silifkede 
Arkeoloji tetkikleriode buhınan ls
tanbul Ü •iversite<i Arke >loji do
çenılerinden ı\rif M ıfid M ,nse-ı'in 
riyasetinde ve Asıstan 8 'YJ.n Mli
nire Karacala rlı VP vine A ... istan 
Af ı f F.rzeıı rt" fa ,.. ati ı1 de d ıı<. u z ıı.İ
şili K ta lebi! gru >U, etüdlerini bthr· 
mişlerdir. Bu sabahki posta ile ls
tanbula döneceklerdır. 

Hollandada 
Kargaşalık 
Lahey 27 [a. a.] - Hollanda

nın şimal eyaletlerinde çıkan bir 
takım kargaşalıklar neticesinde 
Hollanda hava generali Kristiyan· 
sen Alman komiserile mutabık ka
larak o eyaletlerinin icraı kuvveti
ni eline almıştır. Askeri kumanda· 
nıo alacağı tedbirler her şeyden 
evvel Hollanda milletinin ekonomik 
menfaatlarının teminini istihdaf 
edecektir. 

Trablusta Atman 
zırhtı arabaları! 
Kahire 27 [a. a.) - Ort • şark 

lngiliz umumi karargahı bildiriyor: 
Trablusta motorlu kuvvetlerimiz 
ileri un<urları Agcylanın garbında 
Alman olduğu zannedilen zırhlı 
savaş arabalarından mürekkep bir 
keşif cüzütamına raslamı~ ve tard 
eylemiştir. 

v.ırdı_r. Bunı!nla ber"ber lngilizler 
bu cıvardakı hadiselenıe . bu ada· 
yı ele geçirdikten sonra, z:-tman1n 
da haberdar olacakları için ehem 
miyetli bir laide elde etmiş oluyor 
lar. 

lunduğunu tekziple iktila etmi}e
rek Bulgaristana asker gönderil 
mesinin bahis mevzuu olmayacağı
nı beyana başlamışlardır. 

lngiliz kaynakları ise Alman 
askerlerinin sivil olarak Bulgaris

tana girdiklerini, 

hava meydanları
nı işgal ettikleri 

ni israrla söyle
mektedirler. 

Edenin 
gelişi 

Yine bu kay 
nakların tebarüz 
ettirdiğine göre, 
Bulgar hükOmcti 

kendisini o kadar 

Almanlara teslim 

etmiştir ki artık 

hareket serbesti
sini bile elinden 
kaçırmıştır. 

lfalyanlan 
sinirlendirmiş 

kalı meselelerin görütüleceğini Salyadan verilen haberlere 
haber vermekle iktifa ediyorlar göre Kral Boris, mülga siyasi par· 

Edenin Aokaradan Atinaya tilerin eski reislerini kabul etmiş-
ritmesi muhtemel olduğu gibi bu- tir. Bunlar, Bulgar hükOmeti tara-
radan Mısıra dönmeı i ihtimali de fından takip edilen dış politika 
vardır. hakkında izahat almak için kral-

lngiliz gazeteleri bu ziyaretin dan bir mülakat istemişlerdi. Bu 
bidiıeler üzerinde tesiri olacağını mülakat vuku bulmuş, fakat neti-
kaydetmektedirler. cesi hakkında malOııtat verilme-

Bulgari.ttanda Alman askerleri miştir. 

bulunduğu, Bulgar hududunda Al- Afrikada Alman HarekAfı 
man kıtalarının beklediği hakkın- - · blril-

Balkanlarda bir Alman tefe 
da çıkarılan şayialar karşısında .. d L.L--~•"-k- iki •• 
Almanlar ıükiltu muhafaza etmek- sun en _....,...... AfriPda 

den beri AJm•nlaraa 
te idiler. Son günlerde Alman -~Jırl' 
kaynaklan Bulrariatanda aıker ba-
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Dimdik vücudu, zarif endamı ve sert çehresiyle onu gördüğüm 
zaman milli karakterini hiç düşünmedim. Aklıma gelen ilk nok

ta, bir hürriyet mümessiliyle karşılaşmam oldu. 
Her Türk, insanlık hürriyeti aşkının alevinden bir parça sayılabilir. 

iptiai insanlar Cen.ubi A-

d . d'" I merıkada, 
evrıne onen er bu kılanın 

büyüklüğüne nisbetle, nüfus pek 
azdır. Halk sahillerde veya sahile 
yakın yerlerde oturur. içerileri 
henüz keşfedilmemiş oık ormanlar
la kaplıdır. Vakit vakit bu orman
larda tetkikler yapmak için he -
yetler gönderilir. H e y e t 1 e r 
yaptıkları tetkiklerden daima 
yeni malümatla dönerler. Fa -

Karataş yolu tamiratına 
Ehemmiyet Veriliyor 

Ben; şu karşımdaki uzun boylu, sarışın, şık adamda kendimden bir varlık 
•.ezmiş gibiyim; muhakkak ki o da insanlık hürriyeti aşkının alevinden 
b'r parça olacaktır. 

Fakat Türk değildi. 
Muhakememi darlaştırmadım. Beşeri alemin içine dalarak 

her hürriyet işıkı nihayet bir insandır ve her insan, mutlaka, 
riyetinin engin aşkından nasibedar olmak iktiza eder. 

gördüm ki 
beşer hür-

Mister Eden'i her Türk gözü böyle gördü; her Türk kalbi bunun 
için sevdi ~e her Türk kucağı bu hürriyet diyarı çocuğuna bu sebeple 
sıcak varlıgını açtı. 

insan hürriyetlerinin ezelden aşıkı olan ve ezelden aşıkı olduğu için 
ebede kadar hürriyetin esiri kalacak olan Türk; bu ulvi aşkın her müp
telasında bir iptila• yakınlığı, bir muhabbet yolu yolculuğu, bir sevda 
müşareketi bulur. 

Şu ihtiyar nineye bakınız; Mister Eden'i neden sıcak bakışlarile ku
caklıyor? Şu yığına dikkat ediniz; hangi amilin tesiriyle lngiliz Hariciye 
Nazırını hararetle; hayır, muhabbetle alkışlıyor?. Bu düğümün sırrını çöz
mek mi istiyors~nuz? İçinize, hissinize, duygunuza baş vurunuz; o, size 
cevabı verecekbr: 

- Ben; dost, hatta müttefik devlet adamı da olsa yabancı bir dev
let adamını değil; benim gibi hürriyete tapan bir milletin mümessilini al
kışladım ... 

~ TE'TKİK -1--
Reuter'in ylllık hasılatı 
6 milyon lngiliz lirası 

H avas ve Voli ajanslarından ajans 1848 senesinde kooperatil 
bahsetmiştik. Bugün de şeklinde kurulmuştur. Bu koopera-

Reuter ve Amerikadaki ajanslardan tifi Nevyorkun altı gazetesi kur· 
bahsedeceğiz. muştu. Maksatları müşterek bir is-

Reuter ajansının müessisi Juli- tihbarat servisi temin etmekti. Ko-
n• Reuter Almanyada Kassel şeh- operatifin kar yapması matlup de-
rinde küçük bir bankada memur- ğildi. Bir müddet sonra Amerika-

du. Muhtelif Av· ,.-------------....., nın diğer şehir 
rupa borsalasına 

aid haberleri geç 
aldıkları cihetle 
her sabah şefleri
nın şikiyette bu
lunduklarını du-

Amerikadaki a
jansların en meş
huru olan Asso
ciated Press'in 

!erinde çıkan bir 
çok gündelik si 
yasi gazeteler, bu 
kooperatife rir • 
m eğe olmuş• 

olmuşlardır . Bu 
gün bu istihbarat 
kooperatifine da 
hil olan gazetele
rin adedi 1,300 
dür. 

yuyordu. yedi bin muhabi· 
Bir sabah Ju- • 

lius Reuterin ak- ~I Ve m 8 m U r U 
ima bir fikir gel- vardır. 
miş ve Prusyada --------------= 
işliyen yegane telgraf hattının son Associated Press'e hissedar 
noktası olan Aiks - la - Chapelle olmak için gazete sahibi olmak 
şehrine giderek yerleşmiş, karısını lazımdır. Her gazete sahibinin bir 
da Belçika- Fransa telgraf hattının akisyondan fazla hissesi yoktur. 
müntehası olan Brüksel şehrinde Associated Press ajansı teşekkü-

yerleştirm;şti. !ünden n bir zaman sonra yalnız 

Karı ile koca arasındaki mu- bu kooperatife dahil gazetelere ha-
habere, postacı güvercinler vasıta· 
siyle temin edilmişti. Güvercinler 
Brükselden Aiks • la - Chapelle'e 
bir saatte gidiyorlardı. Her me•aj, 
bir tanesi mahalli maksuduna vara· 
cağından emin bulunulmak için üç 
kopye olarak yazılıyordu. 

Fakat 1851 senesinde Calais 
ile Douvres arasında denizaltı bir 
telgraf kablosu konulunca Julius 
Reuter ajansını Londraya nal<let

miştir. 

vadis toplamak ve tevzi etmekle 
iktifa etmemiş geniş bir istihbarat 
şebekesi kurmuştur. Bugün Asso
aiated Press'in yedi bin muhabiri 
ve memuru vardır. Bunlar günde 
bir milyon kelimelik telgraflar ya· 
zarlar. 

Associated Press'in bugün en 
büyük rakibi United Press'tir. Bu 
ajansda 1908 ••nesinde Amerika
da genç gazeteciler grupu tarafın 

dan ~urulmuştur. Bu grup arasın· 
da bulunan Ray Hovard, Seripps 
Hovard gazeteleri tröstünün şefi· 
dir. 

Bu gazeteler tröstü Hearest 

{Devamı üçüçüdeJ 

kat buna rağmen, Cenubi Ameri
ka memleketlerinin iç tarafları 

hakkında bilinmiyen şeyler çoktur. 
Bir sene evvel Peru hükOme

ti Dr. F eios'un reisliği altında bir 
heyet hazırlamış ve memleketin 
iç taraflarına göndermişti. Perunun 
içlerinde bir noktaya inmeğe mec
bur olan bazı tayyareciler burada 
kadın, erkek ve çocuktan mürek
kep bazı beyaz insanlar gördük
lerini, bunların pek iptidai bir şe
kilde yaşadıklarını habar vermiş

lerdi. Heyet bu beyaz insanları 

araştırıp bulacak, bunları şehir

lere getirecekti. 
Heyet sekiz gün meşakkatli 

bir seyahatten sonra tayyarecile
rin indikleri yere gelince, filhaki
ka bir takım beyaz insanlar gör
müştür. Bunların pek iptidai bir 
şekilde yaşadıkları anlaşılıyordu. 

Dr. Fejos beyaz insanlarla görüş
mek istemiş, fakat bunlar kendi
sinden kaçmışlardır. Heyet reisi 
birçok uğraştıktan sonra nihayet 
beyaz insanların itimadını kazana· 
rak görüşmeğe muvaffak olmuş· 
tur. Bunlar şu izahatı vermişlerdir: 

" - 915 senesinden beri bu· 
rada yaşıyoryz. Elli kişi kadarız. 
Kauçuk ağacı ormanlarını keşfet

mek için yola çıkmıştık. Geldiği
miz yol bir erazi kayması netice
sinde kapandı, burada kaldık. ip
tida yerli kabileler bize düşman 

muamelesi ettiler, fakat sonra an
laştık. Sirgün kaçakçılar bizim 
bulunduğumuz yere geldiler. Bi
zi kurtarmak istediler. Kabul et
medik. Bunun üzerine bize ispir· 
to çıkarmağı ve tütün yetiştirme
ği teklif ettiler. Tabii kaçak olark ... 
Bunu kabul ettik. ispirto çıkarmak 
ve tütün yetiştirmekle geçiniyoruz. 
Bunları kaçakçılara veriyoruz. On
lar bize istediğimiz şeyleri, silah 
vesaire getiriyorlar.En mühim işi
miz hayvan balık avlamaktır. Ver· 
gi filin vermiyoruz. Sizi vergi me
muru zannettik, onun için iptida 
rrörüşmek istemedik.,, 

Heyet, yarı vahşi hayat ya
şıyan bu beyazları şehre dönmek 
için kandırmağa çok uğraşmış,la
kat muaffak olamamıştır. • anker Roçild Bugünkü 

Ailesi harp, bir-
•-~~~~~~~ıçok küçük 
devletleri söndürdüğü gibi, Cihan
da şöhret kazanmış. bazı l:anker 
ailelerini de söndürmüştür. Bu 
banker ailelerinden biri de Roçild 
ailesidir. 

Avusturyanın, Almanyanın ve 

Fransanın Roçildleri iktisaden mah
volmuşlar ve servetlerine vaziyet 
edildikten sonra bu memleketlerden 
çıkıp gitmeğe mecbur kalmışlardır. 

Yalnız Londrada yaşayan Ro
çild ailesi kalmıştır. Fakat bunlar 
çoktanberi bankerlikten çekilmiş

lerdir. -

Ceyhan kaymakamlığı 
için bir bina ahnacak 

Maarif masraf bütçesinden 25,700 lira çıka· 
rılarak yol inşaatına tahsis edildi 

Vilayet Umumi Meclisi dün saat 14 de Valimiz B. Faik Üstünün 
başkanlığı altında toplanmıştır. Üç saat süreı. bu toplantıda 

bütçenin masraf kısmı müzakere ve kabul olunmuştur. Adi bütçe 727,366 
lira, fevkalade bütçe de 181,369 lira idi. 

Hususi Muhasebeye 122,251 bu lazlalığw maarif bütcesinden 
lira masraf gösteriliyor, Encümen çıkarılarak yol inşaatına tahsisini 
azalığı maaşı 135 liraya yükseltil- tensip etmiş ve bütce 346023 lira 
miş bulunuyordu. Bu yükseltiş iç- seklinde kabul olunmuştur. 
!imada itirazla karşılanmış, Doktor 

Ali Naim, Feyzi Oldaç, Sabri Gül 
taraflarından, memlekette buhran 

ve iaşe kıtlığı olmadığı ileri sürü

lerek daimi encümen aziları maaş. 
larının ipkası istenmiştir. 

Teklifler reye konarak kabul 
, edilmiş, 1490 lira tutan bu para

nın tenzili ile Hususi muhasebe 
masraf bütçesi 121,761 lira olarak 
tasvip olunmuştur. 

Nafıa dairesi 
bütcesi 31566 lira 
edilmiştir. 

bu leşkilitm 

olarak kabul 

Maarif bütcesi : bu bütce eh
liyetli muallimlerin terfii için mual 
!imler maaşına 25700 lira fazlalık 

konmak suretile ::J71723 lira ola
rak meclise tevdi edilmişti. Kanu
nun müsaadesizliği ve fevkalade 
ahvali nazarı itibara alan meclis 

Ziraat masraf bütcesi 16711, 
Veteriner dairesi masraf bütcesi 
4710 lira olarak kabul edilmişler

dir. Sıhhat işleri masraf bütcesi 
müzakere edilirken, Kozan hasta
hanesinin tamiratı ıçın 490 lira 
zammile bütcenin 104272 liraya 
iblağına ittifakla karar verilmistir. 

Karataş yolunun mütemadi ta
mirat ile bu sene vesaitinakliyenin 
işlemesine elverişli bir hale getiri
leceği nalia müdürlüğünce vadedil-
miştir. 

Yine dünkii içtimada, Ceyhan 
kaymakamlık b!nasının fena vazi
yette bulunduğu müzakerelere mev
zu teşkil etmiş, Ceyhandaki eski 
Osmanlı Bankası binasının kayma
kamlık binası olarak satın alınma

sına karar verilmiştir. 
Umumi meclis bugün saat 15 

te son içtimaını yapacaktır. 

BOYOK BiR SÜREK AVI 
Havalar müsait ~ittiği takdirde Sarıçam havalisi~de, bozuk ve yağ

murlu olduğu halde ise Şevketiye ve Çinkoludam civarlarında, pazar gü· 
nü Atıcılık ve avcıhk gençlik kulübü tarafından büyük bir sürek avı 

tertip edilmiştir. 
Avcılar iki gurup olarak hareket edeceklerdir. Birinci gurup cumar

tesi günü saat 15 de; ikinci gurur ise pazar günü 16,30da şehrimizden 

ayrılacaktır. 
Her iki gurup geceleyin köylü avcılarla istişareden sonra av partisi

nin yer ve istikametini tayin edeceklekdir. 
Bundan sonra sürekçi ve önekçi olmak üzere ikiye ayrılan avcılar, 

büyük sürek avına başlıyacaklardır. 

Gelen Mebuslarımız 
Kıymetli Mebuslarımızdan B B . 

Tevfik Tarman, Şelahattin Çam 
dünkü ekspresle şehrimize gelmiş
ler ve bu arada gazetemi>i ziya

ret nezaketinde bulumuşl~rdır. Me-
1 buslarımıza hoş geldin deriz. 

Halkevinde dün akşamki 
çay ziyafeti 

Şehrimiz Halkevi tarafından 
dün akşam saat 17 de Vilayet U. 
Meclisi üyeleri şerefine bir çay zi
yafeti verilmiştir. 

Osmaniye Belediye reisi 
Osmaniye belediye reisi Ab

dürrezzak Güvenç ile Halkevi re
isi dün şehrimize gelmişlerdir. 

lskarta pamuklar 
Mersin 27 (Hususi) -Mıntaka 

ticaret müdürlüğü Mersindeki tüc
carlardan ellerinde ne kadar ıskar
ta pamuk bulunduğunu sormuştur. 

Keyfiyetin Adanaya da bildirilmiş 

olması muh!emeldir. Ticaret mü
dürlüğünün istediği malumat, " ih
racı mümkün,, ıskartalar içindir. 

Milli Mensucat okulu 
talebelerinin muayenesi 

Milli Mensucat okulu talebele
rinin meccani muayene ve tedavi· 
!erini Dr. Bahaettin Yengin ile diş 
tabibi Hüsnü Soykan Üzerlerine 
almışlardır. 

Futbol Hakem Kursu 
Futbol hakem kursu martın ilk 

haftasında faaliyete başlayacaktır. 

lıkzamanlarda Londra gazete
leri, Reuter ajansına karşı çekingen 
davranmışlardı. Fakat mahir bir 
oyuncu olan Reuter haber bülten· 
!erini onlara bedeva vermiş ve en 
nihayet bu teşebbüsünde muvaffak 
olmuştur. 

Reuter, kendisine müstakil bir 
telgraf şebekesi tesis etmek için 
bir günde 50,000 lngiliz lirası sarf 
etmiş 1869 senesinde hükümet ken· 
disinden telgraf kablosunu 726,000 
lnıriliz lirasına sat;n almııtır. 

r 
Bugün'ün Romanı : 85 ====:::::::::====:::=========================' 

lngiliz tabiiyetine kabul eJilen, 
sonra •_a kendisine esalet payesi 
verilen sir Julius Reuter 1899 se
nesinde ölmüş, yerine oğlu Herbert 
geçmiş, 1915 senesinde de bu va
zifeye ajansın ekser aksiyonlarını 

550,000 lngiliz lirasına satın alan 
sir Roderick Jones geçmiştir. Bu 
alışveriş fena bir işi değildi. Çünkü 
bugün Reuter ajansının senelik ha
sılatı 6 milyon lngiliz lirasını bu
luyor. 

Amerikadaki ajanslar 
Fakat ajanslar memleketi hiç 

şüphe yoktur ki Birleşik Amerika 
memleketidir. lşidilmemiş ve elde 
edilmesi maceralara ve sporculuğa 
mütevakkıf haberler toplamak Ame 
rikan tabiatine [uygun olduğu ci
hetle, Amerika ajansı muhbir ve 
muharrirlerı ~bu sayede harikalar 

yaratmışlardır. 

BU KADIN CASUSTUR il 
~ı========================-::::===:::::==== Çeviren : EF - KA .. 

Siz bir türlü dışarı çıkmak bil- mekteyim. Meseledeki zaallarınıza -Teşekkür ederim dedi. 
meyince ne olduğunu merak eden dair biraz evvel söylediklerime Ve kendisini götüren dört Fran-
arkadaşlar iandarmalarınızı yakala- bakmayın, ben mahsus, ağzınızdan ~ııın arasında düşmanının önünden 
dıktan sonra gördügünüz gibi bu- laf almak için öyle söylemiştim. Ha- başı dik, geçti. 
raya geldiler. kikatte ben sizin giçi tehlikeli bir 

Madam Lökör ayılmışti ve pa- hasımla biç karsılaşmamıştım. 
pas Gayyardın yanında sahneyi ha- Benim için, harbin sonuna ka-
yretle seyrediyordu. dar sırrımı muhafaza etmeniz kafi .. 

Sımsıkı bağlanmış olan Konra- Alman sivil polisi, ıstihbarat zabi-
dı da getirdiler. Haym zabitin ve ti ve Fransız casus mesleğime son 
Konradın ceplerini arayıp bulduğu vermek için !dyİn ettiğim had Al-
evrakı aldı. Diğerleri tam bir sasın tekrar Fransaya kavuşmasıdır. 
askeri disiplinle hiç konuşmıyorlar- Harp sonunda Alsas tekrar 
dı. Fransanın olunca sizde serbest bı-

Alsaslı düşünceli idi. Esirinin rakılırsınız. Kaybolu~unuzu elbet i-
gözlerinin içinf' bakıyor, fakat onu zah etmek yolunu buluruz. 
görmiyordu, dalgındı. Alman zabiti Komparo sizi Fransanın Alman 
tam bir lakaydi ve soğukkanlılık işgali altında bulunmıyan kısmına 
iyi kavradınız. Hakkımdaki şüphe- göndereceğim. Birbirimizi son defa 
göotermeğe muvvafak oluyordu. görüyöruz. Bir arzunuz varmı? 
Haym nihayet konuştu: Zabit Konradı işaret etti: 

. ~Kompars, dedi, vaziyeti çok Haym anlamıştı: 
lerın~zı. d.emek henüz kimseye söyle- -Arkadaşınız da sizin gibi 
memıştınız. Hayatınızı kurtarabile- Fransaya gönderilecek. 
ceğimi umuyorum. Alman zabiti sert bir hareket-

(STemmuz 1915) 
Jandarmaların merkez kuman

danlığı avlusuna getirdikleri Sen 
J(orentenli altı işçi, birinci mülazım 
Haym, fena fena, bakarak hızlı a
dımlarla yanlarına yaklaşırken ye· 
is ve ümitsizlikle bakıştılar. 

-itaat etmek istemediğinizi 
söylediler. Beni biliyor mununuz siz? 

ruz madenlerinben bahsedildiğini 
işittinizmi? itaat etmezseniz gidece
ğiniz yer orasıdır. isimlerinizle ça
ğıracağım, birer birer cevap verin 
Çalışmağı kabul ediyor musunuz! 

Fransız işçisi sapsarı oldu. Mı 
rıldandı: 

-Karım ve dört çocuğum var. 
-Evet veya hayırla cevap ver. 
-Hayır. 

- Vaziyetimı anlayınız rica 
ederim. Ben terhis edilmiştim, fa
kat elan askerlik vesikamı hamilim. 
Askerlikte düşman hesabına çalış· 

mak yasaktır. 
Hayın, merhamet hislerine ga

lı!be çalmağa çalıştı. Etrafta işle
riyle meşgul olarak l(idip gelen 
Almanların hiç biri bu sahne il~ 
alakadar olmuyordu. 

Zabit işçilerden bir diğerine 

hitap etti : 
_ Brussor, çalışmağı kabul 

ediyor musun ? 
Muhatabı on yedi yaşlarında 

kadar biriydi. Cevap verdi : 
- Hayır! 
- Niçin? 
Niçin mi? Bu Alman ama tu· 

haltı ha? Niçinin cevabı o kadar 
açık ve belliydi ki söylemeğe bile 
lüzum yoktu. Henüz çıraktı ve as
kerlik çağına gelmemiş olduğu i
çin çalşmak mecburiyeti de yoktu. 
F 3kat Almanlar hesabına çalışmak 

Kahve 
geliyor 

Yeni kahveler toptan 
145kuruşa mal olacak 

Antakya ( Hususi ) - Bre
zilyaya ısmarlanan ve şimdi Port 
sait limanın.la olan iki parti kah
veden on bin çuval yakında ls
kendernn limanına çıkarılacaktır. 
Bu kahveler lskenderundan diğer 
vil:iyetlerimize taksim edilecek ve 

bu suretle bazı mıntakalarda baş 
!ayan kalıve buhranı ör.lenecek
tir. 

Ticaret Vekaleti yeni gelen 
kahvenin maliyet liatını alakadar 
makamlara bildirmiştir, Haber 
verildiğine göre yeni kahveler 
toptan 145 kuruşa mal olacaktır. 

Halayda ipek 
kozası istihsali 

Ziraat Vekaleti fakir çitici
ye tohum dağıtıyor 

Antakya {Hususi) - Ziraat 
Vekaleti Hataydaki ipek kozası 
istihsalatını teşvik ve bilhassa fa
kir koza müstahsili köylülere da
ğıtılmak üzere vilayetimize ipek 

kozası tohumu göndermeğe karar 
vermiş ve vilayetten ihtiyaç mik
tarını sormuştur. 

Vilayetçe yapılan tetkikattan 
sonra Vekalete verilen cevapta 
muhtaç bahçecilere parasız tevzi 

edilmek üzere 300 kutu ipek to
humunun gönderilmesi istenmiştir. 

Tohumlar bir haftaya kadar 
gelerek Ziraat Müdürüne verilecek 
ve tevziıllı oradan yapılacaktır. 

Bunun için fakir ipek kozası müs

tahsili bahçecilerin Vilayet Ziraat 
Müdürlüğüne ve kaıalardakilerin 

de bulunduklari memleket Ziraat 

memurluklarına miiracaatla ihtiyaç

larını şimdiden kaydettirerek adla

rını yazdırmaları lazımdır. Vakit 
daralmış olduğundan koza müstah

sillerinin acele etmeleri hem kendi 
ve hem de memleket m~nfaati ı
cabındandır. 

1941 bütçesi 
hazırhğı 

Ankaradau bildirıldiğine göre, 
1941 mali yılı bütçesi hazırlığı bit
mek üzeredir. 

Yeni bütçede milli müdafaa 
hizmetleri için icap eden tahsisata mü
him biryer verildiği anlaşılmaktadır. 
son aylardaki tahsilatın memnuni
yet verici şekilde devam ettiği ve 
geçen seneki bütçede tahmin edi

len varidat miktarını bulduğu gö
rülmektedir. 

Antakyada Belediye 
reisiislifa etti 

Antakya [Hususi] - Belediye 
meclisi geçenlerde toplanarak Be
lediye Reisi hakkında ittifakla 
ademi kifayet kararı v e r m i ş 

ve bu karar Vekalete b i l d ; _ 
rilmişti. Belediye Reisi Sadık Müf
tü bu vaziyet üzerine istifasını Da
h'.l'.ye Vekaletine göndermiş ve Da
hılıye Vekaletince istilasının kabul 
edildiği kendisine bildirilmiştir. 

Poliste 

Celladın marifeti ! 
Mustafa oğlu Necip Cellat is

minde biri, Ali Çakırın cebinden 
37,5 lira parasını çalmış olduğun· 

dan yakalanmıştır. 

• Mustafa oğlu Hasan ismin
de biri, Fuat Durukana ait araba 
koşum kayışlarının üç parçasını 
çalarken yakalamıştır. 

• Bakkal Kadir oğlu Hüse
yin namında biri 50 gram kahve
yi 15 kuruşa salmak suretiyle ih
tikar yaptığından hakkında kanuni Amerikanın en feski istihbarat 

ajansı Associated Press'tir. Bu Hakkınızda takdir hisleri besle- le selam verdi: - Niçin? {Devamı üçüncüde] muameleye başianmıştır. 
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BORSA Harp ve 
Diblomasi 

BU KADIN BiRiNCi 
SINIF CASUSTUR 

Adana Ticaret ve Zahire Borsası 
-Başlara/ ı ikincide -

istemiyordu vesselam ! Bunun se
ve doğru 
Söylediği 

• Ankara 
TÜRKiYE 

Askeri taahhütle-
Arnavut! ukta 
Fırtına harekatı 

27 Subat 1941 
' 

Piyasa cetveli 
Ena.z 
Kr. S. 

En çok 
Kr. S. 

-Baştaraf ı Birincide
harp ettikleri söylenmektedir. Ma
mafih Afrikada lngiliz orduları 
ile karşılaşan Alman kuvvetlerinin 
külliyetli bir miktara baliğ ~1-
duğuna lngiltere'de ihtimal verıl
memektedir. 

beplerini uzun uzadıy~ 
dürüst izah edemezdı. 
şu oldu : 

- istemiyorum işte, ne ola- rine sadıktır Ziyareti 
Hadiselerin seyrinde 
büyük tesir yapacak 

durdurdu 
/ngiliz tayyareleri /tal· 
yan asker tecemmüleri
ni, motörlü kollarını 
şiddetle bombaladı 

1 • Klovland 61 

cak? Ve, emniget mıntaka
sındaki bir tehdide lii
kagd kalamıgacağını 

tekrar etmiştir 

il - .• 
Bunu hiddetle v-. bağırarak Abla 

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

43 
41 

Diğer taraftan ltalyadan ge
len yolcular burada Alman askeri 
kuvvetlerinin tahşidatından bahset
mektedirler. Yin~ böyle ltalyadan 
gelen bir yolcu Nap~li. civarında 
200 bin Alman askerıııın topland.ı
gını söylemiştir. Bu askerlerın 
Akdenizi geçerek Tarabulusa gel
meleri mümkün olduğu gibi Tunus
la Bizerteyi veya Maltayı zaptetme-

söylemişti. Kısa bir sükut oldu 
ve müteakiben, Alman katipleri
nin bulundukları ğişelerden yirmi 
çift gözlüklü göz hayretle baktı. 
Dayak faslı başlıyacaktı, 

O sırada yanında Ştrober ol
duğu halde içeri giren Kolonel 
Fon Niderstof döndü ve oradaki 
bir haritayı tetkik edermiş goru
nerek arkadaşına mırıldandı: 

Londra 27 (a.a) - Taymis'in 
diplomatik muharriri yazıyor: 

Balkanlar meselesi Uzakşark 

meselesinden daha acildir. Bulga
ristanın Almanlar tarafından hemen 
işğal edilmek tehlikesi karşısında 

lngilterenin, Yunanistanın ve Tür

kiyenin Balkan siyaseti,umumi hat
ları itibariyle, vazihtir. Fakat bu

nun teferruatı alenen bildirilemez. 

lngiliz Har i c 1 ye 
Nazırının Atinayı 
da ziyareti muh
temel 

Atina 27 [a. a.] - Yunan rad
yosu harekat hakkında şu tafsilatı 
vermiştir: 

Kar ve şiddetli yağmurlar Ar
navutlukta harekata daima şiddetli 
bir tarzda mani olmaktadır. Yunan· 
lılar daimi çarpışmalarda ve keşif 
kolları faaliyetinde insiyatili muha
faza etmektedir. 

· Ma.Parlağı 
Şark buğdayı 

K Çiğidi 

51 

Y. Çiğidi 
Nohut 

1 . .. k""nd"u"r Almanl>r böylelikle 
erı mum u · I 
Akdenizde ön piliina geçtikçe _tal-

i k Pilana çekilmekte<lırler. 

- Böyle şeyleri görmek İs· 
temem. Bilmemezlikten gelmek 
daha iyi ... Şu Haymın burada pek 
lüzumlu olduğuna bir daha kanaat 
getirdim. 

1 Anadolu Ajansı~ 
Kahire 27 - Royter muha

birinin öğrendiğine göre, Eden 
ve General Dil şimdi Ankaraya 
yapmakta oldukları ziyaretten 
sonra bir kaç gün için tekrar 
Kahireye döneceklerdir. Bu ara
da Edenin Atinayı da ziyaret et
mesi muhtemeldir. 

Alp cüzütamlarına mensup bir 
kaç esir alınmıştır. ltulyanlar ne 
karada, ne de denizde hiç bir in

siyatif al~mamı tır. 

Ankara Kambiyo Borsası 
27 Şubat 1941 

yan ar ar a . . Kr 
Almanların garbi Akdenızdekı te-
şebbüslerine anct.k Fransa ve is
panya ile anlaştıktan s?nra başlıya
cağı zannedilmişti. fakat Peten 
Fransız üslerini ve donanmasını 
terke razı olmamıştır. Bununla be
raber Vişi üzerinde Alman tazyik'. 
devam etmektedir. Paris Gazetelerı 
yeniden Almanya ile işbirliği yapıl
ması için Vişiyi tazyike başlamışlar
dır. 

Aksi ve zalim mülazım Haym 
böyle bir hareketi cezasız bıraka
mazdı; Alsaslı Haym, vatanına o 

kadar faydalı olarak hizmet ettiği 
mevkiini ancak Fransızlara karşı bes

ler göründüğü kin ve onlara yap
tığı zulüm sayesinde muhafaza e

debildi. 

Bulgaristan lngilterenin mütte
tefiklerine karşı bir Alman ussu 

olarak kullanılmadıkça İngiliz hü
kümcti Bulgaristanın bitaraflığına 

riayet edecektir. Yunanistan Al
man tehditleri karşısında azimli bir 

hattıhareket takip etmektedir. Ve 
lngiltereden tam bir muzaharet gö

recegıoe emindir. Diğer taraftan 
Türkiye, taarruza uğrarsa kendini 
müdafaa etmek azmini, a.skeri ta

ahhütlerine sedakatini ve emniyet 

mıntakasındaki bir tehdide lakayd 
kalamıyacağını tekrar etmiştir. 

lngiliz ve Yunan tayareleri 
muharebe mıntakasında yeniden 
çok faal bulunmuşlardır. 

Sterlin 
Dolar 

500 
132 

s. 
24 
20 

Londra 27 - Edenin Anka-
ra seyahatı hakkında lngiliz mah
fillerince muhafaza edilen çok sı-

Atina 27 [a. a.] - Yunan teb-
liği : 

Bazı noktalarda şiddetli olmak 

Ankara Radyosu 
[ 28 Şubat Cuma ] 

8.00 Program, ve memleket 

ispanyanın Almanya ile ber~
ber yürümiyeceği de artık •arıh 
olarak anlaşılmıştır. lngiltere ile 
ispanya arasında Tanca hakkın~a 
bir itilifname imzal..ınması bunu ıs .. 
bat etmiştir.' 

Sık sık oluşu, şiddetini hiç bir 
zaman azaltmayan deruni bir mü· 

cadele vicdanında başladı. lrkından, 

kanından olan bu çocuğu kucak
lamak isterdi. Fakat onu dövmek, 

mutlaka dövmek lazımdı. Buna 
mutlaka mecburdu. En çok kork
tuğu böyle vaziyet ve anlardı. En 
çok böyle vaziyetlerde kendisini 
cesarete muhtaç hissederdi. 

kı ketumiyet bir çok tahminlere 
yol açmakta ise de selahiyetli 
sözcüler tarafından müzakerelerin 
müşterek menfaatları alakadar 
eden meseleler üzerinde olacağı 

tarzında yapılan beyanat bu zi
yaretin uyandırdığı umumi alaka
yı tatmin edecek mahiyette de-

üzere topçu faaliyeti kaydedilmiştir. 
Hava dafi bataryalarımız iki düş
man tayyaresi düşürmüş, diğer iki 
düşman tayyaresi de çok bariz ha
sara uğramışsır. saat ayarı. 

8.03 Ajans Haberleri. Emniyet nezaretinin tebliğinde, 
memlekette sükOn hüküm sürdüğü 
bildiriliyor. . 

Atina 27 [a. a.] - Yunanıs-

8.18 Müzik: Hafif parçalar 
(Pi.) 

8,45,9,00 Ev kadını - Yemek Londra 17 (a.a) - Taymis ga
zetesinin siyasi muharriri, Bulgar ğildir. Seyahat hakıknda elde e· t 

dilen malOmatın sarih olmasına 
rağmen bu seyahatın hadiselerin 
seyri üzerinde büyük bir tesiri 

1 

olacağı tahmin edilmektedir. 

tandaki lngiliz hava kuvvetlerinin 
tebliği: 

listesi. 

Havanın fena olmasına ve düş· 
12.30 Program, ve Memleket 

Saat Ayarı. 
Malumdur ki Tanca beynelmi

lel bir mıntaka idi. ispanya hükü
meti Tancayı ispanya Fasına almak 

istiyordu. Elleri titremeğe başladı. Sar
sılan sinirlerinin kontrolünü kay 
betti ve şiddetli tikler maymun 
gibi yüzünü altüst ettiler. Kamçısı 
nın oapını sıktı. Kamçıyı kaldırdı. 

Yunan hududundaki Rodob dağ

larının bir Alman ileri hareketini 

nasıl müşkülata uğratacağını ehem

miyetle kaydettikten sonra diyor 

ki: " Bulgarlar 1918 de lngiliz ha
va kuvvetlerinin baskınına uğra
mışlardır . ., 

manın şiddetli dafi ateşine rağmen 
İngiliz bombardıman tayyareleri 
yanlarında savaş tayyareleri de ol
duğu halde Tepedelen - Kilisura yo· 
\u üzerinde düşmanın askeri bina· 
tarını, motorlu nakliye kollarını ve 
asker tecemmülerini şiddetle bom
balamışlardır. 

12.33 Müzik: Karışık şarkı ve 
türküler. 

914 harbinde ispanya böyle 
bir fırsat bulamadı. Ondan sonra 
da Fransa kuvvetli idi, Şimdi artık 
ispanya böyle bir fırsatı kaçırma
dı ve İngiltere de Zımnen Tanca
nın ispanyaya ilhakını tanıdı. Lakin 
ispanya tarafından burası tahkim 
edilmiyecektir. 

Gerek ispanya ve gerek, Vişi 
hükümetine tesir eden başlıca amil 
şüphesiz Amerikadır. 

Amerika gerek ispanya ve ge
rek Vişiyi mukavemete davet et
mektedir. 

Pasifikte Amerikan tetbirleri 

u zakşarkta Siyam ile Hindi-

Gözleri kararmıştı. Görmüyör
du. Önünde bulanık bir karartı 
halinde ğördüğü şeye kamçısını 
rast gele indirdi. 

Kamçı yumuşak bir cisme 

vurdu. 
lslık gibi bir sesle söylenilen 

fransızca bir kelime Haymın sura
tına bir tokat gibi çarptı: 

Alçak! 

SON 

Niyuz·Kronikl gazetesi de şöy· 
le yazıyor: 

" Yunanlılarla Türkler arasın
da bir askeri anlaşma vardır. Türk 
askerleri Trakya hududunda tahşit 

edilmiş bulunuyor. Diğer taraftan 
general Katru, Menzis ve Yeni Ze
landa hükümeti kendilerine ait kı

taları her hangi cephede olursa 
olsun general Veyvelin emrine ver
miştir.,, 

Londra 27 - Alman tehdi
dinin Balkanlarda ve Trablusta 
bariz bir şekil almağa başladığı 

bir sırada lngiliz ricalinin Anka
rada Türk devlet adamlarile yap· 
tığı görüşmeleri, gazeteler lngil· 
tere ile müttefi)derinin fena bir 
sürpriz ile karşılamak istemedik
lerini gösteren mühim bir teşeb

büs olarak telakki ediyorlar. 

lngiliz kıtaları 

zaptettiler 
Celib'i 

Nairobi 27 (a.a) - Şarki Af
rikada ki imparatorluk kuvvetleri 
umumi karargahının tebliği: 

Bir teşekkülümüz Celib'i zapt 
etmiştir. Diğer taraftan şarki Afri 
ka kuvvetleri Celib ile Brava ara 
sındaki yegane yolu kesmişler ve 
bu suretle düşmanın kuvayı klllli
yesinin kaçmasına mani olmaşlar
dır. E.sir miktarı en az 3000 tah· 
min edilmektedir. 

Yardım 
Kanunu 

Projenin kabulünü geçikti 
recek münakaşalardan 

korkuluyor 

çini arasında çıkan silahlı 

ihtilafın halli için hakemliği kabul 
eden Japonya yapacağı hakemlijte 
mukabil bir Bedel istemişti. Bu be
del Siyam ve Hindiçiniden hava 
üsleri almaktı. Lakin Vişi hükume
ti bu teklifi kabul etmeyince Ja
ponlar ateş püskürmeye başlamış· 
!ardır. 

Hadiseler bu şekilde devam 
ederken pasifikteki deniz tahkima· 
tı için Amerikanın bir milyar 530 
milyon dolar sarfına karar verdiği 
de Vaşinğtondan bildirilmektedir. 

Amerikan yardımı 

dilecektir. Sahillermizden millerle 
uzakta ticaretimize ve uzak toprak

larımıza yapılacak bir abluka iled" 
bu iş olabilecektir. Sahillermizden 

uzaklarda kurulacak hava üslerin
den ve tayyare gemilerinden kal
kacak tayyareler sanayi bölgeleri

mızı bombardman edebilecektir. 
Böyle bir halin vukuu bizim mah

volmamız demek olacaktır. Muha

rebeyi düşman topraklarının bulun· 
duğu yere gütürmedikçe onan arzu· 
larına boyun eğmekten başka çare 
kalmayacaktır. n 

Amerikanın lngiltereye yardımı 
ağır bir surette devam ediyordu. 
Buna da sebep bilhassa tayyare 
yardımında lngiltereye gönderilen 
her tayyarenin uçarak Okyanusu 
aşamaması, sandıklar içinde gemi

lerle nakledilmesidir. 

mez. Londradan gelen bir haberde 

ise; Amerikan tayyare fabrikaların
da yapılan tayyarelerin fabrikadao 

uçarak lngiltereye gelmesi husu

sunda bir prôje tedkik edilmekte

dir. Bu projeye göre, Groenland 

dahil olmak üzere Amerikaya ka
dar üç ikmal menzili yapılacaktır. 

Kısa menzilli tayyarelerde imal 

edildikleri fabrikalardan uçacak ve 
bu yeni meaz.illerde benzin ikmal

lerini yaparak yollarına devam ede
ceklerdir. 

Bu projenin temin edeceğ-ı 
faydalar çok büyüktür . Bir defa 

tayyareler şiddeti arttırılmış olan 

denizaltı harbinden korunacaktır. 

Bundan başka orman araları
na saklanmış olan pek çok düş
man askeri her an gelip teslim 
olmaktadır. 

Bir tayyarecinin bildirdifine 
göre ricat etmekte olan düşman 
askerleri beyaz bayrak sallayarak 
teslim olmak istediklerini anlatmış· 
!ardır. Pek çok miktarda harp 
malzemesi ele geçmiştir, 

Vaşington 27 (a.a) - Yardım 
kanunu projesinin kabul ünü gecik· 
tirebilecek münakaşalar izhar edil
mektedir. Ayan izalarında? . h~r 
birinin söz söyleme müddet~nı hır 
saat olarak tahdit edecek l.ır ted
bir ahnması düşünülmektedir. Bu 
tedbirin alınması için ayan Azala· 
rının üçte birinin rey verlbesi li
ıımdır. 1917 senesinde harp aley
hindeki beyannameyi imza eden 
ayandan Morison radyoda söyledi-

' ği bir nutukta Amerıkanın harbe 
girmesine mani olmak için ödünç 
verme ve kiralama kanun projesi 
lehinue rey vermek istediğini bil
dirmiştir. Morison kanunun ka· 
bulü ile lngilterenin harbi kazana
cağını ve nazizminde ortadan kal 
kacağını ilave etmiştir. 

I• ngiltereye yardım hakkındaki 
kanun layihaları üzerinde inli

radçıların tesirlerini kaybetmeğe 
başladıkları görülmektedir. Amerika 
Bahriye encümeni tarafından kaleme 
alınarak neşredilen bir raporda 
şöyle deniliyor: "Elde edilen ve
sika ve delillerden anlaşılan şudur· 
ki; Amerikan toprakları askeri taz
yik altında kalmaksızın da fethe· 

Tefrika No. 
86 

geçirmek için ne mümkünse hepsini 
yapıyordu. Fakat bu şaki gOya yer 
yarılmış, yerin dibine girmi,ti. Na

zilli dağlarında yoktu, Ödemiş 
dağlarında yoktu, Milas dağlarında 

yoktu. Hiç bir tarafta bulunamı

yordu. 
Köylerde zulmün, dayağın, 

hapsin haddi hesabı yoktu. Kara 
Sait Paşa "Çakıcının yataklarından 
olması muhtemeldir,, düşüncesile 
Önün~ gelen köylüyü yatırıyor, 
ekaerıya kendi eliyle bayıltıncaya 
kadar dövnyordu. Ôyleya. Kendi· 

Vaşingtonun salahiyetli mah
filleri, şimdıye kadar Okyanusu 
uçarak lngiltereye gelen tayyarele
rin 500 den az fazla olduğunu be
yan ediyorlar ki şüphesiz bu ra
kam mühim bir yardım addedile-

Saniyen gemilerle nakline, am

balajına lüzum kalmıyacaktır. lngi

liz gemileri mühim bir yükten kur

tulacaktır, yardım şekli artacaktır. 
Uçulacak mesafeler kısaltılmış ola 

cak ve havanın müsaadesini bekle· 

meğe lüzum kalmıyacaktır. 
• Radyo Gaı.eteıi 

ÇAK ICI 
sine bu halkı sayı ile mi teslim 
etmişlerdi? Mal da padişahın, mem
leket de padişahın, halk ta padişa

hın değil miydi ? 
Bütün telgraf merkezleri Kara 

Sait paşanın emrindeydi. Kara Sait 
paşa nerede bulunursa bulunsun, 
her gün akşam üzeri tekmil takip 
kuvvetlerinden elgralla rapor alırdı. 

Bir şey bulamadık. 
Bir şey bulamadık. 
Bir şey bulamadık ... 

Fakat bu çete elbette semaya 
uçmuş değidi. 

Kara Sait paşa meyus ve bit
kin haldeydı. Gerek vilayet ve ge· 
rek •aray; Çakıcının tekrar dağa 

çıktığı haberini alınca hadiseden 
kendisini mes'ul tutmuşlardı. Sait 
paşa da her nasılsa işkembei kübra
dan bir martaval sıkmış saraya ve 
vilayete karşı: 

- Sayei padişahide on beş gün 
zarfında bu mel'onların leşlerini 
yere sereriın. 

Vadinde buhınmuıtu. On beş 
gün geçti, yirmi gün reçti, yirmi 

beş gün geçti, otuz beş gün geçti. 
Tam otuz altıncı günü Nazilli dağ· 
tarını tarayan takip müfrezesi ku
mandanlığından müstacel bir tel· 
graf geldi: 

Çakıcı çetesi muhasara altına 

alınmıştır. 
Bre aman.. Kara Sait paşa se

vincinden deliye dönmüştü. Derhal 
nazilliye civar müfrezelere emir 
verildi. Muhasara kuvveti kuman· 
danına ( paşa hazretlerinin külli 
kuvvetle imdada geldiği ) bildirildi. 
Hususi trenler harekete geçti. Mo· 
hasara edilenlerle arasıra küçük 

müsademeler yapan müfreze takviye 
edildi. Akşam güneş batarken mu
hasara kuvvetinin yekOnu beş yüı 
nefe;i geçmişti. 

Filhakika Kara Sait paşa Na
zilliden 22 inci alayın 2 inci bölü
ğünü de beraberine alarak hareket 
etmişti. 6ölüğün ·kumandanı; yüz
başı Osman, müliizimleri de Ziya 
ve Niyazi beylerdi. E.şkiya; Elma 
datında muhasara altında idi. Mü· 
llzım N;yazi beyin takımı; dafın 

ltalyan-Alman iktisadi 
anlaşması imzalandı 
Roı:ıa 27 (a.a) - Bir kaç 

haftadanberi devan etmekte olan 
ltalyan·Alman ekonomik müzakere· 
!eri dün nihayetlenmiş ve bir an
laşmaya bağlanmıştır. 

E FE 
te~esine tırmanmak emrini almıştı. 
Dıger kuvvetler de bir çenber ha
linde ilerliyeceklerdi. 

Kara Sait paşa kumandayı biz· 
zat .k~ndi eline aldı. Muhasara çen
berını; arasından sinek bile uçamaz 
hale soktu d · · ı · ve aırenın meri(.ezıne 

doğru ·· th" b" mu ış ır ateş teksif ede-
rek Çenberi darlatmağa başladı. 
m~hsurlar da zail şekilde mukabele 
edıyorlar, fakat hiç bir zarar vere
miyorlardı. 

Gece yarısına doğru ateş şid
d.tlendi. Muhasara altında bulu

nanlar da mezbuhane müdafaa 
ediyorlar idi. Fakat bu hal çok 
sürmedi. Çemberin içinden fışkıran 

müdafaa ateşi kesildi. Ateş kesme
nin bir hile olması ihtimali de vardı. 
Kara Sait paşa hiç bunu yutar
mıydı? Bu sebeple neş'e içinde 
muttasıl yeni, yeni emirler veriyor, 
ateşin şiddetini biç eksiltmiyordu. 
Müfrezeler o suretle tertip ve tak
sim edilmişlerdi ki, muhasara edilen 
arazinin hiç bir noktası boş kalmı
yor, h~r tarafı kurşunlarla yalanıp 

Kale doklarına 
taarruz 

Londra 27 (A.A) - Hava 
nezaretinin tebliği: 

Bir bombardıman filomuz Ka
le doklarına taarruz etmiştir. Rıh
tım ve dalga kıran üzerine müte
addit tam isabetler kaydedilmiştir. 

Diğer avcılarımız devriye uçuş
larına devam etmişlerdir. Bir avcı 
tayyaremiz kayıptır. 

YAZAN 'ı 
Zeynel Besim Sun il 
zedeleniyordu. Bu çemberin içinde 
değil Çakıcı efe, köstebekler bile 
muhakkak geberecek1erdi. 

Sait paşa dakikası dakikasına 
vaziyetten vilayeti ve sarayı da ha
berdar ediyordu : 

- Çakıcı çetesi müdaffaa ate
şini kesti. •Çetenin ktımilen imha 
edilmiş olduğu muhakkak ise de 
kat'i raporumu arziçin sabaha inti_· 
zar ediyorum. Sabahleyin mel'un
ların leşlerini Sarayköye naklettire
ceğim ferma.o ... 

Diyordu. Eh artık.. Maksat 
hasıl olmuı ve mesele bitmişti. 
Dağda dolaşanları birer keklik gibi 
avlamak işten bile değildi. 

Muhasara kuvveti; alaca karan
lıkta çenberi daralmağa başladı. 
Ortalık aydınlandıkça çenber de 

daralıyor ve takip kuvvetleri mu
hitten merkeze doğru yekdiğerle
rine yaklaşıyordu. 

12.50 Ajans haberleri. 

13.05 Müzik: Karışık progra· 

mın devamı. 

13.20- 14.00 Müzik; Muhtelif 
parçalar [PJJ 

18.00 Program, ve Memleket 
Saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo "Svving" 
kuarteti ( 1. Özgür ve ateş böcek
leri ) 

18.30 Müzik: Meydan .azı ve 
faslı. 

19.30 Memleket Saat Ayarı , 
ve Ajans Haberleri. 

19.45 Müzik: Solo şarkılar. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Temsil. 
21.30 Konuşma (iktisat saati). 
21.45: Radyo salon orkestra· 

sı [Violonist Necip Aşkın idare
sinde] 

1. Lehar: Şen dul operetinden 
marş 

2. Joh. Strauss: Yükseliş 

3: Ziehrer: Operet valsi 
4. Löhr: Rüya gecesi 
6. Pachemegg: Viyananın 

tafeti 
Le-

Sclıneider: Tirol halk havaları 
ve dansları [Potpuri] 

7. Thurban: Amerikan [Suit]. 

22,30 Memleket saat ayarı, 

aians haberleri; ziraat, Esham-tah

vilat. Kambiyo - nukuk borsası 
{!'"iat). 

22.45 Radyo salon orkestrası 
pr.:ıgramın devamı. 

22.45 Müzik: Dans müziği [Pi] 

23.lS 23.30 Yarınki Program 
ve kapanış. 

~~~tı1eırtı;tı~,~11 
Ali Naaibi eczanes 

( Yağcami yanında ) 

ITAJL~ ıl 
28 Şubat 1941 

CUMA 

YIL' 1941 - AY,2 Giin,;9 Kuım 113 
Rumi 1356 - Şubat 15 
Hicri 1360- Safer 1 

Royterin yllhk ha· 
sllatı 6 milyon ln
giliz lirası 

[ Baştarafı ikincide / 
gazereleri tröstünün rakibidir. Bu 
ikinci tröstün elinde lnternationel 
Nev Service ajansı vardır. 

United Press aiansı da 42 
memlekette 20 dilde çıkan 1400 
gazeteye havadisler veriyor. 

United Press'in en nıoŞhJr mu• 
harrirlerinden biri Veb Miller i: 
B h b · 1914 seouindeo u mu a ır, 1 . takip 
güne kadar çıkan . horp e~~e Lood 
etmit ve ,..,.,, teşrrn•~ ....___. 

. ~~ ,.... .. ·'" --ra e11vana._.... 



4 BUGON 

···················································-, Vatan Kurtaran Arslan, Çalınaa Taç, İstildil Kahramanı gibi en \ 
1 büyük ve müstesna tarihi tilmleri göstermiş olan ı 

1 SINIM4SI i 
• • 1 " BU AKŞAM ,, Binlerce figôranın iştirakile ve milyonlar sarfile vücuda getirilmiş 1 
• Dünya Muharrirlerinin en meşhurlarından MIŞEL ZEV AKO'nın ölmez şa- • 
1 heseri ECEL KÖPRÜSÜ ~omadından Sinemaya çekilmiş olan 1 

• 

BiRLEŞiK 
Amerika Mamulatı 

FABRİKA KAYIŞLARIMIZ ~~·~·.-
1 BA BA S D VRI E İ istediğiniz Her Ende Bulabileceksiniz. 

• 1 
ı VINIDIK ı 

Tatra Sipari,leri Derhal Gönderilir 

• • Müracaat: • • 1 Türkçe Sözlü Büyük tarihi filmi takdim ediyor.. 1 
• Bu filim Kadın ihtirasının sebep olduğu cinayetler, Venediğin Gondol sefaları ve zevk ve sefahat alemleri, • Abidin pa,a caddesinde 
• l,lcenccler ve Mezalimle dolu bir devrin korkunç tarihi ve Venediğin insanları Ademe gönderen Müthiş zmdanları • 1 c•nlandarılmaktadır. Bundan başka bu tarihi film BARBAROS'un hatarasını taziz maksadile güzel resimlerile ı 

1 
süslenmiş ve S0 kişilik Mehter takımının çaldığı güzel havalar ve nefis sesli hanendelerimizin şarkılarile de •• 
bir kat daha güzelleşmiftir. 

Tahsin Salih Bosna 

1 .. iLAVETEN: En Nefis ve Meraklı Harp Havadisleri (Türkçe Jurnal) . ! 
• GELECEK PROCRAM: • 

Telefon: 274 Telgraf: ADANA Tabo P. K. 74 

1 Dünyanın en büyük artisti ( EMiL Y ANINGS ) = 
İ ,.- ( O L O M E K A R S 1 SA VA S ) Saheserinde İ 
\ TAN'da Bugece 2 film : Gönüllü Kahraman ve Görünmeyen Haydut I 
-··················································

T. iş BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E fŞ 1 DELER: Asri Sinemada 

Suvara Bu Akşam Suvara 

·~5 8~5 
Şaheserler serisinden bir inci daha sunar 

Donameche 
Loretta 

Yonou 
Henri 

Fonda 
Gibi 3 büyük ylldız tarafından nefis bir surette ibda edilen 

---,( Şerefgolu)---
Seven bir erkegin yUkselişi •. Sevilen kan mm fedakArltğı Fransızca sözlü aşk 
ve vazife hislerini makemmel bir şekilde gösteren şaheser. 
Dikkat: Bu filmde ( Lorette young ) un Uç kız kardeşi de rol almıştır. 

Pek yakında Pek yakında 

(HAIAJ 
Adana ••kari sa
tın alma komisyo

nu rly•setinden 
Tahminen beher çifti 70 

liradan 47 çift atlı araba ko
tumu pazarlıkla atın alına
caktır. Muhammen bedeli 3290 
lira muvakkat teminatı 247 li
radır. 

Pazarlıtı S·mart-941 gü
nü saat 1 S dedir. isteklilerin 
komisyonumu~ müracaatları ı 

498 

Zayi tezkere 
Merıin piyade alayı 9 

uncu bölütünden 11-8-927 
tarihinde almlf olduğum as
kerlik tezkeremi zayi ettim 
yenisini alacağımdan eskisi
nin hiç bir kıymeti kalma
dığım ilin ederim. 

Ceyhamn Kanak otlu 
mahallesinde Mustafa 
oğlu 320 doğumlu her· 
her Ôlckeş Balcı 

495 

Seyhan Hususi 
Muhasebe 
Müdürlüğünden -
1-Huıusi Muhasebe dairesi 

için 60 pr lira muhammen 

bedelli 1 O dosya dolabının 

yapılmaaı açık eksiltmeğe ko
nulmuştur. 

2-lhale 13-3-941 perşembe 
ıüntı 10 da Viliyet Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat ak-

Adana sulh hukuk 
l mahkemes~nden 

Camii cedit mahallesinde 
Haydar oğlu sokağında 98 
No: lu evde Nuri kızı Seher 
ve Şürekisına ait kadastro
nun Ada 141 parsel 8 numa-

4Şabat, 2Magıs,1 Afıutos,3//dnciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi --.... 
1 Adet 2000 Lirahk 2000. Lira 

3 .. 1000 " 3000. .. 
2 " 

750 " 1500. 
" 

4 .. 500 .. 2000 • .. 
8 .. 250 ,, 2000. .. 

35 .. 100 .. 3500. 
" 

80 " 
so 

" 4000. .. 
300 ,, 20 .. 6000. n 

1 rasında mukayyet timalen 1 O 
j parsel No: lu müzeyyen hane

si cenuben 9 parsel No: lu 
Ali dükkanı, kısmın panel 6 
vakıf ev. prkan tanldim, sar
ben 7 panel No: la vakıf ve 

kısmın 6 parsel No: lu vakıf 
evlerle mahdut bir bab hane 
ve altında bir dükkan (1500) 
lira mnhammen kıymetli olup 
şüyuun izalesi ıuratile bele
diye mezat salonunda 24-!-
941 tarihine mllsadif Pazar-

TUrkfTe t, Bankasına s-re Jetmnelda pl
nız para blrlktlrmı, ve faiz elmlf olma, •rnı 
zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

Adana seyyar sa
tınalma komisyo

nundan 
lesi günü saat 9 da başlaya- 1 - (200) Ton bulğur, 
rak saat 12 de kati ihalesi (1000) ton arpa, (1000) ton 
icra edilecektir. yulaf pazarlıkla satın alına-

Muhammen kıymetinin caktır. Bulğurun muhammen 
yüzde 75 ini doldurmadıtı bedeli (40,000) , teminatı 
taktirde en fazla pey süre- (6,000) , arpanın muhammen 
nin taahhüdü baki kalmak bedeli (57500) , teminatı (8625) 
üzere müzayede lOgün müd- yulafın muhammen bedeli 
detle temdit edilerek 4-nisan- (65,000) teminatı (9750) lira-
941 tarihine müsadif cuma dır. 
günü saat 9 da başlayarak 2 - Bultur ve arpanın iha-
12 de kati ihalesi icra kı· lesi 14-3-941 cuma günü sa-
lınacağından talip olanlann 1 at 10 elan 12 ye kadar, yu-
yüzde 7 ,5 pey akçasile bir- lafın ihalesi 14 den 16, ya 
likte belediye mezat aalo• kadar Adanada seyyar satın al-
nunda mezkOr günde hazır ma komisyonunda yapılacak-
bulunnıaları ilin olunur. tır. istekliler şartname ve ev-

496 safı her gün komisyonda gö-
--------- rülebilir. 
~sı 45 liradır. isteklilerin 3 • l.teldiler belli gün 
ihale günü Daimi Enciimene ve tam saatinde teminat mek-
ve şartnamesini görmek üzere tubu veya vezne makbuzu 
her gün Hususi Muhaıebeye ile satın alma komilyonuna 
mürac .. t eylemeleri ilin olu· müracaatları. 
ııur- 491 26.28.2 497 

Alakası kesildi 
Dükklnımda kalfalılda ça· 

ı lıfall Elbistanlı Avniyi işin· 
den çıkardığımı ilin ederim 

Tarsus kapııında saat
çi Diliver Bilen 483 

23-25-57-28 

Ceyhan belediyesinden 
Belediyemizde 1 - hazi

ran - 94 t tarihinde ihdu 
edilecek ayar memurlutuna 
(50) lira ücretle ehliyetli bir 
memur tayin edilecektir. 

isteklilerin riyasete müra-
caatları. 460 15-21·28 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. N91riyat M&dGrG : Avukat 
Kemal ÇELiK 

Budd•it yer : [ B U G O N J 
Matbaası Adana 

D•ıkk&I. Horozogvlu Klf8Slnden piyango blletl alan muhakkak 
• zengin. olur. 

SAATCI .......... ···.., 
ve Zekeriye Haydin 

Y!Nt S.~T VE FENNi GÖZLÜK SATIŞ YERi 
VE TAMIRA TiNi YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

Longines , Zınith , Arlon ve emsali her 
nevi kadın , erkek , kol ve cep zarif saat
lanmız geldi •• Bu saatlann tekmil yedek 
par çalan Uzel o l ı r ı k fabrikalarından 
uetirilmi8fir • 

Ayrıca Pennt Z zarif 
g6zliiklerlmlz de mev Jl 

~~ Tamirat garantllldlr ..... .,, ·...al 

D•ıkk 1 •Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlaka 
8 • H O R O Z O G L U Maslazasından ceryenlı veya akUmUlat6rlU 

~-·~ 99 011 Radyosundan Almah. 

Dl. kkat • Gr•maton almak istiyorsanız HorozoQlü Mağaqpna utrayınız her çetit 
• Gramafoalar ıelmiftir. PLAK fiatları (125) kul'Qftıar 

Dikkat:~;~~~~=~ Kitaplarını ve okul Malzemesini Horozaoıu 
Adres : Ad•n• Merkez otell altlnd• Horozo lu 


