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Gelen f Ticaret veklletl taraf1ndan lıken~ 
derundaki petrol ve mnıtekat1n10 

ı derhal piyasaya tonll omrodllmlttlr. 

----· 

Bir lıava akınına hazırlanan /ngiliz bombardıman tayyaresi 

Büyük Hadiseler 
Karşısında Biz? 

YAZAN : 5ö~~::.~rı 
Kayıerl Meb'uıu 

A ylar, haftalar değil, gün, hat
ta saatler müthiş hadiseler 

getiriyor. Her an yeni ve ani vak' 
alar karşısında veya içindeyiz. in
san siniri buna dayanmak için uğ
raşıyor. Kıyasiya bir boğuşma yu
karı Avrupada, Akdenizde, şimal 
Afrikasında, Arnavutlukta en eski 
medeniyeti tesahub edenlerle, yeni 
medeniyeti kurmak iddiasını pay
laşamayanlar arasında vahşetle de
vam ediyor. 

Soruşma, artık alikadar ol
mak istemediğimiz diğer ülkelerde 
de var? Bu feci hadiseler içinde 
dünya manzarası yalnız şudur: 
Bazı milletlerde müthiş hazırlıklar, 
bazılannda korku ve yeis, bazıla
rında e•rarlı, endişeli sima? 

Bunlar araoında içerde, dışar

da çok faal bir politika içinde ça · 
hşan Amerikayı da görmekteyiz. 

Bu hadiseler karşısında biz? 
Harbi bir cirit oyunu yapmış, cen
ge asırların verdiği bir idman ve 
alışkanlıkla hatti ı5ınmış Türk mil· 
!etinin bu müdhiş hadiseler karıı
sındaki sükOn ve vakarına bütün 
dCinya hayrandır, hergünün ajans
ları bunu teyid ediyor. 

Hakikatta biz öylemiyiz ve 
neden? Evet, bütün millet ayırdsız 
bütün düşman olacaklara karşı dö
iüşü kabul etmiştir. Bu karar dev
letin, hükOmetin kararı değildir, 
bo karar baştan aşağı bir zafer 
destanı olan bütün tarihimizin mil
letimize verdiği hasletin kararıdır. 
Bu büyük milletin bahtında ulak, 
küçük, tek, cılız düşmanla döğüş 
yoktur, biz, daima, hatta en zayıf, 
hatta biyanete uğradığımız devir
lerde bile bir çok düşmanla bo
tüşmağa alışmış bir milletiz. Bu 
haslet: binbir çeşid elbiseler giy
mek, feryatlı nutuklar söylemek, 
resmigeçitler yapmakla elde edil
miyor. idmansız, köyünde sabanı
nın başında Mehmctcik, harb sa· 
hasında kendisine verilen silahı da 
aynı sevgi ve kolaylıkla kullanıyor .. 
Bütün bir hıristiyanlık alemile asır

larca döğüşen Türk! Asırlarca kar
fl!ına çıkan yüz milyonlarca nüfus
lu milletlerı ezen, kahr'eden Türkl 
Bin bir entrika, hiyanetler, arkadan 
vurmalar, içerden gemirmeler, yok
luklar içiııde birleşmiş milletlere 
Türk toprağını mezar eden Türk! 
Cehennemi büyük harpte, kendi 
öz toprağına bütün dünya millet
lerini, onların milyarlık nüfus ve 
kudretlerini sokmayan koca Türkl 
Ezgın, yoksul, harab, ölmüş denen 
Milli Mücadelenin Büyük Türkü! 

işte bugün; tehdit ve tayyare
den korkacak sanılan Türk budur. 
Asırlarca bu İmtihanlarla yoğrulan 
millet bugün de büyük bir imtihan 
karşısında ise ne gam? Bu millet 
kendi Öz toprağında, öz evlidı 

içinde ve yalnız onlardan bir kütle 
halinde ne zaman tarihin karşısına 
çıktıysa zaferle çıkmıştır. Bugün 0 

gündür, bugün bir karış yabancı, 
toprağımız yok, bir tek yabancı, 
bizden olmayan yoktur. Bugün 
Yalnız bu manevt kuvvetle müceh
hez kalmıyoru. Buf!ln düne na· 

Roman yada 
sükun 

Mevkuflardan bir 
kısmı serbest 

bırakddı 
Bükreş 3 (a.a] - Memleketin 

dahili vaziyeti hakkında neşredilen 
resmi rapora göre' 24 saat 2arfın
da her yerde tam bir sükun mü
şahede edilmiştir. Hiç bir yerde 
her hangi bir çarpişma, tahribat 
veya yeğma görülmemiştir. Bük
reşte 21.23 ikinci kanun hadisele· 
rine iştirak etmekle maznun 2868 
kişinin tevkif edildiği de ayrıca 

bildirilmektedir: Bunlardan bir kıs
mı serbest bırakılmıştır. Halen 
mevkuf olanlar 2257 kişidir. Vila
yetlerde tevkil edilenlerin miktarı 

2776 kişiye baliğ olmuştur. 

Sardonya'ya 
hava hücumu 

Londra: 3 { a. a. ) - Amiralık 
dairesinin tebliği: 

Dün sabah deniz kuvvetlerine 
mensup Svorfiş tayyareleri Sardon
ya da mühim kuvvei muharrikc 
kaynaklarından birisine muvaffaki
yetli bir hücum yapmıştır. Tayya
relerimizden bir tanesi bu h~reket

ten dönmemiıHr. 

Cenubi Afrika kuvvetleri 
Kahire: 3 (a. a.] - Habeşis

tandaki cenubi Afrika kuvvetleri 
nezdinde bulunan Roytcr muhabiri: 

Kenyanın bütün mıntakaların

dan ltalyanların tardedilmesinden 
sonra Cenubi Afrika kuvvetleri 
ilk defa olarak düşman toprağına 

girmişlerdir. Şiddetli ve boğucu 
sıcağa alışık olan bu askerler 6 
aydanberi gayelerini teşkil eden 
hedefe varmış bulunmaktadırlar. 

Rodolf gölünün şarkındaki 
çölde mitrayözlerle müselli.h zırhlı 
otomobiller ileri yürüyüşlerine de· 
vam etmektedirler. 

~~------------zaran her şeyimiz vardır, Büyük 
ordumuz belki son asırların hiç 
birinde bu kadar kuvvetli olmamış
tır. Büyük harple az da olsa düş

manlarımızın tayyareleri, tankları, 
gazları, çok ve kudretli topları, 
akıl durduran gemileri, hesapsız 
İnsan ve malzemesi yokmu idi? 

Bizde ne vardı? Korkdukmu, ölümden 
ne kadar çok olduysa da yıldık mı? 
Bugün o aded artmış dahi olsa ve 
biz de biç bir şey yine olmasa 
korkmıyacağıı, kormuyoruz, Türk 
tarih IOgatında korku kelimesini 
de bilmiyoruz. • .. 

Kimseye düşman degılız, me
deniyet ve sulh yolon~a, futuh_at 
emelinden uzak, herkesın topragı
na ve yurduna hürmetkar yaşıyo

ruz. Ne kimseye tecavüz etmek ne 
de tecavüze uğramak istiyoruz. 
Verdiğimiz sözlere, mert insanlar 
olarak bağlı ve sadıkız. 

Fakat buna rağmen, bu top· 
rakta bütün tarih boyunca olduğu 
gibi sergüzeşt aramaya niyetli bir 
zahut yüz millet Türk'le boğuşmak 
isterlerse karşılarında her zaman· 
dan kuvvetli, Milli Şefinin emrin
de, V alanın siyasetini idare eden
lerin etrafında bir kaya parçası 

gibi vakur ve mütesanid Türk mil
letini bulacaklardır. 

Bu yoldan ayrılmayacak olan 
Tllrk milletinin bahtı ıafer ve 54• 

adetti.r. 

Alman 
Hava 

Kuvvetleri 
Libyad 1 

ingiliz ileri kollanna 
taarruz ettiler 
Erltre mUstahkem 
hatları her taraftan 
yarıldı 

§ovo GAZETEst/-
Eritrede lngi!iz harekatı inki

şaf etmektedir. Eritre müstahkem 
hatları, lngiliz l taarruzuna muka· 
vemet edememiş , her tarafından' 
yarılmıştır. ltalyan kuvvetleri bu
radan çekilmeğe mecbur olmuş
lardır. Bu müstahkem hattın için
de bulunan Agordat ve Barentu 
şehirleri lngilizler tarafından zabt 
edilmiştir . ltalyan tümenleri Ke
reni şehri istikametinde çekilmek
tedir . 

Gallabat mevkiinden, Şimali 
Ha!ıeşistanda Tana gölünden Gon. 
dar istikametinde yapılan lngiliz 
taarruzu inkişaf etmektedir . Bu 
mıntakada çekilmekte olan ltal
yan kuvvetleri beraberlerinde fÖ
türemedikleri mühim harb ınal
zemesini yollarda bırakmaktadır
lar. lngilizler bu kısımlar da en 
az 100 kilometre Habeşistana 
girmişlerdir . 

Habeşistanın cenubunda ki lıal
yan topraklarında şiddetli çar
pışmalar olmaktadır. 

Bingazi istikametinde hare· 
ket eden lngiliz kuvvetleri bilen 
ufak bir hazırlık devresinde bu
lunmaktadırlar . Bu kuvvetlerin 
bir kaç gün içinde yeni bir ha
rekete geçmeleri çok muhtemel 
görülüyor . 

• Alman hava kuvvetlerinin 
Akdenizde gittikçe artmakta ol
dukları malOmdur. ilk Alman ha
va taarruzu Akdenizde K'eçen 
ayın ilk haftasında bir lngiliz ge· 
mi kafilesine olmuştu. Alman ha
va kuvvetleri şimdi de Libyada 

faaliyet göstermeğe başlamışlar
dır. Alman tayyarelerinin son 
günlerde Sollum'a, Bardiya'ya ve 
lngiliz ileri kollarına taarruzları 

Almanların Libyadaki hareltata 
karıştıklarını göstermektedir. 

Almanları bu şekilde Akde
nizde hava faaliyetine sevkeden 
sebep, ltalyanin uğradığı vaıi· 
yettir. 

Akdenizde faaliyet sahası te
sis etmeleri Almanlar için hiç de 
iyi değildir. Evvelce yalnız av 
tayyarelerini Sicilyaya göndren 
Almanlar şimdi Haynkel ağır bom· 
bardıman tayyarelerini de gönder· 
miş bulunuyorlar. Tabiidir ki bu
raya gelen Alman tayyerelerine 
mukabil lngiltereye okadar aı 
Alman tayyaresi taarruz edecek· 
tir . Mamafih Sicilyaya son gelen 
Yunkersk Pike tayyareleriyle bun· 
ları himaye edecek olan avcı tay· 
yarelerinin Sicilyadan kalkarak 
Libyada fazla hareket gösterıııo

lerine imkan yoktur. 

lngiltereye karşı 

Mücadele 
kolay 

değildir! 
Hitlerin mesai arkadaşları 

Son nutuktaki şiddeti 
tahfife Oürasıvor 

• Ycıusı ilçilneild.-

tır. ·Ay rı..: a E. ın, 
... Mı:ıi:; gıbi ~ıvcır 

nahiyelerden de 
gelen vardır . 

5 - Ortao-

nasına sarfolunmuştur. 

Genç ve enerjik maarif veki
limiz B. Hasan Ali Yücel, kuvvet
le umuyoruz ki. bu uyanık kazamı
zın dileğini yerine getireçektir • 

Başvekil Donavan'ı 
Kabul Ettiler 

İaşe T eşkilitı Kati 
Şeklini Aldı 

U~umi Müdürlüğün nakliyat, ofisler ve 
lhtıyaclar unvanile üc şubesi bulunacak 

- - ' ' Husuşt Muhablrimizd;.; 
V k~n~ra J - iaşe teşkilatı kati ıo;;;;;;;;u aldı. Teşkilata göre, Ticaret 

e a e_tınde bir iaşe müsteşarlığı kurulacaktır. 
_ ~~steşarlığa bir iaşe Umum müdürlüğü ile bir fiyat murakabe mü· 

~u~lugu bağlı olacaktır. iaşe umum müdürlüğünün nakliyat, ofisler ve 
ıbtıyaçlar ünvanile üç şubesi bulunacaktır. Nakliyat şubesinin deniz, ka
~a v.e demiryolları için birer servisi olacaktır. Ofisler şubesinin ticaret 
ışlerı, petrol ve hububat servi.leri bulunmaktadır. ihtiyaçlar şubesi yiye
cek, giyecek ve levazim işler; servisine ayrılacaktır. 

Bundan başka iaşe müsteşarlığında bir işbirliği heyeti bulunacaktır. 
Heyette ziraat, iktisat, ticaret, münakalat, müdafaa vekiiletlerinin birer 
ıelahiyetli mümessili olacaktır. istişare işlerinde bu heyetin mütalealasın· 
dan istifade edilecektir. 

A l~~nyan'.~ lngiltereye bqı 
gırışecegı askeri taarruz, 

Öyle anlaşılıyor ki, Vişi hükumeti· 
ne açtığı bir siyasi taarruzla baş
laıuıştır. Gerçe bu taarruz doğru
dan doğruya yapılmamakta ve Pa
riste bulunan bazı Fransızlar tara
fından gelmektedir ki bu da şüp
hesiz Alman telkinidir. 

Bu taarruzun hedefi Fransa ile 
işbirliğidir. Almanya ile Peten hü· 
hükOmeti arasında mütareke imza 
edildiktenberi gerek askeri ve ge· 
rek siyasi vaziyet çok değişmiştir. 
Almanya Fransa ile mütareke ya· 
parken lngiltereyi çabucak mallub 
ede~~ıll ummuş Ve b11nun için de 

Vişi hükumeti
ne karşı açıl an 
siyasi taarru-

zun hedefi 
Fransanın elinde kalan G•l•r ile 
Frantıı donanmatını eline almamıt· 

i Albay 
Dun akşam T oros ekspresile 

Filistine hareket 
etti 

- 1 Muhabirimizden !-
Ankara 3 - Başvekil dok

tor Relik Saydam bugün saat 11 
de Başvekiletıe Ameriva büyük 
elçisile birlikte albay Donavanı 
kabul etmiştir. 

Ruzveltin müm~ssili bilahare 
hariciye vekilimiz Bay Şükrü Sa 
raçoğlonu, hariciye umumi kitipi 
B. Numan Menemencioğlunu zi· 
yare! eylemiştir. Albay Donavan 
bu akşam Toros ekispresile, Su
riye tarikile Filistine hareket et 
miştir. Mümessil, Ankaradaki te
maslarından memnuniyet verici 
intibalarla? ayrılmakta oldutunu 
ifade eylemiştir. _J 

tı. Halbu•i Agu•t >S ve Eı iOI ay ' 
tarında lngiltereye karşı yaptığı 
büyük hava taarru2ları bir netice 
vermemiştir. ltalyanın vaziyeti de 
Akdcnizde gittikçe fenalaşmakta 
ve mihver temelinden sarsılmakta
dır 

Binaenaleyh Akdenizd~ lnııil
tereye taarru• içôn Vişi ile işbirli· 
ği lüzumu basil olmuştur. 

Vakıa Hitler Peten ile ııörüş• 
tüğü zaman böyle bir i~birlizi mev 

zuubahis edilmişti. Fakat o zaman 
Petenin işbirliğinden anladığı ıey 
Almanya ile iyi ııeçinmek idi. 

Almanya ;.e bundan 9ok baş• 
(]hoam• ·~) 
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PORTRE 

GENERAL METAKSASIN 
HAYATI VE ESERi 

Berlin harp akademisinde tahsilini bitiren 
Metaksasa Alman ordusunda vazife veril
mek istenmiş, fakat o bunu reddetmişti 

Dost ve müttefik Yunan milleti, sarrufa azami eheemmiyet vermiş 
ölüm, dirim mücadelesine giriş- ve Yunan devleti kurulalıdanberi 

tiği bir sırada, Arnavutluğun sarp ilk def'a deni.. bir bütçe vücuda 
ve karlı dağlarında tabiat kuvvet- getirmiş, amele ve çiftçilerin refah 
)erile mücadele ederek, adet ve ve saadetile meşgul olmuş, onların 
teknik harp vasıtalan bakımıııdan haklarını koruyan birçok kanunlar 

üstün bir düşmanla göğüs gö,l-üse boğu vazetmiş ve memleketin sulh ve 
şarak tarihinin en şanlı zafer men- sükOn içinde inkişafına dört el ile 

kıbelerini yazdığı bir anda, hiç bek sarılmıştır. 
lenmedik bir felakete uğramış . u- General Metaksas, Türk - Yu-
zun dahili nizalardan sonra mem· ,-,an dostluğunun ve teşrikimesaisi -
leketıe milli vahdet ve tesanüdü nin candan bir taraftarı idi. Lozan 
kurmuş bugünkü parlak zaferlerini muahedesinden sonra Türkiye ile 
sessiz, sadasız hazırlamış olan baş- Yunanistan arasında başlıyan Türk -
vekili general Metaksası kaybet- Yunan anlaşma siya.eti, General 
miştir. Metaksasın idaresi zamanında en 

General Metaksasın bu apan- yük•ek S•mimiyet mertebesine var-
sız ölümü, dost ve komşu millet mıştır. 

için telafisi pek güç, milli bir zi- B, Metaksasın bu mevsimsiz 
ya, teşkil eder. Çünkü general Me- ölümü, Yunan milleti gibi Türk 
taksas yalnız büyük bir asker de- milletini de candan müteessir et-
ğil, dünya politikasınm incelikleri- miştir. 
ne, Yunan milletinin ruhuna bihak- Bu büyük devlet adamının zi-
le.in vakıf çok zeki ve durendiş bir yamdan dolayı Yunan milletinin 
devlet adamı idi. duyduğu derin ve yakıcı mateme 

General Metaksas, ltalyan ül- kalbimizle iştirak ederiz. General 
timatomunu reddederek vatanının Metak•as, millet ve memle~et uğ· 
bütünlüğünü, hürriyet ve istiklali· runa dört buçuk senedenberi ge-

ni, milletin muka- V /iiıı. :Z: /iiıı. li'1! J celi ğündüzlü 

ddesatını ve o-ı Ahmef H'ıla" l'I sarfettiği emeklerin 
caklarnıı müdafaa boşa gitmediğini 

etmek için hal- ölumünden evvel 
kı silaha sarılmağa davet ettiği görerek müsterih ve mutmein dün-
zaman, erkek, kadın, çoluk çocuk yaya gözlerini kapamak •aadetini 
bütün Yunanlılar bir vücut olarak idrak etmiştir. Rahatını, uykusunu 
arkasından koşmuşlar, iki bin kü- ve hatta hayatını uğruna sarfettiği 
sur yıl evvel Salamis'de, Termo- eser, hiç şüphesiz ki yaşıyacak ve 
pilde dögüşmüş olan ecdatlarına Yunan milleti bu ölüm dirim mü· 
layık bir ferağat ve kahramanlık- cadelesinden muzaffer cıkacaktır. 

)a, maddi ve manevi bütün var· ••• 
lıklarını bu istiklal ve mevcudiyet 
davası uğruna tahsi• eylemişlerdir. 

Yedi milyon nüfuslu bir mem
leketin, 45 milyon nüfuslu bir dev
lete muzafferane bir surette mey
dan okuması gibi tarihte enosali 
pek az görülen Yunan mucizesini 
yaratan hiç şüphe yoktur ki ge

neral Metaksas olmuştur. 

General Metaksas iş başına 
geçiyor 

Gen~ral Metaksas, fırkaların üs
tünde bitaraf bir kabine kur· 

muş ulan müteveffa B. Demircisten 
sonra 4 ağustos 1936 tarihinde Yu
nan kralı ikinci Jorjun daveti üze. 
rine komşu memleketin idare~ini 
eline aldığı zaman Yunanistan, da
hili bir anarşi içinde yürüyordu. 
Bitmek, tükenmek bilmiyen fırka 
mücadeleleri, birbirini takip eden 
dahili ve askeri ihtilaller me·nle e
ti canlı bir İ•kelete çevirmiıti. Mem 
leketin müdafaasıi hmal edilmişti. 

Zabitler, politika ile uğraştık· 

ları ve muhtelif siyasi fırkalara 
mensub oldukları için aslceri vazi
felerini, ordunun talim ve terbiye
sini ihmal etmişlerdi. Techizat ve 
cephane am<.arları bomboş bulunu

yordu. 

G e~eral Metaksas, Başvekil 
d. Demircis'in vefatı üze. 

rine Kral l<inci Jorj tarafından ye· 
ni kabineyi teşkile memur edilmiş 
ve 4 ağu;tos 1936 taihinde kabi
neyi kurmuştur. General Metaksas 

Demircis kabinesinde Başvekil mu
aviniydi. Ölümüne kadar Jört bu

çuk sene Başveki.leti ifa etmiştir. 

1871 senesinde Kelalonya ada
sının lıaki kasabosırda doğan ge
neral, yetmiş yaşında idi. 1890 sene
, inde Tesalyada istihkam teğmeni 

olan B. Metakse•, 1897 tarihli 
Türk • Yunan harbinde Te•alya· 
daki Yuann genel kurmayı emrine 
verilmişti· Türk· Yunan harbi bit-

tikten sonra Almanyaya gönderil
miş, 1899 senesinden 1904 senesi-

ne kadar Berlin harp akademisinde 

tahsilini ikmal etmiş, birçok defa
lar Aln,an askeri manevralarında 

iştirak edere:C büyük İ•tidat ve me
ziyetlerini isbat ettiği cihetle Al
m~n ordusunun hizm~tinde kalma· 
ğa davet edilmiş, fakat kendisi bu 
teklifi reddetmiştir. 

Berlin harp akademisinde tah
silini bitiren B. Metaksas, Yunanis
tana dönünce genel kurmayın ter
tip ettiği kurslara memur edilmiştir. 

Son Yunan Reisicümhuru B. 
Zainıis 1909 senesinde Girid fevk 
aliıde komiserlığine tayin edildiği 

( Devamı üçüncüde ) 

BUGON 

Bisiklet 
Fransada 

benzin yok
luğundan bi-

Garajları siklet, oto· 
,_ _____ _, mobil gibi 

hen.en bütün nakil vasıtaları

nın yerini tumuştur. Hilen Pa
riste binlerce halk bisiklet kul· 
lanmaktadır. 

Bisikletin son derece yayıl
ması üzerine yeni bir takım ga .. 
rib bisiklet garajları yapılmış
tır. Bisikletini bırakmak istiyen 
garajda bir delikten içeri tak
siti olan madeni bir parayı attı 
mı önüne bir anahtar çıkıyor, 
Bi•iklet sahibi, bu anahtarla 
bi•ikletini küçiik garaja kilitle
yerek, muhafaza ediyor. Böyle· 
garajlar evvela v .. rsay şehrin
de yapılmıştır. Yakında Paris
te de inşasına başlanacaktır. • H Harp sebe-

arp Ve bile Alman 

üniversite üniversitele-
rinde ve yük-

tahsili sek mektep· 
._ _____ •1 lerinde sene-

lik tahsil müddeti iki sömestr
den üç sömestre çıkarılmıştı. 

Bu suretle yaz tatili de okumak
la geçiyor, tahsil müddeti kı-
5alıyordu. Ayni zamanda asker 
olan üniversite talebeleri sö
mestr sonlarında karargahla· 
rından aldıkları mezuniyet üze
rine askeri üniformalarile tini
versi telerinde imtihan veriyor
lardı. 

Yaz tatilinin i~çüncü sö
mestre inkılabı Alman ilimleri 
ve profeıörleri arasında ~kse
riya münakaşaları mucip olu
yordu. Nihayet geçenlerde Yük
sek tahsil gene iki sömestre 
indirilmiştir. Bu suretle Alman 
alimleri ve profesörleri, yaz ta
tilini ilmi tetkiklerle geçirebi· 
leceklerJir. • 
Sığınaklar

da çay 

Londrada 
bombardıman 
münasebetıle 
halk bazen 
gündüzleri 

çay zamanı sığna lara iltica 
etmeğe mecbur o luyor. lngiliz· 
lcr ikindi çayına çok meraklı

dırlar. Bunların sığınakta çay
dan mahrum olmamaları için 

tertibat alınmıştır. 
Ayni zamanda geceyi sığı· 

naklarda geçirenler de istedik
leri zaman çay içebileceklerdir, 
Her umumi sığnakta çay pişir
mek için tertibat alınmıştır. 

• Bu sene A-
H1rkalt merikada şid-

detli soğuk· 
Koyunlar 1 ar hüküm 

._ _____ _. sürüyor. So-

ğuklar bilhassa yeni Orleans 
civarında çok şiddetlidir. Bu 
havalide çok koyun yetiştiril· 
diğinden koyunların donmaması 
için hepsinin sırtında birer pa
muklu hırka geçirilmiştir. 

Bu hadise birçoklarına ga
rip gelmiştir. Halbuki Fransa
nın şimali~de buna yakın bir 
usul uıun senelerdenberi tatbik 
ediliyor. Burada kürk veren 
tavşan yetiştirilir. Bu tavşanlar 
çok naziktirler. Bunun için kı· 
şın soğuk almalarına meydan 
vermemek üzere çok soğuk ha
valarda sırtlarına birer yün hır· 

1 ka geçirilmektedir. 

iktisat Vekaleti lıafz .. 
cılığı lıimage edecek 

lstanbulda bir halı 
meşheri kurulacak 

lstanbuldan yazılıyor - --- - .. • 
i hracat imkanları gittikçe artmakta olduğundan halıcılık yeni bir inki-

şaf safhasına girmektedir. Halıcılığı Gümrük ve lnhi!arlar Vekaleti 
ile müştereken iktisat Vekaleti de himaye edecektir. iktisat Vekaleti 
imal.it işlerine nezaret edecek, Gümrük ve inhisarlar Vekaleti ihracat 
imkanlarını kolaylaştıracaktır. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti balı transit serbes mahalli kanuni 
projesini hazırlamıştır. Proje, kanun haline geldikten sonra halıcılıkla 
daha esaslı şekilde meşgul olunacaktır. Kanun çıktıktan sonra Vekalet 
lstanbulda bir halı meşheri açacaktır. Yurdun her tarafından ve !randan 
getirilen halılar burada teşhir olunacak, halı almak isteyenler meşheri 
gezerek istedikleri malı alacaklardır. Beğenilen halılar -hakkında kanuni 
gümrük muamelesi yapılacak, halı ihracatına geçilecektir., 

Lig maçlar ı 
Lig maçlarına Cumartesi ve Pazar günleri şehir Stadında devam 

olunmuştur. Bu iki gün içinde yapılan karşılaşmalar ve neticeleri ıuılur: 
Milli mensucat Gençlik kulübü, Erkek Muallim mektebine 2-0; Zi

raat Lisesi, Malatya Mensucat gençlik kulübüne 1-0; Seyhan gençlik 
kulübü, Toros gençlik kulübüne 2-1. Demirspor gençlik kulübü, Malat
ya mensucat gençlik kulübüne 3-1; Adana ldmanyurdu, Erkek lisesine 
6-2; Erkek Muallim mektebi, Ziraat lisesine 2-1 galip gelmişlerdir. 

Son puvan cedveli şöyle olmuşttr: 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağ Attığı gol Ye, gol Puvan --- -- -- --
E. muallim 13 
M. mensucat G.k. 12 
idman yurdu G.k. 12 
Demir sporG.k. 12 
E. lisesi 11 

Ma. mensucatG.k. 13 
Ziraat ll.~csi G.k. 12 
Seyhan G.K. 11 
Toros G.K. 12 

Kır koşulara 

9 
9 
5 
6 
7 
4 
3 
3 
o 

2 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
l 

2 45 15 33 

1 44 13 32 

4 24 24 2ğ 

5 21 35 24 

ı 32 9 28 
7 19 30 23 

8 17 25 19 
7 6 33 17 
il 10 36 13 

Kır koşularına evvelki sabah devam edilmiştir. Mesafesi 3500 met
re olan yarışı Hüseyin Yücel 13,59 Jakikada bitirerek birinci gelmiş, 
Muallim mektebinden Mehmet Orhun ikinci, Kemal Eroglu üçüncü ol
muştur. 

7000 metrelik yarışta Birindi okuldan Osman Ôzel 24,40 dakikada 
birinciliği kazanmıştır. Milli mensucattan Yusuf Çakar ikinci gelmiş, Mu
allim mektebinden Hasan Erecekler üçüncü olmuştur. 

Çiftçiye verilecek 
akala tohumu 

Akala pamuğu ekimi için çift
çiler Birliğince temini istenilen to
humların pek yakında temin edile· 
ceği Ziraat vekiletince vilayetimi· 
ze bildirilmiştir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 
Çoçuk Esirgeme Kurumu ta

rafından geçen bir ay içinde kim· 
sesiz fakir 350 ilk okul talebesine 
5,448 kab yemek, 200 talebeye a
yakkabı, 320 talebeye de 982 met
relik elbiselik kumaş vermiştir. 

ilk okullar birl i ğ in i n 
bu akşamki müsameresi 

Adana ilk okullar birliği tara· 

fından bu akşam saat 20,30 da as· 
ri sinemada ilk okullar mcnfaatına 
bir müsamere verilecektir. 

Pamuk ve zahire borsası 

bütçesi 
Borsa nizamnamesinin 33 ün

cil maddesi mucibince, Adana ti
caret odası idare meclislerile bı.r
sa encümeninin tasvibine iktiran 
etmiş olan Adana pamuk ve zahi

re borsası 940 yılı bütçesi tastik 

ticaret için vekaletine gönderilmiıtir. 

·-

Domuzla 
mücadele 

Askeri kıtalardan, 
spror bölgesinden, 
avcılar birliğinden 
yardım istendi . 

Ziraat P" ü\lürlüğü , mıntakı
mızda Domuzla ciddi surette mü
cadele için harekete geçmiştir , 

Merkez mücadele teknisyeni 
Kemal Ülkümen , Sarı dere ve 
Kılıçlı havalisinde sürek avları 
tertibetmek iizere gönderilmiştir. 
Abdioğluna silah ve cephane sevk 
edilmiştir . 

Yapılacak sürek avlarında 
askeri kıtalardan , spor bölgesin
den , avcılar birliğinden yardım 
istenmiştir . 

Kozanda Domuz 
mücadelesi 

Kozanda Domuz mücadele
sine devam olunmaktadır , ikinci 
kinun içinde tertib edilen sürt k 
avlarında 68 Domuz öldürülmüş· 
tür . 

• Geçea ay Ankarada imza
lanan Türk • lnğiliz mali anlaşma
sının mer'iyete girmesini müte.skip 
ithalatçılarımız lngiltere ve müs
temlekelerinden mühim miktarda 
mal getirtmek için teşebbüslere 

girişmişlerdir. ithalatçılar akreditif 
açılması ·için merkez Bankasına 

müracaatlar yapmışlar ve muhtelif 
mıntakalara tekliflerde bulunmuş
lardır. Yeni anlaşma tediye şekil· 

!erinde birçok kolaylıklar temin 
edildiğinden bu malların bir ay 
içinde memleketimize geleceği Ü· 

mit edilmektedir •. Sipariş edilen 
mallar arasında ayakkabıda kulla
nılan iptidai maddeler, teneke ve
saire bulunmaktadır. 

• Genelkurmaylığın Beden 
Terbiyesi Genel Direktörlüğüne 
verdiği emir mucibince ordu men. 
suplarının sivil klüpleri temsil ede· 
rek maçlara iştiraklari menedilmiş-
tir. 

Muvazzaf ve y.edek subaylarla 
yedek subay ve bilümum askeri 
okul talebeleri ve muvazzaflık hiz
metini ifa eden veya talim ve ter
ı,iye maksadile silah altına alınmış 
ihtiyat erler, asker bulundukları 
müddetçe, sivil klüplerde spor ya
pamıyacaklar ve müsabakalara da 
iştirak edemiyeceklerdir. 

Adananın 
imar planı Yunan parası düşüyor, memle

ket dev adımlariyle iflasa doğru 
yürüyor, bütçe açığı seneden se
neye büyüyordu. Komünistler de 
gemi azıya almışlardı. Velha"l Yu 
nanistan dev adıml~riyle uçuruma 
doğru yürüyordu. 

, Bugiln'iln Romanı: 67 

Dahiliye vekaleti belediyeler 
mimar Şefi B. Akif Ôzel şehri· 
mizde bulunmaktadır. B. Akil Mer
sin, Tarsu• içme suları sondajla
rını yapmıştır • Adanada bir kaç 
gün kalacak , şehrin imar planı General Metaksas, işbaşına ge· 

çince, cezri tedbirlerle ordudan 
fırkacılığı ve politikacılığı kökün
den söküp atmış, ~!keri vaıifeleri

ni benimseme:C istemiyenleri tasfi
yeye uğratmış, beş senelik bir mü
dafaa planı hazırlamış ve bu planı 
harfi horfine tatbik ederek orduyu 
ve diğer müsellah kuvvetleri teç
hiz ve teslih etıuiş ve birgün Yu
nanistanın bir tecavüze uğrıyacağ'ı
nı tahmin ederek Garbi Trakyadan 
Epir dağlarına kadar uzanan meş
hur Metaksas hattını inşa etmiştir. 

Fırkacılıkla mücadele 
B. Metaksas, orduda disiplini 

iade ederken, memleket için yedi 
başlı bir ejder teşkil ede~ fırkacılık 
ile de uğraşmış, bütün sıyasi fırka-

• !arı lağvetmiş, Yunan milletin! da
hili nizalardan vazgeçerek musbet 
ve verimli işlerle uğ aşmağa davet 
etmiş r.ve ~son Yunan - ltalyan 
harbinde sabit olduğu veçhiyle, bu 
gayretlerinde muvaffak olarak mil· 
li birliği •kurm• ştur. 

Müteveffa, memleketin mali ve 
iktisad işlerini de ihmal etmemiş, 
l~:.,-:ı: .... --1-:- .. tı., ... kn 1 d·•,ı,,r-.Y ta-

ıı BU KA D IN sınırnncD 
S D D"il O 1f CASUSTU 

" iyi iş yapmasına imkan yoktur. 
Onlar bu şehri ve ahalisinin haleti 
ruhiyesini anlayıncaya kadar harp 
biter bile .. 

Fransaciaki casusumuz şimdiye 
kadar tahripkar bir tenkitten baş• 
ka ne yaptı ki? Varsın gebersin! 

Kompars hey~canla seslendi: 
- Fevkalade bir adamsınız( 
- Bunu bana mı söylüyorsu-

nuz? 
- Evet ve düşündüğümii söy 

lüyorum. 
Bir kavga vey~ münakaşa baş 

lang•cı sezen papaz Huppenşlat 

mevuzuu mahirane bir manevr ile 
değişti:di. Komparsa hitapla: 

- Siz daha onun bütün me· 
ziyetlerini bilmezsiniz, dedi. Klari· 
net çalmakta birinci mülizimimiz 
üstattır. Bu gece onu Kolonelin 
evinde dinlersiniz fevkal.ideliğine 
bir defa daha kanaat g-etirecek
siniz. 

• • • 
(30 haziran 1915 çarşamba) 

Kolon•I Nin••lr•>f m"rkez hı-

mandanlığındaki zabotlerle o sırada 
Sen Korentende bulunan bir kaç 
zabit arkadaşını evinde bir süvare
ye çağırmıştı, Kompars biraz geçe 
kaldı. Köşke ilk defa geliyordu. 
Fakat şimdi vestiyerde duran Lan 
gadan aldığı raporlar aay~sinde 
kö~ke dair bilmediği yoktu. 

Zabitin tecessüs ve bütün dik 
kat hassaları uyanıktı. Buna rağ
men dindarane bir sessizlik içinde 
musiki dinlenilen salona biraz gü
rültUlüce girdiği zaman yarım da
ire teşkil ederek oturmuş olan yir 
mi kadar zabit ona yüzlerinde 
bir hiddet ve ayıplama iladelerile 
bakıyorlardı. Fakat kompars onla
rı görmedi bile, o bu •erkek ırru
pu içinde tatlı bir •gülümseme ile 
kendisine bakan ve eliyle yer gös
terip oturmasını işaret eden kadı
nı görüyordu. Onda şayanı hayret 
sayılacak ·bir mahcubiyete kapıl
mış olarak itaat edip duruyordu. 

Evveli. arkadaşlarının hiç do 
fona çalmadıkları musiki ile alika-

Çeviren : EF - KA 
dar oldu. Birinci ıkemanda papaz 
Huppenşlabt, ikinci -kemanda adli 
müşavir Rat vardır. Jandarma al
bayı Finsternis viyolonsel, mali 
müşavir Guldenman alto çalıyor
lardı, 

Hayma gelince, klarnetini üs
tadane bir maharetle çalmaktaydı. 
Yüzünün hatları sakinleşmiş çehre 
sinin ve gözlerinin ifadesi çocukça 
bir •afiyet peyda etmişti. Sen Ko 
rentenli kurbanları onu bu halde 
görseler şaşarlardı. 

Fakat bütün bunlar Kom par
sın bilhassa alakasını celbedecek 
şeyler değildi. Kadının. harekatını 
tetkike koyuldu. Çok güzel giyin· 
mişti ve çok güzeldi. Teni haru
kulide, gözleri son derece ifadeli 
idi, Güzelliği bilhassa gözlerinden 
geliyordu, insan gözlerini gördük
ten sonra onun bir yerinde kusu 
ru olup olmadığını ferkedemezdi. 
Kompars, kadının yanıbaşn•da· gü
lünç bir tabureye oturmuş olan 
l<olonol fon Nidostrofa maharetle 
baldı. 

Çalınan parça bitmişti. Artist
leri hararetle tebrik ettiler. Haym 
gene her zamanki sinirli halini al
mış bir kenara çekilmişti. Papaz 
Huppenşlaht elde edilen muvaffa
kiyetten dolayı neşe içindeydi. 
• Kompars Kolenele yaklaştı ve 
kendisini madam Lököre takdim 
ettirdi. Kadın öpülen elini kısa 
biran Komparsın elinde bıraktı ve 
gözlerinde bir tecessüs ışığile gü
lümsedi. 

- Sizden bahsedildiğini çok 
işitmiştim. ,Zekanızı çok metbedi· 
yorlar. 

Bahçede bir orkestra birden-
bire Tankavzerin üvertürünü çalma 
ğa başladı. Bu, Kolonelin sürpri· 
ziydi. Orkestrayı gizlice teşkil et· 
mişti. Pencereleri açtılar zabitler 
taraçadaki koltuklara ku;uldular. 

Genç kadın Komparsa: 
- Arkadaşlarınızın sık sık 

geldikleri bu evin yolunu unutma
yacağınızı umarım. 

Gülerek ilave etti: 
-Bana müthiş soğuk davranan 

ıu mllthif H:ıymdan baık• hepsi: 
(Deoamı var) 

üzerinde uğraşacaktır. 

Nahirler yatakla
rına çekild i 

Ceyhan ve Seyhan nehirleri 
yataklarına çekilmiştir . Yapılan 
tetkik ve tahkikler su istilasını 
uğrayan yerlerde insan ve hayvan 
zayiatı olmadığını göstermiştir . 
Mezraatta zarar kaydedilmemiştir. 

Poliste 

Esrar ce kiyo rlarmış! 
1 

Faraç oğlu Hasan 'Karatopak 
60 santigram e~rarla yakalanmış· 
tır. 

Melımet ve Ali ismindeki şa
hıslarda narğile ile esrar içerler
ken görillmüşler ve haklarında ka 
nuni takibat yapılmıştır. 

• Abdullah oğlu Kasım, Abdül
kerim oğlu Sabri, Ali oğlu Cemil 
Mirza oğlu Ali, Zeyno, Haco ismin 
de 6 kişi Ahmet oğlu Mehmedi 
dövmüşler, bununla da kalmayarak 
bıçakla muhtetlif . yerlerinden ya 
rılamışlHdır. 



Harp ve 
Diblomasi 

-Baştara/ı Birincide-

Vilki de dinlenecek 

Vaşi~gtondan gele; bir ha
bere ıöre; yardım layiha· 

BUGON 

YARDIM 
LAYİHASJ 

• lngiltereye karşı 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

3 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Enaıt 

Kr. S. 
Ençok 
Kr. S. 

ka bir iş birliğiyle lngiltereyi mağ
IQb etmek istiyordu ve Laval'de 
İfbirliğini Almanyanın anladığı şe

kilde anlamıştı. 
Birinci Kanunun 13 ünde La

va! kabineden atılmıştı. Şimdi an
laşılıyor ki Vişi ile Almanva ara
sında yapılmakta olan işbirliği mü
zakereleri de Livalın kabined. n 
atılmasiyle inkıtaa ugramıştır. 

larının hafta sonunda mümessiller 
meclisinden •geçmesi beklenil:yor. 
ancak layihanın kanun halini alması 
için ayan encümeni tarafından tet
kiki icabeder. Bu encümen, malu
matını almaya karar verdiği Mister 
Vilkiyi seyahatte bulunduğu ln.g'i~
tereden Amerikaya davet etmışh, 

Felemenk Hindistam 

Tokyodan gelen bir habere 
göre Japonya, yeni nizama 

girmesi için Felemenk Hindistanına 
yaptığı teklifi protesto eden F ele
menk Hindistanı mümessilinin bu 
protestosunu reddetmiştir. 

Amerika mümes
siller meclisi mü
zakereye başladı 

Vaşington : 3 (a.a)- Ruzvel
tin layihası hakkındaki müzakere
lere bugün mümessiller mecfüinde 
başlsnacaktır. Yüksek hariciye me
murlarından biri kongrenin kanun la
yihasını gelecek hafta sonundan 
evvel tasdik edeceği kanaatini söy
lemiştir . 

Mücadele 
kolay 

değildir! 

DERNEDEN 
KAÇANLAR ! 
Şehir civarında 

mukavemet 
gösteriyorlar 

l • Klevland 
ll . ,, 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 84 48,25 

Bu ıtebeble Uvaho kabineye 
alınmasında israr edildi ve bu ma
nevrayı çeviren, Almanyanın Vişi 
nezdindeld elçisi Abets oldu. Bu 
adam harp çıkmadan evvel de 
Fransada yüksek şahsiyetlere te
mas halinde idi. Şimdi ise Lavalın 
kabineye alınmasında israr etmek
tedir.• 

Lival Petenle barıştırıldıktan 
sonra onun kabineye de alınacağı 
zannedilmişti. Fakat bu böyle ol
mayınca Paristeki ~azetelerle Vişi 
hükt1meti aleyhine yazılar yapılma

ya başlandı. 
Gazete sütunlarında yayılan 

böyle bir hazırlıktan sonra Pariste 
bir Fransız Faşist partisi,, kurul
muştur. 

Bu partiyi kuranlardan biri La
valın yakın dostu Kontenuva Paris 
radyosunda bir nutuk söyliyerek 
partinin takip edeceği siyaseti izah 
etmiştir. Şimdiki vaziyette Alman· 
ya ile Fransanın iş birliği yapaca
ğı ve bu iş birliğinin harpten son
ra da idame ettirileceği bu nutuk
ta beyan olunmuştur. 

Japon hariciye nezareti Fele· 
menk Hindistanının yeni nizama 
gireceğini ve bu hususta müzake
Nlerin cereyan etmekte olJuğunu 

söylemiştir. . 
Acaba Japonya Felemenk Hın

distanını yeni nizama sokmak için 
niçin bu kadar acele ediyor? 

Japonlara göre; Felemenk Hin· 
distanı yeni nizam sahasıdır ve Ja· 
ponya ile işbirliği yapmalıdır. 

Felemenk Hindistanı; Avustral
ya, Somatra, Burneva, Cava eibi 
adalardan mürekkeptir. Bu adala· 
rın bir kısmı Felemenk ve bir kıs
mı yerli hükumetler idaresindedir. 
Japonyaca ehemmiyetli nokta bura· 
larda nüfus, kesafeti fazla olma
masıdır. Burada en ziyade pirinç, 
kahve, çav yetişmekte ve petrol, 
kalay madenleri bulunmaktadır. 
Görülüyor ki, Japonya; Hollanda ve 
lngilterenin meşgul olmalarından 
istifade ederek Felemenk Hindista· 
nanı şıı veya bu vesileyle istismara 
çahşmaktadır. 

•• Radyo Gazetesi --

Nevyork : 3 (a.a) - Dahiliye 
nazırı Harold lkes lngiltereye ya. 
palan tayyare yardımı hakkında 

bir nutuk ı.öyliyerek demiştir ki : 

1 
" - Amerikanın mukadderatı 

ayrılmaz bir şekilde lngilterenin 
mukadderatına bağlıdır. Nazi teh· 
likesinin dalgaları hayati hatlars

m12:a gelmeden evvel onları dur
durmayı mümkün kılacak son şan-

sımız ancak yardım kanunu pro
iesidir • ,, 

Yapılacak bir sulh imkimns 
münakaşa eden nazır demiştir ki : 

0
- Böyle bir şey ancak teh

didlerini yerine getiren fakat va. 
adlerini tutmayan Hitlf'rin dedik· 

lerini kabul eylemektir . Bunları 
düşünmek bile demokrasimizi öl
dürmeğ«', iktisadiyahmızı mahvet
meie kafidir . .. 

Hitlerin mesai 
arkadaşları 

Son nutuktaki 
şiddeti tahfife 
uğraşıyorlar 

Alman umumi hava 
mUfettltlnln 
radyoda nutku 

1 Anadolu ajansı 
Londra 3 - Salahiyettar 

menbalardan öğrenildiğine göre, 
Hitlerin mesai arkadaşları, kendi
sinin son nutkundaki şiddeti tah
fif için gayret sarfetmektedirler. 

Bu hadiseler esnuında Hitler 
Petene birde mektup göndermiştir. 
Peten bu mektubu alır almaz Ami
ral Darlanı Parise yollamıştır. Ami
ral Darlan Vişiye döndükten son· 
ra Liyon radyoıunda söylediği bir 
nutukta ,. Fransız donanması yal· 
nız Fransa için kullanılacaktır. ,, 
Demiştir ki bu sözler, üzerinde e
hemmiyetle durulmağa değer. 

General Metaksa
sın Hayatı ve eseri 

[Baştar/ı //cincide/ 
zaman 8. Metaksası , emir zabiti 
sıf:ıtiyle yanına almıştır . 

lngiliz Akdeniz filosu 
Başkumandanı 

Metaksasm ölümünden do
layı Yunan Amirahna bir 

mesaj gnnderdi 
Atina: 3 [a. a.] - lngilterenin 

Akdeniz donanması başkumananı 
Sör Andrev Kaninken Yunan do
nanması kurmay başkanı Amiral 
Sakelaryu'ya aşağıdaki mesai• gön· 
dermiş tir: 

Alman hava kuvvetleri um o. 
mi müfettişi general Milh radyo
da bir nutuk söyliyerek, Alman
ları fazla nikbinliğe kapılmamağa 
davet etmiş ve lngiltereye karşı 
mücadelenin kolay olmıyacağ'ım 

ilave eylemiştir. General, lngiliz 
tayyarelerinin Almanyaya ağır ha
sarlar yapmc&sına intizar etmek li 
2ım geldifini kaydetmiş, lngiliz 
tayyarecilerinden bahsederken 
ŞÖ}le demi.tir: 

" - Daha 1918 senesinde 
lngiliz tayyarecileri Almanlarılan 
sonra dünyanın en iyi tayyareci
leri idi. lngilizJer muharib bir ka
vimdir. lngiliz mukavemetini kır
manın Polonyanın, Belçikanın ve 
Fransamn mukavemetlerini kır
maktan farklı ve rüç oldujıınu 

biliyoruz ,, 

Mareşal Peten harbin sonuna 
kadar intizar devresine karar ver
mişti. anlaşılıyor ki bunu yapamı· 
yacaktır. Bunu yapamayınca takip 
edeceii iki yol vardır. 

l - Fransız donanmasını ve 
Fransız üslerini Almanyaya vermek 

2 - Alman tazyiki karşısın· 
da Vişiden kaçarak şimali Afrika· 
ya reçmek. 

Ancak, Peten birinci şıkkı ta· 
.kip etse bile bunu yapmıya muk
tedir olduju pek malOm değildir. 
Her halbe Peten, donanma ve üs
leri Almanyaya terkedemiyeceği 
hakkında Amerikaya kat'i söz ver
miştir. Diğer taraftan, FranNyı 
terketmiyeceğine dair de Fransız 

milletine verdiği bir söz vard11. Bu 
taktirde Almanyamn yapacatı bir 
şey varsa Fransamn işgal edilemi
yen yerlerini ııişğal ederek Laval 
idaresinde bir hükQmet kurmaktır. 
Almanya bunu yapmadan evvel her 
halde Peten üzerinde şiddetli bir 
tazyik icra etmek istiyecektir ki 
ıon günlerde Vişide bu hususta 
büyük faaliyet göze çarpmaktadır. 

Bu arada Amerikanın vişi nez
d:ndeki elçisi Amiral Lihi de Vişi 
bükOmet erkinile daima temas ha· 
lindedir. 

Diğer taraf tan lngiltereye ya-
pılacak Amerikan yardımı da Vişi 
üzerinde teıir etmekte oldupndan 
yardım layihalarının biran evvel 
Amerikan meclisinden reçmesine 
çalışılmaktadır. 

m 

TetrıkaNo 
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Dolmaya vardılar. Deniz kenannda 
kGçilk kahvede, tenha bir noktaya 
oturdular. 

Kahveler içildikten sonra Hacı 
ınehmet aja dedi ki: 

- Bana bak Hayım., Çakıcı 
Mehmet efenin aana itimadı vard1r. 
Kendisini ba işten caydırarak be
nim kızımdan VU feçiriraen lana 
bet anahtar teslim ederim. bunlar 
Kayaköydeki depolarımın anahtar· 
lancbr. Bet depo da üzüm doludur. 
AnalDlla ak al1t0 ribi heW oltan. 
bulan ..... bedlre edeli.. 

B. Metaksas yarbaylığa terfi 
ederek Yunan renel kurmay baş· 
kanhğına tayin edildiği zaman 
umumi harb başlamıştı . Gene-
ral istifasını vermiş ise de 1915 
senesinde tekrar genel kurmay 
başkanlığına tayin edilmiştir. 1916 
senesinde bu vazifeden çekilerek 
1917 senesinde tekaüde sevke<lil
miş , bundan sonra bir müddet 
memleketi haricinde yaşamıştır . 

1920 senesinde Yunanistan& 
dönerek siyasi hayata atılmış ve 
kraliyet tar•ftarı hnr fikirliler fır
kasını kurmuştur. Bu tarihten ölü· 
müne kadar 21 sene siyaset ile 
uj'raşmıştır. Hür fikirliler fırkasını 

teşkil ettikten bir müddet sonra 
l'ene Yunanistandan apılmıt ve 
1926 aenesinde mebus seçilerek 
muhtelif Zaimis kabinelerinde Mü· 
nakalit Nezaretini deruhte etmit· 
tir. 

1928 intihabatında majh1b olan 
general Metakaas, 1932 senesi in
tihabatında tekrar mebus seçilmit 
ve 8. V cnizelosun amansız ıiyut 

bir dDtmam kesilmi1tir. O tarihten 
sonra B. Metaksası Yunan mecli· 
sinde kralcı ve Venizelos aleyh
tarı bir hizbin başında görüyoruz. 
4 Ağustos 1936 seneı,inde başve
kil B. Demircis , kısa bir hastalık 
neticesinde vefat edince Yunan 
kralı ikinci Jorj tarafından yeni 
kabineyi teşkile memur edilmiş ve 
üç ay evvel ltalya tarafından har· 
be icbar edilinceye kadar memle
keti ıalb ve •ilken içinde idare 
•tmlttir. 

& 

" Yunan milleti · İçin büyük bir 
ziyi' olan General Metaksasın ölü· 
mü münasebetiyle benim ve ku
mandam altında bulunan kuvvetle

rin derin sempatisini kabul etme
nizi rica ederim. Halen aramızdaki 
sıkı işbirliğinin General Metak-

sas tarafından tesbit edilen ve Uf· 
runda çalışılan gayenin tahakkuku
na müessir bir imil olacagını ümit 
ederim.,, 

Amiral Sakelaryu şu cevabı 

vermiştir: 

"Büyük kaybımız münasebetiyb 
nazikine mesajınızdan dolayı teşek
kilr ederim. Biz ziyaa rajmen Ge
neral Metalc ... ın dilediji l'İbi ni
bit zafere varmak için azmimizin 
:rittikçe kuvvetlendiğini size temin 
ederim.,. 

Yunan tebliğleri 
Atina: 3 (a. a.] - Oünakşam 

neşredilen Yunan resmi tebliği: 
"Mes'ud neticeler veren mevzii 

harekat cereyan etmiştir. Birkaç 
esir aldık. ,, 

Yunan Emniyet nezaretinin de 
dünakşamki tebliğine göre, mem
leket dahilinde sükOn hüküm sür
mOıtnr. 

asa ES 

Musavvanın 

ZAPTI 
ltaly4ln maneviya
tına müthiş bir 
darbe olacaktır 

Londra 3 ( A.A ) - Royter 
ajansının askeri münekkidi, Ator· 
datın zaptı ve Habeşistamn müte
addit cephelerinde elde edilen 
terakkileri lnailiz ukeri kudretinin 
ve ltalyan askeri liyakatsizliğinin 
birer delili olarak kaydettikten 
sonra, lnailiz ilerleyişi için seçilen 
yolun dojıı Afrikasındaki ltalyan 
müstemlekelerinin en mühim noktası 
olan Musavva limanına ulaştıran en 
kısa yol olduğunu zikrediyor. mu· 
harrir, Musavanın zaptının, Habe
şiıtandaki ltalyanlarm maneviyata 
üzerinde müthiş bir darbe olacağını 
ve bu limanm işğalile ltalyanların 
akdeniz muvasalasının kesileceğini 
ve lngiliz donanmasının da muaz· 
zam bir kıymeti haiz bir üs elde 
edeceğini söyleyor. 

a 

Eritrenin muhtelif mıntakala
rında ric'at yolları tehlikeye düşen 
ltalyanlara karıı yapılan harekitın, 

ÇAKl .,~1 EFE 
Hayım ·ağanın ğözleri faltaş1 

gibi açıldı. Şaka değil, kendisine 
mühim bir servet teklif ediliyc.ırdu. 

- Ben çalışırım ağa. Fakat 
Allah nasip etmişse·ne denir? kor. 
kıyorum ki sen : km vermezsen efe 
hiddetlenir, kalkar, köye rider, ora
sını yakar, yıkar, kızı da kaçmr · 

- Belki köyü yakar, yıkar 
ama kıza dokunamaz. Onun tabi. 
atini bilirim. 

- Vallahi ben bilmem bacı. 
Ümmeti Muhammede yazık olacak. 
Senin için en doğru yol, l'önül 
rızaıile km vermektir. 

- Kız istemiyor. 

- Sen bir defa muvafakat 
edip Kaya köye dön, orada hep 

birlikte kızın rönlünü almaia 
çalışınz. 

- Hele dllfllnelim Hayım .. 
Sen bir defa rit, efeyi kandırmağa 
çalış, beş depo üzüm hazırdır. 

Hayım kalkh, Hacı ap ile 
vedalqarak Ôdemif• döndü. Çakıcı 
efe Ayaaurat köyllnde lmif. Oraya 
.fitti.. . 

- Ne yaptın Hayım? 
- gittim, lzmirde Hacı ağayı 

gördüm efe. 
- Ne ceıvap verdi? 
- Kızı va-miyor, bu işten vaz 

geçip başkasını alsın diyor. 
Çakıcı efenin yanında Hacı 

Mustafa oturuyordu. Bu cevap üze
rine Hacı Mustafa atıldı: 

- Bana bak Hayım, dedi, biz 
kızı almak istemiyoruz. Vaz reçtik. 
Şimdi yüzde bulunuyoruz, istiman 
halindeyiz. Hal böyle iken eşraftan 
bazılarının bizim yüzümüzden lzmire 
kaçmaları do(ru bir hareket deği· 
dir. HükGmet naıarında bizi şüp· 
heye düşürür. Bu sebeple sen tek
rar lzmire giderek Hacı mehmet 
a;ayı röreceksin. Kendisine taraf. 
mızdan şunları söyliyeceksin: 

- Eğer kalkıp köyüne dön
mezse işin sonu fenadır. işte oka
dar. 

Hayım tekrar kalktı, lzmire 
ı-eldi. Hacı Mehmet atayı bularak 
ba ıon ihtarı verdL Hacı ata da 
derhal kalkıp Tireye d&Ddil ve 

orada oturınağa başladı. 
Çakıcı ef 1• . eye ge ınce: F atmanın 

sevdasıle d . 
uınanı tepesınden fışkı-

rıyordu. Koca efeye dünya zuıdan, 
uykulwar haraın olmuştu. Fatma du
ducugun hurma ·misali kınh par
aıakları, sol yanağındaki beni ince
cik bel' - · ' .. ... ı, ruvercın ayakları, mını 
annıcık w - 1 • • -. . agzı goz erının onünden 
gstmıyordu. Efe hazretleri çok fena 
t~t~lrnuştu. Sevda bu. Çekmiyen 
bılır mi? Fatmanın çeşnıe başında 
kendisi gibi körpecik kızlarla taka
laşırken öyle bin 

- Ana rın.. Nabba kör olma 
eeerni? 

Deyişi vardıki canlar dayan
maıdı. Böıle bir ( duhteri p•kize 
edi ) nın dünyalar değecek vusla· 
tını hacı Mehmet aianın keyfine 
feda etmek mümkün mü idi? Çakıcı 
efe cihanı tutllfturur, kiir.atı har
man yerine döndiirür, ortalıj'ı allak 
bullak eder, yine bu kızı sinesine 
basarak yürejindeki qk atqİD• 
aı ol"un ıu ıerperdi. 

itte bu 1ebeple bir hafta 10Dr1 

Kahire 3 (a.a) - Royterin 
Dernedeki muhabiri, Demeden 
tard edilen ltı:.lyanların şehrin bir 
kaç kilometre garbındaki dağlarda 
lngiliz kıtalarına karşı muannidane 
bir mukavemet gösterdiklerini, lo
gili kuvvetlerinin ise bu mıntaka

da halen hava kuvvetlerinin de yar
dımile keşif hareketlerile meşgul 

olduklarını bildiriyor. 

Kozacı p 

• Ma.Parlağı 50 53,25 

Şark buğdayı 
Y. Çiğidi 4,75 

Arpa 5,25 
Fasulya 20 
Susam 27,125 

Ankara Kambiyo Borsası 

lnıiliz kuwetlerinin 
faaliyeti 

Kahire 3 (a.a) - lngiliz hava 

kuvvetleri tt>bliği: 
1 

Sterlin 
Dolar 

3 Şutat 1941 
Kr 

5 
132 

s. 
23 
20 

Tayyarelerimiz taarruz, keşif 

ve bombardman uçuşlarına devam 
etmişlerdir. Avlonya limanına şid· 

detli dafi bataryalarının ateşi ara
sında muvaffakiyetle netieelenen 
bir hücüm yapılmıştır. 

Malta üzerinde iki düşman 
tayyaresi tahrip olunmuştur. ftalyan 
f&rki Afrikasında nakliye vasıtala
rı tahaşşütlerine tayyare mevdan
larına hücüm eden tayyarelerimiz 
buralarda büyük hasara sebep ol
muşlardır. Tayyarelerimizin hepsi 
Üslerine dönmüşlerdir. 

Bir çok Amerikan doktoru 
lngiltereye geliyor 

Londra: 3 (a.a) - İngiliz dok
torlariyle işbirliği yapmak üzere 
yakında lngiltereye bir çok Ame
rikan doktoru gelecektir. Bu dok· 
torlar modern harb şartları altında 
yaraların tedavisinde ihtisas sa
hibi olmak isteyen gönüllülerdir . 
Amerikan doktorları lngilterede 
bulundukları müddet zarfmda Ame
rikan ordusu üniformasını giyecek
lerdir. 

Ostand ve Eulony 
doklarma hava hücumu 

Londra 3 (a.a) - lngiliz ha
va kuvvetlerine mensup ufak bir 
teşekkül dün şafaktan biraz evvel 
Bulonır ve Ostand doklarına hü· 
cum etmişlerdir. Teyyarelerimizin 
hepıi üslerine dönmüştür. 

lnrilizlerin pek yak1nda Asmaraya 
hücum edeceklerini l'Österdiğini 
aöyleyen muharrir, Asmaradan Mu
aavva Ozerine kolayhkla gidilebile
cej'ini kaydediyor. 

Royter muarriri Eritrede, Ha. 
beşiatanda ve ltalyan Somalisinde 
yapılmakta olan 3 lngiliz hareketi· 
nin Adis ababa etrafındaki son 
ltalyan mukavemeti her türlü iaşe 
kı.ynaklarından mahrum ve tema
men tecrit edilmiş bir vaziyete dü
şüreceğini ve bütün HaLeşistanda 
isyan mevcut olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

" - bu isyanın itinalı bir su
rette hazırlanmış ve Habeşlilere 
bu iş için icabeden bütün techiza
tın verilmiş olduğunu kaydetmek 
lazımdır. ltalyanların Habeşistan
daki vaziyeti hakikaten nevmida
nedir.,, 

IES 2 EL 

YAZAN 1 
Zeynel Besim Sun 

-
kızanlarından Arap Mercanı çağır· 
dı : 

- Ulen Mercan, dedi, hinci 
Tireye var. Hayıma üule, buraya 
reisin .. 

- Köyemi gelsin efe ? 
- Yok olen.. Davidyanların 

pavlikuına ( fabrikasına ) gelsin .. 
Arap mercan tabanları yağladı. 

dojTu tireye giderek Hayımı buldu 
ve kendiıine 

- Efe seni Davidyanların pav· 
likasında bekliyor 

haberini verdi. 
Vakit reçirilecek it miydi bu? 

Efe tutuşmuştu. Bu sebeple Haım 
derhal bir ata atladı ve Ödemişe 
reçerek Davidyanlann fabrikasında 
efeye millaki oldu. 

Çakıcı efe Ödemiş kaymakamı, 
müftQıil, kadısı ve sair hükOmet 
erklniyle birlikte fabrilt .. da oturuyor· 
du. ikindiye kadar efo, Hayıma hiç 
ıes çıkarmadı. Kaym.kamla diğer 
zevat fabrikayı terkod rrek Ödem ite 
a vdıt ettikten sonra efe şöyl~ bir 

( Dnaııtr .,, ) 

~~~ijy)i J 
Ankara Radyosu 

1 4 Şubat Sala ) 
8 .00 Program ve memleket 

saat ayarı 
8,03 Ajans haher1eri 
8.18 Müz.ik : Hafif program 

( Pi.) 
8.45/9.00 Ev kadını - yemek 

listesi 
12.30 Program ve memleket 

qat ayarı 
13.33 Müzik: Türkçe pliklar 
l2.50 Aj11ns haberleri 
13.50 Müzik: Türkçe plaklar 

Programın devamı. 
13.20·14.00 Müzik: Karışık prog

ram (Pi.) 
18.00 Proıram, ve memleket 

saat ayarı _ ••. 
18.30 Müıik: Dans Muzıgı (Pi) 
18.30 Konuşma [ .,_iftci.ıin S .t~ti) 
18.45 Müzik: Çiftcinin saati. 

köy saati 
18,00 Müzik : Bestekar sima

ları serisinuen 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajans haberleri. 
19.45 Rady<1 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik : Radye küme 

heyeti • Klasik program 
21 ,30 Kanuşma [Hukuk ilmi· 

ni yayma kurumu adına Bayan E
nise Ara : Vasiyet, ve Bunun a
ileye tesiri) 

21,45 : Radyo 5alun ork~stra· 
sı [Violonist Necip Aşkın ıdare· 
sinde] 

1. Bridge : Efsane 
2. May : Küçük ayakkabıcı 
3. Rachmaninov : Eleji 
4 Micheli : Çocuk oyunları 

[küçük Suit] 
5. Niemann : Asri danslıır Suit 

inden · çarliston temposu 
6. Joh. Strauss Ritter pasman 

opera • komiğinden bale müziği : 
Polka 

7. Messenet : Marş. 
22,30 Memleket saat ayan, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilit. Kambiyo - nutuk borsası 
(~iat). 

22,45 Radyo salon orkestra· 
sı programının devamı. 

23,00 Müzik : Cazbant [Pi,.) 
23.25-23.30 Yarınki Program 

kapanış. 

"~:e Nöbetçi Eczane 
Ali Nasibi 

Yağ camii civarında 

'ıTlI.KVtMI 
4 Şubat 1941 

SAL 1 

YIL: t "4 t • AY 2 Gün:3S Kaaım 19 
Rumi 1356 • il. Kinun 22 
Hiorf 1360 • Mıılaarrem 7 

VI Kolordu Askeri 
Mıntaka Komutan· 
hS}ı Satınalma Ko· 
misyonluğu Riya · 
setinden: 

1- 200 ton askeri evsafta 
un alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli 35000 
liradır ve teminatı 5250 li
radır. istekli bulunmadıtı 
takdirde 100 ton olmak üze 
re iki müteahhide verilebilır. 

3- Pazarlığ.ı l<ayserıde 17-
2-941 pazartesi saat 15 tedir. 

4- Pazarlık şartnamesi ve 
evsafı Ankara levazım imir
liği lstanbul mıntaka satın 
alma komisyonlarında garü
lcbilir. 

5- Ayrıca Niğde ve Ada· 
na askerlik dairesi Lv. sabn 
a ima komisyonlarına illnı ya 
zılmıştır. .. 

6- Talip olanlann .kanu.nı 
vesaik ve teminatlar• ıle bır
liUt ~omisyonaw;ncaatları. 

İ· lHıh ta. lİll 1<~6 
,cı~c• ,ııeielıJir. ıt~B · 
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Tan Sinemasında 
BIYI Akş©ım Bu akşam 

DIERIN BiR AŞK... Gizli bir ıstırap ... Sonsuz bir 
hicran kaynağı olan ve büyük facia artisti 

_J RAiMU L 
--, r-

nun Yaşattığı Hekiki Bi • Hayat Romanı Büfün 
Gönülleri titreten Çılgın 9ir ihtiras Kasırgası 

HAKiKATi ARAYAN ADAM 
Fransızca Sözlü Büyük Film Başlıyor. 
ILA VETEN: GEORGE OBRİEN 
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Afrikanın sıcak havası altında cereyan eden ve Arslan, Fil ve Yılanlarla mutad 
bir orman içinde iki gencin fevkalade meraklı veheyecanlı maceralarını 

canlandıran mevsimin en büyük Aventur filmi 

1 A llANllK KA IllllRll 
iLAVETEN: 

HUDUT ÇETELERİ 
Kalıramanlık ıre arkadaşlık mevzuu çerçevesi dal[ilinde ceregan eden Bügük 

sergüzeşt filmi 

Pek yakında Radyolu polisler 

3 kısımlık büyük macera filmi 

...................................................... ·~ .... ~ 
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DUnyada:enkıymetli = iKiNCi HAFTA BAŞLADI 1 
~:t~ı~~da en çok İ Büyük Türk Şairi İ 

YENi SAAT VE FENNİ GÖZLÜK SATIŞ YERi 
VE TAMIRATINI YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

.~.ı:::;:a,~y:: çok - F U l U L 1N1 N ölmez Eseri 1 
Lonoines , Zenith , Arron ve emsali her BiSiKLETTiR • • 

nevi kadro, erkek, kol ve cep zarif saat- ~:~:zfi!:r•= Necıp İ LEYLA iLE MECNUN İ 
Asfalt Cadde dörtyol • • 

larrmrz geldi ı •Bu saaflann tekmil yedek afizı. 416 1-A 1 i H T i FA L i 1 
parçalan Hzel o 1 arak fatrikararrndan ---= - i Binlerce Sayın Müşterilerinin Göz Yaşları içinde i 

t 
gefİfİlffiİŞfİf , ~ ı•••••••••••••••••••••••••: 1 Görülmemiş Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor.. = 

• D Q K T Q R ı • Beyanı 1·1ı·zar• Bu akşama mahsus olmak üzere (ilk mektepler) mü- • 
Ayrıca fenni Zeiss zarif : : • sameresi olduğundan {LEYLA ile MECNUN} filmi 

1t. eözıükıerimiz de mevcuttur ~ : K ı S t : 1 garın matinadan itibaren devam edecektir. 1 
~..... Tamirat garantilidir .... -..ıılAl i ema a ır i • D.IKKAT· Yarın Akşam Ve Öbür Akşam için Gaget Mahdut • 
====--============== i Hastalarını hergiin: = , • Loca Kalmıştır. istical Ddeniz.. ı 

lmtigaz Sa h i b i : Caırit ORAL 
Umumr Neşrigat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

: Kızılay caddesindeki mua· İ • TELEFON 250 • 
i yene evinde kabul eder. (9) i \ I 
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Dikkat: 
Dikkat: 
Dikkat: 
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Dikkat: 

Horozoğlu Kişesinden piyango bileti alan muhakkak zengin olur. 

Zevkle dinlemek ve net seda almak istiyen mutlaka 

HDfOZOğlU Mağazasından ceryanh veya akümülatörlü (Aga) Radyosundan almalı 
Gramafon almak istiyorsanız Horozogwlu Mağazasına uğrayınız her çeşit Gramafonlar gelmiştir. 

Plak fiatları (125) kuruştur 

Her nevi okul Kitaplarını ve oku• Malzemesini Horozoğlu ~~=~.:~:::en i::t~:.etmeniz 

ÇIFÇI 
BIRLIGINDEN : 

Şubatın yedinci cuma gü· 
nü öğleden sonra saat ikide 
Belediye karşısındaki Adana 

1 

Kulübü salonunda birliğimi
zin yıllık toplantısı yapılaca

! ğından mezkur giln ve saatte 
izamızın toplantıya gelmeleri 
ehemmiyetle ilan olunur. 

Adres : Adana Merkez oteli altlnda Horozoğlu 
RUZNAME: 
idare heyeti raporu 
Müfettiş raporu 
Bütce 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI BUGÜN MATBAASI 
Dilekler 
Seçim 427 

Ceyhan Asliye 
hukuk mahkemesinden: K E ş • D E L E R: s· M k. 1 4Şııbat, 2Magıs,1Aiustos,3lkincifeşrin iarilılerindegapılır. Son ıstem a ıne erle Müddei Ceyhanın Mustafa 

1941 iKRAMiYELERi ----ı 1 beyli köyü halkına izafeten 

1 Adet 2000 Liralık -=- 2000. Lira 
3 1000 = 3000. - " " " 
2 750 .. - 1500. - " .. 
4 500 " - 2000. - .. .. 
8 .. 250 .. - 2000. - .. 

S5 100 .. = 3500, .. .. 
80 .. 50 .. - 4000. 

" 
300 20 - 6000. - .. " .. 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal

nız para blrlktırmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda talllnizl de denemı, olursunuz. 377 

Feriha ve Mürşide 
ŞIK BAYANLAR D~~~ 

E•kl adres : Yeni l•ta•yon asfalt caddesi 

Yeni adres : Asri sinema caddesi Cümhuriget ilk 
okulu karşısındaki sokakla Trahom dispanseri karşı· 
sında • 1,2,5,S,6,7 423 

Bas 11 an G U •• z e 1 ve ucuz ş muhtar ve heyeti ihtiyariyesi 
taraflarından müddeaaleyh 

Ancak (BU G O N) Matbaa-
Osmaniyenin Tüysüz köyün· 
den Halil oğlu Çolak Ahmet 
ve arkadaşları aleyhlerine a-

d Va P 1 b l• ı ı• çılan meni müdahale ve ta-

s 1 n a 1 a .. r . . . ':ui~~~~;::;:~:ınmc:~~~=~e~~n 

S ., z de· TABA ~ t T t ş LE R 1 N 1 z 1 hlerden Halil oğlu Çolak 

' 
(BUGÜN) '/llafbaaszna Ahmedin ikametgihının meç· 

JVl ı hul olmasina binaen illnen 

YAPT 1 
~ 1N 1 Z • tebliğat ifasına mahkemece 
~ karar verilmiş olduğundan 

yevmi muhakeme olan 27-2-• A kuruştan 15 ton Pamuk mevzu- 1 940 çarşanba gilnü saat 10 da- 941 perşembe günü saat 9da 
1 L N atile birlikte pazarlıkla alınac- dır. isteklilerin belli gün ve Ceyhan asliye hukuk mahke-

mesinde hazır bulunması lü-
Askeri satın alma aktır. Muhammen bedeli 7500 saatta teminatlarile birlikte zumu dayetiye makamına 

Komisyonu Riyasetinden liradır. Muvakkat teminatı 562 Adana aıkeri satın alına komis- kaim olmak üzere lllnen 
TahmintD b~her kilosı 50 lira SO kwuştıu. pazarhiı 5·2· youwıa müracaatları. ~6 · tebliJ- oluııuı , ~9 


