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Ankara 4 ( A. A) - Danl• 
marka kralının dolum gıl dönii· 
mü münascbetile Reisicrımhrır 
1 smet / nönü ile kral Onuncu 
Kristigans arasında samimi teb· 
rik ve teşekkür telırafları tecıti 
edilmiştir. 

\.. _ _:P'~l_:Y~•:..t:..:,•_:B:_.:,K:.,:u~r..;;u~•-"-u-:r=-=.,/ 

İngiliz 
Japon 

münasebe 
ti gergin 

ı Benzin tahdidatı 
bir ay uzatıldı 

Ankara, lzmlr, Bursa ve Eskfşehirde 9 

Eyluıden evvel işlemekte olan otobüsle· 
rin seyrlseferlne müsaade edilecek 

-----

Hitlere 
lllİİİİlaiiııİİil ............... 

göre -------
mücadele 

.:.:.:~:.;:::;.;::;;;:.;::.~.-...--

muazzamdır 
lngiltere pro- -------------- ---------------Ankara 4 (Hosu•i muhabirimizden) - B•ş ~~: Nılıa in7aatın1 hilen taahhüt eylemiı bulunan e7bas Alman devlet reisinin 

verdlı)I bir keç rakamı tesf o edildi 
Japonya, şiddetli 
mukabil tedbirler 
atmağa hazırlanı

yor 

Japonya ya 
bir ihtar! 

Tokyo 4 (a.• )- Tahranda· 
ki J ıpon elçWğioin ıiyui imti 
yazlarından mahrum edilmesi ve 
J tponyaoıo bu hususta Tahrana 
verdiği protesto notası hakkın· 
da Domei •i ınsı şu tebliğ'i neş· 

retmi~tir: 
« Bu ~adisenin vahim neli· 

celeıi olabilir. Çünkü lngiltere 
J •ponyaya karşı düşmanlığını 
arttırmıştır. Bütün vaadlere rağ 
men J •pon hükOmeti, M.sırda 
H ndistanda ve Irak ta al•nan 
tetbirlerden dolayı Tokyo;laki 
lngiliz büyük elçisi nezdinde yap 
tıiı teşebbüı'.ere henüz cevap 
alamam11t•r. 

Tahranda ılınan bu yeoi 
tetbir lng:liz nuluzuna atf~dil: 
mektedir. Jı~onya, bu hadıseyı 
de lngilterenin Tokyo büyük el· 
çisi nezdi ,do protesto etmiştir. 
Tahran işıal edildiğ'i zaman Lon· 
dra hükOmtti Tahrandaki J •pon 
elçiliiinio Almanları kabul etti
ğini ileri sürerek Tokyo hü· 
kOmetiri fr>lesto etmişdi. Fakat 
Jıpon hükBm.eti mea•leyi tıafıl 

t tk 'k etmi• ve bu iddiayı esassız o 1 ... • • 

bulunduğ'undan red eylemıştır •. 
lngılterenln bu kötü niyetlı 

vaziyetinden dolayı Japonya. duru 
mun inkişafını dik katle takıp e· 
denk icabıcda şiddetli kaışılık 
tedbirleri alacaktır.» 

Sing,pu 4 (' a.)- Sioğapur 

radyosunun dıldirdi&ine göre 
J p>nl .. r Sıygondaki ticaıi a.n· 
trepoları Luvvtt Lullanaıalt ır 

ırat etmiılerdir. 1 
Sinvpur 4 (a.a) - Japon· 

ya' ya çok açık bir ıhtarda ~u · 
lunulıuu,, bir tercih yepması ıca· 
btttiğ'i bıldinlm'ştir. 

Bu ihtar, bir mülihot una· 
aında Uzaltşark lng'1iz kuvvetle 
ri başku'.llandanı Hava Mareşalı 
Sir N.obert Brooke Popham yap

mıştır. 

Mareşal ıöyle demişlir: 

- Biz J ıponya ile har bet· 
meyi hiç şüphesiz arzu etmiyo· 
ruz. Fakat zaruret halinde kuv 
vetlerimiz bir ltaç saatte hare· 
kete geçmiye hawdır. Hol~an· 
da Hind shnı kıtaları da boyle 
dir. Gün ır•çtikçe doha çok ".'ey· 
dana çıkıyor ki, J ıpou.yanm ık. 
ttssdi ve m•li selimetı, Çm •ha. 
di,es uio hal inde ve J ponyanın 
bızzat kendi mtnablarının inkişa
fıodadır. 

Tobrukta lngillıe devri· 
yelerlnln muvaffakiyet 

li baskınları 
Kahire 4 ( a.a ) - Oıta,ork 

teblif: d •
1 T< b•ukta topçnların yar ımı e 

d•vriyelerimiz bir ltaç movallaki· 
yetlı baskın yap'.llışlaıdır Bu mm· 
hkanın bıtısında bir kaç noktada 
düşman ç•kilmek zorund~ ~alm~ş · 
tır. Merkez:lo devrıyelerımız duı· 
mının crph,ne dopolarıoı. tabr~p 
otmi,lerdir. Birıaz ~onra mıtralyoz; 
ateşıle ltarıılıkta bulunan düş<na· 
nın bo hareketi havan toplarımız· 
la hemen susturulmuştur. Hudut 
b5lı••inde düıman devriyelerine 
hücum edilmiş ve bunlar püskür· 
tülmüş tür. 

Afgan hUkOmetl nez· 
dinde lnglliz • Sovyet 

tetebbUsU 

kıilet benzin tahdiJatı hakkında aşaiıdaki teblıgı ve şirketle re ait n\'<il vasıtalarına verilebilecek 
b•n•in miktarı d• aörülecek lüıum üzerine Ticaret neşretmiştir: V le "I 6 1 e Ruslardan alınan esir 

mikda•ı 2,5 milgondıu. 
• Tahrip vega zabtedilen 
top adedi 22000dir. 

1 _ 9 EılOl 941 tarihinen itibaren tatb k e• b İir~ etinin teklifi veya Başvekilin tastikiyle artttırı a 

dilmekte olan benıin vesaire müştakları ile müte· 4 - Sümerbank Etibank, toprak mahsulleri Sor•get merkez o~dusu ı 
başkumandanı Mareşal 

Timocenko 
harr;k bil O 11uın kara, deniz n• kil vasıtaların•n .. se~· ofisi ve ınaden tetk~k arama enstitüsü ile bu mü 
rüsefer tahdidatı ayni esaslar dahilinde 9 Bı~ıocı· essese veya teşekküllerin y•phracaldarı nakliyatı 
ttşrinden itibaaen bir ay dahı dev.m edecektir. mukavele ile leahhüt etmiş olan eşhas ve şirketle· 

2 - lzmir Bursa E•kişehir ve Adarada 9 Ey· re ait ••kil va11t.ı.larıoın ı•y iıeferl•rioe ve bunlara Mareşal 
Budiyeni 
mukabil 
taarruza 

geçti 

• Şimdige kadar 18000 
tank zabt oega tahrip o· 
lunmuşlur. 1'11 941 dtn ev

0

vel itlemelı.te olan ve hu•usi ş•h~s· verilecek benzin mikdarıoın artırılmasına Ticaret 
lara ait bulunan otobüslerdrn hanii istilametleı'ı e Vekaletinin te\tli j ve Başvekilin tensibi üzerine mü· 
işleyenleıin seyriseler y•pabilecekleri bizzat_ va ıder ıaade olunabilir. -

B k'ld n musaa e• 5 - Ş•hirler arasıJdı i•liyen otobüs, kamyonet tarafından tayin olunacak ve aşve ı e • 

• Rusgada tahrip edilen 
saha lntiltereden 4 defo. 
doha büyüktür. ve deniz nakil v ,.hlarıaa verilecek benzin mikta. leri alınacaktır. . . .. 

1 t Ye saır rı g~·u'•c•'< tu·, - ü·•r'ıno Tıcıret Vekiletinio tek. 3- Davlcle karşı mukavele i e pos a _ • 
d k olan ve lili ve Ba7voka;~ ten•ibi ile arttırıl•bilir. Alman Devlet reisi Adolf Hıt· 

!erin, 1941 • 1942 lcıı yardı. 
mıoın ıçılması münasabetiyle 
mühim bir notak ıöıle liiinl 
dün haber vermiı, nutkun bazı· 
mühim taraflarını yazmııtık. 
Ehemmiyetine biaaen, nutkaa 
esaslarını ibtiva edecek daha 
şümullü bir hülisaaını yıp

mayı faydalı ırördük. 

·-~n!1k~l~iy~•~t-~il~a•:•:n:..:,ııa~a~h~h~ü~t~e~t~m~İ!,.;fv~e~y!a~e::::;e~c~e;.,~;;._._.._._~ ... ~~·~~~~::~~~~~~~~~ : ~..,,,,,. 

Kırıma taarruz 
etmekte o 1 a n 
- - -
Almanları ce-
nahlarından vur·. 
mak istiyor 

Almanlar 
Bütün ihtiyatlarını 

muharebeye 
soktular 

Hitler, dün de kısaca yazdıırı· 
mız ıribi, natkuoa şa mühim h· 
beri vermoı. ıııretiyle baılamıı· 
tır: 

ı Ticaret antrepoları Jıpon kuvv•tleri !rafından işgal ~dilen Hindiç~~ merlce>i Savırnn'dan hir ırörünüş 
-

Loodra 4 fa. a.J - Annalist 
askeri vaziyet hakkında diyor ki: 

Londra' da ötrenildiiine göre, 
Mareşal Budiyenf, St.lioo iatiLaaae .. 
tinde bOyük bir mukabil taarruza 

g•çmiştir. Bu mukabil taarruz, Kı· 
rıma taarruz eden Almınlart ce· 
nahlarından vurmayı hedef tut· 
mıktadır. Şimdiye kadar Alman• 
lar Pıekop berzahının cenup ucu· 
na kadar ilerlemişlerse de beoüı 

« Bu ırüa burada tertip edilen 
bu tezahürde hazır bulunabilmek 
benim için çok külfetli olmuştur. 
Çünkü tam şu anda dop cepb .. 
ıinde 48 saattenheri hazırlaaan 
dehşetli yeni bir hadise bqlaıaıı 
bulunuyor. Yeni bir muazzam ha
reket ba,alamıştır. Bo hareket.düş. 
manın doğ-uda ezilmesiai macip 
olacaktır." 

Almanlar tarafından 

Hes'in 
iadesi 
istendi 
Yaralı ~e hasta 
esirlerin müba • 
delesi bu yüzden 
geri kaldı 

Londra 4 (a.a) - lnıriliz bah· 
riye nezaretinin tebliği: 

Memleketlerine dönecek olan 
Alman harp esioleri bugiin akşam 
üzeri 10 ha!ltabane gemisine bindi. 
rılmiştir. Bu gemiler, Alman hükO· 
metiyle yapılan anlaşmalara göre 
M ın• denizioi geçerek bu esirleri 
bir Fıansız !inanını nakledecek 
ve bu limandan lngiltereye lng 1 z 
hasta ve yaralılarını getirec• leli. 
Fakat Berlinden hu gece alınan 
başka bir mesaj dolayuıyle yarın 

ba~lamaıı icap eden hasta ve ya· 
rah esirler mübadelesini geri bı .. 
rakmak zarureti hasıl olmuştur. 

logillere hükOmeti, Alman hü•Q 
metiyle temastadır. Ve 24 saat 
için:le de bu hususta ~ir. tebl'.ğ' 
mşrinin mümkin olacağı umıt .edıl: 
mektedir. Ş•mdilik Alman esırlerı 
gemilerde k•lma~tadır. 

Ankıra Rıdyo gazetesi - Al
man ve ı, gi iz h ısta ve yaralı 
harp esirlerınia mübadelesinin geri 
kalışına seb•p şudur: Almanlar, 
iade edilecek esider arasında R~ 
do f Hos'ın de bulu lmasını iste· 
miş'erdir. logilizl•r Hes'i geri. vrr. 
mrğe tıır.ıftar görün ıı~mek tedırlf'r. 

Kızılag'ın 25 
günlük gardımı: 
706,068 liradır 

Kırım'• ırirememişlerdir. 
Ru.ı mukabil taarruzunun ne .. 

ticesi daha bilinmiyor. Eter muvaf· 
fak olursa bırinci sınıf bir manev· 

Mateakiben, Alman devlet reisi, 
22 haziranda başlıyan aavaşın 
bütüa dünya içio ltat'i olan bir 
aavış olduğ'unu ıöylemiıtir. 

N uyonal • Sosyalist partiıiniıı 
proıramındalı.i ırayeleri belirt• 
miş; bütün dünyaya yıptıj-ı 
ıulh tekliflerini, ıillhsızlanma 

tekliflerini ve bunların ııaad 

reddediliini anlotmıı, Ruı • Al· 
man münasebetlerine ıreçerek 
demiştirki: 

Ankara 4 (•.a.)- Ôğrendi~imize göre, 1 ile 25 Eylul 941 tarihleri 
arasında K•zılayın yıptıiı na~dı ve aynı yardım yekQou 106068 liradır. 

B "dd t zarfında cemiyet ımdad ve muavenet hesabından 12371 lira• 

ra o'acaktır. 

Loodra 4 [a. a.J - Royter 
ıj1nsıoın hususi askoıi muharriri 

« Rusyanın bize karı• yOrllmelt 
zamanını kollad,rıoı haftadan baf. 
taya biuettikıeo, hudutlarımııda 
birbiri ardından tayyare meydaıı• 
larıoın kurulmakta olduiıına ve 
muazzam Sovyet imparatorlu&"anuo. 
her tarafından getirilmiş tümenle. 
rin birbiri ardından hududa yıiıl· 
dıklarıoa dair yavaş yavaş ma•I). 
mat ald,lctan sonradır ki ben de 
endişe etmtğe başladım. Çünkil 
arlhte, hata için mazeret olamaz. 

lu mb~ e d da bulunmuştur. Bu par• Borçka, Kara aıi'aç ıeylipzedele· 
ık ır yar ım • 1 

cııyor kı: 

Rusyadaki durum şimdi lav· 
kaliide buhranlı bir aalhaya varmı~ 
bulunuyor. !fonu antaıııalc için bil· 
tun cepneyi t"k bir muazzam mey· 
dan aıuharebesi halinde göıöaüne 
almak lazundır. Kaıi netice bu bü. 
yük. meydan muhaı elıesinde henüz 

. E E ·• relzelesind•n zarar goren er•; latambul yan.ırınından 
rın.. rzuruın, rcı, d b • E . . . 

• ' . 1 I rilmiştir. Bun ıo aş-.a tzıncan haıtarıesı ıoş11.sına 
mut•e11ır o an ara ve .. !"'-' • . 3 . - d ·1 . . 

, h · · yerinin ıstıın hı •çın 0000 lıra gon erı mışhr. 10000 Erııoean şe rın•n • K 1 
'.... 25 • - · inde yap•lan ayoı yardımlar şudur: ızı çullu 

Eyluluo gunu ıc · • · k _ _ • _ • • 1 ele faliketıne ugrayaolara elbıse, azma, kü· 
koyu enstıtüsune ı aç, '" z d b · 

l me~i, ça ır, attanıye, çamaşır, yatak ol· 
rek, "'g'•ra1 p11nso~an ma ze. ttrr. 
m•k üzere 53697 lırklık aynıya 

Bir Amerikan 
gemisi daha 
torpillendi 

Vaşington 4 ( a.a ) - .~·~ 
ber verildığ'ine göre, Amerı • 
petrol gemisi l•oh t bir Alm•n de· 
nizahısı tarafından At.i.cıtıkte bati 
rılaııştır. 

Hal, bu hareketi şiddet:e tak 
bih etmiştır, 

Amiral Darlan, nazırlar 
toplantısında izahat 

verdi 
Vııi 4 (a.•) - Amiral Darlan 

bu sabah naıırlar toplantısında 
işgıl altındlki bölgede yapmış ol 
duğ'u seyahat ve bilhassa Alman 
mal<ambri?e yaptıiı temaslardan 
bahsetmiştir. 

alınmış değıldir. 

Alman harruıu Sovyet hattı· 

1 u s ·y· d a nın iki cenahına tevcıh edilmiştir. 
R ular da başlıca muubil taarruz. 

dinhürı•yetı• !arını cepheoi• merkezıode yapı· 
yorl4r. Ve atır olmakla berab<r 

R I b mütemadiyen ilerliyorlar. Çünkü 
uzve t, U rnese. S.ııolensk çevrilo»şo benıiyoı. H<r 

1 - haıoe bu şch,r td<lıt aıtı.ıtJadır. 
eyi Rus hüküme· C po.nın merkezinde bu mu· 

• - kah l l4Arıuıu yapan Ruslar d'ier 
hyle konuşması t•rattan hıtlarınm ıki uclarıncıa, 
• • - ıımd.lJo Lca nırad etratınaa vo 
ıçın Hariman'a ta- cenupta Puttavaoın doğ-osunda vo 

limat verdı" - Kmm berzahında çok ciddi ilr.i 
taarruza karşı koyuyoılar. Movzii • Vaıioiton 4 (a.a) _ Gızrte· şiddetli mukab,I taarruzlarla şid· 

·ı • ı cıetlı bır mu~a~emet l'Ôjt~rıyorıar. cı er •On eransında beyanatta bu 
R Almanlar bu esaslı İki taarruz. lunan uzvelt, Rusyada din hü· 

da movatfalt olmak için elleriJde 
riyet mes.l<Sıni Sovy•tl~r Birliği bulunan büıün inıao, top ve tank· 
hükOmeti nezdinde bahis mevıu ları muhar~D•y• ıurüyurlar. Al· 
etmesi hususunda <\mer kan h•yeti maol.,ın bomen hemen bütün ib· 

Almanyanın şefi sılatiyle kendimi 
Alaıan milletinin varlıiı, burünkll 
bayatı ve mümkün olduiu kadar 
da istikbali hu•uıunda Alman mil· 
!etine karıı mesut ırörüyo•um. 811 
ıartlar ılımda ben de nihayet mü• 
d•f•a tedbirleri almaia mecbur 
kaldım. Bu tedbirler tamamiyle 
müdafaa mahiyetinde olmuıtu. Çün
kü ağ'ustos ve eyfOI 1940 aylarında 
da ırörülmüı olduğ'u üzere ırarpt• 
lugiıtere ile hesap aıına vaziyeti 
vardı. Fakat bütün Alman hava 
kuvvetlerini tutacak olan böyle 
bir beuplaşma artık mümkün de., 

&'ildi. Çünkü sırtımda şa veya b• 
anda bize ltar,ı harekete ıre9me• 
&'e o zamandan bızırlanaa bir 
devlet vardı. Daha o zaman yapıl· 
mış olan hazırlıkların ırenişlıiin• 

reisi H•riman'a talimat verilmiı bu tiyatlarını harbe aokmuş olmaları 
lunduğunu söylemııtır. lazımdır. Kımin ııalip çıkacaiını ı 

Ruzvtlt, henüz Hariaıan'ın ra· . cephe boyunca düıman a çarpıt· 
lı.estırmege imlr.ln yoktur. liutijn ma;a devam etmiştir, Cepbeoia 

( DeflOmı iiçiinciide ı 

porunu almad>ğından bu ttşehbü· büı ük meydan muharebelerinde bir lı.ıamında loırili:ı: av ta)•yarel•• 
sün n•ticrsi hakkında ınall\matı ld · · · 'h · 1 d h Al 
b 1 d . . 8• t . t' o uııu i•bı ıon ı tıyat ar a ar• ri biç bir kayıp vermeksizin 4 • u onma ıgını h •e e mış ır. 1 

be ıokuldumu vaziyet her iki tara · d" il ü 1 dir Aynı konleranada, Ruzvelt, man ta)yaresı uı rm ş er • 
için de levlı.alide heyecanlı olur. d bo ba 

b"ıtaraflık kanununun tadı'lı' husu• • Şimal batı kısmın a m Vaziyet Ruslar için ümit11z d k .. 
tayyarelerimiz içinde piy• • •• sonda yeni gıyretlerin sarfedilece· deaildir. Ve bu meydan muharebe· · d ...... 

• ri dolu ~3 araba, 2 boaS1n e,.--ğini beyan etm'ş ve ayan liderle sini kazanırlarsa· ki kazanmaları 
1 

t brip et• 
ve Qç asbra bat~ry .. ın a riyld 7 llkteşrinde y•p•lııcalc top· pek muhtemeldir • Bo zaferlerin 

b h t '- d d d '· t•• miıt•r. <--lantıdan sonra u usu> • aon .. a. harp üzerin e ve evamıo • .. a ı O.leaadakl kıtahrımıa f<""' 
·ı -· · b'ld' ı'•tı'r ıeıırı' olacaktır. Buna mukabıJ bu b' t • ya• rarın verı ecegını ı ırm • • rideo yollara aıkı ır aarnı 

Sarulan bir suale cevap veren meydan maharebeıini kaybederJer· parak 
45 

ıabra topao•, •zaa mea 
Ruzv,ft, Ticarf't gemiJerinin harp •• barbı kaybetmiş olmazlar. Al.. dUi bir top bataryuı~ı ve ~~ 
mınt1tkalarına l'İrmeaini meneden maolar ite bu meydan moharebe· çok •illb ve cepbaaeyı upt•t~'f 
kanunun, reiıin bir emirnameıiyle ıini kaybetmekle harbı da kaybet· tir. Cenap doia kıımında ••• 
kaldırılması husuıunda eski iyan. miı olacaklardor. dllfman kıtaları ıaayia aabaıma 

M<NlkOY• 4 ( ... ) - Baslln 
dan P•pper tarafından veriloo b_•· ~~::!::."'~~~~=~~n;ıı:--;~~!~irmif H • ..,oı.aaa <itle yaııattua malAmat.ı ulmadıtuu 101" 

Londra 4 {a. a) - Hab•r ve• 
ril liğine &Öre Hritany11 ve Sovyet 
hükQmetlcri Afi'aniıtao'Ja bulunan 
ve memleket için bir t•h'ik.e trış· 
kil eden Almanların mik.tarı meta· 
leıi hakkındı Alıron hü'<Qmeti 
nezdinde yeni bir teıebbiist• bu• 

,um18flaıd.r. ~~;:::·=:=~:~~Mi;~ 
••aua. 2 illıte;rr.id- ..ı., FW/>U Bi"l~lr, 

I· 

ce 
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On beşinci lui'yi- PAMUK 
vuran ''ifrit ·Robert,, MUBAYAASI 

O. bir delly_d_ı _--: ==================~= 
--K-o-llarını, bacaklarını Ona ''ifrit Roberf ,,diyorlardı şu idi: " Ben, bn cinayet f.kri ka-

- - - - __ . -- famdan çıksın diye Holaodaya ka· 
begairlere bag~lagıp oucu· F lh k"k k. b' mo dar aı'ttı'ml• • k ı a ı a, namu. ar ır a • 
dunu dört tarafa gerere le çocuiu olan Damieos, Maamaf,h, Damieoı'i, bu cina· 
paralamağa başladıkları on üç } aşına bastığı zaman, haşa• yete, bir fikri sabitin, marazi bir 
'rlakit, büyük bir sağakkan• rı, ele avuca sıimaz öfkeci bir ıovki tabiinin icbar ettiğini do ka-
lılık fit: büqük bir lıagret mahlOk oluvermişti. Oturd•ı&-u ka· bul etmek lazımdır. Adam öldür· 
fiti tecessüsle, tedricen ko· sabada, ona, « ifrit Robert " der· mek hırsına mukavemet edemiye-

1 
!erdi Babısı, bu muzir oğlanın ya• ceiioi artık iyiden iyiye anlamış 

Pan ıızurılarırıı segr,digordu. ı kl ·1 b çıkamayınca, olacak lrı', cı'ııayet au"nüodeo bı'r . ramaz ı arı e aşa 6 

cezaeo onu ayaklarıodao tavana kaç &'İİD evvel, tanıdıkları, onun 

1757 kinunasanisinio beşinci uardı. ..karım mahvoldu! Kızım mahvol· 
&'Ün;i, akşım altı ıularında, " 

Seaeler aeçtikçe, Damieos ııı du 1 " diye, kendi kendine haykı· 
Versailles şatosundaki dairesinin • k • 
merdivelerioden İnmekte olan Frao- l çocnk yaramazlıkları,_ de.lili~~· us. rıp tazallüm etlik ni iş i tmişlerdi. 

tahlı"a. halli h•rsızlııra ınlı.ılab edı· 1 k 
aa kralı Oobeıioci Looiı, bir ya- • d k ~Ş ence 
bancıoın, hızlı adımlarla yanına yordu. Doiduj'u kasaba an açıp -

Parise &'eldikten soora uşalr.lıktao 
yaklaştığını &'Örmüıtü. Kral, • keo• ba ita yapacak bir iş bulamamıştı. 
dini toparlamağa vakıt bulamadan ş · b' 

Fakat, han&'i kapıya &'ırse, ya ır 
yabancı adam, sol elini kralın müoasebebizliği yüzünden kovulo· 
omnıuna koydu, ve sağ eliyle, lı.a- d' · d T 

Yor, yabud ken ısı kaçıyor u. er 
maıını, onun \IÜtudüne sapladı. 1 

biyeıliği, mütecaviz isaoı yüıüo. 
Kralın etrafında, o esnada den, &'ene bir &'Ün, yanıoda çalış-

pek; az kimse vardı. Onbeşioci Lo- tığı bir kadıo tarafından kıpı dışa· 
is, yanındakilerin gözüne çarpmı- rı edilince, evin işini ve hanımı· 
yacak kadar çabult &'eçen bu ~h· oıo konak arabasını taşlamış mÜ· 
nenin akebinde cvurulduo;f• dıye h ld b 

b tereddi bir ma IOk o uiuou o 
haykırmı•, aonra, eli bıçaltlı ya •D· 

• ı. b d ı suretle ispat etmişti. 
cıyı &'Östererekı •qte u var • 
domişt. y aklayın, ama öldürmtyinl» Mağrurdu da; sorulan suallere, 

d kah nazlanarak, kah küstahça ce· Sarayın içi biribirioe rir i; 
Kralın etrafında büyük bir kalaba· vap veriyor, verilen işleri yıpmaia 

nadiren tenezzül iıdiyordu . Kendi· 
!ık toplandı ve kendisini, tekrar 

oi beğenmişlikte ye\tta idi: Gözünü 
dainioe Ö>Ölürdiller; yatağına ya· Ab 0 aynadan ayırmazdı. os yüzü, 
tırdılar, kendi kendine konuştukça mütema-

Yara, bol miktarda kan alt· 
diyen ~ ımıldayan dndakları, herlr.e-

ma11oa ra"men, derin de&'ildi. Hat• d k d 1. 1 • si yanın an açırtao e r tavır a· 
ti, cerrahlardan biıi, cşayed ya· riyle D•miens, kalabalık içinde 
ralı lialetıayio bir vataodaı olsay· 

uhoa gezen nevidro bir deli 
dı, bir sün i•tirabat edip ertesi &'Ün 

1 im olduğanu açıktan açığa &'ÖJleriyor· 
işi ve &'ÜCi)le meŞ&'D o a.ına 
müaaade ederdim« demişti. do. Suikasda takaddüm eden rün· 

lor zarfında, Veuailles'd" bir ote). 
Bioaeoaleyb, &'•tek aaray bal· de bir kaç ırPce seçirmişti. Soi· 

kı, &'erek millet, yaralı lı.rahn ııhbi lr.a•ddao ve tovkilindM aonra, ote. 
vaziyetinden ziyade, yakalanı.r ya· lio uhibi, verdiii ifadede, Dami-
kalanmaz, her hali bıl)ük bır ır•· ens'in &'•yritabi ı liiini bir kat daha 
rabd arzedeo katille me;ırul ol· ispat eden rar:p bir hikiye aakl· 
maia başlamıştı. etti: 

Başında siyah bir ııpka, 11r· 
tında kül reıı &'İ bir redio&'ot: ce· 
binde dmi bir ~itap ve yirmi bet 
tane Loois altını bulunan katil, 
elleri sıaısıkı bailaodıktao ıoora 

ıorr~ya ç~lddi ı.ıı zaman, birbirini 
tutm .. cevaplar verm•ie başla
mı~; y•v•f yavr.ı cevıpları, deli ıaç
.n,.sı lıaltne &'•lm'şti. Meseli ıuç 
ortakları olup olmadığını ıormuş· 

!ar; lı.atildeo: 
_ Eyot, cevabıoı almışlardı; 

Veliahda derhal haber veriniz. 
Meydanda &'Özükmesin; ayni akibet 
onu da belr..lıyor. 

Hazreti lsa gibi 
Ölmek ısterim 1 

Kralı bıçaklamığa neden 
Jolayı trşebbiiı ettiği •n· 

alino de, şu cevabı vermiıti: 

Hacamat olsaymış 

Kralı vurmıyacakmış 

Cinayetten bir sün evvel, Da· 
miens, darurp doıarkeo hacamat 

olmak arzuıu iıhar etmişti, fakat 
otelci, cerrah aram k zahmetine 
katlanmamış, baştan savma bir ce
vıbla işin içinden 11yrılmıştı. Bo 

hikayeyi Damiens'in ifadesindeki 
bazı sözlerle karşılaşlırıoea, katilin 

ne çtş i t bir muvazeoosiz o!Jniu 
kendılığiaden meydana çıkıverdi. 

Kral ıuikasdcısı, cioayetio ... 
bebleıioi izah edeıken; «e&'er bir 

sün evvel otelciden iatediğim ha

camatçı &'tlip de vücadümdeo kao 
alsaydı, bu iş olmıyacaktı> diye, 
&'•yet acayip bir iddia &'Ütmüıtü. 

Gene bn nevi iddialarından biri de 

D•mienı idama mahkOm oldu. 
Tarihçiler, katil olmasına 

ramak kalan bu divanenin, işken · 
ceye dayanma kabiliyetini, bir İn· 
aaoıo ıslırab çekme tahammülüne 
en büyük misal diye &'Öıteriıler. 
Fakat fen adamları, bn hadiseyi, 
aoal&'esie denilen, hllsasiyetin ted· 
rici azalmuı keyliyetile lzah edi
yorlar. 

Bakınız, Damiens nasıl idam 
edildi. 

Evveli, elini ateşe ıoktular. 
Ateş, eliıİi kavorm•ıi'• başlayınca, 
çok uzaktan duyulabilecek kadar 
kuvvetli bir çıilık kopardı. Fakat, 
birdenbire sustu; bir müddet aonra 
başını kaldırdı, nzun uzun elini 
seyretti. O kadar sakin, o kadar 
tabii idi ki, &'0 ya, bir başkasıııın 
yanan eline bakıyordu. 

Bacakları, kolları, göğıü ker
petenle 11kıştırılır ken Damienı, 
kerpetenin ilk temasında, ayni şo· 
kilde leryad ediyor; f.kat derhal 
ıusnyordu. Gırtlağından, kaynar 
~eytinyafr1, zift, kükürt ve reçine 
akıttıkları zaman da, böyle yaptı. 
Eo ıoounda, kolların1, bacaklarını 

beyıirlere baıi'layıp vOcudilnü dört 
tarafa rererek paralamıia baş la· 
dılr.ları vakıt, Damioos, büyük bir 
aoiukkanlılık ve büyük bir hayret 
ve toceuüsle, tedricen kopan u
zuvlarıoı aeyrediyordu. 

Bu&'ünkü t•p, biç seb•p yok· 
keo, ıırf bir ıevki tab;i ile ve bir 
fikri ıabitin kurbanı olarak adam 
öldürmtğe kalkan bn mecnnnu, 
ıüphe yok ki müşahede altına alır
dı. Fakat, 1757 ıenosioio hekimleri 
henüz akıllıyı deliden ayıracak fen 
üstüolüıi'üoe sah;p olmadıklarından • 
Daaıieoıi dörde bölüp işin içinden 
çıktılar. 

DUöUn töreni 
Eczacı Bay Ali NHibinio otlu 

Eczacı Bay Memdubla Doktor yar· 
bay Mazhar Kıvılcım'oo lı.ızı Baran 
Se•im'io düiünleri düa akşam Kay· 
oeride kulüp salonnoda, ••çkin bir 
davetli bnzuriyle yapılmıştır. Yeni 
evlileri ve ailelerini "trbrik ederiz. 

--
Ziraat bankası, dUnden itibaren 
çiftçi pamuklarını avans olarak 

almağa başladı 

-
-pamuk fiyatlarının düşmesine mani olmak üzere Ziraat Bankası· 

OID p'yasayada DAZlm rolü Oyoıyacaiını Ve &'eDiŞ mikyasta mÜ 
hıyltta bulunırak fiyatları normal seviyede tutacaiını yİzmıştık. 

Aldığımız ma!Omata göre, Ziraat Bankası pamuk müboyaası için 
~ıpınakta olduru hazırl ı klarını ikmal etmiş, yakıııda piyaJadan külliyet· 
lı ıııiktarda yapılacak mübayaatı bir başlangıç olmak üzere de dün· 
deo İtibaren çiftçi pamuklarını avans olarak almağa başlamıştır. 

Ziraat Bankasının yakında yapacağı mübayaaya kadar bekleyememek 
zaruretinde olan çiftçiler, ellerindeki pamukları bankaya terhin ederek 
avans almaktadırlar. 

Bu vaziyet, çiftçi mallarının düşük fiyatla ıatılmasını da önlediğin· 
den memnuniyet oyaodırmııtır. 

Bu suretle, pamuk fiyatları şimdiden normal ıeviy•ye yükselmiştir. 

Genç bir kadın kaynana
sını iple boğarak öldürdü 

Daraunbey 4 ( Hususi muha
birimizden) -Kazaaııza bıilı Mol
la köründe bir cinayet olmuş, bir 
&'•l!n, kaynaoa11nı iple boğmak ıu· 
retıyle öldürmüştür. 

Hidi1e etrafında edindij'im 
ma!Omata &'Ört; cinayeti işleyen 
&'elin, l 8 yaşlarındadır ve adı F at• 
ma Altınhştır. Evlendiği günden
beıi kaynanası ile &'eçinemem'tlir. 
Bir &'Ün Fatma, kocasının, bulun• 
madıjı bir zamanda, kaynanası Ay· 
şeyi " Daida danamızı kurtlar ye· 
miş, gidelim de derisini yüzelim,. 
divorek kandırmış ve alıp götür· 
müştür. 

Mu.alar köyüne &'elip, dinlen. 
mek üzere oturdukları ı• rada, Fat• 

BugUn Osmanlyede at j 
· yarı,ıarı yapılacak 

Buırün •••t 13 de Osmaniyede, 
Oatnaniye Cumhutiyet Halk partİJ.İ 

meafaatına at koşuları ya pılacaktır. 

Birir.ci hy, ikincisi tecr ü~e 
sür'at, üçüncüsü tahammül olmak 
ilzere proıramlanao bu koşularda 

~ş•k koşusu ve yaya koşusu da 
y•pıl.caktır. 

Osmaniye kaymakamı Bay A· 
kif lşcanın riyaseti altında yapıla· 
ca~ bu koşularda derece al.nlara 
2 liradan 140 liraya kadar ikrami· 
ye verilecektr. 

BugUn YUzme tetvlk 
müsabakaları yapılacak 

Bu&'Ün öileden sonra, şehrimiz 
Yüzme havuzunda teşvik mahiye· 
tinde yüzme müsıbakaları yapıla · 
caktır. Müsabaka mahalli halkımıza 
açık bulundurulacakıır. 

parti ocak kongreleri 
dewam edlıor 

Morkez kazaya batlı Karataş 
nahiyesi ocak koo&'releri ıona er· 
mit bulnnmaktadır. Dıier nahiye 
!erin ocak kon&'releri devam et• 
melr.tedir. 

ma evvelden tedarik ettiii kıl bir 
İpi ani olarak kaynanasının boğa• 
zına &'•ç'rmiş ve ihtiyar kadını o· 
rada baiırta, bağırta boiaralc öl· 
dürmiiıtür. 

işlediği cinayeti örtmek için 
katil &'elin, cesedi sürü<leye, sürülr.· 
leye, &'Ötürüp Azman deresine at 
mıştır. 

Fatman·n ve kaynanasının 
btraberco g ilt;kftrini gören ve 
dönmediklerini öğrenen komşuların 
zabıtayı haberdar etmui üzerine 

yapılan araştırma teticesinde, ceset 
dere içinde bulunmuş ye katil ka· 

dıo da Kurtlar köyünde dayısı lb· 
rahimin evinde yak lanmıştır. 

Yeni tJSt:fler: 

Çığ 
Şehrimizde Çı~ ismiyle bir ede 

biyat, sanat ve fakir mecmuası in• 

tişara başladı. Birer kıyme t olarak 
tdoıdığımız kalemleri bir araya top. 
lıyan «Çı i • ın elimize &'•ltn ilk 
sayuı, 8aş1ıiı altına «güzdıiiin, iyi· 
nin, doirunua yolunda • kaydını ! 
koyduktan aoora, Ön söz olarak 
şu meşhur beyli iliveyle iktifa 
ediyor: 
A)inoıi iştir kişloin lifa bakılmaz 
Ş>bsıo &'Örünür ıütbei aklı eıerinde. 

«Ç•ıi» ın birinci numarasında 
Bayan V•hide Birken'in « Gıizel 
tana! hayatında cemiyetin rolü ,. 1 

loimli bir yazıaını, deierli şair Ra
ıim Gökoel'io çok &'Üze) bir şiirini, 
Nazım Tarhao',o «Kitabın tari hi" 
isimli kıymetli bir tercemesioi, Mu. 
zaffer Amaçıo « dioi ioançlar ve iç· 
timai hayat »başlıklı eoteresan bir 
Etüdünü &'Ötüyoruz. M•cmuada 
daha bir çok &'Üzel yaıı ve şiir 
var .. 

Güzetlij'in, iyinin, dofrunun yo· 
looda cÇıi• ın her sayıda bilyil· 
yeceiini mchokkak oayıyoruz. Mu. 
valfakiyet dileriz. 

POLiTiKA 
1 

ÜÇLERİN 
TESANÜDÜ 

Yazan Moskova ·kon-
feranaının top• 

A • Ş. laoabilmesi için 
ESMER lizım&'eleo ha· 

zırlık iki ay kadar ıürdüiü halde 
&'Örüşmeler iki ıi'üo içinde ıooa 
ermiştir· Bu acelede üç devlet 
arasıodaki tesanüt namına bir oü· 
mayiş sezmemek mümkün deiil· 
dir, Moıkova'da toplsoan murah· 
baslar, İJlerioi iki ıi'ünde bitirmek. 
I~ ay~ı~amanda, Ruzvelt • Çör· 
Ç 1 goruımeleriodenberi kaybedi. 
~en k~ymet~i zamanı telifi etmek 
ıstem•şlerdır, 

Fakat bu nümayişin daha açık 
bir &'ÖJterişi, Sovyet kükOmeti la· 
rafından ntşrediltn teblii ile Mo· 
lotof un ve Amerikan heyeti baı· 
kanı Mister Harrimao'ın koofe· 
ranstan sonra söyledikleri ıözle· 
rinde seziliyor. Sovyet hükOmeti 
bu tebliide kooferansıo toplanma· 
sını &"erekleştiren ıebrpleıi aolat 
tıktan sonra, JrÖrüımelerin c tam 
ve karşılıklı bir anlayış, itimat ve 
iyi n_iy~t. havası içinde» Japıldııi'ı 
nı bıldırıyor ve dıyorki: 

•Murahhat heyetleri, çalışma 
larında Sovyet milleti tarafından 
Hitler Almanyasına karşı kahra• 
maoca yapılan ve muzafferane 
neticesi faıiıt sürülerinin b yon· 
duruk altına aldııi'ı milletlerin hü · 
riyet ve istiklali davlsıoı tayin 
edecek bulunan mücadeleye yar
dım etaaek. vazifelerinin ehemmi· 
yetinden hız ve oazileriu boyun. 
duruiu altına &'irmek tehdidi al . 
lıoda bulunan dııi'er milletlerin 
kurtarılışı davisınıo asaletinden il· 
ham alm•ştır.» 

Amerikan heyeti başkanı, Mis 
ter H4rriman Amerika ve lo&'il. 
tere namına konuşarak, Ruıyıoıo 
her istediii şeyi vermeii taahhüt 
ettiklerini hildirmiş ve zafer k.au. 
oılıocıya kad•r Amerika'oııı yar· 
dımını vadetmiştir. 

Molotof da yalnız Raslar de· 
ğil, bütün Avrupa milletleri kar
tuluocuya kadar Sovyetlerio mü· 
cadelede devam etmek kararında 
bulunduklarını tekrarlamıştır. 

Moskova knnferao11nda Ruı· 
ların lo&'ilizlerden ve Amerikalı· 
!ardan nelrr istediklerini ve iste· 
dıkleri bu şeylere karşılık olarak 
neler vereceklerini bilmiyoruz. Fa· 
kat S>vyetlor Birliğ•'ne yap lacak 
olan yardımın her halde şimdüik 
tank, tayyare ve hırp malzemeai· 
ne münhasır kalacağı anlaşılıyor. 

Ruzvelt • Çörçil &'Örüşmele
rindeki karardan aonra Rusya'ya 
&'Önderilen davete yardımdan &'e· 
ool olarak bahsediliyordu. Bn da 
vette deniliyordu ki «faşist teca· 
vüıüoe &'Öslerdiii mükemmel mu· 
kav~:ı•tıe Sovyetler Bırl•iı'oe 
en ıyı ne surette yardım. edile
bilec•kiai araştırmak. Bu sözler· 
den Ru•ya'ya doğrudan doiruya 
aokeri yard•m mioası da çıkabilir 
di. Gerçi lngllizlor konferans top· 
lanmazdao evel de Rus cephesine 
tayyareler ve tayyareciler yolla
mışlardır. 

( Devamı Üçüncüde ) _ Erer Kral, iki üç Piskopo· 
ıun kafasını ı.estirseydi, bu iş, ba

tına &'•lmezdi. 
Sonra katil, iıi büsbütOo azıt . 

tı: 
11 f_R_OM_AN_:_S KORSAN ZIRHLI 

- Hazreti laa aibi, işkeııceler •,======~======================================= 
içinde ölmek isterim diye tuttur· Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 
do. 

Onu ıöyltmeıine lüzum kalma 
dan eıaıeo tamamlaoınış olan İl· 

keoce haıırhkları oıta11oda htio· 
taka baılanııı. Katilin ismi Fraoço· 
is Damieos olduiu anlaşıldı. Sao'a 
tı da uşaklıldı. Fakat bundan baı 
ka biç lir \ty ôiıtnı mcdilor. 
Yaptığı ıuikaatıo sebebini hep 
c din ıaeaeı .. ı " diye aöıde izah 
ediyor, fazla tak bir kelime ilive 
etmıyordo, 

Halboki, dinle biç .bil' ilalıaaı 
kalıiıadıiı da &'•oe kendi iladesile 
pbittl. istintak, perde perde iler· 
ledıkçe, Damieos, bu iubatına, 
bir başkaaıoı daha ilave etti. Par is 

halkını ıe!.letten kurtarmak iıte· 
dı&-ioi, bu aıak1atla, Kralı Öldür. 
ıııej'e kalklfhğını anlattı. 

t7';7 aeou.i adliyecilerioin, kar 
ııluıoa ıeçoıı mücrıaıi, cürmünü 
kendi dilile itiraf etmedikçe, · ıöy. 
letecek lek va11ıa.ları ifkeoce idi. 

Zabireıı ıebepsiz &'ibi &'Örlioeıı ci· 
n•yetlerio, iuiyat &'ibi, şuur ihtili
li &'ibi, yaradılış &'•latları ribi flz. 

7olojik &miller tesirile i 1leomeıi 
ihtimali akla &'•l.nezdi, Dami· 
na'la de, bir hakikat kurbanı 

istememekle beraber, içlerine bir endi. 
şe kurdu dütmiişlü: Ya moıör bir daha 
g•lmez•e? Bu haata adamı anc•k iki üç 
hılıa yetecek erzakla başlarına bırakır
laua? •• 

Hasta adam, bitkin haline raıi'meo 
onların düşüncelerini keıletti. Dirsekleri 
Qzeriode doğrulup: 

- Merak etmeyin, dedi, molör gene 
&'•lecek. 

Rimetto ve Villi Rocer1 ona &'•miıl· 
nio adını aorma iı pek istiyorlardı amma, 
cesaret edrmedıler. Bahıiyeliler bat açık 
&'•ldikleri için kaaketlerindeo ismini Öİ'· 
reomek mümkün olamamııtı. Motör de 
belki &'•minin iıml yazılıydı; fakat baı 
t•rafta bir muşamba denize doğru aark• 
aı ı olduıi'u cihetle Trııtanlılar isim yazı. 
lı olup olmadığını &'Örememiılerdi. 

lçleriodeıı yalnız biri bu ismi göre
bilmişti: 

Petter Kommoıı •• 

Delikanlı motörü denize ıüraı•te 
yardım ederken tesadüfen moıımbayı kal• 
dırmıı ve iımi okumuıtu: Graf - Spee,, 
Bana büyük bir ehemmiret vermedi lae 
de ismi de unutmadı, 

belki adayı yerin.len ıarsarlardıl o kadar 
sevindiler. 

Motör un, koru sehze ve patates çu· 
vallarile yüklü olarak ağır ıiır &'eliyor. 
du. 

ikinci &'•!işinde Pet~r Kommona va. 
adedilen 11ndıkla beraber kooaerveler, 

tütün, kibrit, benzin &'etirdi. Baıka, er· 
zak elbise ve çamaıır, kapalı bir aaodık 
&'elirmek için üçüncü bir ıeyabat yaptı. 

Zalıit, h11ta adama döndü: 

- Hanı Stimao, iıte sandığın.. Bil· 
tQn bn eıya ve erzak aıze ait; yalnız bu 
adama verdiıi'imiz ıaodık müsteına ... 

Trislan ahalisinin ıizo misafir olarak 
kıhal etmelerine karııl.k olarak erzak 
verebiliuiniz. Evvelce de söılediğim &'ibi 
' · Vılle - d' Aooera., döoüıte Şiliye ikinci 
aeyahatioi yaptığı zaman aeoi almağa &'0-
leceiiz. 

Rimetto'ya döndü: 

- Bu eşyıyı yakarıya adamlarımın 
JÖlürmesine lüzıım var mı? 

Rimetto cevap verdi: 

- Hayır elendim. Yalnız ıizdeu bir 
ricada bulooabilir miyim? 

Daima ada lizerioe çevrilmiş duran - Evet, fakat çabuk ıöyleyin, Der• 
zıya bGrmui içinden yarım aaat aoora bal &'•miye dönmek mecburiyetindeyim, 
motör &'ÖrllndOjil zaman Triıtanlılar ra• - Loodrada &'aliba aizi aouttular. 

~~~-.. Wlıll..;illaw"111ML5!!!ll•IL~l!!•urdl irzaluıs kaldık. Loııdrada "friatu lıaJ. 
: Adana - Telefon 

~~~~ .. ~~::ı 

kının dostlan,, cemiyetine haber 
acaba mümkün olur mu? 

z ıbit: 

verm•k 

- Peki, dedi, vaadediyoroz. Y ann 
telsizle LooJraya istediiinizi bilditôriz. 

- T tşeklr.ür ederiz. 

Ertesi &'İİD Londrada Alman ve Tris· 
tan halkının dostları., na b !dirilen bir 
telsiz tel&"ral Tri•hD adaaıoa bir aene 
yetecek kadar oı:uk verildiğini bildir
di. • 

Tel&'rafı çtken vapurun ismi, bir kıç 
dola tckur edilmeaine ra&-mcıı anlatıla
mamıştı. 

Maaaıalih bnna amirallik dairesinden 
fazla ehemmiyet vermediler. T ristaodaki 
140 kişiye erzak verilmişti ya; meaele 
bundaydı. 

Bu haber alakadarları üzüntüden kar• 
tarıyordu, Bu harp &'•misioio daha altı 
ay evvel Tristana ueraması lazımdı. Fa

kat beyuelaıilel vaziyetin karışıklııi'ı do· 
oaomadan bir &'•mınin bu kadar uzak 
bir sefere çıkmaııoa müsaade etmiyor• 
du. 

Tristanlılara erzak bırakmıı olan V&• 

puru~ ismi elbet &'Ünün birinde öıi'renl• 

lecekti. O &aman ıüvarisine te~ekkür e
dilir ve ayrıca bıraktıtı euaoın ltadeU 
ideDint1. 
ı eı raT • 1i> 

Postaya &'•linc•ı T.istanlılar bana 
on şekiz ay beklemi~lerdi, ıekiz on ay 
daha bekleseler ne çıkardı? 

-IV-

Hını Stioıao Tristaoın hava11oın &'Q· 
zrlliiioi m<tbede methede bitiremiyordu. 

Üç hafta içinde keodiıini topl•mıı, 
Hkalını kuioce bü•bütüo baıka bir adam 

olmuştu. Yakışıklı, &'Üçlü, kuvvetli, Hn• 
tın va mavi &'Öılü bir &'•nçti. Meramını 
anlatacak derecece l•&'ilizce kanoşuyor. 
du. 

Kendisine ve ıremiıine dair isteııileo 
ma!Omatı, daha sorulmadan vermiıtiı 

Gand'da do&"muı bir Filimandı. 

Oo beş ıenedenberi ayol vapurda, 
Ville • d'Anvers'de ateşçilık yapıyordu. 
Bu tilep, Pasif ık denizinde Şili ve V .ı. 

pezo'ya kadar ilerlemek şartile Belçika 
ile Belçika Koo&'osu ara1111da aefer et. 
mekteydi. 

T ristanda ikameti onun için mnkem. 
mel bir tatil olacaktı. Fakat keııdlıinl 
toplar toplamu öoüoe &'elene işinde yar• 
dım etmeğe bııladı. 

Belr.irlar oou evlilere karıı çıkara• 
cakları takıma aldılar. lık maçta keadiai-

1 DnlUIU ,,,,,. / 
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Ufak ev hayatı 
y a Z a n Türkleriz. Ev•eldeo beri bizde asalet bir liyaket 

1 

Dünyanın cinsi nevine bas en demokrat kavmi biz 

Ulunay meselesidir. Türklerde hueb ve neseb evvela kisbi 

ondan ıoora irsi,. dir. 
Memleketin en yüksek mevkilerinde ıı;ördüiümüz şahsiyetlerin çoru 

· k d" e · et ve kudretlerine borçludurlar. O;ıları vardıkları mertebeyı en 1 m 21Y 
buna bazırlıyan amiller arasıoda ufak ev hayatının büyük bir rol oyna· 
dıiına kailim. Bizde babıdao rörme bir yaşayış tarzı vardır; bunu zabi. 
ri terbiye ilo karıştırmamalı. Batına batma intikal de relen bu yaıa· 
yış tarımda d•iişmiyen bir takım kaideler mevcuttur ı 

Meseli Tür it, evinin ağasıdır. H•yat şartları ne ol orsa olsun evinin 
aialığıoı kimseye vermez. Etrafındakilerden münakaşasız bir hürmet, 
haksız da olsa köıü körüne bir itaat isler. Kavmi ve kabilesinin hayali 

mHuliyetioi yüklenmekten hoşlanır. 
E• balkı için de bu böyledır. Onlar da evin ağasına dayınırlar. 
Bu kllideye memleketin en büyük şehirlerinden, en ufak köylerine 

kadar her yerde tesadüf edilir. Bizce bir anane hükmüne ıeçen bu ev 
iıtiklali, çocukları tabii olarak bir yurd merbutiyeti ıle büyülüyor. Etra· 
fı çitten yahut keıpi~ten ohun bir duvarla çevrilen yer ooun yoT&aıdır • . 
O muhit için de lr.end.oi emniydte rörür. Tilrkün en müh m anlarda 

ı ·ı. b a muhabbetinin reoişleımi11 kök· 
röıterdiii büyük vatan sever ·~ u yuv 
leımiş bir şeklinden başka nedır ? 

Şimdi bıı müstakil, münferit ev ıabiplii'i lstanbıılda yeni bayat şart-
ları karşıaında şeklini değiş•irdi. lstanbuluo kocaman ren•ı sabası zorla 
daraltılarak dünyanın on ~ötü mesken tarzı olduıiu berkesin müttefik 
bulunduju bir ıekle rirdi. Artık içinde oturanların emekleriyle yetişti· 
rilmiş meyve ıiaçları bulunan uf.k bahçeli evlere pek mahdud semtler· 
de tesadüf ediliyor. ş, brio şerefli mahalleleri üst üste kondurulmuş kih· 
·ı kutusu şeklinde apartmanlarla doluyor. incecik bölmelere benziy•n 
;~k tnilah duvarlarlı ayrılan bu dairelerde küçült ev istıklilioe elveda 
demek li.zım. Herkes ister istemtz biıibirin'n baıimi oluyor. On dairelik 
bir binanın her türlü drdikodusu herkes için umumi bir mevzudur. Ar
tık Kol kırılır yen içinde ; bas yarılır küiih içinde., darbı meselinin 

mefhumu lr.almamıştır. 
Apartmanlar, şehrin içtimai bir marazı haline rirdi. Bir karış arsası 

olan hemen üstüne sefertatı ribi btş kat daire kondurmai'ı düşünüyor. 
Üç katlı ev ıabipleri b•r katın pençeruine kiralık kat,. levhasını aaıyor. 

Bu illet öyle bir hale ririyor ld, lstanbuluo aayliyelerinde bile ara· 
z1 renişliiine rajimen dışden mtrdiven l İ yozlık apartmanlar yapılı)Of. 

itin raribi bu dair•lerin raibetlisi de eksik deıiil. 
Bu reoiş şehirde böyle üst üste yıiılışımızı ııörrnler r 
_ Apartmanlarımız ıı;üzel, Buna d•yecek yok. Fakat zorumuz ne 

de boyle biribirinizin ıırtıoa binmiş ıı;ibi oluruyorsuouz ? 
Du• buna karşı verilecek cevıp yoktur IAnırım. 

( Tan'dan ] 

• "T a uzakta, 
işte ... ,, 

Vapurda yanı• 

y a z a n ma tesadüf ed•n 
Refik hınımlar konıı· 
Halid şuyorlardı. Gi· 

yim kuşamdan b•h•edilseydi k~lalt 
miaafıri olmiyacaktım; lalı.at dııler
de mlitemadiyen bir piyano aöıü 
dolaııyordu: yeni bir piyano almış 
lar, öt~kiler de arıyorlarmıf, baş · 
ita iıtiyenl•r de varmıı. « Piyano 

raracı ve periıan oldu. Dünyanın 
altı ü.tüne reldi ve o dahi üstün• 

den iyi çıkmadı\ 
Keşki «piyano• ya, yani yu· 

muşakhk ve nezakete avdet edile· 
bilse ... Bu bellr.i de insanlığa dö· 
nilı olacaktır. 

[ Tan'daa ) 

Surlye'de l•f• vaziyeti 
Londra 4 [a. a.) - Suriyeden 

öirenıldiiine ğöre, Y alı.ın Şark 
loriliz levazım dairesiyle General 
Katru arasında Suriye'deki asker 
ve sivillerin iaşesiyle alalı.alı bütün 
meselelet üzerinde tam bir anlaş• 
maya varılmıştır: 

8UG0 

( Başiara/ı birincide ) 
rağmen • bu hazırlıkların renişliii· 
ni ancak şimdi tamamiylo anlamış 
bulunuyoruz • Bütün meseleyi bir 
kere dahs aydınlatmak istedim ve 
bunun için de Molotol'n Berlin'e 
davet ettim. Bana, bildiıiioiz şu 
dört şartı koştu: 

1 - Finlindiyanın Rusya ta· 
rafından tasfiye edilmesine Alman 
yanın muvafakati istenildi. l•tenj. 
len bu muvafakati reddetmekten 
başka bir şey yapamazdım. 

2 - Molotof, Rowanyaya ve
rilen garantinin bu memleketi Rus. 
yaya karşı da koruyup koıumadı· 

(ını aordu. Verdiiim söze bura• 
da da sadık kalma(a mecburdum. 
Bunu böyle yapmış olduiumdan 
dolayı esef duyuyordum. Çünlc.ü 

ben de Romaoyada o zamın ver. 
diii aöze ~öıü körüne sadık kalan 
reneral Antoneslo'oun şahsında 
şerelli bir adam buldum. 

3 - Molotof, Bulrarislan'a 
raranti vermek üzere orada rar

oizonlar bulundurmak istedi. Esto0 • 

ya, Letonya ve Lit~anya _~ize bu· 
nun ne demek oldorunu Ofretmiş. 
ti. Böyle bir rarantinin faranti 

edilmek istenilen memleketin aı:ıo 
auna bailı olduiunu ihtar •it m, 

4 - Dördüncü mesele boğaz 
lara aittir. E&er şimdi Molotof bu 

nu tekzip etmek istiyorsa, bana 
hayret edilmez. Muhaüak olan 

ı•Y bo mcaelt) i onun ortaya 
koyduğu ve benim da reddetti. 

ğımdir. 

Bundan sonra Rusyayı dikkat. 
le göz altında tut_tum. Daba• mayıs 
ayında durum öyle idi ki, Ruıya• 
oın ilk fırsatta üzerimize atılmak 
niyetinde olduiuna artık hiç şüp· 
be kalmamıştı. O devrtde aosmak 
zorunda idim. Bu benim İçin çok 

rüçtü. Fakat vatana karıı au,mak 
daha az rüçtü . . 

Çünkü nihayet vatan anlar ki 
bütün milleti tehlikeye dü~ürme• 

mek için konuşmanın im\.i.n11z ol• 

duiu zamanlar vardır. Ancak aı· 
kerine karşı ıuımalc.ta daha faıla 

rüçlük çektim. Almanyanın doiu 
bududnnıı tümen, tümen dizilmiş 
olan •ıkerJcrim ı:ıe oJduj'anu bU~ 

miyordu. Ben iao aaıl cnlar fçia 

konuımıyordum. Erer bir ıöz fı· 

11ldamış oluydım bu, Stalio'i her 
halde karararıodan vazreçirecek 

deiildi. Falı.at elimde ıon ıilib 
olarak kalan baskın taarruzu İm· 
Unlarını kaybetmit olurdum. lllı. 
adımı kendim atmağa katiytn ka· 

Hitlere -
göre 

mücadele 
muazzamdır ............ ~---

rar vermiş olmama nğmen, işte· 

bonon içindir ki rene austuaı. Bu 

rün ıöyliyebilirim ki bu karar bü · 
tün hayatımın en çotio kararı ol· 
muştur. Çünkü böyle bir adım ar· 
kası esrarla dolu . bir kapıyı aça· 
calı.tı.• 

Bundan sonra Hitler, 22 Hazi. 
ran aababı başlayan harekete 
geçmiş, Rus • Alman harbini 
«tarihin ~n büyük mücadelesi• 
şeklinde tavsif etmiı, üç buçuk 

aydanberi ber şeyin teshil edi. 
len prorram mucibince cereyan 
ettiğini, aslı.eri başların bir tek 

aaniye bile teşebbüsü elleriıı· 
den bırakmadıklarını söylemiı, 
Almanyaoıo Rus harbini açar• 
kon yalnız tek noktada aldan· 
dıiını belirtmiıtir: 

(Almanya'nın ve Avrapa'nıo 

bu düşmanının muazzam hazırlık· 
larından biç birş•y bilmiyordu~, 
tehlikenin bukadar büyük olduğu. 

nu ve yalnız Almıoya'oın deiil, 
fakat Avrupa'nıo imh .. ı tehlikesi• 
ni bokadar yakından savuıtorda· 
muzu bilmiyorduk. Bana bnrüo ıöy. 
liyebiliı im. 

Bunu burün • ö y 1 1 y r n m, 
çünkü burün bu düşman şimdiden 
eıilmiştir ve artık katiyeo 1'endl· 
ıini kurtaramıyacaktır. 

Oıada, Avrupa'ya karşı bir 

kuvvet aefuber etmişti. Ôyle bir 
kuvvet ki ekser kimseler bunu ta• 

bayyül bile edemezlerdi ve burün 
bile tasevvar edilemez, ikinci bir 

Cenriz Han iıtilisı karımda bulu· 
nacaktık.• 

Alman devlet rehi, nihayet, 
Bus cephesinde alınan uir ve 
raniaıetlere, iırat edilen oaha. 
lara dair ,a,.ıa konaımuııur: 

« Alman ordularının tebliği 

hakikatin h bliiidir. lnrilı zlere &Öre 
b Z. doğuda, üç aydanberi mağlQ· 
biyet O•tüne mailQbiyete uiradık 
Fakat biz, Smolenık'io dniıHuoda: 
yız. Leninrrat Öniladeyiz ve Kara· 
denizde · B" K yız. ız ırım civarında bu. 
luouyoruz, Ruslar Ren ilzerinde de. 

ğil. Eğer Ruslar ıı;alip relmekten 

başka bir şey yapmadılarsa, o h•l· 

do zaferlerini isti•mar edemediler, 
belki bizi Rus aabasıoın derinlikle

rine ahp şa~•rtmak üzere zaferleri 
nin her birinden sonra lılO yahut 
200 kilometre reri çekildiler 

Bu müca :!elenin azametini, 
ensen şu birkaç rakam da rö•le· 
rir : 

Esir miktarı, f°mdi iki buçuk 
milyona çıkmıştır. Zaptedilen veya 

tahrip olunan, fakat elimizdn bulu· 
nan top sav••• ~I ndUe1 yuvarlak he 

aap 22 bin, tank adsdi 18 binden 
fazla., tahrip edilen saba, 1933 te 
iciaresini ele aldığım eski Almanya'· 

nın iki mislidir ve lngiltere'den 
dört defa daha büyüktür , 

Bolıevikliğin io•anı ne hale 
getire bıleceğini &ördük : bir taraf 
tan ~aoa auaamış canavar ribi ve 

diier tarafıan da alçakça ve komi· 
aeılerinin korkusu ile çarpışan bir 

dlişman. Daima tasvir ettiğim lıçi 
ve köylü cennetini bu harp bittik· 

ten ıonra milyonlarca asker teyit 
• 

edecektir. Onlar bo cennetin yol· 

ları üıerinde yürüyorlar. Bıı cennet 

balkın yaşayııı zararına olarak ıi· 

lib fabrikası, Avropa'ya karşı bir 
ıilib fabrikası halindedir. 

lıte askerlerimiz böyle mülhit 
ıiliblı zalim ve vahşi bir düımana 

karııdır ki zaferler kazanmıştır. 

Askerlerimiıi ovmek için kelime 
bulamıyorum. 

Askerlerimizin cesarttle, yİ· 
ğitlikle, kıyaa rötürmu ıı;ıyretler

lo baıardıklarıııı tasavvur etmek 
bile imkinıııdır. 

Her sınıf asker aynı derecede

dir. Yalnız Alman piyadesi hepsi· 
nin üıtlloe çıkmı.ştır. Oralarda öy· 
le tümeolerimiz vardır ki ilkbahar. 
danbtri yaya olarak 2.500, 3 000 

kilometre yt>l yürümüştür. Yıldırım 

harbi denildi mi yıldırım denilıneie 

\ilyık olan o aslı.erlerin hareketle· 

ridir. 
Mamali onların bu hareketle• 

rioi süratle aşın birkaç tarihi· yıl· 

dırım ricatler olmuıtur. Fakat bu 
ricatlerde bOyük menfaatler yok .. 
tu. ÇünkQ toplu olarak htp de· 

niz kenarlarında durnluyordu. Bu· 

nu ıöylemeltle düımanı tahkir et
mek i.temiyorum. 

Maksadım aadece Alaıau H· 

kerine liyık olduğu mevkiio veril

m .. idir. Alman askeri erişilmez 
menkıbeler y'fahııştır. " 

mu? Acayip ... demek bili piyano # 

~~~:;i~~~:f ~:;; ı_As_KER_L•K_ı Libya cephesi Kaf kaslann ehemmiyeti, 
balinalı kona ve frulrulu etek ıı;•y· ' 
mek kadar yeni hayat şekillerine 
uyıunıus, a•ıilığe aykırı, pek ro· 
m.ntık ve oldukça da komik gel· 

di. .Olmaz dedim, piyanoya raibet 
ideta, tarıbe devreoılmış batıl bır 
itikada ve çoktan terkoluomuı löb 
ne bır adete rıcat kadar buııünüo 

Sı~ak yız rüoleti rt<tl. Arıda ıırada eıti. 
ğini işittıeimiz l<um fırtınaları da zaman 

zaman duıacak. Bu esnada Libyadal<i ctphede 
her iki taratın miıhim laalıyetler &Ö•ttrouii 

muhakkak, 

Farzı muhal olarak Silven dOştüiO tak· 
dirde de ue Mısır ıamııaeD ele r•~miş, oe in· 

. 1. O 1 Ş ~ rdu•d felce oiumıştır. Bü· 
rı ıı r a ar&. O • • • 

t - k k u·,ıeıiyle Hındııtao ve Aırıe· un ayna ıarı ve 
rika arkaaıodadır. 

1 k d . "ne sur• kaim olur ve bıı 

Şarlı:ta vaziyttltrini hem alabild'ğine kuvvet• 
lendirmişler, hem de genişletmişlerdir • 

Bu •aha bir taraftan l •giliderio Hinc!ista• 
na ridea yollarını ıaıilayor ve fakat bundan 
daha mühim olarak lnrilizler içia en büyük 
ehemmiyeti haiz olan Irak ve lran petrollariyle 
ıon zamanda bolireıı Alman tebliltesi yüzünden 
Kalka• petrollerini ihtiva ediyor. 

mizacına zıllır. Ha bat•n• hotoz 

-ıeçirmek, nazar boncuğa talcm~k 
ölı.üı aıabuile Kayış daima ıı;ıt· 
mek, ha bir piyano önün• otuı up 

ızrala yapma~l• 
Bırden rözümde çocnlı.luium~n 

1 C·nlandı· J..)allı l:lıtecık 
ıa oıııaıı • • 
çatmaları kaplanmıı masif mobilya 
aı, ipelı.lı Hcreke lı.umaıından per· 

deleri, sahici mumlar talı.ılmıf av~· 
nal, atlaı örıüıüyle ~öşede b~r 
aıırd beyi rıbı oıorup kabına sıg· 

miyao piyanosu ve kırwııı kadıfe· 
li döner ıandalytye ılışmiş, aa~la· 
rı topuılo narin küçük banımiyle .• 

lıminin de teı cümesindeo anla• 
tıldı eı ırıbı pıyano, batıllık, yumu• 

taklık, neıaket ifade eden bir mu· 

aiki ideli idi tek baıına bir içlilik 
baıiilık devrini, ilk cıhan baı bin• 

den önceki rahat &lemi temsil edi· 

yordu: V alı vo reverans, paravana 

ve peçe, abajür ve yelpaze, uzun 
saç ve zarif adıın, ince bel ve tat· 
lı ıöz, r•zli ah ve süzııüo nik&h, 

büliaa oezalı.etle oazlılığıo hüküm 

ılirdüiü ve harplerin ancak bir 
mevsimcik devam ettiii kuş tüyün· 

den bir dünyayı! Cenab terennüm 

ediyordu: •Ta uzat.ta iıte bir pi· 
yano-• Filvaki kiinat, recelerio 

ihtizazını dinltıtecek kadar huzur 

ve ıllkOo içindeydi; piyano bir tıl· 

eımdıı itibardan dtııelibul btttrl· 
t bafiıı, &ıııaııaız, lnaafıız, ya1· 

Bazan beriki, bazan öteki taraf taarruz 
bartketleri gö•ttrecek ve belki de aıiıbiırıce 
ilcrilemeler kaydedecek. Fakat blitüo buula• 
ra rajrmen Lıbya ıı;cçen ıenelı.i hayali ebem• 
miyeuni m1.1bat4za eaecek. mı'? 

1,te burası şuphelidir. Çünkü bir sene zar 
fıoda ıokışal cJen lıArd harekiıı iki tarahn da 
atralejııt durumunu bambaıka şekle aokmuştur. 
hah eddımı 

Geçen sene bu zaman lnriliz İmparatorlu· 
iunun Urla Şark orduıuou ortadan kaldırmak 
çın Marsa M.tr uhtao Sıiveyşe kadar olan 4)0 
luıomeırelik meoaleyi lr.atetm•k kili idi. l>ü· 
venin otesıode lorıuercye pek doat vazıyet 
muhafaza etmiyen bır Fılı•tın ye Vıcbi Surıye
ıi, bir Irak bü•Omtli vardı ve Mısırda mai«lp 
edilen lorılterenın buralarda tutuoma.ı oıenuu 
bahsolamazdo. 

Keza rene bir ıene evvelial Mıaır düı bat 
üzerinden birbirine meaafeıi 1000 kilometre 
lr.adar olan iki lıalyao ırupıınun tesiri ve kıs· 
kacı altında bulunuyordu. Bu vaziyette Libya 
cephesini boımak Orta Şarktan lr rıltereyi Al· 
m•k demekti ve binaenaleyh bu Cephe bayati 
bir ehemmiyeti baızdi. 

• 
lngilizler Orta 
şarktan atılamaz 

Fakat horon bu 
v•.ziyet tamamea 
değiımiştir. lcri· 
liz Oıta Şark or. 

dusu Sollumdao Efıı;aniıtan hududuna k•dar 

reniılemiıtir. 
Sariye, Irak, frao işıı;al edilm~tir. Şarki 

Alrikadaki ltalyao orduıu imha olunmuştur. 
Burüd 450 kilometrelik yrr almak debi 

bo orduyu imha edemu ve laıilialcrl Orta 

Şarktan atamu. 
--- V18119ü:t.4ir. f 

s en erıye yerı . 
muazzam makine ıı;•n• işi•~· Kaldı ~1 Alman· 
ların Rusyadaki m•şıı;nliY'.'' d"..'ayısıle bu crp. 
beye yeni kuvvet ve ııııkıDe rondermeleri pek 

mevzuu bahsolamaz ve Almanlar da relmeyio. 

1 kalkmadıkları d t k ce talyonlarıo taarruza a ar ı 

bir sır deiıldir. 

O • f Orta Şarktaki loriliz ordu· r•r tara tan 
ıu bem aaba vo hem de ~uvvet bakımından 
reçen aeneyo kıyas edile~ıyec~~ ~adar büyü· 
düiü halde Libya cepheııne bırıncı rolü ver· 

m••inin imkinı yoktur. 
Çünkü Alman _ Rus hsrbi, Ruslar •ley. 

bine döner ve tahmin edildiği ribi Almanlar 
Kafkatyaya ioerlene loıı;iltcro için bayati ebem 
miyeti haiz olan Kafkas - lrao - Irak pet• 
rol mıntakaları teblikey• rireceii için lnriıiz. 
ler daha şimdiden sıklet merlı.ezlerioi t•rlo.ta 

tııtıııaya mecburdurlar. 

• 
B:naeoaleyb lnıı;I· 

Kat'i muharebe tizıer de reçen .. 
e r i neye nisbetle bir· 

__ ,;;.J____ kaç miali büyümüı 
olan 1tu•vetlerioe ujmeo kati muharebeyi 
r a r p t e y e o i L i b y a d a dejil, 

1 1 r k t a yani Kafir.as, lran ve Irak 11• 

buıoda arıyacalr.tır. 

Bu ıebtpteo onlar için de Libya ceFbeai 
ıı;eçen ıeneki ehemmiyetini m11bafaza etmemek· 
tedir. 

Şimdi yeni vaziyeti, lcesbetaıil buhınduia• 
nn v6ı'at &Ö~ collode tutularak mlitalia etmek 
lb.ımdır. 

in ilizler skiden tııtmıı bulundoklan ytt• 

Şımdi lorıltere için Şimali Afrika veya 
Hindııtan yolu~dan daha mühim olarak petrol 
ıabalarının müdafaa davası vardır. Libya bu. 
ouo yaoıoda ikinci , üçüncü derecede ita· 
lır • 

Almanlar bakımından ise kül olarak bir 
Orta Şırk lngiliz ordu•u ve memleketleri var• 

dır. Bunun rarbinde, yani Libyada uf•k bir Al. 
man kovvetıyle müttefik lıalyan kuvveti var• 
dır. Ş ırkında ise Kafkasya ya vardıktan sonra 
aaıl büyük Alman ordu•u yer almaktadır. 

• 
1--------- - Garp deki ordunun 

Libya, hayati malzeme va inaan 

ehemmiyetini ikmali çok zord.ır. 
• Çünkü ana vatan. 

,_...,.._k_a_y_b_e_t_tı__ la bu cephe ara· 

ııoda lorıliz bbimiycti altında bulunan Akde· 
oiz vardır. 

Şarkta İte Ras işi ballonduktao ıoora biç 
bır va11ta olmadan Alman orduları bu aahaya 
varmıı bulunacaklardır. O halde Orta Şark• 
taki lnriliz bikimiyetine darbe vurmak lizım 
reliyoraa buuuo için rarpteki muvaaalası leh· 
likede olan ctpheyl kullanmaktan lae bizıat 
Alman ordularının varacaiı ıabayı ilı yapmak 
daha doira olar. 

Görülüyor ki ber iki tartf için de Libya 
artık bayati ehemmiyetini kaybetmiştir. Mevsi· 
min s•lmeıioe r•tmen buradaki hareketler 
talt ehemmiyeti bai:ı: olacaktır. Asıl ehemmi• 
yet ,arkta reçmişıir. 

Her iki taraf d• ,.ı.ı.a -kulal ı.-• 
t p'sr•ic _ ........ . 

·~--- ............................ ~ 
dril., r•pm Bi,.Jiııt~ J(# -

-

Üçlerin tesanüdü 
( Baştara/ı ikincide) 
Bir haltadanberl relen haber 

br, bu· laYfarecilerio Almanlar la 
döiüıtüklerioi bildirmektedir. Fa· 
kat bir zamın da, loriliz askerle· 
rioio Kafkadara ve baıti Kafkas· 
!arın ilerisine kadar relerek petrol 
bölrelerinio müdafaasında Ruslara 
yar.:lımda buluoucakları aöyloomok• 
to idi, 

Moıkovada neıredileo tablii· 
den ve ıoyleoen ootuklardao böy
le doirudan doirııya yardım y•pı• 
lacaiı anlaşılmıyor. Aıılqılan her 
halde şimdilik, «faıiıt tecavüzüne 
karşı rösterdiii mukavemette Sn•· 

yeller Birliğine yapılacak en i)İ 

yardım• tayyare, tank ve harp le· 
vazımı teminine münbuır kalacak• 
tır. 

lnğiltere'oio ve Amerika'nıo 
bu yardımı yetiştirmek için ellerin 
den relen rayreti sarfedeceklerlıı• 
şüphe yoktur. lnrilizler ve A· 
merikalılar, Ruyanıo hizmetlerin· 
den bahsederken, politika edebiya 
tı yapmıyorlar. Bu aözleriode ıüp
besiz samimidirler. 

Gerçekten Rusya alman harp 
makioeıiaa karşı mukavemet röı· 

terebilen ilk devlettir. Doiu bar•• 
kitıoa başla) ı · c ıya ~adar Almanya, 
bınri yana döıımüı ise, yakıp yık· 

mıştır. Polonya üç balta içinde 
yıkıldı. Norveç daha kıta bir za• 
manda inal edildi. Hollanda ve 

Belçika ilk dokunuJI• yere serildL 
F ranıa gibi büyük bir devlet bile 
ancak birkaç hafta dayanabildi. 

Almanvanııı Balkanlarda ve Girit'• 
telti zaferleri de aynı derecede par 
lalt ve kolay olmuştur. Bu, Alman 
harp malı.inesinin önüne reçileml

yeceii hakkında bir efıane yarat• 
mıştı. Rusya bo efsaneyi yıkmııtır. 

Cerçi Almanlar Rn•ya'da büyük 
zaferler kazanmışlardır. 

Fakat bu zaferleri kazınmalı 
için 1914 harbinde rordüiümüı 
ıı;ibi, dövüşmek zoraiında kalmış• 
lar ve •ıtır zayiat vermişlerdir. Ya• 

oi kauoılao :ıaferin bahası da 
ödenmiştir. Banuo gerek lariltere 
r :bi harp halinde olan bir memle. 

kette, rerek harp dışında kalan ve 
hatti istiliya uiramış boluoao me• 

mleketlerde maneviyatı kuvvetlen• 
dirici bir le•ir yaptıtıoa tüpbe 
yoktur. 

Bir J •poıı razetesi, Roı mu. 
kanemetinin o duece tesiri altında 
kalmıştır ki, Almanya'ya Ru•larla 

ayrı ıulh yapmaaıor teklif edecek 
kadar ileri ritmektedir. Hoıi boş! 

rızeteıi, her iki tarafın da birbl· 
rini yenemlyeceklerinl bildirerek 

Almanya'ya ve Ra•y~'ya birbiriyle 
anl•şarak laıiltere'ye karıı yürü· 

melorini tavtiye etmektedir. Ba çe. 
şit oepiyat, Moskova'daki rörüş· 
melrr üzerine tesir yapmamış ola· 

maz. Nuıl ki Almanların kooferanı 
toplanırken, Rusya ile ıu b olmak 

niyetinde olmadıkları hakkında çı· 
kar.la,. yarı resmi teblii de öte. 

ki taraf üzerine fakat daima rö• 

rüşııoleri kısa kesmek ve üçler ar. 
asında 11kı bir tesanüt kurmak ra• 

yeaioe yardım edici bir tesir yap. 
mış olacaktır. Moakova'da Rusya'. 
ya yardım temini için verilen ka· 
rarlaı ıı tatbıkatta nasıl yürüyüce. 
ii ancak •amanla aolaıılacaktır. 

Fakat konferansın üçler ara• 
sın 1a tesanüt kurmak ve manevi 

cepheyi kuvetleodirmek yoloodakl 
müsbet neticeai boründea açık 
olarak sezilm~ktedir. 

1 
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Vakıt Saat Dakika 
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Yat•ı 11 S7 
lmaak ' S7 
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4 BUGÜN 

-~, -HO_R_O_Z_o_GL-u ~,, ı::::I B U A K Ş A M l!:::I 

(YAZLIK S(NEMA ~. 
, i 

iKİ MÜSTESNA FiLMDEN HAZIRLADIGI ŞAHANE 1 

programlarının en m ü k e m m e 1 i n i gösterecek 1 

"'4~ 1 iNCi FiLM "'4~ 1 
E.n fazla ıevilen ve sinemanm en sahhar JÖN PRÔMlYF.Rl F.RROL 
FL YNN - OLIVAI de HAVlLLAND ile beraber yarattıkları 50 
seneden beri eşi ırörülmemiş film volkanı şahı ğöklere sığmıyacak ... 
Şerefi dünyaları dar bulacak .• Hatırası bütün ırönülleri kıvıracak tek eser 

l+jJ KEŞiF ALA Y]til 
TUrkça sözlU • 

KARDEŞLER 
Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Sayısız yıllardan beri emsali yaratılmıyın film •jderı kasırıra ıribi ----------------------· 

1 

1 

S Binciteşrin 1941 

ASRI SiNiM!\ ı.NIN 
V AZllK BAHÇESİNDE 

~uvart 

8,30 
•••••••• • ••••••• i B U A K ş A M ! ısuvart 
:....... • •••••• : 8.30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

~Leyla ile Mecnun ! 
~ ..... -.·--....-r-···--.·-·,._,.~·-·-·-.. -.....--~ .... ~-·- _,._.,._ .. _,_. 
Görülmemiş bir halk kitlesinin sfirekli alkışları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

1 

dünyayı aaran ordular... Fırtına ıribi ülkeler dolaşan alaylar 1 !!1111---•ı-
zaler &'ibi iklimler aşan şerefler dolu şahaseri ırörünüz. i s T A N B u L o A N G E l E N 

=-T-.-iş-e-AN_K .... · A-s-ı' -- Dr. MARKO İKİZ 
<111ı1e ( Mari Antuvanet ) • ..,. 1=---------.....1: 

1 Lokman Hekim 

o 

Küçük tasarruf hesapları 
1 9 4 1 I K R A M l .Y E P l A N 1 • 

KEŞ 1 DELE Rı 
4Şubat, 2Magıs,1 Aiustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık -- 2000. - Ura 

1 1000 .. - 3000. - " .. 
'l .. 750 .. - ısoo. - .. 
4 .. soo " 

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

JS " 
ıoo .. - 3500. - ~ 

80 so .. - 4000. - .. .. 
300 20 - 6000. - .. .. .. 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

am para blriktırmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

• iLAN 
Belediye Riyasetinden 1 

1 

1- Belediye emlakinden aşağıda numaraları muham
men bedel icarlaıiyle mevkileri ve muvakkat te'minatlan 
yazılı sebze halindeki toptancı dülılıanları 1/10/941 tarihin· 
den 31/5/942 tarihine kadar icara verilecektir. 

2- İhalesi 14· 10 941 Salı günü saat 14 de belediye 
dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- İsteklilerin ihaleden evvel teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi göımek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
Muhammen Numarası Muvakkat cinsi Mevkii 
icar b .. deli teminatı 
Lira Kuruş Lira kuruş 

66 
66 
46 

70 
70 
65 

31 
32 
41 

5 
5 
3 

00 Toptancı D. Sebze hali 
00 
50 

28.2.5.10. 

" 
c 

" " c 

c c c 

1280 

== ............................ _. .......... ~ . 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenif, Arlan, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 I 

Birinci Teşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 

1 Eczahanesi üstündeki binad;ı kabul ve tedavi edeceğini 
il~n eder 1299 · . --iLAN 
Belediye 

riyasetinden: 
l - Beledıye zabıta me

murları için 32 çifı fotin yap· 
tırılaca ktır. 

'1- Fotinlerin muhammen 
bedeli beheri 13 liradan 416 
lira ve muvakkat teminat ak
çası da 3 L lira 20 kuruşt~r. 

3 - F otinlerin nümune ve 
şartnamesi belediye zabıta 
müdürlüğündedir. Arzu eden
leıin oraya müracaatları. 

4- İhalesi 2l - 10 - 9H 
salı günü saat l 5 de beledi 
ye encümeninde açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

5- ·ı aıiplerin me:ıkur gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

5- 9- 1.t- 16 1303 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Belediye zabıta me· 
murları için 32 takım kışlık 
elbise yaptırılacaktır. 

2- Elbiselerin kumaşı, di
kişi ve bilumum malzemeleri 
müteahhidine aittir. 

3- Elbiselerin muhammen 
bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkat teminat ak
çası 93 lira 60 kuruştur. 

4- Elbiselerin kumaş ve 
malzeme nümundeıiyle şart
namesi belediye zabıta mü
dürlüğündedir. Arzu edenle
rin oraya müracaatları. 

5- lhal .. si :ll. 10. 941 salı 
günü •aat 15 de belediye en
cümeninde açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

6- Taliplerin mezkur gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte belediye encümrnine 
müracaatları ilan olunur. 

5.9.ll. 16 1304 

İLAN 
Adana askerlik daire
si satınalma komis
yonundan : 

1. Adana askeri birlik ve 
müesseselerin üç aylık ıhti
yacı olan 350 ton kuru ot 
3· 10- 941 cuma günü ka· 

1 

palı znfla yapılan ihalesin· 
de talıp zuhur etmedığinden 1 

bir aylık ihtiyaç olan 150 ton 
kuru ot pazarlık suretill' mu
bayaa edilecektir. 

2- Toplu tutarı 8250 lira 
olup ilk teminatı 619 liradır. 

3. İhalesi 9. 10. 941 per
şembe günü saat 11 de Ada
na As. dairesi aatınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler belli gün ve 
saatte komisyona müracaat
ları ilin olunur. 

5- 7 1301 

Vilayet daimi eacü
meninden : 

1- Adana.Ceyhan yo'u
nun 4'2 · 750 • 45T000 kilo
metreleri arasındaki Sirkeh 
l.öprüsü tamiri ile şosa, a taş 
nakli blokaj yapılması işi 
( 970 ) lıra üıerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 16.J0.94ı 
tarihine müsadif P.rşembe 
günü saat onda vilayet dai
ıni encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 

1 görmek için Nafia müdürlü. 
ğüne m~rac-aat edebilirler. 

4 • uteklılerin (72) lira 
(75) kuruşluk muvakkat temi
nat ita etmeleri lazımdır. 

' 1.5 9-14 1287 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17-17,30 da fakirler parası.z 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
115 124! 

--------------~ 
----------------------------------'!!. SAYIN HALKIMIZA 
Kadın ve erkek her çeşit kol ve 

cep saatlerimiz gelmiştir. 
Tarsus kapusunda saatçı 

Dilaver Bilen 
_, ......................... im!. 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
• 1 

Yenı sene Talebe kay-
dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur
dundan öğrenilir. 

1-15 1206 ......................... _ .. 
Seyhan Kültür direk
törlüğünden : 

İlkmektrpler için açık 
eksi tme ile 5000 kılo man· 
gal kömürü alınacaktır Beher 
kılosunun muhammen bede.i 
(6) kuruş (25) santimdır. Ek· 
siltme 16·/ İıkteşrin/9H Per
şembe günü saat 1 O da vili· 
yet daimi t.ncümen bürosun
da yapılacaktır. lstrklilerin 
% 7.5 tan 31 lira 25 kuıuş• 
luk teminat makbuzu ile bir

likte Encümende haıır bu
lunması ve şartnamesini gör· 

mek için de hergün Maarif 

dair.esine müracaat etmeleri 

ilin olunur. 
1·5·9 14 1288 

Adana atıcılık ve av
cılık kulübü başkan
lığından ~ 

Kulübümüz yıllık toplan· 
tısını yaparak yeni idare he
yeti seçimile nizamnamemizin 
bazı maddesinin tadilini ya• 
pacağından kulüpte kayıtlı 
azaların 11. 10. 9-t 1 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
17 de Beden terbiyesi bölge 
binasına gelmeleri ilan olu-
nu~ 130! 
~~~~~~~~~--

Toprak mahsulleri 
of isinden: 

Aj:ınsımızın senelik tah
mil, tahliye ve n kil işleri on 
beş gün müddetle açık ek
s:ltmeye çıkarılmıştır. Talip· 
!erin 20- 1 O- 9 ı 1 tarihinde 
ajansımıza müracaatları. 

5- 9- 12- 18 1300 -lmtıyaz eahibi : Cavıt ORAL 
IJ. Ne,riyat Müdürü ı Avukat 

Rilat Y AVEROCLU 
Baoıldıiı yar ı [ BUGON ) 

M•tbaa•1 - Adana 

, . . . .• - . . l .l. ~ ' . : ... ' . - . - • - .. 

~IA\ llBA\A\§11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe · 
şitlidir. 

/şden Anlayan Bütün Türk l!asn Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetes 
O, (BUGÜN) Maihaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır , Binaenaleyh (BUGÜN) 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ~e Hususi Müesseseler Gbi Siz de : 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir , 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

El işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. lii] 
kısmında• ~esmi ve ticari deft.erle~, faturalar, ,, Tabı kısmında 1 il~~lar~.~:·~vi~~fe~~k.;~t :~ş::rı·~:1:;~~;1ih:! il c·ııt kısmında· Her boyda kitap ~e. mec~ua e~ temiz 

ı ticaret makbuz ve fışlerı hazırlanır. ı bo d b • b 1 ş ' ı malzemelerle ve sur a tJe cıltlenır. y a mecmua, roşur ası ır. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : BU G lU N - Adana 

n caddesi : Adana - Teıeton ı.>o - • ııc:ı • .... • IY v - - ,. .. 


