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Berlin 9 (a .a) - Türk - Alman 
paktının musaddak nushalarının teatisi 
münasebetiyle Tarkiyenin Berlin büyük 
elçisi tarafından verilen ziyafette bir çok 
askeri ve diplomatik şahsiyetler hazır 
bulunmuştur. 

'·~~~~~~~~~--

Londra radyosu Suriye Fran 
sız fevkalide komi•eri Dentz'in 

mütareke istediiini bildirmiştir. 
Bu sabah Paris radyosu ise Suri· 

ye hakkında yaptığı neşriyatta 

şunları söylemiştir: 

« Suriyede mütareke akdo· 
lunması için lngiliz kumand•nlığı 
tarafından Fransız kumandanJığı

na vaki talep general Denb ta· 
rafından reddedilmiştir.» 

Görülüyor ki her iki 
birbirini •tutmamaktadır. 

haber 
Fakat 

bizim hasıl ettiğimiz kanaata gö
re, Suriyede ~bir mütareke akdi 
uzak değildir. 

Bugün (dün) akşam saat 19 
da Londra radyosu neşriyatından 

-ğrendiğimize göre, başvekil Çörçil 
Avamkamarasında Suriyede müta 

reke yapılması hususunda general 
Dentzin talepde bulunduğunu res· 

men söylemiş ve fakat askeri 
harekatın devam edeceğini ilave 
eylemiştir. 

Suriyedeki harekata gelince: 

Büyük Britanya kuvvetleri 

Suriyedeki Fransız kuvvetlerini 

çok dar bir sahaya sıkıştırmış 
bulunuy.,rlar. Gelen haberlere gö 

re: Kelköçten hareket etmiş olan 
lngiliz kuvvetleri .Kamışlıyı işgal 
ederek Cerablusa doğru hareket 
lerine <levam etmeğe başlamışlar 
dır. iki gün evvel Dilzor'u işgal 

etmiş olan ikinci lngiliz kolu i•e 

Halebe 150 kilometre mesafede 

Raka'ya gelmiştir. Diğer bir mo· 

törlü -lngiliz kolu da Humas'a 

Yaklaşmıştır. Her üç "kolun ileri 
hareketi devam etmektedir. 

Sahilde Damur nehrini şima· 
le doğru aşmış olan Avustralyalı 
kıtalar ise Beyrut'un çok yakını
na gelmişlerdir. Beyrut uzun men 

.,zilli lngiliz toplarının ateşine 

Ankara 9 (Radyo gazetesi) -
f•çen senenin mayıs ayındanberi 
bngiliz kuvvetlerinin işgali altında 
ulunan lzlanda adasına Ameri

kan askerlerinin çıkarılması günün 
•n mühim siyasi hadisesi telakki 
olunmaktadır. Bu hadise • lngiliz 
ve Amerikalıların büyük ehemmi
r·~ verdikleri Atlantik muharebe· 
•rı bakımından • Amerikan Al· 
illan, lngiliz, Japon ve Bulga: ga
~etelerini işgal etmeltedir. 
1 Amerikan gazetelerine göre 
~•odanın işgali Amerikanın A up d vr a-
a ileri karakollar tesis edeceğine 

delildi. Bir Amerikan gazetesi di
:or ki: « Şayet Afrika s• hilleri 
b~kkında da buna benzer bir ted
~r •lırsak o zaman Frasayı da 

i 1 1 
1 - . 

Amerikan Hariciye Nazırı Hul, Hariciye Müsteşarı 
Samner Vels ile görüşüyor 

' .. • 
M A. V E/Rll. Y (•e_..... . 
E R!!_~Ü 2·· .... «Al.il Ti 
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Suriye Fevkalade 
komiseri 

Generm. 
Dentz 

mOtareke 
istedi 

Beyrutta üslenmiş olan 
Vişi harp gemilerinin Türk 

limanlarına kaçması 
muhtemel 

Beyrut, uzun 
menzilli toplar

la dövülecek 

• • 

-RADYO
Gaıetesi -

General Deniz 

Amerika 
lzlandayı işgal ederek 

Harbe 
adım 
atmıştır 

Bazı Amerikan gazete
leri Dakar'ında işga
lini istiyorlar 

oluruz.» 
Bir başka gazete ise 

kaydetmektedir: 
« Henüz fırsat 

şunları 

"' --------girmiştir. 

Hür Fransızların da Humus 
yakınına geldikleri ve · şarktan 

gelmiş olan lngiliz kuvvetlerile 
birleştikleri haber • verilmektedir. 

iki mühim kuvvet tarafından teh 
dit edilen Humus'un zayii Fran
sız kuvvetleri müdafaasında bu
lunduj'u tahmio edildiğine göre 

uzun müddet mukavemet edece
ği çok şüphelidir. Jngiliz ve Fran· 

sız kuvvetleri her gün Beyrut 
limanına doğru yaklaştıkça bu 
limanda üslenmiş olan Vişi de· 

niz kuvvetleri pek müşkil bir du 
ruma düşmektedirler. Zira liman 

uzun menzilli top ateşine girince 
bu gemilerin vaziyetleri çok le· 
na olacaktır. 

Beyrut limanında üç dört 
muhrip, birkaç sahil karakol ve 

denizaltı gemisi vardır. Bu Fran· 
sız deniz kuvvetlerinden maada 

limanda bazı mayin tarayıcı ge
miler, avcı botları yardımcı ve 

nakliye gemilerinin de bulunması 
muhtemeldir. 

Fakat Beyrut tehlike altına 
girerse bütün bu gemilerin vazi· 

yeti ne olacak? Suriye Sahillerin 
de başka müstahkem bir Fransız 

limanı yoktur. Ü halde bu de· 
niz kuvvetlerinin yapacağı iş bir 

yarma hareketiyle mihver liman· 
larına • mesela Rodusa • kaçmak 

veya en yakın Türk limanlarına 

kaçarak enterne olmaktır. 

Beyrut limanı Rodosa 300 
mil olduğuna göre bu limana an· 
cak süratli gemiler iltica edebi· 
lirler. Lakin diğer küçük gemile· 
rin lngiliz filosu ve tayyareleri· 
nin gözünden kaçmaları imkan 
dahilinde görülmemektedir. Ü 
halde bunlar için yapılacak iş 
ya lngiliz kuvvetlerile çarpışmak 
ya bu kuvvetlere teslim olmak 

-~~ya ·bir -y"ere iltic"a etmektir. 

nın emniyetini temin bakımından 

Dekarın işgal edilmesi lazımdır. » 
Bir diğer Amerikan gazetesi 

de şöyle diyor: 
" lzlandayı işğal etmeseydik 

Hitler işğal edecek ve bir basamak 
gibi kullanacaktı. » 

Bir başka Aml\rikan gazetesi 
« lzlandanın işğali Amerikanın har
be doğru attığı yeni ve önemli 
bir adımdır. » diyor.: 

Alman radyo gazeteleri ise iz. 
Jandanın iıgali müna.ebetiyle yap
tıkları neşriyatta; Burasının hiç bir 
zaman Almanlar tarafından tehdit 
edilmediğini .belirtmektedirler. 

lngilizce Taymis gazetesi şöy
le yazıyor: 

o: Britanya adalarının 500 mil 

Rusya1 Besarabya -
d ·dd 1. Amerika'dan a $1 et 1 11-ıarp levazımı 
muharebe! istiyor 

Ruslar silah, cep. 
hane ve mühim 
mikdarda techizat 
kaybettiler 

Fin kadınları 
hizmete çağrıldı 

Berlin 9 ( A. A) - Anadolu 
ajansı hususi muhabiri bildiriyor: 

Alman • Rus harbinin ·16 gün· 
lük neticesi ile Alman askeri mah· 
fillerinin mütalaalarına, alınan ha· 
berlere ve cepheye yaptığım se· 
yahat esnasında gördüklerime i•ti
naden umumi bir blanço yapılabi-
lir kanaatindeyim. 

Bu muharebe evvelki muhare· 
beJerle kıyas kabul etmez derece
de deiişiktir. Filhakika Alman 
ordusu bu kadar müsavi şartlar 

içinde harp eden bir ordu ile kar
şılaşmamıştır. Sovyet ordusu bir 
çok bakımdan Alman ordusuna 
benzediği gibi, ayni ihtilalci vasfı. 
nı da haizdir. Rus askeri Finlan· 
diya'da gösteremediği cevheri bu· 
rada fazluile göstermektedir. Al· 
man harekatını kolaylaştıran amil
ler şunlardır : 

1 - Almanların muharebede
ki tecrübeleri. 

2 - Baskın halind" yapılan 
hücumun temin ettiği tefevvuk. 

3 - Alman hava kuvvetleri· 
nin daha iyi tayyarelere ve daha 
tecrübeli plotlara malik bulunması. 

4 - Alman tanklarının daha 
mükemmel bir surette imal edil
miş olması. 

5 - Rus ordusunun Polonya. 
da yerleşmiş olması itibarile irti· 
kip ettiği tabiyevi hata. 

Fakat, başlıca tefevvuk Alman 
kurmayının laikiyetile Alman subay· 
)arının iyi ytişmiş olmasındadır. 

Besarabyada şiddetli 
muharebeler 

Berlin 9 ( A. A) - Dün Be· 
•arabyada Alman kıtalarının sür
atli ilerleyişine mani olmak üzere 
Sovyetler mühim zırhlı kuvvetleri 
ileri •örmüşlerdir. Şiddetli dövüş
le~d~n sonra Sovyetler geriletil· 
mı~tır. Alman ve Rumen teşekkül· 
le~ı Sovyet avcılarına hücum et
mışler ve çok arazi kazanmışlardır. 

Cephenin bu mıntakasında 
Sovyetler hiç bir zaman yerine 
konamıyacak nakil vasıtaları kay. 
betnıişlerdir. Bundan başka Al· 
manlar silah, cephane, techizat ve 
büyük miktarda mitralyöz ve bir 
kaç bin esir almışlardır. 

Şark cephesinin şimal mınta
kasında Alman istihkam kıtaları 
devamlı ve çetin bir çarpışmadan 
sonra bataklık arazide yol yapmış
lardır. Biraz sonrada Alman kıta
ları Şarka doiru ilerliyebilmişlerdir. 

Fi11 kadınları hizmete 
çağrıldı 

Helsinki 9 ( a.a.) - Muayyen 
bir işleri olmıyan veyahut atölye
lerinin kapanması dolayısile mecbu· 
ri mezuniyette bulunan 18 - 59 yaş 
arasında bütün kadınların bir 
kararname mucibince iş servisine 
derhal gelmeleri bildirilmiştir. 

Kezalik mektep talebeleri 

Amerika ilk 
müsbet teklifler 

karşısında 
Londraya giden SorJ
get heyetinin vazife· 
si gizli tutuluyor 

Vaşington: 9 fa. a.] Sovyet 
büyük elçisi Umanski, Hariciye 
müsteşarı Bay Samner Yeisle gö· 
rüşmüştür. Sovyetler Birliği tara
fından Am~rika'ya yeni siparişler 
verilmesi ihtimalinin bahis mevzuu 
olduğu haber alınmıştır. 

Umanski, tafsilata girişmeksi· 
zin beyanatte bulunarak, nihayet 
musbet ve ameli teklifler karşısın. 
da buJunuldujunu söylemiştir. 

Rus- lngiliz temasları 
Londra: 9 a, a. - lngiltereye 

bir Rus heyetinin gelmesi lngliz • 
Rus işbirlığine hız verecek yeni bir 
safha telakki edilmektedir. 

Bu iş birliii askeri, mali ve 
iktisadi sahalarda kendini göste · 
recektir. Sovyet heyetinin başlı
ca iki azası Kızıl ordu genel kur
may başkanı general Golkof ile 
Sovyet donanması genel kurma
yından amiral Karaaoof tur. 

Heyetin diğer dört azası ise 
Sov>:et ~a~a kuvvetleriyle teknik 
servıslerını temsil etmektedir. ln
giliz heyetinin birkaç gündenberi 
Moskovada bulunması Sovyet he
yetinin buraya gelmesindeki ehem
miyeti hiç bir vechile azaltmamıştır. 

.Bu he_ye~lerio ne gibi işlerle 
t~vzıf edıl.mış . . olduklarını alenen 
s~ylemek şımdılık mümkün değil. 
dır. Fak~t So.vyet ricalinin Lond· 
raya gonderılmesinde saik olan 
şey ?er _halde prestije, nezakete 
v_e sıyası teamüle riayet gibi mü· 
lahazalardan çok farklı bir düşün
cedir. 

Uzun menzilli 
Alman topları 

Fransız sahillerin
den, bUyUk bir ge
mi kafilesine ateş. 
aç t 1 

Londra: 9 a. a. - Bu sabah 
e~ke.nden Fransız sahiline yerleşti· 
rılmış olan uzun menzilli Alman 
toplarınının mermileri Pa dö Kale 
boğazına düşmüştür. Alman topları 
büyük bir gemi kafilesine ateş aç
mışlardır 

Kale istikametinde atılan bir
kaç salvoyu müteakip toplar bir 
saata yakın bir müddet susmuşlar. 
dır. Sonra Bulony'deki Nazi batar
yaları süratle ve birbiri arkasından 
solvolar atmışlardır. Bunların in· 
filakı sahili titretmiştir. 

şimdiden 150 bin kadar talebe bu 
işlere alınmıştır. 

Rusların istihkam inşasın
daki maharetleri 

Nevyork 9 (a.a) - Nevyork 
Taymis'in Berlin muhabiri bildiri
yor: Stalin hattı boyunca Alman 
tazyikinin akamete uğratıldığına 

hükmetmek imkansızdır. iyi haber 
alan mahfHler, cereyan etmekte 
olan muharebelerin geçen senenin 
ilkbahar ve yazındaki garp muha· 
rebelerinden şicidt!tli olduklarını 

teslim ediyorlar. Ruslar arazinin 
göıterdiil tabii arı...Wdan iatifa· 

Alman 
kararga -
hı sürpriz 
hazırlıyor 
................................. 

Alman ordu
sunun ilk 
hedefleri 
General Antones
ko kıtaları Roman
yanın eski hudut
larına vardılar 

Berlin 9 ( a.a ) - General 
Antonesko'nun kumandası altında
ki Alman - Rumen müttefik kuv· 
vetleri 7 Temmuz günü aşağı Din
yesterdeki Sovyet kıtalarına karşı 
ilerlemişler ve cereyan eden şid
detli muharebeler e•nasında düş· 
manı, evvelce Sovyetlere terkedilen 
Besarabyanın gerisine çekilmeğe 
mecbur etmişlerdir. Aşağı Dinyes
tere varan general Antonesko kı· 
taları Romany a nın eski hudutları
na ulaşmışlardır. 

Safiyet tebliği 
Moskova 9 ( a.a ) - Sovyet 

sabah tebliği: 

8 Temmuzda bütün gün Üst· 
rov, Polotska, Novograd · Volinsk 
bölgelerinde şiddetli çarpışmalar 
devam etmiştir. Kıtalarımız tankla
rımızın , tayyarelerimizin müzahere
tiyle bazı noktalarda düşmanın ile· 
ri hareketini durduran kuvvetli 
mukabil hücumlar yapmıştır. üst· 
rov istikametinde bu sabah şiddet· 
li bir muharebe olmuştur. Bu mu· 
b•r•be osna::unda kıtalarımız bir 

çok mukabil hücumlarda bulunmuş 
ve düşman, topçumuzun ve hava 
kuvvetlerimizin bombardımanı ve 
tank cüı.ütamlarımızın mukabil hü· 
cumu neticesinde ağır zayiatı ver
miştir. 

Polosk istikametinde Borkovi· 
çi civarında garbi Dvina'nın şimal 
sahil üzerinde kuvvetlenmeğe le· 
şebbüs eden düşman kıtalarına 
karşı şiddetli çarpışmalar devam 
etmektedir. Novograd • Volinsk 
İstikametinde kıtalarımız mühim 
düşman tank cüzütamlarının bir 
taarruzunu anudine bir tarzda ge
ri püskürtmektedir. 

B~sti civarında kıtalarımız düş
"'.an pıyade ve tanklarına karşı ye· 
nıden şiddetli muharebeler vermek
tedir. 

Falçya civarında kıtalarımız 
Rumen - Alman - kıtalarına karşı 
müteaddit mukabil hücumlarda bu
lunmuşlardır. Bu mukabil hücumlar 
neticesinde düşman intizamsız bir 
halde, silah ve techizatını bıraka
rak Prut'un ötesine pilskürtülmüş
tür. Bugün 56 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bizim 4 tayyare
miz kayıptır. 

Hangö mıntakasında cüzütam
larımıza hücum eden iki düşman 
bölügü topçumuzun ve Havan top· 
larımızın ateşiyle imha edilmiştir. 

Macar tebliği 
Budapeşte 9 ( A.A. J - Ma

car resmi tebliği: 

ileri hareketlerine devam eden 
motörlü kıtalarımız Seres nehrini 

(Devamı üçüncüde) 

Asya'da 
yeni nizam! 

Ankara : 9 [Radyo Cazetesi]
Alman - Rus harbinin muhtemel 
neticeleri Japonyada endişeler 
doğurmaktadır. Bu endişelerin se
bebi, harbin sonunda Asya'da 
yeni nizamın kimin tarafından ku
rulacağı mesele;idir. Bir Japon 
gazetesi şöyle yazıyor : 

« Bizi franda, Hindiıtanda, 
frakta, Suudi Arabistada serbest 
bırakmak icap eder. » 

Bu yazı da gösteriyor ki, Ja• 
ponya buralarda da 
kurmak üti 
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2 BUGÜN 

1 ~@lli'i)D@l'{t 'lt@llf'lllh1Ü 1 DAHİLİ -· HABE.RLER · 

Padişah Abdülme- Ana hatlarile 
cidin tiyatro merakı Türk grameri 
Türk tiyatrosu nasıl -kuruldu? 

Abdülmecit, Beyoglunda Na. 
um isminde bir Haleblinin kur
duğu tiyatroya devam ediyordu. 
Tanzimat aleyhtarları padişahın 
böyle levhü lüab mahallerine de
vamını hoş görmediler. Bir halife· 
nin tiyatrohaneye gitmesi akılla
rınca caiz değildi. Bu, hacli,e 

Abdülmecidin Dolmabahçede bir 
tiyatro bin091 yaptırmasına sebep 
oldu. 

y edi Gün mecınuasında, 
Beyoğlunda Jüstinyani 

adlı bir Venerliklinin bizde ilk 
defa olarak tesis ettiği mükellef 
bir tiyatronıın resmini; ve Nağum 

isminde bir Haleplinin yaptırdığı 

tiyatronun bir res,;,ile bu tiyatro 

hakkında ba" malumat vermiştim. 
Naum t iya trosunun müşterileri 

başlangıçt.ı kernıniyetten ziyade 
keyfiyet itih.1file ehemmiyeti haiz
di. lstar.bııl'd.ı bulunan sefirler 
onun başlıca miişteri•i oldukları 

gibi onun Lı~kasını leınİ'l için el. 
lerinden a-elen y:ırdımı da esirge. 
miyorlardı. 

tiyor ve temsil verdiriyordu. 

Musikai hümayun müntesipe· 
ri de bu müsamdrelere iştirik et
tiklerinden burada gerek çalğı 
gerek koro Beyoğlundakine de fa 

ik oluyordu. 

Abdülmecid birkaç defa se· 
lirleri ve Beyoğlunun kibarlarını 

tiyatrosuna davet etti. Buna ar

tık kim•• bir şey diyemiyordu. 

Şüphe uyandıran 

hadise 
bir 

Malilmatım1zın buradan aşa· 
ğısını figaro gazetesinin 

bir fevkalade nüshasında tiyatro· 
muz hakkında etraflı yazılar ya· 
zan Adolphe ·rhalas~o'nun tığ'z1n· 

dan dinleyelim: 

Günün birinde •aray altüst 
oldu. Musikai hümayu11 müntesip
lerinin koğuşlarında >aklı tuttııkla 

rı biızı tertibat aldıkları meydana 
çıkmıştı. Bu elendiler bir müddet 
te,ıberi izinli 1)1dukları zaman bi· 
le harice gitmiyorlar ve göze çarp 
mam:ık üzere'! teker teker yine ko 

ğuşlarına tlöuüyorlardı. l:lilhassa 

-= 
yor: 

Fakat nasıl hareket etmenin 
muvafık olduğunu bir türlü kesti· 
remiyorlardı. Derhal sıkı bir 
tertibat alındı. Maksat bu işde zi· 

methal olanları cürmü meşhut ha· 
linde yakalamaktı. 

Tasavvurlar kuvveden file çı· 

karıldı. Netice ... Musikai hümayuna 

müntesiplerinin böylece gizli ola· 
rak bir piyes prova ettikleri mey
dana çıktı. 

Musikai hümayuna mensup genç· 
ler hep yabancı dillerde temsil ve· 

rilmesinclen bizar olarak gördükle

rini, öğrendiklerini türkçeye tat· 
bik etmek istemişler, bir piyes bul
muşlar, onu temsile ça.lışmağa ka
rar vermişlerdi. 

Muvaffak olup olamamak şüphesi 
işin gizli tutulması sebeplerinden 
biri idi. 

Bu hildised~n haberdar edilen 
Abdülmecid çok memnun oldu. 
Hazırlanan piyesin temsiline mü
saade verildi. Temsil çok muvaf· 
lakiyet kazandı. 

Türk tiptrosu işte bu suretle 
kuruldu., 

Tan zi matın ~ Adolphe Thale-
ilônından s""'° 1 YAZAN sso'nun bu •Öz· 
ğarp rejimini ha s leri ne dereceye 

yatımıza tatbik e/z•m A. Tu••zhef kadar doğrudur 
için uğraş a n J Y ~ kestiremiyorum . 

Abdülmecid, ti- lım•••-•••••••••••••••••••••- Çtınkü bizde tiyat· 
yatroya kar~ı büyük bir alaka 
duydOJ. O da Naum tiyatrosuna 
muntazaman devama başladı. 

bunlara hariçten de • bazı kimsele

rin iltihak etmesi şüpheleri büsbü

tün kuvvetlendiriyordu. Mesele 

muhakkak vahimdi. Henüz bir ip 
ucu elde edilememiş olmakla be

raber sarayın inzibatına memur 
olan rical son derece telaş edi-

ronun nasıl başladığı henüz kafi 

derecede vuzuhla tesbit edileme· 

miştir. Mevcut malumu! ise 
kalara istinad etmemektedir. 

işte bugünlük maksadım 

vesi-

yal· 

nız tiyatro tarihimizin küçük bir 

sahifesini anlatmaktan ibarett ir. 

O zamanki gazeteler bu ha
diseyi şöylece •Ütunlarına da ge
çirm~kte idiler: «Cenabı hilfılet

maab efendimiz hazretleri maiy· 
yeti hümayunlarında şeh7.a<legi.n 
efendiler hazeratıodan bazıları bu . • ,._ .. _~--...-...... ~ ..... - .-· -"---------------------.. ---
lunduğu halde Beyoğlunda kain Amerika İzlandayı ortadan kaldırmıştır. Ruzvelt, ga-
tiyatrohaneyi teşrif ile icra kılınan zeteciler toplantısında demiştir ki: 

IObiyatr neli•enin seyr ve temaşa- İşgal ederek « - Bu veya öteki Okya-

sıoa rağbet buyurdukdan sonra ( Başiara/ı birincide) nusta müdala• için ehemmiyetli 
avdeti seniyvei şahane •erefvuku olmay'n noktalar vardır. Fakat 

, ' yakınlarında silahlı Amerikan kuv- d" - f k olınuştur. » ıger tara tan garp yarım ürre-
vetlerinin bulunması iki senedenbe· s n 1 b. ·· · d Adetlerimiz, yaşayışımız değİ· ı ın sınır arının ıraz otesın e 

şirken eğlence yerlerimizde de bir ri yapılan mua1.zam çalışmaları kain çok mühim olabilecek başka 
değişiklik olması tabii idi. Garple göstermektedir. » noktalar da mevcuddur. Muhayyel 
asırlardanberi belli başlı umumi Bir Bulgar resmi sözcÜ•Ü bu hat çizmek ve bu hattın üzerine 

Ankarada toplanan gramer komis 
yonu çalı,malarına devam ediyor 

A nkara - Gramer Komisyonu evvelki sabah sant 10 da lbrahim 
Necmi Dilmen'in reisliğinde toplanmıştır. (Ana Hatlariyle Türk 

Grameri ) ndeki giriş bahsi üzerinde müzakere yapılmıştır. Neticede bu 
faslın tehir edilmeyip şimdiden müzakere edilmesi lüzumu kararlaştırıl
mıştır. Bıt bahsin hepsi birden mi, yoksa fıkra fıkra okunmasının mı 
münasip olacağı hakkında bazı münakaşalardan sonra fıkra fıkra okun· 
ması karar altına alınmıştır. Reis tarafından okunan birinci fıkraya dair 
önce Ahmet Cevat Emre söz alarak evvelce kazırlamış olduğu bir 
muhtırayı okumuş ve bu fıkranın vazıh olmadığını, bu kısmın yeniden 
daha ilmi olarak yazılması icap ettiğini söylemiştir. Bundan sonra ilmi 
gramerle mektebi gramere dair uzun münakaşalar cereyan etmiş ve bu 
fıkra üzerindeki müzakerenin kifayeti hakkında verilen takrir kabul 
olunarak ikinci fıkranın okunmasına başlanmıştır. Bu fıkra içindeki arti 
külasyon tabirine karşılık olarak kullanılan oynaklanma kelimesine itiraz 
edilerek diğer ıst•lahlar gibi bunun da terim komitesince tezekkür edil
mesi muvafık görülmüştijr. llu fıkra hakkında geçen uzun münakaşa· 
lardan sonra umumi mütaleaların giriş faslının tamamen okunmasını mü
teakip ileri sürülmesi tekarrür etmiş ve öğled~n sonra saat 16 da top· 
lanmak üzere saat 13.15 te celseye son verilmiŞtir. 

Komisyon öğleden sonra saat 16 da gene Dil ve Tarih Coğrafya 
Fal<ültesinde gene Necmi Dilmen'in reisliğinde çalışmalarına başlamıştır. 
(Ana Hatlariyle Türk Grameri) nin (Giriş) boh•i üzerinde miiZ3kereler 

1
1 

yapılmıştır. ( Dillerin tasnifi ) meselesi hakkında birçok münakaşadan 
sonra bu işin tali bir komiteye havnlesi uygun görülmiiş ve bu komi· 
leye; Ragıp Ôzdem, Cevat Emre, Peyami Sala, Fuat Köseraif, Avni 
Başman, A. Dilaçar seçilmişlerdir. 

Bu komitenin terim komitesiyle birlikte Çorşamb• sabahı saat 8.30 
da Türk Dil Kurumu binasında toplanmasına ve umurni heyetin 1 y01 

günde öğleden sonra saat 16 da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde 
içtimaına karar verilerek saat 20 ele celse sona ermiştir. 

Bugünden Jtibaren ekmek 
20 para ucuzllyor 

Fiyat mürakebe komisyonu, 
mıntaka iktisat müdürlüğünde top· 
lanmış, un fiyatlarını tesbit et· 
miştir. 

, Evvelce. Cumhuriyet fabrika
sınd:\ bir heyot huzurunda yüzde 
60 yerli buğday, yüzde 45 yerli 

arpa karıştırılmış, elde edilen un 

ile geri kalan yabancı madde ayrı 
ayrı tartılmış, bir rapor tanzim 
edilmiştir. Bu rapora göre, unda 
yüzde üç yapancı madde bulun· 
doğu tesbit olunmuştur. 

Hububatın maliyeti, nakliyesi, 
kırma ücreti, koruma ve sair resmi 
ile fabrikacılara bırakılacak kir 

1 

haddi ilave edildikten sonra 72 
kiloluk un çuvalının azami 10,5 

liraya satılabileceği karar altına 

alınmıştır. Eskiden bu fiyat 11 li
raya mi.itecaviz bulunmakta idi. 

Un fiyatlarının bu suretle te:. 
bit edilmiş olması ekmek fiyatı· 
nııı da 20 para ucuzlamasını miim. 
kün kılmıştır. 

Öğrendiğimize göre belediye· 
miz bu husustaki tedkiklerini ik· 
mal ederek bu günden itibaren 

950 gram ekmeğin 12,5 kuruşa 

satılması 

vermiştir. 

için al5kadarlara emir 

· ı 1 k 1 d hususta şunları söylemiştı"r·. şamandıralar dikmek biıtabii İm· eg ence erden birini teş i e en d 
tiyatro evvelce bizde biliniyordu. « Bu hareket Amerikanın ar- kansızdır. » Bursa 8 •lddetli yağ- 1 Ahırkapı'daki evler 

istimlak ediliyor 
lstanbul, - Y alovadan dö

~en vali, iınar mü~ürü ve şehirci
lrk ?'ütehassısı Prost'la Ahırkapı' 
dakı teneke evlerin istimlaki me
selesini görüşmüştür. Taksim'ue ya
pılmakta Qlan lnönü gezgisinin 
~t_raf ında inşa edilecek binalar 
~çın şehircilik mütehassısı bir pro· 
J~ hazırlamıştır. Projeye göre o 
Clva.rda yapılacak yeni binaların 
katları tahdit edilmiştir. 

Bir gazeteci, Gröentland da murlar tahribat ya t 
Mesela" Fransaya selaretle .,,· tık harbe airmeue karar verdiuine P 1 

o • 6 0 0 Amerikan kıtaları bulunup bulun-d · · k" M h d ç 1 b Burs 9 a.a - Devamlı surette en yırmı •e ız e me e e i bir delildir. Söylendiğine göre A- madığını sormuştur. Ruzvelt bu 
davet olunduğu bir opera temsili- merika Asor, Yeşilburun a1alariyle sualin yersiz olduğunu, buna ce• yağan yağmurlardan husule gelen 
ni selarctnamesinde şu •atırlarla Dekarı da işğal edecektir. » vap verilirken askeri malumatın •eller mahsuller üzerinde tahribat 

anlatmakt•dır: Japon gazeteleri de, lzlanda· ifşa edilebileceğini söylemiştir. yaptığı bildirilmektedir. 

« Paris şehrine mah.us bir 10· nın işğalini harbe doğru atılmış Londra : 9 [A.A.J- Londrada Öğrenildiğine göre Gödere, 
ab varmış ki Opera derlermiş, a· k "dd" b" d t l"kk" k d Deliçay, Balıklı ve Nilüfer suları ço cı ı ır a ım e a ı etme - iyi bir menba an öğrenildiğine 
caip san'atlar iÖslerirlermiş, azim tedirler. göre, Britanya kıtaları lzlandada bilhassa Hasaköy, Canbazlar, lsa-
cemiyet olurmuş. » [ b ki k "k P 

Halifeye yakıştırılamıyor 

S efarethanelerde ara sıra 

temsiller verilir ve diıvet 

liler aras•nda Türk ricali de bulu

nurdu. 

Vaşington : 9 A.A.J - Ruz· kalacaklardır. lngilizler ve Ameri- ey va ı, Adakale, Di encı • a· 
veli bugün, liliyatıa Amerika Bir- kalıların Almanların muhtemel bir pazoğlu, Iğdır, Osmanlı, Barakfa-
leşik devletlerinin müdafaası ha- istila teşebbüsüne karşı koymak kıh, Kazıklrpenayız ve Köprübaşı 
rekatının garp yarım kürresine üzere işbirliği yapacakları zan köy ve çıltlikliklerindeki tarlaları 
inhisarı hakkındaki her tülü kaydı edilmektedir. istila etmiş bulunmaktadır. 

,~============================= 

Suların bu köyler muhsulatı 
üzerinde çok büyük zararlar yap· 
tığı anlaşılmaktadır. 
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Harp Notları 1 

Stalin 
hattı de
lindi mi? 

YAZAN A lman·Sov-
yet harbi· 

MÜMTAZ ne dair dün 

FAiK gelen haberler, 

FENiK vazöyete tam 

•-------1 bir vuznh ver· 
mekten uzaktır. Alman resmi ajansı 
D.N. B.'oin Stalio hattının yarıldı
ğına dair verdiği haberler dışın. 

da, Alman resmi tebliğinde bu 
hasusta hiç bir kayıt yoktur. Res
mi tebliğ harekatın yalnız evvel
ce tesbit edilen plan mucibince 
cereyan ettiğini bildirmektedir. 
Fakat bu " evvelce tesbit edi
len plan., Stalin hattının yarıl

ması demek midir? Bu da tasrih 
edilmemektedir. Yalnız gene D. 
N. B. ajan5t, Volhini bölgesinde 
bu hattın nasıl yarıldığ•nn dair 
tafsilat vermekte, ayrıca, hattın 
şimalden de delindiğini bildir
mektedir. Şark cephesininin şi. 

malinde, Ostrov bölgesinde 15 
saat devam eden şiddetli muha
reb•ler olduğuna göre, iki gün 
evvel tahmin ettiğimiz gibi hat· 
tın burada delinmiş olması lazım
dır. Bu taktirde, harp Ostrov -
Leningrad · Moskova müsellesi 
üzerinde inkişaf edecek demek
tir. 

Ostrov'un cenubunda 

Ostrov'un cenubunda da çok 
şiddetli muharebeler olmak 

tadır. Sovyetler, burada Alman
ların Dniyeper nehrine mütevec
cih hareketlerinin tamamiyle dur· 
durulduğunu bildirmektedirler. 
Fakat gene Sovyet tebliğiue gÖ· 
re. Almanlar Polosk • Mohilev 
hattı üzerinde taarruza geçmiş
lerdir. 

Her şeye rağmen bütün bu 
harekatta takip edilen gayenin 
Stalin hattını şimalden yarmak 
ve şimalden Leninrrad'a ve ora
dan Moskovıo'ya akmak gayesini 
güttüğü aşikardır. Fakat Ruslar • 
bütün bu hat üzerinde anudane 
mukavemet göstermektedirler. 
Filhakika Almanlara göre, bazı 
kazamatlar alınmıştır; fakat bu 

' Stalin hattının düşmesi demek 
değildir. Çünkü Sovyetlerin uzun 
zamandanberi hazırladıkları bu 
mühim müdafaa mevzilerinin Man .. 
nerheim hattından daha az mu

kavemet edeceğini kabul <>imek, 1 
Rusların Alm~~larda~ daha az bir 
taarruz kabılıyetlerı oldoğunu 

söylemekle müsavidi. 

lzlanda 'nın işgali 

Sovyet · Alman harbini bu su· 
retle hulasa ettikten sonra, 

bütün dünya vaziyeti üzerinde 
derin tesirleri olacak olan başka 
mühim bir hadiseden bahsetme
den geçmiyelim: bu hadise Bir
leşik Amerika tarafından, fzlan-

( Devamı Üçüncüde ) 

Buna rağmen, bir parça da 
Tanıimat aleyhtarlığiyle bir sınıf 

halk « Padişahın böyle levhüluab 
ınahallerine devamının nazarı millet. 

de hoş görülınediğini ve bunun 
ezber cihet münasib ve vekarı şa

hane ile kabili telif olamıyacağını 
« öne sürerek » 'Abdülmecidin 
Naum tiyatrosuna devamını 'önle
mek istedi. 

~' ROMAN:75 j KALDIRIMLARIN KOKUSU ] 

Çünkü bir halifenin bir tiyat· 
rohaneye gitmesi akıllarınca cdiZ 
değildi. 

Abdülmecid ise tiyatroyu sev· 
diğinden ve bu eğlenceden bu ka
dar basit bir sebeple vaz geçmek 
istemediğinden meseleyi hususi bir 
tiyatro yaptırmak ve orada istedi
ği zaman temsiller verdirmekle hal
li muvafık bularak derhal işe baş
lattı. 

Tiyatro san'atlariyle alakadar 
Schau, Dieterle ve Hammont ismin
de üç Fransızı !stanbula getirtti. 
Oolmabahçede Tüfankhane olarak 
yapıldığı halde lıir yangından son· 
ra has ahır olarak kullanılan ve 
şimdi stadyom yapılması için yıkı· 
lan bina ile saat kulesinin deniz· 
den bakılınca soluna isabet eden 
mahalde küçük fakat Paris'deki 
emsaline bile her suretle laik bir 
tiyatro yaptırdı, 

Abdülmecit canı 

Be oğlunda faaliyette 
istedikçe 

bulunan 

diye söylendi. Hayati'nin dışarıda ge· 

celediği nadirdi. Bilki de dün gece çok 
gecikmiş ve kendisini uyandırmadan oda
sına çıkmıştı. Sazan böyle de olurdu. Fa
kat .. onu sedirde uyur görünce omuzla

rına bir örtü atmaz mıydı? Ya bu gebeş 
mangalın üzerindeki yemek sahanı! .. Tok 
gelse bile onun ateşte indirirdi herhalde ... 
Aptes almayı sonraya bıraktı. 

Bir kuyu ağzı kadar karanlık, dar 
merdivenin çarpık basamakları sanki geri 
geri kaçıyor, gıcırdıyordu. 

Hayati 
gıcırdıyor! 

••• 
birdenbire uyandı. Merdiven 

Annesi çok sofu bir kadındı. Şimdi

ye kadar eve bir kız getirmiş değildi. 

Sürgüye baktı: Kapı sürmesizdi. Ayak 
hpırdıları soladaydı. 

- Vay canına! 

~iy.e mırıldandı. Kadriye'yi yavaşca du 
var dıbıne yuvarladı. Dizlerini dikerek yor· 
ganı kabarttı. Zayıf kız, bu tümseğin al· 
tında kayboldu. 

Nazire Hanım odaya girdi, 

Anne, sen mi•in? 

Nazire Hanım ferahladı: 

Geç mi geldindi "Hayati»m? 

din? 

iş mi çoktu ki? 
Hm ... Dokuz çift çıkardık! 
Merak ellimdi ... Ne zaman 

- Saat yediydi galiba ... 

gel. 

- Yedi mi ? ... O saat uyanıktım 
ben . , . 

- Canım saate mi baktım? •. işte o 

•ulardı ... 
Kadriye'de bir kımıldanış oldu. Ha-

yati sapsarı kesildi. 
Anne! 
Söyle yavrum ... 

Bak, kapı yanında 
Hm?! 

ceketim ı ası ı ... 

Al çantamdan para ... 

- E? 

- Kasabın yanındaki tütüncüye ka· 
dar bir zahmet et •.. Bir paket cıgara al 
bana ... Yalova olacak ... Anladın mı? 

- Tütüncü bu saatte açar mıki? 
- Kalır mı?I 
Nazire Hanım şüphelenmedi. 

nin dediğini yaptı. Ceketi buldu. 
dan para aldı. Çıktı. 

Hayati arkasından seslendi: 

Hayati' 
Çanta. 

- Eğer açmamışsa bekle ... Nerdeyse 
açar ... Bir tek cıgaram yok, anne ... 

Kadriye korkuyla uyandı. 

Ne ? 

YAZAN: Reşat Enis =====• 
Gerindi, esnedi. Göıkapaklarını oğuş· 

turdu. Dağınık saçlarını karıştırdı. 
- Ne <>luyouz Hayati? 

- Suusl 
Merdivenin gıcırtısı 

Kapı açıldı. 

Kapı kapandı. 

• • 
Konuşuyorlardı. 

Demek tehlike 
yati I? 

bitti, 

savuşturduk, Ha-

Hem de ne tehlike! ... Bereket 
ortalık tastamam aydınlanmamıştı; şükre
delim ki moruğun gözleri de adamakıllı 

seçemez ... Koltuktaki elbiselerini göreydi, 
hapı yuttuğumuzun. resmiydi. .. Kanına gi

recektik ihtiyarın hiç istemeden... Bilsen 
ne sofu kadındır! ... Mutlak yüreğine iner
di 

- Anneni pek mi seversin Hayati ? 

Bunu sormakta neden icap edi-
yor ? 

Hiç ... Sanki ... 

Alt taralı ana işte ... Ana ... Sen 
•evmez miydin? 

Kadriye'nin suali kalasını işletti. Ana
sını sever miydi? ... Çok eski birkaç ha
y&! gözlerinin önünde birbirine eklendi. 

O doğduktan üç gün sonra, babası
olera a tutulu ölü i le de anlaşıl-

mıştı ki Hayati kademsizdi. Netekim lıa
basının ölümiyle başlıyan felaket, bİrbiri 
ardı sıra devam etti: Şehreminindeki ba
badan kalma büyük .evleri bir gece - o 
ortalığı silip süpüren büyük yangınında • 
yandı; kül oldu. Canlarını güç kurtara
bildiler. Bir tek işe yarar eşya çıkarıla
mamıştı, Çok küçüktü Hayati o zaman ... 

Belki yedi, sekiz yaşlarındaydı; pek iyi 

bilmiyordu. ( Ufak olduğu muhakkaktı. 
Bunu şuradan hatırlıyordu: Sandalyaya 
oturduğu zaman ayakları yere değmezdi!) 

Yangın sabahı uzak bir akraba evi· 
ne sığınmışlardı. Annesi ağlıyordu. Dur· 

madan ağlıyordu. Gözlerine pıhtı pıhtı kan 

oturmuştu. Sabri « askeriye » mektebinde 
okuyordu. Zabit çıkacaktı. Faik'ı annesi· 
nin hizmet gördüğü konağın paşası bü· 
yük yatı mektebine meccı.ni yazdırmı~tı. 

O sabah, sığındıkları akraba evinde, 
ne yaptığını bilmiyen annesi, büyük bir 
hışımla Hayati'nin üzerine yürümüştü: 

- Uğursuz! 

diye haykırmıştı, 

Onca, kocasının ölümüne sebep olan 
Hayati'ydi; bu ikinci felakete de o mu· 
•ibetin yüzünden uğranılmıştr. Hayati, o 
sabah yediği dayağın acıoını şimdi bile 
hatırlıyordu. 

( Devamı var ] 
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duvarda asılı, kadırga şeklinde 
yazılmış " Amentü billahi,, levha· 

sın dan bellidir. 
Cümhuriyet devrinde, ?~k m.ü· 

him bir kısım itibarile, Koylerın 
şekli değişmiştir; şimdi hemen anıt
sız Cümhuriyet meydansız, çeş
me~iz, mektepsiz köy yok gibidir. 

Baharlar köyü imamının çocu· 
ğu bir taraftan konu komşuyu ta
ciz ederek büyüyor; diğer taraf· 
tan da babasının " rahlei tedri· 
sinde ,. hıfza, emsileye çalışıyor
du. Hayrete şayandır ki bu ano~
mal kafada vasattan yukarıda bır 
zeki vardı ve Hafız Ali "Sa, min, 
ili, an, .sümme, rubbe,, falan diye 

"hurufi carre11 yi bir. ~olu~ta o~~- \ 
yup bitirmek kiyasetı~ı daıma gos· 

!eriyordu. 
Günler, haftalar, aylar, yıllar 

böylece gelip geçti ve Hafız Ali 
koskoca bir delikanlı hafız olup 
meydana çıktı, _ . 

Bir gün koyde bır hırsızlık 
olmuş, Seğirtgenoğlu Recebin ka· 
rısına aid iki beşibirlikle dör! al
tın lira Recebin evinden alınıver
mişti, Recep de, karısı da tarlada 

· idiler. d b'" l O zamana kadar köy e oy e 

alimigaybullahı Allah bilir emme 
hana bu zinalığı denim oğlan et· 
memiştir onbaşı.. Ne de olsa ho
ca oğludur, anasından helal •Üt 
emmiştir. 

- iyi emme hoca; senin oğ· 
lanın lrcebin evine doğru yöneldi· 

ğini gören var. 
- Dedik a oğlum, Lu alimi 

gaybullahı bir Cenabı Mevlam bi
lir; bir de Zülkefil aleyhusselam 
efendimiz. Ehli islamın günahını 
almak şer'an haramdır. 

Zavallı baba büyütüp yetiştir
diği mahlukun ne olduğunu bir 
türlü bilmek istemiyor, kirlenen 
namusunu temizlemek uğrunda bü· 
tün telakatini sarfa çalışıyordu. 

Fakat zaptiye onbaşısı hocayı 
dinlemedi. 

- Hoca!. Gözel deyun emme 
bu işi çavuş beceı:sin. 

Deyip Hafız Aliyi tevkif etti. 
Hafız Ali bu tevkile zerre kadar 
itiraz da etmemişti. 

O geceyi köy karakolunda ge· 
çiren Hafız Ali ertesi sabah şa· 
lakla beraber Buladan'ın yolunu 
tuttu. Başı sarıklı, sırtı latalı, a· 
yağı liikçınlı bir hafız efendinin 
zaptiye relakatile, yani mevkufen 
kaza merkezine gidişi, tarlalarda 
çalışan civar köyler halkının me· 
rakını mucip olmuştu. Herkes llaz. 
masınt, çapasını, belini, orağını 

bir yana bırakıp hayretler içinde 
bu manzarayı seyrediyordu. 

BUGÜN 

Stalin hattı de· 
lindi mi ? 

(Baştarafı ikincide) 
da'ya asker çıkarılması ve bura
sının müdafaasının deruhte edil
m~sidir. Bu hadise harbin seyri 
ve inkişafları esnasında, Sovyet 
Alman harbi kadar mühim tesir
ler husule getirecektir. Çünkü şim
diye kadar harbin eşiğinde dola
şan Birleşik Amerika, bununla, 
harbin içine adımını atmıştır. Da. 
ha dürüst bir tabir kullanalım: A
merika bu hareketiyle harbe doğ. 
ru bir adım ilerlememiş, harbin j. 

çinde bir adım daha yol almıştır. 
sebep açıktır: . 

Birleşik Amerıka, bu hareke. 
tiyle, lzlanda'yı keodi emniyet sa
hası ·içinde telakki etmektedir. 

Almanya, daha evvel lzlanda' 
yı kendi harp sahası içinde telak

ki etmiştir. 

lzlanda 

I
• zlanda, şimal kııtup hattının 

hemen cenubunda 102 bin kü. 

sur kilometre murabbaı sahasında 
bir adadır. Nüfusu 110 bine baliğ 
olmaktadır. Bu ada 15. ci asırda 
evvela az miktarda lrlandalı tara
fından işgal edilmiş, sonra Nor
veçlilerin eline geçmiştir. Nihayet 
1814 te lsveç'le Norveç birleşin
ce Kiel anlaşması mucibince, iz. 

' k • - • 1 }anda'nın Danimar a ya aıt o du-

Vilhemshafn üs 
sü bombalandı 

J n g iliz tayyareleri 
Cebelüttarık'da bir 
Alman denizaltısını 
batırdılar 

Londra 9 ( A. A ) - Lon

drada öğrenildiğine göre, lngiliz 

Hava kuvvetlerine mensup savaş 

bombardıman tayyareleri Salı 

günü öğleden sonra Almanyanın 

şimali garbisine taarruz etmişler 

ve Villıemshafn deniz üssünü 

bombalamışlardır. Bu harekatta 
hiç bir Britanya tayyaresi zayi 
olmamıştır. 

Lnodra 9 { A. A) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

2 düşman tayyaresi dün öğ

leyin Vayt adasınd yaklaşmışlar

dır. Avcı tayyarelerimiz düşma· 

na hücum etmiş ve düşman tay

yarelerinden birini düşürmüş, di
ğerini de hasara uğratmıştır. 
Bundan başka işare değer bir 
hadise olmamıştır. 

Londra 9 ( A. A) - Salıyı 

Çarşambaya bağlıyan gece lngil
tere üzerine yapılan hava hü
cumları esnasında asgari 4 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Madrid 9 { A. A) - Lalinea 
dan alınan bir habere göre, 
dün sab~h lngiliz donanması· 

na mensup tayyareler Cebelüt· 

!arık açıklarında bir düşman de· 
nizaltısını bntırmışlardır. 

Polonya 
ordusu 
Sovyet Usera kamp
larındaki 220 bin 
Polonyalıdan b i!r 
ordu te,kili muh
temel 

Londra: 9 a. a. - lngiliz ma· 
kamları Polonya • Rusya müzake
relerinin aldığı seyirden sarih su
rette memnun gözükmektedir. Müş· 
terek düşmana karşı tek cephe 
kurulmasına varmak için her iki 
ı,•,ftan gösterilen bariz hüsnü ni
yet, yeninden barışma için çok 
büyük bir engel teşkil eden bir 
çok güdüklerin, sui tefehhümle
rin ve meşrQ şikayetlerin ortadan 
kaldırılmasını mümkün kılmıştır. 

lngiliz salahiyettar mahfilleri· 
nin fikrine göre esas mesele Po· 
lonya ile Sovyetler Birliği arasın

da mevcut muhasamat vaziyetinin 
derhal nihayete ermesidir. 

Polonya Hariciye nazırı dün öğ
leden sonra Bay Eden'i ziyaret 
ederek Maiski ile lngiliz hariciye· 
sinin tavassutiyle başhyan ve o za
mandanberi iki tarafın tebarüz et
tirdiği gibi samimi bir h a v a 
içinde cereyan eden görüşmeler 

hakkında izahat vermiştir. 
iyi haber alan Mahfillerden b-li 

dirildiğine göre, Amerikan diplo
masisi bu barışmaya varılması için 
lngiliz diplomasisi kadar faaliyet 
göstermiştir. 

Bu Rus • Polonya barışmasının 
neticesi şu olacaktır: 

Bir kerre prensip anlaşması vücut 
bulunca Polonya - Rus işbirliğini 
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Yangın Asyada 
başlamaktadır! 

Çin · Japon harbinin 
yıldönümünde Çan • 
Kay • Şek'in beya· 
na t ı 

Çunking: 9 a. a. - Çin • Ja· 
pon muhasematının yıldönümü 

münasebetiyle beyanatta bulunan 
Çan·Kay-Şek, şimdi bütün dünya· 
ya yayılmakta olan yangının As
ya<la başladığına işaret ederek, 
Asya'nın muazzam nüfus kütlele
rinden ve sonsuz kaynaklarından 

bahsetmiş ve demiştir ki: 
«- Demokrasiler Avrupa ıçuı 

Atlantik kadar ehemmiyeti olan 
pasifik hakkında durumlarını ta· 
mamiyle deiiştirilmelidirler. 

lngiltere, Amerika ve Sov· 
yeller Birliği tarafından Çin'e ya
pılan yardımdan dolayı Çin milleti 
minnettardır. 

Gayeleri ayni olan bu dört 
memleket arasında sıkı bir İş bir
liği mevcuttur.» 

Japonya'nın müstakbel hattı 

hareket imkanlarından bahseden 
Çan·Kay-Şek, mütecavizler fırsat 

kollıyan sergüzeştçiler oldukları 

için Japonya'nın ini bir surette 
harekete geçmesi mümkün oldu
ğunu söylemiştir. 

pratik sahada 
kalacaktır. 

tatbik keyfiyeti 

Rus üsera kamplarında bulu· 
nan ve mikderıa 220· bin kadar 
olan Polonyalı askerlerden bir Po· 
lonya ordusu teşkili nisbeten ko· 
lay olacaktır, 

bir hal görülmemişti. Herkes yek. 
diğerine emniyet eder; hatta kapı· 
sını açık bırakarak şuraya, bura· 
ya giderdi. Bu sebeple Recebin 
karısı feryadı basınca herkes va· 
ziyeti başka türlü tefsir ediyor, 
köyde bir şeyin çalınmış olabile
ceği hiç kimsenin aklına gelmi· 
yordu. Fakat Recebin karısı dö
vüne, dövüne: 

- Amanın beşibirlikler git
tiii 1. 

Vaveylasını ayyuka çıkarınca 
iş anla~ıldı ve köy halkını büyük 
bir telaş aldı. Herkes yekdiğerin
den şüpheleniyor; daha do~rusu 
kimse kimseden şüphelenemıyor

Hafız Ali oralarda değildi. Ba· 
şı öne eğik bir vaziyette, kurşun 
yemiş domuz gibi gidiyordu. 

Nihayet Baharlar köyünden 
bir hafızın sirkat maznunu s1fatile 
aşağıya getirildiği kazadaki çavu
şa haber verildi. Çavuş, tekmil ka
zanın jandarma kumandanhğı ve· 
kaletini ifa ediyordu. 

Önüne gelip pat çeken nefer
den keyfiyeti öğrenen çavuş, üs· 
tünde yattığı gaz sandığından 
mamul karyolasında doğruldu. 

ğu tanınmıştır. O zamandan~eri 
fzlanda aşağı yukarı tamamiyle 
muhtar bir idare altında yaşamış, 
ve nihayet 1918 de Danimarka 
ile olan alakası yalnız ayni kralın 
idaresi altında bulunmaktan ibaret 
kalmıştır. Yani Danimarka kralı 
ayni zamando lzlanda'nın da kralı 
bulunmaktadır. Fakat Danimarka 
Almanlar tarafından işgal edilince 
vaziyet değişmiştir. 11 nisan 1940 
ola, lzlanda parlamentosu, Alting 
şu kararı almıştır: l.zl~nda kr~lı, 
{haşmetli onuncu Krıstıan) teşkıla. 
tı esasiye mucibince, hükümran
lık hakkını kullanamadığına göre 
mezkQr hak lzlanda parlamentosu
na aittir, işte bu suretle ada, fi. 
len Danimarka'dan ayrılmıştır. 

lngiliz kuvvetlerinin işgali 
• 

T 

den sonra lzlanda'nın Amerika ta
rafından işgal edilmesinin manası 
şu olsa gerektir: Amerikalılar, na 
zi reiimine karşı duyduykları bü
yük antipati ile beraber Sovyetle· 
re yapacakları müzaharetin, kati 
netice üzerinde müessir alam ıyaca· 
ğı kanaatine vardıkları için, şim· 

diden Atli.ntik meydan muha· 
r e b e s İn e hazırlanmaktadır· 
lar. 

- - - - -------
lu~d~r-ki ;;mal ve cenup Ameri· ı 
kasında bulunan 21 devlet Pana
merikan konferansiyle kendi suları 
dahilinde, bir emniyet mıotakası 

tesis etmiştir. Bu emniyet rıuntaka 
sı, Birleşik Amerikanın şark sahi
linde 300 mil imtidadında uzanan 

Alman karargahı 
sürpriz hazırhyor 

• Baştarafı Birincide -
geçmişlerdir. Şimdiye kadar zayi· 
atımız büyük değildir. 

du. 
Bunca yıllık köyde böyle şey 

işitilmiş miydi; bu mel'aneti kim 

yapabilirdi? 

Fakat meydanda da koskoca 
hadise durup duruyordu. Recehin 
karısına aid iki beşibirlikle dört 
altın lira ortadan sır oluvermişti. 

Yaşlı adamlar Recebin karı· 
sına.: 

- Bir yere koymuş olmıya· 
sın kız? iyice aradın mı? 

Diyorlar ve konu komşu evin 
deliğini, deşiğini elbirliğiyle arı· 

yorlardı. 
Bütün aramalar, taramalar bo· 

şa çıkmıştı. Köy umumi bir ma· 
tem içindeydi. işe el atan jandar

ma onbaşısı: 
- Ülen kim aldıysa meydana 

çıksın, yoksa alimallah kemiklerini 

kırarım. 
Demekten başka bir şeyler 

beceremiyor' halkın arasında kı~
bacını çizmesine vura, vura gezı· 

niyorrlu. Recebin evinden kopan 
feryad, nerdeyse, umumi mahiyet 
alarak tekmil köyden muazzam bir 
hay ve huy yükselecekti. 

Köy imamı, muhtar, 3.yan tah
kıkata giriştiler. iş zamanı olduğu 
için bütün köy halkı, on günden· 
beri olduğu gibi, o gün de tarla
ya gitmiş, köyde dört beş ihtiyar· 
dan, deştebandan ve Hafız Ali
den başka kimse kalmamıştı. Kah· 
veci Sadık uot~, gedikli müşterile
ri ihtiyarların sabahtan akşama ka· 
dar kahvenin önündeki hasırdan 
kalkmadıklarını söylüyordu. Deş· 
taban gündüzleri uyur, geceleri 
tarlaları devre çıkardı. Köyde ka· 
lan çoluk çocuğun bu işi yapma· 
sına imkan yoktu; zira hırsızlığın 

vuku bulduğu evle köy çocukları· 

nın oynadıkları Kuruçay yatağı 

arasında hiç münasebet yoktu; ev 
köyün üst başında, Kuruçay ya· 
!ağı tamamile alt tarafında idi. 

Geriye kala kala Hafız Ali 
kalıyor ve bütün şüpheler onun 
üstünde toplanıyordu. Hafız Ali 
bütün istizahlara cevaben: 

- Ne bileyim ben?. Ben mi 
aldım sanki? 

Demekten daha ileriye gide
miyor, aleyhinde toplanan delilleri 
cerhedecek mantıklı hiç bir sebep 
gösteremiyordu. 

Bu vaziyet karşısında jantlar· 
ma onbaşısı köy imamına hitap 
etti: 

- Hoca!. Senin oğlanı kaza
ya götüreceğim .. 

Zavallı hoca muıtarip ve pe· 
rişandı. 

- Benim oğlan başarıdır, ma· 
tarıdır velikin böyle iş etmez. Li 

- Ne dedin, ne dedin ?. Ba. 
harlar köyü imamının oğlu mu ? 

- Evet başefendi. 
- Getirin .. 
Hafız Aliyi çavuşun huzuruna 

çıkardılar. Çavuş. kırk baharın O· 

tunu yemiş cinstendi. Hafız Aliyi 
şöyle yukarıdan aşağıya bir süz
rlükten sonra gürledi: 

{Devamı var] 

70 Temmuz 7941 
Perşembe 

YJL, 1941 • AY,7 Gün, 191 Hmr 66 
Rumi 1357 - Haziran 
Hicri 1360- Cemazlüllhlr 
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Bu Nöbetci eczane ] 
~e~ıe~c~e;._~~--~-~~~ 

T oros Ezanesi 
( Y enicami Yanında ) , 

~· 

Izlanda bundan sonra tıpkı F o· 
roe adaları gibi, lngilizler ta· 

rafından ihtiyati bir tedbir olarak 
işgal edilmiş ve nihayet Stokholm 
deki lzlanda sefiri M. Vilhelm Fi· 
sen lzlanda parlamentosunun 1918 
anlaşmasiyle Danimarka ile olan 
ittihadını feshettiğini ilin etmiştir. 
Bu suretle, lzlanda müstakil bir 
cümlıuriyel olmuştur. işte lzlanda 
nın son zamanlara kadar geçirdiği 
siyasi istihaleleri bu suretle hula
sa etmek kabildir. 

Biz bu yazımızda lzlandanın 
hukuki, siyasl vaziyetleri üzerind~ 
durmıyacağız. Ma~sadımız, A~erı· 
kanın bu adayı ışgal etmesıyle, 
dünya harbi müvacehesin?e 1.zlan· 
danın haiz olduğu ehemmıyetı te· 
barüz ettirmek ve bunun mu~t~
mel neticel~ri üzerinde karilerımı-
7e bir fikir verebilmektir. Çünkü 
lzlanda'nın işgalı şimdi Atlantik 
meydan muharebesine yeni bir veç· 
he verecektir. 

lzlanda işgalinin manası 
b. · ıs 

Sovyet-Alman har mın . 
.. . . d ldıgı şekıl· gun ıçın e a 

Hiç şüphesiz besap budur, 
çünkü eğer Almanlar, bu son harp 
te de muvaffak olurlarsa. derhal 
lnriliz adalarına döneceklerdir. Bu 
nun için Amerikan yardımının mü
essir bir hale konması lizımdır. 
Bu yardım da ancak, lngiltereye 
daha yakın bulunmakla kabil ola· 
bilir. lzlanda ise Büyük Britanya 
adalarına 850 kilometre mesafede
dir. Eğer bu ada Amerika işgali 
altında bulunacak olursa şüphesiz 
Birleşik Amerikanın şimal mınta· 
kasiyle lzlanda arası, Amerikanın 
kendi suları telakki edilecektir. 
O zaman kafilelere, İzlandaya 
kadar olan saha dahilinde harp 
gemilerile refakat kolay ve mantı· 
ki olacaktır. 

Netice 

• J zlandanın işgal edilmesinin di-
ğer bir neticesi de şudur: • ma-

bir banttır. Şimdi lzlanda, Amerİ· 
kan işgali altında bulunduğuna gÖ· 

re, bu emniyet .sahası acaba, bu 
adanının şark sahillerinden itiba

ren 300 mil daha öt.y• mi n.alde. 
dilmiştir? Bu takdirde Büyük Bri· 
tan ya adaları Birleşik Amerikanın 

ti burnu dibine gelmiş d~mektir. 

Amerika, fili hadiselerle huku 

ki istifadeler temin etmek çaresi
ne başvurmuştur. Bu suretle lngil
tereye yapılacak yardımlar daha 
emin bir hale konmuş olmakta ve 
aşağı yukarı bütün Atlantik yolu 
kontrol altına alınmış bulunmak
tadır. Görülüyor ki lzlandanın ,İŞ· 
gali alelade ve mevzii mahiyette 
askeri bir hadise olmaktan çok 
uzaktır. 

Çünkü bunun neticeleri bugünkü bü 
yük harbin neticeleri, üzerinde Sov 
yet-Alman harbinden daha çok 
müessir olacaktır. Çünkü harbin 
neticesi - bir defa dah.. tekrar 
edelim - Alman-lngiliz mücade
lesinin sonuna bağlıdır. 

Sandık içinde Kaçan Hazırlar 

Almanlar Kızılordu bakaye
sini tasfiye etmek istiyorlar 

Stokholm 9 ( a.a ) - Sovyet 
kıtaları Pazardanberi mukabil taar
ruzlardan vaz geçerek Pskof Po
lotsk mıntalialariyle merkez mın· 

takasında ve Volhinie'de Stalin 
hattının müstahkem mevzilerine 
çekilmişlerdir. 

Pazartesi günkü Alman tebli
ginde bahis mevzuu olan Stalin 
hattına karşı ilk hücumların mare· 
şal Reichenau ve List kumandasın
daki ordular tarafından yapıhın 
umumi taarruzun mukaddimesi ol
duğu -zannedilmemektedir. 

Daha ziyade cari olan fikir 
Alman umum\ karargihının mühim 
mikdarda Alman hatları arkasında 
ve mahsQr bir vaziyette kalmış 

olan Kmlordu bakayasını tasfiye 
etmek '."aks~diyle hareket ettiği 
ıı:ıerkezındedır. Minsk şehrinin işga
lı de buna matuf bir harekettir. 

Sovyet tayyarelerinin Finlandi
ya şehirlerine yaptığı taarruzlar pike 
suretiyle hareket eden niıbeten 

zayıf tayyare filolıırı tarafından 

icra edilmiştir. Bazı avcı tayyare· 
leri ile hafif bombardıman tayya
releri 8000 metre irtifadan Helsin
ki ve Loviza binalarının bir kaç 
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tamamen istilaya uğramış ve hükQmet· Belçika Nazırlarından. ı e eeschouver menler ve Avusturyalılar 

yüz metre üstüne varıncıya kadar 
pike ile inmişlerdir. 

Bu manevra Helsinki'nin mil· 
dafaa tertibatını şaşırtmış ve ilk 
bombalar şehir ortasında ııatladık
tan sonra tehlike işareti verilebil· 
miştir. Bu sebeple ölenlerin ve 
yaralananların mikdarı ilk tebliğde 
bildirildiğinden fazladır. Şehrin bir 
kısmiyle Kotka limanı harabe ha
lindedir. 

leri ile devlet şefleri lngiltereye iltica etmiş evveli Londraya gitmışler, sonradan Başvekil teşkilatı hü- tarafından Londrada leş. 
olan devletlerin adedi yediyi bulmuştur. Hükö Pierlot ile Hariciye Nazırı Spaak kendilerine kQmet Oİarak kil edilen üç komite, yu-

d. karıda saydığımız hükO· 
metleri, Londraya nakletmiş olan devletler, iltihak eylemişler ır. L--ta_n.,...ın~m_1..;;y-:o-r~-:' metlere verilen hak ve 

Norveç, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Po- • imtiyazlardan istifade etmiyor. lngiltere bu üç 

lonya, Çekoslovakya ve Yugoslavyadır. ~~ Rivayet edildiğine göre komiteyi tanımakla beraber, onları hükOmet 
yedi devletten altısının, Londrada yalnız bu· Sandıklar Belçika Başvekili Pierlot olarak kabul etmiyor. Şunu da ilave edelim ki 
kümetleri değil devlet şefleri de hazır bulunu· i Ç i n d 8 ile Hariciye Nazırı Spaak lngiltere General de Gaulle'un rıyaset ettiği 
yor. Londrada bulunan devlet şefleri Hollanda Fransayı terkettikten sonra Hür Fransızlar teşkilatını <la Fransa hükumeti 
kraliçesi Vilhelmin, Norveç kralı Haakon, Po· 20 Saat biran evvel lngiltereye va· olarak tanımıyor. 
lonya Cümhurreisi Raczikievitz, Çekoslovakya, La_b_i-lm-ek--i-ç-in-~Kaoıyonlarla nakledilen san· Şimdi Londraya iltica etmiş olan bu hü· 

Cümhurreisi Beneş, Yugoslavya kralı Piyerdir. dıklar içinde seyahat e~lemişler ve 20 saat bu k:imetlerin lngiltereye yapmakta bulundukları 
L"k b Grandu"şesı' prenses Charlotte, fec"ı seyahatten sonra Lızbona varmışlar, ora- l 3 ·ı u sem urg yardımdan bahsedelim : Norveçli er, mı yon 
Londraya değil, Birleşik Amerikaya iltica et- dan da Lonraya gitmişlerdir. lngiltere hükQ- tutan Ticaret Vapurlarile lngiliz ticaret filosu· 
roiş, Belçika kralı Leopold ise, hükQmeti Lon· meti, Londraya iltica etmiş olan bu hükOmet· nu kuvvetlendirmişlerdir. Belçikalılar, Hollon· 

draya nakllettiği halde, kendisi memleketinde !eri resmen tanımakta olduğu cihetle, bunlara dalılar, Belçika Kongo'su, Felemenk Hindis-
harp esiri olarak kalmağı tercih etmiştir. meşru bir vaziyet vermek için bir takım ka· tanı gibi çok zengin ve İptidai maddeleri bol 

!stili.ya uğrayan bu küçük memleketler nunlar tanzimine lüzum görülmüş, bu hükQ- olan müstemlekeleri, müşterek davanın emri 
hükumetleri, müşkülatla lngiltereye kaçmışlar· 1 1 da•l d h"h'" altı.na koymuşlardır. met ere kendi va an • arı üzerin e u um· 
dır. Profesör Gerbrandy Hollanda kabinesine, ranlık hakkını vermiştir. Bunun hukuki manası, Polonyalılar, Fransız hezimeti esnasında, 
La Hay'deki şeklile, Londrada riyaset ediyor. bu hükilmetlerin kendi vatandaşlarını seferber, garp cephesinde harp etmekte olan Tümen· 

General Sl.korski Polonyanın istila ve tak· !erinden ikisini tam teczhizatiyle kurtamağa 
ordular ihdas ve müstemlekelerini idare etme· 

siminden sonra yeni bir kabine kuroıuş ve leri demektir. lngiltere, bu hükQmetlerin mev- muvaffak olmuşlardır. Bu askerler, mütehassıs· 
Fransa mu"tareke akdedinceye kadar Angers d' .. t ki L d l d"l ların pek ziyade takdir ettikleri Polonya tay-cu ıyetını anıma a on rada temsi e ı en B 
•ehrinde kalmıştı. General Sikorski ile arka· yarecilerile mükemmel işler görüyorlar .. un· 
• k d A gers muhtelif memleketlerin işgal edilmesini tanı· dan başka Yakınşarkta hizmet gören bırç?k 
daşları, Fransız mütare esin en sonra n - mamış oluyor ve Aloıanyaya a-alip g-eldikten Polonya alayları vardır. Şunu da ilive edelım 
ten Londraya iltica eylemişlerdir. sonra da bu memleketleri tekrar ihya etmeği ki Polonyalılar Polonya Milli Bankasında 

Norveç kabinesine eskisi gibi, Londrada taahhüd etmiş bulunyor. m~vcııt altınları ve bazı harp gemilerini de 
Npgaardsvald riya,et ediyor. Belçikanın, Lon· • lnıriltereye kaçırmaja muvaffak o(mDflardır. 
drada bulunan kabinesi tamam dejildir. Alman 

Alman karargahı sürpriz 
hazırlı!lor 

Stokholm 9 ( a.a ) - Alman
ların Stalin müstahkem hattına 
karşı Pskov, Poltsk ve Borisov: 
Novograd ve Zolhini' den yaptıkla
rı ilk taarruzlar Sovyetlerin ikinci 
ve son müdafaa hattını yarmağa 

tahsis edilen Alman kovayı kiilli· 
yesinin almış oldukları istikameti 
açıkça göstermiyor. Bu hat Alman 
taarruzunun ilk mühim hedefleri 
olan Leniograd, Mosit0va ve Ki
yef'i himaye etmektedir. 

Ukrayna cephesinden avdet 
eden bir gazete muhabiri, şu ka~a
attedir ki: Almarİ umumi kararga• 
h 1940 de Fran91Z harbinJe oldu-
• 

1 
.. b" ,ürpriz b•ı:ırlamakta-

gu uzere ır 

dır. , k' Al 1 Ô le z.annedilıyor ı mao a. 

l·ınydilik en başta istihdaf ettikrrn ş 

leri mevkiler, Musmorı1k, Tallin, 
.s-ıenık, Kiye! ve Ode•adır, 

it 
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Elimizdeki stokun t ükenm e :~ t ı

ınallnl gazönünd• tutarak ı,ıe 

geç kalmış olmamak için büy ük 
fedaklrlıklar pahaa ına getırt

meQe muvaffak o l duğumuz 
0 1941 Süper" ser i aı, a tıizele r· i

mlzden oıç kalmadan bir tene 
jlmal)a bu günden ace le edin ı z. 

Radyo amatörleri nezdind ct 
bQyOk bir muvatfakıyet kazanan 
1941 modellerlmtz ne,riyatı alış, 
••sin tıbllliOI ve zarafetleri 
noktasından b i rer S<Jheser 
oldukfarı gibi fınnin en &on te
rakkil&rinl de c am i bulunmak· 
lodır ki P H 1 L 1 P S radyo 
fabrikaları bu ahizeleri si ze 
takdim etmekle mDftehirdır 

10 Temmuz 1941 

• Buz Dolabı • • • Aranıyor • • • 4 veya 6 ayaklı Buz • • • dolabı olupta satmak ar-• • zu edenlerin gazete ida-• • • remiz<' miiracaatları. 990 .. 
Bir daktilograf 
aranıyor 

Çt1lmrova Panıu~ Tarım 
Salış ~ooperatifleri Birli
ijı nı l crı : 

lljr:i ... ; ıı .i zce, esk~ \' l! ye.ui 
~ 

lı aı fl ı· re aşina en az orta 

• • : • • • • • • • • • • • • 

Satış Yeri: Raşit Ener müessesesi Belediye Caddesi. No: 61 P. K. 20 TL. 117 

tahsil görıııüş bir bayan dak
tilograf alınacaktır. Lise tah
sili görmüş olanlarla, lisan 
hilenler terc ıh .,Jilect'ktir, Mü
racaat ta rıhi 10/7/ 1941 cumar-

lt:si güniidür4-5-6-7.8-9-10 689 

Suvare 
9,15 

111 111 ··:::.. • •• 
1 'lfaıgfi oıı.t li3l~ll'iıcg;cesü 1 
8S1Slf.a:ı il~ ~'91©1©1® ©J~ • 

• • ~ l\,il .sı [!'(ş .aı m • • 

Suvare 
9,15 

Şaheserler şaheseri misli görülnıemiş 

Bir film 
......... ·~~······
" • 

--·;·:ı 
•• l~A• AlA rm<A 
·ı 

Yaratıcıları : ~lflSON fOl)Y ........ 
........ flOi'JJ\ hJı\SSIY 

Bir defa değil - on defa görmeğe layık 

İlaveten : 

MİKİ MA VU S 

Adana Belediye Riyasetinden : 
PARKE YOL YAPTIRILACAK 

J - Askeri tümen binası ile salcı lar arasındaki ordu 
caddesi parke olarak inşa edilecektir. Kapalı zarf usulile 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştır. 

2 işin keşif bedeli 10592.22 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 794.40 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 

Adana belediyesi fon işleri müdürlüğünden 53 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - ihale 18/7 /941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
J 6 da Belediye Encümeninde yapılacaktır . 

6 - Münakasaya girmek istiyen tahplerın ihale tarihin
den en az üç gün evvel belediye fen işl«"ri müdürlüğüne mü
racaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alma
ları şartdır. 

7 - Münakasaya girmek içın teklif mektuplarını ve sair 
evrakın ihaleden bir saat evvel yani saat 15 e kadar bele
diye encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi la
zımdır. 

8 - Bu iş bakında fazla malumat almak istiyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri dairesine müracaat eylemelerı 
ilan olunur. 3- 6- 8-10- 13 961 

Adana Belediye Riyasetinden: 
PARKE YOL YAPTIRILACAK 

J . Elektrik şirk e ti binası ile salcılar arası µarke yol 
inşaatı açık olarak eksiltmrğe konulmuştur. 

2 İşin keşif bedeli 6 l 49.30 l i radır . 
3 Muvakkat teminatı 461.20 liradır. 
4 İsteklilerın bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 30 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - İhal e 18/ 7/ 941 tarihine rastlayan cuına günü saat 
IS de B. encümeninde yapılacaktır. 

6 Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihin-
den en az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası al
maları ilan olunur. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin 
Adana b~lediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya girmek 
istiyenlerınde ıhale günü muayyen saatde belediye encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

3- 6 8- 10- 13 962 

Belediye Riyasetinden: 
Bugünden İtibaren Ekmeğin 950 
gramının 12,5 kuruşa satılacağı 
sayın halkımıza bildirilir. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Ne4riyal Müdürü : Avukat 
Rilat Y AVEROGLU 
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J AZlJK SiNltJIA 
(BU AKŞAM) 

Büyük bir ihtişam içinde çalkalanan senenin en 
büyük iki şaheserini birden takdim ediyor 

l 
Mevsimin en büyük mu va/ f akiyetirıi sinema dünyasın· 

da şimdiye kadar çevrilerı en güzel müzikli film 
emsalsız bir zenginlik 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Bütün kaplere hitap eden bir film aşkı anlayan, 

seven ve sevilenlerin hazin romanı 
il 

Ruhları okşayan nefis bir şaheser 

JAKİ KOOPER'in En güzel filmi 

Alayın Çocukları 
Heyecan macera güzel sahneleriyle vücüde getirilmiştir. 
Pep Yakında: 

Mevsimin en muhteşem neşe ve zevk 
şaheseri bir san'at harikası 

DEANNA DURBİN'in 
Alkış toplayacak biricik filmi 

BAHAR MELEGi 
Adana Birinci icra Dairesinden: 
Açık artırma ile paraya çevrilicek gayri menkulün ne 

olduğu: üç kıta hisseli tarla 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi , sokağı, nu

marası: adı .nanın Herekli köyünde, tapunun, mart 941 tarih 
ve 33,34,35 No sunda kayıdlı 

Takdir olunan kıymet: 7 hektar 9060 metreli tarla 
ile 4 hektar 4126 metreli tarlanın beher dönümüne 8 lira 
diğerinde beher dönümüne 1 O lira kıymet takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Birinci artırması 
4/8/941 pazartesi saat 10- 12 de 2inci artırması - 14/8/941 
perşembe saat 10- 12 de 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi ilan tarihinden 
itibaren 531 No. ile Birinci İcra dairesinin. muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için aç~ktır. ilanda ya
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, ışbu şartnameye ve 
53 l dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için ~ok.arda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya ınillı hır bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). . • • 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla dı.~er ~lakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul uzerındeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı ınüs~itelerile birlikte me
muriyctimize bildirmeleri icap eder. Ak~ı ~alde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelının paylaşmasından 
hariç kalırlar. . . 

4- Gösterilen günde artırmaya ~ştırak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu ınalumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunu_rlar · 

5 • Tayin edilen zamanda gayrı menkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetıni·ş· beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan dıger alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğo bedelle alınağa ~azı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gun müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde {133) 

Gayri menkul yukarıda gösterilen4/8/941 tarihinde Ada· 
na birinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 993 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki Film Birden 
l 

Büyük Okyanusun ortasında dünya cenneti 
HAITI adasında geçen en güzel fıml 

. 

Cennet Perisi 
Türkçe Sözlü 

BÜYÜK AŞK VE SERGÜZEŞT FiLMİ 
Allas ekispresinin unutulmaz yıldızı JOEL MAC 

GRAE tarafından vücüde getirilmiştir 

il 
En büyük rağbeti ve en çok alakayı celbetmiş olan 

GUNGADİN 
Fedailer A layı 

Stajyer Memur Alınacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliğinden: 
Halen mevcut bulunan ve ileride kurulacak olan satış 

kooperatifler imiz için müdür ve muhasebeci yetiştirilmek 
üzere stajyer memur alınacaktır . Aranılan şartlar şunlardır: 

1) En az lise veya ticaret lisesi mezunu olmak, 
2) 20-30 yaş arasında bulunmak, 
3) istihdamına mani kanuni bir kusuru olmamak, 
4) İki ay ücretsiz, dört ay umum müdürlüğümüzün tak

dir edeceği üçretle stajyer sıfatiyle çalıştıktan sonra yapıla
cak meslek imtihanında kazanmak. 

Talipler arasında lisan bilenlerle satış kooperatifleri or· 
taklarınııı birinci ve ikinci dereceye kadar kan hısımları 
tercih edilecekdir. 

Bu V«" mütemmim şartlarımızı kabul edecek gençlerin 15 
temmuz 1941 tarihine kadar bir mektupla umum müdürlüğü-
müze müracaatları ilan olunur. 6- 8- 10 977 

İLAN 
Belediye Riyasetinden 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 takım yazlık elbi
senin kumaşı belediyece verilmek üzre yalnız dikişi ve otuz 
iki çift fotinin yaptırılması açık olarak eksiltmeye konul
muştur . 

? - Beher takını elbisenin dikişinin muhammen bedeli on 
iki lira, beher çıft fotinin muhammen bedeli oıı liradır. 

3 - Elbise dikişinin muvakkat teminatı 28,80 ve fotiniıı 
muvakkat teminatı 24 liradır . 

4 - Şartnamesi ve ııumuneleri belediye yazı 'işleri kale· 
mindedir. isti yenler orada görebilirler, 

5 - ihalesi temmuzun 25 inci Cuma günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

10 - 14 - 18 - 22 994 

İLAN 
Adana Beled,ye Riyasetinden 

( 50000 Parke Taşı alıınacak) 
1 - Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol

larda kullanılmak üzere T oprakkale Taş ocaklarından çıka
rılmak şartile elli bin adet bazalt parke taşının mubayaası 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 487.50 liradır. 
4 - İhale 25/7/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 

de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
S - İstekliler bu işe ait keşif ve şartnameyi Adana Be· 

lediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 33 kuruş mukabilinde ala· 
bilirler. 

6 - Fazla malümat almak ve şartnamesini görmek isti· 
yenlerin Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve ın~· 
nakasaya gireceklerinde ihale günü muayyen saatde Beledı
ye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 o - 14 - 18 - 22 991 


