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Ruzvelt'in 
nutku 

1HiikCimet, m em 1 eke t t e vesika 
Yazan: CAViD ORAL 

A merikan Devlet Reisi gün
lerdenberi sabır s ı z l ı k l a 

beklenen nutkunu dün sabah saat 
beşte söyledi. Bu nutkun Ruzvel· 
tin eski konuşmalarından daha 
farkla ve Amerika'nin hattıbareke· 
tini belll edecek daha kat'i ifa· 
deli olacağını reisin sekreteri bir 
gün · evvel haber vermişti. Onun 
için nutuk etrafında tahminler bü
yümüş, yayılmı.j ve dünya efki~ı· 
umumiyeıini hakla bir sabırsızlıga 
sevketmişti. Çün:&'.ü nutuk lngiltere 
ile Mihver arasında harbin Girit· 
de, Libya'da ve A'1antik denizin· 
de kızaştigı, şiddetlendiği, Fransa· 
nın müttefikinin aleyhine olarak 
Almanya ile işbirliği yapmağa ka· 
rar verdiği kritik ve dikkate şa· 
yan bir zamanda söylenecekti. Bu 

itibarla nutkun ehemmiyeti kendi· 
liiinden artayor ve büyüyor de· 
mekti. Nitekim beklendiği gibi de 
oldu. V.akıa nutuk Birleşik dev· 

letlerin hemeD ve derhal harbe 
pmesini istiyenlerin arzuları gibi 

çıkmadı. Ruzvalt Mihvere karşı 
harp ilin etmedi. Fak at Reisin ifa· 
delerindeki kat'iyet, hadiseler bak· 

kındaki realist görüş ve hükümler 
harbin bugün ilin edilmemişse de 
yarın muhakkak ilin edileceğini 

91ruiyle röatermektedir. Bu se
bepten dolayıdır ki bu nutuktan 
sonra AmerikamD harbe iftirlk 
etmek kararıma artık bir glin me
selesi olmuıtur demek biç de ha· 
tala olmıyacaktar. 

ÇOnkO mister Ruzvelt nutka· 
na bqlarken; « bu akşam gayri 
mahdut bir zaman için milli f ev· 
kallde haller vaziyetini illn eden 
bir be1aaaame neırederek müda
faamızın, milli kudret ve otorite· 
nin son haddine kadar gitmek su· 
retile takviyesini talep ettim» ·de· 
miştir. 

Bundan sonra harbin bir cihan har 
bi teklini inkillp ettijini ıöyliyen 
hatip demiftir ki; Hitlerizmin iler· 
leyifi burün kuvvete "milracaatla 
dardvalamazaa r•rp yarı küresi· 
de tahripkar ordunun -hareket sa· 
buıaa • firecektir. Demokrasilere 
yardım protramımız kendi emniye 
timizin rtemini endifesine istinat 
etmektedir. Bu milli menfaatimizi 
gizlemedik Hitlerizmin ralip geldi 
ti takdirde dünyaya kabul ettire· 
ceji ıartların neler oldutunu bili· 
yonaz. Hitler dünya)'l parçalaya· 
caktır. Fakat bu nazi biylesinin ta· 
hakkukana müsaade etmiyecefiz.» 
Avrupayı tamamile itral etmiş ve 
timdi de Mısırı, ~Süveyş kanahnı 
tehdit eden Dakar ve Yeşil burun 
adalarma kadar uzanan bu tehdi· 
din Amerikayı tehlikeye yaklaştır· 
mıı oldurana, likin denizlere ha· 
kim olmadıkça cihana tahakkOm 
etmenin imkln11z bulundujunu söy · 
liyen Razvet ıunları illve et• 
•ittir; 

Amerika tarihi ıqmaz bir su· 
rette ıu kelimelere bailanır: deniz· 
lerinin aerbestliji: Bunaniçin dikta 
törlerin denizlere hakim olmasma 
milsaade etmiyecetiz- ve harp mal-

zemesinin yerine teslimi içinde lü
aamla olan bütüıı mütemmim ted
birler ahna::aktır. Askeri kuvvetle· 

rilDizi stratejik bir vaziyete getiri· 
yoraı. icabında bunları kullanmak 
ta tereddilt etmiyecejiı.» 

Gilrüliyorki bu nutuk birleşik 
devletler reisinin timdiye kadar 
ıöylecliti nutuklara biç benzeme· 

· mektedir. Eter Ruzveltin ıa bir 
lene içinde söylediji nutuklar mu
kayeaeli olarak göz önüne getirile
cek ol.,.. reisin ifadelerinde de· 

mokruUerin mukaddirahnı muha· 
fua etmek azmi ve kararile perde 
P9rde Wr yGkaeliş ve katiyet mil· !:"-:U etmek mllmkl1nd0r. Fakat 

ene rld niçin Razvelt Hitler 
veya da Maaolinı fibi bir anda 
karar vermek L d • b" d i'Udir? bel m;a retine sa ıp e· 
ve 1"a 

6 
ki ba tekilde dilfilnen 

la A!. zden 2-ma" ziyaından do
rl~fln:r:.k..,. alyuetinin atar yü· 
V belki ::kici edenler de vardır. v:... d nlar birazda haklular. 
• ız lltGnmek lazımdır ki; Ame· 

nlca dOnyan• en modern ve hakiki 
dO'fokuilini telia •tmit bir mem· 

usulü tatbikine liizum gOrmiiyor 
TiCARET VEKiLi 

oEYi.iiifil-·o·urüniou 
"Köylü, Hükômetin 
iaşe davasını anlamış 
ulunuyor,, 
" lhtikir sökülüp atı 

lacaktır; kimsenin başka 
sının sırtından geçinme· 
sine müsaade edilmige· 
celdir. 

Ankara : 28 [ Radyo. Gaze· 
tesi ] - Büyük Millet Meclisi, 
bugünkü toplantmnda, muhtelif 
veklletler bütcelerini tetkik et
miı ve ~sorulan suallere . alakalı 
vekiller tarafından izahat veril· 
mittir. Bu arada Ticaret vekili 
iqe meıeleai hakkında hükOme· 
tin hokta"i nazannı izahla harbin 
memleketimizin iktiaadiyatı lize· 
rindeki tesirini tebarüz ettirmiş, 

bir çok insan kuvvetinin istihsal 
sahasından istihlik sahasına geç· 
miş olduğuna bilhassa işaret 

eylemiıtir. 

Bu arada, muhterem vekili
miz, hükGmetin ancak halkın ve 
mim müdafaanın esaslı ihtiyaç
lannı teıkil eden ana madde· 
lerle mqg"ul olacağını söylemif· 
tir. HilkOmetin el koyma tedbir. 
lerini anlatan vekil, köyllldea, 
bu hakiki milıtahailden överek 
bahıetmittir : 

« - Köylü, memleketin iqe 
davasını anlamış ve hllkOmete 
her hususta yardım ederek elin· 
deki bubabatuu seve seve teslim 
eylemiftir, » demiştir. 

Ticaret veya iqe veklletinin 
imallt vekaleti olmadıiaoa teba
rilz ettiren vekil ıunlan söyle· 
mittir: 

« - Vekiletin vazifesi mill~
tin mühtaç bulunduğu maddeleri 
ayarına kadar rötürmektedir. 
hükOmetin aldığı tedbirler saye· 

sinde beş aydanberi ordunun ve 
balkm yiyecek ve hububatı hiç 
sıkıntısız temin olunmaktadır.» 

ldbalit meselesine temas eden 
ticaret vekilimiz « memleket ihti
yaçları ya istihsali artırmak veya 
idhalatı ,oaltmakla k&rfılanabilir.» 
demiftir. Bu rnn tüccara istediti 
kadar döviz temin olunmaktadır. 

leketidir. Burada herşey, her karar 
idare edenlerden ziyade idare edi
lenlerin dir. · 

Burada herşey efkirıumumiye· 
nin elindedir. onun için bu mem• 
l~kette herhanri bir karara varmak 

güçtür, çetindir ve bir zaman 
meselesidir. fakat dünyanın en 

büyük sanayi memleketi olan bu 
~emleket bir defa da karar verdimi 
her ıeyin bal edilecefine inanma• 
lıdar. Çilnkil ba mel4leketin sanayi 

ve ıervetile ve halkın kendi dütfl· 

nilf ve kendi inanııile verecefi 
bir kararla mflcadele etmek imklni 
yok ribidir. lıte bu realite kaşı· 
11nda Amerikanın emniyetini lnril· 

terenin zaferinde ve . bu zaferin 
teminini de Amerikanın bilfiil in· 

filtereye yardımında gören ve bana 
inanmaş bulanan Razveltin bu ida. 
resi gilç milleti bir sene için<le 
salb havası içinden harp haline 
getirmekle ne bilyilk bir kudret 
ve otoriteye ıabip bir fahsiyet 
oldujıına rörmek mümkün oldujıı 
ribi bu kuvvetli adamın yannda 
inandıtı bir davada onun dilinden 
Ameıikanın harp ilin ettijini ifite
cetimize zerre kadar filphe etme· 
molidi. 

Ticaret Vekilimiz 
B. Miimtaz Ôkmen 
Fiyat tesbiti ve mürakabesi 

işinin güçlüğüne de işaret eden 
vekil bunun iktisadi davalaran en 
pürüzlüsü olduğunu söylemiş • 
vekil bilhassa demiıtirki: « • fiyat 
mürakaba•ında tam muvaffak 
olunmuştur, ihtikar yoktur denile· 
mez. Her mabtekirin petine bir 
adam takmiya imUn yoktur. Bu 
baaaıcla vatandqlar ela çalııma· 
hdırlar. • 

Muhterem vekil ibtilcirın SÖ· 

külOp atalaca;ını, kimsenin !bat· 
kasmın sırtınden 1'8Çİnm91İne 
mnsaade edilmiyecejini kati ola· 
rak söylemiftir. 

ihracat meselesine temu 
eden Ticaret Vekili, hGkOmetin 

aldıtı tedbirlerle ihracat madde· 
lerinin ynkaek fiatla aatıldıtını 
ve bu arada memleketin muhtaç 

oldui'u ana maddelere dokunul· 
madığ'ını beyan ederek demiştir 

ki: 
« - Etrafımızdaki harbe gö· 

re bizde vesika . usulü tatbikine 
lüzm yoktur. Etimiz, ekme(imiz, 
peynirimiz bol olarak vardar · » 

Vekil son olarak tek 'ekmek 
ve ekmete çavdar kanıtırmak 
tedbirlerinden bahsetmiş ve hü· 
kametin blitfln ' bu tehirleri mec• 
lisce taavi olunmuştur. 

Giridde Şiddetli 
Muharebeler 

Kahire 28 (a. a.) - Ort.şark 
lnrillz tebliği: Giridde bava yol? 
ile nakleJilen yeni kıtalarla .ta.kvı· 
ye edilmit olan Almanlar gıttıkçe 
artan bir bombardıman mbabere
tile Hanyadaki kuvvetlerimize kar· 
fl yeniden ağ'lr hncumlarda bula~: 
muılardır. Kıtalerımız çok bOyüm; 
bir azimle muharebeye devam e!· 
mekle beraber arkada daha müsaıt 

bir mevzi Gzerine ricatta bulunmaya 
mecbur kalmıılardır. Şiıidetli mu· 
harebeler devam etmektedir. 

Tarsuslular 
Hava kurumuna 
mUhlm telMrrular· 
da bulunuyorıar 

Tarsus 28 ( Hususi ) - Tar. 
suı, vatani yardımlarda ön plinda 
relen bir kazamazdır. Dünyanın bu 
fflnkli durumunu müdrik olan Ya• 
tanıever Tarıualuların Hava kuru. 
mana yaptakları teberralar yurdu· 
aıuzun diğer sahalarına namüne 0 • 

lacak derecededir. 
ÔğTendiğime göre, Tarı usan 

kıymetli ye yurdsever bir şahsiyeti 
olan Bay Sadık Eliyetil, hava k•
nmana 1000 lirteberra etmiftlr. 

RuZvelt 
fevkalAde 
haller 
vaziyeti 
ilin etti 

• 

Hitlerizm kuwete 
müracaatla durdurul· 
mazsa Garp yarım 
kürresi tahripkar Al· 
man ordasanan hare-
ket sahasına girecektir 

İngiltereye yol
lanan harp 
malzemesi 
Bunların, gerine fes· 
limi için lüzumu olan 
hütiin t e d 6 i r l e r 
Alınacak 

---

Cumlaurreisi Ruzwlt, gaze· 
tecilerle görüşügol' 

yapılacak her tecavüze kartı koya· 
cağız. Diktatörlerin denizlere ha
kim olmalarına müsaade etmeyece 
tiz. lnwiltereye ve demokrasilere 
yardım · hakkındaki vaadlerimize 
sadık kalacağız. Malzemenin lnril· 
tereye teslimini temin için karakol· 
larıınaz da çalaşacaktar. Bu malze
menin teslimi için lüzumu olan bü 
tün mütemmim itedbirler alına· 
caktır. 

Müttefiklerimize ne zaman ve 
nerede tecaüz vaki oldutu ve em 
niyetimizin nerede tehlikeye maruz 
bulundutu hususunda biz Ameri· 
kalılar karar verecej'iz. 

Askeri kuvvetlerimizi strate· 
jik vaziyete retiriyoruz. Bir tec' 
vilzü tardetmek için bu askeri 
kuvvetleri kullanmakta tereddüt 
etmiyecejiz.» 

Vaıinrton 28 ( A. A) - Re
iıicamhur Ruzvelt, haliaasi evvel
ce neşredilmif bulunan beyanatı· 
nın • eau metnine nazaran, beyaz 
sarayda Amerika birliji cemiyeti 
azalarının _ve Kanada elçisinin ve 
ailesinin ha.z.ırunda istiklilln Ame· 
rika c•mbariyetleri birlijiaia her 
biri için ve blltOn dllnJ'&nlD bllr
riyeti için ıimcliye kadar old•tan· 
dan daha bliyilk ehemmiyeti haiz 
oldujuna, Amerika iıtiklllinin bil· 
tiln kardet cumhuriyetlerin müs· 
takbel iatildlline batla bulundujıı· 
na, bu mea-!elerin his ile veya 
arnlan_oı ~kıkat rörmek isteyen· 
leri~ ,ozn ıle ml1talb edilemiye
ce~nı, karıısında bulunulan t•Y· 
lenn mlisbet ve röze batan vaka
lar oldaiunu tebarliz ettirmiı, ah· 
!'an baz~ tedbirleri uzun uzadıya 
ı~~ ~ttı.kten sonra nutkuna fÖyle 
bıtirmaştar : 

« - Birleşik ve azimkir bir 
milletin reisi sıfatile reımen ve 
alenen beyan ederim ki, bizler de· 
nizlerin serbestisine dair olan eski 
Amerikan doktrinini, nısıf ·küın· 
nin istiklilini muhafaza hususunda 
21 Amerikan cumhuriyeti ile Ka
na~a do~inyonunun tesanüdünü 
eyıd edenz. 

Dünyanın direr demoltra1ile
sine maddi muavenet vadinde bu· 
lu.nduk v~ bu vadimizi tutacaiaz· 
Bız Amerıkada Amerikao menfa. 

atlerinin ne vakit ve nerede esir 
altana dlişdüi'flnü karar altına al· 
mak hususunda temamile serbestiz. 
Ordu kuvvetlerimizi askeri ve st• 
ratejik mevkilerde tah,id ediyo
ruz Taarruzu defetmek için bu 
kuvvetleri kullanmakta tereddat 
etmiyecetiz. 

Mqruti cumhuriyetimizin, ha• 
yatiyetin, l\_ürriyetin ve Allaha 
iman hislerinin daimi bir ocajı 
olarak kalacatına dair mutlak 
imanımız.ı yeniden teyit ederiz. 

Bunlara istinaden bütün va· 
tandaşlarıma ve memleketimin da
vasına kartı olan mesaliyetlerimi 
temamile müdrik olarak bu akfam. 
dan itibaren fevkalide ahval mev. 
cat oldapna ve bu ahvalin milli 
iktidarımızın azami haddine kadar 
müdafaamızı kuvvetlendirmemizi 
icap ettirdiğine dair olan btıyuna• 
meyi neşrediyorum. 

Millet bütlin vatandqlann ve 

/Dewunı IJö,.tlii~iüleJ 

Bismark 
,mOretteba 
tıtamamen 

GldO 
Alman z1rhllsı nasıl 

kovalandı, nasıl yaka 

landı ve batırlldı ? 

Londra: 28 (a. a.) - Amiral· 
hk, lnritiz donanmasına fU mesajı 
yollamııtır • 

«Amirallık, diltman en kuvvet
li &"emiıinin fasılasız takip ve tab· 
rip edil~eai ve if tirak eden ana 
va~an fıl?sa kumandanile diierle
rlnı tebnk eder. Ziyaı bizi derin 
surette müteessir eden Hu... er • 

• • ,. 6emı· 
~ın.ın ve mürettebatının bu suretle 
ıntıkamı alınmış ve Atlantik bizim 
ve müt~efikl~rimizin icraatı için 
dah~ emın hır hale retirilmiıtir. 
Amırallığ'ın bugün elde ettiği ma. 
lamat rösteriyorki harekata iftirak 
eden tayyare gemileri pilotların1n 
kahramanlık, maharet ve fedakir. 
hğı olmasaydı belki de' maksat 
istihsal olunmayacaktı.,, 

( Alman zırh ısının batınlışına 
dair tafaillt üçüncn aahifemizdedir.) 

Hangi vergilere 

Ankaraı 28 [Huaost muhabiri· 
mlzden) - Fevkallde vaziyet do· 
layısile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan kanun llyi· 
bası allkadar enclimenlerden geç· 
tikten sonra umumi heyete sevk· 
olunmuıtur. Bu zam ve milkelle
fiyetlerden mevcut v e r K' i 1 e r i n 
arttınlması ıeklinde olanlar ka
zanç, hayvanlar, veraıet ve intikal 
verrileriyle damra ve tayyare re
simlerine, fümrüklerde kullanılan 
evraktan, tütün ve içkilerden ve 
kibritten alınan mndafaa vergileri· 
ne, sun 'i ipek ve ipliklerden, lb· 
tik çizme, ıoson ve ökçelerden, 
kahve ve çaydan alınan istiblik 
verfiıine taallQk etmektedir. 

Mnkellefiyetin tevsii tekliode
ki zamlar da balen muamele ver· 
fİIİndH muaf bulunan tatla, kire
mit, nebati yatlar, ıekerd• ... 
mal maddelerin fiyatla.nam llta 
ediJm•iad-. .-..-. ta. ihracat 
maddelerf, poefl! .. telpaf vuıta-
larlle teWOa ..... ........ " 

1 binalar Ozerine mOdafaa verrisi 
vazından ibaret bulunmaktadır. 

1 

Dilnyanan yaşamakta oldutu 
fevkalade şartlar neticesi olan 
buhranların memleketimizde sarsıntı 
yapmamasını temin maksadiJe ha· 
zarlanmlf olan bu kanun layıbaaı 
ile vatandaşlarımız bu sahalarda 
muv-kkat bir fedakarlığa dı vet 
olunmaktadır. Mucip sebepler la· 
yihasında, vatandqların b11 l'Üa 
davet edilmekte oldukları fedaklr· 
lıtın aıuvakkat bir zamana mün• 
hasır bulunduğu şu cilmlelerle 
anlqılmaktadır: 

«Takdim olunan llyihada zam 
ve tevailer muhtelif verri ve ~i,; 
simlere niıb1tt edilmif • o.=- el· 
beraber heyeti .... .ı,... P. • 
milel buhranın devamı -~~11-
münhaaır, fevkalld• bir • 1 i .:iz 
...a_L..._ •Okellefiyeti .. ...,..- .ı· · 
-- kaJAd ... .,.,... sev ını 
olup fev .,. .:. " .alc.Ueflyet· 
•it~ tabii balatklutan· !i:: M cihet layihanın 37 inci 
_..,.,lede ifade edilmiftir.» 
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1 ........... _ ....... * •• 

__ ....... ~_Y_A_K_ıN_T_A_R_IH_I-----.:~ ~E A-L tT~ J 
Hatız.ınıııı i~lo· F ıliy.\ya gitruei(e 

telelim; o bd>r ra n sa kalkışlıklan; har· 
l17.Un 7.tunan geç· bin bugün elan 

miş değildir. 10 y ıkılIŞIDID iyi anlaşılamıyan 
Mayıs 1940 gece- şartlar altında alev 
si Alman ordula- • h lendiği Norveçe 
rının Holl3nJa'ya, ıza 1 gittikten sonra ne 

_ .... ---
Hud 

rocukken, ilk okulda, 
vgelip geçmiş yirmi dört 

bin « Peygaberan · ı ızamdan » 
isimleri malum ol•nları bize ez· Belçika'ya, Lük- y AZA.iNi adetçe, ne de 

semburg'a girdik- malzemecedüz ara ber saydırırlardı. Pü•küllerini, 

ıeri haber verili · luı·s Reynaud •ide karşı koya· teker teker. ağzımızdan yutup 
yor. 15 Mayısta cak vaziyette ol burnumuzdan çıkardığımız için 
Frausll cephesi Lyon F&külteıl Proleaöru madıgımız Alman- ibiği boş kalmış fesimizi düzel-

yarılmıştır. A,,..,. !arı Belçika ve 1 terek, bir makine intizamile sal-
le yüksek kuman- -1- Hollandada karşı-

1 
lana sallana, hocafendiye tekrar-

da mevkiine çağırılan General lamak tedbirsizliğini gösterdik. Ve lardı~: I 
Veygand ikiye bölünen ordunun Belçika topraklarında uğradığımız 1 ~ Adem, dris, Nuh, :ıud... . 

irtıbatını temin yolundaki gayretinde maö-lubiyettir ki umumi bozğunumu- 1 Bunlardan Nuh bır gemı 
muvaffak olamıyor. Şimal kuvvet- zu lntaç etti. 1 yapmıştı; Fakat Hud Aleybisse· 
)erinden bir kısım, ümid•iz bir mu- Bütün bunlar Almanları karşı lamın böyle bir marefetini işit-
kavemet bahasına, logiltere'ye ih- sahile yerleşmiş lgörmek istemiyen ~emi~tik. ~emek ki ~uh Ale~-
raç ediliyor ve bu suretle ihata lngilizlere itaat için yapıldı. Kara· hısselama ınad, lngılızler, bır 
ve teslim olunmaktan kurtuluyor. daki müşterek harekata heman hiç zırhlı yaparak adını Hud koy-
S >ınm'Aine üze· bir yardımda bu muşlar ... 
rinde mevzi al- Yukarıdaki serlevha bu lunmıyan lngilizler Bismarkın huzmelendirdiği 
mış olan diğer yaz.darın mevz.uunu kafi hakikatta yüksek 38 lik mermilerle Hud battı. ger-
bir kısım 5 ve 11 h konseyde hareki- çi kırk iki bin tonluk daha dört vuz.u la gösterir. Bu gaz.ı- ı 
Haziranda yarılı- tı idare etmekte tane zırhlısı batsa ngiliz deniz 

lar ciddi, hatta · ağır bir k d · · · · h' t' A " yor. Hahikatte bu değildiler. u retı ıçın yıne ıç ır; ncaı< 
son tarihte iş hit- ders tawir ederler. Bay Şu halde muhak Hud zırlısı Atliintiğin sularmn 
miş, Fransa mağ- Luis Regnaud burada ta- kak ki kuman- değil, lngiliz izzetinefsine gömül· 

lop olmuştur. Fa- rih ve vakıaların dekik danımız talisizl870 ınüştü. 
kat Paul Reynaad bir tavziha istinat eden harbinin bida- Coni bunu hazmedemedi ve 
k~binesi, zavahiri bir müşahidin objektif gö- yetinde işlenen ha ne yapıp yapıp Hud'un katilini 
kurtarmak ve in- l talara garip bir idam eyledi. Şimdi Almanların 

rüşigle son sene erin hadi- h b' d " o b giltere ile tedbir- benzerlik arzeden en üz ır yaşın aı<İ 3 in ton· 
s;, c e aktedilen sele r ini anlatmaktadır • bir sürü ağır ha· luk modern Bismark zırhlısı, 
misaka sadık kal- Karflerimiz. muasır tarihin talar iıledi ve bu ~ kendisinden yirmiyaş büyük ı 
mak için General bıı faslını ibretle okuya- yüzden gayret Hud'la ahrette buluşmuştur. ~ 
Veygand'ın mii- caklar ve varılan netice- ve kuvvetlerimizi Demek ki iş gördürmek için t 
kerrer ıkazların~ nin gösterdiği ümid şule- dağıttı. lngilizi kızdırmak lazımmış. Aksi 
rağmen miicade- sini takdir edeceklerdir. Almanyanın 1914 takdirde bu millet, hesaptan ay-
leye devama ça· de o 1 d u ğ u rılmıyor. Netekim karadaki vazi-

8 Şubat 1941 tarihli 
lı'ıyor. Boş yere. ı.. llluatration'dau gibi ve yine ayni yet için en az 943 yılını bekle· 
Düşman kitleleri sebeplerle, şimal mek meclıuriyeti vardır. 

bütün topraklarımıza saldırmakta- hududumuzdan taarruz edeceğini Coni Giridde nasıl çarpışı-
dır. 18 Haziranda Almanlar bir la- bilmek, buna hazırlanmak, onu ora- yor; görüyormusunuz ?. Galiba 
raftan Normandie ve Burutanya'ya, dan beklemek, yeni muharebe usul- Hud işi gibi bu işe de kızdılar. 
diğer taraftan Franche·Conte'ye lerini hesabe alarak bu esas vazi- ~ E.ğer öyle ise, 943 hesabı bozul· 
girmişlerdir. Müdafaasına cesaret feden hiç bir vesile ile ayrılmamak, k k dil 1 G 
dahi edilemiyen Paris bir kaç gün· her tarafta muzaflar olabilmek için mdadma ay . e, Alman arın i-

bu noktada yenmek lazım geldiği- ri e de işleri düdükdür. Tah· 
denberi işgal altındadır. 22-23 min yani ld • .. · ~ 
Hazl·raoe cloö-ru Manile-Centr•lin ~ ~fi vuzuhle göremedi. ış o uguna gore ıse 

., 1943 hesabını noktası noktasına 
göbeğinde, aşağı Ciraude, Furey'e ( * l Bu yazıları okurken tah- tatbik için lngitiz kuvvetlerinin t 
varmıştır. 24 Haziranda Turnom- lilin işgal altındaki Fransada yapıl- yakında Giridden de çekildikle 
Sur Rhene'e girmiş bulunuyorlar. dığını ve işgal altındaki Fransa da 

Nihayet 25 haziranda ayın 17 mağlubiyetten sonra esen lngili? 
~iudenberi talep edilmiş olan aleyhdarlığı havasını dikkat naza-

! F b. rında tutmak Jizımdır. Muharrir 
ınUtar~ke imza .ınıyor. ransa ır 

bitaraf değildir. Biz, buna rağmen, 
ayda y1k1lmış, altı haft dan azbir Fran~nz mütefekkirlerinin bugünkü 
ıa.man içit1de te:1lim olmağa mec· ruhi haletinden bir nümune ver~ 
bur edilmiştir. ınek üzere f u eseri tercüme edi-

Biitün tarilıimizde bunun ·bir yoruz. 

bcnıeri yoklar. Zamanında çok le 
lıiletli görülen 1870 lıarbi 5 ay 
•üraıüş ve bir kaç ıafer kaydet· 
miştiı-. 1815 hareketi gerçi on beş 
gün dev'"' etmiştir. Fakat memle 
kelimizi yıpratan, homan fasılasız 
olarak yirmi seneyi n\üleca.viz bir 
müddetle <le;'am ctroi; bir lrnrbin 
lı•tİnıe•İ idi. 1940 ınayı; ve lıazira 
nınch yirmi . bq seneli · bir •ulh 
devre~i. ınuı:3ffer bir !lulh d\!vresi 
Keçirilmiş olnyordu. Binaenaleyh bu, 
lıarb n \..aybedilmesi değil, bir in· 
hilaldir. Bu inhilalin tabii miinhası· 
ren askeri olan sebepleri vardır: 

muharebenin ilk kısmında kuman· 
danımızın işlediği hatalar mevcut· 

tur. 

Malatya'da sulama 
tesisatı 

Ankara - Nafia Vekaleti yıırd 
davasında büyük bir mevkii olan 
büyük sulama projesinin bir kl'mı
nı daha tahakkuk ellirıniştir. 

Malatyada evveke Abdulhı
~ı~e ait olan Sultan çiftliği >razi 
sının sulanma~ı ıçin Sultan suyu 
kafi ~elınenıekle ve bunun için 
de Sürgü suyunun da Sultan suyu
na karıştırılması icap etmekte idi. 
Bu yolda evvelte sarfedilen çalış· 
malar hiçbir netice vermemişti. Na
fia Vekaleti bu işi de başarmış ve 
Sürgü suyunu Sultan <uyuna akıt
mağ'a muvaffak olmuştur. Bunun 
için 12 kilometreye yakın bir ka· 
nal açılmış ve bazı tünellerle re-

rini işitiriz. 

Muhakkak olan ŞYki Hud işi 
lngilizi nihayet kızdırabildi; bun· 
dan sonra, 1943 yılına kadar, 
daha muvaffak 1nukavemetlere 
şahid olınam'z muıtadderdir. 

f *** 
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Ceyha'nın yeni kaymakamı 

Ceyhan '}.7 ( Hıısu•i ) - Ka
l.ımız kcıymakan1hğ111a tayin edi
len bay Sadi Cidal dün buraya 
ıreldi ve btasyoııda 1.1. Arif Ôzbi 
len, jand>rm.1 koınutnnı il. Asaf 
v~ bir çok 1.evat tar:ılından k:ır
";'ılanıh. 

Derhal Valifosine başlıynn ye 
ni kayın:ıkamırnıza nn1varraı·iyetler 

dileri,. 

gülatörler gibi sınai ehemmiyeti 
olan tesi•at viicude getirilmiştir. 
Teferruata ait bazı tesisat tamamen 
ağustosta nihayetleneceğinden su
lamaya bu tarihten sonra başlana
caktır. 320 bin liraya mal olan bu 
ameliyat sayesinde 150 bin dekar
lık arazi sulanacaktır. 

' 

Beden terbiyesi teskilit 
kadrosuna dair liyiha 

Memleket dahil v e haricinde 
spor temasları dolayisile seya 
hat edecek sporcuların ve idare 

ellerin masrafları 
Ankara - Başvekalete bağlı olarak kurulan Beden Terbiyesi 

Genel Direktörlüğü teşkilat kadrolarına müteallik kanun layi 
hası, Büyük Millet Meclisinin cuma günkü toplantısındo kararlaştırıldığı 
veçhile ruznameye alınmıştır. Bu suretle 1941 bütçe kanunundan evvel 
icap eden teşkilat kadroları, içinde bulunduğumuz mali yıl bitmeden 
kanuuniyet kesbetmiş olecaktır. 

Kanun layihası Maarif ve bütçe encümelerinde müzakere olunmuş 
ve bazı maddeleri tadile uğratmışır. Umum müdürlük merkez teşkili· 
tına ait maaşlı ve ücretli kadrolarla ihtisas mevkiini gösteren listeler 
de birer cetvel halinde 13yihaya iliive edilmiş bulunmaktadır. Bu cetvel 
de gösterilen vazifelerdeki memurlardan herhangi birini, almakta oldu· 
ğu maaş ve ücretile taşrada istihclam etmek için layihanın birinci mad· 
desile umum müdürlüğe salahiyet verilmektedir. 

Yine layiha küki;mlerine nazaran Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
bütçesindeki fasılların kendi maddeleri arasında merkez istişare lıeyeti 
kar•rına müsteniden Umum müdürün teklifile Başvekil tarafından müna 
kale yapılabilecek ve umum miidürlükçe memleket dahil ve haricinde 
tertip edilen spor temasları dolayisile seyahat edecek •porcu ve idare· 
cilerin bu seyahatlerine ait zaruri masrafların icra Vekilleri Heyetince 
tespit edilec~k esaslar dairesinde ödenecektir. 

Liyihaya ilave edilen bir muvakkat madde ile de 3530 sayılı kanu 
nun 7 inci moddesi mucibince Başvekalet tarafından adedi tespit olunan 
Federasyon heyetlerine ait vazifeler beş sene müddetle fahri olarak 
da görülebilecektir. 

Bu suretle tayin edilenlere asil, memuriyet ve vazifeleri olsun olma 
sın zaruri masrafları karşılığı olmak üzere deruhte ettikleri bu vazife· 
~erin bir numrolu kadro cetvellerindeki mümasilleri için kabul edilen 
uçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak tahsi,.ttan maktuan taz· 
minat itasına umum müdürlük salahiyetli kılınmıştır. 

Bölgemizde hububat vaziyeti ı 
Zıraat Vekaleti köy şnbesi 

müdürü Raşit Saraçoğlu ile Zıra. 

at müdürü Nuri Avcı, Zıraat mek

tebi müdürü Muzffer Erden Zıra· 

at Vekaleti tarafından çiftçilerimi· 
ze icarla verilen biçer döğer har

man makinelerinin işleme vaziyeti

ni mahallinde tedkik etmek üzere 
Pirice, Haeı Ali Tuzsuzoğlu,Kumru 
lu, Yeniköy ve Mehmandar'a git· 
mişlerdir. 

Yapılan incelemede hububat 
vaziyeti de tedkik olunmuş ve hu
hubatın geçen seneye nazaran yüz· 
de yirmi düşük bulunduğu gQrül· 
müşlür. 

Bölge kupası fikstürü 
Bölge kupası fikstürünü tan· 

zim etmek üzere kulüp mürahhas
ları dün saat 18 de bölge bina
sında toplanmışlardır. 

Dün verilen karar mucibince 
1 haziran Pazar günü saat 16 d~ 
M•latya mensucat ile Adana genç
lik klübü, saat 17,30 da Milli men
sucat ile demirspor gençlik' klüp· 
leri karşılaşacaklardır. Bu maçla
rın galipleri 7 Haziran Pazar gü· 
nü bir nıaç yapacak, kazanacak 
takım bölge kupasını alacaktır. 

Ziraat mücadele müdürü 
Mardine gidiyor 

Zıraat mücadele müdürü Sa
dettin Sarı Kaya, çekirge mücade 
lesini tedkik etmek Ozere Mardine 
gidecektir. 

Ceyhan kazasının Kırmıt nahiyesinin Soysallı köyünden Bay Hacı 
Soysallı Adana • Kozan yolu üstünde ve Soysallı deresi üzerine bin lira 
sarfederek betondan güzel bir köprü yaptırmıştır. Yukarıdaki resim bu 
köprüyü ve hayır sever vatandaşı göstermektedir, Vatandaşlarını müş
kilattan kurtarmak suretile yapmış olduğu bu yerinde ve hayırlı işten 
dolayı Bay Hacı Soysallıyı takdir ve tebrik ederiz. 

29 Mayıs 1941 

.~~~~---~---~~ ....... 
IHar-p notları! 

Atlantik ve Girid 
deniz muharebeleri 

Yazan 
M. Faik 

Atlantik,te cere· 
yan eden deniz 
harbinin tafsili-

F e n i k tını, d.ün ajans 
telgraflarından 

etraflı bir surette öğrenmiş olduk. 
Groenland açıklarında lngilizlerin 
42 bin •tonluk Hood muharebe 
gemisini berhava eden Alman 
Bismark gemisi, Brest' e doğru 

kaçarken Arc·Royal tayyare ge
misinin tayyareleri tarafından ya· 
kalanmış, snnra torpille, dümenin
den ve pervanesinden yaralanmış 
ve biraz sonra yetişen lngiliz fi· 
losu tarafından batırılmıştır. 

Bu suretle Arc·Royal tayyare 
gemisi, evvdki zaferlerine yeni 
bir zafer daha ilave etmiş oluyor. 
Hatırlardadır ki, lngilizlerin bn tay
yare gemisi, Sardonya a~ıkların· 

daki deniz harekatında da mühim 
bir rol oynamış ve sonra da Ta
ranto' da iki ltalyan saffıharp ıre· 
misinin batırılmasında ve birisinin 
ağır s u r e t t e yaral•nmasında 
amil olmuştu. 

Şimdi ayni tayyare gemi.tinin 
tayyaroleri, Almanların 35 bin 
tonluk Bismark gemisinin batma
sını temin etmişler, bu snretle 
Hood'un unulmaz ziyaı karşısında 
hayli kuvvetli bir intikam almıştır. 

Bismark 

Arc. Royal, Hood, Bismark 
ve Taranto deniz harbinin isimle
ri geçtiği şu sırada, hatıralarımı
zı geçen teşrinisani ortalarına 

doğru nakletmek muvafık olur. 
Çünkü ltalyanların Cavour 

sınıfından bir gemileri o sıralarda 
batırılmış ve Bismark, kardeşi 
Tirpitz'le ber~ber, o esnade de
niz~ indirilmişti. Taranto zaferin
den sonra Londra,dan verilen şu 
ajans haberini bir defa daha oku· 
yalım:'ı 

" Londra deniz mahfillerinde 
bugün tebarüz ettirildiğine göre, 
Taranto'da ltalyan zırhlılarına ha· 
sar yapıldığı hakkında lngiliz ha· 
berinin verilmesini müteakip, Al· 

man ajansları tarafından iki yeni 
zırhlının yani Bismark ve Admi
ral Tirpitz'in hilen servise girmiş 
bulunduklarının derhal bildirilmiş 
olması, oldukça manalı bir tesa· 
düf Meri teşkil etmektedir. 

Şu cihet ayrıca kaydolunma· 
lıdır ki, geçen harple bir Alrııan 
zırhlısının donanmada yerini alma
sı için inşaAhn bitmesinden sonra 
asgari ;,Jtı aylık bir müddet geç
mesi Jizım ~eliyor .,. 

Göriilüyor ki, BiMnark henüz 
çok yeni bir zırhlıdır. Ve alelace
le denize ındirilmişlir. 

Kızaktaki kardeşler 
Geçen Teşrinisaninin nihayet. 

lerine doğru yani bu telgraf inti
şar ettikten sonra, lngiliz tayya
releri Kiel, Vilhelmshaven, Blom 

-Sonu üçüncüde -Harp tarihinin hakiki bir ten
kidinin yazılabileceği gün bunları 
göstermek mütehassl!ların vazifesi 

olacaftır. 

Şimdiden hataların en vahim 
olanları fark edilir. lngiltere hiç 
olmazsa düşmanın adet üstünlüğü
le tevazun edebilmek için liizımge 
len bir milyon askeri temin etme· 
diğ'İne göre tabii müdafaada kal
ınağa mahktlm idik. Bu müşahede 
kuvvetlerimizin Maginot hattına ve 
L ıugovy'dan Dunkerque'ye kadar 
ö oceden tahkim edılmiş bir hat 
,ı~~rıne te.:ıpit olunUıııca sevkedilme 
l•ydi. Esasen mevcut batla birlikte 
ihı>r edilmomek hatası işlenen bu 
yeni hat netekim bizden daha a
kıllı davranan Almanlar Sigfried 

hatlarını bütün Belçika hududu bo· 
yunca uzatmılşardı. - hatlarımız. 
daki üıtün rolünü Polonya muha· 
rebesile Alınan askeri ne,riyatının 
pek sarahatle ıröstermiş olduğu 
ağır tankların hücumunu ınutlak 
surette kıracak şekilde acele tan· 
zim edilmeliydi. 

~i ROMAN:42 J KALDIRIMLARIN KOKus·u 
Reşat Enis 

Halbuki şimal hududumuzda 
aıüessir bir mania vücuda getirmek. 
için, dü,manın bize bağışladıtı 
sekiz aylık ümitsiz intizar devresin· 
0

den istifade etmemekle kalınmıya
rak - Yüz binlerce insan sekiz 
ayda her haldı> bir iş görebilirdl
lnşa edilmiş bulunan bir kaç müda
faa istihkiimına da iıtinad edilme• 
di. Bütiln bir orduyu en iyi rene• 
ralimizin emri altında Türk ittifa
kiyle masun bulunduğumuz Suriye
ye ıönder.likten; az kalsın Finlan· 

diye, sordu. Yumruklarını hohladı: 
- Kadri gilleri çok geride bırak· 

tım, buba ... 

Öfkeli ses yeniden öttü : 
- Bana Kadri giller liizım değil 1 
Ve, şiddetli bir küfürle tersledi. 
Sıska at, soluk soluğa... Ufak te-

kerlekler sağa, sola oynıyor; gacırdıyor. 
Bir zamau, boynu atkılı somurtkan 

ihtiyar da arabaya omuz verdi. Sonra, 
kesilir gibi oldu. Başı sargılı çocuğun 
ince, acıyan sesi : 

- Sen bin, buba ... Bin sen .• 
Atkılı ihtiyar, sırsıklam sandıklardan 

birine apıştı. At soluk soluğaydı. Oğul, 
bir elinde dizgin ve kamçı sıska ah 
dehlerken, ötekiyle arabaya yaslanıyordu. 
Ve, zayıf bir •esle konuşuyordu : 

- Buba, bugün işler ırene kesattı ... 
Amma, pazarda en çok kazanan ben
dim, buba ... 

Yağmur da, meret, dinmek bil· 
ınedi ... 

- Allah verede sancılanmasam, bu
ba ... Burun öyle bir ıslandım ki !... 

Buba be ?.. Tay nuıl, tay ? .. 
Yemini falan koymagı unutmadınız yal? .. 

- Aoam çorba pi,irdi mi ki ? 

' .. 
Buba ne senin ne de anaır.ın eli-• . 

ni öpebildim... iş, bayramı bılem unut. 

turu yor ... 

Atkılı ihtiyar bunların hiç birini duy· 
muyordu, Rüzgar, ötüyordu. v~. araba 
tekerlekleri durmadan gacırdıyorda. 

Caminin önünde yas11dan çıkan dört 
beş kişi ihtiyarı harekete ıetirdi: işte kaç 
zamandır namaz kılmağa imkan bulıoııyor
du. Ekınek kavgasından ona vakit kal-

mıyordu ki 1 

lbrahim düşll.nüyordu. ~~hriye biçi
mi elbise, Cengiz'~ kim bılır ne kadar 
yaraşmıştı 1 Mahallenin bütiln çocukları, 
sırtının hiç görmediği elbiseleri içinde, 
onu tanımakta belkide güçlük çeknıİ}tir, 

Ya acaba anası, babası ne demişti ? 
Şaşı, bunu şimdi düşünüyordu. Evet .. 
küçüğün sevine sevine eve götürdüğü 
bahriye biçimi elbise nasıl karşılanmıştı? 
Merak etmeğe başladı. Adımlarını açtı. 
Fanti ona uydu ... 

Arsaya varmadan, Cengiz'e rastladı. 
lor. Çapaçul elbiseli Cenıriz'e ... Küçüğün 
gözleri yaş doluydu. lbrahiın titredi : 

- Ne hal bu ? ... Yeni elbiseni gi-
yecektin hani ? 

Yumruklarile gözlerini baatırarak, 
uzun uzun hıçkırdı ve anlattı, Cengiz ... 

Anası da, babası da, elbiseyi kimin 

YAZAN: 
verdiğini sormuşlardı. Bir türlü söyliye
ınemişti. Ağlamıştı. 

- Seni kim kandırdı ? 
diye, müthiş bir dayakla dövmüştü 

babası •. Onun, dayaktan çok, söylenen 
sözler gücüne gitmişti. Anası da, babası 
da, zavallı Cengiz'in yok yere günahına 

girmişlerdi • 
Fanti Hikmet, küçüğün mosmor çü

ı üyen boynuna acıyarak bakıyor; Şaşı 

lbrahim dişlerini gıcırdatıyor, soluyordu. 
- Elbise ne oldu. Cengiz ? 
- Elbise mi ?.:. Babam onu bu sa· 

bah satmağa götürdü, ağabey •. 
Şaşı lbrahim'in gözlerinden yaş ge

liyordu. 
- Haydi dön evine, Cengiz... Sık 

dişlerini, Cengiz. .. 
Bu adamı öldürmek lazımdı. Bu adam 

yaşamamalıydı.Bu adam ö 1 d Ü rül m e ğ e 
layıktı. 

* . 
Taş kömürün kıpkızıl alevi; kirli, 

pasaklı suratlarını büsbütün korkunçlaştı
rıyordu. Fanti ile Şaşının ortasında, reis 
Hallo, dalgındı; düşünüyordu. Kara elle. 
rinde, taş kömürün alevile kızıllan sedef 
•aplı parlak bir bıçak dönüyordu. Bu 
bıçak, tarihi bir bıçaktı : Kaldırımcı 
Pırçık Hüseyin'in muavinliğini yapıyordu 
bir vakitler... Karanlık bir gecede, bir 
altın saat yüzünden çıkan kavgada, Şiş-

ko Pırçık, dolandırıcı Arap Cemal'i işte 
bu bıçakla öldürmüştü. Ve, sedef saplı 
bıçağı Pırçığa veren, Hallo'ydu. 

Bu hatıra az kalsın onu demin ver
diği karardan caydıraca.lctı. Amma, kü· 
çük Cengiz'e de acıdı birdenbire_, Ôf. 
keden dudakları k ı v rı 1 d ı. D i ş 1 eri 
gıcırdadı. 

Kalyopi oyuna kalkıyor, ldriı mızıka· 
sın! çalmağa davranıyordu. 

Hallo reis mahzenden fırladı. 
lbrahim, şaşı gözleri yaı içinde, 

dehşetle, arkasından baka kaldı. 

24 lkinciteşrin 1933 Cuma günkü 
Akşam gazetesinden: 

« Alemdar polis merkezi esrarenıri.z 
bir vakanın tahkikile meşguldür. Yaka 
şudur: Alemdar polis merkezi devriye. 
leri evelki gece ıreç vakit Soltanahmet 
camiinin dıvarile yeni yapılan parkın 
arasındaki meydandan geçerlerken orta· 
daki otların arasından bir inilti duymuş
lar ve etrafı araştırmağa başlamışlardır. 
Devriyeler otların arasına bakınca yerde 
bir adamın kıvranmakta olduğunu gör
müşlerdir. 

Meçhul 
görülünce 

adamın çok yaralı o!dağu 
hastahaneye kaldırılmııtır. 

( Devamı var ] 
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tepesinin zirvesinde Adagideli bir 
rençperin bir göz odadan ibaret 
damında istirahat ediyordu. 

Muhbirler; vaziyeti ihbar etti
ler. Binbaşı Ahmet bey de derhal 
müs.temen Çalucı efeyi çağırarak 

İtonuştu. 

- Efel yılık Abdi Yılancı te. 
pesinde imiş. Hükilmetten emir 
var, gidip bunları tutacağız. 

- Tutulmazlarsa?. 
- Vuracağız. .. 
Çakıcı efe gitse olmazdı. Zira 

Abdi kendi adamıydı. Gitmese yi
ne olmazdı, zira resmen Kınerdarı 
idi ve böyle vaziyetlerde Jandar· 
maya müzaherete mecburdu. 

Çakıcı ikinci şekli tercih etti 
ve Binbaşı Ahmet beye 

- Buyurun ridelim 
Cevabını verdi. Müfrezeler ha 

reket ettiler. ÇaklCI efe de kendi 
avenesile birlikte müfrezelere ilti
hak etmişti. 

Yılık Ahdinin saklımdığı dam 
hadisesizce muhasara altına alındı 
ve rüneıin doğması beklendi. . 

Sabahleyin miisademe başladı. 
Fakat hiç bir netice çıkmıyordu. 
Çakıcı efe avenesile birlikte köy 
damının altı, yedi metre ilerisinde 
idi, silah ta atıyorlardı. Fakat Yı· 
hk Abdi ile aveneaine kurşun isa
bet etmiyordu. Müfrezeler ise damı 
beş, altı yüz metre mesa!eden ku
satmış idiler. 

Öileyin oldu, netice alınama
dı, akşam yaklaştı, hiç bir şey ol
nuyordu. Sa kadar kuvvetli bir ta 
kip müfrezesi o meşhur Çakıcı efe 
çetesile de takviye edildikten son
ra nuıl olurdu da Yıhk Abdi de· 
nilen bir çala kakıcı; iki uydurma 
li.ızanile birlikte imha olunamazdı? 

ôtle1in pçtiği halde müsa· 
deme mahallinden müsbet hiç bir 

haber gelmeyişi Bayındırlı Mehmet 

efendinin nazarı dikkatini celbet

miş, merakmı mucip olmuştu. 

Mehmet efendi kalkb. Kahrcı 
zade Recep beyin Yağ'l7 bir kıs· 
rağı vardı ki o zamanlar yöriiklü· 
iüyle meşhurdu. Recep beyden bu 
kııtrağı istedi. Heybelerine altıyüz 
fişek koydu. Kısrağa atlayınca Yı· 
lancıtepe yolunu tuttu. 

Oraya vardığı :ıaman akliam 
ezanına yarıın saat kalmıştı. 

Ödemiş kaymAk11na Hilmi, Hin 
başı Ahmet ve Yüzbaşı Hafiz 11-
hanıi beyler bir hendekte oturmu~· 
lar; vaziyeti müzakare ediyorlardı. 

Bayındarh Mehmet dendi bu 
zevatm yanana gitti. 

Hoş geldin Mehmet efe-

ndi 1 
Hoş bulduk efendim. Belki 

fişek eksilir diye size 600 fişek 
retirdim. Şimdi Ödemişe avdet 
edeceğim. Bir emriniz varsa ben<le 
niz hazmın. 

Mehmet efendinin bu sözlerine 
Kaymakam Hilmi bey mukabele 
etti: 

- Canım Mehmet efendi 1. 
Ben bu k~zanın Kaymakamı· 

YHn. Yini ıivil hüktımet memuru· 
Yllm. Ôyle iken görüyorsunuz ki 
lllÜaademe mahallindeyim. Siz ise 
reı111i zabıta memurusunuz, zabitsi 
niı. Buraya kadar gelmişsiniz, şim· 
di de avdet ediyorsunuz. Bu nasıl 
iş, neden burada kalmıyorsunuz?. 

- Efendimi Zatıaliniz devlet 
lllG111eaailiıiniz. Burada binbaşı bey 
Yar, yG:abqı bev var, benim gibi 
kGç&k. bir memur bulıınmUf, bulun
llla1111f ne çıkar. Maamafih bu işe 
~lllur edilseydim bittabi burada 
.uhaıurdum. Mliaaadenizi rica ede· 

rua. 
d' Mehsaet efendi yürümek iste. 

ı. Kaymakam hey de ayağa kalk
lllıttı. 

. - Haydi Mehmet efendi, se
n~ biraz y6rGyelem dedi. iki ta• 
: 

1 
yükaek hendeiin içinde elli, 

balf metre kadar ilerlediler. Ka ·'4 
makam bey aordu: y ... 

- Mehmet efendi! Sende bir 
can sıkıntısı blaaediyoruın. 

Bir feYİm yok beyef d' 
Ben hi . en ı. 

~ - ssıyatımda aldanmam 
ehmel efeaclil Muhaaa 'b 

tında bir noksanlık fil;._ra terli ?a· 

f . _, mı var 
Beye endı, naaıl canı k 1 ? 111 11 ı ma-

lın Müıtemen Cakacı çetea y 1 k Abd" n· ı a ı 
ıa ıoın e 1 metr~ Y•kıaına koy. 

Uflar. Yılık Abdi; Çakıcı efenin 

adamıdır. Bakın ortalık karardı, 
'f' • lmet başlıyacak. biraz sonra zı ırı zu . . . 

. · y lık Abdı ıle bır· 
Çakıcı çetesının 1 • a-
likte müfrezeler üzerıne ateş aç 
rak Yılık Ahdinin pencereden _kaç-

kasten sebep olmıyacagını 
ma~ıına H ·r b' 
bize kim temin ediyor ? erı. ır 
defa kaçh mı; arkasından .. bızzat 
Ç:rkıcı efe gösteriş olsun oıye he-

. . e masallar okuyacak. Korku· 
pımız • l 
daıı ağız da açamıyacagt:ı: , mese e 

bitecek. 
_ Çok haklısın Mehmet efen· 

dil Me!ıleğim olmadığı için ben bu· 
rasını diişünememiştim. Şu halde 
haydi bakalım v~zif e ~~şına; kuman· 
dayı ele al ve ışe gırış ... 

- Aman beyim, nasıl olur ? 
Burada ferman sahibi bir binbaşı 
var, yanında bir de yüzbaşı var. 
Ben mülizimim, beni affediniz. Yok
sa merdini VA rütbesini tecavüz 
etti diye hakkımda takibat yaph· 
rırlar. 

- Maksadın ne? Yani takriri 
emir mi istiyorsun? 

Mehmet efendi sustu. Bu sukut 
üzerine kaymakam Hilmi bey de 
nerhal cebinden defter, kalem çı 
kararak Mehmet efendiye hitaben 
bir emirname yazdı: 

- Ali .. 
Ve derhal diğerlerinin yanına 

avdet ederek şunları söyledi: 
- Mehmet efendiyi yanınıza 

yardımcı verdim. Fakat .müsaade 
ediniz, biz karışmıyalım, harekatı 
o idare etsin .. 

Dij'erleri bu emrivaki karşı· 
ıında derhal muvafakat ettiler. 

Bayındırlı Mehmet efendi bu 
suretle idareyi eline almıştı. 

Mehmet efendi evveli kalktı, 

BUGON 

1 c. Berlin : 28 B ı· s mark' 1 n vell»e mensup 
[A. A] - Alman donanma torpil 
Amirallık dairesi bombard1man tay 

Bismark ile be· m u•• r e t t e • yareleri büyük 
raber filo kuman· bir mesafeden 

danı Amiral Lül batı tem· &• düşmana torpille 
k hücum etmişler Jens'in Bismar 

dir. Bir torpilin 
süvarisi Al b a Y Bismark'a isabet 
Lindemann'm ve men o-ıdu·· ettiği gö,.ülmüş-
Bismark'ın bütfin t ür. Norfolk, Suf 
müretteba tın ı n Alman Zırhlısı At/antikte folk ve Prince. of 
ölmüş olduklarını l k Vales düşmanı 
bildirmektedir. nası ov'!landı; nasıl ya- 25 Mayıs sabahı 

Londra : 27 kalandı t1e nasıl batırıldı ? ~aat 3e kadar mu 
Amirallık daire- vaffakıyetlcr ta-
. . . , • ~ kibe devam etmiş 

sını? «Bısmark_ı~ Denız m h re- lerdir .• 
takıp ve tahrıbı U a Bısmark 
hakkındnki tebliği: b • • f •ı" t 1 yakalanıyor 

Sahil servi- esının ta Si a l 26 Mayısta 
sine mensup tay- saat lon buçuk 

yareler tarafından yapılan istikşaf- raddderinde Bismark sahil seni-
lar bu tayyarelerin evvelce No... sine mensup Catalania tayyaresi 

veç'teki Bergen limanında gör- tarafından Lnndsend'in takriben 
dükleri bir Alman zırhlısiyle bir 650 mil garbinde keşfedilmiştir. 
Alman kruvazörünün denize açıl- Bu tayyare hücuma uğradığı için 
dığını göstermiştir. Bunun üzerine yarım saat sonra düşman zırhlısı 
Kontramiral Vakevvalker'in bay- ile teması kaybetmiştir. Fakat 
rağını hamil bulıınan Norfolk Bismark saat 11,15 te Ark-Royal 
«Kaptan Fillips» ile Suffok «Kap. tayyare gemisine mensup t ayyare· 
tan Ellis» Danimarka boğazında ler tarafından tekrar keşfedilmiş-
tedbir almağa memur edHmişler- tir. Tayyare yalnız Bismark zırh-
dir. 23 Mayıs akşamı Amiral Va· hsına görmüştür. Gemi o esnada 
kevvalker, bütün süratleriyle batı doiuya doğru ilerliyordu. 
cenuba doğru ilerlemekte olan bir Bu sırada Kikg Ge'lrge 5 ve 
düşman zırhhsiyle bir düşman Rodney bu bölgeye dogru yakla-
kruvazörü gördüğünü bildirmiştir. şıyordu. Fakat henüz düşmanla 
Danimarka boğazında riiyet şart. muharebeye girişecek bir mesafe-
ları fena ve fevkalade mütehavvil de değillerdi. 
idi. Düşmanın bulunduğu mesafe Bismark, Ark-Royal'in tayyare-
ilk defa görüldüğü :zaman ancak leri tarafından keşfedilir edilmez, 
6 mil idi ve sulu kar fırtınası ile amiral Sir James 5omerville, Shef-
sis bulutları rüyet sahasını hazan field «Kaptan Larcon» kruvazörü· 
bir mile kadar indiriyordu. Bu nü Biımark'ın takibine memur ~t-
rüyet müşkülitına rağmen Norfolk miştir. Ôgleden sonra Ark-Roya-
ve Suffolk düşmanı bütün gece la mensup donanma savaş tayyare· 
takibe muvaffak olmuşlardır. Aym leri torpille hücum için gönderil-
zamanda logiliz donanmasına men- mişse de bu teştıbbüs muvaffak 
sup diğer cüzütamlar düşmanı olmamıştır. 
önliyerek ağır kuvvetlerimizle mu- Saat 17,30 dan biraz sonra, 
harebeye mecbur etmek için bü- Sheffeld kruvazörü Bismarkla te-
tün ıliratleriyle hareket etmişler· ması tesis etmiş ve Alman zırhh-
dir. ?4 Mayıs sabahı erken Vis. sıuı takibe koyulmuştur. 20 dakika 

Fransa 
Filo ve müstemlekelerini 
Almanyaga teslim etmiye 

ceğine dair 

Amerika ya 
teminat verdi 

Va9lngtondakl Fran 
sız bUyUk el çisi Heyi' 
in beyanat. 
Vaşington 28 (a.a.) - Fran· 

sız hükilmeti, Fransız filosunun 
ve müstemlekelerinin Almanyaya 
ve yahut her hangi diğer bir devlete 
teslim edilmiyeceği hakkında Ame
rika hükumetine tahriri teminat 
vermiştir. Fransanın Vaşington 

büyük elçisi Heyi, hariciye num 

muavini Sammer Veb'e bu husus· 
ta sarih bir garanti ihtiva eden 
bir nota tevdi eylemiştir. 

Hanri Heyi gazete~ilere yap 
tığı beyanatta, bu notayı FranS1z· 
Alman işbirliğin genişliği hakkın 
dald Amerika endişelerini izale 
için Vişiden aldığı talimat üzeri
ne yazıp vermiş olduğunu söyle· 
miştir. 

Fransız hükQmeli, her halde 
geçen kaha kordel Hal tarafın· 
dan ileri sürülen talep üzerine bu 
notayı verıt?iştir. Hal Vişiden Hit 
ler taraftarı unsarlarını Vişi 
hükQmetinin kontrolu altında tut
madığı hakkında dünyayı ikna et
mek isterse vaziyetini sarih suret 
te tahriren _tespit eylemesini İS· 

temişti. 
Hanri Heyi, nota metnini gn 

zetecilere bildirmekten imtina et· 

miş fakat demiştir ki: 
« Bunun Fransız.· Amerikan 

münasebetlerini ihlale çalışanları 

körlendireceğini ümit ediyoruz.» 
Heyi, Fransız Vinnipeg vapu-

Çakıcı efenin yanına gitti. 
- Efe; ddi; Küçük 

Harmandalı oğlu Ahmedi 
yanıma vereceksin .. 

amiral Holland'ın bayrağını taşı· içinde donanma savaş tayyarelerin· 
Osman yan Hood « Kaptan Kerr » ile re- den mürekkep diğer bir kuvvet 

benim fakatinde sefer eden Prince of Ark-Royal'den havalnnmıştır. Bu 

runun Karaib denizinde bitaraflık 
mıntakası dahilinde lngiliz bahri 
yesi tarafından önlenmesi keyfi· 
yeti hakkında Amerikan hariciye 
si nezdinde tahkikatta bulunmuş. 

tur. Heyl, Vinnipeg'in harp kaça 

ğı eşyası götürüp götürmediğini 
anlamak için yalnız araştırıldığı

nı mı yahut İngilizler tarafından 
müsaderemi edildiiini J anlamak 
istemiş olduğunu söylemiştir. 

- Nedennıiş o ?. 
- Öyle lazım geldi. 
- Olmaz ... 
Mehmet efendi keyfiyeti Kay

makam Hilmi bdye anlattı. Bu de
fp. efenin yanana beraber gittiler. 

- Efe 1 Hayın<lırlı Mehmet 
efendinin istediklerini yap ... 

Vales düşmanla temasa gelmişler kuvvet muvaffakiyetle hücum et· 

ve derhal muharebe başlaır.ıştır. miş ve bir torpilin Bismark'a isa-
Bu muharebede Bismark hasarlar bet ettiği görülmüştür, ikinci dar-
almış ve bir def asında da gemide be de Alman zırhhsının sağ tarah-
ateş çllı.tıi'r a-örülmüıtnr. Hood, na isabet etmiştir. 
önce de bildirilditi l'ibi, mühim· • Bunun üzerine Bismark kendi riben 8 mil mesafe katettiji ve 
mat deposuna iotabt't olarak infilik etrafında iki tam dııire çizmiş ve henüz aiır ve isabetlii ahı yapa-
etmiştir. sür'ati yeniden azalmıştır. Bunun bilecek halde buluoduj'u biJdiril-
Atlantikte bir kovalamaea/ üzerine Cosaack'ta bulunan kaptan miştir. 

Prince of Vales hafif hasara Vian'm kumandasandaki Tribal sı· 27 Mayısta fecir vakti donan• 
da· uğramıştır. Takibe bati.cenup is- nalından destruyer!erimizden bir- ma tayyarelerinden m~teşekkil di· 

tikametinde devam edilmi7, Nor• kaçı saet 23'ü biraz geçe teması ger bir savaş kuvvetı Ark·Royal-

- Yapamam ... 
Bayındırlı Mehmet efendi 

yanama7dı: 
- Mademki öyledir ve bi~e 

itimadın yoktur; dedi; al arkadaş
lıtrını çekil, git . Yılık Abdi gibi 
alçak bir herif yüzünden Bohçaya
ka ınüudemesi rezaleti gibi bir 

(Devamı var) 

d. tesis etmişlerciir. den bu hiicum rüyet şartlarının 
folk ve Suffolk düşmanın ken 1

• 27 M.ıyısta saat 1,20 ile 1,50 fena olmamdan dolayı iptal edil-
sini takip· eden gemilerden kur- arasında l::Sismark'a ZuUu, Maori nıiştir 
tulmak için yaptığı bütun gaıret- ve Cossack torpılle hücum etmiş, Fecirden biraz sonra Bismark 
lere rağmen t~ması muhafaza et- Cosjack v e Maori torpılle bırer destroyerlerimiz.e top ateşi açmış-

1 · B d d" sura tır. Norfoik derhal Hismark'la mu-miş erdır . ıı f'Srıa a uşm:tn • isabet kaydetmişlerdir. 
tinin hafif surette azaldığı göriil· Alman zırhlısında lıarebeye girişmiş ve müteakiben 
müş ve ~ eşif ta;•yareleri düşm~n Alman zırhlısı kendisıni büyük ğe 

11 
gemisinin arkasında bir >:ak çı.z- yangın çıkıyor milerimizle karşı karşıya bulmuştur. 

1 ~ j., 11 J-~ ,r J ... 1 gisi bıraktığını haber vermışlerdır. Maori'ııin hücumundan sonraAl- Harekatın bu safhasına ait tafsılit 
24 Mayıs akşamı Prince of Vales man zırhlısının ön tarafında uçta henüz gelmemiştir. 

29 Mayıs 1941 1 düşmanla yeniden temasa gelmiş bir yangın çıkllğı görülmüştür. Bununla beraber şurası malum. 
Perşembe ve kısa bir muharebe cereyan et· Destroyerlerimizin bu hücu. ki, D orsetshire «Kaptan Martin», 

YIL: 1941 • A Y:S Gün: 149 Hızır 24 mittir. Alman gemileri derhal mundan sonra Bismark'ın durur Bismark'ı torpille batırmak için 
Rumi 13S7 • May11 16 .. h t . " teaki· vaziyette olduüu kaydadilmiştı'r. emir almıştır. 
Hicri 1360- CemaıiUlevvel 2 batıya teveccu e mış, mu . · 0 Bismark bu sab ah saat 11 j L,;.,;.;...____________ ben tekrar cenup istikametını Zırhlı o zaman Bresbin 400 mil bir ğeçe batm\ştır· Bugün alınan 

1 
B J almışlardır. Kuvvetlerimiz dc1i~a garbinde idi ve 1750 mil mesafe- malQmata göre, lngiliz. gemilerinin 
ge:e Nöbetci eczane düşmanı takip etmekte idi. Denız denberi kuvvetlerimiz tarafından Hood'dan maada uğradıkları ye-

-- cüzütamlarımızdan diğerleri ~~ takip edilmekte bulunuyordu. gi ne hasar Prince of Walesde vu· 

3 
'!!!E 

Atlantik v e Girid 
deniz muharebeleri 

( Baştaraf ı ikincide) 
und Vos ve Oeutsche Vt:rke tez
gahlarını mütemadiyen bombardı
man etmişlerdir ve hali da etmek
tedirler. Çünkü Bismark'ın ve Tir
pitz'in 35 er bin tonluk H. ve 1. 
rumuzlariyle yadedilen iki kardeş
leri daha tezgahlarda bulunmakta
dır. 
Bismark ve Tirpitz'in inşasına l 936 
da başlanmışsa da, H nın inşası 

1937, l nin inşası da 1938 için 
derpiş olunmuştur. 

Bu kadar bombardımanlardan 
sonra bu iki geminin hali kızakta 
olup olmadı kları hakikaten suale 
değer . Şimdi ise Almanların elin· 
de yalnız 35 bin tonluk Von Tir
pitz gemisi kalmış demektir. Bu ge· 
minin vaftiz annesi de amiral Hor
ty'nin zevcesidir. 

Gemi Kiel tezgahlarında deni
ze indirildiği zaman, şampanya şi
şesini geminin ba· nuna Bayan Hor
ty vurmuştu! Şimdi de Bismark'a 
torpili Arc· Royal vu• muştur. Bis
mark'la, kaybolan H uod arasında 
bir mukayese yapacak olursak, iki
sinin arasında tonajdan başka mü· 
him bir fark görmeyiz. lki~inin de 
8 tane 38 lik topu vardır. Yalnız 
şu muhakkaktır ki, Bisroark'm zırh· 
ları, 1917 de Skager-Rak harbin· 
den sonra denize indirilen Hood'la 
kıyas kabul etmiyecek derecflde 
kuvvetlidir. 

lngiliz gemileri 
A iman tebliğinde, bir de 

King Gcorge smıhndan 
bir gemiye isabet vaki olduğu bil
dirilmektedir. Bu hususta da biraz 
malOmat vermeği faydalı görduk. 
Harp başladığı zaman lngilizlerin 
hizmete dahil 14 ve tezgahta ·9 
zırhlısı vardı. Bu 9 zırhlıdan 5 ta· 
nesinin 1940 · 4.l senesinde hizme· 
te girmeleri mukarrerdi. Bunların 

isımleri şunlardır : 1 · King Geor
ge. 2 • Pirince of Vales, 3 · Duke 
of York, 4 • Beatty, 5 - Jelli · Coe. 
Bunlardan bir kısmı şimdi hizmf'\t· 

tedir. Nitekim Groenland açıkla
rında Hood muharebe gemisile 
beraber, Prince of Vales'in de ha· 
rekata iştirak ettiiini ögreniyoruz. 
isabet lngiliz amiraUık dairesinin 
verdiji maJOmata l'Öre Prince of 
Vales'e olmuştur. Fakat buna ra(
men remi Bismark'ı takip etmiştır. 
Prince of Vales'in de tonaiı tıpkı 
B ısmark gibi 35 bındir. On tane 
356 lık ağır topları, 16 tane 132 
tik ve 32 tane 40 hk hava topları 
vardır. Ayrıca 4 tayyareyi hamil 
bulunmaktadır. Tezgahta bulunan 
ve d eni z.e indirilip indirilmedigi 
henüz bildirilmıyen diğer lngiliz 
gemileri ise 40 ar bin tonluktur. 

Girit harekAtmda 

A tlantik muharebesini bu 
suretle hulasa etti kten son-

Mustafa Rifat esnada düşmana yaklaşmakta ıdı Daha sonra Bismark'ın tekrar kubulan ve daha evvel bıldirilmiş 
( Kale Kapısında ) ve gece Victoriots «Kaptan Bo· harekette olduğu, bir saatte tak- olan hasardır. l 

~~~;;;;;~==~~~============================~' 

ra bir de lngilizlerin Girit harekatı 
esnasına k aybettikleri gemilere 

bakalım: d üo Londrad:ın verilen 
malGmala göre bu harekat esna

sında lngilizlerin Gloucester kro
vazörü batmıştır. Bu geminin inşa
sına 1935 te başlanmış ve Liver· 
pool ve Manchester krovazörlerile 
beraber 1937 senesinin mart ayında 
denize indirilmiştir. TonaJı 9.300 
dür. içindeki mürettebat 700 kişi
dir. Fiji krovaıörüne gelince, bu 
1937 programına dahil bulunan 
yeni gemilerdendir. Tonajı 8.000 
dir. Nisbeten çok yeni olarak ser
vise girmiştir. Bu tipten lngilizlerin 
dört gemileri daha vardır. Gene 
Girit harekih esnasında batan dört 
destroyere gelince, bunlardan jono 
ile Kashmir 1936 proa-ramı muci
bince inşa edilmiş, 1690 t onluk 
de•troyerlerdir. ikisi de 1939 da 
denize indirilmiştir. Gene Girit 
harekatı esnasında batırılan Kelly-

Fransadaki tarihi eserler 
~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::le:r:in:d:e:::t:at:b:ik:::e:d~i~lm:e~k=t:ed;,i:r.=;;B:u:n~la~r:d=a:n~b~i~r~i7li~s:·:::d7ü~r7b~in::g~i~b~i~i7le~t7le:r==,de==g~ö~' n~d~e~r:m~e~k:=:n~iy~e7ti~n~d~e~d~ir~ 

F ranaanın işgal altındaki kısmında Al- lb' d' 
h t'ık, kauçuktan yapılma e ıs. e ır ki, bunu ai- Heyetlerden bir kısmı , tarassud karargahını man memurlar1 tarihi cihetten e eım· 6 

f fi ld k Yen, batan vapur veya gemıden kendini deni· isi • Kuk gölünün yanına, bı'r dig· •r kısmı da miyeti haiz abidelerin otogra arını a ırma • " 

tadarlar, Bir çok tarih ve sanat profesörlerinin ze atbğı zaman batmaz, suyun üzerinde kalır. Alma · Ata'nın şimalinde Nikolaevka köyünde 

nezareti altında yapılan mesai neticesi olarak Ayni zamanda bu elbise ile hayatını kurtaran kurulacaktır. 
· f l d suyun üzerinde serbesçe hare ketler de. yapa· timdiye kadar 10,000 abidenın enni usu a· Güneştııtulması tetkikatına, Leninrrad ve 

1 t bilir; yiizebilir. · b d bilinde fotorrafı a ınmış 1r. d büyük Polkovo astronomı o sevrvatörleri e 
Par'ıstekı' Noterdam kilisesinin en kıymet· ikinci kutarma icadı .. a çelikten yapılan ki d' 

1 · iştirak edece er ır. ·ı l batmaz kayıktır. Bu, sveç ıreını inşaat mühen· tar eşyası cenubi Fransadan getin.erek yere- . d 
dişi E. Sivard tarafından ıca edilmiştir. içerisi rine konmuştur. Bunların arasında 1230 senesi 

1 lO Ajustosta lstanbul Ehlisalip tarafından 32 kişi alır ve üstü kapa ıdır, Süratle hareket 

zaptedildiği zaman f ranıız şövalyelerinden edebilmesi için içerisinde Dizel rnotörü de var-

ikinci Baudouin tarafından Bizans kayserinden dır. Rııdyo tesisatı ve mutfağı da mevcuddur. 

rasbolonan dikenli taç giydirilmiş Mesihin • 
bir resmi vardır. 1939 Mayısında Fransızlar 

bu eseri cenubi Fransada emin bir mahalle 
nakletmişlerdi. Alman memurları bunun yerine 
konulmasını temin etmişlerdir. 

• 
Harp ihtiraları Harp başladıtmdanberi 

lsveçte, mulıtelif kur· 

tarma lletleri icad edilmiştir. Bu kurtarma 
icadları, en ziyade vapurlarda ve harp remi· 

Moskovadan bildirildi
ğine göre, önümüzdeki 
EylQl ayında güneş tu· · 

tulacaktır. Sovyet Birliğine ınensup Orta Asya 
meteoroloii istasyonlarından bu güneş tutul-

muı çok iyi şerait dahilinde görülecektir. Bu 
sebeple, Sovyet akademisinin Astronomi ensti
tüsü, bu Sovyet Orta Asya hava tarassud 
merkezlerine ilmi heyetlerle ~avveUI teleskop, 

saatlik 
rojeksi on 

• 
1939 - 1940 sinema sezo
nu içinde Birleşik Ame· 
rikada gösterilmiş olan 

(ilimlerin sayısı 643 tür. Bir sinema muharriri· 

nin tetkiklerine göre bu 643 filmin gösteril

mesi için 37,475 dakika sarfedilmiştir. Yani 

624 saat ve 35 dakika yani 26 rünl.. Hatta 

26 günden de fazla ... 

Ba filimleri sırasile seyreylemek isteyen 

bir sinema müdüriınün günde sekiz saat olmak 

üzere 78 gün filim seyreylemesi icabeder ... 

Yani iki buçuk ay... Buna daha dojnea « SJ. 
nema Maratonu » derler ... 

de aynı sınıf!andır. Fakat tondjı 
1.695 tir. Diğer destroyer Grey· 
hound'a gelince, bunun inşa
sına 1935 te başlamış, 1936 da 
bitirilmif, ve 1936 37 yılında silih
landırılmıştır, Bu destroyer 1340 
tondur. Sürati 35,5 mildir. lçinde 
145 kişi vardır. Bu sınıftan lngili:r.· 
lerin 23 destroyeri daha vardır. 
Demek dün Çörçil'in söylediği gibi 
Akdenizde lngiliz filosu, italy•n 
donanmasına nazaran üstünlüj'ünil 
muhafaza etmektedir. Çünkü bu 
gem:ler durup dururken butmam•f· 
lar, bir defa, Almanların Gi~i~e 
denizden ihraç yapmal.,.,na, lnrilız· 

. ti almaların• lerin yenı kuvve er L.ı .. n ba 
· .ı ayraca _. .... 

yardım etmı~ Mr çok ııakliye 
hare.kit. ..., beraber iki ltalyaa 
~emal.,..!J~1 de bakb....,ı•rdır, 
cı-ero1-
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Ya lık Sinema'nın 
BU AKŞAM 

Takdim edeceği 
Gözlerde... Gönüllerde. .. Sanat.. Dünyasında .. 

Ebediyen Yaşayacak Olan Tek Film 

FRET MAC MURRA Y MALELINE CORROLL 
SHIRLEY ROSS 

Ta,afmdan lem•İf edilen Fransı%Ca sözlü ve şarkılı 

MiLYONERLER BARI 
Bu G.izel Filme ilaveten: 

Renkli Miki Mavs 
GELECEK PROGRAM 

O Gecenin Rü,?ası 
İLAN 

Seyhan defterdarlığından 
ı. Ceyh .. n Hazinei Maliyesine ail yumurtalık dalyanının 

balık avlamak hakkı ile o'0 12 saydiye resminin 4 temmuz 
941 tı:ınhinden itibaren 3 senelik icar ve iltizamı açık artırmaya 
konulmuştur. 

1 • Senelik icar ve iltizam bedeli muhammeni 2500 ve 
üç seneliği İs• 7500 liradır. 

3 - Artırma 6-6-941 de Cuma günü saat 15 de ceyhan 
Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılacktır. 

4 • Muvakkat teminatı miktarı muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğunu teşkileden 562,50 liradır. 

5 • Talip olanların teminat mektuplarile artırma ve ek
siltme ve ihalat kanunun 32·35 inci maddesi hükümlerine 
tevfikan artırma günü olan 6 Haziran 941 Cuma günü saat 
l 5 de komisyonda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti· 

·yenlerin Ceyhan Maliyesine müracaatları. ilin olunur. 
772 21 • 25 . 29 . 3 
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BUGÜN 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvare 

8,45 ·eu AKŞAM 
Suvara 

8,45 

SENENiN EN BÜYÜK ŞAHESERi OLAN 

TYRONE POVER . HENRI FONDA • NACY KELL Y'in 
· Yarattıkları tamemen renkli 

SEVİMLİ HAYDUT 
Büyük Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

ILA YETEN: Fevkalade eğlenceli MIKI MAVUS 

Bugün gündü% matina fevkaUide program. 

Sevimli Haydut - Son Ümit 

Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması,"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
!Ki GÜZEL FİLİM BiRDEN TAKDİM EDiYOR 

1 
Ruhları okşayan ne/ is bir şaheser 

LULICE BALLIN 
Alkış Toplayacak Filmi 

PANAMALI KIZ 
A ş k , He y e c a n, M a c e r a l a r Ş a h e s e r i 

lI 
Şimdiye kadar yapılan kovboy filimlerine hiç 
benzemiyen ve bambaşka bir şekilde yapılan 

Kalifornia Çeteleri 
Dünyanın en parlak Kovboy yıldızı BUCK ]ONES 

: . . , : -.· ';.: ~· , :,.:-, ..: .... ; . :, . . 

Avrupalıların Hergün Kolipostal ile Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
tem iştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder. 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuıluk ve sür,atle 

hazırl~nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi· 
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü• 
kem mel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime· 
!erimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 ~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

KURUŞA ALABİLİRSiNİZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915 . Tarafından oynamaktadır. ....................................................... .................................................................... ..... 

• • 
: DiKKAT ... DIKKA T ... DiKKA T ... i r@sı-~.._. . ._,.....,.... ........ ~.-· ... ·-·SS ................. ....,._.,...,.sr_-,.,_..,... . ..,.._ ...... _._6·-·........,-·-·-···-·-·!ı ~------------

=.·= SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK :.·: ~ •• ,! Her ay yüksek ikramiyeler kazandıran '·.·.· ı Tür~ basın birliği 
Adana mıntakası 

• Saat Kulesi Karşısında • • HORQZQALU p· , reisliğind~n 
i Zen it, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın ! ~ \.:il ıyango • Türk b••ın birliği Adana 

İ ve erkek model saatlerimiz yedeklerila i ! Biletleri GiŞESİNİ Unutmayınız : ~~~~:~!\ı~:i:~~~::~~;::~;:~ 
f gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. ! : ~ .. z~AZ_iRtNDA çekilec~k ~ylı~. bil~tle~d~n : :::1~k~:;~:~~!~:~:1!~~- v~:!~;~ 
=•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= I 

1 e bır ane alarak taJıhJı muşterılerımız t Türksözü gazetesi idarehanesinde· 
• Listesine dahil olunuz. • ki Basın birliği bürosuna teşrifleri T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMIYE PLAtl 

K E Ş 1 D E L E R: 
1Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3lkinciteşrin larihleritıde yapılır. 

1941 IKRAMiYELERI 
1 Adet 
:ı 
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Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
,,,z para biriktlrmif ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 

• iLAN 
Belediy.e 
Riyasetinden : 

(Buz ihale edilecek) 

1. Belediye kanarasında 
istihsal edilmekte olan buz 
1 Haziran 941 tarihinden 31 
Mayıs 942 tarihine kadar ol· 
mak Üzere bir sene müddetle 
ve kapalı zarf usulile satışa 
çıkarılmıştır. 

2. Muvakkat teminatı 250 
liradır. 

3. İhalesi Haziranın onun 
cu salı günü saat onbeşte 

Belediye Encümeninde yapı 
lacaktır. 

4. Şartnamesi Belediye 
muhasebesindedir. istekliler 
orada görebilirler. 

5. Teklif mektupları ihale 
günü saat on dörde kadar 
makbuz mukabilinde Beledi 

İLAN 
Muhterem halkımızın 

nazarı dikkatine 
Kanuni ve sıhhi sebeple· 

re binaen badema evvelce 

olduğu gibi pazar günleri 

kasap dıikkinlarımızın kapalı 

olduğunu ilAn eder ve et ih
tiyacının cumartesi gününden 

temin edilmesini sayın halkı

mızdan mııal itizar rica ede· 
riz • 

Adana kasaplar ceıniyeti 
829 

ye Riyasetine verilmiş olması 
şarttır. 

6. isteklilerin usulü daire 
sinde tanzim edecekleri tek 
lif mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte Belediye Ri 
yasetine vermiş olmaları ilan 
olunur. 793 24 29 3 8 

t t rica olunur. 
• Adres. Adana. Horozoğlu Kardeşler : 775 21 • 22 - 29 

t ·-•..._..f9. . .._...:oeıs;.~·.._.·.......,.......·~·•••-·.-· ...... ·~·~ -•-•-•-·.._.~t!e>""@'@•~-·-·-e.._,·...,~'.._.~,.-. ...._ __________ ,... 

Zayi Teskere 
Viran şehir 14 ncü tabur 

2 nci Bölükten almış oldu
ğum askerlik tezkeremi ve 
nüfus kağıdımı kayıp ettiğim 
den yenisini alacağım için 
eskisinin hükmü olmadığını 

ilin ederim. 

Koca vezir mahallesinden 
Ahmet oğlu şemsettin 

Çörek 
830 

Zayi Şehadetname 
937 - 938 Ders yılına ait 

Adana Erkek öğretmen oku· 

!undan almış olduğum Şaha· 
detnamemi kayıp ettim yeni· 
sini alacağımrlan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Vl. B. Talebesinden 
881 No. lu 

Zayi askerlik tezkeresi 
Zilifke jandarma alayın

dan 928 tarihinde almış ol
duğum askerlik teskıremi za· 
yi ettim müracaatla yenisini 
alacağımdan eskisinin hiç bir 
kıymeti kalmadığını ilin 
ederim. 
Ceyhanın kıvrıklı köyünden 
Mahmut oğlu Mustafa Me· 
nekşe 

319 Doğumlu 
828 

1 DIŞTABIBI l 
Celal Çalapöver 

Hastalarını her gUn 
öğleden sonra Di9ta • 
bibi lsmail Hakkı Su· 
may'ın muayene hane· 
sinde kabul eder. 

Emin oğlu 335 Doğumlu 
Hüsnü Mengenli 

Zayi MöhUr 
Köy muhtarlığına ait mö 

hUrümü zayi ettim yenisini• 

-----........ -----"'- hak ettireceğimden eskisinin 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL hiç bir kıymeti kalmadığını 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor ilin ederim. 

Kemal SA TIR Ceyhan Soysalı köyünden 
Basıldığı yer : [ BUGÜN 1 Köy muhtarı 

Matbaası - Adana Hacı fedai 
~- ~-. 827 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastalıklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi istiklal lık Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

-·~,. • . . . • .. : . : .•.• ;:: • t -~ . 

B U'G ÜN Matbaası 
Son Sistem 
Makinelerle 
Basılan güzel 
lş(BUG 0 N) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa· 
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdıf• 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanızanlarsınıt 

Ruzvelt fevkalade 
haller :vaziyeti 
ilin etti 

Baştarafı Birincide · 
bütün grupların hiç bir hotkimlık 
hissine kapılmadan rollerinin hep· 
sini ifa etmelerine intizar edecek· 
tir. Bunun neticesi ise Demokra· 
simizin muzafferane bir surette 
yaşamasına devam etoıeıi olacak· 

tır. Sözümü bitirirken, istikliliJll;ıı 
ilin eden beyanname altına iJll~ 
koymuş olan ve kendilerine v0 

1 
faik kuvvetlere karşı uzun ın uc!Ôe 
mücadelelerine bizler gibi neti::: 
den emin olarak devam etoıit bU' 
lunan küçük vatanperver gru .. 
nun şu sözlerini tekrar edec~i~; 
«Allahın inayetine güvenerek .

1
, 

tün mevcudiyetimizi, hayatırıu_ı 1 '.~ı 
!ikbalimizi en mukaddes şerefıJ111 

bağlayoruz. • 


