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Başvekilimiz, Tiirk ı 
Hava Kurumunda 
Kurumun inkişafı için 
emir ve direktif /er verdi 

Ankara 10 [a.a.) - Başveki

limiz Doktor Refik Saydam bugün 
Türk Hava Kurumu genel merke
zine giderek bir buçuk saat ka
dar tetkiklerde bulunmuşlar ve 
kurumun daha fazla inkişaf etti
rilmek icap eden mesaisi hakkında 
kurum başkanı Erzurum meb'usu 
B. Şükrü Koçağa emir ve direk
tifler vermi !erdir. 

===•zıı 

Bir kurtu
luş gOnO 

YAZAN : Bekir Sıtkı Kunt 
Hatay llebuau 

Maraı bu gün kurtuluşunun yıl 
dönümünü kutluyor. Kahra-

manlar yatağı Maraş düşman isti· 
lisından kurtarılan ilk şehrimizdir. 
O mutlu günün her yıl • dönümü, 
kurtuluş için dövüşen yiğitler gö. 
iilslerine istiklal madalyalarını ta
karak, daha gençler büyükleriyle 
kCJ] kola vererek Maraşa gelirler 
ve orada, sanki, bir arslanlar ka
rargahının uğultulu ve muhteşem 
otajını kurup düğün ve bayram 
ederler. Milli mücadelemiz, birçok 
şehirlerimize, böyle şanlı günler, 
şerefli yıl dönümleri ve mukaddes 
günler armagan etmiştir. ,Kurtuluş 
mücadelesinde çarpışan babağiyit
ler, bu yıl dönümü bayramlarında 
kendi yavrularına, vatanı sevmenin 
vatan için can vermenin, vata~ 
için yapılacak her türlü feragat ve 
f edakirlığın şevkini ve heyecanını 
telkin ederler. Kurtuluşunu kutlu· 
yan her şehrimizde, o yer halkı· 
nın Jökülmüş kanları ve toprak 
olmuş vücutları vardır. Ve bu bah
tiyar şehirlerin en büyük iftihar 
nişanesi (şehitlik) lerdir. Bu şehit
likler, gelip geçen her nesle, kah
ramanlığı, fazileti, şanı, şerefi, va
tan aşkını aşılıyan, öğreten birer 
zafer takı, birer mertlik abidesidir. 

Geçen yıl, sayın Maraş mebus· 
!arının davetlisi olarak, bu günü 
kahraman Maraşlılar arasında ge
çirmiştim. O gün duyduğum heye· 
canı, sevinci gururu ömrümün so-
nuna kadar saklıyacağım. Maraş 
şehrinin üstünde bir orta çağ ka
lesi yükselmektedir. Kale burçları 
birer kartal başı gibidir. Bu kale
nin heybetli manzarası, insanda da
sitani kahramanlık hislerini kamçı· 
lamaktadır. Kalenin üstünde bay
rağımız dalgalanıyor. 

Bu kalenin ve bu bayrajın 
Maraş kurtuluş tarihinde büyilk ye
ri vardır. istila yıllarında düşman 
kalenin üstünde yaralı bir kartal 
kanadı gibi sallanan şanlı bayrağı· 
mızı indirip yerine kendi bayrağını 
çekmek teşebbüsünde bulununca, 
Maraşhlar birden galeyana gelmiş
ler, büyük bir kalabalık, kaleye 
çıkarak, düşman bayrağını söküp 
oraya, eski ve değitmez nişanını 
dikmişlerdir. Ve bu hareket Maraş 
kurtuluşunun başlangıcı olmuştur, 
Her yıl bu tören, ilk defa yapıldı
ğı şekilde tekrar edilmektedir. 

Bütün gün davullar çalındı. 
Milli kıyafetleriyle halk, coşup eğ. 
lendi: Kurtu_IUf büyük şeydir. Halk 
kendı yaptıgı kurtuluş mücarleleıi-
ni.? bayramını yapıyor. Bu manzara 
gorülecek bir şeydir. Bunu tarif 
ve tasvir etmek, mümkün değildir. 

Gece her tarafta tenvirat ya
pıldı. Halkevinde dnutmıyacağımız 
bir gece geçirdik. Sonra bir başka 
rece, elinde sazı genç bir i.şık, 
bize çoğu Karacaoğlanın Maraş 
civarı için söylediği parçaları çalıp 
söyledi. Bu seslerde Maraşın ruhu
nu sezdim. Ve Maraşın kurtuluş 
lllilcadelesindeki esrarı öğrendim. 
Taşiyle, toprağıyle, başları altınlı 
ve ~rüsleri beşibirliklerle siislü 
kızlariyle bu kadar sevilen bir yurt 
parçaaı yadellerde nuıl bırakılabi· 

·----
Bingazide: 
7 general 

esiri 
Şimdiye kadar esir 
alınan ltalyan Ge
nerallerinin sayısı 
20 yi buldu. 

Veyveı kuvvetleri 
T rabluşoarbe ilerliyor 

1 Anadolu ajansı J 
Kahire 10 - Her ne kadar 

harekatın ne suretle inkişaf edece
ği evvelden kestirilemezse General 
Veyvel kuvvetlerinin Trablusgarbe 
doğru ilerilemekte olması muhte
meldir. Grazyani ordusunun ma
neviyatı zayıflamış olan bakiyesi
nin inhilal etmiş olması gerektir • 

Bakiye kalan ve tankları,mit· 
ralyözleri azalmış bulunan 5 fırka 
artık muharebe kabiliyeti olan 
bir kuvvet teşkil etmemektedir • 

lngiliz ordusu şimdi El Agey· 
la ile Trablusgarb arasında bu
lunan 500 kilometrelik bir çöl 
sahası karşısında bulunmaktadır • 

Londra: 10 (a.a) - General 
Veyvel ordusunun aldığı esirler , 
Bingazide alınanlar hariç 110 bi
ne baliğ olmaktadır . Esirlerin 
5000 i subaydır. Bunların arasın
da 13 General, 1 Amiral vardır. 
ltalyan ordusunun Bingazide bı
raktığı esirlerin sayımına devam 
edilmekte-:lir. Fak:ıt bu esirlerin 
miktarı hakkında bir rakam ancak 
hir kaç gün sonra verilecektir • 
Bingazide 2 Generalden başka 5 
General daha esir alındığı anla
şılmıştır. Bunlarla birlikte , esir 
alınan Generallerin sayısı 20 yi 
bulmaktadır . 

Flinden istifa etti 
Vişi 10 ( a. a. ) Söylendiğine 

göre, Hariciye Nazın Flanden is
tifa etmiş, Mereşal Peten bu istifa
yı kabul eylemiştir. Hükı1met son 
günlerde cereyan eden müzakere· 
lerin neticelerine dair bir t4lbliğ 
neşredecek ve bu tebliğ' radyo ile 
verilecektir. 

Vişi 10 (a. a.) - Havas bil
diriyor: 

Hariciye Nezaretine Amiral 
Darlan getirilmiştir. Amiral, Bahri
ye nezaretini elinde tuttuğu halde 
b41vekil muavinliğine de tayin edil. 
miştir. 
~::ıo:...ıo:::.: ~x:c:ı::-xo::c:c-.-= 

lirdi?. 
Her Türk şehri bir Maraştır. 

Ve Maraş ebediyen Türk kalacak 
olan kahraman bir beldedir. 

Mar41lılar, bayramınız kutlu 
olsun. 

•• • • --· • ., 
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• 
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Vlllyet Umumi Mecllsl DUn Toplantı 

GECIT KAYIKLIRI 
Belediyeler Ve Koy ihtiyar 
heyetlerince kontrol edilecek 

Orta tahsillerini yapmak uzere vilAyet merkezine gelen 
fakir köy çocukları medrese köşelerinden kurtarılacak 

Viliveti umumi meclisi dün 
saat 15 de Valimiz Bay Faik Üstü
nün başkanlığı altında toplanmış 

ve parti müfettişimiz bay Hasan 
menemenci oğlu da ictimada hazır 

bulunmuş!ur. 
V .di ve kaymakam evleri icar 

bedellerile mefruşat eşyası talimat· 
namesi hakkındaki evrak üzerinde 
dahiliye encümenince alınan karar 
okunarak kabul edilmiştir. Ru:zna
menin ikinci maddesini teşkil eden 
ve merkez ile mülhakatta eşhas 
tarafından işletilmekte olan geçit 
kayıkları hakkında ve dahiliye encü· 
meni tarafından ittihaz edilen karar 
o!dukça hararetli müzakerelere yol 
açmıştır. 

Valimiz Bay Faik Üstün, menafii 
umumiye namına işletilmesi için bu 
kayıkların mübayaası icabettiği tak· 
dirde bulundukları erazinin de is· 
timlald lizım geldiğini beyan et· 
miştir. 

Kayıkların mübayaa edilip edil· 
miyeceji hakkında söz alan Bay 
Feyzi Oldaç ezcümle demittir ki: 

ÇOrçilin 
lngiliz miletina 
hitabı 

lngiliz başvekili, Almanya• 
nın müstakbel maksadını 

izah ediyor 

Na~iler dişlerini Bul
oarıstana oecirdiler 

"A ' imanlar Bulga· 
rlstandan geçmek 
için haz1rhklar yap 
nu9ıard1r. Belki de · 
tu anda böyle bir 
harekete geçmı, 
bulunmaktadtrlar,, 

- Yazısı üçüncüde _ ----" - Şahular tarafından yapıları 
bu gibi kayıkların Viliyetce müba· 
yası mezuubahs olamaz ve böyle ~~-
bir mana çıkarmak da doğru değil· ı • ı t 
dir. 7-8 parça olan bu kayıkları n g 1 ere 
eter Vilayet alırsa 14 bin lira bit 

para vermesi. lizım a-elir. Bu ka- Romanya ı·ı . A 

yıkların işletılmesi için de ayrıca e sıyası 
adamlar tutmak ve bunlara para \-..__ · ........... 

ayırmak icabeder. Halbuki Vilayet m·u~J1_asebetle ___ r ...... ı•nı' kestı' geçit kayıklarından senede ancak __ _ 
iki bin lira bir para temin edebile-
cektir ki masraf kazançtan çok nin BB~kkreş 10 I(~·~) - lngiltere-
fazla olacaktır.,, u reş e çısı Sör Reiinald 

Bundan sonra Bay Feyzi Qldac, Hor bugün öğle üzeri general An 
otobüı ve otomobil gibi nakil vası· t~neskoya resmi bir nota vererek 
talanndan ve!r! alınabildiği bald.e _uy(lk Britanyanın Romanya ile 
kayıklardao rusum alınacatına daır 5~Yasi münasebetleri kesik addet-
kanunda bir kayıd olmadığını, an· tığini bildirmiştir. 

1. • Rejinaldin bugün Köstence yo-cak mec ısın tarife yapabilecejini 1 l 1 
f k _ ı e stanbula hareket etmesi muh ve a at rüsuı:ıı almaya sallhiyeti 

I n _______ J.'ı.1 __ 1~- J temeldir. Elçiye elli kadar lngiliz 
~ 1U'"'8C' tebuı refakat edecektir. 

Libyada bir Avustralya topçu lutHı, a;ır bir topu mevkilne 
yerleıtlrlyor • Avuıtralya kıtalarına kumanda eden General Bla
mey- İtalyan AfrlkHJ mDetemleke lmpuratorlu~una lnrlllz ordula• 
rı tarafından yapılan taarruzların iatllcametlni rBeterlr harita 

• 
ı ngiliz Başvekili dün a-ece rad· 1 

yoda mühim bir nutuk söyle- ı 
miştir. Çörçil aylardanberi radyo
da lngiliz milletine hitabetmemişti. 
Başvekil : " Çünkü , diyor , harb 
zamanında sözlerden ziyade fili-

edememişlerdi • Şimdi ise bütlln 
bir kış hazırlanmışlardır . Binaen· 
aley yeni bir Alman teşebbüsünü 
suya düşürmek için hazırlıklı ol-

yat lazımdır • ,, 

mak lizım gelmektedir.Çörçil nut
kunda geçen seneye nazaran ln
gilterenin daha çok hazırlıklı ol

Filhakika Baş 
vekil , beş aylık 
filiyatın parlak 
zaferleriyle lngiliz 
milletinin ön üne 
çıkmıştır . Her 
devlet bu nutuk· 
tan bugünkü ve 
yarınk ipolitikası 

içinkendi hesa· 
hına bir hisse ayı 
rabiliı: • .Nııtuk , 

Harp ve 
Diplomasi 

duğunu şu cümle 
lerle ifade etmiş
tir: " Gece gün 
düz çalışıyoruz. 
Kuvvetli hava 
filolarımız ve do
nanmamız vardır., 

lngiliz Başvekili 
Balkanlara te-
mas ederek demiş 

ÇOrçilin 
nutku tir ki : '' Alman

ya Romanyada büyük ordular tah
şid etmekte ve Bul•aristana dit· 
ferini geçirmiı bulunmaktadır. Bu
nun Buli'ar hükGmetinin muvafa. 
katiyle vukubuldugunu farzetmemiz 
lazımdır • Bugün Bulgar tayyare 
meydanlarında binlerce Alman mlis· 
tahdemini bnlunmaktadır. Almanya 
Bulgaristanda bir harekete geçmek 
için hazırlıklarını yapmıştır ve bel
ki de şu anda bu ileri hareket 
başlamış bulunmaktadır. ,, 

burünkü vaziyetle beı ay evvelki 
vaziyetin izahına tahsi• edilmiştir. 
Filhakika Fransa yıkıldıktan sonra 
Britanya adalarının istilisına bir 
faraziye olarak bakılmakta • Afri· 
kada harekete l"eçen ltalyanların 
Silveyşi ellerine l"eçirmeleri de ih
timal olarak i'arolmekte, Amerika 
ise o zaman lnK'ilizlere karşı pla
tonik bir sempatiden başka birşey 
l"Östermemekte idi. Halbuki bugün 
vaziyet bambaşkadır. ltalyanlar Mı
sırı iual edecekleri yerde lngiliz. 
ler Bingaziyi almışlardır • lngiliz 
ordusu artmıştır. lngilizler Akde
nizde hakimiyeti kurmuşlardır. Son 
Cenova bombardımanı da Akde
nizde bu lngiliz hakimiyetine bir 
misal teşkil etmektedir. Çörçil nut· 
kunda her şeyden evvel iki müd· 
det arasındaki manzara farkını te
barüz ettirmek istemiştir. Bununla 
beraber Başvekil , her şeyden ev
vel lngiliz milletine fazla nikb" • r- k ın ıge apılmamayı tavsiye etmiştir • 

Almanlar geçen Ağustos ve 
Eylal ~y~arında lngiltereyi mağlap 
etmek ıçın dehşetli hava akınları 
yapmışlar ve fakat bir netice elde 

Avustralya, Kanada ve 
Yeni Zelanda'dan 

ilk pilot kafilesi 
lngilfereye geldi 
Londra: 10 [4. a.]- Domin

yonlar nazırı Kranborn lngiltereye 
gelen ilk pilot ve tayyareci kafile
sini istikbal etmiştir. 

Çörçil bu tehlikeyi önlemek 
içi? _Bal:Can devletlerinin birleşme· 
lerını ve Türkiye ile lngilterenin 
yardımına güvenmelerini tavsiye 
etmiştir • 

Çörçil,Bulgarların umumi harl..te 
yaptıkları hatayı tekrar yapmıyacalda 
rını ümid ettiğini tebarüz ettirerek 
demiştir ki: " Eğer Bulgarlar ayni 
hatayı yaparlarsa 30 senede Bul
gar milleti üçüncü defa olarak lü· 
zumsuz ve felaketli bir harbe sü· 
rüklenmiş olacalrtır • ,, 

~işi hUkOmetinde değişiklik 
Qn gün devam eden buhran-

dan sonra nihayet Vişi hü-

1 

k~m~tind..: bir değişiktik vukuagel
mıştır. Buna nazaran Hariciye na· 
zırı. Flanden istifa etmiş ve _yerine 
Amıral Darlan geçmiştir. Darlan 
ayni zamanda· donanma amirali ve 
başvekil muavini vazifelarinde de 
kalacaktır. Şımdi Vişi'de Peten· 

(Devamı üçüncüde) 
-cc:: : 

CEYHAN 
NEHRi 

Son yağmurlardan 
4 metre yükseldi 

Avustralya, Kanada ve Yenize
landadan gelen bu tayyarecilerc 
hitap eden Lord Kranborn, impa· 
ratorluk azası arasındaki işbirliği. 
nin en muzzaın ve mhirn bir faali
yet şubesini tqkil ettiğini söyle
miştir. 

Loru Kranborn sözlerine şunla- Ceyhan 10 /Hususr/-Ceg-
rı ilive etmiştir: han, nehrinin Kadirliden ge-

" - Hitlerle mesai arkadaş- Ç~n kısmı son galmurlar ne-
larının cesaretlerini kıracak en bü tice si birdenbire 4 metre güle· 
yük şeyi dünyanın en iyi pilotları ıelmiştir. Kesikeli, Kerim 
olan sizlerin daima kabar•n bir Ali, Mt1cidige köglt1ri salar-
dalya halinde atlas denizlerini aıa la malı.car vaziyetti p111İf-
rak yalnız bizim adamızı müdafaa tir. Aliikadar ma/uunlarca, 
için değil, ayni zamanda Almanya ~ 
nın hayati merkezlerine mütemadi insan zayiatına 111•9 an ,,._ 
yen ve rittikçe daha aju darbeler rilmemt11c ilUl'tl emnil"' 
indirmek üzere hizmete koıttıkla- ı..;t:t1:,:d:,:b:,:ir~l::B:..:.i.;:ol<~'UUll-.....;;qt_u._. __ _ 
ruu .-örmektir.., 

' 
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TETKiK 

Kanada, lngiltere için 
tükenmez bir menhadır 

Bu memleket, yiyecekten b•tka top, sllah. 
tayyare, harp gemisi yetlttlrmek için bU
yUk faaliyetle çalıtıyor. - --~---"--

A A vrupa harbi başladığı gündenberi Kanadada büyük bir faaliyet 
vardır. lngilterenin mulıtaç olduğn levazımı yetiştirmek için her rün 

yeni bir fabrika açılıyor, yeni bir tersane kuruluyor, bir taraftan da tly
yare mekteplerinde binlerce Pilot ders alıyor, tecrübe uçuşları yapıyor. 

Kanada, lngiliz lmparatorluğnnu teşkil eden hükOmetlerden biridir. 
Mesahası 9,600,000 kilometre murabbaı, nüfusu 12 milyondur. Memleket 
gerek ziraat, gerek maden bakımından çok zenrindir. 

Kanada, Amerika Birleşik hükOmetleri, Sovyet Rusya ve Hindistan
dan sonra en çok buğday yetiştirir. Geçen yaz buğday istihsalitı 561 
milyon buşeli (bir buşel 36-35 litredir) bulmuştur. Bu miktar memlekette mev
cut stokla beraber 700 milyon buşele baliğ olmaktadır. Bu muazzam stokun 
nasıl sarfedileceği Kanada hükOmet erkim için mühim bir mesele teşkil 
etmektedir. 

940 senesi birinciteşrin ayında Kanada Ticaret Nazırı B, Mc. Kinnon 
bir nutuk söylemiş, lngilterede bütün buğday depolarının dolu olduğun
dan bahsetmişti. Harp dolayısile birçok memleketlere buğday rönderile
mediğinden Kanadalı müstahsiller büyük müşkülat karşısındadırlar. 

Sanayi sahasında vaziyet tamamen aksidir; yani çol' fazla faaliyet 
vardır. Kanada mühimmat nazırı B. Hove tarafından hazılanan plana 
göre memlekette yeni silih fabrikaları açılacaktır. Bu iş için 120 milyon 
lngiliz lirası sarfedilecek, yeni fabrikalar senede yarım milyar dolarlık 
imalatta bulunacaklardır. 

Patlayıcı maddelere gelince, yalnız bu sene içindeki imalat, geçen 
umumi harpteki bütün imalatın iki mislini bulacaktır, Tank ve motorlu 
vesait fabrikaları da istihsalitı çok artıracaktır. Kanadanın siparişleri 

54 buçuk milyon lngilz lirası tutuyor. lngilterenin şiparişiyse takriben 
63 milyon sterlindir. 

Kanada silah fabrikaları şimdi en küçük mitralyöıden en büyük topa 
kadar her türlü harp malzemesi yapmaktadır. Bu sahada beyret edile
cek bir terakki vardır. 

(Devamı Dördüncüde) 

1 
COGRAFYA 
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İngiliz kıtaatının dün zaptettiği 
Bingazi şehri, eski osmanlı im

paratorluğu zamanında Bingazi mu
tasarrıflığının ve şimdi Cyren
naique denilen geniş mıntakanın 
merkezidir. Nüfusu, ltalyanların 

nelerde buralarda anavatandan sevk 
ettikleri muhacirleri iskana başla
mışlar , bu muhacirler için sahil 
civarında ve dahilde bir çok köy
ler inşa etmişlerdi . 

Eski Roma imparatorluğnou 
kurmak sevdasın 
da bulunan Mu· son zamanlarda o B •ı N GAZ •ı ralara anavatandan 

k d~~u 
röndererek is in emeli, bu toprak-

ettikleri muba- Trablustan son ıarı, iskin edece 
cirlerle birlikte ği ltalyan muha-

65 bin kişiyi bul- ra Libganın en cirleri ile 1ta1yan 
muştur. (aştırmak ve ltal-

ltk Bingazi şeb şehr"ıdı'r yanın uzamış bir 
ri Cyreenique mamur parçası ha 1 i ne 
de yaşamış olan Yunanlılar tara· &'etirmek~i B.u sebe.b!edi_r ki_ ltal-
fından inşa edilmiştir. ilk adı Hes· 1 yanlar, Bınrazıden bırı şımalı şar-
peris idi. Fakat sonradan Batlami· kiye 65 kil?me~re uzunluğun.da 
os tarafından ismi karısının namı- Barçeye ve dıgerı cenubu rarbıye 
mına izafetle Berenikiye çevrilmiş- 56 kilometre uzunluğunda Solo-
tir. Bu eski şehrin harabesi şimdi uch'a kadar uzayan iki şimendifer 
kumlar altında kalmış yeni şehir, hattı inşa etmişlerdi. Bingazi, ayni 
sonradan rskisinin biraz cenubi zamanda Sudandan ğelen kervan· 

garbisinde inşa edilmiştir. Sidro !arın son uğra&'mı teşkil ediyordu. 
körlezile tuzlu bir bataklık · arasın lngilizlerin • Marsa Matrubtan 
da bulunan Bingazi limanı, kum-

Bingaziye kadar 700 kilometrelik 
larla pek sığ bir hale geldi&'indeıı 

bir mesafeyi katederek bu mühim 
limana ancak küçük gemiler gire-
bilirdi fakat son senelerde ltalyar. şehri zaptetmeleri • askeri tarihte 

parlak bir sahile tutacak bü -
lar beş yüz bin lngiliz lirası sarfe 

yük bir askeri muvaffakıyet teş
derek limanı temizlemişler ve bü-

kil eder. 
yük gemiler girebilecek hale getir· 

mişlerdir. 
Bingazi bugünkü "adını şehrin 

civarında deniz kenarında medfun 
bulunan bir müslüman evliyasından 
almıştır. Evleri muntazamdır. So
kaklarında hurma ağaçları dikilmiş 
olmakla beraber şehrin manzarası 

pek •güzel değildir. •Şehir şimali 
Afrikanın en güzel limanlarından 
biridir. Toprağı çok verimlidir. 
Bingazi sahilinde bir çok tuzlalar 
mevcut olu:>. her sene külliyetli 
miktarda tuz istihsal .edilmektedir. 

Bing-azi sancağı, Trablusgarp 
viliyetile berab~r. Osmanlı impara 
torluğunuo akoamındao idi. 1911 
sen .. inde ltalyao filosu, ansızın 
Trablusgarp ve Bingaziyi bombard 
man ederek işııal etmiştir. 

ltalyanlar bugün, Libya adıle 
anılan Bıngazi . sancağıle 0Trablus 
garp vilivetinin sahil mıntakalarını 
ele ~geçirmekle beraber, dahilde 
ilerlemek ve Sünosilerin mukave
metini kırmak ve esaslı bir suret 

te hakimiyetlerini tesis etmek için 
senelerce süren ve milyarlara ma• 
!olan kanlı muharebelere girişmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bingazi sancağı ile Trablugarb 
vilayetinin mesahai satbiyeleri bir 
buçuk milyon kilometre murabb~ı 
olduğu halde nüfusu ancak b'.r 
milyona yaklaşmaktadır . Bu genış 
arazinin münbit yerleri yalnız Bin· 
gazi mıntakasıdır . Burada hayva
nat, muhtelif hububat , portakal , 
zeytin vesaire yetiştirilir . ltalyao· 
lar, Binrazi topraklarının verimli
ğini nazarı di k kat~ alarak •On •e· 

Bingaziden sonra Trablnsrarb 
şehrine kadar mesafe , 647 kilo
metre kadar tutuyor. Bu yolun 500 
küsur kilometresini çöl teşkil eder. 
Biogaziyi kaybeden Graziani ordu
sunun döküntülerinin bundan sonra 

/ Devamı Üçüncüde} 

ettirmiş. Bana, Alman propaganda
c;sı olarak umumi kararrahımıza 
keııdisini takdim ettirmek istediti· 
ni sanıyorum. 

Bu vaziyette madam Lökör, 
bu şehirdeki düşmanlarımızm neti· 
ce veya çok müşkül vaziyetler i
çin sakladıkları bir koz.. 16 hazi· 
ran gacesi işte böyle bir j,müşkül 
bir anda ona müracaat edildi. Bu 
müşkül vaziyet ne olabilir? 17 ha
ziran sabahı şehir mahzenlerinin 
araştırılması değilmi? O akşamki 
konserin manası fU olabilir: 

"Mahzenleri derhal tabliye e· 
dioizl., 

Madam Lökör bu haberi alın
ca derhal icap edenlere bildirmiş, 
böylece zahmetimiz boşa çıkarıl-
mıştır. 

Diğer taraftan Friçin yaptığı 
tahkikat sayesinde madam Lökör 
izinin bizi dosdoğru papaz Gayyar· 
da ıötürdüğünil biliyoruz. Kadının 
şehirde taoıdı&-ı yerine Fransız. o ... 
Eğer ben romanlardR görülen dil· 

BUGON 

A Amerimerika ve Av- kada, Al· 

rupa otomobil manya ... R usyaca 
imali arttı o tomobl 

~-~------•imali akı~ 
lara durırunluk verecek derecede 
ilerlem.İflir. Bütün dünyada bir se. 
nede yapılan otomobiller arka ar
kaya bir araya getirilerek dizile· 
cek olsa küreiarzı ihata edecek 
bir kuşak teşkil eder. Avrupada· 
ki otomobil tröstlerinden yaln11 
birinin bir senede imal ettiği oto
mobiller üç milyonu buluyar. 

Bu tröste dahil fabrikalar se
nede 300 gün işliyerek günde 
10,000 otomobil çıkarıyor. Yirmi 
dört saatte fabrikalarda amele se
kizer saatten üçer [ekip] olarak 
çalışmaktadır. Bu hesapla her se
kiz buçuk saniyede bir otomobil 
yapılıyor demektir. Bu fabrikalar· 
da 170,000 amele i$ilhdam edili· 
yor. 

Tröstün bir senede yaptığı 

otsmobiller arka arkaya dizilecek 
oba 9000 kilometrelik bir mesafe 
tutar ki bu mesafe Almanyadaki 
otostrat denilen yolların tulleri 
mecmuuodan üçte biri derecesinde 
uzunder. 

Amerika müttehid hükOmet
leri arazisinde kullanılan otomobil
lerin sayısı 24, Almanyada ise on 
beş milyondur. Avrupada bugün
kü otomobil istihsali derecesine 
nazaran birkaç sene sonra Rusya 
müstesna bütün Avrupada kulla
nılan otomobillerin sayısı Ameri· 
ka müttehid hükimetlerinde kul
lanılanlara faik olacaktır. 

Üç milyon otomobilin satış 
bedeli yedek aletleri hariç olarak 
bir buçuk milyar Türk lirası tutar 
ki dünyanın en büyük bir mües
sesesi sayılan Almanya devlat de
miryolları senelik hasılatının dört· 
te üçüne müsavidir. • 

Santa F e'nin 
guzel kızları 

Cenubi 
Amerika. 
da, Arjan 
tin hükO· 
metinde 

Sanla Fe isminde bir şehir var· 
dır. Bu şehir, kadınlarının güzel· 
!iği ile meşhurdur. San ta F e ka
dınları umumiyetle siyah saçlı si· 
yah veya koyu mavi •gözlü, pem· 
be beyaz, çok mütenuip vücnd
lüdürler. Bu sebeple cenubi Ame
rikada vakit ve hali yerinde olan 
herkes Sanla F e' den bir kız al· 
mak ister. Şimdiye kadar yüz bin· 
!erce güzel Sanla Fe'li kız ya· 
bancılarla evlenmiş ve başka 
memleketlere ritmiştir. 

Şehrin belediyesi bunu nazarı 
dikkate alarak 15 • 20 yaş ara
sındaki kızların belediyeden izin 
almadıkça başkalarile evlenemi· 
yeceklerini ilin etmiştir. Sanla 
F e sıcak memlekettir. Bunun için 
kızları pek çabuk çocukluktan 
genç kızlık çağına geçerler. Bu
rada izdivaçlar ekseriyetle 16-18 
yaş arasında olur. Belediye yasa· 
ğı ilin edince zeogin yabancılar· 
la · ·evlenmeğe hazırlanan kızlar 
bir çare bulmuşlar, şehirden ka
çarak başka ı:ıemlekette evlen· 
meğe başlamıştır. 

Belediye bunun üzerine izin
siz yabancı memlekette evlenen 
aileleri hakkında takibat yapaca
ğını ilin etmiştir. Yeni karar genç 
kızlar arasında büyük heyecan 
uya'ldırmıştır. Sanla Fe \..ızları 

belediyeyi protesto etmek ve ka
rarıo değiştirilmesini temin eyle
mek için toplantılar yapıyorlar. 

hı polis hafiyeleri gibi olsaydım o 
rece madam Lükörü boş yere so
kaklarda arataca&'ıına gidip Freri 
sokağında papazın evi civarında 
beklerdim. Papaz belki casusların 
şefi değil ama Fransaya sevkedi• 
lecek itilaf devletleri askerlerinin 
iaşesi, saklanması ve sevki işlerile 
meşru! olduğu muhakkak. 

Şimdi izahatımı bulasa ede· 
yim: 

Merkez kumandanlığı mensup
larile müşterek projeler yaptıkça 
teşebbüslerimde daima muvaffaki· 
yetsizlikle karşılaştım. ·Bununla da 
kalmadı, düşman teşebbüslerimden 

haberdar edildi. •Bir hadisede bu· 
ou isbat edebilirim. Buna mukabil 
sizinle çalıştığım zamanlar her şey 
yolunda fidiyor. 

Netice şu: Arkadaşlar arasın· 
da ya bir geveze, ya bir hain var• 
Şüpheliler bir kaç kişiden ibaret: 
Kolonel kont Font Niderstol, yüz· 
başı baron Fon Ştroberr, papaz 
Hüppen,Iabt, birinci mülhim Haym 

Mardin 
bir 

hattında feci 
tren kazası 

Bir trezen , posta ile 
carpıstı ; 1 kisi öldü 

c uma gecesi saat 24 de Mardinden hareket eden posta treni , Cu· 

martesi günü saat 7,30 da Tuen ve Gocar istasyonları arasında 

feci bir kaza yapmıştır. inişte bulunan posta lokomotifi makinisti , Lir
denbire mukabil istikametten gelmekte olan bir trezeni karşısında bul
muştur. inişin fazla ve sis dolayısiyle rayların ıslak bulunuşu treni dur· 
durmağa imkan vermemiş, feci müsademe vukua gelmiştir . Trezende 
bulunan 4 amelede yol çavuşu Mehmed feci şekilde parçalanarak öl· 
müş, amele çavuşlarından Halel çok ağır yaralanmıştır . 

Hadise derhal Urla Müddeiumumiliğine bildirilmiş , Müddeiumumi 
muavinlerinden B. Ahmed Semiz vaka yerine gelerek tahkikata el koy
muştur . 

Kaza mahallinde keşif yapılmış, Şeftrenle makinist Urfaya götürül-
müştür . 

x 

ÜZ2t2~ 
LiG MAÇLARI 

Lig maçlarına pazar günü devam olunmuştur. Milli mensucat genç
lik kulübü, Demir Spor gençlik kulübüne 6 - O galip gelmiş, idman 
Yurdu gençlik kulübü, Ziraat Lisesine hükmen galip sayılmıştır. Seyhan 
gençlik kulübü - Malatya Mensucat maçı 1-1 berabere bitmiş, Ada· 
na Erkek Lisesi Muallim mektebini 2-0 bitmiştir. 

Son hafta maçlarından sonra kulüplerin Puvan vaziyeti şöyle ol • 
muştur. 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağlup Attığı gol Yediği, gol Puvan 

Milli men. g. k. 13 
Er. Muallim 14 
idman Y. G. K. 12 

Er. Lisesi 14 
Malatya M. g.k. 15 
Demirspor g. k. 13 
Seyhan G. K. 13 
Ziraat Lisesi 14 

10 
9 
8 
7 
5 
5 
3 
3 

2 
2 
3 
l 
3 
3 
3 
2 

Toros G. K. 12 O l 

Toplama 120 50 20 

1 
3 
1 
6 x 
7 
5 
7 x 
9 x 

11 

50 

50 13 35 
45 17 34 
34 9 31 
23 40 28 
25 31 28 
24 30 26 
9 34 21 

17 27 21 
10 36 13 

237 237 237 

Not: (X ) işaretli puvanlarda birer hükmen mağlubiyet vardır. 

Balıkesirde bir dok
tor taslağı yakalandı 

Balıkesir (Hususi) - Bir çok 
hastaya reçetesiz ilaç vermek su· 
retiyle para almak suçundan dün 
bir ihtiyar adam yakalanmıştır. 

Yapılan tahkikata göre, Aygö
ren mahallesinde oturan 65 yaşla
rında Halil Tunca isminde ihtiyar 
bir adam, ozon ·zamandanberi, şeb· 
rimizdeki hastaların bir çoklarına 
reçetesiz ilaç ve haplar vererek 
para kazanmat11 imiş .. 

Müteaddit kimselere verdiği 
iliiçlarıo hiç birisi bir layJa temin 
etmediğinden bu sahte doktor tas
lağının hilekarlığı çabuk meydana 
çıkmıştır. 

Zabıta dün kendisini, yine bi
risine bap satarken suç üzerinde 
yakalamış ve haplarla birlikte ad
liyeye sevketmiştir. 

B. Sinan Tekelioglu 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan meb'oaumuz B. Sinan Te-

--- - ---
ilave ders alan 

öğretmenler 
ismet lnönü kız enstitüsü biç

ki ve dikiş öğretmeni Rafet Akal'a 
ayni okulda, akşam kız sanat oku 
lu biçki dikiş stajyeri Müzeyyen 
Barlasa ismet lnönü kız enstitüsün
de, aksam kız sanat okulu biçki 
dikiş stajyeri Nerimana ismet lnö
nü kız enstitüsünde ilave ders 
verilmiştir. 

Basra yolile memleketi
mize otomobil lastigi geldi 

Ankara (Hususi) - Basra yo
lile yapılmakta olan ticari müba
delelere devam olunmakta ve ih
racat inkital etmektedir. Bu yol 
ile mühim miktarda otomobil ve 
kamyen lastiği ithal edilmiştir. Las
tikler şimdiki halde Ankara rüm
rüğünde bulunmaktadır. 

kelioğlu dünkü trenle Ankara ya ha· 
renet etmiş ve istasyonda dostları 
tarafından uğurlanmıştır. 

CASUSTUR il 
Çeviren : EF - KA == .. 

ve mülizim Şmit ... 
Konrad itiraz etti.: 
- lmkinı yokl Bu ihtimal •n· 

cak bir casusun bunlardan birinin 
şabsiyetile bürünmüş olması takdi
rinde akla gelebilir. Halbuki .... 

F riç atıldı. 
- Harpte hiçbir şey imkan

sız değildir. 

Kompars rülümseyerek. 
- Müsterih olun, dedi. AJ

manyada hepsi kakkında tahkikat 
yaptırdım. Papaz Hüppenşlabt ha
kikisidir, yerine başkası geçmiş de
gil., Papaz 1885 de Lorende Kut
tendrof da doğmuş. Haym 1880 de 
Müoibde, Şmit 1885 de Hamburg
da doğmuşlar. Diğer iki zabite ge
lince, bunlar bergün yirmi eski ar· 
kadaşile karşılaııyorlar. Hüviyetle
rine başkası bürünmüş olsaydı bu 
çoktan meydana çıkardı. 

Zaten işi neden böyle en fena 
tarafından alıyorsunuz? Ben ara
mızda ya bir reveze, yahut bir ha· 
in var dedim. Aradaki fark, vatan· 

perverlik hislerinizi korumağa kafi 
gelecek kadar değil mi? 

Friç ile Konrad endişe ile şef
lerine baktılar. Ooun böyle istihza
lı konuştuğu zaman son derece 
ciddi olduğunu bilirlerdi. Sen Ko
renten merkez kumandanlığı zabit
lerinden casus olan acaba kimdi? 

Kompars devam etti: 
- Bu hadisede gene bir de· 

lil yok ve galiba hiç olmıyacak. 
Çok mahir ve harekitımızdao da
ima haberdar olan bir hasımla mü· 
cadele etmekteyiz. 

Kati kanaat getirinceye kadar 
bu beş adamı adeta imtihan ettim. 
Bir ay süren bu imtihandan sonra 
aldığım netice şu oldu: içlerinden 
üçü temizdir, dördüncüsü hemen 
hemen tamamile temiz, beşincisi 
ise şüphelidir. 

Friç sordu: 
- Bana kati surette kanaat 

retirdinir mi? Kati bir emniyetle 
mi söylüyorsunuz? 

( DflflQmı oar ) 

Tütün 
Rekoltesi 

1941 senesi umumi tütün re
koltesinin 65.434,069 kilo olduğu 
anlaşılmıştır. Tütün mıntakalarm· 
da yetişen mahsulün miktarı hak
kında bir istatistik hazırlanmıştır. 
Bu istatistiğe göre lzmirde 16,204-
503 kilo, Manisada 10,790,624, 
Samsunda 7,829,760 Muğlada 
5,708,992, Trabzonda 3,730,741, 
Tokatta, 3 milyon 271,466, Bur
sada 3,246.659, Kocaelide 2,587-
326, Balıkesirde 2,211,661, Ma
latyada 2,012,134, Boluda 1,970-
478, Aydında 1,084,303 kilo is
tihsalat elde edilmiştir. Tütün i· 
şiyle uğraşan 3971 köyde 23,440 
kişi ekim yapmışlardır. 

Vilayet umumi mec
lisi dün toplandı 

(Baştarafı birincide) 
bulunmadığını beyan etmiştir. 

Azadan bay zeki Akçalı, bu 
kayıkların arazi sahiplerine ait bu
lunmasındayn mübayea işinin tatbi
kine imkin olmadığını söylemiştir. 
. Müteakiben Valimiz Bay Faik 
Üstün demiştir ki: 

" - Meclisi umuminin rüsüm 
almıya salahiyeti olmadığı meselesi 
mevzuubahs olmakla beraber bu 
kayıkların mübayeası cihetinin araş
tırılması lazım gelir. Biz eğer ka
yıkları mübayea edecek olursak 
o zaman kayıkları değil bunların 

geniş sahillerini de mübayea 
etmek icabedecekdir ki bu da bize 
çok büyük mali külfetler tahmil 
edecek, masraf karından çok ola· 
<:aktır. ,, 

Nihayet, kayıkların mübayeası 
doğru olmayacağı neticesine varıl
mış, ancak bunların belediyeler 
hududu içinde belediyelerce, köy
ler hududu içinde de köy ihtiyar 
heyetlerince kontrolu muvafık gö
rülmüş, mazbatanın tekrar dahiliye 
encümenine sevki kararlaştırılmıştır. 

Köy ve kaza okullarında tah
sillerini bitirip orta tahsile devam 
etmek üzere Vilayet merkezine 
gelen fakir köy çocuklarının med
rese köşelerinden kurtarılması, bir 
araya toplanması için Bay Mehmet 
Keçi oğlu tarafından verilen takrir 
okunmuş, maarif encümenine havale 
olunmuştur. 

Bilihara, Adana - Karataş yolu
nun inşasına dair oalia müdürlügünce 
hazırlanan rapor okunmuştur. B. 
Faik Üstün, bu yolun hakikaten 
fena vazıyette bulunduğunu anlat
mış, 1941 yılı bütçesine konacak 
fazla para ile gerek bu yolun ge
rek kozan yolunun yapılmasına ça
lışılacağını bildirmiştir. 

Rapor Nafia incümenine havale 
olunmuş, toplantıya nihayet veril
miştir. 

Yeni çıkan eserler 

Radyo 
Konferanslan 

Mat~uat. Um~m müdürlüğü 
muşavırlerınden değer 1 i 

muharrir Bürhan Belgenin Ankara 
radyosunda günün meseleleri etra
fındaki konferansları radyo dinle· 
Y i c i 1 e ri n i n büyük bir alaka 
ile takip ettikleri çok faydalı ko
nuşmalardır. Şimdiye kadar verilen 
konferanslar 12 küçük ve zarif ki
tap içinde toplanmış bulunuyor. 

ikinci büyük dünya harbinin 
bellibaşlı meselelerini tedkik eden, 
yerinde fikir ve mütalaalar ileri 
süren bu konferansların kitap ha
linde intişarı, Bürhan Belgeyi Tür
kiy<ı radyosunda dinleyenlere, bu 
konuşmaları bir kere de okumak 
fırsatını vereceği için ayrı bir zevk 
teşkil edecektir. 

Ancak.. gazetemize gönderi· 
len kib&plarda "Ankara Ulusal mat· 
baası., kaydinden başka bir kayda 
rastlıyamadık. Okuyucu bu kitap
ları nereden ve ne fiyatla tedarik 
edebilecek? 



tı Ş.bat 1941 

den sonra en ehemmiyetli şahsiyet 
Amiral Darlan oluyor. Darlan, La-

valın kabi:ıeye ahnması için Vişiyle 

Paris aresında mekik dokuyordu. 
Fakat söylendiğine göre, Lival 

miştir. Trablusugarp işinin azamt 
bir ay içinde tamamlanmış olması 

çok kuvvetlidir. 
Bu itibarla ltalyanların bundan 

sonra çok daha az mukavemet e

Dahiliye nazarla 
ğım da i'Jlemiş ve 
fakat Peten ver 
meyince bu şekil 
de değişiklik ol 
muştur. 

Harp ve 
Diblomasi 

deceklerine bükme 
dilebilir.Zira ba-
zı ltalyan kuvvet 
leri Fransız hudu
dunda olup bun 
ları İngilizlere kar 
şı kullanmak çok 
zordur. 

Hariciye nazarı 

f'landen Petone 
-Btlltara/ı Birincide-

yazdığı istifa mektubunda Alman· 
ya ile Vişi hükQmeti arasındaki 
vaziyeti de anlatmaktadır. 

Flanden mektubunda diyor ki : 
"Bana Hariciye nazırlığını vermiş
tiniz. Ben bu vazifeyi yapmaya ça· 
bştım. Maksadım Almanya ile Fran
sa arasında işbirliği tesisiydi, lakin 
mütareke şortlarına da riayet et
mek lazımdı. Bu iki şıktan hiç biri 
yapılmadığından istifa ediyorum ... 

Flanden tarafından yazılan bu 
mektup ayni zamanda İngiliz iddi
alarını da teyid etmektedir. Bilin
diği gibi Almanlar Fransız donan· 
masanı almak ıçın Peteni 
tazyik ediyorlar ve buna işbirliği 
diyorlardı. Alman tazyiki yine d.!· 
vam edecektir.Ancak Vişi'nin buna 
ne kadar zaman daha mukavemet 
edeceği günün en mühim bir mese· 
lesidir. 

Cenovamn bombardımana 

Cenova'nın bombardımanı 
hakkında İngiliz başvekili 

Çörçil demiştir ki; "Almanların, 
askerlerini Cenova'dan vapurlara 
bindirerek şimali Afrikaya tecavüz 
etmeleri ihtimalleri vardı. Bu se· 
heple Cenovayı bombardıman ettik. 
Filhakika Cenova bombardımanında 
manalı bir kuvvet tezahürü de var· 
dır ki Akdenizde bu lngiliz haki· 
miyeti bilhassa Afrikada General 
Veygand üzerinde müessir olacak
tır. Cenovanın bombardımanı ayni 
zamanda Vişi üzerine tesir icra 
edecek ve diger Akdeniz devlet· 
lerinin vaziyeti erini tarsin eyliye
cektir 

Garip bir iddia 

B ingazinin lngilizler eline 
geçtiğini Anuldo Roma rad 

yosunda söylediği bir nutukta beyan 
etmiş, bu hadisenin tesir uyandır
dığını söylemiştir. Fakat Bingazinin 
düşmesi karşısında Roma radyosu 
garip bir iddia ileri :ıürmüştür: Bu 
radyo Fransızca olarak yaptığı neş
riyatta, lngilizlerin Afrikadaki ha· 
rekatı dolayısile Fransız mfüıtemle

kelerinin tehlikede olduğunu, Fran
sızların bu noktada uyanık bulun· 
muı lizımgeldiğini bildirmştir. 

lngiliz ilerleyişi 

Halen sahil yolundan Trablus 
garba dogru ilerlemekte olan lngi 
liz motorlu kuvvetleri Trablusu ya· 
kınden tehdit ettikleri gibi Çat 
mıntakasından ilerleyen hür Fran· 
sız motorlu kollarıda "bunlar Bel
çika Holanda ve Fransızlardan 
müteşekkildir ., cenuptan bura 
rasını •tehdit etmelrtedirler. Hür 
Fransız kuvvetlerile lngiliz motor
lu kolları İtalyanların bulunduğu 
mevkiye hemen hemen ayni mesa· 

fededirler. 
Bingazinin zaptı ile esir alınan 

bir ltalyan ordu ve bir kolordu 
generalinder. maada beş general 
daha esirler arasında bulunmakta 
olup şimdiye kadar esir edilen İtal
yan generallerinin adedi yirırıidir. 

Bingazide ele geçen malzer.ıe 
nin çok mühim olduğu şimdiden 
tahmin edilmektedir. Zira Libyaya 
dağılan ltalyan malzemesi umumi 
yetle bu limana gönderiliyordu. 

Alman hava teş~~~ri 

Şimdi de biraz Alman hava te· 
şekküllerinden !ve konui yer 

!erinden bahsedelim: 

Alman hava kuvvetleri halen 
altı hava ordusu, bir müstakil ha
va birliği, bir deniz birliği, bir 
talim ve terbiye tümeninden mü· 
rekkeptir. 

Bu hava ordularından 2 si İn· 
giltereye karşı kullnılmaktadır. bun
lar Tümen itibarile de fazladırlar 
ve konuş•yerleri şimali Holanda ile 
Norveç, Danimarkadır. 

ikinci hava ordusu Belçika ve 
şimali Fransada; üçüncü ordu garbi 
Fransada, dördüncü ordu karargahı 
Viyanada, birinci ordu şarki Alma
ya ve Polonyadadır. 

Altıncı Alman hava ordusu ise 
Romanyadadır ki bunun tam teşki· 
latlı olup olmadığı henüz malum 
değildir. Ayrıca, ltalyada müstakil 
bir hava birliği vardır. 

Görülüyor ki Alman hava kuv
vetleri Manştan k:ıra deniz ve Si
cilyaya kadt.r geniş bir sahaya 
dağılmış bulunuyorlar. İngilizler ak 
denizde ve Y ıananistanda hakimi
yeti tesis ettikleri müddetçe bu 
kuvvetleri ltalyadan çekmek zor 
olacaktır. 

Alman hava kuvvetlerinin te 

lngiliz motorlü kuvvetleri Bin· 
gazinin cenubunda Agedable mev· 
kiinden batıza doğru geçerek Trab
lasrarbe doğru ileri harekete de
vam etmektedir. lnriliz motorlü ve 
zırhlı birlikleri sahil üz.erinde bu
lunan Elageyla'yıda zaptetmişlerdir. 
Seri bir hareketle bu kuvvetlerin 
bir anda batıda bulunan Sird kör
fezine varmiş bulunmaları çok muh
temeldir. Veyvelin planı artık an· 

laşılmıştır: 

şekknl tarzında bir bölükte on iki 
tayyare vardır. Üç bölük bir tabur, 
üç tabur bir alay, üç alay bir Tü
men ve 3-6 Tümen bir ordu teşkil 
etmektedir. Bir Tümen 480 tayya
reye maliktir. Üç tümenli bir ordu
da faal tayyare adedi 1300 dür. 
her Tümene iki :av alayı, bir ketif 
alayı verildiSZ.i gibi aynca iki Tü
menlik bir paraşut ordusu olduğu 
da söylenmektedir. 

Radyo Gaseteıi 

Londra 10 r(a.a) - Başvekil Karadenize. inen nazilerin dişlerini 
Çörçil dün akşam radyoda bir nu şimdidan Bulgaristan& geçirdikleri 
tuk söyleyerek lngiliz milletine ve söyliyerek demiştirki: 
imparatorluğa hitap etmiş, evvelki "-Bunun Bulgar hükfimetinin 

Akdeniz lngiliz filosu 
tarafından 
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hitaptanberi geçen beş ay içind~ muvaffakiyetiyle vuku bulduğunu 
cerayan eden bütün vukuatı hula- farzetmemiz lazımdır. Bugün Bul-
sa eylemiştir. Çörçil iki diktatöre garistanda birçok tayyare meydan-
kendileri için za- ~-----------....,...,. larında binlerce 
fer saatinin çaldı· ço•• • ı • Alman müstahdi-
ğmı zannettikleri rç 1 1 n mini bulunmakta-
bir anda tek ba- dır.Almanlar Bul-

şana karşı koyan ingiliz mı·ııet·ıne garistandan geç-
lngiliı milletinin mek için hazırlık· 
kudretini belirt- H •ı ta bl lar yapmışlardır. 
miş ve bu kahra Ve belki de şu 
man mukavemetin J ·ı· B anda böyle bir ha ngı ı:ı aşoekili , Alman-

Cenovaya 
yapılan 
taarruz 
ltalyan üssünde 
yangınlar cıkanldı 

' 
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gerek imparator· rekete başlamış 
1 k k b. ı yanın müstakbel maksa-u ta gere ır e bulunmaktadırlar.,, 
şik Amerika mil- dını izah ediyor Bulgaristanın Ro 

~~!~~0 d~ü!;:~: Naziler dişlerini Bul: ~:.ri:~ım~~~a;~ 
~~~iliz :;~:~:~ garistana uecirdiler ~:~::ç ib~:a~~ 
dığı h a Y r a n ,, ' cagı ümidini izhar 
lık hissini tebarüz Almanlar Bul • eden Çörçil söz-
ettirdikten son- garlstandan geç- lerine şöyle devaıo 
ra,hiç bir medeni ml'k için haz1rhk· eylemiştir: 
camianın g ö r - lar yapmıtlard1r • "- Eğer bütün 
roediği bir imtihanı Belkl de tU anda Balkan millet-
cesaret ve mu- böyle bir harekete !etleri birlik olur 
vaffakiyetle geçi ba,lamıt bulun _ lar lngiltere, ve 
ren logiliz milleti k Türkiye tarafın-

ma tad1rlar • ,, nin maneviyatının dan yardım göre 
en ufak bir sar- ,_ ______ • ------- rek b i rl i k t e 

sıntıya uğramadığını, bilakis misli 
asla görülmedik şiddette bir alev 
haline geldigini söylemiştir. 

Çörçil düşen Fransayı arkadan 
bıçaklıayan hiylekir hissiz ve fena 
adam diye tavzif ettiği İtalyan dik. 
tatörü Mussolinin hayvani bir ihti 

rasla saldırdığı Yunanistanda uğ
radığı z.elilane hezimeti hatırlatmış 
ve Arnavutlukta Yunan kamçıları 

altında acıdan kıvranan Mussolini

nin İngiliz ve imparatorluk ordula 

rı tarafından Trablusta uğratıldı· 

ğı müthiş hezimeti tebarüz ettire
rek modern harbin bütün vasıtala 

rile mücehhez 10·11 fırkalık bir 
orduya karşı 110 kilometrelik bir 
çölü bir hamlede aşarak bütün bu 
kuvveti ya imha, veya esir etmek 
suretile perişan eden İngiliz ve 
imparatorluk ordusunu ve onun 
kahraman kumandanlannı minnet 
ve sitayişle yad eylemiştir. 

lngiliz başvekili " motorlu ka 
ra, hava ve deniz kuvvetlerinin 
kara ordusile yapb(ı parlak işbir
liği olmasaydı Trablus seferi milm 
kilo olamazdı.,, dediktensonra fU 

sözleri il1ve etmiştir: 
" - Bu işbirliğinin kudretini, 

bu sabah şafakla beraber Akdeniz 
donanmamız. amiral Sommervil'in 
kumandası altında Cenova körfezi 
ne girerek Alman nazilerinin Ce· 
zair veya Tanusta general Veygand 
e taarruz etmek üzere vapurlara 
binebilecekleri ba deniz Ouünil 
ezici bir tarzfla bombardman etti· 
ği zaman gördük.,, 

Çörçil, ltalyan imparatorluğu· 
nun inhitatına işaret etmiş ve ya
pılan f enalıklarm tamiri zaruretini 
kaydettikten sonra, Amerika yar· 
dımından Hopkins ve Vilkinin zi 
yaretlerinden şükranla bahseyle· 

miştir. 

hareket ederlerse Avrupa
nın cenuişarkisinde bunları yenme· 

ğe kafi ıelecek Alman kuvvetleri 

toplanıncıya kadar çok aylar ge· 
çer. Ve bu aylar zarfında birçok 

şeyler olabilir. Amerikan yardımı 

müessir oldukça, hava kuvvetleri
mi:r. fazlalaştıkça şarktaki orduları· 

mızın kuvveti büyüdükçe, muhak
kak ki bir çok şeyler olacaktır.,, 

Çorçil, Maltaya karşı yapılan 

Alman hücumunun uğradığı bezi. 
meti kayid ve bıı hücumu yapan 

150 pike bombardıman tayyaresiıı
den 90 ve daha fazla sının tahrip 
edildiğini beyan ile merkezi Akde
nizde ve biltün Akdenizde lngiliz 
hakimiyetinin kat'i olduğunda israr 
eylemiştir. 

Çörçil lngiliz adalarına karşı 
istila tehlikesinin hiç bir zaman 

geçmiş sayılamıyacağını, herkesin 

böyle bir tehlikeye karşı hazır ol
ması icabettiğini söylemiş ve de
miştir ki,, 

•·- Hitlerin harbi kazanması 

için lnriltereyi mahvetmesi lazım
dır. Hitler Balkan devlerine tab· 
ripler aaçabilir,Ruıyadan büyilk e-
yaletler koparabilir. Hatti Hindis
tan kapılarına kadar gidebilir. Li
netini Avrupada ve Asyada, daha 
uzakta her yerde saçabilir. Fakat 
bütün bunlarla mukadderatının ö
nüne reçemiyecektir. istila ettiği 
milletler ve daima denizlere ve 
havalara bikim Britanya impara
torluğu, daha doğrusu lngiliz dili 
konuşan bütün dünya elinde adele
tin kılıncı olduğu halde onu arka. 
sından takip edecektir.,. 

Başvekil, nutkunu Ruzvelte hi
tap ederek ve lngiliz milletiOP. iti· 
mad etmesini istiyerek bitirmiştir. 

Atinada alArm 

L"ndra : · ıo (a.a) - Bahriye 
nezaretinin tebliği: Cenova hare· 
katı hakkında mufassal malumat 
gelmiştir. Amiral Gammervil'in ku
mandası altındaki kuvvetlerimiz 
Rinav " Suvari Makgrigor,, Mala
ya '"'" Suvari Palizer,, , Arkroyal 
" Suvari Holland,, , Şefild " Su
var i Larkon,, zırhlileri ile onlara 
ref a\c.et eden hafif kuvvetlerden 
teşekkül ediyordu. 

Cenova ve civarına 300 ton
dan fazla obüs atılmıştır. Anzaldo 
P.lektrik makineleri fabrikasiyle yi
ne Anzaldo kazan fabrikası büyük 
hasara uj'ramış ve büyük yangın· 

lar çıkarılmıştır. Şehrin elektrik 
fabrikası ateşe verilmiştir. 

Liman trafındaki tesisatta 
muazzam yangınlar çıkmıştır. Ma
zot ve petrol sarnıçlarına, iaşe re· 
milerine müteaddit isabetler olmuş· 
tur. 

Deniz tayyareleı imiz de pettol 
tasfiyehanesine ve civardaki diğer 
hedeflere tonlarca infilak ve yan· 
gın bombaları atmışlardır. Diğer 

Deniz tayyareleri Pizada tayyare 
meydanına ve şimendüfer hattına 
büyük hasar ika etmişlerdir. 

Müdahaleye teşebbüs eden iki 
ltalyan tayyaresi düşür!Hmüştür. 
Bir tayyaremiz Ü$SÜne dönmemiş· 
tir. 

Coğrafya 
(f Baştara/ı ikincide/ 

bu civarda tutunmaları ihtimali 
pek azdır. Çünkü arkalarında beş 
yüz kilometre uzunluğ-unda bir çöl 
sahası vardır ki, bu çölde esaret· 
ten kurtulabilecek asker döküntü· 
lerinı beslemeleri, pek milf kül ola
caktır. Ôyle :rannediliyor ki :.. Ma
retal Graziani ordularının dokiln
tilleri , ricatlerine devam ederek 
Trablusgarb yalunlanna kadar çe· 
kileceklerdir • 

lnrilizlerin Bingazi mıntaka
sını dilşman döküntülerinden te
mizledikten sonra takib harekatına 
devam edip etmiyeceklerini bil
miyoruz. Bu, lnğiliz Başkumantl;an
lııtının vereceği karara bağlıdır . 
Her halde yakın ıünler , bizi bu 
hususta tenvir edecektir. 
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Ankara Radyosu 
[ 10 Şubat Sah J 

9,00 Program ve memleket 
ıaat ayarı 

9,03 Aians haberleri 
8.15 Müzik: Hafif parçalar 

Pi.) 
9,45,10,00 Ev kadını ·Yemek 

listesi. 
12.30 Prorram ve memleket 

'AAt ayarı 
1233 Müzik: Türkçe pliklar. 
12,50 Aians haberleri 
13.05 Plaklarla ıarkılar prog-

ramın devamı. 
13.20-14.00 Müzik: Karışık prog-

ram (Pi.) 
18.00 Prorram ve memleht 

saat ayarı, 
18.03 Müzik: Cazbat (Pi) 
18.30 Konuşma [\:iftcinin ıaati). 
18.45 Müzik: Çiftcinin saali. -

Zeybek oyunları. 
19.00 Müzik: ispanyada yarım 

saat [Pi] 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

ajanı haberleri. 
19.35 Müzik: Radyo fasıl be -

yeti. 
20.15 Radyo razetesi. 
20.45 Müzik: Radyo küme he

yeti - klasik program. 
21.30 Konuşma ( Hakuk ilmini 

r_ayma kurumu adına general Rifat 
Tqlcın: 

''Devlete kartı borçlarımızdan 
askerlik mGkeUefiyeti"). 

21.45- Müzik : Radyosalon 
orke11traıı (Violonist Necip Aşkın 
idare,,inde ) 

1. Lehar: Şen dul operetinden 
vals 

2. Heuberger: Şarkda - Ra
mazan bayramı. 

3. Enrelberger: Manon ( Vals 
Boston) - Bedriye Tüzünün iştira· 
kiyle. 

4. Sorge: Kulübede daha ışık 
var • 

5. Drigo. Esmeralda ( Bale 
Suit'i ) 

6. Luigini: Mısır balesi 
7.Drigo: Arlökenin milyonları 

balesinden Suit [ Polka ] 

Bundan sonraki harekat arazi 
ve ikmal müşkilleri arzetmesine 

ı . rağmen, Baş kumandan, mevcüt 
~ her tehlikeyi gö~e alarak bütü Lib· 

ya topraklarından ltalyanları atma
ğa veya imha etmeğe karar ver-

KIZILA YA 
Aza olmak yurt 
Borcudur. 

Bundan sonra başvekil Alınan 
yanın müstakbel maksadı ne ola· 
bileceğini araştırmış, Macaristanı 
Yutan ve Romanyayı istila ederek 

Atina: 10 [A. a.] - Dün Ati
nada iki hava tehlike işareti veril
miştir. 

İ yene evinde kabul eder. (9) : . : ••••••••••••••••••••••••••• 

8. Pachernegg: Viyana suit'i. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

ajans haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilit. Kambiyo - natuk borsası 
(?='iat). 

22.45 Radyo salon orkestrası pror
pr<>rramının devamı. 

Tefrika No. 
72 

Demiyorlar mıydı? Söyliyenle
rin hakkı varmış. işte nümuneıi 
bizzat kendi gözleri önünde duru
yordu. 

Kimil paşa ba hadiseden sonra 
asıl mabadma geçti: 

- Efe, dedi, dağlarda bir aürü 
eşkıya türedi. Bunlar halka rahat, 
buur vermiyorlar. Senin fikrin ne
dir, bükOmet ne yapmalıdır? Ben 
Ôdemişe bu iş için ıreldim .. 

Çakıcı efe ba sual kaqwocla 
dGtantır ~bi oldu. 

- Htlktmetin oli 11Z11ndar pa
ş:ıı"" d"'di bu ralı lı11k1 ılarm itterte 

2 

Ç AKICI 
hakkından gelir .. 

Ve derhal sözü değiştirerek 
başka vadilere saptı. Kamil ,paşa, 
Çakıcı efenin bu iş üzerinde konuş· 
"makl.·istemediğini anlamıştı. O da 
bahsı değiştirdi. . . 

Ertesi günü Kamıl paşa lzmıre 
Çakcı efe de Kayaköyüne dünmüş
lerdi. Kimil paşa lzmire geldikten 
sonra garip bir hadise ile karşılaş
mıştı. ltalya sefaretinin teşebbüsile 
saraydı&n Çakıcı efe ile konuşmak 
müsaadesini alan ltalyan General
larından Baron V anutelli ile madamı 
lstanbuldan lzmire gelmişler ve 
beraberlerinde Dahiliye nezaretin
den vilayete hitaben birde tahrirat 
retirmişlerdi. Halbaıki Parisli ( Lö 
Tan) gazetesinin lzmir muhabiri 
olup ötedeoberi viliyetten Çakıcı 
ile konuşmak mÜJ&adesi istiyen M. 
Loıtan Laufoa Gais' e Vali paşa 
müsaade etmiyordu. 

Baron ve madamı Kimil paşayı 
makammda ziyaret ederek tahriratı 
verdiler. Arbk vali için yapacak 
bir ıey yoktu. Ba mUaaadeyi . çar· 
naçar o dn tevid ve \tabul etti. 

Fakat Tan gazeresi muhabirine iıin 
vermemek hususundaki inadının 
manası ve kıymeti kalmamıştı. Bu 

da M L • mrttl· sebeple o . ustan ı ça6-
kendisini Baron ve Barontesle ta· 
nıştırdı ve beraberce Çakıcı~ın 
yanana gitmelerine müsaade e~ti: e 

Kamil paşa Lö Tan muhabırtn. 
lbu müsaadeyi daha evvel verecekli· 

Fakat Çakıcıyı pek başka tnrlü 
tahayyül ettiğinden Avrupa raıete· 
lerine bir propaganda zemini baıar· 
lamıı olmaktan korkuyordu. Faka~ 

d, • d b" • natÜ kı işte ken •sı e ızzat gorm..., . 
Çakıcı efe öyle insanlık harici bı.r 
mevcudiyet değildi. Bilikia ken~1: 
sine göre konuşup rörtışmesını 
pekit• biliyordu. . 

Baron Vanutelli Aydıu dem~r 
yola çuval claireı:i müdürü M. Mır: 
zan'ı beraberlerine alarak hasusı 
bir trenle Hacı llyular (şimdiki ilk. 
kurşun ) istasyonuna gittiler· Çakıcı 
efe bu ziyaretten daha evvelce 
haberdar edilmiş ve kendillİDin de 
mavafakati jıtilısal olUOJDUltu. 

Hur:ıda hir noktaya lşart't et· 

EFE\, 
mek isteriz. Malilm olduğu veçhile 
Ç~kıcı efe kel Hayımı Kayaköydeki 
evıne e"ya 1 • . l . . 

• Y a ması ıçın zmıre gon-
derırken ( eşya güzel olsun, lzmir· 
d~n. büyük misafirler gelecek ) de
mıştı. Baron Vanutellinin lstan· 
boldan müsaade almasiyle Çakıcı 
efenin Hayıma bu sözleri söylemesi 
ayni ayın içinde vukabuldutuna 
iÖre tereddütsüz iddia olunabilirdi
ki Çakıcı efenin sarayda da taraf· 
tarları ve muhbirleri vardı. 

Zira Çakıcının Kayaköydeki 
tvine bu ftalyan Generalı ile Lö 
Tan muhabirinden başka (büyük 
misafir) gitmemiştir. 

Baron Vanutelli ile madamını 
ve gazete muhabirini istasyonda 
Yusef Levi efendi karşilamıştı. Yu
sef Levi efendi o vakit Alyoti'lerin 
şimdi de Gülcü zadelerin malı olan 
çiftlijin mildürü idi. Kendisi elye
vm Burnavada oturur ve lzmirde 
tiltUn ticaretiyle iştiğ'al eder. 

Yusef Levi efendi ecnebi mi· 
ufirleri alarak Gilmüşlll çiftlijiııe 
gatordü. Mi~afirler o ~eyi çiftlik-

YAZAN 

Zeynel Besim 

te reçirmişler ve Alyotilere misafir 
kalmışlardı. Ertesi günü Kayaköye 
geçtiler. Çakıcı efe, F atmacığı için 
yeni döşetip dayattığı evde idi. Kı
zanlarını, hacı Mustafamn idaresin
de misafirlerin istikbaline yollamiştı. 

ltalyan Generalı ile madamı 
ve Lö Tan gazetesi muhabiri, Yo· 
sef Levi efendinin tercümanlığile 
izahat ala, ala yaklaşmışlardı. Ôn· 
lerine ansızın Hacı Mustafa pürsilah 
çıktı. Arkasında da kızanlar o hey· 
betli kılık vo kıy af etleri le bekliyor· 
lard1. ~lacı u.ustaf a Y osef Levi 
efendiye hitabetti. 

- ltalya paşuile gazeteci bun· 

lar mı? 
- Bunlar efe .• 
- Öyleyse kendilerine, söyle 

efe selim ediyor. Bizi hoşreldine 
yolladı. Bu dakikadan itibaren emir· 
lerindeyix. 

Yoıef Levi efendi bu sözleri 
Baronla L.ö Tan muhabirine tercü· 
me etti. Madam la baron zeybek· 
ler• yiyecek ribi bakıyor. Allah 

(DeoaiMwtr} 

22.SO Müzik: Danı müz!ği [Pi] 
23.25/23.30 Yarınki pr~ram 
kapanış. 

J!:e Nöbetci Eczane 

Fuat eczanesi 
( Y enipostane yanında ) 

1 T A K V t l\J: 1 
11 Şubat 1941 

SALI 

YIL: 1941 - AY 2 Güa:42 Kuım 96 
Ruıni 1356 • ll. Kuma 29 
Hicri 1'60· Malaanuı 14 

Çifçl Blrllilnden 
7 Şubatda ekseriyet ol· 

mamasına bina' en Birliiimiz' 
in yıllık toplantısı ikinci ve 
son def' a olarak önümüzdeki 

14 şubat cu:nı gln Ü 5ğledeo 

1 

ıonra saat iki buçukda yine 
Belediye karşısmda ki, Ada
na kulübll ulonunda yapala-
catından ve çif çimizin ibtiyaçl8rl
oa dair mühim meseleler._..... 

~-······ şulacağmdan arka~ ilk 
behemebll p]nielert .... ..... "' 



BUGON 

Asri Sinemada 
Suvare Bu akşam Matina 

Hiç bir filmin kazanmadığı bir muvaff akiyetle devam ediyor ? ... 

Mecnunun şarkdarı 
ünir Nurettin 

... . 1 

Leylanın şarklları 
Müzeyyen Senar 

Tan sinemasında 
Akıllara durgunluk veren emsalsiz maceralar filmi Amerikanm şehirlerini uçu. 
rarak 15 milyon insan öldüren gangesterlele 130 milyon halka dayanan polis 
teşkilatmm muthis mücadelesini tasvir eden şaheser 

Radyolu polisler 
~~·~..,..~·~;.: .. :.~ • ._~ ... ~.-:C~~~x .. x .. r ... x .. x ... -, 

3o kısımlık Seryal film başhyor. iradesi zayıf olanlar bu filmi seyredemezler 
Pek yakında : Büyük bir macera filmi daha 

Hintliler geliyor 

BUGÜN MATBAASI 
=Son Sistem Makinelerle 

Basılan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N) Matbaa
sında Yapllabilir 
S·ız de· TABA ~İT İŞLERİNİZİ 

' (BUGÜN) Matbaasına 
YAPTIRINIZ. 

T. İŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

941 Modeli 
DÜRKOPP- bisiklet· 

K E ş ı o E L E R: leri 92 senelik bir 
4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. 

3 ,, 1000 " 
3000. 

2 .. 750 " 
1500. 

4 
" 

500 " - 2000. 
8 .. 250 ,, 2000. 

35 .. 100 .. 3500. 

80 .. 50 
" 

4000. 

300 " 
20 

" 
6000. 

Lira 

" - " .. 
" .. 
.. 
" 

say v e tecrübe 
mahsülü bir şahe· 
serdir. 

Bilhassa 941 modellerindeki 

yenilikleri "DÜRKOPP ,, 
senenin en meşhur bisik· 
/etlerinin birincisini yap· 
maktadır. 

UMUMi SATIŞ YERi 

Alsaray Sinemasının 
Göstermekte olduğu Mevs~minin en güzel ve Şahane 
Musiki ve Aşk filmi olan 

Mc§lVU TlYlliil@l Şc§llrl!<O~O 
c-z-x-::c-x-::ı:-::ı::-z-x-x-x:-x-~-x-:x:-ı~~-x-x-x-:ı 

c.e.%'-x-x-x-::ı::-x-::c::-x-:x-x-x-x-x-x-:x-:ı::-~··:t-:x-x-:::ı::-:ı:-:; 

Türkçe sözlü müstesna Süper film çok beğenildiği ve 
büyük bir rağbet gördüğü cihetle bir kaç gün daha 
devam edecektir • 
ilaveten: Tino Rossi'nin yegane rakibi 

JEAN LUMİER 
Tarafından temsil edilen güzel bir film 

Geçe yarısı şarkısı Fransca sözlü 
Bu gece mutlaka ALSARA YA gidiniz ve birbirinden 
güyel bu iki filmi birden görünüz. Telefon 212 

Gelecek proöram 
Sabırsızlıkla beklenen en büyük şark filmi 

Yıldız Sultan 
Türkçe sözlü - Arapça şarkılı 

Adana elektrik şirketine 
imtihanla memur almacak 

3659 numaralı kanun hü
kumlerine göre, askerlik hiz
metini yapmış ve tecrübeli 
bir muhasip imtihanla alına· 
caktır. Taliblerin 28- şubat 
1941 de imtihana girmek Ü· 

zere o tarihten evvel tahsil 
ve hizmet vesikaları örnek· 
lerini eklemek suretile refe· 
ransları ve kısa tercümei hal· 
lerini bildiren bir mektupla 
şirkete müracaat etmesi li· 
zımdır. 

Kanada İngiltere için tükenmez bir menbadır 
( Başlara/ ı ikincide ) 

Tersanelerdeki faaliyet de çok büyüktür. 1914 - 1918 harbinden 

sonra Kanadada mevcud 30 tersaneden sekizi, sipari~siılik yüz.ünden, 
kapanmıştı. Şim• i bunlar açıldıktan başka yeni tersaneler de kurulmuş
tur. B. Hovve, 16 tersanenin 50 milyon lngiliz lirası kıymetinde gemiler 
inşa etmekte olduğunu söylemiştir. Bu gemilerin arasında bilhassa 64 
korvet vardır. Bunlar:denizaltılarla mücadele için en yeni tip gemilerdir. 
Bu 16 tersanede 14 bin işçi çalışıyor. 

Kanadada tayyare imalatı da son derece terakki etmiştir. Mühimmat 
nazırı, 8 tayyare fabrikasına 3200 tayyare sipariş edildiğini ve tayyare 
fabrikalarının genişletilmekte olduğunu söylemiştir. Kanadada yapılan 
tayyare motörlerindcn başka Amerikaya da beş bin motör sipariş edil
miştir. Kanada, havacılık sahasında tayyare imalinden başka pilot yeliş· 
tirmek suretiyle de büyük yardımlar ediyor. Bir senede yetişecek pilot· 

12 439 1 ların mikdarı 22 binden otuz bine çıkarılmıştır. 

iLA.N 
Adana Cumhuriyet Müddei 

Umumiliginden 
Adana ceza evinin 1000 

kuruş maaşlı katipliği açıktır. 

Memurin kanununun 4 üncü 
maddesindeki evsafa haiz olan
ların evrakı müsbitelerile bir
likte imtihan günü olan 12-
2·941 tarihine kadar Adliye 
encüm~n reisliğine müracaat· 
lan ilin olunur. 

445 

Halkavi reisliğinden 
( Konferans ) 

12-2-941 çarşamba günü 
saat 20,30 da evimiz salo· 
mında, Beden terbiyesi mü-

Kanada, maden serveti itibariyle de mühim bir mevki işgal etmek
tedir. Son seneler zarfında üçüncü derecede b.ıkır istihsal eden memle
ket olmuştur. ( Birinci yüzde 28.9 la Amerika, ikinci yüzde 17.1 le Şifi, 
üçüncü yüzde 11.3 le Kanada) 1913 de senede 35 bin ton bakır istih
sal ederken 1940 da bu miktar 350 bin tonu bulmuştur ki, bu miktar 
sulh zamanında bütün lngilterenin ihtiyacını karşılamağa kafidir. 

Harp levazimi için birinci derecede lüzumlu olan nikel en ziyade 
Kanadada vardır. Kanadada bütün dünya nikelinin yüzde seksen sekizi. 
ni istihsal eder. Amiant istihsali, dünya istihsaline nisbetle yüzde 51,9 
alüminom yüzde 11 d'r ki Almanya ve Amerikadan sonra üçüncü relir. 

940 ~enesinin ilk ayı zarfında Kanada 4,558,162 barit (bir barit 159 
litredir) madeni yağ istihsal etmiştir. Diğer birçok maddelerin istihsalin· 
de büyük terakkiler vardır. 

Hülisa Kanada, lngiltereye yardım etmek için muazzam bir gayret 
sarfediyor. Bu memleket iptidai madde,yiyecek, mamul madde itibariyle 
tükenmez bir memba t«!şkil etmektedir. 

Feriha ve Mürşide 
ŞIK BAY ANLAR Evi 

Dikim 

Eski adres : Yeni istasyon asfalt caddesi 

Yeni adres : Asri sinema caddesi Cümhuriyet ilk 
okulu karşısındaki sokakta Trahom dispanseri karşı· 

TUrkiye iş Bankasına para yat1rmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemlt olursunuz. 377 

NECiP ôZY AZGAN dürü Bay Rıza Salih Saray sında . 1,2,5,5,6,7 423 

.... ··-· ... ~ 
Haydin 

YENi SAAT VE FENNİ GÖZLÜK SATIŞ YERi 
VE T AMIRA TINl YAPAR 

YENİ OTEL KARŞISINDA • ADANA 

Lonoines , Zenith , Arlan ve emsali her 
nevi kadın, erkek, kol ve cep zarif saaf
lanmız oeldi •• Bu saaflann tekmil yedek 
par çalan özel o ı a r a k fabrikalarından 
getirilmiştir • 

Ayrıca ~e~nt Zeiss zarif 
gözlüklerımız de mevcuttur ..d 

~~--- Tamirat garantilidir ....,; .... ,.~ 

/ mtigaz S a h i b i : Cavit ORAL 
Umumi Neşriyat Miidiirii : A11ukat Kemal ÇELiK 

Ba$ıldığı Yer : BUGÜN Matbaası • Adana 

Asfalt Cadde No. 94 tarafından ( Beden terbiyesi 
ve çalışmalarımız ) mevzulu SATILIK BAG YERİ satılıktır. Talip olanların Kız 
bir konferans verilecektir. Lisesi karşısında 28 numaraıl 

Giriş serbesttir. Yılanlı mezraasında Bay haneye müracaat etmeleri ilinı 
Konferans salonu 19,30 Zeki Enerin bağının yanında olunur. Lise karşısında 28 

Dörtyol Ağzı 

ADANA 

da açılır. 11,5 dönümlük bir bağ yeri 435 numarada Nakiye .......................................................... 
D·ıkkat. Ho vı Kişe~inden piyango bileti alan muhakkak • rozog U zengın olur. 

D•kk t Zevkle dinlemek ~e net seda almak istiyen mutlake 
1 a : H O R O Z O G L U Mağazasından ceryanll veya akümülatörlü 

Dikkat: Gramafon almak istiyorsanız Horozoovıu· w • Mağazasına ugrayınız her çeşıt 
Gramafonlar gelmiştir. PLAK fiatlar• (125) kuruştur 

Dikkat: Her nevi okul Kı·taplarını 
Kitap evinden tedarik etme 
niz. men faatın1z icabıdır. 

ve okuı Malzemesini Horozoğlu 

Adres : Adana Merkez oteli altında Horozoğlu 1 
·~··· .. ··········~···············,,., •••• ,,,,,,.,,.,,. 


