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Aokara 6 [ Radya ırazetesi] Soo bir 
kaç gün içinde logiltereoin Rusyaya va• 
purlar dolusu harp malzeme1i y<>lladığı 
bildirilmektedir. Ancak bu yrdımın hangi 
yoldan geçeceği söylenmiyor. Amerikada 
Rusyaya 40 milyon dolarlık eşya verme· 
ği kabul etmiştir. 

Ta ymisin bir 
yazısı 

Yazan : CAViD ORAL 
8 - Ankara 

G eçenlerde Taymis gazete
sinde çıkan bir yazı haklı 

ve yerinde olarak matbuatımızda 
derin a laka ve hassasiyE't uyandır
dı. Çünkü neşriyatı ve karekterile 
muhafazakar ve imparyalizme müte 
mayil olarak tanınmış, olan Taymıs 
sulh ve devletler başlıklı yazısında 
ortaya dikkate şayan fikirler atmakta 
dır. Bu gazeteenin birazda hükOmete 
yakın ve hatta hükOmetin naşiri 
efkarı olduğu nazarı dikkate alı

nacak olursa bu makalenin pekte 
gelişi güzel yazılmış yazılardan 
olmadığına inanmak icabeder 

mevzu bahis olan makalenin 
münderecatını ve ruhunu şu şekil
de hulasa etmek icabeder. Sulhten 
ve Almanyanın mağlObiyetinden 
sonra. yarınki Avrupada sulbü le· 
min edecek bir"' kuvvet faktörü 
Jiizımdır. 

Zira böyle bir kuvvet mevcut 
olmadığı takd irde Almanya yine 
kuvvetlenecek, yine silahlanacak 
ve yine ilk hrsatta şarki Avrupa· 
ya hakim olacaktır. 

lngilterenin ve Amerikanın 
burada nafiz bir rol oynıyamiya· 

caklarına nazaran Almanyaya bu 
fırsatı vermemek için şarki Avru
panın hakimiyeti ve şarki Avrupa 
daki küçük milletlerin •eYk ve 
iduesini Sovyet Rusyaya bırak

mak en mantıki bir hareket olur 
tarzındadır. 

Henüz harp devam ediyor. 
Almao·Sovyet harbinin en [şiddet
li bir devresine girmek üzere ol
duğu ırörülüyor. Harbin cereyanı 
ve gelen haberler Lharp vaziyeti
nb Sovyet Rusya lohine inkişaf 
etmediğini gösteriyor. Şüphe yok
ki Sovyetler mukavemet edıyor. 
Fakat bu mukavemetin nihayet 
muharebeyi bir az daha uzatmak
tan başka bir netice temin etmi
yeceği anlaşılıyor. 

Böyle bir vaziyette durup du
rurken Taymis'in Sovyetler lehine 
bu tarzda bir ifade kullanmakta 
takip ettiği gaye ne olabilir? 

Moskova hükQmetinio Alman· 
ya ile ağustos 1939 ademi teca· 
vüz paktını imza etmesine lekad
düm eden bu anlaşmayı takip 
eden günlerde lagiltereye karşı 
gösterdiği soğukluk, Sovyet matbu 
atının açtığı ağır neşriyatı Tay
mis unuttu ·ise biz hala hatırla· 
maktayız. 

Hun rağmen logiliz hükilmeti 
Sovyetlerle bir ittifak yapmakta 
Sovyetlerden fazla bir .arzu ve te 
mayül gösterdi. Haydi _bun~ ~a 
ayni düşmao karşısında bırleşılmış 
bir silah arkadaşlığı şeklinde ka
bul edelim. 

Fakat milletlerin istiklalini, 

hak ve hürriyetlerini müdafaa ve 
muhafaza için Almanya ile bir preo· 
sip mücadelesine girdiğini söyliyen 
ve bu sözü ve bu hareketiyle dün
ya efkirıumumiyesinin sempatisini 
kazanan lngiltere'nin bu prensipleri 
unutarak Şarki Avrupa'daki küçük 
milletleri Sovyet Rusya'ya peşkeş 
çekmek gibi bir fikre kapılmasına 
ne diyelim? 

Her halde Taymisin Şarki Av
rupa ile alikah hiç bir milletin ':"e 
hatti bütün dünyanın hoşuna gıt· 

miyeceği muakkak olan bu maka
lesinin her tarafta yapacağı tesir ga· 

yet kötü ve gayet menfi olmuştur. Ve 
propaıranda devrinde yaşadığımız bir 
zamanda bu yazının uyandıracağı 
antipati de az ehemmiyetsiz olmı

yacaktır. Çünkü bu yazı lngiltere
nin harp ve sulb siyaseti hakkında 
şimdiye kadar bildiğimiz şeylerin 
tamamiyle aksine olarak milletleri 
haklı bir şüphe ve terddüde sevk
edebilir. 

Mamafih buna rağmen biz bu 
yazıyı lngiliz hükOmetinin bir fikri 
ve kararı şeklinde anlamaktan zi
yade bu gazetenin kendi tabiat 
ve karakterinin bir ifadesi tarzın
da anlamağı ddha muvafık bulu. 
yoruz. 

Amerika limanlarındaki 
yabancı vapurların kul· 
lanılması meselesi 
Vaşington : [ A.A. ] - Sam

ner Vels, bugün yaptığı beyanat· 
ta, Amerika kıtası devletleri ara
sında teşkil edilmiş olan etüt ko
mitesinin Arjantin, Brezilya, Birle
şik Amerika devletleri ve Veoe
züellaye murahhaslar gönderdiğini 
ve b~nl~rın halen garp yarım 
kürresı lımanlarında bulunan ec
nebi ticaret gemilerinin kullanıl
ması hakkında tetkikat yaparak 
bir rapor hazırlamakla tavzif edil
miş bulunduklarını söylemiştir. 

Harp sahasında Alman yaralılarını 
Kızı/haç otomobil kolu 

Rus-Alman har· 4 Al an muvaflakiyetler 
bi ' hararetli bir m en cüretkiir :tah-

safhasına girmiş- f k 1 ""' d minleri bile fazla. 
ken iki memle- ev a a e siyle aşmaktadır. 
kedn propaganda B 

• v • u muvaffa-
teşkilatı da muva· t b ı k" 1 . b e 1g1 ıye0 t erı üt.ün şu-
zi olarak hareke 

mu1ıyle takdır ede-
te geçmiştir. f 

Ruslar ve logi- 11 Temmuzdan bugüne kadar bilmek için ev-
kalade anildaoe 

!izler, Almanların 895000 haberden bu dü~
Rusyada karşılaş 
tığı zorlukları te manın verdiği kan-
barilz ettiriyorlar R k h zayiatıD esır 
Bunlara ııöre, 7 US aS eri sayısından bir kaç 
haftaya yakın bir • misli fazla oldu· 

h 1 r edl"[dı• ğunu göz önünde zaman geçtiği a esı 
de Almanlar he- tutmak lazımdır. 

b Udd t Alman ordusu 
deflerinden lhayli Yine u m e 

şimdiye kadar 
uzaktadırlar. ·Al- zarfında Alman karşılaştığı bütün 
man zayiatı ağır k h 1 

lar 13143 tan 1 mu asım arı nıo 
dır. Alman ordu-
-ıu ihtiyatlarınıda 10388 top ve 9084 en çetini olan bu 

düşman karşısın· 
sarfetmiştir. Rus· t h · t tayyare a rıp e - da hemen hemen 
lar ellerine 'geçen ı 
Alman esirlerinin t i 1 e r mucize deoebi e· 

cek bir cesaret 
genç çocuklar ol- _ R A D Y O -

mukavemet 
doğunu söylüyor· Gazetesi ve 
1 - ıröstermiştir. ar. 

Rus istihbarat dairesi reis mu- Fevkalade silahlı Sovyet kud· 
avini Luzofski, yabancı gazetecile reti askeriyesinin ezilmesi Alman 
re verdiği beyanatta şöyle demiş· kumandasının üstünlüğüne, silah· 
tir. !arın eşsiz vasfına, savaşlarda ye· 

« - Polonya, Fransa, Norveç, !işen kıtaların talim ve tedrisine 
Hollanda, Belçika, Yugoslavya ve ve bilhassa Alman askerlerinin 
Yunanistan harbinden sonra Al· kahramanlığına borçluyuz. 
man ordusu namağlup vasfını ka-
zanmıştı. Ruıyada yıldırım harbi Rus tebliği . 
yapamayışı, bu ordunun prestiiine Moskova 6 ( A. A) - Ôğleyın 
ağır bir darbe olmuştur. Bir çok neşredilen Sovyet tehligi; 
Alman askeri, Rus urdusuna kaç- 5 Ağustos gecesi kıtaları.ıııtz 
maktadır. Kolen, Smolensk: Çerkof istık•· 

Rus harbinin l uzayıp gitmesi metinde ve E.stonya cephesi k~s~ 
Almanyada büyük bir hayal suku- mında muharebeye devam etıııW 
tu uyandırmıştır. Alman ordusunun !erdir. Cephenin sair bölaeleriod_e 
disiplini bozulmuştur. Askerler amir 6 

(erine itaat etmemektedir.» değişiklik olmamıştır. Baltık denı· 
Almanlara göre ise, inhilal zinde bir denizaltımız asker ve 

etmiş bir ordu varsa bu Rus ordu- mühimmat yüklü bir düşman vapu-
sudur. Alman ilerleyişi, harekat pla- runu batırmıştır. 
nına uygun olarak devam etmek· Hava kuvvetlerimiz düşıııan 
tedir. piyade ve topçusuna ve tayyare· 

Bu ilerleyiş, Kiyef, Odesa, Le· meydanlarındaki tayyarelere dar· 
ningrat, ve Moskova gibi şehirleri beler iodirmeğe devam etmişlerdir. 

tehlikeye düşürmüştür. Bu şehirle- Fin cephesinde bir Sovget 
rin işgalleri bir gün meselesidir. 

Halbuki hakikat, ikisinin orta- hücumu tardedildi 
sında ve hatta Alman iddialarına 

daha yakın bir yerdedir. Lozofs· 
kinin iddiası aksine, Alman ordu
su inhilaldeo uzaktır. Almanlar kati 
zafer hakkında en ulak tereddüde 
düşmemişlerdir. 

lngilizlerin Rusyadan en çok 
bekledikleri, Mnskova gerisinde 
bir müdala hattının tesisidir. Kısa 
bir miiddet soura kış gelüp çata
cak , gelecek mevsimde ise hare .. 
kat Almanlar için iyi şartlar altın· 
da başlamıyacaktır. 

4 Numaralı fevkalade tebliğ 
Berlin 6 {a. a.) - 4 numaralı 

fevkalade tebliğ: 
Şark cephemiz hakkında bu

günkü tebliğlerde zikredilen mu
vallakiyetlerle 11 temmuz tarihli 
tebliğde bildirilen rakamlar 400 
bin esir, 7615 tank, 4423 top ve 
6235 tayyare artarak 895 bin esi
re, 13145 tanka, 10338 topa ve 
9084 tayyare balii olmuştur. Bu 

Helsinki 6 (a. a.) - D. N. B. 

Cephenin merkezindeki Fin 
hücumu süratle inkişaf etmekte
dir. Ladoga gölünün şimali garbi
sinde büyük kuvvetlerle yapılan 
bir Sovyet hücumu düşmana çok 
ağır zayiat verdirilerek tardedil
miştir. Bazı Sovyet ·taburları imha 
edilmiş ve , Finlerin eline büyük 
miktarda top mayn atıcı ve tank 
geçmiştir. 

Finlandiya körfezinde düşman 
bir taarruz teşebbüsünde bulunmuş
tur. Bolşevikler ağır zayiatla püs
kürtülmüştür. 

Finlandiya hava kuvvetleri 
Ladoga gölünün şarkında ricat 
halinde bulunan kıtalara muvaffa· 
kiyetle hücum etmiştir. ·Harekat 
sahası ve Finlandiya üzerindeki 
Sovyet hava faaliyeti hemen he
men tamamile durmuştur. 

SEFERDE VE KISMI SEFERBERLİKTE 

Bütün subaylara er 
elbisesi verilecek 
Ankara: 6 [Hususi muhabirimizden] - Hazarda 

yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım subaylara, 
seferde bütün subaylarla askeri memurlara elbişe, 
kaput ve çizme verilmesi hakkındaki layiha meclis 
umumi heyetine sevkolunmuştur. 

birer kat elbise, birer kaput, birer çift çizme veya 
fotin verilecektir. 

Denizde, muadilleri vezifelerde bulunanlara erat 
elbisesi yerine deniz subaylarına mahsus elbiseyle de
niz erlerine mahsus birer kaput, birer çift fotin ve · 
rilecektir. Layiha esaslarına göre. Türkiye Cümhuriyeti 

ordusunun kara, deniz ve hava kısımlariyle, jandar
ma, ırümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde 
müstahdem bilamum subaylardan hazarda takım, bö
lük ve okul sınıflarında bulunan asteğmen, teğmen, 
üst teğmen, yüzbaşı ve ön yüzbaşıya erata mahsus 

Seferde bütün subaylara ve askeri memurlara 
ve kısmi sef~rberlikte seferber olan ve büyük ma
nevralarda marıvraya iştirak eden Birlik ve müesse. 
selerin subay ve askeri memurlarına birinci madde
de yaZllı elbise, kaput, çizme veya fotin verilecektir. 

Siyam 
Hududuna 
Yürüycış 
Saygonda 50 
Japoın Harp 

gemisi toplandı 
Rus - Çin askeri 
konferansı şayiaları· 
nı Sovyetler tekzip 
ediyorlar 

Ankara 6 (Radyo gazetesi) -
Saygon limanını dolduran Japon 
harp gemileri 50 ye baliğ olmak
tadır. Japon donanmasının üçte 
ikisine yakın bir kuvvf't7n Hindi
çioi lim~nlarında üslendiği anlaşıl
mıştır. 

Tokyo 6 ( a. a. ) - Domei 
ajansının bildirildiğine göre Hin· 
diçioi makamları tarafından neşre
dılen bir rap<>rcia, Japon ku,;vet
lerinin dün öğleyin ismi zikredilme
yen bir şehire vardıkları haber ve
rilmektedir. Diğer taraftan hatır· 
latıldığ1na &'Öre, cumarteaindenberi 
birçok Japon kafileleri Siyam hu
duduna doğru ilerlemektedir. Ja· 
pon gazeteleri, Hindi çinideki Japon 
kuvvetlerinin bu mıntakanın da 
himayesini temiıı edebileceğini yaz
maktadır. 

Moskova 6 (a. a.) - Lozofski 
dün gazetecileri kabul ettiği sıra
da, J~pon ır~zetelerinio son günler
de Çınde hır Rus - Çin askeri 
konferansı toplandığına dair ver
miş oldukları haberleri tekzip et
miştir. 

Lozofski, Çeklerle siyasi mü
nasebetlere yeniden girişmenin za
ruri olduğunu söylemiş ve şunları 
ilave etmi~tir. ,.Yugoslavyaya ge
lince: Eski Yugoslav elçisi Gavri
loviç'in tekrar Moskovaya dönmüş 
bulunması eski anlaşmaların meri 
bulunduğunu göstermektedir . ., 

Çörçil - Ruzvelt 
mülakatı mı? 
Vaşington 6 ( a. a. ) - Ri

yas~ticumhur yatından alınan bir 
telsızde M. Ruzvelt'in şimal sula
rında <>eziotı'ye d tt" • · b"ld" .1 6 evam e ıgı ı ı-

tr~ .'?ekte fakat ne istikamette git
ıgı gizli" tutulmaktadır. 

Bugün Vaşinırton'da herkes 
şunu merak ediyordu: Acaba logil
tere başvekili M. Çörçil Atlantik'i 
ıreçerek M. Ruzvelt'e denizde mü
laki olacak mıdır ? Maamafih iyi 
malilmat alan mahfillerde bu hu
susata şüphe izhar edilmektedir. 
Bunu_ teyit veya tekzip edecek ne 
resmı nede gayri resmi oıalOmat 
vardır. 

Mançuko hudu
dunda vahim 
hadiseler ! 

Şanghay : 6 [A.A.]- D. N. B. 
Mançuko ile Sovyetler Birliği ara· 
sıoda hududda vahim hadiselerin 
vuku bulmakta olduğuna dair do· 
!aşan şayialar hakkında Japon 
ordusu sözcüsü ademi malilmat 
beyan etmiştir. Maamafih sözcü 
bundan 15 gün evvel Mançuko 
hududunda ufak bir hildise oldu
ğunu söylemiştir. Sovyet hudut 
devriyeleri Mançuko hududunu 
geçmeleri üzerine Japon hudut mu· 
hafızları bunların üzerine ateş aç
mışlardır. Cereyan eden müsade
mede bir Japon askeri yaralan
mıştır. Sovyetlerin yaralı mikdarı 
mall\m değildir. 

Kordel Hal J 
Amerika hariciye nazarı 

Kordel Hal -çekilecek 
Hariciyeye Stlmson 
harbiye nazırlıfiına 

Vilki getirilecekmiş 
Nevyork 6 (a. a. ) _ D.N.B. 

Amerikan radyosu spikeri ve Hörst 
gazeteleri muhabiri Bruk Karter 
Nevyork Deyli Miror ırazetesiode 
yazdığı yazıda, mevsuk meobalar
dan alınan haberlere göre, Ameri 
ka hariciye nazırı Kordel Hal'in 

(Devamı dördüncüde) 1 

lngiliz tayyareleri Alman 
ya Uzerine akınlar yaptı 

Berlin 6 ( a. a. ) - D. N. B. 
bildiriyor: 

lngiliz bombardıman tayyarele
ri salı: çarşamba gecesi garbi ve 
cenubı AJmanya üzerine akınlar 
yapmışlardır. 

Muhtelif yerlerde atılan bir 
ç~k infilak ve yangın bombaları 
bır çok evleri •tahrip etmiş veya 
hasara uğratmıştır. Bazı yerlerde 
büyük yan1ınlar, diğer bazı yer
lerde de daha küçük yangınlar 
~ı~mıştır. Halk arasında bir çok 
olu ve yaralı olduğu bildirilmek
tedir. Tayyare dafi bataryaları 16 
d~'man tayya.fesi düşürmüşler
dır. 

Londra 6 (a.a) Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Dün ırece düşman hafif "hava 
faaliyeti göstermiştir. Bu faaliyet 
daha ziyade şarki logiltere ve ls
koçya sahilleri üzerinde görülmüş
tür. Bir kaç yerde bi?az basar ol· 
muştur. insanca zayiat azdır. 

Sovyet Rusya - Norv-w 
siyasi mUnasebetlerl 

Loodra: 6 (a. a.] - Sovyet 
Rusya ile, merkezi Londra'da bn
lunan Norveç hükOmeti arasında 
siyasi münasebat yeniden tesis e
dilmiştir. 

Siyam, Mançukoyu 
resmen tanıdı 

Tokyo : [ A. A.] - Domei 
ajansının Banke>ktan aldığı bir 
telgrafa göre, Siyam Hariciye 
Nazırı, Siyam hüktlmetinio Maoçu
koyu resmen tanıdığını Bankoktaki 
Japon elçiliğine bildirmiştir. 

Bizsiz Cümbüş! 
Yazan :Ercüment Ekrem Talu 

V.. d \ Gazeteyi aç: Harp havadisi.. Rad-
1'. OŞem en ~?nun _düğmesini çevir: Harp tebli-

-------- gı.. Bır mecliste cereyan eden ko-
nuşmaya kulak ver: Harp lakırdıları .. 

~r~ık kabak değil de şalğam tadı verdi. illallah bu harpten, beşe• 
rin ıhtıras kaynakları coştukça coştu. Yangın bir tarafta ha basılıyor, 
ha basıldı derken öte yanda yeniden alevleniyor. Manş kıyısı nerede 
Hindiçini neresi! Bu gidişle daha da uzaklarda milletlerin birbirini ye'. 
diklerini ıröreceğiz. 

Tanrıya bin şükür olsun ki biz Türkler bu badireden uzak kalıyo
ruz. Ayni ideal ve aynı Şefio etrafında birleşip kenedlenme'oin işte 
mükafatı! 

Bundan başka, kimsenin malında gözümüz olmayışı da bizi her 
hangi bir maceraya atılmadan korudu. Kanaat ehli olmanın buırün se
fasını sürmek hakkımızdır. 

Meşhur bir fıkra vardır; bilmem hatırlar mısınız? 

Bektaşı fukarasının biri lstaobuldan Bağdada gitmek dilnmiş. Eren
ler parasız, malilm. Saga sola baş vurmuş .. Kendisine yol harçlığı ina
yet edecek bir can aramış. De ken haber almış ki o günlerde, zengin 
bir tüccar kafilesi ayni hedefle yola çıkacak. Erenler varmış, o tüc· 
cardan bir tanesini bulmuş; yalvarmış, yakarmış.. Baş göz sadakası 
kabilinden, kervanda bir deve de kendisine temin ettirmiş. 

Çıkmışlar yola. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz ıritmiş
ler.. Nihayet gelmişler yolun netameli bir noktasına. Burada, kervana, 
birden eşkiya saldırmış. Mal ve can kaygosuna düşen kervan sahiple
ri develerinden yere atlamışlar, silahlarına sarılmışlar, bir kıyamettir 
kopmuş. 

Bu sırada, baba erenler de devesinden inmiş .. inmiş ama, a•la istifini 
bozmadan ileride bir ağacın altına ıridip oturmuş, çubuğunu yakmış, 
sadece seyre bakarmış. 

Boğ•ışma bitmiş, eşkiya alt olarak kaçmış, tüccar yeniden derlenüp 
toplanmağa koyulmuşlar. 

içlerinden biri, Bektaşinin yanına hiddetle sokulmuş ve onu pay• 
lamağa girişmiş: 

- Be adaml Ne biçim erkek, nasıl can yoldaşısın? 1 Utaoup ar· 
lanman yokmu ? Bu kadar zora düştük, döğüştük .• yerden bir t14 da 
olsun alıp atamaz mıydın ? 

Bektaşi gücenik bir tavır almış.. • 
- Yool demiş. Bana bir şey demeye hakkın yok. Ben fnkaralıgı-

mın ve kanaatımın zevkini, doğdum doğalı daha bu~ün .. sOrüy~rum!· 
O "b" b" d d 1 t olduk olalı yanı Kalubeladaoberı, duo• nun gı ı, ız e, ev e • f d k" d d 

- d • k • !arın ilk de a ır ı ışın a yayı arada .sırada altust e en umumı avga 

kalıyoruz. w .. •• 

Cihan tarihinin her faslı, her yapraııı, Turkun hayat ve istiklal 
uğrunda bir cidalini kaydeder. Koyalım bu seferki cünbüş de bizıi~ 

olıun 1 
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ViŞi Bir falso 
~ 

Muharebenin ilk gününden· 
beri (Küçük milletlerin 

hürriyet ve istiklali marşı) nı ça

lan Londra matbuatı bandosun-I 
dan muazzam falsolu bir ses 

Arttırma eksilt- Altıncı 
' me ihale kanunu hafta Dün eğlence şehriydi; 

bugün politika merkezi ! 
yükselerek herk.esin kUtağını tır· 
maladı: Bu ses, The Times isimli 
İngiliz gazetesinin (Küçük millet· 
lerin sevk ve idaresi) lüzumun-

~ 
dan bahseden sesidir. 

Bu gibi hadiseleri hiç kaçır· 
mıyan ve kaçırmadıiı için (Mu· 
harrir) sıfatına bihakkin istihkak I 
kesbeden Hüseyin Cahid Yalçın 

' sonunda 
--Bir muvakkat madde eklenmesi --• 

hakkındaki kanun Ulyihası mec-
lls umumi heyetinde 

Ankara 6 ( Hususi muhabirimizden ) - Arttırma, eksiltme ve iha
le kanununa bir muvakkat madde eklenmesi hakkındaki kanuv layihası 
meclis umumi heyetine senkedilmiştir. Maliye encümeni mazbatasında 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

YAZAN 
MÜMTAZ 

A imanlar 
So v yet 

harbini Altıncı 

FAi K haftadan sonra 
FENiK müzmin bir şek. 

DÜNKÜ 

Vişi bir zamanlar dün
yanın en neş' eli su şehri 
olmakla meşhurdu. Hayat; 
musiki, tiyatro, yarışlar

dan oe bin bir türlü eğ· 

lenceden ibaretti. Yaz 
mevsiminde oteller, dün
qanın dört bir tarafından 
gelen insanlarla dolar, 
büyük palaslar bir tuva• 
/et meşhri halini alırdı. 

A vrupa harbi birçok şehir· 
lcrin çehresini değiştirdi. 

Bunların arası rıda en büyük le· 
havvüle uğrıyan Vichy'dir. Vichy, 
bir zamanlar dünyanın en neş'eli 
su şehri olmakla meşhurdu. Bu 
şehrin politika ile hiç bir alakası 
yoktu. Hayat; musiki, tiyatro, ya· 
rışlardan ve bin bir t ı1rlü eğlen
ceden ibaretti. Yaz mevsiminde 
oteller, dünyanın dört bir tarafın· 
dan gelen insanlarla dolar, büyük 
palasla hir tuvalet meşheri halini 
alırdı. Geceleri lokantalarda, ga. 
zinolarda elmasların parıltısı göz
leri kamaştırırdı. Bütün bu halk 
parklarda gezmek, yüksek çınar 
ağaçlarının gölgesinde uzanıp is
tirahat etmek ve eğlenmekle va· 
kit geçirirdi. 

Şimdi vaziyet tamamen değiş-
miş. Vichy Fransanın en büyük 
politika merkezi halini almıştır. 
Büyük otellerin her biri bir neza
ret dairesi olmuştur. Diğer otel
lerde de kür yapmıık, istirahat 
etmek için gelenlerin yerine me
murlar ve bunların aileleri oturu
yor. Bir zamanlar Vichy'de poli
tikadan hiç bahsedilmezken şimdi 
her tarafta, her dakika .konuşma 
mevzuu politikadır. 

Ellerinde su bardağı. dudakla· 
rında tebessüm olduğu halde park· 
ları dolduran ve yaşamaktan mem· 
nun görünen insanların yerine şim· 
di asık çehreliler; bezgin tavırhlıır 
kaim olmuştur, 

Hulnsa dünkü Vichy ile bu 
giınkü Vichy birbirine 1 iç benze· 
miyen iki şehir halini almıştır. 

DUnkU Vichy 
vi-:.hy, Allier nehri sahilin-

de 25 bin nüfuslu bir şe 
birdir. Burada 30 kadar su men
baı vardır. Menbalardan en tmeş· 
hnrlarını teşkil eden on biri hükü · 
metin ınalıdır ve bir • kumpanyaya 
icar edilmiştir. 

Kumpanya bunları işletir, sula· 
rı şişeler içinde dünyanın her tara
fına sevkede r. Sular terkip iti· 
barile birbirine yakın olmakla be· 
raber hararet dereceleri başka baş 
kadır. Bu başkalık dolayisile her 
biri b a ş k a bir hastalığın te· 
davisi hususunda kullanılır. 

Sulardan bir kısmı soğuktur. 
Dereceleri 10-15 tir. ( Celestin ve 
Park gibi),bir kısmı ılıktır, derecele
ri 31 dir: ( Hopital gibi) bir kıs· 
mı da sıcaktır. ( 44 derecede olan 
Grande Grille gibi.) 

Vichy sularının ekserisinin 
, mbaı yeni park içindedir. men

uıılarda mahalli kıyafet giymiş kız
ıar arzu edenin bardağını doldu· 

rak bedava su verirler. Su iç-
me zamanı sabah ondan on ikiye 
.ı -1ııınları beşten :yediye kadardır. 
Bu saatlerde menbaların etrafı çok 
k:ılab iık olur. Vichy suyu .karaci 
ğer, mide, barsak hastalıklarına 
karşı ın ilessirdir. Ayni zamanda bu 
su ile baoy ... da yapılır. 

Vichy'oin ııüfusu 25 bin olmak 
la bera er, mevsiminde, ber taraf· 
tan gelenler bir misli artar. 50.60 
bini bulur. Gelen (:halkı barındır· 
rnak için bir çok oteller, villalar 
yapılmıştır. Temmuz, ağustos ayla 
rında bunların hepsi dolar, boş 
yer bulmak güçleşir. 

Dünkü Vichy'de hayat ,şu su· 
retle cereyan ederdi: Sabah saat 
yedide kalkarak banyo veya duş 
yapmak sekizde kahvealtı, • dokuz
da parkla gezinti ve konser dinle 
mek ondan itibaren üçer çeyrek 
saat f aaıla ile üç defa su içmek 
.su 11ralaranda, nehrin kenarında 

eski parkta gezmek, yahut rahat 
koltuklara yerleşerek gazete kitap 
okumak, sohbet etmek. Öğle ye
meğinden sonra dörde kadar isti
rahat edilir, dörtte parkta ikindi 
konseri başlard•. Beşten itibaren 
gene üçer çeyrek saat fasıla ile 
üç defa su içilir; gece ayrıca bü
yük konser verilirdi. Bu konser
ler herkes için bedava idi. 

Vichy'de faaliyetin merkezi 
gaıinodur. Gazinonuıı büyük bir 
tiyatrosu vardır. Burada haftada 
dört defa opera, üç def komedi 
Fransez artistleri oyun verirlerdi. 
Bundan başka diğer dört tiyatro 

vardır. 
Bunlarda her gün matine olarak 

ve akşamları temsiller verirlerdi. 
Vichy' de bir çok spor yerleri 

yarış sahaları vardır. Temmuz ve 
Ağusto_s aylarında haftada bir kaç 
defa eglenceler tertip edilir, nehir 
üzerinde sandal yarışları . ateş o· 
yunları yapılır, bu suretle Vichy' • 
ye gelenler hem tedavi le meşğul 
olur hem de eğlenceli vakit geçi· 
rirdi. 

Bugünkü Vichy 
Bugünkü Vichy, dünkünden 

büsbütün farkhdır. Bir zaman· 
lar s~lonlarında mızıkalar çalan, 
danslı çaylar verilen biiyük otelle· 
rin hepsi birer nezaret binası ol· 
muştur. 

Banyolu lüks odalarda şimdi 

yanyana konulan m·asaların önünde 
memurlar çalışıyorlar. Park oteli 
Başvekalet dairesidir. Gazino dahi
liye vekaleti ittihaz edilmiıttir. Ban. 

yo yapılan muhteşem Etablisement 
Thermal bile yakın zamana kadar 

resmi daire haline getirilmiş ti . 
Tiyatroların hepsi kapahdır. 

Gazinonun büyük tiyatrosu mebus· 
larla ayanın müşterek toplantıla· 
rına tahsis edilmişti. Müessisan 
meclisi bugünkü idare şeklini ka-
bul ederek kanunuesasiyi tadil ile 
dağıldıktan sonra bu tiyatro kapa· 
lı duruyor. Diğer tiyatrolar muh
telif nezaretlerin şubeleri haline 
getirilmiştir. 

Parka müvazi caddelerdeki bü· 
yük mücevherat mağazaları, Paris
teki oıoda mağazalarının şubeleri 

kısmen kapalıdır, kısmen büro it
tihaz edilmiş veya yiyecek satan 
dükkan haline konmuştur. 

Şehrin her tarafında büyük 
bir kalabalık göze çarpıyor. Vic
hy'nin nüfusu son zamanlarda yüz 
bini bulduğundan bükOmet bazı 
tedbirler almış, 20 bin kişiyi şehir· 
den uzaklaştımıştır. 

haklı bir infial içinde lngiliz ga· 
zetesine soruyor: Almanya' ya i 
gali~ ~eldiği takdirde Rusyayı 
hepımıze vası mı tayin edecek-

siniz?.. f 
lstanbul ve Boğazlar mese-

lesini konuşmak istediği için ken· 

disiyle ~i~ it~ifak muahedesi mü· I 
zakeresını zaıd bulduğumuz Rus· 
ya, The Times isimli İngiliz ga· 
zetesi tarafından Avrupa'da ,\1-
manyanın yerine ikame ediliyor 
ve bu tevcih - çok gariptir ki 
Mister Eden'in Avam kamara· 
sındaki beyanatına istinad etti· 
rilerek - adeta bir sulh prog-
ramı haline konuluyor. 

Alman • Rus harbini müte· 
akip vukubulan lngiliz • Rus an· 

l 
!aşması artık (müşterek düşman 

karşısında zafere kadar muvak· 
kat bir itilaf) olmaktan çıkarak, 

l
. Londra radyolarının ve gazete· 

lerinin tekrarında zevk bulduk-
ları, bir lngiliz • Rus ittifakına 
münkalip olmuş görünüyor. Bi· 
dayeterı Türk. lngiliz • Fransız · 
Rus blokunun teşekkülüne sırf 

~~ı.ların _Boğazlar meselesini ileri I 
surmelerı mani olmuştu; görü
lüyor ki şimdi başkalarının işti· 

l 
raki vukubulmaksızın bir lngiliz
Rus ittifakı doğmuş ve bu itti· 
fak, ilk hamlede, Rusyayı - At. 

l 
manyanın ötedenberi ilin ede· 
gelm~kte bulunduğu «Küçük mil· 
letlerın sevk ve idaresi» prensi· 
bini e 1 e a 1 a r a k - Al
manyanın yerine, lngiltere ve 
Amerilıta'dan başka, bütün mil· 
ı.,t\erin vaa'il!fıine irUl<.a ettir· 

miştir. 
Biz The Times'in bu yazısı · 

nı beyinsiz bir muharririn buda
laca safsataları şeklinde kabul 
ederek Büyük Britanya bükOme· 
tinin ve milletlerinin bu gibi ta· 
hakkuku imkansız bedbaht ve 
biçere hayallere asla yer verme-
diğini söylüyoruz. Aksi takdirde 
demokrasi ve bütün milletlerinin 
hürriyet ve istiklali uğrunda har
be girdiğini iddia eden lngilte-
re kendi iddialarım yine kendi 
iddialariyle çür.ütmüş ve kendi· 
siyle Amerikadan başka büyük 

l küçük bütün milletlerin ebedi 
nefretini kazanmış olurdu. The 

< Time~'in, . aşağı y~karı, Mister 
J Eden e dayanan mahut makalesi, 
~ resmi İngiliz makamatının ciddi 
~ ve kati beyanatiyle, behemehal 

~ 
çürütülecektir ümidindeyiz; bek· 
liyelim ... 

*•• 
~ .......... ~ "'+' y ........ f ••• 

« Memleketimize ithal olunması zaruri bulunan bazı eşya ve mal· 
zeuıenin temini, yeni cihan harbinin şumul dairesini genişletmiş olma
smdan dolayı bir iki piyasaya inhisar etmiş ve bunlar da diğer memle· 
ketlerden vaki mütemadi talepler karşısında ihzar, tediye ve teslim 
şartlarını kendi hususi vaziyetlerinin icaplarına göre tayin etmeğe baş· 
lamışlardır. Bu bal muvacahesinde, zikrolunan arttırma, eksiltme kanu· 
niyle umumi muhasebe kanununun teminat hakkındaki hükümlerine ria
yet olunmak kaydiyle mal satın almak imkanı kalmamıştır. 

Vaziyetteki bu hususiyetleri dikkate alan Encümenimiz, zamanın 
nezaketiyle mütenasiben artan mübrem ihtiyaçlarımızın tatmin olunabil
mesi için, bahse mevzu piyaselerin şartlarına uymaktan başka bir çare 
mevcut olmadığı miıtaleasiyle 1939 harbinin devamına ve arttırma, 
eksiltme kamıniyle mahasebe kanununun hükümlerinin tatbiki kabil olmı· 
yan hallere münhasir olmak şartiyle hükümete istisnai selahiyetler ver
meği istihdaf eden layihayı aynen ve müttefikan kabul etmiştir. 
=--- --- -- -=--==-- -

Mülteciler ne suretle 
iskan edilecek? 

Ankara 6 ( Hususi muhabirimizden ) - Asker !(ailelerine yapıla· 
cak yardım hakkındaki kanun layihasile; harp dolayisile karadan, de· 
nizden, havadan memleketimize gelmekte olan mültecilerin ne suretle 
iskan edilecekleri hakkındaki kanun layihasını hükOmet meclise takdim 
etmiştir. Meclisin, bu layihalarla beraber encümenlerden çıkan diğer 
bazı kanun liyihalarını müzakere etmek üzere toplantılarına devam 

edeceği anlaşılmaktadır. 

Gelecek mibzerlerden 
mUhim bir kısmı koo

peratifler birliğine 
verilecek 

Geçenlerde yazdığımız veçbile, 
Ziraat vekiletimiz, Çukurova pa· 
muk tarım salış kooperatifleri bir-
\\ğ\ \u .. "w.urc2V& ır.iraalini daha ge• 

niş mikyasta makinaleştirmek hu

susundaki gayret ve faaliyetini 
mezkur birliğe gönderdiği bir mek
tuple teşekküre layık bulmuştur. 

Ziraat vekaleti gelecek mibzer
lerden mühim bir kısmının koope· 
ratifler birliğine verileceğini de bil· 
hassa kaydetmiştir. 

t Alacağını alamayınca 
bıçaklamıt 

Mehmet oğlu Şevket Uğursa

lan isminde biri, Osman oğlu Ah
rnedi, alacak yüzünden çıkardıkla· 
rı kavga neticesinde bıçakla yara· 
laııuştır. Suçlu Şevket yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Ankara 9ehri 
k•nallzasyon 

Ankara 6 ( Hususi muhabiri
ınizden ) - Ankara şehri kanali
zasyonu hakkındaki kanun layihası 
Meclis Umumi Heyetine sevkolu"n
ınuştur. , 

2 saat çalan harsız, 2 
saatte yakayı ele verdi 

Bekir oğlu Hamdi Gözükara 
i~minde bir açıkgöz, siptilli civa
rında Lütfinin saatçi dükkanına 

giderek dükkanda bulunan Lütfi. 
nin çocuiuna « baban iki tane 
saat istiyor; bana ver götürece
ğim » demiş ve saatleri alır al

maz ortadan kaybolmuştur. 

Bir müddet sonra dUkkana 
dönen Lütfi, hadiseyi öğrenmiş ve 

zabıtayı haberdar etmiştir. iki sa
at gibi kısa bir zamanda dolandı
rıcı yakalanarak mahkemeye ve
rilmiştir. 

Alman konsolosu Hata· 
ya gitti_ ve döndU 
Bir müddettenberi şehrimizde 

bulunan Alman konsolosu ··Antak· 

yaya gitmiş, vali Sökmen Süeri 
ziyaret etmiş ve tekrar Adanaya 
dönmüştür. 

Maarif mUdUrünün izni 
b 1 t ti 

Maarif müdürü Ekrem Gürsel 
mezuniyetini bitirerek şehrimize 

gelmiş ve dünden itibaren vazife. 
sine başlamıştır. 

•------- le girmekten 
kurtarmak için fevkalade çalıştık-
ları anlaşılmaktadır. Moskova'nın 
işgali, ve Sovyet ordusunun ta· 
mamiyle inhizama uğratılacağı 

hakkında tayin edilen mühlet 
çoktan geçmiştir. Hadisenin pro· 
pağanda bakımından çok menfi 
tesirler doğurabileceğine en açık 
bir misal şüphesiz vade günü ve· 
rilen sözün yerine getirilememe· 
sidir. Bunun evvela Alman efka
rıumumiyesinde sonra dünya ef. 
karıumumiyesinde ve nihayet biz. 
zat harbeden ordu üzerinde mü
him akisler husule getireceği ta
biidir. Daha iki hafta evvel, bir· 
kaç g ün içinde mühim muvaffa. 
kıyet haberleri vereceğini vade
den Alman radyosu şimdi olduk· 
ça sakin görünmektedir. Kiyef'in 
ve Leningrad'ın düşeceği, ve hat· 
ta dü'lmüş olması hakkında yapı· 
lan i.nalar da sırf bir temenni 
mahiyetinde kalmıştır. Bütün bun
lar, Alman ilerleyişindt.ki yıldı
rım süratinin biraz küllendiğini 

gösterir sanırız. 

Alman hesapları 

Hiç şüphesiz, 22 haziranda 
Almanlar, şöyle bir hesap 

yapmışlardı: Meseli küçük dev
letlere karşı tatbik edilen yıldı
rım harplerinde, 500 bin muhası· 
ma karşı 500 bin Alman çıkarı· 
larak tayin edilen müddet zar
f ı n d a z a r f ı n d a na
sıl zafer elde edilmişse ve yahut 
elde ediliyorsa, Sovyetler Birli· 
ğine karşı tatbik edilen taarruz 
planlarında da vaziyet ayni ola
caktı .. Burada da mesela 3 mil
yon Rus askerine karşı 3 milyon 
Alman askeri harekete geçecek, 
ve gene bir Yunanistan istilası 
için tayin edilen müddet zarfın
da Sovyetler Birliği Alman nüfu. 
zu altına alınacaktıl Çünkü tak· 
tik malOmdur. Plan malO.mdur. 
Hava kuvvetlerinde üstünlük var-

dır. Motörlü kuvvetlerde üstünlük 
vardır. Ve bunların hepsinin fev· 
kinde olarak, Alman ordsu ku· 
manda vahdetini ve kuvvetini 
temin etmiştir. Nihayet Alman 
ordusu, şimdiye kadar giriştiği 

harplerde hayli mümarese yap
mış ve tecrübeyi kaniyle kazan
mıştır. Fakat Sovyetler Birliğin· 

de harp inkişaf ettikçe, Alman· 
lar işin evvelce hesap edilen şe. 

kilde çıkmadığını gördüler. Sov
yetlerin mukavemeti, tasavvur 
ettiklerinin çok fevkinde oldu. 

(Devamı üçüündec) 

ROMAN:t2 I ı DiKTATÖRDN ASKI .. 
Yanakları kızarmış, gözleri ateşli 

Militza o zaman öyle güzelleşmişti ki 
Stef an ilk defa bunun farkına vardı. Üs
telik katibe, ona kadınlığını hatırlatmış
tı . 

Diktatör ac ı ve sert bir istihzayı 
münasip buldu: 

- Tebrik ederim Valnoris, iyi bir 
avukat olacaksınız. Yahut güzel halk 
romanları yazabilirsiniz; meseli « Ami· 
nin annesi » mükemmel bir roman ismi 

olabilir. 

Birden şüphelenerek sordu: 
- Bu malOmatı nereden aldınız? 
Militza, biran müthiş bir endişeye 

düştü. Bilmiyerek kendisini ele vermemiş 
miydi? 

Fakat çabuk bir makul cevap bul· 
du 

- Emirlerinizi kendisine tebliğ 
&'im sırada M. Klayno f anlattı. 

Taldek söylendi: 

etti-

- Klaynofun, bir ubıta şefinde ara· 
nacak birinci vasfın diline hakim olmak 
olduğunu bilmesi lazımgelirdi. 

Tehlikeyi atlatan Militza, ihtiyar mar• 
fa için, sonuna kada• mücadele azmile 1 

müdafaasına devam etti: 
- Ekselans, sizin için azami 

ki.rlıkla çalıştım ve mukabilindo 
IOtuf iltemodim. 

feda
hiçbir 

- Sizi biraz da bunun için takdir 

ediyorum. .. 1 nmem' t" kadar sert s0 Y e ış 1• 

farketti ve cesaretlen • 
Bu söz ,o 

Militza bunu 
di: 

- Bugün sizden bir Jutuf ricasında 
bulunmağa cüret ediyorum: Marf a Kerno-

vası idarn ettirmeyiniz.! .. 
Odada ağır bir sükut oldu; Mılıtza 

k l d Bekled'ıaı· a binin çarptığını duyuynr u. • 
sual soruldu: 

- Onu tanıyor musunuz? 
Cesaretle cevap verdi: 
- Biraz tanırım ekselans ... Dükkanı. 

nın Önünden geçerken kendisinden 

gazete ahrdım. 
Gülümsiyerek devam etti: 
- Aldığım gazetede iğne deliği bu. 

lunmazdıl 

Bana her zaman, yağmur bile yağsa, 
« güzel hava değıl mi ? » derdi... Bü· 
yük anneme benzettiğim bu ihtiyar kadın 
bana pek sevimli gelirdi. 

Şimdi ona muhalefete sürükleyen 
aaikaları bildiğimize göre zavallının asi 
gibi değil çok ıztirap çekmiş bir anne 
gibi muhakeme edilmesi lizımgeldiğini 
sanıyorum. Bir annenin evladına sevgisi 

ne demektir hepimiz biliriz .. 
Bütün bunları bir nefeste, müstehzi 

yahut aort bir nazarla karşılaşıp coaareti 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş====_. 
kırılmaması için Taldeki'nin yüzüne bak· 
madan söylemişti. Sözünü bitirip baktığı 
zaman onu başını önüne iğmiş, yüzünü 
göstermemeğe çalışır vaziyette buldu. Dal
gındı, gayriihtiyari bir hareketle tırnağiy
le masanın üzerindeki eski bir lekeyi 
kazıyarak düşünüyor ve yavaş sesle tek· 

rarlayordu: 
- Bir annenin evladına muhab -

beti ... 
Militza onun ağzında~ « sevgi » ke· 

limesini ilk defa duyuyordu. Hayrete 
düştü, hareketsiz ve sessiz, dikkatle ona 

baktı. 
O, gene yavaş sesle konuştu: 
- Bu bahiste malOmatınızın benden 

çok fazala olması laz1m ... 
Bir annenin sevgisi ne demektir ben 

bilmiyorum. 

Sizin anneniz var 

ris ? 

mı ir'i Valno-

Militza bu sualdeki 

medi: 

garabete güle • 

Evet ekselans, diye cevap verdi. 
Senelerce evvel öldü. Fakat hatırası kal· 
bimden silinemez, çünkü bu hatıralar 
çocukluğumun bütün sevinçli hadiselerine 

bağlıdır. 

Taldek gene bir müddet 
ra başını salladı: 

-Ben sizin kadar talihli 

sustu, son 

olmadım, 

annemi hiç bilmiy·o~ı);ha küçükken 
annem tarafından terkedildim: Fakat ihti 
mal bunu biliyorsunnz ... 

Militza, hayri ihtiyari beyacanlı: 

- Evet Ekselas, diye mırıldandı. 

Filhakika Stefan Taldekin mazisini 
herkes biliyordu: Evlenmemiş bir kızın 

gayrimeşru oğluydu, annesi tarafından 
daha birkaç aylıkken terkedilmişti. 

Diktatörün, çoğu Silvanya asilzadele
rinden olan düşmanları !la?arında bu bir 

leke teşkil etmekteydi. Stefan Taldekin' ise 

bunu gizlemek şöyle dur~un bilakis gurur 
ve iftihar vesilesi yapıyor, arasıra şöyle 

dediği oluyordu; 

- Ben kimseye muhtaç olmadım; hat
ta dünyaya gelmek için ebeveynime bile 
ihtiyacım olmadı! 

Halbuki işte şimdi bu hazin vesileyi 
bir iftihar vesilesi yapmıyordu. Militza bu 

adamın belki de istirap çektiği ihtimalini 
ilk defa aklına getirdi. 

Merhamete benzer, bir hiı kadın kal• 
bine girdi. 

Fakat çabuk kendisini topladı. Deli 

mi oluyordu? 
Daha biraz evvel « merhametle in• 

san hiçbir işte muvaffak olamaz » diyen, 

{ Devamı var ) 
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Altlncı hafta 
sonunda 

- Baştara/ı ikincide -

Mukavemetin Sırrı 
S ovyet mukavemetinin sırrı 

1 nedir? Bunu birkaç esas· 

-43-
Geniş arazisi 
yUksek 

ve 
ananeıe-

meydan lngiliz kıtalarının 
Singapura naklini 
teminle t a v z i f 
edildi 

ta toplamak kabildir: Sovyet mu· 
kavemetinin birinci sırrı, Sovyetle
rin Almanların taarruz planlarını 
kavramış olmalıdır.. Bu planlara 
göre, evvela mötörlü kuvvetler 
ilerliyecekler, bunlar Fransa har
binde olduğu gibi etrafa panik 
saçacak, bunun arkasından piyade 
yürüyecektir. işte soyetler bu mo· 
törlü kuvvetlerle piyadeler arasında 
daima irtibatı kesmeğe uğraşmışlar 
ve bundan hayli muvaffak da olmu
şlardır. Bunda epeyce bir müddet 
eve! izah. ettiğimiz gibi, cepheyi 
satıh halınden çıkarmışlar ve de
rinliğine kurmuşlardır. Bu derinlik· 
ler arasından tıpkı bir vadide yürür 
gibi ilerleyen almanlmotörlü kuvve
tleri daima, iki taraftan birisi ara
sında kıstınlmak tehtlikesine maruz 
bulunmuştur. işte bundan dolayıdır 
ki, cephebe münferit alman ilerle
yişleri çok zorlaşmıştır. 

alıştığı için etrafını görmeğe baş· 
lamıştı. Eyvahlar olsun ; gürültü 
üzerine yerlerden muttasıl adam 
kalkıyor ve her kalkan adam bir· 
defa sövdükten sonra kendisine 
düşman bir vaziyet alıyordu. 

Hafız Mu•tafa ne yapacağını 
şaşırmış bir halde düşünürken ku
lağına tanıdık bir ses geldi. Bu 
sesin sahibi muttasıl: 

- Susturun ayıyı, zaten har· 
manım, beynim gürültü kaldırmı· 
mıyor, diye çıkışıp duruyordu. 

Bu ses, bu ses? .. Evet bu ses 
( peder efendinin ) sesi idi. 

Halız mustala yanılmıyordu. 

Ali ağabey tarafından sokağa lır· 
latılan esrarkeş Murtaza yol üstün
de sızdığı için zabıtaca yakalan
mış ve nezarethaneye misafir edil· 
mişti. Burası nezarethane idi. 

Mal bulmuş mığribiye dönen 
zavvallı Hafız derhal Murtazanın 

sindiği köşeye seğirtti ve peder 
efendiyi gözlerile gördükten sonra 

- Amanın gayrik peder efen

di!.. 
Feryadını kopardı. Esrarkeş

lerin harman dedikleri halde bu· 
lunan Murtaza şaşıp kalmıştı. 

- Ne peder efendisi be ? .. 
- Amanın gayrik; sen peder 

efendisin ... 
- Geç ulan dızgallı; sabah, 

sabah peder efendiye de, amca 
beye de okutma bana ... 

- Aman peder efendi; bura· 

sı nire?. 
- Bana bak softa... Peder 

elendi filan deyip durma; sinirime 
dokunuyor. 

- Sen peder elendi değil mi 

sin be? 
- Hanginin peder efendisi 

ulan?. Benim adım Murtaza, Mur· 
toza(. 

- Tamam 
altı oldu da 

.. hani beş olacakken 
eşek vebası diye sen 

oldundu ... 
- Ağzını topla; ~şek vebası 

sin •.. Katır kolerası suratlı 
rif .•. 

Akşam sen kendin dedindi 
Nerede dedimdi? 
Cariyelerin orada ... 

- Cariyelermi ? Bana bak 

arkadaş dalgadamısın ? .. 
- Ne dalgası be ? Bura de

niz mi?. 
- Burası deniz değil amma 

sen domuzsun. Aşırellezine şura

dan bakalım, çek arabanı .. 
Hafız Mustafa mütehayyir ve 

muz.laripti. Peder elenrli ne diye 
kendisine böyle muamele ediyordu. 

- Kusura bakma peder efen
di ; burası nire?. 

- Hay peder efendini beygir 
tepsin .• Y ahul Ban senin nereden 

pederin oluyorum?. 
- Akşamdan .•. Hani Ali ağa

lıey getirmişti beni .. 
Murtaza işin farkında mıydı ? 

Akşam ki dalgayı unutalı oniki 
saat olmuştu. Fakat başı laf kal· 
dırmıyordu. Bu sebeple sabahleyin 
kendisine musallat olan bu derdi 
kolaylıkla savmak kararını verdi. 

- Anladım; dedi, 
Burası nezarathane ... 

- Ne demek o?. 

hatırladım. 

- Şimdi komiser çağırınca 

anlar~ın. 

- Hangi komiser ? 

- lnnallahe maassabirin. 

miser, yahu, komiser ... 
- Bana ne? 

Ko-

- Haaaa .• Orasını kendisin-
den sorarsın ... 

- Peki .. kendisi nirde? 
Yukarıda ... 

- Ben gidiyorum •.. 
.,..- Kırıla, kırıla gidişin olsun

da gelişin olmasın .. 
Bu muhavere esnasında oeza· 

rethanede ne kadar ipsip, sapsız 
varsa hafızın etrafına toplanmıştı. 

Kimbilir biçareye ne numaralar 
yapacaklardı. Bereket versinki ka· 
pı açıldı ve içeriye giren bir polis 
hafız Mustafayı alarak komiserin 
huzurılna götürdü. 

- Sokul bakalım orangotan 
azmanı .. 

- Buyur ? 
- Neydi akşam ki halin? . 
- Benim ha? 
- Yok benim .. 
- Vallahi bilemayom Ak-

şam ben seni heç görmedim. 
işi ena1iliğe dökme; ke

miklerini kırarım ... 
Benim ha? 

- Sana söylüyorum; depesiz 

liği bırak ta akşam ortalığı 
alt üst ettin; onu anlat .. 

- Ben ha? 

neye 

- Seni ayı oğlu ayı seni .. Ben 
şimdi sana ( ben ha) yı gösteririm 
( odadaki polislere işaretle ) ya
tırın şunu .. 

Hafız Mustafa dayak yiyece· 
ğini anlamıştı. Fakat neden bu ha· 
karetlere maruz kalıyordu, ne 
yapmıştı, kabahati neydi ? 

Zavallı yobaz ağlamıya baş
ladı: 

- Ben sana nettim gomser 
elendi?. Benim gaybehetim ne ?. 

Hafız Mustafa öyle acınana

cak bir vaziyet takınmıştı ki tec· 
rübeli komiser bunun caali olma
dığını anlamakta gecikmedi. 

- Doğru söyle hoca, sen ak
şam ne yaptığını bilmiyor musun? 

- Cenabı biricik Allahım ca. 
nımı alsın ki bilemayom .. 

- Peki .. ne işin vardı o evde 
- Peder efendinin hanesin-

de mi? 
Hangi peder efendi ? 
Şimdi aşağıda yatıyor. 

Kim? 
Peder efendi. 

Komiser düşünmeğe başladı. 

Bu işin içinde mutlaka bir bit ye
niği olacaktı. 

- Şimdi peder elendi aşağı
damı ? 

- Aşağıda .. 
- Git polis efendile beraber 

o herifi buraya getir •.. 
Polisle beraber nezarethaneye 

inen hafız Mustafa polise esrarkeş 
Murtazayı gösterdi. Bu defa ko· 
miserin huzuruna ikisi beraber çık· 
tılar ... 

Komiser Murtazayı görünce 
hiddetle bağırdı: 

- Bu ne rezalet ulan? . 
Sen neredan peder efendi oluyor· 
sun?. 

- Billahi farkında değilim 

komiser ağebey .. Akşam mastur· 
dum. 

Peki .. nereye gittin?. 
Fıstıkçı Artin bir tarafa 

götürdü amma nereye gittiğimi 
orada ne numara geçtiğini vallahi 
hahrlamıyorum. 

- Güzel.. BuaJarJ sana hatır
latmak kolay .. ( Bir polise hitaben) 

fıstıkçı Artini bulursunuz; bu ışı 
anlarsınız; lazım gelenleri de bura 

ya getirirsiniz . 
- Götürün Murtazayı.. Siz· 

de gidin. 
Odada hafız Mustafa ile yal· 

nız kalan komiser karşısındakini 

bir müddet süzdükten sonra söze 
başladı: 

tun ... 
Hoca 1 Sen akşam sarhoş· 

Zeroş mu? 

[Devamı var] 

rile v e s a y e t e 
muhtaç değildir. 

Londra : 6 ( A.A. ] - Tay. 
misin diplomatik muharriri, Türk 
gazetecisi Hüseyin Cahit Yalçı
nın Taymisin « sulh ve kuvvet » 
başlıklı Cuma günkü baş makalesi 
hakkında yazdığı yazıya cevap 
vermektedir. Bu cevap da şöyle 
denilmektedir : 

« Sevk ve idare tabiri hak· 
kındaki lngiliz ve Alman telakki
leri birbirinden ayrıdır. lngiliz. 
lere göre bu tabir Şarki Avru
paya Rusyanın ve diğer her 
hangi bir devletin bakim olması 
minasını tazammun etmez. Böyle 
birşey istemeyen camiaları vesa· 
yet altına sokmak fng'iliz devlet 
adamlarının zihninden geçmez. 
şarki avrupadaki bazı küçük 
milletlerin yakın tarihi başkala
rından ziyade haricin böyle bir 
sevk ve idaresine muhtaç olduk. 
tarını göstermi~tir. 

Kudretli Türkiye g~niş ara
zisi ve yüksek ananelerile böyle 
bir şeye muhtaç değildir. Bilakis 
Türkiyenin şarki avrupada ve 
garbi Asyada böyle bir gaye ile 
lüzum görülecek her hangi bir 
sevk ve idare faaliyetine iştirak 
edeceği bile ümit edilebilir. 
Türkler muttasıl bulundukları 
devlet mezayesi sayesinde böyle 
bir role layık olduklarını göster
mişlerdir. » 

Karadağda 
bir isyan 

Zürih : 6 [A.A.]- Neuezurc-
her • Zeitung gazetesinin Bertin 
muhabiri bildiriyor : 

« Karadağda çıkan çok mü· 
him isyan, Berlinde oldukça bü

yük bir endişe doğurmuştur. Bu· 
nunla beraber, oradaki ltalyan 
kıtalarının vaziyete hakim olacağı 
kanaati vardır. » 

Portekizde askeri 
tedbirler 

Lizbon : 6 [ A.A. ] - Porta
kiz hükOmeti Madira adasındaki 

garnizonunu büyük mikyasta tak
viyeye karar vermiştir. Bu yeni 
tedbirin Asor ve Yeşil burun 
adalarındaki asker tahşidatile hiç 

bir alakası yoktur. 

Vaşington : 6 [A,A.]- Ame
rika radyosunun bildirdiğine a-öre, 
Amerika Hariciye Mazırı Kordel 
Hal, Amerika hükOmetinin Asor 
adalarının himayesini Brezilyaya 
teklif ettiği hakkındaki haberin 

1 
B 1 beynelmilel vaziyet dolayısile son 

u Nöbetci eczane zamanlarda çıkan şayialardan biri 
•~•gıt..;e;.;c;.;;e ________ _ 
- olduğunu ve bu gibi hah.erlere 

Ali Na Sİ b İ fazla bir itimad beslememek la· 

muharebesi -
Cenupta Budiye 

ni ordusu 
çevrildi 

Stalin ve arkadaşla
rı , üçüncü Alman 
taarruzunu da tard 
edeceklerine kuvvetle 
inanıyorlar. 

Berne 6 a.a - ( La Suisse ) 
gazetesinin Berlin muhabiri bil
diriyor: 

Berlindeki mütalea şudur ki , 
Smolensk meydan muharebesi bit
miş ve ukrayna meydan muhare. 
besi başlamıştır. 

Askeri müşahitlerin nazarı 
dikkati daha şimdiden hemen he· 
men tamamen cenupta teın~rküz 

etmiş bulunmaktadır. llurada Ma
reşal Budienny ordusunun kısmı 

küllisi hemen hemen tamamile çev
rilmiş bulunmakta ve Alman kıta
larının çemberinden kurtulmak için 
Smolenskte Mareşal Timeçenko 
fırkalarının son iki hafta içinde 
gösterdikleri ayni ümitsizce gay-

retleri sarf etmektedir. 
Müttefik kuvvetler Sovyet 

sol cenabı üzerine yaptıkları çe· 
virme hareketile Budienny ordusu
nun kısmı küllisini cenubu şarki 

istikametinde sürmiye muvaffak 
olurken diğer taraftan seri bir
likler Dnieper nehri boyunca 
arazi kazanarak Sovyetlerin mez
kOr nehrin şark sahiline geçmesine 
müsait demiryolunu ve yolları tut· 
mıya çalışıyorlardı. Bu suretle 
büyük Smolensk oyunu cenupta 
tekrar başlamaktadır. Budienni 
ordusu durdurulmuş ve muharebe
yi kabule icbar edilmiştir. 

Alman kaynaklanndan gelen 
ve lsviçrede neşredilen haberlere 
göre de vaziyet şöyledir : Bialis
tok ve Smolensk çevirme ve imha 
meydan muharebelerinden sonra 
üçüncü çevirme ve imha muhare· 
besi de Kiyefin cenubunda cere· 
yan etmektedir. Rusya seferinin 
bariz vasfını bu çevirme ve imha 

meydan muharebeleri teşkil eyle
mektedir. 

Berlinin askeri mahfillerinin 
mütaleasına göre düşman cephe
sinde cepler yaparak Kızılordunun 
mühim unsurlarını ihata etmek 
tabiyesi muvaffak olmaktadır. Al
man Başkumandanlığı Rusya gibi 
vasi bir memlekette zaferi temin 
ed~cek yegane stratejinin bu ol· 
duguna kanidir. 

Stalin ve arkadaşları nikbin 
Londra, 6 a,a. • Londra gaze

teleri, almanların elan mareşal 

Budieni taralı:dan tutulmakta olan 
cenup cephsinde hafif terakkiler 

Şanghay 6 ( a. a.) - D.N.B: 
itimada şayan bir manbadan 

verilen haberlere göre, sabık ln
giliz istihbarat nazırı Dal Kuper 
lngiliz kıtalarının Singapura nak
lini temin etmekle tavzif edilmiş
tir. 

Uzakşarktaki lngiliz diplomat· 
!arı, lngiliz başkumandanlığınıo 
bu arzusuna şimdiye kadar mu
halefet etmişlerdir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine 

göre, Uzakşarktaki Amerikan kuv. 
vetleri başkumandanı Mak Artür
de Singapur'un' müdafaası kabil 
olmıyan Hong-kong kalesinin 
zararına olarak takviyesine taraf· 
tar bulunmaktadır. 

kaydettiklerini kabulediynrlarsa da 
sovyet mukavemetinin kudretide 
itimat ettiklerini söylemekte de
vam Pdiyorler. 

Gız~teler Moskova'dan avdet 
edeıı Mı>tn Hopkins'in bildirdiği 

gibi Rusya'da milli itimadın art· 
makta oldğuna işaret ediyorlar. 

Deyli Telgr~f gazetesinin siyasi 
muharriri şunları yazıyor' 

Stalin ve diğer rus zimamdar· 
ları Kızılordunun üçüncü ve son 
alman esaslı taarruznnu tardedebi· 
leceğini kuvetle inanmaktadır. Mr. 
Hopkins de vvziyetn böyle oldu
ğunu:tamamile teyit etmiştir, Har
bin ilk devresindea ruslar, alman 
taarruzu başladığı zaman seferber
liklerini bitirmedikleri için en iyi 
kıtalarını cepheye sevketmişl~rdir. 
Şimdiki halme rusların yeni al
man laarruznnu tardedebilecek 
bir çok seçme tümanleri vardır. 

Alman tebliğı 

Berlin 6 (a.a) - Pazartesi 
günü Alman bava kuvvetleri de 
kara muharebelerine mühim kuv 
vetlerle iştirak etmiştir. Smolens
kin şarkında Alman kara kuvvet
lerinin yaptıkları taarruz esnasın

da tayyareJerimiz l 1 Sovyet tan
kı vo 120 kamyon tahrip etmişler 

dir. Sovyetlerin topçu ve mitral· 
yöz mevzileri de yere sürünürce· 

sine uçan Alman tayyarelerinin 
hücumuna maruz kalmıştır. Tam 
isabetli bumbalarla ve 

diğer silablarile bazı 
harp harici kılınmıştır, 

tayyarenin 
bataryalar 

Bir cephanelik ve cephane 
yüklü iki zırhlı tre~ de cephenin 
ayni mıntakasında uçurulmuştur. 
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( Yağ camii yanında ) zım geldiğini söylemiştir. 1========================================-============--, 
1 ~ Karanlıkta her taıaf ı gösteren ölet 
':==:==:=~~========:=::J===============================' 
Nevyorktan bildirildiğine göre Amerikanın lından kendisine bir as• verilir. Kısa, kalın 

en büyük radyo fabrikalarından birinde ve ağır olması itibarile ~atraka ve gürze bir 
çalışan alim Vladimir Zorakin gecenin karan- derece kısa baltaya be~~~yen bu mareşallık 
lığında cisim ve maddeleri gündüz gibi gör- alametinin nereden geldıgı pek kati olarak 
meğe müsaid bir alet keşfetmiştir. Alet gece- malOm değildir. -
leri muhtelif cisim ve maddelerin neşrettiği Son araştırmalara gore mareşal asasını 
kırmızımtrak ışıkları yakalamaktadır. Macarların ecdadı Hunlar Asyadan getirmiş· 

Bu alet bir fotoğraf makinesine benzemek· lerdir. Hunların kuoıandanları kısa ve ağır 
tedir. Aletin bombardman tayyareleri, topçu balta taşırlardı. iptidai insanlar, en güçlü a-
tarassut mevkileri, sis esnasında seyrisefer i- damlardan olan kuoıandanlarını ellerindeki 
çin hayati ehemmiyeti vardır. Söylendiğine matrakın büyüklüğüne ba~arak .anlarlardı. Da-
göre bu keşif bugünkü hava harbi metodla- ha sonraları bunların teıyın edılmesi adet ol· 
rında büyük bir inkilap yapacaktır. Zira gece muş ve nihayet marepl asası şekline gel-

esnasında hedeflerin mabluziyetini ve gizliliği· miştir. 
ni ortadan kaldırmaktadır. Bu keşfin esrarı 

fevkalade gizli tutuluyor. Amerika hükOmeti 
bu aletin umumun istifadesine konmasına mü
saade etmemiştir. 

Gene Amerikada Brooklin bava sahasın· 

da bir Amerikalı mühendisin yeni keşfettiği 
küçük bir top tecrübe edilmiştir. Bu topun 
fevkalade müessir olduğu sabit olmuştur. Top, 
göz yaşı döktüren duman neşretmekle, ufak 
paraşütlerle inen ve ışıklar saçan bir libre a
ğırlığında gülleler atmaktadır. Bu top, bilhas· 
sa paraşütçülere karşı fevkalade müessir ad· 
dedilmektedir. • 

• kerı terfıler çogaldı-
..,M ... a_r_e_ş_a""ll"'ık-a-s""a-sıı Ye~i harp. dolayısi!• as· 

n e reden geldı? ğından mareşal rütbesi 

alanların da sdyıs1 armaktadır. Bir generale 
rütbe tevcih edildii'i zaman devlet şefi tara· 

• lsveçte tatlısu lsveçin balık yetiştiren 
birliklerinden bin garöp 

balıkları denize bir tecrübe yaparak 

nakledilecek çok faydalı neticeler ,__ ______ . 
elde etmiştir. Bu tecrübe münhasıran tatlısu
da yaşıyan balıklzrı tuzlu deniz suyuna alıştır· 
maktadır. 

Birliğe mensup balıkçılar dağlarda akan 
nehirlerdeki ala balıklardan yüzlercesini avla· 
yıp fıçılara koymuşlardır. Fıçılar Baltık denizi 
sahilindeki Nyköping körfezinde mahsus suret· 
te hazırlanan ve içinden suni cereyanlar bulu· 
nan bir havuza boşaltılmıştır. 

Herkes bu balıkların öleceklerini tah· 
min ediyordu. Bir ay geçtikten sonra bu ba· 
lıklardan bir kısmı avlanmıştır. Tecrübenin ne
ticesi büsbütün intizarın hilafına çıkmıştır. Ba
lıklar ne ölmüş ne de çirozlanmış. Bilakis her 

biri tabii boylarından on santim daha ziyade 
büyümüş ve sıkletleri de üçer yüz gram art· 
mıştır. Bu mühim tecrübenin verdiği parlak 
netice karşısında birlik tatlı su balıklarını ge
niş mikyasta denize nakletmeğe karar vermiştir • 

Bu harbin 
cilvelerinden 

Alman tayyareleri lngiliz 
adalarına geliyor, lngliz 
tayyareleri lngilterenin üze
rine çıkıyor, ve saatlerle 

birbirleriyle döğüşüyorlar. Ortalığa ateş yağ. 

yor. Binalar yıkılıyor, insanlar ölüyor. 
işte gene yerle göğün mahşere döndüğü 

böyle bir günde lngiliıler bir Alman tayyare
si düşürüyorlar. Kuyruğundan ateşler çıkarak 
vnvnrlanan b11 mal..1110 lsland of Mao denilen 
hir ari ya iuiyo 

Burası lı g iliz ler in 1· •ndi memleketlerinde 
bulunan Almanları topye~Qn hapsettikleri ada· 
dır. Bizim bahsettiğimiz tayyare, içinde çocuk
lar oynıyan bir arsaya düşmüştür. Tabii bu 
yecüç mecüç alayı hemen tayyarenin yanına 
koşuyorlar. 

içindeki tayyareci yaralanmamıştır. Daha 
yaşlıca çocukların yardimile dışarıya çıkıyor. 

Genç tayyareci yüzündeki tayyare maskesini 
çıkardığı dakikada çocukların arasından bir
aincecik sesi duyuluyor: 

- Ah babacığım, bizleri görmeye mi gel· 
diniz? 

Baba yavrusuna cevap vermeğe vakit bu
lamadı. Hidise yerine yetişen muhafızlar la· 
rafından alınıp ırötürüldü. 

Sovyet mukavemetinin bir baş· 
ka ve en mühim sırrı da, sovyet 
askerlerinin esir olmaktansa, ölme· 
ği tercih etmeleridör. 

Şimdiye kadar birçok ihatalar 
olmuş, fakat büyük çapta esirden 
bahsolunmamıştır. Bütiin tebliğler· 
de bu gibi ihatalara dair verilen 
tafsil.atın neticesi, imhadır. 

Öyle anlaşılıyor ki, Bialistok
ta olduğu gibi, Smolensk'te de, 
Jitomirıde de ihata edilmiş olan 
Sovyet kuvvetleri, çemberi yar
ma~ için daima çarpışmayı tercih 
etmışler, bu suretle Almanlara bü· 
yük mikyasta malzeme, mühimmat 
ve in•an harcatmışlardır. 

Netice kimin lehinde? 

Bütün bunlara rağmen neticenin 
Ruslar lehinde olduğunu söyle

mek imkinsızdır. 
Fakat aynı zamanda bu neti

cenin Almanlarııı kasdettikleri şe· 
kilde Rusların aleyhinde olduğu da 
iddia edilemez. 

Sovyetler ekseriya muntazam 
bir mukavemetle geri çekilmekte 
ve bu esnada seferberliklerini ta· 
mamlamaktadırlar. 

Almanların geniş mikyasta esir al
ına planları pek tatbik edilemez 
bir hale girmiştir. Sovyet ordusu 
ya imha edilmekte ve yahut daha 
arkadaki hatlarda tutunmağa çalış· 
maktadır. 

Bu vayiyette Almanların vasi 
Sovy.e~ araz.is~. dahilinde bir kış 
harbının butun sürünceınelerine 
hazırlanmalarından başka çare kal
mıyor desek hatalı bir fikir ileri 
sürmüş olmuyuz? 

Sovyetler şüphesiz bazı arazi 
terkedeceklerdir. Fakat buna mu· 
kabil kışı ve uzun sürecek bir 
harbi kazanacaklardır. işte kana· 
timizce, son inkişaflarına göre, 
Sovyet - Alman harbini şimdi 
ancak bu zaviyeden mütalea etmek 
daha muvafık olur. 

Askeri vaziyet 
U".'.umi v~ziyeti böylece hu-

lasa ettıkten sonra, askeri 

har~k~ta gelelim; Dünkü sovyet 
teblığı, Kolm civarında harp oldu
ğundan bahsetmektedir. Kolm Es
tonya'nın ve hudutta Ostov'un da 
160 kilometre şarkında Lovat 
nehri üzerinde küçük bir kasaba
dır. Yeğiine ehemmiyeti burada 
eski fakat büyük istıhkamların bu· 
lunmasıdır. Eğer alınanlar Kulm'u 
alacak olurlarsa, Mosknvaya bura· 
dan da 410 ·kilometre yaklaşmış 

olacakdır. Fakat Kolom'un alınma
sının gayesi hemen gölüyle, Lo· 
vat nehrinin garbinde kalan mın· 
tıkanın tamamiyle Alman nufuzu 
altına alınmasıdır. Bu takdirde di· 
vina·Duna nehrinin menbaasına da 
inilmiş olunacaktır. Fakat Kolm'· 
un alınmasının diğer büyük bir 
neticesi de Vitebsk'ten Leningrada 
giden demiryolunun kesilmesidir. 

Netice 

Diğer taraftan, daha cenup· 
ta alınanlar, Budıeni or

dusuna karşı büyük bir taarruza 
geçmişlerdir. Şüphesiz, evvelce de 
y•pılan tahminlerde söylendiği gibi 
şimal harekatının matlup neticeler 
vermemesi, almanların tazyiklerini 
cenupta teksıf etmelerini intaç et
miştir. Filhakika alınanlara göre 
Smolensk meydan muharebesi ka· 
zanılmış, şimdi Ukrayna meydan 
muharebesi başlamıştır. ·Fakat bi
ri birini takip eden meydan muha· 
rebeleri kazanılsa bile banJarın 
Almanları zafere değil, daha ziya
de kışa götürecek kabiliyette ol~u· 
ğu söylenmektedir. Her ~eye rag. 
men cenupta da ve bilhassa Kiyef 
önünde vaziyetin nizik oldufu 
iokir edilmez. 
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YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM ÇAKICI EFE Dedikodusu bütün dünyayı aylarca işgal e t m i Ş ( seki • 

zinci Edvar ) ın taht ve tacından feragatini mucip olan 
AŞK maceralarını zevkli, nükteli ve nefis bir mevzuu 

çerçivesi dahilinde canlandıran 

ISKANDAL KORKUSU 

B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

Fransızca Sözlü Güzel Filmi Taktim Ediyor 
BAŞ ROLLERDE. 

Güzel : KARROL LOMBARD 
Ve sevimli: FERNAND GRAVET 

/Uiveten, 

( ER ROL FLA YN ) in harikası 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu "!'e müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapdan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastlr1p halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyat. 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarllacaktlr. ÇAKICI EFE romanı baskısının azhğı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
darmalar1nı, taşrada bulunan sayın okuyucularamız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu farsatı kaçarmamalaranı tavsiye ederiz • 

ÇALINAN TAÇ ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

Türkçe Sözlü 
DiKKAT: Proğram saat 8,30 da başlar 

HOROZOGLU KARDESLER .. 
PEK YAKINDA : 

( DANGO PIŞTA ) Mevsimin harkulade filmi 

§l!JlllllllllllillllllllllllllllllllllllllllHllllllllllUllllllllllıllllllllllllıllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 1 ki Mü retti P 

; !\§Rıİ ~ı~lfi:~A "'NIN G~e~em~' Cmü!tt~p!ne,.n· 
E3 !iJ llU [!:il~ _ de çalışmak üzere iki mürettip 

== • = alacağız. !: VAZllK l~Am~ÇIESltll 1 .. caatı:~~:r:~1~~;.lüğümüze müra-

== B U A K Ş A M ;;;•••••••••••••••••••••••• == =. .· == .... ·=·:·7'P.·=·:·!f31 •••• w ••••••••• ~·-· : B u F ı r s a t ı • 
= DOROTİ LAMORUN = ! Kaçırmayınız i 
== =. . .. ( TURA ) .. • Bir adet az kullanılmış • = -• Kl. • = ! yedi ayaklı (K - 7} e vı- : 

- ( Ormanlar perisi ) : na tör buz dolabı acele sa- ! 
== : tılıktır. : 

= A /rikanın balta girmemiş ormanlarında binlerce --- ! Tahsin Salih Bosna ! 
= vahşi hayvan ve vahşi kabileler arasında geçen : Ab"d" : a = : Tel: TABO ı ın • 
== hazin bir aşk efsanesi. = ! Pa•a caddesi Tel: 274 i 
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İnhisarlar Adana Tütün Fabrika 
sı Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26- 7- 941 
tarihinden itibaren on beş güıı müddetle açık eksiltmeye k o 

nulmuştur. 
Keşif bP.deli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.92 lira· 

dır. bu işe ait keşif, şartname ve proieleri görmek isteyen
ler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 
veznesine yatırmaları şarttır. 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü 
saat 9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fahri· 
kasında müteşekkil kon isyona müracaatları ilin olunur. 

26 - 30 - 3 - 7 1060 

Adana Askerlik dairesi satınalma 
Komisyonundan : 

Miktar toplu tutarı ilk te'minatı ihalesi 
Cinsi Kilo Lira Lira 
Odun 300.000 7500 563 13-8-941 saat 11 Kapalı zarf 

Koyun eti 8.000 4000 300 13-8-941 ,, 15 Açık eksil 

Yoğurt 8.000 1200 
Süt 4.000 500 

Sade yağ 10.000 16000 
Kuru soğan 6.000 780 

90 14-8-941 
38 14-8-941 

1200 16-8-941 
59 18-8-941 

tme 
11 " ,, 
15 ., " 
11 Kapalı zarf 
11 Açık eksilt 

me 
Sabun 6,000 3000 225 18-8-941 15 

ısteklilerin gün ve s~atte murac.aatları ve ka~~lı za';na 
ihaleye gireceklerinde ıhale saatınden en son bir saat 
evelisine kadar teklif zarflarının komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

1070 129·6·9-2 

,!__ GAUTHIER vfuAL 
ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

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

MARKA 

PAKET 
BOYALARI 

deposu: 
İstanbul Çiçekpazarı 

sokağı Altıparmak 

han No. 3 • 4 

1080 

Zayi şahadetname ' Satıhk Buzdolabı 
. Adananın Namık Kemal j 

okulundan 940 senesinde al- 5 ayaklı Norge marka mo-
ınış olduğum şahadetnamemi zayık renginde bir buzdolabı 
zayi ettim. Yenisini alaca- satlıktır· 
ğımdan eskisinin hükmü yok- Trahum dispanseri kar-
tur. şısında 21 No : lu eve 

Döşeme mahallesinden müracaatları 
Mehmet oğlu Recep 5-6-7-8-9- 10 1094 
Erol 1106 

\ af\U""" 

tınalma komisyonundan : 
1. 1000 ton yulaf Adana

daki toprak ofisinin muhtelif 
anbarlarından alınarak eski 
ve yahut yeni istasyona g\iu 

de en aşağı elli ton olmak 
üzere nakil ettirmek ve va· 
gonlara doldurmak şartiyle 
1000 ton yulafın nakli 2490 
numaralı kanunun 46 mad
desinin (11) fıkrasına tevfikan 
yapılacaktır. 

2. ihalesi 8-8- 941 cu
ma günü saat 11 de yapıla
caktır. 

3. Toplu tutarı 2000 lira 
ve ilk teminatı 150 liradır. 

4. isteyenlerin muayyen 
gün ve saatte Adana askeri 
satınalma komisyonuna müra· 
oaatları ilin olunur. 

5 - 7 1097 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1. Belediye ve kanaranın 
şartnamesine bağlı listede ya 
zılı kırtasiye ihtiyacı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen bedeli 1066 
lira 25 kuruş olup muvakkat 
teminatı % 7 ,5 hesabiyle 79 
lira 98 kuruştur. 

3. İhalesi ağustosun 19 
inci salı günü saat onda be· 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. istekliler aynı gün ve 
saatte yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlarile belediye 
encümenine ve şartnameyi 
görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine müra 
caatları ilin olunur. 

3. 7. 10. 14 1091 

Bahçe · Haruniye 
Düziçi Köy Ensti -
tüsü Müdürlüğün -
den: 

Memur olacak biri 
aranıyor 

. Enstitümüzün 75 lira ay
yık ücretli memurluğuna ta
lip olanların evrakı müsbite
lerini veya suretlerini idare
mize göndermeleri. 

7-9-12-14 1109 

Haruniye Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Miktarı 

asgari 

kilo 
azami 

fiyatı tutarı 

lira kr. lira kr. 
o o 7,5 teminat 

Cinsi 

Un 65000 
Sadeyağı· 2500 
Bulgur 2000 
Kurufasulya 2000 
Keçieti 2000 
Koyun eti 1500 
Sığır eti 5000 
Zeytun yağı 1000 
Nohut 1000 
Kesme seker 1500 
Toz şeker 1500 
Patates 3000 
Zeytun tanesi 1000 
Beyaz peynir 1500 
Sabun 1500 
Odun 200 
Odun kömürü 10 
Kırık mercimek 1500 
Gazyağı 750 
Kuru soğan 4000 
Tuz 2500 

Kuru üzüm 
Kuru erik 
Çay 
Karabiber 

800 
200 

-~ 

400 
500 
300 

12 
5 

70000 
3000 
3000 
3000 
3000 
2000 
6000 
1500 
1500 
2000 
2000 
4000 
1500 
2000 
2000 
300 ton 
15 ton 

2000 
1000 
5000 
3000 
1000 
300 

500 
750 
400 

12 
5 

YekOn 

15 10500 00 
1 30 3900 00 

12 360 00 
25 750 00 
30 900 00 
40 800 00 
20 1200 00 
50 750 00 
ıo 150 oo 
55 1100 00 
50 1000 00 
5 200 60 

35 525 00 
55 1100 00 
45 900 00 
0,75 2250 00 
3 450 00 
20 400 00 
25 250 00 
3 150 00 
8 240 00 

20 200 00 
45 135 00 
30 150 00 
30 225 00 
40 160 00 

700 84 00 
300 ıs oo 

28844 00 

lira kr. 

837 50 
292 50 

27 00 
56 25 
67 50 
60 00 
90 00 
56 25 
11 25 
82 50 
75 00 
15 00 
39 37,5 
82 50 
67 50 

168 75 
33 75 
30 00 
18 75 
11 25 
18 00 
15 00 
ıo 02,5 
11 25 
16 87,5 
12 00 
6 • 30 
1 12,50 

1 - Haruniye - Düziçi köy enstitüsünün 1 / 8 / 941 tarihinden 
sonraki ihtiyaçları için yukarıda cin, asgari ve azami miktar ve muham
men bedelleri ve muvakkat teminatları görülen yiyecek ve yakacak 
maddelerinin satın alınması 24,17/1941 tarihinden itibaren açık eksiltmeye 
konulmuştur. 
... ~ -- Ş_artnameleri iÖrmek istiyenlerin Harunİ) e - Düziçi ~ öy ens· 
tıtusu mudurlüğüne müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - lhale 9- 8- 1941 cumartesi günü saat 10 da Düziçi köy ens
titüsü müdürl~ğünde yapılacaktır. 

4 -. Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü 
maddelerınde .,Yazılı evsafı haiz bulunmaları şarttır. 

5 - Eksııtmeye girecek olanların ihale saatından evvel ilk teminat 
larını yatırmış bulunmaları ve saatinde Haruniye - Dü.ıiçi köy enstitü· 
sünde bulunmaları ilan olunur. 

t;;ıot; Ekmek kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Teklif zarfının 
2490. sayılı kanunun 33 üncü maddesine göre ihale saatından bir saat 
evvelıne kadar komisyona teslim edilmesi lazımdır. 

24 - 29 - 2 - 7 1050 

BUGÜN Matbaası 
Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır. 

Son Sistem -· 
Makinelerle 

• 

Basllan güzel 
lş(BUGÜ N) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

Kordel Hal 
çekilecek 

( Baştara/ı /Jirincide ) 
sıhhi sebepler dolayisile iıtifa ede. 
ceğini bildirmektedir. Bu mevkie, 
vaktile de ayni makamı işgal et· 
miş olan bugünkü ,harbiye nazırı 
Stimson'un getirilmesi ihtimali 
varJır. 

~luhabir Karter, bu takdirde 
V :ındel Vilkinin harbiye nazırı 
olacağını tahmin etmektedir. 

Stimson'uo hariciye nezaretin 
deki mevkiinin, harbiye nezaretin
deki mevkiinden daha sağlam oJmı
yacağı zannedilmektedir. Fakat 
hariciye nezaretinin .hakiki şefleri , 
Ruzvelt ve Vels •>lduğu cihetle 
Stimson esasen bir kukla •vaziye· 
tinde kalacaktır. 

Muhabire göre, Ruzvelt bari· 
ciye nezareti için daha genç bir 
adam aramaktadır. Cihan :vaziyeti 
daha mühim ~bir safhaya girdiği 
zaman bittabii böyle bir adamdan 
daha fazla istifade edilecektir. 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1. Şehir halkı ihtiyacı için 
a~ık ~ksiltmeye konulan yüz 
hın kılo odun kömürüne istek-
li çıkmadığından ihale müd· 
deti on gün uzatılmıştır. 

2. Kömürün beher kilosu
nun muhammen fiyatı beş 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7;5 hesabile 375 li
radır. 

3. İhalesi Ağustosun 19 
uncu salı günü saat onda be
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. İstekliler şartnameyi • 
görmek üzere hergün beledi 
ye muhasebesine ve ihale gü 
nü yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

1108 

iLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1 . Belediyenin temizlik 
işleri hayvanatmın ihtiyacı 
için açık eksiltmeye konulan 
60-70 bin kilo samana is· 
tekli çıkmadığından ihale müd
deti on gün uzatılmıştlr. 

2. Samanın beher kilosu
nun muhammen fiyatı iki bu
çuk kuruş olup muvakkat te· 
minatı 131 lira 25 kuruştur. 

3. İhalesi ağustosun 19 
uncu salı günü saat onda be
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. istekliler şartnameyi 
görmek üzere hergün beledi
ye muhasebesine ve ihale gü· 
nü yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

1107 

İmtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaaı1- Adana 


