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Yardım kanunu 1 

Yazan : CAViD ORAL 1 
Jl - A nkara 

Büoük Mıllet M oc\isın n dünkü 
cel'ie i inde a!iker ailelerine ya

pılacak yardı·n k'lnu:ıu müz~kere 
v , kabul edild;. O ı altı m ,d leden 
jb3ret olan V(' mnbtclit Uir eı'ci.i· 

m~nde iyi i~l~nmi' ve 'yi hazırl~n· 
m ı ş bulunan bu k:-.nurıun, tJ.tbika t 
sahasın da bi r ab ıklığ1 maru z ~al· 
m;ıma~ı iç in Bnyük Meclist e de 
hass:ısi y etle üı~ rinrle d uruld u. 
Maddeler ayrı ayrı ve ı ha ta lı bir 
su ret te müz1kere ve münakaşa 
mevzuu yapılrh , 

Bu ela gö•teriynr ki; hük Qme
ti~ memleketin en büy ük bir ihti· 
yacını k arşılama k suretile ve tak
dirle karş ıl anacak bu kanunu Bü
yük Millet Mecli•i ne takdi •n etmiş 
ve Büyük Mec!i.in büyük bir t it iz
likle bu kanunun üzerinde durması 
asker ailelerine yapılaca k yardım 
kanununun ehemmiyetini kendili· 
ğinden tebarüz e ttirmiş olacaktır. 

Hakikaten hatıralarım ı zı biraz 
yoklayacak ve Cumhuriyet rejimin· 
den evvelki devirleri; kocaları, 
kardeşleri, babaları, askerde, muh· 
telif cephelerde va tan müdafaası 
için döğüşen, vatan müdafaası için 
yuvasını aç biiliç bırakmış ulan 
insanların çocuklarıo1n , ailelerinin 
uğradıkları leci ve korkunç man
zaraları hatırlıyacak olursak, Cum· 
huriyet hükQmetinin ortaya koydu· 
ğu bu kıymetli eserin mana ve 
mefhumunu daha iyi anlamak im
kanını bulmuş oluruz. 

Asker ailelerine yardım de· 
yip te geçmiyelim. Bu yardımın 
gerek memleketin sosyal nizamında 
yaratacağı ferahlık ve gerekse 
evını terkederek gece ve gündüz 
hudud boylarında nöbet bekliyen 
kahramanlarımızın kalbinde, kafa· 
sında uyandıracağı emniyet, iaşi· 
rah ve manevi kuvvet bakımların· 
dan bu kanunun tesiri fevkalade 
büyük olacaktır. 

Düşünelim ki İn!lan bu dünya· 
da ne için yaşamakta ve ne için 
çalışmaktadır? Aile mefhumu bu 
dünyada insanlar için en büyük 
kıymet ifade eden şeylerden birisi 
değil midir? Aile mefhumunu tak· 
dir edemiyen bir insanın vatanını 
sevmesi mümkün müdür? 

Şu halde kendisini vatan biz· 
metine veren, vatanının ve vatan
daşlarının emniyeti ve selameti 
uğrunda icabında ölmek için ceb· 
hede bulunan bir askerin, yanında 
bakacak, besliyecek bir kimsesi 
olmıyan karısının ve çocuklarının 
sefaletini ve ıstırabını duydukça, 
düşündükçe onun manevi bir hu
zur içinde, kahramanlık hisleri za
yıflamadan, sarsılmadan hudud 
bekçiliği yapınasına imkan var mı
dır? Gayet tabii olarak onun her 
an, her zaman dü~üncesini evinde 
bıraktığı genç karısı teşkil edecek 
ve kulaklarını sefalet ve yoksul
luk içinde bdba diye bağrışan yav· 
rularınıo hazin iniltileri muztarip 

edecektir. 
işte büyü~ Meclisin dün tas

vibine mazbar olan asker ailelerine 
yardım kanunu böyle bir ihtiyac1 
karşılamak , böyle mi111 bir ıztırabı 
önlemek ve memleketin havası 
içinde Milli bir tesanüdü, mane
vi bir kuvveti yükseltmek ve ar
tırmak maksat ve gayesile hazır· 

lanmıştır. 
Kanun her bakımdan iyidir ve 

mükemmeldir. Öyle ümit ederiz ki, 
bu kanun tatbikat sahasında da 
iyi netice verecektir. Yalnız şu 
noktayı nazarı dikkate almak li· 
zımdır ki; bir kanunun kıymeti 

kağıt üzerinde olmaktan ziyade 
faaliyet sahasında göstereceği mü
essiriyetle ölçülebilir. 

Bu mülahaza ile asker ailele
rine yardım kanununun müsbet 
ve müsmir neticesinİJ görmek 
için bu kanunu tatbik edecek
lerle bu kanunda mükellef tutulan 
vatandaşların karşılıklı bir alaka 
ile bu kanunun tatbikatını kolay
laştırmalar icabeder. Bunun da ya· 
pılacağına hiç şüphe etmemelidir. 
Çünkü vatanını, milletini seven 
her vatandaşın memleketin mi111 
tesanüdünü, milli emniyet havasını 
.c:uvvetlendirecek, içtimai en bü
yük bir hastalıta mani olacak bu 
kanunun iyi ve kusursuz tatbik 
edilmesine çalışmaktp. yalnız Milli 
ve vatani bir vazifeyi yapmış ol 
mıyacak, bu vazifenin bir do de-

• 

!..~~'-~_g_a_l~e-d-il-en~-M.:::..in~s~k:..,;ş~e~h~rı~·n~d~e..;...b_i~r......;A~l-m~•-n~~as_k_•_r_i~işaret 1 memurluğu yapıyor ---..J 

BAŞVEKiL 
Fransanın yeni Ankara 

büyük elçisini kabul ettiler 
Büyük elçi, Ebedi Şef'in kab· 

rini ziyaret ederek muhteşem 
b i r ç el e n k b ı r a k t ı 

Ankara 12 (a. a.) Başvekil doktor Refik Saydam bu gün saat 

11.30 da Başvekiilette FrAnsanın Ankara büyük elçisiai kabul etmiştir. 
Ankara 12 (a. a.)- Yeni Fransız büyük elçisi bu gün Atatürk-

.. kkat kabrini ziyaret ederek kabre muhteşem bir çelenk koy-
un mu va -.1 . · B · t d 

b d• Ş f'ı" n manevi huzurunda e gı mıştır. u zıyare esnasın a 
muş ve e ~ ı e . 
büyük elçiye elçilik erkanı refakat eylemek~e~dı.. . ··ıh l"k R d ' 

Büyük elçi bugün Büyük Millet _m7clısı reısı Abdu a ı en a 

• Yüksek tahsil talebeleri 20 j\ğustos - 30 

EylQI arasında kamp yapacak 

Ankara 12 - a.a Maarif ve

killiğfoden tebliğ olunmuştur: 
Bütün yü~sek tahsil müessese

lerindeki talebenin tecil edilmiş 
olan kampları 20 Ağustos - 30 
E.ylül tarihleri arasında ve yirmi
şer günlük iki devrede aşağıdaki 
tertibe göre yapılacaktır. 

1-lstanbul üniversitesi hukuk 
iktisat ve edebiyat fakülteleriyle 
yüksek ticaret okulu ve güzel sa
natlar akedemisinin kampa tabi 
talebeleri birinci devreye dahil ol· 
duklarından bunların nihayet 18 
ağustos 1941 tarihine kadar kayıd 
için lstanbul talim taburu komu
tanhğı~a müracaat etmeleri lazım· 
dır. 

'.!-Fen ve tıp fakültelerinin 
asker ve sivil tal~belerile yüksek 
mühendis ol<ulu ve orman fakültesi 
nin kampa tabi talebeleri ikinci 
devreye dahildir. 

Bunların da nihayet 8 eylül 

Sofyada bir ca- 1 

susluk davası 
lngiliz ateşemili· 
teri yahudilerin 
yardımile ,bir şebe· 
ke kurmuş! 

Sofya 12 a.a - Sofya divanı 

harbi y .. ni bir casusluk vaka•ını 

muhakemeye başhyacaktır. 
Niyevni gazetesi bu gün iddi· 

anameyi nf"Şretmiştir. Buna naza. 
ran eski lngiliz ateşemiliteri bilhas 

rin milli ve insani zevkini almış 

ve tatmış olacaktır. Vatanperver 
bir adam, insanlık mefhumunu 
idrak eden bir kimse için bundan 
daha büyük zevk ne olabilir? 

1941 tarihine kadar kayıd ıçın Is· 
tanbul talim taburu komutanlığın• 
müracaat etmeleri lazımdır. 

3-lkinci devreye dahil okul· 
lar talebesinden ikmali ola~lar 
kamplarını birinci devrede yap•· 

caklardır. 
4-lstanbuldaki kamp yatı de

ğildir. 
5- Anlı.aradaki bütün yüksek 

okulların kampa tabi talebeleri 
kamplarını 10 ile 30 eylül arasında· 
ki ikinci devre de çadırlı ordu· 
gahda yatılı olarak yapacaklar· 
dır. 

Bu gibilerin nihayet 8 eylül 
1941 tarihine kadar kayıd için 
Ankara talim taburu komutanlığı
na müracaatları lizımdır. 

6- Bütün yüksek okullardaki 
kız talebe, atış vazifelerini, ders· 
lere başladıktan ve nazari olarak 
yetiştirildikten S()nra yapacaklar· 
dır. 

sa Yahudilerin yardımile siyasi, u · 
keri ve iktisadi haberler vermek 
için bir şebeke kurulmuştur. Bun· 
dan başka bu ajanlar sabotaj ha
reketlerinde bulunmakla tavsif e· 
dilmişlerdir. 8 maznundan yedisi 
mevkili bulunmaktadır. Dö Golün 
Yunanistandaki başlıca ajanı olan 
Fransız Yahudisi lsidor kaçınağa 
muvaffak olmuştur. 

Dr. Süleyman 
Kunta ip 

Konya doğum hastanesi baş· 
hekimi doktor Süleyman Kuntalp, 
sıhhat vekaletince şehrimiz doğum 
hastanesi başhekimliğine tayin edil
miş ve vazifesine başlamıştır. Ay
ni zamanda çok kıymetli bir nisa· 
iye mütehassısımız olan Süleyman 
Kuntalp'e muvaffakiyotler dileriz. 

c:ı 11 ""' 
Bı 1 ~r 

"' ordusunda 
tasfiye 

Genel kurmay baş

kanı değiştirildi 

-~ -
Alman ordusu 
cenuba döndü 
Ruslar Dingeper'in şark 
sahiline çekildiler; Alman· 
lar Odesa ue Nikolagef'i 
alarak Karadenize çık· 
maküzere 
- Radyo 

gazetesi -
• Almanların cenuba doğ· 

ru, Odesa ve Nikolayef limanla 
rını alarak Karadeniz• çıkmak 

için bir hamle yaptıkları ve mu· 
vallak oldukları bildiriliyor. 

Londra radyosuna göre, Al. 
man ordula~ı halen Nikolayeften 
ancak 50 kılometre mesafededir. 

Malum olduğu üzere, Sov
yet kumandanlarında Mareşal 
Voroşilol ile Tımoçenko şimal· 
deki, Mareşal Budiyeni de Ki. 
ydf etrafındaki ordulara kuman. 
da etmektedirler. Geçen muha
rebe haftasında Smolensk ve 
Moskova'yı hedef tutan Alman. 
lar şimdi cenuba dönmüş bulu
nuyorlar. 

F.ondra radyosu Sovyetlerin 
Dinyeper nehrinin şark sahili
ne &"eçerek yeni mevziler tutmak 
istediklerini haber vermiştir, 

Almanlara göre, Ruslar ilk 
Aalman taarruzunun bu mınta· 
kadan gelec~j"ini zannederek. a•
kerJerinın mühım bir kısmını bu· 
rada toplamışJardır. SmoJenskte· 
ki meydaa muharebesi kazanıl .. 
dııi"ı cıhetle cenup l<us orduları. 
nı da imha zarurıdir. 

ln~ilizler ıse bu Alman iddi
asına inanmamaktadırJar. Bunlara 
gore, Almanlar Swuleosk wuba. 
rebesuıi kazandıkları ıçin degii, 
burada bır netıco eldo edeme· 

dıklerinden cenuba teveccüh 
eylemı~lerdir. ÇünKÜ Sınolen•k 
harbi kazanılsaydı Moskova yolu 
açılmış olacaktıı. 

• İngilizlere göre, alınan
lar şark cephesi etralında bü· 
yük bir propagandaya başlamış· 
ıaraır. lıuyuk zaterıer kazanııııc. 
!drını ve kazanacaklarını ya .. 
maktadırlar' .liunun ıltı sebebı 
varaır: 

ı- Alman balkı harekat bak· 
kında gıttikçe sabırsızlık - t -
mekteuır. gos er 

Vi i ·· · d · . ş uzerın ekı bu yazyikin 
nelıcesı oıarak mareşal Peten, 
Vcy~a d · d n ' amıraJ Üarjan arasın-
,, a k.Onuşmaıar cereyan etmı~tır. 
S~n alınan haberlere gore bu 
':~z~kereler bıtmış ve Veygand 

.. " _ayaJ vazıtesı başına dÖn
m~ştur • Fakat, şimdiki halde 
muzakere edılen meseleler esrar 
perııesı altındadır. 

•Amerikanın Rusya ile mü· 
nasebetı . . . .1 erı gıttikçe samımı eş· 

Rektedir. Amerika hükOmeti 
usyaya büyuk ölçüd~ yardım 

yapmak için karar vermek üze. 
reııır, Amerikada lngiltere na-
mına İmal edilmekte olan tayya· 
relerin üçde biri, lngilterenin 
muvafakatiyle, Rusyaya gönde
rilecektir. 

Japon sözcüsüne göre, Am· 
erikan malzemesi Viladivostok 
yolile sevk olunacaktır. Halbuki 
Japonya buna razı değildir. 

Amerikanın bu teşebbüsü 
uzak şarkta bir harp doğurabi 
lecektir. 

Diğer taraftan Japonya Hin 
diçinide 50 bin asker toplamış 
Siyamı tehdide başlamıştır. 

Siyam müdafaa kararında 

lngiltere Siyama yardım azmin
dedir. Amerikada kendini lngil 
terenin arkasında telikki etmek 
tedir. 

Bazılarına göre, Japonya 
Almaoyanın kati zaferinden emin 
olmadıkça harekete geçıniyecek 

/Devamı dördüncude} 

1 

• --··-·--"'· 
Alman kıtası, yanan bu Rus kasııbusının J 

önünde ilerlerken _ 1 
bır 

Alman 
taarruzu 
arttı 

llerll'lyiş cenupta teh· 

ditkAr bir vaziyet alıyor 

Londra 12 ( a. a. ) - Sovyet 
Alman cephesinde ikinci Alman 

taaruzu yeniden şiddetlenmiştir. 

Odesa ile Kiye! arasındaki ileri 
hareket inkişaf etmekte ve cephe· 
nin diğer kısımlarındaki Alman 
iteri hareketlerinden daha tehdit· 
kar bir vaziyet almaktadır. 

Sovyet bava kııvvetleri Berli
ne karşı yeni bir hücumda bulun
muşlardır. Cephelerde geniş ölçü· 
de bava muharebelerinin cereyan 
ettiği haber verilmektedir, 

Bertin 12 (a.a.) - Alınan av
cı tayyareleri bu •abalı Kiye! 
mıntakasında yaptıkları keşif ha· 
rekatı esnasında 27 Sovyet tayya· 

resi düşürmüşlerdir. 

Berlin 12 ( a.a ) - Alman 

aavaş tayyareleri 5 ağustosta Uça 
kof limanında ceman 3300 toniJ,i. 
toluk 4 küçük vapur batırmış

lardır. 

Moskova 12 (a. a.) - Bugün 
kü Sovyet tebliğinde aşağıdaki 
mütemmim fıkra bulunmaktadır: 

Almanlar ve Finler tarafın· 
dan harp başladığındanberi görül
medik bir şiddetle Murmansk fze· 
rine yap1lan taarruz muvaffak ola
mamıştır. Bu mıntakaya 31 defa 
hücum eden düşman tayyareleri 
hiç bir muvallakiyet elde edeme· 
mişlerdir. 

Pasifikte 
Vaziyet gittikçe 
gerginleşiyor 
Londra 12 ( a.a ) - Pasifik· 

te vaziyet o kadar gergindir ki 
Japonya tarafında Siyama' Birman· 
yaya, Singapura karşı yapılacak 

bir h:reket muhakkak surette 

bu mıntakada bir harbe sebebiyet 

verecektir. Bu hakikati müdrik 

bulunan Avustralya devlet adam

ları müdavelei elkiırda bulunmak 

üzere toplanmaktadır. 
Siyam hükOmeti de memleke· 

tin istiklalini ve toprak bütünlüğü· 
nü müdaffa edeceğini bildirmek· 

tedir. Siyam'a girecok muhtemel 
mütecavize karşı şiddetle mukabe 

leye hazırlanmaktadır. 

Melburn 12 [a. a.] - Dün 

12 saat süren toplantıdan sonra 
kabinenin bugünkü ictimaıoda da 
Uzak şark vaziyeti tekrar tetkilt 
edilmiş ve Avustralya hükQmeti 
tarafından Londraya bir elçi gön 
derilmesi meselesi etrafında görü· 

şülmüştür. 

Başvekil ve diğer nazırlar 

Avustralyada siyasi görüş birliği 

temini lüzumunu ileri sürürek Lond 
raya elçi tayinini tasvip etmiş

lerdir. 

lnglllz tayyareleri 
garbi Almanyaya 

hUcum ettiler 
Londra 12 (a. a.) - Salahiyetli 

bir membaadan öğreniJdij'ine i'Öre, 
lnıiliz bombardıman tayyareleri 
dün ıece garbi Almanyadaki be· 
deflen bDcua etaıftıwdJr, 

•• 

Mareşal Göring 1 

Goring 
tevkif 
edildi 
Mareşalin 

muavinide idam 
olundu 

Londra 10 a.a. - ( Reuter ): 
Mareşal Goering ile muavini General 
Milcb'in askeri vazifelerinden afle-

dildiklerine dair olarak şayi olan 
haberlerin Alman boşk•ımandanlığı
nın hususi tebliğlerinde, ne biri· 

nin ne diğerinin isimlerinin bu 
tebliğlerde zikredilmemekte olma· 
aile teeyyüd etmiş bulunduğunu 
Moskova radyosu dildiriyor. 

Goering'in ne olduğu hakkın

da biç bir malnmat yoktur: fakat 
Bertin civarında bir tahaşşüt kam

pına sevkedildiği de söyleniyor. 
General Milch'in de Gestapo tara
fından tevkil edildiği bildiriliyor. 

Yahudi menşeli olmasına rai· 
men, Goering sayesinde en yüksek 
askeri mertebeyi ibzar etmiş olan 
General Milcb; Himmler ile Goeb
bols'in şiddetli menfuru idi. Ber
linde General Milch'in tevkifini 
müteakip Himmler'in emrile Ges· 
tapo tarafından idam edıldiği şa 

yiaları dolaşmaktadır. 

Fransız hüku-
metinin niyetleri 

Berlin, hariçte ya
pılan tefsirleri sU
kOnetle takip e
diyor 

Bertin 12 (a. a.) Fransız bil· 
küm~tinin niyetleri hakkında ha
riçte çıkarılan şayialar tecrübe 
balonu suretinde tavsif edilmekte
dir. Alman ve Fransız bükQmetle· 
ri muhtelif meseleler hakkında 
daimi temas halinde bulunmakta 
ve Berlinin siyasi mahlıllerinde 
Vişi bükQmetinin vaziyetine dair 
hariçte yapıl, n tefsirler sükOnetle 
takip edilmektedir. 

Alman harh.: iye nezareti, ze· 
mini yoklamayı istihdaf eden ba 
şayialar hakkında azami ihtiyati• 
hareket etmelerini gazetecilere 
tavsiye eylemiştir. 

Londra 12 (a. a.)- Vişiden 
haber alındığına göre, general 
VeygaadFransız kabinesinin dün .. 
kü toplantısına ıştirak etnıemiş, 
içtimadan evvel Cezaire harekeS 
•yleaıiftir. 
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1 A~keırDük lb>~lhlüsDerö 1 'f j~··~·~~·~·,--;;j-V 

Japon donanma·ı I Yüzm~avuzu~ Nohuda llzami 
fiyat kondu 

ı--, 1 _ Harp Notları 

sının k 
e • ~ Ö tatü•k pa.kmda vücude 

t 1 
~ ~getirilen yüzme havuzu, uvve l Adana için, hakikaten bir nim~t 

oldu. Zaten su bizatihi nimettir. 
"Vecealnıi minel mai külli şey'in 

Almanlar 
p l ô. n 

değiştirdi 
JAPONYA 

Jngillere ve Amerikadan 
sonra dünyanın en büyük 
bahri devletidir. Kuvvctle
rı, muharebe gemisi ve 
ağır kruvazör itibarigle 
Amerikadan zaif ise de 
hafif kruva:ıörü d a h a 

( J a z l a d ı r. 

uzak şarktaki hadiselerin, ora-

lardaki sulhü ve statükoyu 
bozacak bir mahiyet aldığı şu gün· 
lerde Japon donanması tetkike de· 
ğer bir mevzu q)muştur. 

Japonya, lngiltere ve Ameri
kadan sonra dünyanın en büyük 
bahr devletidir. Kuvvetleri, muha· 
rebe gemisi ve ağır kruvazör iti
bariyle Amerikadan zayıfsa da ha
fif kruvazörü daha fazladır. Fakat, 
Amerika, kuvvetlerinin bir kısmını 
Atlas oky1nıısunda bulundu;mak 
zaruretindedir. 

• Muharebe gemileri (Japoncası: 

Senkan ) - Japonların ha· 
len 9 tane muharebe gemisi var· 
dır. Bunların lıepsi de geçen har· 
bin içinde ve sonunda yapılmış, 

fakat sonradan ( 35 • 37 ) senele
ri zarfında, modern icaplara göre 
tadil edilmiştir. Bunlardan Mutu 
ile Nogato 32,720 şer tonluk ve 
23 mil süratinde gemilerdir. Her 
biri 8 tane 40,6 lık, 20 tane 14 
lük, 8, 12,7 lik ikiz namlulu defi 
topu, altı tane sualtı torpido ko
vanı ile bir katapolt ve 3 deni7. 
tayyaresi taşır. 

Bu sınıf gemilerin içinde en 
kuvvetli zırhı olan bu ikisidir. Bor
dasındaki su hattında 330 ila 100 
milimetre kalınlığında zırhı vardır. 

Geçen harbin içinde yapılmış 
olan Hyuga ile ise 29,990 tonluk 
eş ıemilerdir. Bunların sürati de 
23 mil fakat, topları 12 tane 35,6 
lık ana batarya 18 tane 14 lük 
vasat batarya vo 8 tane 12.7 lik 
defi tayyare topu olarak daha za. 
yıftır. Bundan başka 4 su altı ko· 
vanı, bir katapoltu ve 3 deniz tay· 

yaresi taş·rlar. 

Y amasiro ile Huso iki eş re· 
midir. 29,330 ton mayi mahrecin
de 22,5 mil süratindeki bu gemi
lerin 12 tane 35,6 lık ana batar· 
yası, 16 tane 15,2 lik vasat batar 
ya ve 8 tane 12,7 lik ikizli hava 
Jafi topu. 2 sualtı torpido kova· 
nı, 1 katapoltu 3 tayyare!'li mev· 

cuttur. 

Mutu ve Nagato'dan !'lonra 
en kuvvetli zırh bu iki gemidedir. 
Geri k:ılan 3 gemi Haruna, Kiri
sima, Kongo adında 29,330 ar 

tonluk ve hepsinden fazla olarak 
26 mil süratinde olup en son de· 

niz tiibiyesine göre köprü üstü ku 
manda kuleleri ve direkleri tadil 

edilmiştir. 

Fakat süratlerinin fazlalı
ğına mukabil topları daha azdır. 
8 tane 35,6 l;k 16 tane 15,2 lik 
ve 8 tane 12,7 lık dafi tayyare 
topları vardır. Ayrıca ötekilerde 
olcluğu gibi dörder torpido kova
nı, birer katapoltd üçerde tay
yare taşımaktadır. 

Bütün muharebe i'cmilerinde 
tayyareye karşı kullanılan bir çok 
makineli tüfek de vardır ki bun· 
ların sayısı ifşa edilmemiştir. 

Bunlardan başka hali inşada 
42,500 tonluk 8 veya dokuzar ta
ne 40,6 lık top taşıyacak iki mu
harebe gemisi daha vardır. 

• 
Tayyare Gem:leri: Uaponcası: 

Kokubokan) ,- Bu gemiler 
balen altı tanedir. Bunlardan 37 -38 
senelerinde lıizmete girmiş olan 
Hiryo Soryu adındakiler 10050 şer 
tonluk ve 30 mil süratinde 40 ta. 
ne de tayyare taşıyabilen gemiler. 
dir ki kendilerini müdafaa için l 2 
tane 12,7 lik defi topuyla bir çok 
makineli tüfeği havidir. Riyuzy•> 
ise, 931 de yapılmış, 7100 tonluk 
ve 25 mil süratinde bir gemidir. 
24 tayyare ile 12 tane 12,7 lik 
defi topu, makineli tüfekleri var
dır. 

Akari, 925 de yapılmıt:26900; 

----------------------------
tonluk 28,5 mil süratindedir. 60 
tayyaresi ile bir de katapolt! olan 
bu geminin müdafaa silahları da 
kuvvetlidir. 10 tane 20,3 lük top 
12 tane 12 lik defi topu ve maki
neli tüfekleri vardır. Diğerlerinden 
farklı olarak kazanlarında hem kö 
mür hemde mazot yakmaktadır. 
921 de yapılmt~ olan Kagada 
26900 tonluk fakat 23 mil süra-

tindedir. ., . 
Müdafaa silahları Akagı nın 

ayni, fakat taşıyabildiği tayyare 
SO tanedir. Ayni senede yapılmış 
Hosyo, 7470 tonluk, 25 mil süratin 
de bir gemidir. 26 tayyare taşıya· 
bilen bu gemi 4 tane 14 lük, 2 
tane 8 tik defi tayyare topu ve 
makineli tüfeklerle · mücehhezdir. 
Bunlardan başka hali inşada iki 
tayyare gemisi daha vardır. 

• Tayyare Ana gemileri: 
( Japoncası : Sui7.yoki

bokan' ..:... Yukarda adı ve evsafı 
yazılan tayyare gemilerinin hepsi 
de kara tayyaresi taşımaktadır. 

Halbuki, Japonlarda bunlardan baş 
ka, tayyare ana gemisi adı verilen 
ve tüccar gemisinden yahut harp 
gemisi yapılırken tadil edilmiş beş 
gemi daha vardır ki, bunlar di
ğerlerinden farklı olarak deııiz tay
yaresi taşırlar, 

Bu sınıhan Mizuho, TiyoJa, 
Titose adındaki üç gemi 900 er 
tonluk ve 20 mil sür.:ıtindedirler. 

Bunların kaçar tayyare taşıyabil· 
dikleri hakkında malumat yoktur. 

922 de yapılan 17000 tonluk ve 15 
mil süratindeki Kamoi ise 16 tay· 
yare 2 tane 14 lük top iki tane 8. 
lik defi tayyare topu taşır, 14050 
tonluk Notoro'nun sürati 12 mil 
ve topları 2 tane ı2 lik 12 tane 
8 lik deli tayyare ile 16 tayyare"i 

vardır. 

• Ağır Kruvazörler : ( ltto Zyu
nyokan ) - Japonların 12 

tane ağır kruvnzörü vardır. Bun· 
ların Hnguro, Asigara, Nati, Myo· 
ko, adında olan dördü 927 ile 928 
de yapılmış onar bin tonluk 33 
mil süratinde kruvazörlerdir. 

Bu.gemiler, 10 tane i20.3 lük 
~ana batarya 8 tane 12 lik defi tay. 
yare toplariyle makineli tüfekleri, 
dördüzlü grup halinde 8 tane tor· 
pido kovanı 2 katapolt ve 4 deniz 
tayyaresi taşırlar, Tyokai, Maya, 
Atago, Takeo adındaki diğer dör· 
dü 930 ve 031 senelerinde inşa 

edilmiş 9850 şer tonluk 33 mil sü-

ratindedir. 
Bunların silahları yukarıkiler

den ayni olup yalnı1 defi tayyare 
topu 4 tanedir. 

/ Deı1amı yarın} 

/11 ROMAN: 17 1 

hay» değil mi?. 

Artık gençler için tekmeli, 
çelmeli, kavgalı, muştalı «sulu 
spor», şimdilik, namevcut; he· 
men hepsi su sporuyle meşgul. 

Beden terbiye'Iİ bölge müdürlü· 

ğünün nezaket göstererek ba· ~ 
na da bir davetiye yollaması sa· 
yesinde, gençlerimizin bu güzel 

sporJa alakalı çalışmalarını müf· { 
tehirane gördüm; havuzu yaptı· 

ranı, açtıranı, gençlerin istifade· 
sine arzedeni şükranla andım. 

Seyrettiğim müsabakalarda 

alınan neticeler, bölge sporcu· 
luğu için ümit verici vaziyette· 
dir. Fenni icablara göre yüzüş· 

ler ve atlayışlar, Adanalı genç· 1 
lerin bu vadide de muvaff o.iki
yetlerini" vadediyor. Bugünkü 
ciddi tutum bırakılmazsa ilerisi· 
ne, aşağı yukarı, müemmen na· 
zariyle bakabilirir. 

Yalnız işin garip noktası şu: 
Şehrin içinden koskoca Seyhan 
nehri geçtiği halde havuzun su· 
yu motörle arteziyenden alınıyor. 
Bu yüzden, motör işlemediği za· 
man, su durgundur; motörün 
ise daima faaliyet halinde bu
lunması para meselesi. Bu neden 
böyle olmuş, bilmem; bildiğim 

pir şey varsa, Seyhan nehri su-

yundan; süzülerek istifade edil
memesindeki garabettir. Hooş; 

Adana şehrinin mazotla çalışan 
elektrik rabrikası da «acaibi tis'
ai alem» den birisidir ya... Bu 

iş Romanya'da taş kömürüyle 
müteharrik elektrik tesisatı ku. 
rumyan benzemiş ... 

Maamafih, tekrar edeyilJ\, 
şu garabetiyle beraber havuzu 
hangi makam ve hangi zat yap

tırmışsa Allah razı olsun; bu 
memleket gençliğ-ine hakikaten 
iyilik t ı.. Yanlı• bilin" or-

haVUZUO açılma ve işlemesinde 
de valimizle belediye reisimi
zin büyük himmetleri geçmiştir. 

Gönül öyle istiyor ki,. böyle· 
motölü değil, daimi akar sulu 

iki havuzumuz daha olsun. Yahut 

şimdilik havuz spor saatleri ha· 
ricinde, küçük bir bedelle, umu
ma tahsis edilsin de münasip 
bir yere kadınlar için de ikinci 

bir havuz yapılsın. « lstiyen ka· 
dın buraya da girebilir» diyen 
bulunur aroma erkeklerle bera· 
ber yüzmek istemiyen bayanları 
ne diye ya sudan mahrum veya 
itiyadını, kanaııtini terke icbar 

etmeli?. 

ikinci bir hav~z. inşası fikr.i, 

1 

bilhassa Adana gıbı sıcak bır 
şehir için, yabana atılacak dü-1 şüncelerden değildir sanıyorum .• ~ J 

l . . .... ~ 
YY••+~ ~··••T+••• 

Seyhan da dahil olmak 
bazı vll yetlerimizde 
dun kilosu 13 kuruşa 

Uzere, 
n ohu

s tı ac k 

• 

Ankara 12 ( a. a. ) 

Ticare~ Vekaletinden tebliğ edilmiştir: 

29 sayılı koordinasyon kararının birinci maddesile ticaret veka
letine verilmiş olan selfıhiyete istinaden memleket dnhilinde nohudun 
ii7.ami -;atış fiyatlıırı aşağıda gösterilmiş olduğu veçlıile tespit olunmuş· 
tur. 

Başlıca, istihsal ve ihraç mıntııkaları olan Tokat, Diyarbakır, Kon
ya, Antalya, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Kayseri, Sam· 
sun, Çorum, Bursa, Elazığ, Malatya, Burdur, Isparta, Mardin, Seyhsn 
lçel, Denizli ile istihsali kendi istihliikir.e yeten diğer vilayetlerde natu · 
rel temiz nohudun kilosunun çuvalsız tt>ptan fiyatı toplayıcı ve toptan
cı karı dahil olduğu halde azami 13 kuruştur. 

1941 temmuzunun san haftasındaki fili vnziyete göre, daha aşağı 
toptancı fiyatı cari olan istihsal mıntakıılarında ise nzami fiyat aynen 

cari olan fiyatlardır. . " . . 
Nhudun diğer nevileri, yukıırıdaki es~s fıyatla -~ute~nsıben, .m?tat _fıyat 
farkla;ına göre tespit edilir. Diğer bılumum mustehlık veya ıstıhsalı ken 
di istihlakine yetmiyen mıntakalardaki vilayetlerde nohudun toptan fiyat· 
ları mutat surette o mahallin istihlakini en çok temin eden mıntaka· 
sından hakiki nakil ve ambalaj masraflarının ilavesi suretile bulunur. 

Nohudun bütün memleket dahilinde müstehlik fiyatı ise toptan fi· 
yııtlara azami yüzde 15 nispetde bir 1parakeııdeci kar ilavesi suretile 
bulunur. ilan edilecel~ fiyat hadlerinden her hangi bir suretle fada bir 
fiyat teminine gidenler hakkında milli korunma kanununun hükümlerine 
tevfikan cezalandırılmak üzere kanuni takibat yapılacaktır. 

Kayakcılanmız Bolkar 
dağına çıkacak 

Beden Terbiyesi umum müdür· 
lüiünün tensibi ile memleketimizin 

en seçkin dağcılarından müteşek

kil büyük bir kafile 28 Ağustosta 
Bolkar dağında bir tetkik seyaha
tına çıkacaktır. 

Bolkar dağına çıkacak kayak. 
kafilesine Kayseri maarif mü· 

y mk riyıısc 

TUrklye atletizm birin· 
clliklerlnde bölgemizi 
kimler temsil edecek? 

23-14 Ağustosta lstanb~l Ka
dıköy staclyomunda başlanacak 
olan Türkiye atletizm birincilikle· 
rine b_ütün bölgelerin en seçkin 
atletlerı davet edilmiştir. 

Bölgemiz atletlerinden Nihad 
,...alba, Ökkeş Koşkun, Kemal Ôz· 

MUHASİP 
ARANIYOR 
T ALIP OLANLARIN 

T ARSUST A SEBAT ÇIRÇIR 
FABRiKASINA MüRACAT-
LAR 1 · . 
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edecektir. Seyahate ait program 

evvelce bölgemiz tarafından hazır
lanarak federasyona gönderilmişti. 
Bay Muvaffak şehrimize gelerek 
seyahate ait programın teferrna· 
tiyle uğraşmağa bnşlamıştır. 

Sehrimizden Nejad Deniz, Mu· 
allim AlaeJdin Atasoy ve Halis 
Kadri Tokknl knfileye iştirak ede
cektir. 

dilek ve Mustafa Ô .zçelik bu mü. 
sabakalara iştirak etmek üzere ls
tanbula gön<i.erileceklerdir. 

Kafile, bu ayın 17 sinde böl· 
yemi2 Beden Terbiyesi müdürü 
Rı?,;a Salih Sarayın reiıliğinde ha. 
reket edecektir. 

Yeni ders senesi haz1r
hklar1na ba,ıandı 
ilk, · Orta ve Mesleki okulla· 

tedrisatına ait yeni ders senesi 
hazırlıklarına başlanmıştır. 

Orta ve Mesleki tedrisat okul
larının sınıf ve şube sayıları, bü. 
tünleme ··İmtihanından sonra kati 
olarak tesbit edilecektir. 

Re.şatbey mahallesinde yapıl
makta olan ilkokul, ders yılı ba. 
şında bitirilecektir. Bu okul en 
modern terbiye ve tedris vasıtala
rını ihtiva eden örnek okul ola. 
caktır. Ticaret lisesinde de bu se
ne tedrisatına tam kadro ile baş
lanacak, bütün şubeleri raaliyete 
geçirilecek tir. 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK 

Alman-Sov-

yet harbi
ne dair gelen 
telgraflar, Al. 
man ilerleyişi

nin bilhassa 
Ukraynada inkişaf ettiğini, Alman 
!arın, Dnieperle Dniesler arasın
dan ilerleyip Odesa ve Nikola
yef 'i tehdit ettiklerini teyit eyle
mektedir. 

Ukrayrıad:ıki ilerleyiş hak. 
kında Londradan gelen haberler 
hiç de nikbin değildir. 

Ôyle anlaşılıyor ki, bir 
kaç glin evvel de tahmin ettiği
miz veçhilc, Alman tebliğinde 
tasrih edilmiyen yeni karekat sa
hası, Dnieper vadisidir. ve Al. 
manlar şimdi buradan Karadenize 
inmeyi ilk hedef olıırak ele almış· 
lardır . 

Bu takdirde en münbit siyah 
topraklariyle, bütün Ukrayna ça
bucak Almanların eline geçmiş 

olacak ve belki LeJingrattan çok 
daha evvel Odesa düşebilecektir . 
Şimalde bir çok zorluklarla kar· 
şılaşan Almanlar şimdi pltın değiş· 
tirmi.şler ve tazyiklerini cenupta 
arttırmışlardır. Her şey Budieni 
kuvvetlerinin mukavemet derece· 
sine bağlıdır. 

Sovyet tayyareciliği 

Dünkü Alınan tebliğinde ha-
rekat hakkında esaslı hiç 

bir ıoalOmat yoktur. Alm'1nlar ha
rekatın tesbit edilen plin muci
bince inkişaf ettiğini bildirmekte· 
dirler. 

Fakat tebliğ aynı zıımanda 
şimdiye kııJar bütün cephe bo
yunda düşürülen veya imha edi· 
len Rus tayyarelerinin 10.000 e 
baliğ olduğu söylenmektedir. Bu 

hesapça, •So vyet - Alman harbi 
başladığındanberi günde aıağı 
yukarı 200 Rus tayyaresi imha 
olunmuştur. Biz bugünkü yazımız. 
da, harekat hakkında yeni malu
matıı intizaren bu rakam üzerinde 
biraz durmak isteriz. Çünkü Al

manlar bu rakamla bütün Rus 
havacılığının ıışağı yukarı sıfıra 
indii'ini söylemek ister gibi bir 
vaziyet takınmakta, bu iddiaya, 
Sovyetler, Dagö, Ôzel gibi Bal
tık üslerinden kalkıın tayyarelerin 
Berlin'i bombardıman etmesiyle 
cevap vermekte ve vaziyet hak
kında izahlarda bulunmaktadırlar. 

Demek Almanların ileri attık· 
ları rakamlarln Rus tayyareciliği 
yok, fakat Rushrın Berlin'e at· 
tıkları bombnlarla böyle bir tay· 
yarecilik mevcuttur. 

( Devamı Üçüncüde ) 

DİKTATÖRD AŞKI 

Sözlerine daha tatlı bir ifade ile devam 

edebilmek için adota gayret sadetti; 

~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=NAKLEDEN:hfhi&r•ş=~~~ 
E M.1. k d' . bir erkek. 

- vet ı ıtza en ısıne b'" _k 
hali veren üniformasını giyıne~ le 

1 
uyu 

bir hata işlemişti Bunu şiındi an ayor· 

Beni şiirden zev:... almak kabiliye
tinden mahrum mu sanıyordunuz? dedi. 

rarlı çıkarım. Binaenaleyh .. 
Cümlesini tamamlamakta tereddüt 

- iş saatlerinin haricinde de ba
na faydalı olacağını hiç düşünmediniz 
mı ? 

Militza endişe ile titredi. Bu alelade 
sözler bir ilanı aşk mukaddemesi olabilir· 
di. 

Likaydane göstermeğe 
la cevap verdi: 

çalıştığı bir tavır· 

- Hayır. 

Stefan Taldek, onun yanında 
tuia otururken mırıldandı: 

- Ne yazık! 

birkol-

Genç kız, şefin bakışlarını üzerinden 
ayırmadığını görüyordu. Ahi Kendisini 
erkekleştiren üniformayı bir kaç gün için 
bırakmak hususundaki çocukça arzuya 
ne ciiye kapılmıştı? 

izinli bir asker gibi, Militza, o sabah 
(sivil), yani kadın elbiselerini giymi~ti. 

Saçlarını erbest taramıştı. Sılvanya mo
dası beyaz bezde~ ve üzeri çiçek işleme· 
li bir bluz giymişti. · 

Bluzun üst kısmı, gerdanını gog:ıu· 
nün yukarı kısmına kadar açıkta bırakı· 
yordu. 

Stefnn Taldek bunlardan başka, ilk 
defe olarak, kntibesinin güzel ve biçimli 
bacaklarını çizmesiz görebiliyordu. Mini 
mini ayakları zarif sandallar içindeydi. 

du. 

Fakat artık iş işten geçmişti. Tal?e~ 
k b-t- .. ll•v• l kecafetmıştı. artı onu u un guze ıgıy e •. d h 

Onun bir kadın olduğunu artık bır a a 

unutmayacaktı. 

Genç kız böyle endişe içindeyken 
lef yere eğildi, onun yere bırakınış oldu

ğu kitabı alarak sordu: 
- Kitap mı okuyordunuz? 
Militza mırıldandı: 
- Evet, şiir okuyordum. 

lı.tihzasiyle karşılaşmağı bekliyordu. 
Bu (tembel işi gevezeliltlerl) le Taldek 
ancak alay edebilirdi; ondan beklenecek 

bu idi. 

Taldek ismine baktıktan sona kitabı 
ma,anın üstüne bıraktı: 

- Kari Livinskı bizim en büyük şai
rimizdir. 

Ve yavaş yavaş, ahenge son derece 
dikkat ederek, şiir okumağa alışık bir 
adam ıibi, kitaptan bir kıt'ayı ezbere 
söyledi. 

Bu o kadar beklenmedik bir hadige 
idi ki Militza hayretini gizlemeğe muvaf· 
fak olamadı. 

Taldek bunun farkına vardı, mahıun 
bir teboHümle: 

Katibesinin cevap vermesine vakıt 
bırakmadan devam etti: 

- işlerimin, edebiyatcılarla buluşma· 
ma imkan bırkmadığı muhakkak ama ... 

Sustu ve devam etti: 
- Maamafih böyle olması daha 

iyi 1 
Gene sustu, Yumruğunu, şiir 

nın üstüne koyarak düşündü . • 

kitabı

Niha· 

yet 

- Biraz evvel size ihtiyacım olduğıı
ou söylemiştim. diye tekrar söze başla

dı 

.Filhakika sizi öğle yemeği için alına· 

ğa gelmiştim. 

Militza titredi: 

- Öğle yemeği ıçın mi? 
- Evet, öğle yemeği için ... 

ihtiyar hizm~tçi kadın Magda redo
viş bana memleket tertibi bir yemek ha· 
zırlamak istedi. 

Fakat memleket adeti mucibince bıı 

şekilde bir ziyafet bir kişiye verilmezmiş. 
Yemekte bazı merasim de varmış ki bir 
kişi ile yapılması günah sayılırmış, Gö
rüyorsunuz ki burada elin geri fikirler 
hakimi 

Omuz ıilkti ve istihza yollu: 
Aşçı kadını kızdırmaia i'elmeı, za· 

ediyor, katibesine karşı ricakar bir tavır 
takınmak i:ııtemiyordu, Nihayet daveti de 
pek nazikane: olmaksızın yapmak şeklini 
buldu: 

Binaenaleyh bu mecburi davetli 
siz olacaksınız. 

Militza cevap vermiyordu. Taldek 
nazikane bir tavır ve tatlılaştırmağa ça
lıştığı bir sesle davetini tekrarladı: 

- Sizi öğle yemeğine davot ediyo-
rum. 

Genç kız başını eğip hafifçe 
zı bir tavırla cevap verdi: 

- Başüstüne şefi 

Ayağa kalktı. 

Taldek Onun cevabındaki 
sezmedi. 

müsteh-

manayı 

Birdenbire neşelenmiş, 
muş gibi bir hali vardı. 

saadete kavuş-

- Geliniz dedi. 

Genç kız onu takip etti. Endişesi 
artmakta idi. Bu beklenilmedik ziyafette 
neler olacaktı? Vahşi bir münzevi olan 
diktatör birden bire neden yemeği onun· 
la beraber yemek istemişti? Milib:a al· 
danmamıştı. ihtiyar aşçı kadının ziyafetini 

memleket adeti hikayesini teldek, davetine 
bir sebep röstemelc için u:durmuıtu. 

( Devamı var ) 
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YAZAft----
funel b?n 

BUGON 

POLONYA js;;;;et tayyarelerinin' 
~n bir akınında AMERİKA 

- 48-
Sovyet Rusya 
ile askeri anlaş- Beri inde Her Japon te 

şebbüsüne muka· 
bele edecektir. 

istiman ettirerek hapse attı. Kel 
Hasan 101 sene, Dino da on beş 
sene hapse -mahküm olmuşlardı. 

Dino çok yakışıklı, fevkala
de güzel bir erkekti. Türkçesi 
kıttı. Hapishanede Kel Hasandan 
asla ayrılmazdı. Fakat Kel Hasan 
hapishanede de tek durmamış, 

Akki kalesine sürülmüş; oradan
kaçtıktan sonra öldürülmüştü. Di
no, bu sebeple, yalnız kalmıştı. 

işte dokuz senedir yatıyordu. Her 
on senede bir " affı şahane ., çık
tığı için bir yıl sonra hürriyete 
kavuşacaktı. Fakat Dino bu allı 
şahaneye yetişemedi; hapisanede 
ciğerlerini parça parça kusarak 
can verdi. 

Burada, enteresan olması ha
sebile Dinonun lzmir hapishanesin
de anlattığı bir vakıaya tema• e
deceğiz: 

Dioo geldiği zaman hiç türk
çe bilmiyormuş. Bir gün bir han
da bir deve katarına rastgelmiş 

merakla seyre başlamış. Deveci 
develeri; 

- Kıhhh .. 
Diye, diye oturtmuı. Üstleri

ne yük sarmışlar . Sonra develer 
kalkarlarken bağırmışlar. 

Dino anlatıyor: 
- Ömrümde hiç deve görme

miştim. Bunlar ne biçim mahlük
lardı; merak ettim. Develer kal
karken bağırıyorlardı. Acıdım; el· 
terimle işaret ederek : 

- Bre merhametsiz 1. Hay-
vanlara çok yük koydun ; işte ba
ğırıyorlar!. 

Dedim. Deveci gülerek benim
le alay etti. Ben bu işe kızıp du
rurken önde ki mahluk dilini çıka
rıp şişirmesin mi? Şaştım, kaldım. 

Meğer, sonra dan anladım, bu 
mahlOk vaktile Tepedelenli Ali 
paşt zamanında bizım köyü hara
ca bağlatan deve imiş. 

Vaktile Tepedelenli Ali paşa 
bizim Lab köyü cıvarına bir deve 
getirterek başı boş .. lıvermiş. De· 
ve kendi bildiğine dolaşır, yer i

çermiş. Bir gün deve bizim köye 
yaklaşmış. Bir köylü bu kambur 
kocaman mahlüku görünce korku 

içinde koşarak köy halkına haber 
vermiş: 

- Bir mahlOk gördüm, yer 
den göğe kadar boynu var. Kam
bur .. ağaçları, selvileri yeyip biti
riyor ... 

Lap köylüleri silahlanmışlar, 

hep beraber muhbirin tarif ettiği 
yere gitmişler, bakmışlar ki ber
bad bir ejder ha.. Hemen silahları 
çevirip ateş etmişler ve kimbilir 
kaç kurşunla biçare deveyi öldür

müşler. 
Tepedelenli Ali paşa bunu işi 

lince Lap köyü eşrafını çağırt-

sız yaşanmazj gel seni kurtarayım .. 
Bu muayyen ve mahdud hitap 

lar her tarafa yayılmış, her kesçe 
malOm olmuştu. Ali Mollanın eline 
dü(mek demek, para olsa da ol
masa da, ölüm demekti. Hiç kim
se bu akibetten yakasını kurtara
mıyordu ve Gavur imam hemen 
her hafta bir kaç adam keserek 
basta ve melun ruhunu kanla tat
mine çalışıyordu. Kesilenler debe
lenirken efe ruhi bir inşirah için-

• de ihtirasını söndürmeğe imkan 
buluyordu. Adam öldürmemek, ö
len adamın çırpınışlarını göreme .. 
mek Ali Molla için bir azaptı, bir 
yoksulluktu. 

Takip müfrezelerinin muvaffa
kiyetsizliklerinden ümidini kesen 
halk, bu melonun şerrinden kurtul 
mak için hocasını tavsite karar 
vermişti. Baladan ve civarı ahalisi 
vaktile Ali Mollaya ders veren Hü
ıeyin &fendi hocaya giderek yal· 
varıyorlardı. 

- Aman hocal. Ne olursa 
senden olur. Git şu Ali Mollaya 
nasihat et. Eşkiyalıktan vdzgeçsin 
bizi rahat bıraksın. Çifte, çubuğa 
gidemez olduk. Tuttuğunu öldürü· 
yor. Sen onun gönlünü yaparsın. 
Ne olsa hocasısın. Sana hürmet e· 
der. O isti mana razı olsun, hep be
raber padişaha arzıhal verelim, af
fı şahine çıkartalım ... 
Hoca da ayr.i kanaatte idi. Ali Mol
la nihayet talebesin dendi. Kendisini 
kıracak değildi. Sonra bu işin sevabı~ 
da büyüktü. Ümmeti Muhammedi. 
bir zalimin şerrinden kurtaracaktı. 

Hoca bu mülahaza ile kalktı, 

köylülerin tedarik ettiği bir ata 
binerek dağların yolunu tuttu. Köy 
den köye gezerek Ali Mollanın İ· 
zini bulmağa çalışıyordu, Maksa• 
dını her uğradığı köyde açıkça 

söylediği için Ali Molla da hoca

sının kendisini aradığını işitmiş ve 
bir kızanı marifetile : 

- Ben falan yerdeyim, boca 
buyursun. Haberini yollamıştı. Za· 
vallı hoca memnudu. Bu "ebeple 
davete derhal icabette ku!lur et~ 
medi. 

Nöbetçi kızanlardan birisi Hü
seyin efendi hocayı alıp Ali Mol· 

lanın yanına götürdüğü 7arnan yer· 
de sarıklı fesi bir tarafa fırlamış 

kalası sağa, vücudu sola atılmış 

bir cesedle karşılaştı. Bayılacak 
a-ibi bir hal alan bocaya, Ali Mol
la, güler bir yüzle bakıyordu. Ga
vur imamın içi rahattı; zira beş 

dakika evvel ruhunun ifritini yeni 
bir masum kanile sulamıştı. Bu 
yerde yatan ce•ed bizim biçare 
Hiivız Mıstıvaya aiddi. Köyden kö. 
ye dolaşmak suretile cerre çıkan 

Havız Mıstıva o gün Ali Molla 
tarafından çevrilmişti. 

[Devamı var] 

ma yapacak 
Amerikan malzeme
sile mücehhez bir 
Leh ordusu teşkil 

olanacak. 
Londra 12 a.a - lskoçyada 

bir Leh askeri merasiminde söz 
söyliyen Polonya başvekili gene· 
ral Skorski demiştirki ; 

« - Rusyada en yeni Ame. 
rikan malzemesile mücehhez bir 
Polonya ordusunun teşkilini hazır
lamak için Sovyet hükümeti ge
neral Zizko Bozi riyasetinde bir 
askeri heyeti kabul etmiştir. Bu 
heyet bir Polonya - Sovyet as· 
keri anlaşması aktetmeğe mezun 
dur. » 

General Skorski sözlerine 
devamla demiştirki : 

« Polonya - Rusya anlaş. 
ması her türlü hissi mülahazala
rdan uzaktır. 1939 eylülünde ha
yat - memat mücadelesinde Po. 
lonya milleti kati bir Alman aley. 
darlığı vaziyeti kabul etmiştir. 
ve bu yolu sonuna kadar takipe

decektir. 
Bu vaziyeti yalnız kendi menfaa
tımız değil, fakat içine girdiği

miz Britanyalıların hürriyet ve İs· 
tiklal cephesi icabettirmiştir» 

Bir lngiliz petrol 
gemisi batırıldı 

Berlin: 12 [a. a.] - Uzun me. 
safeli bir Alman savaş tayyaresi 
dün Atlarıtikte Kadiks'in 500 ki. 
lometre kadar garbinde 8000 ton

luk bir lngiliz petrol gemisi batır
mıştır. Geminin beraberinde se _ 

rettiği kafile kuvvetli bir hima;e 
altında bulunuyordu. 

Kanada harp ve ticaret 
gemisi yapacak 

Londra: 12 "[a. a.) Kanada bü
kOmeti torpido muhripleri inşası ve 

gelecek sene bir milyon tonilito
luk ticaret vapurunun denize in
dirilmesi hakkında bir proje hazır
lamaktadır. 

Japonya Hindlçini'ya 
fevkalide komiser 

gönderiyor 
Tokyo: 12 [a. a.] Japonya iki 

memleht arasındaki dostluk bağ
larını takviye etmek üzere Hindi
çini'ye Büyük elçi payesiyle bir 
fevkalade komiser göndermeye 
karar v~rmiş, Vişi hükOmeti bu 
teklifi kabul etmiştir. 

ITll.HVtMI 

Büyük yanğınlar -
Çıkarıldı 
Moskova da 

taarruza 
uğradı 
Şehirde bir .çok 
ev yıkıldı, insan· 
lar öldU 

Stokholm 12 ( a. a.) -. Pa
zartesi gecesi Berline hücum eden 
Sovyet tayyarelerinin Berlin Ban
liyösünde boş mahallere kadar 
vardıkları anlaşılmaktadır. Berlindc 
akıncı tayyarelerin sesi işitilmemiş 
ise de banliyöde oturanlar bu se
si işitmişlerdir. 

Moskova 1 '2 ( a.a ) - Sovyet 
tayyareleri dün gece Berlin civa· 
rındaki askeri hedeflere karşı ye
ni bir akın yapmışlardır. Yüksek 
infilaklı tahrip bombalariyle tahrip 
bombaları atılmıştır. 

Sertinde büyük yangınlar çık
mış ve şiddetli infilaklar vukubul 
duğu görülmüştür. Harekata işti

rik eden tayyarelerimizin hepsi, 
biri müstesna olmak üzere, üsleri· 
ne dönmüştür. Üssüne Öı memiş 
olan tayyare aranmaktadır. 

Sovyet tayyareleri 2 
Londra: 12 [a. a.] - Sovyet 

tayyareleri dün gece Berlini bom
bardıman ettikleri esnade askeri 
hedefler üzerine bir çokyang ın ve 
yüksek infilaklı tahrip bombaları 
atmışlardır. Sovyet bombardıman 
tayyarelerinin hepsi üslerine dön
müşlerdir. 

Bombardımanın büyük yangın· 
!ar çıkardığı gö:ülmüştür. 

Moskova'da hava 
taarruzuna uğradı 

Moskova: 12 [a. a.J - Bu ge
ce Mo•kova ü.zcriıte bir AJman 
hava akını olmuştur. Tattın bu sa· 
hah ilk saatlerde bildirdiğine gre, 
bir Alman tayy.re grupu Mosko
va'ya taarruz teşebbüsünde bulun
muştur. 

Düşman tayyareleri ~ehirden 
uzakta dağıtılmışlardır. 

Yalnız münferit birkaç düşman 
tayyaresi Moskova üzerinde uçrna· 
ğa ve yüksek infilak bombaları 

atmağa muvaffak olmuşlardır. Bir 
çok evler yıkılmış, fakat hiç bir 
yangın çıkmamıştır. insanca zoyiat 
vardır, bir Alman tayyaresi düşü· 
rülmüştür. 

Muharebeler devam ediyor 

faponyanın Vaşing
ton büyük elçisi 
memleketine dönü. 
gor 

Tokyo 12 a.a - Halen San 
Fransisko da, Japonyaya mütevec· 
cihen hareket edecek bir vapura 
intizar etmekte bulunan Japonya· 
nın Amerika Birleşôk devletleri 
nezdindeki Japon büyük elçisi Ka 
mame, Nişi Nişi gazetesine tele 
fonla yaptığı beyanatda Japonya
nın ileride alacağı her tedbire 
Amerikanın aynen mukabeleye ta
mamen hazır oldugunu söylemiş
tir . 

Elçinin Japonyaya dönüşüne 
Siyam meselesi sebeptir. Büyük 
ell'i ilk teşebbüsün hiç bir zaman 
Amerika tarafından vukubulmı-

y acağını fakat Amerikanın her 
Japon teşebbüsüne katiyen mu . 

kabele edeceğini söyledikten 
sonra, Amerikada Japon siyaseti
nin Almanyadan mülhem olduğu 
hakkında bir kanaat mevcut ol 
duğ'unu ilive etmiştir. 

So'CJyet çetelerinin f oaliyeti 

Londra 12 (a .a) - Almanlar 
u:r. .. v,ada sovyet ordusuna karşı 
S ) '!( l ı '~rde mühim askt:ri mu· 
vafıakiyeil. ı !. szandıklarını iddia 
ettikten sonra dun şark cephesi 
hakkında garip bir sükOt ihtiyar 
etmişlerdir. Dün öğleyin neşredi· 
len Alman tebliği muht tabirini 
bir defa daha kullanarak bareka· 
ta plio mucibince devam edildiği· 
ni yazmakta laka! esaslı askeri ha. 
rekata dair bir iddia ileri sürme. 
mektedir. 

Moskovanın neşrettiği tebliğe 
göre ise cephenin ayni kısımların

da meydan muharebeleri şiddetle 
devam etmektedir. Ayni kmmlar. 
dan maksat, Almanların bir cephe 
açtıktan sonra haftal~rdan beori 
durdurulduğu Smolensk. Kiyef'lo 

140 kilometre şimali garbisiodo 
kain ve demiryollarının birleştiği 
mühim bir nokta olan Korosten 
ve nihayet cephenin Estonya kıs
mıdır, 

Almanlar son gÜnlerde Koros 
ten'i işgal ettiklerini iddia ve Es
tony~ bölgesinde, Leoingrat'a dog· 
ru bır yol açmağa gayret etmek
tedirler. 

Dün akşam Stokhoim'den alı -
nan bir telg ft I . .. . ra an an aşıldıgına 
gore şımdi Almanlar. Karadeniz 
de Odesa ve Nikolayef limanları 
·ı ı e muvasalayı kesmek maksadıyle 

mı~ 1 & -, 
- Bre hayvanlar; demiş. Be- Nöbetci eczane gece nim deveyi öldürdünüz. Cezanızı ._..._.;.....;.... __________ _ı 
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Moskova: 12 [a. a.J - Sovyet 
tebliği: Smolensk. Belaya, Çerkok 
ve Uman istikametlerinde ve Es
tonya mıntakasında muhareb I 

Ukraynada ıbir çevirme hareketi 
yaparak Sovyet kuvvetlerini muba 
sara ettikleri hakkında cumartesi 
günü ileri sürdüğü iddiada ısrar 
etmektedirler. 

Rumi 13S7 • Temmuz . 
Hicri 1360- Recep 

şudur: Hepiniz her sene bana 100 Yeni eczane 31 
19 .•.• b. eer 

er dirhem tereyağ vereceksiniz. ( Belediye yanında ) 
Köylüler teliiş içinde Paşanın 

cereyan ettıgını ıldirınekted ' 
ır. (Devamı dördüncüd!!) 

huzurundan çıkmışlar. Ne dirhem 
biliyorlar, ne de yüz rakamını ... 
Fakat " yüz ,. ün çok olduğu 
muhakkak ... Aralarında düşünmüş

ler, taşınmışlar ; katiyen itiraza 
kararvererek tekrar paşanın yanı· 

na gitmişler .. , içlerinden en cesu
ru söze başlam•ş: 

- Paşa! Biz bunu veremeyiz. 
Fukara İnsanlarız. istersen hepimi· 
zi kurşuna dizersin .• 

Tepedelenli Ali paşa, 
le sormuş: 

- Ya ne verirsiniz? 
- Adam başına yedi 

paşam .. 

hiddet-

boça 

Bir boça bir okka olduğuna 

göre Lap ahalisi Tepedelenli Ali 
Paşaya her sene yüz dirhem yerine 
yedişer okka tereyağını sırf bir 
deve yüzünden haraç vermişlerdir. 

~ Yeni bir lngiliz icadı: Haavagraf 
~~~~v~e~t~,~~~a~y~e~t:a~c~a~y~i~p:b~i~r~ta~b~i~rd~i~r~;~H~a~v~a~g~ra~l~l~,,===s~a~h~i~b~in~e~g~öEn~d~e:rı~·ı=m=e~k7te:d~i;r.:========:::::::::::::=;;::;::;::;::;::::::::::::::::;;:=m::a~O~m=d;u~r=.~B~o;:=.y~ 

bu lngilizlerin icat ettiği yeni bir muha- işte bu tarz mektuplar• Havagraf denil- Z a r a r lı b j r lece iki taraf-
bere sistemidir. Orta şarkta bulunan lngiliz mektedir. Yakın Şarktan lngiltereye bu sistem f f ta son harbı'n 

· b ı l asar r u askerlerinin lngiltereye yolladığı mektuplar lizerine mektup gönderilmiye aş ana ı bir kaç bir fen harbi 
kısmen tayyareyle kısmen de denizyoluyla nak· ay ?.lmuştur. Fakat lngiltereden .Yakın şarka 

ledilmektedir. henuz postalar başlamamıştır. Zıra buradaki 

Evlerine hasret çeken askerlerin yazdık- mütehassıslar fotoğraf aletleri üzerinde bazı 
ları mektuplar ekseriyetle gayet uzundur ve hazırlıklar yapmakla meşguldürler, 
dolayısiyle de yükte gayet ağır. Beri yanda ı--------·..;;..--ı 
tayyarelerin taşıyabileceği postanın sikleti ga· Bundan tam 
yet mahduttur. Bu yüzden lngiliz hükOmeti Başı ağrıyan 50 sene ev-
askerler ile aileleri arasındaki muhabereyi te. gemici vel lskoçyalı 
min etmekte güçlük çekmektedir. Zira posta Drumond, do· 
tayyareleri her seferinde ancak bekliyen pos- kuz yaşındayken düşmüş ve beyni fena halde 
tanın muayyen bir miktarını alabilmektedir. zedelenmiştir. O Zamandanberi sık sık ağır 

işte şimdi Havagraf ile bu zorluğun önün· baş ağrıları çekmektedir. 1914 de bahriyeye 
geçilmektedir. Bu usul şudur: Mektup gönder- alınmış tam dört sene bir çok yararlıklar gös-
mek istiyenlere 20 - 28 boyunda hususi ka- !ermiş madolyalar kazanmış, fakat bir türlü 

mahut baş ağrılarından kurtulamamıştır, 
ğıtlar verilir. Askerler buraya yazacaklarını ya· 

1939 harbinde yine bahriyeye ve bu sefer 
zarlar sonra bunu gayet ulak boyda bir zarfın 

sadece ihtiyat olarak yazılmıştır, Zira 59 ya
içine koyar ve uzerine adreslerini de ilave ede· 

şında olan Drumond'da mesuliyetli bir vazife 
rek zarlı kaparlar, 

vermemişlerdir. O gemilerden birinde yerleşmiş 
Sonra bu mektupların minyatür bir film d h ve ora a erkese her hususta yardıma başla-

üzerine resimleri alınır, ve bu filimler o küçük mıştır. 

olduğu fenni keşifler peşinde bulunmakta ber
devamdır. Bugün gemileri batırmak için kulla
nılan mıknatisli maynlerı hepimiz duymuş bu
lunuyoruz. Fakat şimdi, bu mıknatisli maynler 
!erle başa çıkmak için kullanılan ve degauss
ing denilen yeni bir metod vardır. Bunun sırrı
nı henüz bize vermiyorlarsa da, bu sayede ge
milerin kazasız, belasız menzillerine vardıkları J 
muhakkaktır. 

Yalnız, bu pek yeni olan sistemi kaptan
ların henüz pek iyi bir şekilde kavramamaların· 
dan dolayı bazı vakalar olmaktadır. işte bun
lardan bir tanesi: 

Degaussing tertibatile mücehhez olan bi· 
taraf bir gemi seyahatini bir lngiliz limanına 
kadar sağ, salim yapmıştır. Lakin rıhtımlar 

yük daldurup boşaltmakla meşgul gemilerle 
dolu olduğundan, limanın dışında demirlemeğe 
mecbur olmuştur. 
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• Almanya ile aramızda müd

deti uzatılmış olan ticoret anlaşma· 
sından sonra yeni bir ticaret an
laşması için lstanbulda müzakere
ler cereyan etmesi takarür etmiş
tir. Müzakerelere iştirak edecek 
Türk h~yeti Ticaret Vekaleti müs
teşarı Halid Nazmi Kiımirin riya
seti altında dış ticaret dairesi re· 
isi Cahid Zaoıangil, Hariciye Ve
kileti ticari mukaveleler miidürü, 

lstanbul mıntıka ticaret müdürü 
Necmeddin ve bazı eksperlerden 
mürekkeb olacaktır. 

Ticaret Vekaleti müsteşarı 
Halid Nazmi Kişmir ve dış tica
ret dairesi reisi Cahid Zamangil 
Ankaradan lstanbula gitmişlerdir. 

Alınan heyeti azasından bir 
kısmı Bulgaristan yolile gele
cektir. !stanbulda bulunun ve ha
len mer'i anlaş'Danın tadbikatı ile 
meşgul olan alman ticaret heyeti 
azalarile Rem9ma tütün şirketi mü

messili de heyete iştirak edecek
tir. 

• Hava kurumunun yüksek mü
hendis mektebiyle Teknik okulun
da havacılık şubeleri açılması hak
kındaki teş•bbüsü Başvekiiletin 
tasvibine iktiran etmiştir. 

Hava kurumu mütehassıslarile 
bu mekteplerin direktörleri arasın
yapılan toplantıda tadbik edilecek 
ders proğramları hakkında da ka
rarJar verilmiştir. Verilen bir ka
rarla bu sene yüksek mühendis 
mektebinde havacılık şObesi açı
lacak Teknik okulu da havacılık 
şObesine talebe kayıt ve kabul 
ederek bnnlc1rı staj için hava ku
rumunun Eti<nesuttaki tayyare ve 
planör fabrika11na gönderecektir. 

Teknik okulda tedrisata stajda 
ki talebenin İştirakiyle gelecek 
ders y•lınd> başlanacaktır. 

Hava kurumunun modern bir 
müee<ese haline getirilen fabrika
sında başlanan yeni tayyarelerin 
inşaotı pek çok ilerlemiş bulun · 
maktadır. 

• lngilterede yapılıp Mersin 
limanına getirilm i ş olan ve «Mu 
dan ya» ismi verilen Feri bot tes
lim alınmış, gemiye merasimle bay
rak çekilmiştir. Törende Mersin 
Valİ5İ Saif Örge, denizcilerimiz 
ve birçok halk h ızır bulunmuştur, 

Saat 18 de belediye bahçe,inde 
bir ziyafet verilmiştir, 

Almanlar plan 
değiştirdi 
- Baştarafı ikincide • 

Bazı rakkamlar 

B 
u harp başladığı zaman 

sovye+lerin ne kadar tay· 

yareleri vardı? Bunun hakkında 

sari~ bir fikir vermek imkinsızdır. 
Çünkü Sovyetler de tayyare mik
tar nı bir sır olarak saklamışlar 

ve asla işaa etmemi.şlerdir. Yalnız 
1938 kiinunuevveJinde İntişar eden 
Deut•che VVehr ismindeki Alman 
mecmuasında Sovyet havacılığı 
hakkında ma lOmat bulmak imkanı 
vardır, Bu mecmuanın Sovyetler
den aldığı malumata göre, Asya 
ve Avrupa Rusya'sında cemaa 
74 tayyare, motör ve yedek ak
sam fabrikası faaliyet halindedir. 
1936 senesinde eş bin tayyare 
İ•tih .. t eden sovyet sanayii 1937 
de 8000 tayvare imal etmiştir. 
Bu mi k tarın 1940 ta onbine çıka 
cağı t.hmiıı olunmuştur. Bu hesap
ca Sovyctlerin 1940 son esin fo 
ihtivatlar da dahil olmak üzere 
20 bin tayyaresi vardır. 

Hakiki rakkamlar 
Fakat ,\iman gazetesi, bu rakam 

hakkında birçok ihtirazi kayıt· 
lar serdetmiştir. Hatta Alman mu
harrire göre, Sovyetlerin serviste 
5000 tayyareleri olduğu da şüphe
lidir. 

Gene ayni mecmua, Rusların 
asli 20,000 tayyareyi birden uçu
racak personele malik oknadığını, 

bundan başka geniş mikyasta pet
rol istibaline rağmen Rusların Bir• 
!eşik Amerika benzinine muhtaç 
olduklarını kaydeylemektedir. 

Gene Deut ehe Webr'e naza
ran Sovyet tayyarelerinin bir çoğu 
yabancı modellerin kopyesidir. Bu
nun böyle olduğa ispanya harbi 
zamanında maddi bir şekilde isbat 
olunmuştur. 

Hüli•a Hitler'in 1926 seuesin
de mevcudiyetinden endişe duydu· 
ğu Sovyet tayyareciJiği bir vahi· 
meden ibarettir. 

işte Ali Molla bu suretle re
ziline bir şekilde şekavete devam 
ediyor ve her gün artan amme 
nefretini cinayetlerile karşılayarak 
yemedik herze bırakmıyordu. iste. 
diği paranın asgari haddi yoktu. 
Ön üne gelenden bir kuruştan iti
baren ne bulursa alıyor; artık bir 
daha köy basmağa, adam kaldır
ınağa, cesaret edemiyerek soyiun
culuklll yol kesicilikte vakit geçi
riyordu. Eline düşen biçarelere hi· 
tapları muayyen ve mahduddu 

- Çık parayı .. 
Başka paran yokmu ? 

zarfların içine yerl•ştirilir. Böylelikle 4500 mek· 
tubun sikleti vasati olarak 80 kilodan yarım 
kiloya indirilmiş olur. 

lngiltereye varıldığında bu filmler devolo
pe edilmekte ve 8 X 10 boyunda büyütülmek
te ve yine üzerinde adres yazılı zarfa konup 

3 haziran günü geminin güvertesinde do· 
laşırken Drumond,un ayağı kaymış: adamcağız 
düşmüş ve yine başını fena hede vurmuştur. 
işte acayip iş, o gündenberi Drumond'un baş 
ağrıları tamamen geçmiştir. Birinci düşmenin 
hakkından ancak bir ikincisi ırelmiştir. 

Şimdi geminin fevkalade muktesit olan 
kaptanı, seyahatinin artık nihayete erdiğini, 

geıDinİn de s l•m 11 Hrnana vardığın) he5aba 
katarak Deg.-us:;İng'dt<! ıi~"eran eden cereya· 
nın kesilmesini emretmiştır. 

Bu emir hemen yerine g"etirilmiş, fakat 
cereyan kesilince, &'emi derhal berhava ol-

Oeutsche -wehr'in bu miitalia· 
)arını bundan sonra bir yığın Al· 
man Fran!HZ ve Amerikan muhar. 
rirle~i teyit eylemişlerdir. Bahusuı 

- Ôyleyıe bu dünyada para· muıtur. / Devamı dördüncüde J 
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Almanlar plan 
değiştirdi 

(Baştarafı üçüncüde) 

ki Sovyetlerin tayyare mevcutları· 
nın dörtte birini 2,500 · 3,000 tay
yareye sahip bulunan Japonya'ya 
karşı kullanmak üzere Uzak-şarkta 
bulundurmıya mecbur oldukları da 
gözönüne ahnmıştır. 

Netice 

S
ovyetler de tayyare istihsali 
1940 d ınberi artmışsa da, 

ayrıc.ı, Finlandiya harbi es~asında 
kaybedilen tayyarelerin mıktarını 
ve Çin' de Mıraşal Çank·Kay. Şek'e 
yapılan yardımları da hesaba kat· 
~tak liııımdır. ispanya harbi esna· 
sında d• b;r çok Sovyet tayyoresi, 
Franko'ya karşı yapılan mücade. 
lede harcanmıştır. Şimdi bütün 
bu mütalealardao sonra Sovyetle
rin t ayyare miktarını aşağı yukarı 
gözümüzün Önünde canlandıra 

biliri z. O halde Almanlar 10.000 
taypre tahrip ettik dedikleri za
man, bütün .5o vyet havacıhğıoı 

mahvetti k demak istemektedirler. 
Bu iddia doğru ise, Sovyetler 
nasıl oluyor da şimdi Berlin üze
rine büyük uçuşlar yapabiliyorlar. 
Ve Moslwva'ya hücum eden Al
ınan tayyarelerine karşı av c ı çı

karab"liyorlar? 

E.ğer bu !0,000 rakamı üze
rinde yanlış bir tesbit veya bir 
hata yoksn, Almanların Sovyet 
tayyareciıiği hakkında evvelce ver
dikleri malumatın noksan olduğu

na hükmetmek lazımdır. 
işte tayyare zayiatı hakkında 

verilen tafsilattan istidlal ettikle
rimiz hunlardır. 

Berlinde büyük 
yangınlar çıkarıldı 

[Baştarafı Üçüncüde J 
Alman askeri mahfillerinde 

söylendiğine göre, her ne kadar 
Alman başkumandanlığı Ukrayna 
da büyük Dinyeper'in garbında 

Sovyet kuvvetleri tarafından arazi 
terkedilmesinin muhakkak bulun
duğunu inddia eylemişse de bu id
dia geniş harekat bakımından ka
ti bir vaziyet hasıl olduğunu ifa
de etmemektedir. 

Şimal kısmında Alman Fin kı 

taları büyük terakkiler kaydetme· 
mişe benziyorlar. Fin başkuman

danlığı tarafından bugün Helsinki 
de neşre .iilen tehliğde bir kısım 
Sovyet kıtalarının ihata edildiği 
ve Sovyet hatlarında gedikler 
açıldığı iddıa edilmekte ise de hiç 
bir mevki hı; ni zikrolunma mak

tadır. 

Diğer taraftan Moskova' da 
resmen bildirildiğine göre Sovyet 
çeteleri Alman halları gerisinde 
faaliyetlerine devam etmektedir· 
ı.,r. Bunlardan bir k ısmı hatla
rın 40.) kilometre "k adar gerısın· 
de Polonya'da .Lvov'da bile faa 

liyette bulunmaktadır. 

Fransadaki Alman kıtala· 
rı şark cephesine 

gönderiliyor 
Londra 12 (a.a) - Fransız 

hududundan gelen haberlere göre 
Bordo şimdi tamamile ltalyanlar 
tarafından işgal edilmiş ve son 
Alman kıtası da Sovyet cephesine 
gitmiştir. Almanlar tam techizat· 
larile Parisi de terk etmektedir 

ler, 

--------------------=:------------· YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

S i n e m a n ı n ü ç b ü y Ü k y ıl d ı z ı 

Garry Grant Jean Arthur Richard Bartelmes 
Tarafından heyecanlı ve müessir bir mevzu 
çerçivesi dahilinde yaratılan ve dUnya tayyare· 

ciliğine ithaf edilen bUyük bir F 1 L M 

TAYYARE POSTASI 
Mevsimin 

Fransızca Sözlü 

en büyük musiki filmi olarak 
seyredilen ve pek beğenilen bir şaheser 

DANGOPİŞTA 
MACAR SENFONİSİ 

DIKKAt: Proğram saat 8,30 da başlar 

• 

Seyhan Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Mahallesi 

Adasokağı 

Cinsi 

tarla 

Miktarı Hududu 
( 3676) Şark: Şiriki Süleyman, Garben 

Ebe Zade Ali Bahçesi Şimal: 
Aşçı oğlu Ali bahçesi. Cenu
ben: Seyhan nehri ile çevrili. 

Hududu ve evsafı sairesi yukarıda yazılı tarlanın nehir 

t k' !arak hazine adına tescili istenilmekte olan keşif ve 
er ı o b .. ·· 1 

tahkikat yapmak üzere 21/8/941 perşem e gunu saat on a • 
tıda yerine memur gönderilecektir. . . 

Bu yerle alakalı olanların bu müddet zarfında ellerındekı 
"k "le muhafızlıg" ımıza veya keşif günü keşif memuruna 

vesı a ı . . • 1137 
müracaat etmelerı ılan olunur· 

-------------------------, 
Cı Hı P ı Seyhan Vilayeti 

idare Heyeti Müdurlüğünden : 
1. Parti v e halkevi konferans salonunda yapılacak 

(6635) lira (28) kuruşluk sah ne tesisatile bir kısım nok
san inşaat 4 - 8 - 941 tarihinden itibaren ( 10 ) gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2. İhale 14- 8- 941 tarihine müsadif perşembe günü 
saat (17) de Adanada asfalt yol üzerindeki C.H.P. Seyhan 
vilayet idere heyeti salonunda yapılacaktır. 

3. Eksiltmeye iştirak etmek istiyenler eksiltme tarihinden 
bir gün evvel bu gibi 'sahne tesisatı yaptıklarına dair ve
sikalarını parti inşaat kontrolörüne ibraz edüp işe iştirak 
için vesika almaları ve keşif bedelinin % 7,5 buçuğu 
nibetindeki ( 497 ) lira (67) kuruşluk muvakkat teminatı 
vermelerı lazımdır. 

4. proje ve keşifnamaleri görmek isteyenler her gün 
parti kalemine müracaat etmelidir. 

12-13- 14 1134 

'---------------------------/ 

BUGÜN 13 Ağustos 1941 

ÇAKICI EFE 
B u G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerco mektup ve 
yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzünden okuyucularımızın hemen adresimize ınüracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

A D R E S : Adana M erk ez Oteli Altında 

.--fASR) SIN1t4A [IJNIN---r:! 

Y AZLIK BAHÇIESİNDl5 
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Suvara --
9,15 

BU AK!AM 
+.:+++. ++++++ıı:t:n .. ••i••«•*••••'S"S'i" 

Suvara 
9,15 

Istırapların sarmadığı bir aşk, inkisarların kırmadığı 
bir neş'e hayatın yarattığı bir mucize 

LEYLA MURAT .... ..,.. YUSUF VEHBl'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKiLI 

...................... : ..................... ı~ ................... ı .................... .... 

tliLEKELİ KADINill Alı ~ --...-..--r•··--~·-···-... .._. .. _., ................... :ı .. 
..S'S·~········-·.._. . ..._.. . ._..._ ..... ~vv """'""' ·~ 

Mest edici bir müzik... ihtiras ... heyecan ronıani 
• .:.. 1 ·.~ ~· :, - ' l ·- _'y#f ~"'~-

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarr&Jf hesapları 

i941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş l D E. L ~ R:. 

4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kincıteşrın tarıhlerinde yapılır. 

SLER ,. 

GAUTHIER VİLJAL __ , 
ANİLiN VE ALİZARİN BOYALARI 

Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 
H O R O Z Unıumi satış 

MARKA deposu : 
PAKET 

BOYALAR! 

lstanbul Çiçekpazarı 

sokağı Altıparmak 

han No. 3 - 4 

1080 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : 
• • : Kaçırmayınız : 

Bulgar ordusunda 
tasfiye 

• • : Bir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : 
: natör buz dolabı acele sa· : • • : tılıktır. : 
• • 

( Baştara/ı birincide ) 
tir. Bu gürültüyü, lngiliz ve 
Amerikan kuvvetlerini uzak şar
ka çekmek için yapmaktadır. 

: Tahsin Salih Bosna : 
-----.. ı· • • • 1941 iKRAMiYELERi 

esolya radyosunun verdiği 
bir habere göre, Bulgar harbiye 
nazırının tavsiyesi üzerine Kral 
Boris, Bulgar ordusunda ehem
miyetli değişiklikler yapmıştır. 
Genel Kurmay Başkanı Hacı 
Petkof ordudan çekilmiş, yerine 
Kostantin Lukas tayin edilmiştir. 
Bazı ordu kumandanları, 8 al
bay, 6 yarbay, 1 binbaşı ordu· 
dan çıkarılmışlardır; 19 yarbay 
da yaş dolayısile ihraç edilmiştir • 

1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 -= 3000. .. " .. 
2 750 - 1500. .. .. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 .. 250 .. 2000. 

" 35 .. 100 .. 3500. .. 
80 .. 50 .. 4000. .. 

300 .. 20 .. 6000. .. 
Türkiye iş Bankasına. para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faı:ı: almış olmaz, aynı 
zamanda tallinizl de denemı• olursunuz. 377 

Toros limidet şir
keti Mersin orman 
işletmesinden: 

Çoçak - Cehennemdere 
ormanımızda katiyat yapılmış 
maktaalardan keresteliğe el-

verişli olmamasından dolayı 
metruk çıkıntı, uç dal ve bu
daklardan ahvali havaiyye te
sirile kurumuş çam ve kat
ranlardan odun yaptırılacak
tır. Taliplerin derhal şirke
timize müracaatları. 

8~ 10- 13 1111 

: Tel: .TAUO Abidin : 
: Paşa caddesi Tel: 274: • • : ......................... . 
Deniz harp okulu ve 

lisesi komutanlığından: 
Bu yıl deniz lisesine ka

yıt ve kabul için müracat 
eden okurların müsabaka sı
navları 1. Eylül/ 941 pazar
tesi günü saat 9 da; ıstan
bula müracaat edenlerin, İs
tanbul Deniz Komutanlığında, 
Mersine müracaat edenlerin 
de Mersinde Deniz Harp Oku
lu ve Lisesi Komutanlığıııda 
yapılacaktır. 

Sınava iştirak edecekle
rin, kurşun ve mürekkepli 
kalemlerile yazı lastiklerini 
beraberlerinde getirmeleri 
lazımdır. 13-15-17 1135 

Ordudaki bu def'işikliğin 
manası izah edilmemektedir. 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra
caat olunmalıdır. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YAVEROCLU 
Basıldıgı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaaoı- Adana 


