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SAN1 AT 

RESiM SE GiLE 
MOHBSE E LE 
YAZAN: Tahsin Karayel 

y a~atık!arın, _ ins~n e_liyle yapılan .• eşyanın~ hadise ve hayallerin, 
bır duzey uzenne ız bırakan cısımle, gorüş ve duyuşlarımıza 

göre aynını yapmağa resim diyoruz. 
Yaratıkların çıkardığı seslerin tonlarına göre; notların milliyeti 

olmadığı gibi, renk ve hatların da milliyeti yoktur. Fakat bunları, her
hangi milletin görüş ve duyuşlarına göre, paçal yapacak olursak; o hat 
ve rengin, o sada kompozisyonunun milliyetini ortaya koymuş ve millete 1 
mal etmiş oluruz. 1 

Bu bakımdan san'atkiir, zamanının adamı olmakla beraber: O mille-
tin de malı olmalıdır ki e.cıerlerini aynı duygu ile vücude getirebilsin. 

Diyeceksiniz ki : San'at, sa;ı'at içindir, başkaları için degildir. Bu 
nazariyeyi kabul etmekle beraber, icabında başkalarının da malı olabilir. 
Hiç bir vakit bir ecnebi ressamın, tarihimizin gurur ve haşmet saçan 
şanlı yapraklarından duyacağı his ve heyecanı ne bizim kadar duyabilir, 
ne de bizim kadar ifade edebilir. işte kanonika ve Kripelin ifadesi bo
zuk san'nt eserleri; işte Adananın Atatürk parkındaki ruhumuzun timsali 
meydanda. 

Gelin de, Mehmedin düşman karşısındaki evzii ve harekatını,ecdadın
dan tevarüs ettiği ve şehametin ulviyet derecesini gösteren duyuş ve 
bakışl.mnı bir ecnebi ressamın kudretli fırçasından akıtın. Bakın eserin
de hemşehrisinin duygularını bulabilirmisiniz? 

Bir eserde renk ve şekillerin imtizacı, ışık tonlarının uygun olması, 
san'atı alakadar eden keyfiyettir. Belki bir ecnebi ressam memleketimi
zin güzel manzaraları karşısında hayranlık duyar ve eserini ona göre 
vücude getirebilir; fakat örf ve adetlerimizin temsilinde hisleri bozulur, 
ifadesi kısırlaşır. Belki danseden çiftlerin pozları ve birbirine şehvani 
bakı~ları onu bizim milli oyunumuzdan ziyade alakadar eder, ruhunu 
kamçılar. 

Son zaman ardaki resim sergilerimizde, memleketimizin güzel man
zaraları, Natürmortlar ve bir kaç portreden başka milli mefahirimize 
ait eserlere tesadüf edemiyoruz. Aceba ruhumuzun tecelligahı yalnız taş, 
toprak ve bir kaç ev, ağaç, dal yaprak mı dır ? Torunlarımızın da gö
ğüslerini kabartacak milli mefahirimiz oıılara asıllarını bırakacağımız ba 
güzel vatanımızdan daha mı kıymetsiz şeylerdir ? 

Harekatın tesl iti, bilgi ve hayal kudretine dayanan ehemmiyetli bir 
iştir, güçtür fakat bu güçlükleri yenmeye neden kendimizde mecburiyet 
hisetmiyoruz ? 

Müzelerdeki sanat esc:rlerini hayran hayran seyrediyor, tabiat ve ha. 
yal ~udrctlerinin ulvi derecesi parmaklarımızı ağzımıza verıyor dn ne
den bir kısmımız olc;un taştan, topraktan ayrılamıyoru:ı: ? Neden mesela
bir evi, sokağı, ağacı veya memleketimizin her hangi bir köşesini Ata
türkün, Erzurum yolunda, konakladığı Çamlıbel geçidinde arkadaşlarına 
söylediği [Dağ başını duman almış ... J levhasını bu emsalsiz kahramanın, 
milletin azim ve iradesini nefsinde temsil ve tecelli ettiren bu büyük 
dahinin duygularına tercih ediyoruz ? Neden f ırçalarımız onun ve enı-

salin in tercümanı olamıyor? Yoksa Türklerin Rumeliye geçişlerini, Fati
hin lstanbula, Yavuzun Mısıra girişlerini ve dahi\ bir çok tarihimizin şeha-

metle dolu vnkalarımızın timsali resimlerini, müzelerimize hediye eden Hamdi, 
Hasan Riza ve emsali ressamlarımızın eserleri yanında yer almayı ha
tırlamıyoruz ? Yoksa hadiseleri kar.şımıza getirince resimlerini yapalım

mı diyeceğiz ? Bahçede dolaşan kazlara, durun diye fırçamızı göster· 
mek onları güldürmez mi ? 

Saminin dediği gibi : insan yerine balkabağı, ağaç yerine Maymun 
çomağı yapanlar işlerine devam ~de dursu!"lar; . bu mi~~et gördüğünti an
lamak, anladığından zevk almak ıster. Resım dılle degıl, fırça ve boya 
ile yapılır. Sözlerimizi ya fırçamıza bırakalım, yahut dilimizi tutalım ŞU · 
nun bunun tercümanı olmayalım. iktidarımızı eserlerimizle meydana ko
yarak, herkesi aldatmayalım, memnun etmiye çalışalım. 

__ ..... ıYAKIN TARiHi.-__ 

F ransada son mağlObiyetin mes- lnt yavaşlattırıldığı zaman da huna 

ulleri sayılan bazı siyasi rical karşı muhalefet etmemiştir. 
ile Fransız ordularının eski başku- Şimdi yab::ıncı memleketlerde 
mandam general Gamelin nezaret bulunan ve Fransız hava kuvvetle-

altına alınmışlar- Fransız felaketinin rini berbad bir 
dı.Bunlar bir müd- hale getirmekle 
det bir şatoda mesullerinden biri itham edilen eski 
ikamet ettikten ı Hava Nazırı Pi-
sonra t c ş k i 1 erre Cot'nun ha 
edilen fevkal'a- rekatına karşı hiç 
de mahkeme e bir itirazda bu-
ki başvekiller - lunmamıştır. 
den Daladier ve 939 senesi Ağ· 
Blum ile başku· ustosunun s o-

mandan ıreneral Game\in hakların· nunda, Fransız ordusunun istifade 
da bir ithamname hazırlamış ve edilebilecek hemen hiç tayyaresi 
bu üç zatın tevkif edilmelerine olmadığını, zırhlı birliklerinin çok 
karar vermişti • Şimdi mevkuf bu· noksan bulunduğunu bildiği halde 

harbe taraftar olarak askerlik nok-
lunan iki e ki başvekil ile general tasından 
Gamelin bir gün mahkeme huzu
runa çıkacaklar, kendilerinden he-

meşum netice verecek 
(Devamı üçüncüde) 

Işık maskeleme 
yuzundan çıkan 

bir dava 

lsviçre
de, bir a
partımanın 

merdiven-
i erin de 

vuku bulan bir kazadan mütevel
lid çok tuhaf bir dava görülmüş
tür. Apartıman sahibi kadın, pa-

sif müdafaa tedbirlerine tevfikan 
dış merdivendeki ışığı maskele
mişti. Fakat maskeleme o kadar 

çok yapılmış ve öyle küçük bir 
ampul takılmıştı ki merdivenin 
üst ve alt basamaklarında göz 

gözü göremezdi. Bu ışıksızlık yü
zünden kiracılardan biri merdi· 
venden düşerek ağır surette ya· 
ralandığından mahkemeye müra
caat ederek tazminat istemiı,ıtir. 

Aparlıman sahibi kadın, mah
keme huzurunda talimat dairesin
de hareket etmiş .olduğundan bi
naenaleyh kiracısının dikkatsizlik 
yüzünden düşerek yaralanışından 

kendisine hiçbir mesuliyet teret
tüp edemiyecegini iddia etmiştir. 

Fakat mahkeme, apnrtınıan sahi
besinin bu iddia!;ını varid görme

miştir. Mahkemenin kararına gö
re pasif korunma makamları ev 
sahibine ışıkları maskelemek için 
muhtelif tedbirler tavsiye ediyor-

lar. Bu tedbirlerden hangilerinin 
binalarına en uygun geldiğini se
çerek ittihaz etmek mal sahiple-

rine aittir. Mahkeme bu esbabı 

mucibe ile apartıman sahibi ka
dını, düşerek yaralanan kiraçısına 

mühim bir tazminat vermeğe mah
kOm etmiş ve apartıman merdi
venlerini kiracılara tehlike teşki -

etmiyecek en münasip şekilde 

maskelemeğe mecbur etmiştir. 

Nezleye ilAç 
bulundu mu? 

Amerika
lıların en 
ziyade 
kaçtıkları 
has talık 

nezledir. Amerikalılar nezleyi bü
tün hastelıklardan daha ziyade 
can sıkıcı sayarlar. Bir zamanlar 
bir genç meşhur milyarder Rok. 

fellere: ''Zengin olmak için ne 
yapmalıdır.?,, diye sormuştu. Rok· 
fe!ler de şu cevabı vermişti: 

"Nezle olmamak!._ Çünkii nezle 

insanın •alim kafa ile düşünmesi· 
ne imkan bırakmaz!,, 

Amerika doktorlar halkın bu 
kadar çekindikleri nezleye karşı 

ilaç bulmak için senelerden beri 

çalışıyorlar. Fakat şimdiye kadar 
bütün bu çalışmalar boşa gitmiş. 
tir. Şimdi Filadelfiya üniversitesi 
profesörlerinden biri, bir ilaç keş-

fettığlni iliin etmiştir. ilaç basittir: 
JÇıne Chlorophylle [klorofil] ka· 
karıştırılmış tuzlu su ile burnu 
yıkamak •.. 

Klorofil nebntlarda bulunan 
ve ona yeşil rengi veren madde
dir. Bu maddenin terkibi nezle 
mikroplarını nlt ediyormuş. Pro. 

fesşre koyunlarda, tavşanlarda, 
keçilerde, öküzlerde ve diğer ot 
yiyen hayvanlarda nezlenin pek 
nadir görülmesi burunlarının mü· 
temadiyen otla temas etmesinden 
ileri gel iyormuş. 

sab sorulacaktır. ===== R , Bugun•un omanı: 69 
Bir lsviçre gazetesi bu müna· 

u ADIN 

inlan igadan zi ai 
makinelerde alacağız 
.. k- in ticaret an as
ın s nın e s s 1 a r ı 

Ankaradan 

Türkiye ve Finlandiya yeni ticaret ve kliring nnlaşmasınmhiikfim
Jeri alakadarlara bildirilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre, Finlandiyadan memleketimize gelecek eşya 
arasında zirai makineler, elektrik levazımnh, ma a ve porselen eşya, 
gazete ve matbaaya müteallik her türlü kağıt • e kar~on, kunduracı çivisi, 
tahta vı.; tahta eşya gibi mühim maddeler vardır. 

iki Memleket ar{lsındaki tediye anlaşması mucibince, Türk ve Fin 
menşeli m Har, her muamele için iki memleket saliıhiyt!tta: mıık~mları_n
dan nyrıcn müsaade almak şartile, hususi takas mevzuu teşkıl edebılcektır, 

Halkevimiz, Kurulu Yıldönümünü 

23 Şubat 941 Halkevleninin a
çılış yıldönümüdür. Bu münasebet
le, günün ehemmiyeti<"' mütenasip 
bir şekilde geniş bir program ha· 
zırlamak üzere Halkevi reisimiz 
doktor Kemal Satırın başkanlığı 
altında bir komite çalışmağa baş

lamıştır. 
Bugünün şerefine, Halkevi 

temsil kolu iiyeleri Asri sinemada 
" Zehirli kucak., ismindeki büyük 
içtimai piyesi sahneye koyacaklar
dır. 

Halkevi sinemasında 
gösterilecek filmler 
Halkevimize genel sekreterlik· 

Apartunan ve ev kiraları 
Ankara (Hususi) - Yeni şeki 

le sokulan, tamir tecdid veya in
şa olunan ııpartıman ve ev kirala
rının ne şekilde tesbit edileceğini 
bir karara bısğlıyacak olan komis
yon Adliye Vekaleti hukuk işleri 
umum müdürü B. İsmail Hakkının 
riyasetinde ilk toplantısını yapmış

tır. 

Spekülasyona meydan 
verilmiyecek 

Ankara [Hususi] - Ticaret 
Vekaleti, muhtelif ithalat maddele. 
rinin piyasadaki satışlarında spekü
lasyona manı olmak üzere yeniden 
tedbirler alacaktır. Vekalet bu hu
susta tedkiklerde bulunmaktadır. 

Tay deposu 
Ankara [Hususi] - Hasırcı 

çiftliğinde tesis edilen tay deposu· 
na ait mütedavil sermayenin sure· 
ti idaresi hakkında Milli Müdafaa 
ve Maliye Vekaletlerince bir tali
matname hazırlanmış, meriyete 
konmuştur. 

Bir yaralama vak'ası 
Mustafa oğlu Ahmet Demirci 

isminde biri, Besim oğlu Vacib Bal 
oğlunu münazaa neticesinde biçak· 
la hafif surette yaralamıştır. 

hazırlanıyor 
ten gönderilen Cumhorreisimiz is
met lnöniinün büyük meclisteki 

nutukları ile 940 spor bayramı, 

Cumhuriyet bayramı ve askerleri

mize yardım safhatını tespit eden 

filmler pek yakında Halkevi sine

masında meccanen gösterilecektir. 

Halkevinin müzik neşriyatı 

Dünden itibaren Halkevimiz 
her gün muayyen saatlerde alaf-

ranga ve alaturka plak neşriyıJ-tına 

başlamış bulunmaktadır. Bu neş

riyat hoparlörlerle neşredilmekte

dir. 

Tek tip ekmsk 
Ankara [Huşusi] - Ticaret 

Vekaleti tek tip ekmek hakkında 
bir karl\_rname projesi hazırlamış

tır. Bu kararname tatbik mevkiine 
konduktan sonra değirmenler tes
bit edilen evsafta un öğütmeğe 

mecbur tutulacaklardır. 

Nahiye müdürlerinin terfihi 
Ankara (Hususi) - Dahiliye 

Vekaleti, nahiye müdürlerinin ter· 
fihleri için bazı kaı arlar almış bu
lunmaktadır. Bu husustaki kanuna 
ve yeni kararlara istinaden nahiye 
müdürleri birer derece terfi ettiri· 
leceklerdir. 

Askerlik muallimleri daha 
fazla ders verecekler 
Ankara [Hususi] Mektep-

lerde askerlik dersleri muallimleri
nin haf tada 4 saattan fazla ders 
verebilmelerine dair hükumetçe 
hazırlanan bir kanun layihası Mart
ta Büyük Millet Meclisine tevdi 
edilecektir. 

Kozanda sıhhat işleri 
Kozan kazasında, lkincikanu· 

nunun 16 sından sonuna kadar 341 
kişi üzerinde sıhhi mücadele tatbik 
edilmiştir. Bu mücadelede 95 evde 
3429 parça eşya temizlenmiştir. 

CASUSTUR il 

• 
rı ı 

re 
Geçen yıl ihracall
mız ithalattan 42 
milyon lira fazla oldu 

1940 senesinde harici ticarc· 
timizde lehimize olarak büyük bir 
fark husule gelmistir. Elde edilen 
m:ılüm ıı ta nazaran 1940 senesi 
son ayı olan kanunuevvelde itha
latımız 331,000 ve ihracatımız da 
11 milyon 874 bin liradır. Bu su
retle kiinunuevvelde umumi bari· 
ci ticaretimiz yekünu 17,205,000 
lirayı bulmaktadır. 939 senesinin 
ayni ayının umumi ticaretimiz ye
kunu 17 milyon 107,000 liraydı. 
940 senesinin son ayında mevcut 
f evkaliide hadiseler ve harp vazi-

yetine rağmen umumi ticeretimiz
de gerileme değil, bilal.is inkişaf 
kaydolunmuş ve geçen seneyi 
98,000 lira geçmiştir. 1940 sene. 
sinde umumi ithalatımız 68,923,000 
lira, ihracatımız da 111 milyon 
446,000 liradır. lhraratımızla İt· 
haliitımız arasında 442,554,000 li
ra lehimize olarak bir fark olmuş
tur. Bu fark şimdiye kadar hari
ci ticaretimizde görülen en yük· 
sek rakamdır. 

• lstanbul'da son gijnlerde 

fazlalaşan havagazından zehirlenme 
kazalarına boruların eskiliğinin se· 
hep olduğu anlaşılmıştır. Bunlar 
değiştirilinciye kadar havagazı te
sisatının bulunduğu •mahallerde a
lakadar fen memurları bulunmak· 
sızın hafriyat yapılamıyacaktır. 

• lstanbuldan bildirildiğine 
göre, Tramvay idaresinin tek bilet 
ve aktarma bilet tekliflerini, tek 
bilet için birinci mevki 7, ikinci 
mevki 5, aktarma \biletler içirı bi· 
rinci mevki 10' ikinci mevki 7 ku
ruş olarak kabul etmesi muhtemel
dir. 

• Noterlerin aylık gayri safi ge
lirleri üzerinden yardım sandığına 

yatırılacak aidat paraları .. hakkında 
Adliye Vekaleti Cümhuriyet Müd
deiumumiliklerine bir tamim yamış 
tır. Bu tamime göre aylık gayri 
safi geliri 200 liradan fazla olan 
noterlerden 50 liradan 200 liraya 
kadar yüzde 2 ve faz.lası için yüz 
de 3, aylık geliri 500 liradan faz. 
la olanlardan 100 liradan 150 li
raya kadar yüzde 3, 200 liradan 
500 liraya kadar yüzde 9 ve 500 
liradan 600 liraya kadar yüzde 6 
alınacaktır. 

• Marmard iskeleleri arasında se 
fer 10yapan gemilerle bir yıl için 
muteber olmak lizere hareket ve
sikası verilecek olan gemilerden 
gayri diğer gemilerin her limandan 
hareketlerinden önce usulü daire· 
sinde hareket vesikası almaları 
kararlaştırılmıştır. 

sebetle diyor ki: " Bu üç zat hak- il 
kındaki ithamlar derece derece 
şiddetlidir Blum hükOmetin başın-

~ ~lood~u müddet za~nda ~·=======~=====================~======== 
Çeviren : EF • KA ==.I 

sadüf sayesinde izah edildi. Papaz 
Huppenşlaht'ın oturduğu evin sa
hibi kiracısına, papaz Gayyarın 
geçenlerde bir lngiliz esirinden he 
diye olarak aldığı son sistem Ame. 
rikan tnarka -traş makinesinin bir 
eşini tedarik etmesi tavsiyesinde 

lı hareket kaygu!ıile teşebbüs edil 
medi. 

• 940 yılı içinde Kozanda 

3603 hayvan kesilmiştir. Bunların 

435 i koyun, 3162 si keçidir. 
• Kozan kazasında ve köyle

rinde 940 yılında 38343 sığır, 

2507 merkep ve 3001 at, 102 man· 
da, 2581 deve; koç, koyun, keçi 
olarak da 73120 hayvan mevcut 
olduğu anlaşılmıştır. 

Fransız kara, deniz ve hava kuv-
vetlerini zaafa uğra,.tmakla itham 
ediliyor. Daladier hakkında da ay· 
ni ithamlar vardır, fakat daha şid
detlidir. Çünkü bu zat dört sene 
fasılasız Milli Müdafaa Nezaretinin 
başında bulunmuştur. Ayni zaman
da harL ilin edildiği zaman da 
Başvekil idi . 

General Gamelin'e gelince bu 
zat sulh zamanında ordunun noksan· 
}arını ikmal etme&"e çalışmamak , 
harb başladıktan sonra da muha
rebeyi yanlış sevk ve ıdare etmekle 
itham ediliyor ve Fransız felake
tinden en büyük mesul sayılıyor · 
General Gamelin senelerdenberi 
Fransız ordusunun başında bulu
nuyordu. Bu sıfatla orduyu harbr 
hazırhyan odur • Fakat kendisinin 
bütün harekatı daimi bir muamma 
teşkil etmektedir . General ordu· 
nun birçok noksanları olduğunu 
biliyordu, fakat hiç bir zaman bun· 
)arın tamamlanması için şiddetli 

teşebbüste bulunmamıştır · fstihsa-

- Orada ne işim var? Affe
dersiniz. Koloneli pek yalnız bırak· 
tım. Öğleden sonraları hep evde
yim. Gelin göri:şürüz. Ekseriya pa 
paz Huppeşlaht ile Ştroberg bulu
nurlar. 

Yalnız kalınca Kompars dü
şündü. Bu kadın onunla o gece 
oynamış fakat muvaffak olamamış· 
tı. Buna mukabil o, kadının casus 
olduğuna kati kanaat getirmişti. 

Mühim neticeler de almışlardı. 
Öyle ki bu gizli mücadelenin son 
safhasının gelip gelmemiş olduğu. 

da sorulabilirdi. 
Kompars, Kolonelin davetin

den sonra, arkadaşlarını evinde 
toplamağa davet etmişti. •Kolonel· 
in evinden ayrılmayacak olan Long 
bu davetten istisna edilmişti. Gece 
yarısından sonra evıne döndüğü 
zaman Konrad ile f'riçi kendisini 
bekler buldu. \çeri girer girmez 
batta paltosunu çıkarmaksızın sö· 
ze başladı. 

- Evvela onbeş gündenberi 

Ç)ğrendiklerimizin tahlilini yapaca
ğım. Papaz Gayyardın merkez ku· 
mandıınlığı "zabıtasınca tarassudu 
neticelerini hulasa ile başlıyorum. 

" Haziranm 15 ini 16 sına 
bağlayan gice papazı, Fransız ya 
ralılarının başucuna · göndermek 
bahanesile iki Gayyar arasındaki 
mutat değişmenin o sırada yapıl· 
mamış ve şeblrde bulunan hakiki 
papaz olduğunu müşahede ettik. 

O zamandanberi papazın hare 
katında şüpheli bir •vaziyet görme 
dik. Gündü:deri evleri dolaşıyor ve 
fakirlere yardımda bulunuyor. De· 
vam ettiği evlerin hepsini, şuphe

lerimizi açığa vurmaksısın araştır

mamıza ise imkan yok. Araştırdı
ğımız bir kaç evde ise hiç bir sak· 
lanmış asker bulamadık; başkala

rında olduğuna İnanmamız için de 
sebep göremiyoruz. Papaz gecele
hiç dışarı çıkmayor. 

Tuvalet odasında 1915 şuba· 
tında Amerikada imal edilmiş bir 
traş makinesinin bulunması bir te-

1 

bulunınuş ve çok güzel olduğunu 
söyl~ıniş.,, 

Koınpars burada gülümseyerek 
ilave etti: 

- lngilizlerin rahatarlarını pek 
sevdiklerini bilirim. Fakat esaret
tede bu kadar iyi teşkilatlanmış 
olınalarına hayret ediyorum. Rapo· 
ru hulasaya devam ediyorum: 

" Muntazam fasılalarla alınan 
parmak izleri 15-30 haziranda Sen 
J(orentende yaşayan Gayyarın papaz 
~ayyar olduğunu kati surette gös
teriyor. Haftada uç defa mektepte 
ınuntnzaman felsefe dersini verdiği 
gibi dini vazifesini de gene mun
tnzaınan ifa etti.,, 

Eskiden de böyle yapıp yap
madığını ö2-renmeğe, gene ihtiyat· 

iki haf tada bir papazın ders 
vermediğini ve kiliseye devam et· 
mediğini söyl!~erek iki g~yyar ara 
sında bir degışmt: oldugu yolun· 
daki faraziyeme kuvvet vermiş 
olan pap?z Huppenşlnht ~imdi b_u· 
nun belkı de uydu:-ma bır • şayıa
dan ibaret sanıyor. Aldanmış ola
bilir. 

Nihayet birim·i mülazim Haym 
tarassudun devam ettiğini söyle
mek suretile beni biraz teselli 
ediyor. 

Şimdi bunlardan şu neticelere 
gelebiliriz: 

1 Her • şey,_ Gııyyarla!ı~ 
manevrasına 1 daır duşünduklennıı 
6 haziranda merkez kumandanlıgı 
zabitlerine söylediğim günden iti· 
haren bu manevranın kesildiğini 
gösteriyor. Her iki kartleş buhra
nın geçmesine intizaren tabii hali• 
rine avdet etmiş bulunuyorlar. 

(Devamı var) 
(1) Bu gazeteyi Alınanlar Propa· 

gende malcsadile Fransızca olarak 
çıkarırlardı. Fakat Fraıı1ad11 hemen 

hiçbir tesiri görülmedi. 

Beden Terbiyesi ceza 
toplandı heyeti 

Beden T~rbiyesi Seyhan böl· 
gesi ceza heyeti dün akşam Beden 
Terbiyesi binasında toplanmış,muh· 
telif hakem raporları ve evrak ile 
tecziyeleri taleb edilen sporcuların 
durumlarını tetkik ederek iki fut
bolcuya ihtar cezası vermiştir . 

Beden Terbiyesi 
konferansları 

Öğrendiğimize göre , Beden 
T crbiyesi Seyhan bölgesi tarafın· 
dan Halkevinde ve bölge binasın
da muhtelif spor ınevzulıırı üzerin· 
de seri halinde konferanslar veri· 
lecektir . 



BUGON 

Resim sergileri 
münasebetile HARİCİ~, HABE.RLER .· 

[Baştarfı ikincide} 
bir harekette bulunmuştur. Bundan 
sonra geçen 3 aylık harb devre
sinden ordunun noksanlarını tamam· 
lamak için istifade edememiştir . 

General Gamelin'in vaziyeti 
çok gariptir. insan bunu izah et· 
melde güçlük çekiyor. Bahusus ki 
kendisiyle temas edenlerin hepsi 
reneralin çok zeki bir adam olJu
iundan, kuvvetli ve geniş k~ltürü 
bulunduğundan bahsetmektedar.Ge· 
çen harpte genç bi~ z:ıbit iken 
ioffre'un erkanı harbıyesınde ~u
huıdujıı sırada ç~k bü~?.k dirayet 
ye basiretle.arlık gosterdıgınden bah-
sedilir. Acaba daha küçük mevki
lerde muvaffak olduğu halde ağır 
mesuliyetli mevkie gelince bunu 
beceremiyen insanlardan mıdır ? 
ihtimal, fakat her halde bu da or-
dunun teşkilatındnki karışıklık kar· 
şısında gösterdiği alakasızlığı, ha· 
reketsizliği izah edemez . ,, 

lsviçre gazetesinin halletmek 
istediği muammayı , şimdi Ameri· 
le.ada bulunan tanınmış Fransız mu
harrirlerinden Jules Romains , Sa· 
turday Evening Post mecmuasında 
neşrettiği makale ile bir derece 
aydınlatmaktadır . Jules Romains 
bir kaç defıa general Gamelin ile 
röriifmüştür. Makalesinde bahset
tiği bu görüşmeler generalin Fran
sız ordusunun noksanlarına, bilhas
sa tayyare azlığına pek ehemmiyet 
vermediğini, en fenası hasım ordu
sunun kuvvetini azımsadığını gös
termektedir . 

Fransız muharriri 19 birinci 
klnun 939 da büyük karargahta 
general Gamelin ile uzun bir mü· 
lakat yapmıştır. Muharririn bu mü· 
lakat hakkında yazdıkhrı hulasa-
ten ıudur : 

General Gamelin,Maginot hat-
tını denize kadar uzatmak üzere 
Belçika hududu boyunca yaptır

dığı tahkimata büyük ehemmiyet 
veriyordu. Halbuki bu tahkimattan 
istifade etmiyerek 10 Mayıs 940 
da timal ordusunu ilt>ri sürmüştür. 
Şuraiı dikkate şayandır ki Fransız 
bqkumandanı harele.itan nasıl bir 
şekil alacajını büyük bir katiyetle 
evvelden tahmin ediyordu . Gene· 
ral şu sözleri söylemişti : 

" - Bugünkü harbin 914 mu
harebesine benziyeceğini zannetmek 
büyük hatadır. 

Şimdiki harp, uzun müddet 
hareketsizlikle geçen, fakat birden 
bire kat'i bir muharebe ile başlı· 
yan eski :aaman harplerine benze
mektedir. ,, 

Harbin nasıl inkitaf edeceği 
sualine aynen fa cevabı vermiştir: 

"- istikbali nasıl gördüğümü 
anlamak iatiyorsunuz değil mi? ... 
P.ekili anlatayım: Fikrimce bugün
kü zahiri hareketsizlik devri bütan 
kuvvetlerin ileri süreceği bir harp
le bozulacaktır. Bu harp seri, müt· 
hif ve kat'i ol .. caktır. Bu muhare
benin şiddetini :kimse tahmin ede-

SERBEST 
İRLANDA 

Amerika harbe gi
rerse ne yapaca? 

Dublin : ·5 (a.a) - Vilki dün 
öğleden sonra Dahlinden hareket 
etmiştir. Gazetecilerle yaptığı mü

lakatta , dö Valera ile görüşme· 

sinde Amerika Birleşik devletleri· 
nin harbe girmesi takdirinde ser· 
best lrlanda devletinin vaziyeti 
meselesine temas edilmiş olduğunu 
söylemiştir . Vilki burada , kendi
sinden başka kimseyi temsil etme· 
diğini de ilave etmiştir . 

Londra : 5 (a.a) lrlandadan 
dönen Vilki Kral ve Kraliçe ile 
çay içtikten sonra, Royter muha
birine demiştir ki : 

" Dö Valera ile serbestçe 
ve açıkça konuştum. istediğim ma· 
IOmatı aldım . ,, 

lngilteredeki intibalarından ba
hisle Vilki : " lngiliz halkının müt
tehit olmadığını zannedenler rüya 
görüyorlar, Tarihte Çörçil kadar 
vazifesini iyi ifa eden bir şerefli a
dam bulanmadığını duşünüyorum.,, 

Ot:miştir ve Almanyaya davet 
edilmediğini ilave etmiştir Vilki, 
akşam yemeğini bazı müttefiklerle 
yedikten sonra, Amerik:ıya gitmek 
üzere bu sabah erkenden lngilte· 
renin garbinde bir hava meyda
nından ayrılmıştır . 

Bu ayrılışı esnasında •• lngil
tereye yardım etmek için Amerika 
da elimden geleni yapacağım . ln
giliz milleti mükemmel bir cesa· 
ret göstermiştir. Ayni cesareti gös· 
termeğe devam edeceğiz . ,. 
demiştir. 

yare noksanından bahsetmiştir. Fa· 
kat bundan sonra general Game· 
lioi bir daha ğörmemiştir. 

Muharrir, Gamelin muammasını 
aydınlatmak iddiasında olmadığını 

söylemekle beraber diyor ki: 
" 939 senesi birincikanununda 

karşı karşıya oturduğumuz zat ze· 
ki bir insandı. Zekası boşlukta iş
lemiyordu. Harp mesel Jerini ve 
bunların son inkişaflarını tamıımiy
le biliyordu. Yaptığı tahminler ve· 
kayii fevkalade iyi gören bir insan 
olduğunun alametidir. 

Bununla beraber bu insan Ma
yısta, kumanda ettiği ordunun ade
ta vekayie s~yirci kalmasına mey
dan vermiştir. Bunun sebebi nedir? 

General Camelin hiç şüphesiz 
geniş zekası olan, fakat düşünce· 
lerinin vekayii ile ihlal edilmesini 
kabul etmiyen insanlardan biridir. 
Cepheye hatti ordu mıntakalarına 
sık sık gitmediğinden bahsedilir. 
Tahminime göre general zekası 
hareket kudretiyle iyi imtizaç et
miyen insanlardandır. Zekanın ha
reket kudretine emretmekten çe
kinmesi neden ileri geliyor? Evve
li azim ve irade fıkdanından, sa
niyen hareketten ve bir hareketin 
neticesinden korkmasından""" 

mez. ,, Muharrir çok mükemmel bina-
Bu bamsenin ne zaman vukua nın planlannı tehayyül eden, fakat 

1 teferruatı unutan bir mimarı misal releceği spruldup zaman genera : 
1 · gösterdikten sonra diyor ki: 

" Mayntal" demiş ve şu söz erı " Pek nadir olan bir şey, bu 
ilive etıniftir: ''O zamana kadar, tipte hayal içinde yaşayan bir in-
belki de biranevvel Fransız ordusu sanın Fransız ve müttefik ordular 
hemen hemen lizım gelen seviye· başkumandanı olması, elinde pekaz 
de bal• nacaktır.,, tank bulunduğu halde tanklar te-

j111e .Romains bu görüşmeden hayyül etmesi, Mayısta bir ~imşek 
harbi olacağını düşünduğü halde sonra cephenin bir kısmını gezme· 
hasmın muvaffak olmaması için hiç 

re ve ihtisaslarını serbestçe bildir- bir şey yapmaması veya pekaz şey 
meje divet edilmiştir. Muharrir yapmasıdır. Başta bir kumandan 
cepheyi gezdikten sonra bir rapor bulunması lizımdı, bizimki bir filo-
y.zmış, noksanlardan, bilhassa tay- zoftu.,, 
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• GARBE YOROYOŞ 
DEVAM EDiYOR 

Sirene 
Limanı 
Alındı 

Bingaziye 210 
kilometre kaldı 

Blngazi tayyare 
meydanına •iddet-
11 hUcumlar 

rANADOLU AJA~ 
Kahire 5 - Royter ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor: Derne· 
ılen garbe dogru ilerlemekte o
lan imparatorluk kuvvetleri Sire
ne imanını zapetmişlerdir. Böyle
ce Bingaziye 210 kilometre yak
laşmış bulunuyorlar. Mareşal Graz. 
yani Mısırı istila etmeğe kalktığı 
zaman Sireneyi kararfah ittihaz 
etmişti. 

Kahire 5 - lngiliz umumi 
karargahının tebliği: Trablusda 
garbe doğru ileri yürüyüşümüz 
devam ediyor. ileri unsurlarımız 
dün Sireneye girmişlerdir. 

Eritrede ltalyanların ric' atları 
devam ediyor. ileri unsurlarımız 
Keren,e yaklaşmaktadır. Barentu
dan kıtalarımız cenup istikame
tinde düşmanı takip etmektedir. 
İtalyan somalisinde Jevriye faali
yetleri devam ediyor. 

Kahire 5 - İngiliz hava kuv 

1 
vetlerinin tebliği: Trablusta Bin
gaıi ve Durka tayyare meydanla
rına hücum edilmiştir. Berçe' de 
şimendüfer ist:ısyonu ve motorlü 
bir nakliye kolu tahrip edilmiştir. 
Çekilmekte olan düşman kıtaatı. 
na altı taarruz yapılmıştır. iki gün 
içinde cenubi Afrika tayyare kuv 
vetleri hiç bir kayıp vermeden 
düşmanın 6 tayyaresini düşürmüş
lerdir. ltalyan somalisinde yerde 
bulunan bir düşman bomba tay
yaresi tahrip edılmiştir. 

Golden tayyare meydanında 
5 düşman tayyaresi tahrip olun
muştur. 

E.ritrede ordumuzun ileri yfr· 
rüyüşüne müzaharet eden tayya
relerimiz burada da bir düşman 
tayyaresi tahrip etmişlerdir. Bü
tün bu harekatta yalnız bir tay· 
yaremiz dönmemiştir. 

Darlan, Patene 
izahat verecek 
Vişi 5 ( A.A ) - Amiral Dar

lan bu akşam parisden Vitiyo dö· 
necek ve Mareşal Petenle görüşe· 
cektir. Tekrar parise dönmesi ve 
mareşalın hattı hareketi hakkında 
izahat vermesi mümkündiir. 

Portekiz, Amerikadan 
tayyare alacak 

Lizbon 5 ( A.A } - Portekiz 
hükOmeti birleşik Amerikadan de· 
niz tayyareleri satın almağa karar 
vermittir. 

İNGİLIZ 
KRALI 

Başvekil Çörçili 
kabul etti 

Londra: 5 [a. a.] - Kral bu
gün Çörçili Bakingam sarayında 
kabul etmiştir. 

lngilterenin harp 
masrafları 

Londra: 5 [a. a.] - Harp mas
rafları için kabul edilen yeni tah· 
sisat neşredilmiştir. Bu mali sene
nin dördüncü tahsisatı olan yeni 
tahsisat miktarı 600 milyon lngiliz 
lirasıdır. 

Bu suretle kabul edilmiş olan 
tahsisat yekOnu 3 milvar 300 mil
yon lngiliz lirasına baliğ olmakta-. 
tadır. 

Alman işgali altındaki 
araziye lıava hücumu 
Londra: S La. a.] - İngiliz 

bombardıman tayyareleri bu gece 
Ruhr'da bir sınai şehirle düşmanın 
işgali altındaki arazide bazı hedef
leri, istila limanlarında deniz üsle
rini ve bazı düşman hava meydan
larını bombardıman etmişlerdir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin b~ 
hücumları 15 gündenberi yapılan
ların en şiddetlisidir. 

Brest' e taarruz 
Londra: S [a. a.] - Hava ne

zaretinin tebliği : 
lngiliz bomba tayyareleri, nıeş· 

gul Fransız arazisinde Brest tersa
nesine ve diğer hedeflere taarruz
larda bulunmuşlardır. Bir tayyare
rniz dönmemiştir. 

Resmi tebliğl~r: 
Londra: 5 [a. a.] - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Düşman tayyareleri memleke
tin doğu kısmında bazı yerlere 
bomba atmışlardır. Hasar az ol
muştur. Londra bölgesinde bazı 
yangınlar çıkarılmıştır. insanca kay· 
dedilen zayiat azdır. Devriye ge
zen tayyarelerimiz bir düşman tay· 
yaresinı alevler içinde düşürmüş· 
!erdir. 

londra: 5 [a. a.] - Amirallık 
dairesinin tebliği: 

Amirallık dairesi Rolonsa ve 
Sudabay balıkçı gemilerinin battı· 
ğını bildirmekle müteessiftir. Ôlen· 
lerin yakın akrabasına haber ve
rilmiştir. 

Habeş imparatoru 
lnglllz hUkOmetlnden 

yardım letedl 
Londra 5 (a.a] - Harbiye na

zırı Eden avam kamarasında Ha
beıistanın mustakbel statüsü hak
kında beyanantta bulunmuştur. 
.Eden demiştir ki : 

" - Kraliyet htikOmeti müs
takil Habeş devletinin yeniden or
taya çıkmasını hüsnü telakki ederek
tir. Ve Haile seli.senin hükılmdar. 
lık hukukunu tanımaktadır. lngiliz 
hükOmeti, kendisinin Habeşistanda 
hiç bir arazi ihtirası olmadığını 
bir kerre da~a .teyit eder. lmpara
tör yardıma ıhtıyacı olacağını h". 
kQmetimize bildirmiştir K ı· ut . · ra ıye 
hükOmetı bu hattı harekette mü-
tabık bulunmaktadır. ,, 

Harp ve 
Diblomasi 
-Bapara/ı Birincide-

sa ve imparetörlük için kullanıla
cağını aöylemiştir. 

Darlanın bu nutkile alakadar 
olarak Suriyede ki Fransız komi
seri Dens de bir nutuk söylemiş, 
Suriye ve lübnan hattı hareketinin 
Petene itaat olduğunu bildirmiştir. 
General Veygand da bu meelde 
bir nutuk söylemiştir. 

Görülüyor ki bu nutuklar Pe
tenin düşmanlarına karşı bir ihtar 
mahiyyetindedir. Lavalın kabineye 
girmesinden sonra da Peteni ka
zanmak faaliyeti başlayacaktır. 

Almanya, Fransız imparatör
lüğü üzerinde ki iddialarından vaz 
geçecek ltalya ile Fransa ara
sında ve Almanya - Fransa arasın
da bir anlaşma temin edeceğine 
inanmaktadır. 

Filhakika Afrikadan gelen son 
haberler ltalyan imparatörlüğünün 
dört taraftan sarıldığını bildirmek
tedir. 

Maneviyat sıfır 

Yunanistandan gelen haber
lerde ltalyan askerlerinde 

maneviyat namına bir şey kalma
dığı bildiriliyor. Yunan komutan
lığının eline geçen bazı günlük 
ltalyan emirlerinde ricat eden ltal· 
yan askerlerinin derhal öldürülme
si, ltalyan şerefini bozmayacak şe
kilde ricat edilmesi l'ibi yazılar 
görülmüştür. 

Afrikada harekat 

BORSA 
Adana Ticaret ve Zahire Bonua 

5 Şubat 1941 
Piyasa cetveli 

Enaz 
Kr. S. 

1 • Klevland 
u . ,, 

Akala 
Kapu malı 
P. Temzi 
Kozacı P 

- Ma.Parlağı 49.25 
Şark butdayı 
K. Çi;idi 
Arpa 
Fasulya 
Susam 

Eaçok 
Kr. s. 
60,SO 

48,7S 
51 
so, 
9,50 

Ankara Kambiyo Borsası 
5 Şubat 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

5 
132 

s. 
24 
20 

trc!i~iJvP J 
Ankara Radyosu 

1 6 Şahat Pe,.embe ) 
8,00 Prorram ve memlekot 

saat ayan 
8,03 Ajanı haberleri 
8.18 Müzik : Hafif parçalar 

( Pi.) 
8,45,9,00 Ev kadını • Konq

ma (muzun faydaları) 
12.30 Prorram ve memleket 

uat ayan 
12,33 Müzik : Neşeli şarkılar 

ve tiirküler 

A frikadaki harekatın son aldığı 12,50 Ajans haberleri 
şekil şöyledir; 13,05 Peşrev ve saz semaileri 

Libyada: Derne ile Bingazi 13.20-14.00 Müzik: Kanşık prOf-
arasında bulunan Berçe kasabası ram (Pi.) 

1 18.00 Prorram, ve memloket yakininde yegane talyan müstah· 
saat ayarı 

kem r:ıevkii olan Siren kasabası 18,03 Müzik : Radyo caz or-
lngiliz kuvvetleri tarafından zapte· kestrası (lbrabim ôzrür idaıwin-
dilmiş ve bunun şimalinde bulunan de) 
Apolonya kasabası da kuşatılmış· 18.40 Müzik: R•dyo ince saz 
tır. Apolonyada ltalyanların en heyeti. 

19.15 Konuşma [Karadeniz rö-modern tayyare meydanları n:ev portajları]. 
cut idi. Şüphesiz bu kasaba kuşa- 19.30 Memleket saat ayan ,,. 
tıldıktan eonra bu hava meydanın ajans haberleri. 
dan ltalyanlar istifade edemiyecek 19,45 Milzik : Kadmlar fasıl 
lerdir. Siren kasabasının zaptın· heyeti 
d h k B. · · "k 20.15 Radyo gazetesi. 

an sonra are it ıngazı ıstı a 20,45 Müzik : Cenubi Afrika 
metinde inkişaf halindedir. lnğili7 havalan [Pi ) 
tayyareleri bir hat üzerinde kaçan . 21.00 Milzik: Dinleyici iatelderi 
ltalyan kuvvetlerini gece gündüz 21.30 Kon11f1Da [Sıhhat saati) 
bombardman etmektedirler. Bu is 21.4S Mlzik: audyo orkestrası 
tikametto çekilen ltalyan kuvvetle [Ş.f: H. Ferid Alnar] 
ri lnl'iliz kuvvetlerinin ileri hare 1. L. van Beethoven : Pro-
ketini ~üçleştirmek için yollara ka metheuı uvertür& 
ra mayinleri dökmlflerdir. 2. R. Strauu : Konçerto [kor· 

no için) 
Eritrede: lnailiz kuvvetleri Ke Solist : Dr. E.rns panl. 

ren şehrine yaklqmıılardır. Bura '3. C. M. von Veber : Freıac· 
nın ifl'a1ide bir giin meselesidir· hütz uvertürü. 
Çünkü burada mühim ltalyan tah- 22,30 Memleket saat ayan, 
kimatı yoktur. ajans haberleri; ziraat, EhHm-tah· 

Sudanda: batı Habeşistan içeri vilit. Kambiyo - nutuk bonuı 
risine duğru yaplan harekitta Bri (!"'iat) · 
tanya kuvvetleri huduttan '50 kilo 22.45 Müzik: Cazband ( Pi. ) 

23.25-23.30 Yannki Prorram 
metre Habeş toprd<larına nüfuz kapanış. 

etmişlerdir, Harekat Tana gölü şil r--.,Br------------
ınalinden Gondar istikametinde ge Ge:e Nöbetci Eczane 1 
nişlemekte ve ltalyanlar burada da • 
ricat halinde bulunmaktadırlar. 

Kenyada: ileri müfrezeler hu 
duttan 30 kilometre Habe.ş toprak 
larına girmiş bulunuyorlar. ltalyan 
somalisinde ise lngiliz kuvvetleri 
100 kilometre Habeş topraklarına 
girmişlerdir ki bu bölgede harekat 
daha seri inkişaf etmektedir. 

-Radyo Gaı.eteai-

Mustafa Rifat .Eczanesi 
( Kale Kapısında ) 

ITAKVlMI 
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tenavill etmek te vardı. 
Nihayet oradan da kalktılar ve 

Kayaköye girdiler. Çakıcı efe doğ. 
raca yeni satın aldığı ve Hayım 
vaaıtasile döşettiği eve indi. Ve 
derhal hacı Mustafaya dönerek: 

- Hacı, ik! kişi yolla da bu
raya lbrabim efendi He Musa oğlu. 
Da •e H.cı Mehmet ağanm akra
haluını l'etirsinler. 

Elbrini verdi. Evin bir odasında 
Hayamı bapıetmişlerdi, Bir mGddet 

~ dih ıovah l'etirip ayni 
--r• , ......... 

ÇAKICI 
1 

Çakıcı efe gOya istiman etmiş 
bir çete reisi idi amma işte böyle 
elde silah dilde emir istediğini yap-
makta hürdü. Bu adamın dağdaki 
eşkıyalığı şimdi de şehirlere ve 
köylere intikal etmiş gibiydi. 

Çakıcı efenin ayranı kabarmıştı. 
JJulunduğu odada bar bar bağırı

yor. ve: 
Ben bu kızı alacağım. ver· 

mezlerse bütün küyü yakılcağım. 

Beni tekrar eski yola götürecek
siniz, yeniden dağa çıkacağım 1 

Diyordu ve bu sözleri de bit
tabi köye yayılıyordu. Zavallı köy
lüler kafile, kafile efenin huzuruna 
çıkıyorlar ve: 

- Efe, bir hacı Mehmet ağa
nın yüzünden bize ne diye kıyacak
sın, ne yapacaksan ona yap, köyü· 
müze dokunma. 

Diye yalvarıyorlardı. HükOmet 
yok muydu? olsaydı böyle kepazelik 
olur muydu? HükOmet elbette yok
tu ve yok olduiu içindir ki Çakıcı 
efe iıtediii aibi haHket etmekte 
llell r6rmiyorclu. 

Başta Tireli kel Hayım olduğu 
halde hapsedilen eşhas çok fena 
vaziyette idiler. Kendilerine ekmekle 
sudan başka biç bir şey verilmiyor· 
du. 

Ya Fatmacık neı yapıyordu? Bu 
güzel yosma bak köyün başına ne 
işler açmıştı? Fatmacık oturduğu 
( hanayda ) evde zahiren müteessir 
görünüyor, fakat içinden yükselen 
gurur ile mestoluyordu. Amanındı 
gayrik, bu Çakıcı efe ne de yam•n 
adamdı? Ya kendisi, ya kendisi? 
işte kadındı, kendi yoluna Çakıcı 
efe dünyaların dibine bir yiğın çalı 
koydu muydu, kainat duadan ya· 
nıp kül olacaktı. 

Demek ki kendisi o kadar güzel, 
o derece minnacikti. Bun hangi 
kadın gururu tahammül ederdi ? o 
zamanl.srda umumhanelerdeki Rum 
kaltaklar bile raki meclislerinde: 

- Viresi.. Ahmet benim için 
Yankoyu öldürdü de şimdi hapsa· 
nede yatıyor. 

Diye böbürlenirler, çalım sa· 
tatlardı Halbaki Çakıcı efe, şu 

--
EFE 
Kayaköylü kuzucak . . 

1 N"k l" • ıçın yanız Yan-
koyu, ı o ıyı deö;t b - k. . . 
b. den o""td·· &·, eşyuz aşıyı 
ır urecek k"" " I d k • oyu a aboz du-

ıu•~ e e~e ti. Allah ta gayrik, nasıl 
5evınmesındi?. 

Köyün b-t- k 
. ) u un ızlan ona haset 

edıyor ar ve kenJi aralarında: 
~ I Bari efenin sevdiği kadar 

ıru.z\ olsa yüreğimiz yanmazdı. 
Erıcı '.. hürücük bir şey işte.. Ge-
en gun "k· k h Ç ı ı te ne amur yuğ'ur· 

111adan .~oluyuverdi. Bunun böylesi
ne de iOnül verilir mi ya?. Doğrusu 
efeye Yakışmaz 

Diyorlar, fakat içlerinden Fat
ınanın güzelliğini itiraf ediyorlardı. 

tekrnil köy endişeler içinde 
çalkanıyorken ve köy eşrafı Çakı
cının evinde açlıktan kıvranırken 
f atmanın evi akın, akın insanlarla 
dolup boşalıyordu. Köy ihtiyarları 
ona müracaat ediyorlar: 

- Fatma, kızım. Çakıcı efeye 
var da bizi kurtar. Diyorlardı. Fa· 
kat Fatma ne yapabilirdi, o sadece: 

- Babam bilir. 
Dlyorchı. 

YAZAN 

Zeynel Besim 

Aradan tam bir hafta geçti. 
bir gün Çakıcı efe derin düşünce
sinde devam ederken Hacı Mustafa: 

- Efe, dedi, şu Hayımı çağı· 
ralım da lbrahim efendi ile konuş
masını tenbih edelim. 

Efe bitkin ve meyustu. Onun 
için evini basarak Fatmayı almak 
işten bile değildi ve Fatmacık ta 
hep bu hulya ile geceleri yastığına 
ısarılarak rüyasında kendısini efenin 
koynunda görüyordu. Fakat Çakıcı 
lefe için bu hareket tarzı, en fena 
\Şeylerdendi. Hatti bir gün Söke 
ovasından reçiyorlardı. Ovada kız· 
lar başak toplıyorlardı. içlerinde 
bir tanesi vardı ki zehir, zenbelek 
bir şeylerdi. Kıvracık beliyle öyle 
inhinalar yapıyordu ki değme gü· 
zellerde bulunmazdı. Çakıcı efe o 
sıralarda yanına Veli isminde birini 
almıştı. Çete mola halinde iken 
Veli dayanamadı. 

J>ak. 
Efe, dedi, hele şu kıza bir 

Baktım. Ne olacak ki?. 

(o.-• ..,. J 

Rami 1'56 - iL IUaaa >t 
Hicri 1360 - ......... t 

ÇIFÇI 
BIRLl61NDEN : 

Şubatın yedinci cuma fÜ· 
nü öğleden sonra saat ikide 
Belediye karşııındalci Adana 
kulübü salonunda birlijimiz 
yıllık toplantasana yapacaktır. 

Memleketimizi çiftçimizi 
alikadar eden çok mühim me
seleler konuşulacaktır. Bü
yüklerimizden dileklerde bu
lunulacaktır. Arkadaşların be
hemehal gelmeleri ehemmi
yetle rica olunur. 431 S-6 

KIZILAY 
BALOSU 

Senenin en mU · 
kellef ve en nezih 
balosudur. 
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ALSARA Y SINEMASINDA 
BU AKŞAM 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

MACERA FiLMLERiNiN KAHRAMANI 

~ .. =~UCK JONES(~~··•••• 
Büyük Facia Artisti 

.--R A i-Mu--: 
------·l!J in yarattığı büyük sergüzeşt filmi •-------- - -- --

fevkalade yarattığı 
ve hicran filmi olan KANLIYOL 

HAKiKATi ARAYAN ADAM iLAVETEN: 

Fransızca Sözlü Filmi Mutlaka Görünüz 
iLAVETEN: HUDUT ÇETELERİ 

FEVKALADE HEYECANLIFILM KANUNSUZLAR TRENİ PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

,)1{ CE 
YARIN AKŞAM 
SENENiN EN BÜYÜK MUSiKi ŞAHESERi 

RADYOLU POLiSLER 
30 Kısımlık büyük Seryal film 

Fevkalade toplan· ..--!MAVi TUNA $AR.KISIJ--.. ----
imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 

TÜRKÇE SÖNLÜ Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 
Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası - Adana 

tıy ı davet 
Çukurova Pamuk ihracat
çıları· Birliği Umumf 
Katipliğinden : 

• ASRI sinemada i 
SUVARE MATINA : 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

· İLAN 
Seyhan defterdarh
Qından: 

Statümüzün 13 üncü mad
desindeki selihiyete istina· 
den Umumi heyeti ,24 şubat 
1941 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü saat 11 de bir· 
lik merkezinde fevkalide top
lantıya davet ediyorum. Statü
nün 10 uncu maddesi sayın 
vekaletçe tefsir edildiği cihetle 
izanın ancak birliğimizde mu• 
kayyet değer bir aza tarafın
dan yazılı vekibtname ile 
temsili caizdir. Muhterem iza 
mızın asaleten veya temsilen 
bu toplantıda hazır bulunma· 
larını rica ederim, 

• 8,30 2,30 : 
BU AKŞAM IKiNCI HAFTA BAŞLADI i 

• Görülmemiş bir tehacüm... Nefes almadan seyredilen : 
4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır . 

1941 iKRAMIYELERI 

1 • Hazineye ait karalaş 
dalyanının balık avlamak hak· 
kile yüzde 12 saydiye resmi· 
nin 15 şubat 941 tarihinden 
itibaren üç senelik icar ve 
iltizamı kapalı ıarfla arttırma· 
ya konmuJtur. 

LEYLA ile MECNUN İ ..----ı Adet 2000 Liralık 2000. 
3000. 

Lira 

FILNll i 3 
• 2 

.. 1000 

750 
.. .. 

1500. 
Binlerce Adana halkının durmayan akın ve hıçkı· 

rıklarclan çelenklerle tebcil ve taziz ettiği 

LEYLA ile MECNUN 
ihtifali halin1 aldı 

Pek yakında : 
Dünyanın sekizinci harikası 

Türkçe sözlü 

Hint rüyası 

DURTYOLU 
Güzelleştirme 

CEMiYETi NiZAMNAMESi 
DÜNDEN ARTAN 
Müessis Azalar 
Madde 3- Cemiyetin müessislerinin adları ve soy adları 

aşağıda gösterilmiştir. 
Şevket Eker Döytyol kaymakamı 
Tahsin ünel Belediye Reisi. 
Hasan Ekiz C.H.P. Başkanı 
Kemal Özalp Ticaret Odaıı Reisi 
Reşit Akay Hazine Vekili ve Belediye Azası 
Kasım Akkoyun Tüccar. 
Derviş Tulgar Eczacı 
Süleyman Bahri Ôzel Ziraat Odası Reisi 
Salih Vural Erzin Belediye Reisi. 
Kadir Karakurum Çifci (Erzin) 
Hasan Karakurum Tücar 
Ahmet Kara Alp ,. 
Rıza Okur Payas Muhtarı 
Halil Sömer Payas.C.H.P. Başkanı 
lsmail Hakkı öner Tücar Payaslı 
Osmaı Telli Umumi meclis azası 
Ahmet Gökmen Çifçi 
Osman çelebi Tüccar 
Mevlüt Dudu .. 
Halil Yıldırım " 
lbrahim Muştak ,, 
Hasan Hüsnü Erden ., 
Ahmet Üzer ,, 
Arif Ôz lcadiye muhtarı 

Cemiyete Girme ve Çıkma 
Madde 4- Cemi'yete girmek için aşağıdaki şartlar lazımdır. 
A- Türk olmak 
B- Medeni haklara sahip bulunmak 
C- 18 yaşını ikmal ~tmiş olmak 
ç. Cemiyetin gayesıne hizmeti kabul ve taahhüt etmek. 
D- Sicil defterindeki isminin hizasını imza etmek suretile 

taahhüt kabul etmek. 
Made 5- Ce~'iyet~e~ çık_mak, vefat veya sene sonundan 

üç ay evvel tahrıren ıstifa ıle veya merkez idare heyeti 
kararile ihraç suretile olur. istifa eden azalar müterakim ay· 
lıklarını ödemekle milkellefdirler · 

(Devamı var) 

• • • • • • • • • •• 

4 
8 

35 
80 

300 

.. 
" .. 
.. 
" 

500 
250 
100 

50 

20 

.. 

.. 
" .. 
.. 

2000 . 
2000 . 
3500. 
4000. 
6000. 

.. 

.. .. . .. 
.. 

2 • Senelik icar ve iltizam 
bedeli muhammeni on bin 
lira ve üç seneliğiise otuz 
bin liradır. ,, ,, ,, : -----~-~~-----~------..-.J : TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 

3 - Artırma şubabn 14 
ncü cuma günü saat 16 da 
Seyhan Defterdarlığında mil
teşekkil komisyonda yapılacak 
tır, 

RUZNAME 
: nız para blrlktlrmı, ve faiz almı' olmaz, aynı • : zamanda taliinlzl de denemı, olursunuz. 377 

1, idare heyeti ile yedekle-
rin seçimi 433 

• =,~= -
VI Kolordu Askeri 
Mıntaka Komutan
bğı Satınalma Ko· 
misyonluğu Riya· 
setinden: 

• :r ..,.,,.,.....,_,,,: ...................... .......... SAATCI .. • ...... · ~ 

j ~ izzet ve Zekeriye Haydin 1 

4 - Muvakkat teminat mile 
tarı muhammen bedelinin yüz
de yedi buçuğunu teşkil eden 
2250 liradır . : ~ YENi SAAT VE FENNi GÖZLÜK SATIŞ YERi ~ 

• VE TAMIRATINl YAPAR 

YENi OTEL KARŞISINDA • ADANA 

Lonoines , Zenith , Arlon ve emsali her 
nevi kadın, erkek , kol ve cep zarif saat
lanmız geldi. ı Bu saatlann tekmil yedek 
parçaran özel o ı arak fabrikararından 
getirilmiştir • 

5 • Talip olanların teklif 
mektuplarile teminat mektup· 
ları nı artırma ve eksiltme ve 
ihale kanunun 32- 35- nci 
madeleri hükümbrine tevfikan 
arttırma günü olan 14 şubat 

941 cuma günü saat on beşte 
komisyonda bulundurulmaları 
ve şartnameyi görmek istiyen
lerin Adana milli Emlak daire 
sine müracaatları ilin olunur. 

414 30 5 9 13 

DAVET 

1 - 200 ton askeri evsafta 
un alınacaktır. 

2-Muhammen bedeli 35000 
liradır ve teminatı 5250 lira
dır. İstekli bulunmadığı tak
dirde 100 ton olmak üzere iki 
müteahhide verilebilir. 

3 • Pazarlığı Kayseride 
17-2-941 pazartesi saat 15 
tedir. 

4 - Pazarlık şartnemesi ve 
evsafı Ankara levazım imir· 
liği fstanbul mıntaka satın 

Babamız Salih Bosnanın alma komisyonlarında görü· 
ölümünün kırkıncı günü mü- lebilir. 

Ayrıca Fennt Zeiss zarif nasebetiyle 7-2-941 tarihine 5 - Ayrıca Niğde ve Ada-
gözlüklerimiz de mevcuttur .A müsadif Cuma günü öğleden na askerlik dairesi Lv. satın 

=:ı:"'""-~"" Tamirat garantilidir · · · · .. ~ sonra Tarsus Ulu Cami şerif- alma komisyonlarına ilim ya-
===== ====== = _ inde merhumun istirahatı ruhu zılmıştır. 
SATILIK BAG YERİ Lisesi karşısında 28 numaralı için Mevlud kıraat edilecektir. 6 • Talip olanların kanu• 

h Akraba ve dostlariyle arzu ni vesaik ve teminatları ile 
Yılanlı mezraasında Bay aneye müracaat etmeleri ilin d l . "fi . e en erın teşı enni reca ede- birlikte komisyona müracaat• 

Zeki Enerin bağının yanında olunur. Lise karşısında 28 riz. ları. 
11,5 dönümlük bir bağ yeri 435 numarada Nakiye Nazan Behlil-lbrahim Behlil 7 • Evsafı hergün ko· 
satılıktır. Talip olanların f(ıı 1-7 No 434 misyonda görülebilir. 428 4-6 

...................................................... 
Dl.kkat • Ho 0 og~lu Klşe~lnden piyango bileti alan muhakkak 

• r Z zengın olur. 

D • k k t • Zevkle dinlemek · ve net seda almak istlyen mutlake 
1 8 • H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanlı veya akümülatörlü 

~~-~~0"0 Radyosundan Almalı. 

Dikkat: Gramafon almak istiyorsanız Horozonıu· M ğ • h . y a azasına ugrayınız er ÇCJıt 
Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatları (125) kuruştur 

Dikkat: ve okuı Malzemesini Her nevi okul Kı'taplarını 
~itap evinden tedarik etme 
nız men faatınız icabıdır. 

HorozoQlu 
Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu J 

................................................................. 


