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Ankara 10 ( a. a. ) - Gümrük ve 
inhisarlar Vekili, refakatinde muhafaza 
Genel Komutanı olduiu halde Şark Vili· 
yetlerinde bir tetkik seyahatine çıkmıştır. 
Vekil Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan 
vilayetlerinde tetkikatta bulunacaktır. 

Berut Limanından Kaçan 11 Fransız 
Harp Gemisi iskenderuna Sığındı 

Gemiler 24 saat zarltnda limandan aynlmadıklan için hukuku düvel mucibin
ce silahtan tecrit edildiler; harp sonuna kadar burada bekletilecekler 
Suriyede Panik Başladı 

Bir çok Suriyeli, pasaportlarla 
Antakyaya akın ediyorlar 

Ankara 10 ( a.a ) - Haber aldığımıza göre lskeııderun limanına 
gelmiş olan 11 ha~p gemisinin başında bulunan filo kumandanı mahalli 

hükümete müracaat ederek Türkiye limanına iltica etmiş olduklarını 

tasrih etmiştir. Bunun üzerine gemilerin silahtan !ecri~ edilmelerine 
başlanmış ve mürettebatı temamen enterne edilmiştir. 

Antakya 10 ( a.a ) - Beyruttan kaçarak lskenderun limanına ge· 

len Fransız harp gemilerinin sayısı 11 i bulmuştur. Filo kumandanı da 

gelmiş ve daha bir kısım gemilerin lskenderuna gelmekte olduğu anla
şılmıştır. Suriyede ,ıanik başlamış ve bazı kimselerin aileleriyle ve mun
tazam pasaportlarla Antakyaya akına başlamışlardır. 

• 

devletler hukuku kaidelerinin tatbik edileceğini ilave etmiştir. Bu mü· 

nasebetle hulasaten devletler hukuku kaidelerinin ne demek olduğun-
dan bahsedelim : ' 

Muharip devletlerden her hangi birinin harp gemileri her hangi 
bir suretle bitaraf bir limana sığınırlarsa o limanda ancak 24 saat kala

bilirler. Sığınan gemilerde eğer bir arıza mevcut ise « makinalarının bo

zulması gibi » bu arızalar tesbit edilir ve sakatlık geçinceye kadar 

gemilerin limanda kalmalarına müsaade olunur. Yok eğer gemiler bu 

limana enterne edilmek için gelmişlerse bu taktirde gemilerde mevcut 
silahların makanizmaları alınır, cephanesi dışarı çıkarılır idare olacak 

. kadar kömür bırakılarak harp sonuna kadar burada bekletilir . 

Ankara 10 ( Radyo gazetesi ) Anadolu ajansı verdiği bir haber· Netice itibarile, l 9 ~enderuna iltica eden gemilerde 24 saat zarfında 
limanı terketmezlerse ızah ettiğimiz muameleye tabi tutulurlar H • F r . arp 
sonunda eger ransa ga 1P gelirse gemiler iade edilecek, mağlGp olursa 

donanmasından ı 
irfilo toplanacak olan sulh konferansı gemiler hakkında bir kar verecektir. 

de berut limanında bulunan Fransız harp gemilerinden on danesinin 1 Fransızb 
lskenderun limanına iltica ettiklerini, bu gemiler araıında 10 bin tonluk 
bir petrol gemisinin de bulunduğunu bildirmiş ve bu gemilere karşı 

--~----~ı.=in=g=i=liz=ı=e=r :;-ı;;L~i7tv~in~o~f~ Bir dün ya ı 

Beyrut beyanatta 
oııuııuc 1.-•--.-'-

harbinin 1 
arifesinde miyiz? 1 

Yazan: cAvlo O RAL General Dentze ''Sonuna kadar 
müca dele 
edeceğiz,, 

B
ir iki gün evellsi Amerikan 

kıtaları lzlanda adalarına çı
karıldı. Bu suretle Danımarkaya ait 
olan ve lngiliz işgalı altında bulu-
nan lzlandaya şimdi Amerikan kuv- \ Sovyet Tayyareleri Tarafından 
vetleri de yerleşmiş oldu. Her hal- l---~K~o~··~s~t~e:..!n~c~e~'_:d~e:_;n'..,_-:B~i_:r~~M=~a~n~z~a=r=a::-:~ 
de Mister Çörçilin de avam kama-

t öldürücü ateşi ve hücumlarla mu-
rasında söylediği nutukta işaret e · Finlandiya cephesinde 
tiği gibi bu hadiseyi Amerikan si- B' s yet fırkas ı kabe~ar~ı~~:ı;~ihala devam eyle-
yasetinde harbe mü:lahale şeklinde 1 r OV mektedir. Düşman ağır zayiata uğ· 
en ciddi ve esaslı bir adım olarak 

görmek mümkündür. '1 mha edildi r•mL:pt:1 1r~tikameıinde kıtaıarım" 
MalOmdur ki, lzlandanın Atlan· 

d Köstence, Rus tay· düşmana karşı muvaffakıyetli mu-
tik de stratejik bir kıymeti var ır. kabil hücumlar yapmaktadır. 
Şimdi Amerika buraya yerleşmek- yareleri tarafından Novograd . Volinsk· istikame· 
le büyük Britanya adalarına da çok tekrar bombalandı tinde bütün gün fırkalarımızla dü~-
yaklaşmıyor oluyor. Führerin umumi karergiihı; 10 manın büyük motörlU kuvvetle;• 

Tabii bu hareketi Amerikanın a. a. - Alman resmi tebliği: arasında şiddetli çarpışmalar 0 
• 

takib etmekte olduğu siyasetin ica· Şarkta harekat ilerlemkte de· muştur. Diğer istikametlerde kıta· 
batındanolarak kabul etmek liinm- vam etmektedir. Finlandiya cep• !arımız anOdane çarpışmakta. ve 
dır. Çünkü mister Ruzvelt lngilte· hesı"nde, Finlandiya kuvvetlerinin .1 · · h f etmektedır. mevzı erını mu a aza t-rlü 
reye yaptığı yardımın istenilen şekil- ihata hareketlerinden müzaheret gö- Tayyarelerimiz düşman mo 0b 
de müsbet bir netice vermediğini bir ren Alman kuvvetleri, kuvvetli cüzü tamlarına karşı harekitta u-
çok dafalar takrar etmiş durmuştur. "tahkim edilmiş bulunan Talla şeh· bulunmuşlar ve yerde düşman tay· 
Bunun da sebebi gayet açıktır. Zi- rine, günlerce süren şiddetli mu· h · · 1 di yareleri ta rıp etmış er r. . F iç· 
ra Amerikadan gönderilen tayyare harebelerden sonra 8 temmuzda Tayyarelerimiz Köstenceyı, S e 
ve harp malzemesi ·yüklü vapurlaa girmi•lerdir. ya ve Surina'da limanı ve na ıy 

ı • h tarı· rın yarısı hatta üçte ikisi ngilte- Buradaki Sovyet fırkası imha vapurlarını, Plueşti petrol sa a 
reye muvasalat etmeden yolda Al- edilmiştir. nı bombardıman etmişlerdir. h 
man tahtelbahirleri tarafından ba- Rus teblig"i: Köstence'ye karşı yapılan ta~: 
tırılmaktadır. va taarruzunda bombardıman 

Artık tecrübe ile bu vaziyetin Muskova: 10 a. a. - Sovyet yarelerimizden 5 i 14 düşman tay· 
uzun müddet devam edemiyeceği sabah tebliği: yaresiyle karşılaşmışlardır. V~k~a-_ 
b 1 k 1 1 9 Temmuz bu-tu·· n gün Ostrov, Po· gelen hava muharebesinde bır t Y ir hakikat o ara an _aşı mıştır. 
Çünkü bu telefata ne lngilterenin lotsk, Novogra-Volinsk istikametle· yaremiz düşmüştür. o 

serveti ve ne de Amerikanın sen.ı· rinde yarma yapmağa teşebbüs eden \ 
yii kili gelebilecektir. büyük düşman zırhlı ve motörlü cü· 

Şu halde bu vaziyete karşı en zütamlarına karşı şiddetli çarpışma-1 
esaslı tedbir, en kestirme şekil ye· lar devam etmiş kıtalarımız aded-
ni çareler bulmaktır. Bu da olsa ce faik düşman kuvuetlerinin ileri 
olsa Ame~ikan filosunun bizzat hareketine mani olarak anO<İane 
işe karışması ve vapur batırılma- bir muharebeye tutuşmuş bulun. 
sına mo.ni olunmakla kabildir. maktadır. 

işte Birleşik devletler gerek Polosk istikametinde düşman 
kendi siyaseti ve gerekse lngilte· bu sabah taarruıunu yenilemiştir. 
reye vadettiği yardımını işe yarar Kıtalarımız düşmanın taarruzuna top· 
bir surette başarabilmesi ,bakımla· larımızın ve kati mitralyözlerimizin 
rından büyük ehemmiyeti olan bu 
karara varmış ve lzlandaya ·asker 
ihraç etmiştir. Eğer Amerikan 
gazetelerinin israrına bakılacak 
olursa bu devletin Dakara da el 
atması beklenebilir. 

Yalnız böyle lbir ~teşebbüsün 
Fransız mukavemetile karşılaşaca· 
ğı için yapılıp yapılamıyacağı hak: 
kında şimdiden bir söz söylene· 
mez, 

Ancak bugün için en dikkata 
••yan mesele lzlandanın işgalinden 
ıonra Amerikıı ile Almanyanın yek 

diğerine karşı alacakları vaziyet 

olacaktır. Çünkü Amerikanın iz. 
landayı işgal etmekte maksat ve 

gayesinin açık olduğuna göre, Al 

manlar bu durum karşısında ne 

gibi bir hattıhareket takip ede· 

ceklerdir? Alman tahtelbahirleri 

Amerikan filosunun himayesinde 

nakliyat yapacak vapurlarada ta· 
arruzlarına devam edecekler mi .. 
dir? 

İstanbul gazeteleri 
4 sahil eye. iniyor 

.. ~ en· 
Mevsuk bir menbadan ogr 

1 dig" imize göre, hükOmet, mom e· 
· t ve ketimizde çıkan Cumburıye h 

Tan boyundaki gatelerin 4, d~ a 
k .. -k boyda gazetelerin 6 sahıfe· 
d~~u fazla sahifede intişar edeme· 
meleri hakkındaki karara tekrar 
dönmek üzeredir. 

Almanyanın bu taarruzu de· 

vam ettirmek mecburiyetinde oldu

ğuna göre,_ ~ki devlet. arasında_ ç_ı_
kacak iktılaf Amerıkaaın bılfııl 
harbe girmesi için bir vesile vermiye· 

cek midir?Elhasıl Almanyanın At· 
lantik siyaseti çok nazikleşmiştir. 
Çünkü lzlandanın işgalinden son· 
ra Almanya ile Amerika ara9ında 
ihtilaf ictinab edilemez bir şekil 

( Devamı Üçüncüde ) 

ültimatom 
verildi 

lnglliz istihbarat 
nazırı "Vakti ge· 
lince Fransız hU 
kQmetilede dost 
olacaAız,, diyor 

-RADYO-
- Gazetesi -

Orta şarktaki askeri harek.il
ta bir nihayet vermek imkanını 
bağışlaması bakımından gunun 
en ehemmiyetli hadisesini Suriye 
de lngilizlerle Fransızlar arasın 
da mütareke yapılması teşkil 
etmektedir. • 

Çörçil Suriyede mütareke 
yapılacağından Msmen avam ka 
marasında bahsetmiş ve fakat 
resmi bir anlaşmaya varıncaya 

kadar harekata devam edilece
ğini beyan eylemiştir. 

lngiliz istihbarat nazırı da 
mütarekeyi mevzubahs ederek 
• bu Şartlar altında Fransızlar· 
la görüşmekle çok bahtiyar ola 
cağız. Bizler yalnız Fransızlarla 
değil vakti gelince • Fransa hü
knmetilede dost olmaya çalışa· 
cağız.» demiştir. 

iki lngiliz nazırının söyle· 
diklerinden çıkan mani. şudur: 
Bu mütareke; bozulan lngiliz· 
Fransız dostluğunu yeniden dü· 
zeltnıek bakımından çok mühim ı 
görülmektedir. 

Vişiden gelen bir telgrafa 
göre, Fransız ve lngiliz kuvvet 
leri kumandanları mütareke şart 
larını tetkik etmektedirler. Bu 
Şartlar ayrıca Vişi hukQmetine 
de tevdi edilmiş ve orada da 
tetkike başlanmıştır. Pariste 
bulunmakta olan amiral Darlan 
da mütarekeden telefonla haber· 
dar edilmiştir. 

Suriyedeki lngiliz kuvvetle-
ri kumandanı general Vilson ise 
Kudüs rady»su vasıtasile gene
ral Dentz'e bir ültimatom tevdi 
etmiştir. General Vilson lbu ül
timatomunda ine-iliz kuvvetleri
nin Beyruta yaklaştıklarını ve 

( DeYJamı üçüncüde) 

Nazilik ve Hitlerci
llk baki kaldıkça, 
müstakil hareket 
eden hiç bir mem
leket kendini em
niyette hissedemi· 
yecektir.,, 

Moskova: 10 a. a. - Tas: 
Litvinof 8 temmuz akşamı rad

yoda lngilizce olarak aşağıdaki 
nutku söylemiştir: 

«- Sovyetler birliğile Alman
ya arasında bir ademi tecavüz 
paktı olmasına ve bu paktın bizzat 
Hitlerin müteaddid resmi beyana
tiyle teyid edilmiş bulunmasına 
rağmen Hitler Almanyasının sulh
perver Sovyetler birliğine karşı 
yaptığı hainane tecavüz, müstakil 
hareket eden hiç bir memleketin, 
Nazilik ve Hitlercilik baki kaldık· 

ça, k e n d i n i e m ~ .i Y. e ~. t .. c 
h i s s e d e m i y e c e g ı n ı bu tun 
dünyaya isbat etmiştir. Hiç bir 
muahede ve pakt Hitlerin cürüm 
ortaklarının imzasını taşıyan hiç 
bir taahhüt, hiç bir vaad, teminat 
ve beyanat ve aradaki dostane 
münasebetler tahriksiz ve beklen
medik bir hücuma karşı kili bir 
garanti teşkil edemez. Hatta biz· 
Hitlerin imzasını taşıyan bir sulh 
muahedesi bile Almanyanın dile
diği zaman yeni bir hücum yapıl
masına mani değildir. 

Bizzat Hitlerin ve cürüm ortak ... 
!arının kendi yazılarındnn, bunların 
kendilerini, milletlerin müşterek 
cemiyeti vahşi hayvanlardan ayıran 
sulh varlığı, beynelmilel taahhütler, 
ahlak, şeref, insaniyet velhasıl bir 
kelime ile medeni mefhumlarların 
hepsinin üstünde gördüklerini Öğ· 
renmiş bulunmıyor muyuz? 

Şimdi Avrupa'da ve diğer kı· 
taların bazı kısımlarında yangın 

vardır. 12 deıı fazla devlet istik
lillerinden mahrumdur. Bu devlet
ler üzerinden çekirge sürüleri geç
mi; tarlalar gibi yağma edilerek ha
rabezara dönmüş ve milletleri esa· 
rete mahk1lm edilmişlerdir. 

Hitlorle yapılmıf bitaraflık. ade-

ilk hedef 
Leningrat 
Stalin hattında 
açılan gedik 
oldukça 
mühimdir 
Şimaldeki hareka
tın hedefi : Alman· 
Fin o r d u la r ı n ı n 
Moskovaya hare· 
ketlerini kolaylaş· 
tırmak ... 

Radyo 
gazetesi 

-
Şarktaki askeri harekat 

hakkında bugün gelen• haber· 
lere göre, Almanlar cephenin 
üç bölgesinde mühim inkişaflar 
kayıt etmiş bulunmaktadırlar. 
En şimalde Peipus gölünün ce· 
nubunda O s t r o bölgesinde 
Stalin hattına karşı bir baltalık 
mücadelede Almanlar bu kısım· 
da hattın derinlilrina nLinlu-...a 
Velina nehrinde mühim bir 
köprü baıı kurmuşlardır. Al
manlar şimde bu köprü başı 
mevkini derinliğine ve genişliğine 
inkişaf ettirmek ıçın gayret 
sarf etmekte ve mühim takviye 
kıtaları getirmektedirleri. 

Almanların muvaffak olduk· 
ları diğer cephe kısmı da Os
tro ile Polotsk arasında Sebeş 
cephesidir. Alman tank birlikle
rinin Sebeşte yarma harele.eti 
yaparak doğuya döndüklerini 
bizzat Sovyet resmi tebliği 
bilclirmektedir. 

Alman zırhlı ve motörlü 
birlikleri Letonya cephesinde 
Divina nehrini geçerek Volkot· 
si'ye ilerlemişlerdir. Sovyetlere 
göre; bu bölgede Almanlar çok 
ağır zayiat vermişlerdir. 

Fakat Sovyet tebliğinde 

taarruzun durdurulduğuna dair 
hiç bir işaret olmadığına göre 
harekat Almanlar lehine inkişaf 
ediyor demektir. Alman hareki· 
tının en ziyade şimal cephesin
de inkişaf etmekte olduiuna 
bakılırsa, Almanların Leningra· 
da karşı harekete geçmek is
tedikleri ve Leningrad kapıla· 

rında bekleyen Alman - Fin 
ordularının Moskovaya hareket
lerini kolaylaştırmak istedikleri 
anlaşılmaktadır. 

Kief'in batısında Novograd
Volinsk bölgesinde !Sovyetler 
mukavemet ettiklerini iddia edi
yorlarsa da Alman kaynakları 

bu bölgede dt Alman kıtalarının 
ilerlemekte olduğunu bildiriyor. 

Romanya cephesinde Ru· 
men ve Alman kıtalarının bazı 

noktalarda Dinyester nehrine 
vardıkları haber verilmektedir. 

demi tecavüz ve dostluk paktları 
gibi asılsız bir perde arkasında 
hala sefilane ve sözde müstakil bir 
mevcudiyet geçiren birkaç memle· 
keti yakında ayni akibetin bekle
mediğinden kim şüphe edebilir?_ 

Hitler tarafından 6 sene uııra· 
şılarak ihtimamla hazırlanan mu· 
azzam Alman harp makioasi'!e 
karşı yapılan şid~etli_ müca~eldın 
sıklet merkezi, şımdı Aınerık; an 
. • d örmekte olan lngıltere 

falı yar 1~ g 1 ına ve bilhassa 
ile nomınbon ar h ·ı d"l . 

1 irJiıı-ine ta mı e ı mı-? Sovyet er 
bulunmaktadır. • 

1:1 memleketlerın karşılaştık· 
Jarı y:eane vazife müşterek ... düşma• 
08 karşı sonuna kadar amansıı 
mücadele etmektir.» 
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1 

yıpratma harbi! 
Amiral Tirpiç 

hatıratında dlyorki : 
" 1941 h2rbi başlar 

başlamaz, Alman Tahtel· 
bahirlerine, /ngiltere etra· 
fında rastlıyacakları her 
gemiyi kayıtsız şartsız 

batırmak e~ri verilmiş 
olsaydı, düşman teslim 
olacaktı ... 

-
tereyi istila etmek, yahut onu çok Şayet Almsnya, Rusyaya ga· 

k ı ·ıp gelirse esas davasını ( Y'ni in zaman geçmeden yıpratıp ezme 
esastır. giltereyi yıpratmayı ) gaye ittihaz 

ki ederek muayyen bir sınırda dur· Yıpratma harbinin sı et mer-
kezini deniz nakliyatı teşkil etmek- mak mecburiyetindedir. Bu sınır, 
tedir. ağlebi ihtimal zengin demir, pel· 

d rol ve yiyecek madde kaynakları· 
lngiltereyi deniz cephelerin e nı ihtiva eden Baki\.Ural hattı 

Yıpratmak için kullanılan silahların R 
1 1 olabilir. Bu takdirde Almanya us· 

en tesirlisi tahtelbahir er e tayya· f b 
'lk yanın tersanelerini ve tayyare a 

relerdir. Filhakika bu senenin ı • 
rikalarını tahtelbahir ve hava kuv 

baharından itibaren bu iki silahın 
· d l ·ı· veli yapmağa tahsis ederek deniz· 

• Okyanuslarda ve Akdenız. e. ngı_ız 

1 ngiltere, kıtalar• şamil İm· d b 1 d !erde bu vasıtalarla İngiltereyi yıp· 
nakliyatına ağır ar e er ın ırmege 

Paratorlug" unu bahri nüfuz · 'dJ' d. • ratmag" a son hızını verecektir. 
başladığı ve zayıatın cı ı en ışe-

ve siya<i hulOl ile tesis ederken, ler doğurduğu en salahiyetli ağız· Bunun bu yaz içinde tabak· 
donan:na varlığına en büyük ehem· lardan ışitilmektedi. kuk edip etmemesi Rusyanın mu· 
miyeti atfetmiş ve muazzam impa· Son zamanda Amerikanın tay· kavemetine bağlıdır. Her halde ge· 
ratorlug· unun bekasında her şey· b k h rek lngiltere ve gerek Amerika· 

Yare taşıyan gemilere üyü e em· .. 
den e-vvel donanma kuvvetine bel da gemi ve tayyare inşaatında go-

l miy-el vererek yük vapurlarını tay· 
bag" lamıştır. Filhakika ngilıere, rülen muazzam faaliyet, bütün Av 

d yare gemisi~haline getimeğe gayret 
1914 harbini takip eden sulh ev- rupa sanayiine dayanan Alman ta 

d ettiği görülmektedir. 
re<inde mali müşkülaı y_üz~n d:n Bu tedbirin alınmasına yegane: arruz silahlarının denizlerde şimdi 
donanma in~aat 1111 a 5g3 rı 18 e ye kadar görülmemiş mikyasta gi· 
indirmi< ve ınasrafı azaltmak için sebep; Alman tayyarelerinin hücu- b k 

harp ge
.milerinden bir kısmını fesh muna karşı Atlantikte lngiliz ve rişeceği yıpratma har ine arşı 

1 ·ı koymağa matuf olsa gerektir. 
Veya kadro haricı etmiş ise de Amerikan vapur arını tayyare ı e 

k d 'd' Hülaoa : 1939 dünya harbinin 
dell ·ız tı'caretinin h>rp kayıplarıı11 himaye etme üşüncesı ır. 

dönüm noktası ad 
telafi etmek içiıı ~ Alman harp planına göre, nihai zafer için lngiltereyi ya İstila dedilen Alman· 

gerek inşaat tez 1 etmek, yahud onu çok za:nan geçmeden yıpra.tıp ezmek. esastır. Yı~· Rus harbi bir ta 

gahlarına ve ge· ratma harbinin siklet merkezini denız ~~klıykatlıl tetkıl 1~'hı"ktedır. raftan Almanyayı 
rek vapur kum· lngiltereyi deniz cephelerinde yıpratmak ıçın u anı an sı a arın en kıtada yıpratmağa 
panyalarına aza tesirlisi tahtelbahirle tayyaredir. .... yararken diğer 
mi kolaylıklar l d 

k r Atlantı'k muharebesine taraftan ngiltereyi denizter e Y
1
P 

gö;tererek deniz nıüna a a~ını~ ratarak teslime mecbur kılmak pla· 

inkişafına ıayık oıduğu ehemnııyetı Alman denizaltıları mum başlangıcını ifade etmekte· 
vermiştir. d• dir. 

lngiliz milletinin Avrupa kıta· devam e ıyor Öyle görülüyor ki, harbin bun 
dan sonraki safhası denizlerde ve "odan denizle ayrılmış büyük bir 

ada üzerinde sakin olması ve di
ğer milleflerden evvel davranarak 
deniz aşırı müstemlekeler elde 
etmiş bulunması, bir taraftan de· 

nizciliğe, diğer taraftan deniz 
yollarının ,emniyet ve serbestisine 
hayati bir kıymet vermesini mu
cib olmuştur. Yirminci asrın hi· 
dayetin kemal derecesin_i .. bulan 
inkişaf eden Alman sanayıının de· 
niz yollarile dünya pazarlarına 

yaptığı ihracat karşısında sende· 
lemiş ve az bir zaman zarfında 

lo&"iliz malı marul pazarlarda Al· 
man emtiasına yerini terketmek 
mecburiyetinde kalmıştır. işte bu 
iktisadi rekabetten doğan ve ha
kikatla bir Alman • lngiliz müca
delesinden başka bir şey olmıyan 
1914 dünya harbi her iki rakibin 
yekdiierini yıpratarak mailQbiye· 
te duçar etmesi gayesile dört se

hava ı 
oldu· havada cereyan Şimdiki halde Alman 

kuvveti şarkta meşgul 
ğundan, Atlantik muharebesine da· 

ha ziyade tahtelbahirler devam et· 

mektedir. 

edecektir. 
A. B. 

ne §Ürmüştür. 

Amiral Tirpiç 1e göre 

O harpte Almanya düşmanı· 

nı denizlerde yıpratmak 

emeliyle fevkalbeşer gayretler sarf 
ederken dört yıl sonra kendisi 
bitap düşmüştür. 

Rusyaya karşı vukubulan Al· 

man taarruz harekatında; \ngilte· 

reyi denizlerde yıpratmak gayesini 

dıaic'ilchtfa- trog-hi- c5fu'r ·ınn~·· ••• 
Gerçi A(manyanın Rusyayı İs· 

tili emeli, bir mukavemet harbine 
hazırlık tedbiri olarak mütalaa e· 

dilmektedir. Filvaki bu mütalaa 

Rusyanın iptidai madde ve iaşe 
kaynaklarını ele geçirerek harbi 
uzun müddet idame etmek bakı· 
mından, Almanya için 
olarak kabul edilebilir. 

bir zaruret 

Fakat denebilir ki, Rusya ha

rekatına, lngiltereyi ve hatta onun 
imdadına koşacak Amerikayı de

nizlerde yıpratmak esası hakimdir. 
Bir faraziye o.>larak Alman ordula· 

rının Rusya üzerinden Hindistan 

seferine girişeceği ileri sürülmekte 
ise de İngiltereyi denizlerde yıp· 
ratmak bahis mevzuu olunca, Al. 
man yürüyüşünün Hindistana doğ. 
ru uı.ayacağına pek ihtimal veri· 
lemez. 

Halkevinin köy gezisi 
Önümüzdeki pazar günü Hal· 

kevimizdon kalabalık bir grup 
zentinlik köyüne gidecektir. Köy
de hasta bu\un an\aT' muayene edi· 
\erek ilô.ç\arı verilecek, köylüyü 

malar yapılacaktır. 

Bölge tenis 
şampiyonluğu 

Bölge tenis şampiyonluk müsa. 
bakaları bu ay içinde yapılac•klır. 
Müsabakalara bölremizdeki kulüp
lerin kadın ve erkek tenisçileri 
iştirak edeceklerdir. 

YUksek zir aat enstitU· 
sUne t alebe alın ıyor 

Ankara yüksek Ziraat enstitü· 
sünün ziraat, veteriner ve orman 
fakültelerine talebe kaydine baş· 
lanmıştır. Enstitüye lise ve muadi
li mektep mezunları parasız yatılı, 
paralı yatılı veya nehari ol rak 
kabul edilmektedir. Parasız yatılı 
olarak enstitüye girmek istiyenler 
biyoloji, fizik, kimya, cebir, Türk· 
çe, tahrir ve bir yabancı dilden 
seçim imtihanına tabi tutulacaklar
dır. Seçim imtihanları lstanbul ve 
Ankarada ynpılacaktır. 

DAHİLİ HABERLE R 

Kızılagdak 
ihtilas davası 

• 
l 

45,573 lirayı zimmetlerine geçir· 
mekten suçlu veznedarın ve 
m e m u r la r ı n muhakemelerine 

başlandı 

Ankara - Kızılay Cemiyeti hesabatından 45.573 lira 86 kuruş 
ihtilas yaptıkları iddiasiyle mevkuf bulunan Kmlay veznedarı 

Celil Sanıl, vezne kıltiplerinden Sami Tipas ve muhasebe memurların· 
dan Şemsettin Karamızrak hakkındaki oavaya evvelki gün Ankara ağır 
ceza mahkemesinde başlandı. 

Riyaset makamında Sabri Yoldaş, azalar Lebip Altıok ve Reşat 
Bayramoğlu, iddia makamında müddeiumumi muavinlerinden Zihni Beti! 
bulunuyordu. Kızılay cemiyeti avukatı Fuat Ömer Gelinoğlu, Cemal 
Hazım ve Fehmi Kural da mevkilerinde yer aldılar. 

Celse açıldıktan sonra evela usul üzerind~ münakaşalar oldu. Avu· 
kat Fuat Ömer Keskin hazine avukatı, Fehmi Kural Ziraat Bankası 
avukatı oldukları için maznunlara avukatlık yapamıyacakları iddia maka
mınca ileri sürüldü. Hakimler heyeti her iki avukatın bu davada avu
katlık yapmalarında bir mahzur olmadığını ifade ederek duruşmaya ka
bullerine sözbirliğiyle karar veı ildiğini bildirdi. 

Bundan sonra maznunlar isticvap edilmiye başlandılar. Her birinin 
ifadesi ayrı ayrı okunarak buna ilave edecek bir şey olup olmadıgı 
kendilerinden soruldu. Bu istic,•ap ve ehlivukuf raporu üzerinde maznun· 
ların mütaleaları, bunlara verilen cevaplar tam beş saat devam etti. 

Maznunlar ihtiliisla alakaları olmadığını söylediler. Her biri de me
suliyetin kendisinde değil, diğerlerinde olduğunu tekrarladılar. 

Bundan •oura ehli vukuf raporu üzerinde maznunlar ne d~şündük
lerini anlattılar, her üçü de kendi bakımı~dan rapordaki hatalara işaret 
etti. Vakit bir hayli geçmişti. Şahitleri dınlemek v• tahkikatı tevsi et
mek için muhakeme bugün saat 9.30 a talik edildi. 

Hukuk lakültelerinin 
terli sartları değisti 

Ankara - İstanbul Üniversi
tesi hukuk fakültesi ile Ankara 
huktık fakültesinde talebenin 
bir sınıftan üstün sınıfa terfi ede
bilmesi şartlarına dair her iki fa· 
külte lisans, tedrisat ve imtihan 
talimatnamelerinde bu hasusa taal· 
luk eden hükmün değiştirilmesine 
lüzu m a-örtalmüştür. Bu tadile se
bep talimat namede ta lebenin terfi. 
t"..&ahöl.-a "-•rtl•rınııt rlsai• m•vf"n .. 
nükmün maksadı tam ifade ede-

meyişi bazı kısımlarının 1-ıirbirle· 
riyle mütenakız bulunuşudur. 

Hukuk fakültelerinde talebe· 
nin üstün bir sınıfa terli edebilme 
şartlarını gösterir yeni hüküm ta
lim ve terbiye heyeti kararına gö
re şöylece tesbit olunmuştur: 

" imtihanı başarabilmek için 
yazılı ve sözlü bütün imtihan nu· 
maralarının vasatİ!tİ yediden aşağı 

olmamak ve her hangi bir ders-
- -
A raba t ekerlek demiri 

Bir müddetten beri, şehrimiz· 

de mevcudu kalmayan tek ve çift 

atlı arabaların tekerlek demirleri, 

iktisat vekaletince şehrimiz ziraat 

bankasına gönderilmiştir. Şına de· 

mirleri, ziraat bankası vasıtasiyle, 

araba sahiplerine ihtiyaçları nisbe· 
tinde verilecektir. 

ten aşağı numara almaıııış bulun· 
mak lazımdır, Yaz devresinde bu 
vasatiyi doldurmıyanlar veya bu 
vasatiyi dolrlurmakla beraber iki· 
den fazla dersten beşten aşağı nu· 
mara almış bulunanlar ikmale ka· 
lırlar ve ikmal devresinde sözlü 
imtihanların hepsine girerler. An
cak yaz imtihan1nda aldıkları nu· 
ma ra.larının vasatisi yediye varıp 

dersten beşten aşağı 

mış olanlar yalnız bu 
tekrar imtihan edilir 

L.!- - · '")".. :ı.: 

numara al

derslerden 
Yalnız bir 

dersten beşten aşaiı numara al
nuş olanların diğ'er numaralarının 

vasatisi dokuzu buluna beşten a. 
şağı olan ders numarası fakülte 
meclisi karariyle beşe çıkarılabilir. 

Pröfesörler meclisi lüzum görürse 
talebe bu clersten tekrar imtihana 
tabi tutulur ve alacağı nota göre 
muamele görür. 11 

Ç i v i gelecek 
Öğrendiğimize göre, şehrimize 

ikinci defa olarak çivi gelecektir. 
Hatırlardadır ki bundan üç ay ev

vel lstanbuldan 3 bııı kilo çivi 

getirilmiş ve ihtiyaç sahiplerine, 

viliyetin lensibi ile, tevzi eeilmiş· 

ti. Bu defa vilayetimize tahsis edi· 

len çivi miktarı 2 bin kilodur. 

1 ._ _P_O_L_l_T_l_K_A_l 

Şarki 
Afrika 
harekatı 
Y Geçen kış ay-

a z a n !arı zarfında 
A. Ş. lngilizler tara· 
Esmer fından ltalyan 

şarki Afrikasına karşı girişilen 

büyük taarruz, gelen son haber
lere göre, artık sonuncu tasfiye 
safhasına gitmiş bulunuyor. Ha· 
rekat başladığı zaman, ltaya'nın 
elinde geniş bir imparatorluk 
vardı. Eritre, somali ve Habe. 
şistan'dan terekküp eden bu im
paratorluk, altmış senelik mesai 
neticesinde kurulmuş ve müda· 

faası için de büyük gayret sar· 

!edilmişti. Faşist rejimi, Şarki 

ltalya Alri~asının tekamül ve İn· 
kişafına büyük ·ehemmiyet verdi. 

Ve ltalya'nın harbe iştirakine 
amil olan beşlıca sebep de Af
rika imparatorluğunun Fransa 
aleyioe genişletilmesi düşüncesin .. 

den ibaretti. ltalya'nın şarki ve 

şimali Afrika müstemlekeleri, an
cak lngiltere ve Fransa tarafın· 
dan yapılacak bir taarruz hare

ketine karşı hassu bir vaziyette 
idiler. Ve ltalya harbe girdiği 
takdirde Afrika müstemlekeleri

ne karşı müşterek hareket et. 
mek, lngiliz ve fransız harp pla
nının bir safhasını teşkil ediyor· 
du. lngilterenin yalnız başına, 
ltalyan imparatorluğuna karşı ha
rekete geçmesi muhtemel görün
müyordu. ltalya'nıo, 10 Haziran 

1 1940 tarihinde harbe girerken, 
bu kararı üzerine amil olan dü
şünce de şüphe>iz bu olmalıdır. 
ltalya, Fransa'nın yardımından 
mahrum kalan lngiltere'nin ita!· 
yan müstemlekelerine karşı ha· 
rekete geçecek vaziyette bulun· 
madığını düşünmüş olacaktır. 

Hakikaten 1940 senesi ya· 
zında Fransa'nın mücadeleden 
çekilmesini takip edee günler ıar· 
fında ln&'iltere'nin, her hanri 
cephede taarruza geçmesi şöy-
1• ~ ..... .," . ""lhoer dcv)ctlcrine ı -

karşı mukavemet edebilecegi bile 
şüpheli görünmekte idi. Fakat 
Ağustos ve Eylul ayları zarfında 
Alman tayyare hücumlarına karşı 
mukavemet etmeğe muvaffak 
olan lngiltere, •enenin sonbaha· 
rında İtalyanlar tarafından Mısır'a 
karşı girişilecek olan bir taarruz 
hareketini de defetmeğe hazırla· 
n1r gibi görünüyorken, ansızın 

şimali Afrika'da taarruza geçi· 
yordu. Ve yıldırım süratile Graz
ziani ordularını kısmen esir, kıs· 
men de İll'ha ettikten sonra &"eri 
kalan kıamını da Bingazi'nin öte· 
sine kadar kovaladı. Bunu müte
akip de şarki Afrika imparator· 
luğunun tasfiyesi başladı. 

ltalya'nın şarki Afrika impa· 
ratorluğu şu müstemlekelerden 
terekküp ediyordu: ltalya'nın en 

f Devamı üçüncüde/ Kayzer Almanyasımn a~ıkdeniz do
nanmasını yaratan büyük amiral 
Tirpiç hatıratında Almanyanın 
umumi harpteki mağlObiyeti •ebep
lerini araştırırken, Alman milletini, 

denizin kadir ve kıymetini takdir 
etmemiş olmakla itham etmiş ve 
c Harp başlar başlamaz , Alman 
tahtelbahirlerine, lngiltere etrafın· 
da rastlıyacakları her gemiyi kayıt

sız, şartsız batırmak emri verilmiş 

olsaydı, düşman teslim olacaktı n 

demiştir. 

\ ROMAN :76 j KALDIAIMLAR IN K OKUSU 1 
Filhakika geçen umumi harpte 

Almanya bitaraf devletleri ve bil
hassa Amerikayı aleyhine çev rme

mek kayr11iyle tahtelbahir harbini 
lizım olan şiddette tatbik etmekte 
çok gecikmişti. 

Buna rağmen, lngiltere, Alman 
tahtelbahirlerinin vurduğu darbe
lerin tesiri .. altında bunalmış ve 
mağlObiyetten kurtulması, tahtelba
hir harbinin, uzun müddet tered· 
diitler geçirmesine medyun olduğu
nu itiraf etmiştir. 

Halbuki Almanya, 1939 habi
ne başlar başlamaz, lngilizlerin de
niz nakliyatına mini olmak gaye
siyle bilitereddüt bütün deniz ve 
hava kuvvetlerine, lngiltere adası 
etrafında görülen bilOmum vapur
ları - bitaraf bandıralılar da da
hil - batırmak emrini vererek de
dizde en şiddetli bir yıpratma har
bini tatbik etmiştir. 

Alman planı 
A lman harp planına göre, 

nihai ~afer için ya lnril· 

Bu bir dayak değil, bu bir 
işkenceydi, bir zulümdü: Kızgın maşayla 
rastgele vücudünün dört bir tarafı dağ
lanmıştı. Kulakları koparılmıştı. Yanakla
rı çimdikten mosmor kesilmiş, çurumuş

tü. Annesi delirmişti sanki ... Ev saLipleri 
yetişmekte biraz daha gecikmiş olsalardı, 
zavallı çelimsiz Hayati'cik belki de, in· 
ce boğazını kaptırdığı annesının çılgın 

parmakları arasında boğulup gidecekti. 
Nazire Hanım artık başkasına kızdığı za· 

manlar da hıncını Hayati'den alırdı ... 
Aksarayda bir kira evinde oturuyor

lardı. Arabacıyan'ın atölyesine çırak ve· 
rilmemişti daha o zamanlar ... 

Annesi onu evde Yaşar'la yalnız bı· 

rakıyor, tahtaya, çamaşıra gidiyordu. Ya
şar, zengin bir akraba kızıydı. Küçük 
yaşta öksüz kalmıştı. Babası, sonradan 
evlendiği kadınla Anadoluda oturuyordu. 
On iki, on üç yaşlarında kadar olan Ya
şar'1 Nazire Hanımın yanına bırakmıştı. 

Bir akşam, işten dönen annesi, Ha
yati' yi karşl!ına çekmişti. Öfkeden suratı 
kasılmış, gözleri büyümüştü. Dişleri gı
cırdıyordu. Hayati, yeni bir dayak ziya
fetinin başlıyacaiını anlamış, titremeğe 
başlamıştı. 

Hayati! 

- Efendim anneciğim ... 

- Senin bu huyların yoktu, Şimdi 

buna da mı baJladın? 

- ? ? ? 
- Haaa? ... Neye sustun? ... Sakladı. 

ğın yeri söyliyecek misin, yoksa maşayı 

kızdırayım mı?... . 
Hayati, neden sonra anlamıştı kı, an

nesinin ceviz çamaşır sandığı, kilide anah
tar uydurularak açılmış, karıştırılmış'., do. 
kuz lirası çalınmıştı. Bunu Hayatı den 

başka kim çalabilirdi?... Nazire Hanını 
ondan şüphelendi. Hayır, şüphe deiil ... 
Bu işi onun yaptığı muhakkaktı. lş~e de
lili de meydandaydı: Tahtadan bır kuş_ 
kafesi ... içinde güzel bir saka. 

- Söyle • diyordu Hayati'ye ·bunu 
sen çaldın ... Çıkar meydana ... Yoksa ken

din bilirsin ... 

- Anneciğimi 

diye yalvarıyordu Hayati... Katılırca· 
sına ağlıyordu. 

Anne, ben hırsız değilim ... 

- Yezit! 

- Benim bir şeyden haberim yokl 
- Hınzır! 

- Ben para çalmadım ... 

- Uğursuz musibet, ya bu kafes, 
bu kuş nedir? Bunu neyle aldın? 

Aksarayda, beyaz yağlı boyalı, pan
curlu büyük bir konak vardı. Bir paşa 
kona&'ıydı. Nazire Hanım işe gittiği gün
ler, onu da arkasına bailar rötJrUrdü. 

• 
===== .. YAZAN: Reşat Enis 

Bir buçuk, iki yaşında ya var ya yoktu 

o zamanlar •.. Annesi mutlakta yemek pi
şirirken, küçük Hayati mutfağın buz gi· 
bi soğuk tuğlalarında emekler dururdu. 
Sonra bir gün, evin gelini tesadüfen onu 
görmüş ve çok sevmişti. Ne iyi bir ka· 

dındı lıu taze!.. Küçük Hayati bayram· 
larda, remezanlarda, kandillerde beyaz 
yağlı boyalı, pancurlu konağın bu iyi ge

linine gidiyor, el Öpüyordjl. Ayrılırken, 
avucuna çil kuruşlar sıkıştırıyordular. iş
te, içinde minimini sakasile bu ulak tah· 

ta kafesi, iyi yürekli gelinin, bir gün ev
velki kandilde haberi olmadan cebine 

koyduğu harçlıkla almıştı. 

Annesi buna bir türlü inanamamıştı: 

- Hayır • diye sert sert kalasını 

•allıyordu • yalan söylüyorsun! ... 

Hiç unutulmayacak bir dayak ta o 
gün yemişti. Evet.. bu da bir dayak de· 
ğil, bu da bir işkenceydi, bu da bir zu

lümdü: 

Zavallıyı yerlere yatırmış, bacakları· 
nı, sırtını çiğnemişti. Vücudünün dört 
bir etrafını mıncık mıncık yoğurmuştu ... 

Kıpkırmızı başında minimini birer düğ· 

meye benziyen simsiyah, parlak gözlerile 
güzel saka, ufak tahta kalesinde bir or
dan bir oray koşuyor «cik cik> ötüyor· 
du. Yaşar dayanamamış, kaçmıştı. Anne· 

si bir türlü hırsını alamamıştı. Onu, yarı 
baygın bir halde kaldırıp merdivenin 
trabzanıua bağlamış ve karakola gitmişti. 

Bir insalJı adamdı gelen polis ... ip· 

lerini çözmüş, onu sevmiş, okşamış ve 

annesini de bir iyi haşlamıştı. Tahkikat 

uzun sürmemişti: Paralar bulunmuş, hır· 

sız anlaşılmıştı. Bu, küçük Hayati mi ? 
Hayır .. Bu, Yaşar'dı. Zengin akrabanın 
kızı Y aş~r-. Herşey örtbas edilmiş ve 
Hayati yediği dayakla kalmıştı. 

Hayati iç 
vardı. 

çekti. Gözlerinde yaş 

- Anamı seviyormuyum 
sordun? ... Hayır! 

mu diye 

diyecekti. Vazgeçti. Kendini kaba· 
hatli buldu: Sahiden kademsiz bir insan

dı. işte o doğduktan: üç gün sonra) ba
bası ölmüştü. Daha s<ınra, evleri yanıp 
kül olmuştu. 

Sefalete sürüklenmişlerdi. Annesinin 
kızmakta ve onu hırpalamakta hakkı var

dı. Hiç değilse mazur görebilirdi. 

Genç kız gerinerek doğruldu: 

iumuz 
ğız ... 

Uyuştuk kaldık... Galiba korktu· 
başımıza gelecek ... Yakalanaca· 

( Devamı var ] 
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GENERAL 
Dentz'in talebi 

Almanlar Ruz-

3 

Şarki Afrika 
harekatı 

(Baştarafı ikincide) 
eJki müstemlekesi olan Eritre ile 
Somali ve en yeni müstemlekesini 
teşil eden Habeşistan. Bundan 

- 21 - b 
bu vapurlardan birisi Tra • 

_ Çıkar beşibirliklerle altın· ~::;:;p sahillerinde seyrederken 
iyi karşılandı 

izlandayı 

müdafaa. 
.;.;..;.ıiiiiilliiiiiııiiiiiıııiiiiı ....... 

velt' e hücum 
ediyor . 

1 
başka itaya geçen senenin yazında 
lngiliz Somalisi'ni de işgal atmiş 
ve tararruz başladığı zaman bu 
müstemlekeyi muhafaza etmekte 
idi. Ayni zamanda mütareke şart-

ları.. karaya oturan ecnebi bir ~ilep.ten 
Boynu bükük hafız efendi ma· istimdat vukubulmuş. Denız nıza· 

MUtareke isteği 
en çok hUr Fransız 
ları memnun etti 

Çörçil beyanat 
ta bulundu 

lzlanda'nın işgali 
Almanyada endi· 
şeyle karşılandı 

ları icabı, !talyanlar Fransız So· 
malisi'nden de istifade ediyorlardı. 

sumane cevap verdi: matı mucibince kazazedeye yardım 
- Ben almadım çavuş! h · d· B' · kazazede Londra: 10 a. a. - Hür Fran

sız umumi karargihının siyası şu

besi, general Dentz'in mütareke 
talebi h~kkında aşağıdaki mütala
ayı yürütmektedir: 

Bu geniş imparatorluğa karşı 

lnğiliz taarruzu, biri şimalde Su· 
don'dan Eritre içine doğru, diğe

ri de cenuptan Kenya müstemle
kesinden Somali içine doğru ol
mak üzere iki cepheden başladı. 

Cenup cepbesindeki harekat süratle 
inkişaf etti. Ve lngilizler, Somali
nin sahil boylarında bir müddet 
ilerledikten sonra Habeşistan'ın 
içine doğru yürüdüler. Cenupta 
bu harekat inkiş .. f ederken, şimal
de ltalyan mukavemeti de kırılı
yor<lu, Addis • Abeba'nın sukutiyle 

hakikatte Şarki Alrikadaki ltalyan 
mukavemeti kırılmış demekti. Fa· 
kat Aosta dükünün kumandasın· 

daki ltalyan kuvvetleri, dağlık mm· 
takaya çekilerek mukavemete de
vam ettiler. 

mec urı ır. ızım vapur 
Çavuş mu?; Demekki başefen- şilebe sokularak ne istediğini sor· 

di yerine çavuş diyor. muş. Şilep kaptanı da vapura yep-

11 lngillz ve Ame· Zürih 10 (A. A) - Basler 

rikan kuvvetleri, Nahrihten'in Berlin muhabiri di

Hitlerin bu Adaya yor ki' 
- Çıkar diyorum sana .. Yok- k h d'l · 

yeni bir halat yollıyara en ı erı-
sa pestilini sererim.. ni çekmelerini rica etmiş. Kaptan 

- Ben almadım ki .. 
Ç k ı anlatıyor: - u·· 1en domuz softa.. 1 ar.. h"t 

- Şilebi bağlayınca torna 1 

«Müttefik kuvvetler, Yakın. 
şarki Nazi nüfuzundan kurtarmak 
arzureti karşısında Suriyeye gir· 
mişlerdir. Bu hareketi tamamiyle 
tasvip eden hür Fransız k~vvet
leri için bu zaruret nahoş hır va
ziyet doğurmuştur. Çünkü hür 
Fransızlar, Vişi'nin fena çobanları 
tarafından ve Almanya hesabına 
dövüştürülmek ümidiyle yollar 
çevrilen Fransızlarla burada karşıı 
karşıya geleceklerini biliyorlardı. 
Hür Fransızlar mütareke talebi 
haberini öğrenmekle bilhassa hah. 
tiyardırlor. Ve yalancı propagan

« lzlandanın Amerika tarafın. 
ayak basmak te- dan işgali Almanyada endişe ile 

,ebbüslerlne mu• karşılanmakla kalmamış, Ameri
kavemet edecektir, kan demokrasisinin bütün dünya-- ..... .. 

- Yatırın .. 
Zaptiye çavuşu, başucunda 

asılı durann kırbacı yakalayınca 
karyoladan atladı ve çavuşun al· 

lamasile beraber ilk darbe Hafızın \ 
tabanlarında şakladı. 

- Aman Allah .. 
Feryadı göğe çıkıyor, fakat 

Hafızın ağzından tek itiraf keli· 

mesi çıkmıyordu. 
Hafız bayıldı, dayak faslı bit· 

ti. Maznunu sürükllyerek nezaret

haneye tıktılar .. 
Kazalarda nezarethane ne de

mektir bilir misiniz ?. Rütubetten 
kül kokan karanlık bir yer .. Ora
da bir adam bir ay kalsa ya çıl-

d "l" d'" ve istibdat devırır, ya o ur u 
rinde nezarethanelerde muhakkak 
ki çıldıran da, ölen de vardı. 

işte buraya atılan Hafız Ali, 
ratıp havanın tesirile, çabuk. ~yıl· 
dı Vakit neydi acaba? Kendısı ne 
kadar baygın yatmıştı? Sabah 
mıyd', akşam mıydı, gece miydi; 
belli değildi. 

Bir müddet sonra kapı gıcır

dadı."lçeriye giren zaptiye: 
- Kalk ülen softa! 
Hitabile Aliyi tekrar çav~un 

huzuruna götürdü. 
- Beşi birliklerle altınları çı· 

kar!. 
Ben almadım çavuş .. 

Başefendiye hali. çavuş diyor. 

- Yatırın .. 
Bu sefer Hafızın tabanlarından 

kan fışkırdı. Kendisini yine götü

rüp nezarethaneye tıktılar. 
Ertesi gün Hafızın kaba ta· 

rafları, üçüncü gün sırtı domuz 
dalmış mısır tarlasına döndü. Ba
harlar köyü imamı zad~nin dayak· 
ta ileri tutar taralı kalmamıştı. 

Hafız, kiih mahkemede, kiih 

çavuşun huzurunda, tam altı ~y 
süründü. Dayaktan, sefaletten bıt· 
ti, cılızladı, canlı cenazeye döndü. 
Nihayet altı ay sonra delilsizlik 
yüzünden beraet kararını alarak 

köyüne dönebildi. ' 
Evet, beraet etmişti amma 

amme vicdanı hala aleyhinde idi. 

Zavallı Recebin karısı: 
_ Ciğerlerim yanıyor l 
Diye ağlayıp feryat ettikçe 

köy kadınları hep bir ağızdan: 
- Gözü kör olsun o Hafızın! 
Bedduasını ihmal etmezlerdi. 
Hakikaten iki beşibirlikle dört 

•hını çalan hırsız, köy imamının 
oğlu Hafız Alı idi. 

• * • 
itibarını kaybeden. bütün kö

yün menfuru vaziyetine geçen Ha· 
fız Alinin artık köyde oturması 
caiz olamazdı. Zavallı babası üç 
öküzünden birisini, dört keçisini 
ve bir kilimini satarak tutarını oğ· 

lunun eline saydıktan sonra bir 
sabah Hafız Aliyi uğurladı. Bom· 

boş olan odanın bir köşesind~ a
nası, öteki köşesinde babası agh

ya dursun; Hafız Aliyi bir gün 
"tahsili ulOm., için lstanbula gel
miş buluyorıız. 

Bu müstakbel şakinin lstanbul
da nerede ne kadar kaldığı; bir • 
medreseye devam edip etmediği 
ıneçhuldür. MalOm olan cihet, kö
Yüne dört seneden evvel dönme
diiidir. 

• • • 
Pake kumpanyasına mensup 

Fr•nsız bandıralı ,. Providans,, va
Purunun güvertesi .. 

O zamanlar kabotai falan ol

tııadıiından ve Osmanlı lmpara· 
totluğunun knrası da, denizi de 
Yabancılara sağmallık vazifesi gör· 
düiünden limanlarımız ar&-sında İŞ· 
liyeQ vapurlarda yalnız Türk bay
taiına tesadüf edilmezdi. Türk 
bayrağını " Bahri Cedid, Halep, 
Şam, Süreyya., gibi nasıl yüzebil· 
dilclerine kainatın hayret ettiği va
PUt müsveddeleri taşırlardı. Bunla· 
•ın ne kratta mallar olduğunu ye
ni neslin bilmesi lizımdır: 

Bizzat kaptanının, çok iyi ta· 
nıdıiımız bir zata anlattı;ına na-

kumandasını verdim. Bizim gemi 
yüklenip halatı gerdirince çatırda- ' 
mağa başladı. Baktım ki biraz. ~a
ho gayret edip yüklenirsek hızım 
gemi ya ortosından koparak ikiye 
bölünecek, yahut ipi kokmuş çıra 

destesi gibi darmadağın olacak; 
mürettebata hemen: 

- Halatı kesini 
Diye bağırdım. Herifin kırk, 

elli altınlık halatını da berbat et
tikten sonra tatlı canımızı zor kur· 
tardık. 

Müzeliklt!rden ''Mürüvvet,, va· 
puronun süvarisi de şunları anla· 
tıyor: 

- Karadenize çıkacaksınız 

dediler mi gemide hazırlık ba~lar- 1 
dı. Evvela ne kadar eski yorgan 
varsa dilim, dilim keserdik. Bu di- 1 

!imleri kaynıyan zifte batırarak 1 
kuruttuktan sonra istif eder, yola 1 
öyle çıkardık. Daha hareketimiz
den dört saat sonra istim borula 
rının biri patlardı, hemen ziftli yor· 
ganı oraya sararak deliği tıkar· 

dık. Sinoba gidip gelinceye kadar 
gemipin makine dairesi, penceresi~ 
ne paçavra bağlanmış evliya tür
besine dönerdi.. 

Şimdi, hamdolsun, kendi liman· 
larımız arasında kendi vapurları· 
mızla gidip geliyoruz. 

Evet; Providans vapurunun 
güvertesi .. Galata rıhtımından ay
rılalı henüz iki saat olmuş. Vapur 

Marmarada süzülüyor. Vakit de 
"vakti kerahat,,., 

Vapura binilince rakı içmeyi 

şart sa yan bir güruh vardır. Bu 
gürulıun beceriklileri kerahat vak
tine doğru hummalı bir faaliyete 
geçerler. Mevsimine göre doma. 
tes, hıyar, peynir, ekmek, yoğurt, 

karpuz, kavun, leblebi, fıstık gibi 

mezelerin, kıs=n tabakta, kısmen 
kağıtta. yere dizildiklerini görür

sünüz. Ceketi atmış, omuzda men· 

dil kollar sıvalı apiko delikanlıla
rı; nevale hazırlığı, telaş içinde 

güvertede koşuşları görülecek 

manzaradır. 

Türkçeden başka hiç bir dil 
bilmedikleri halde bunların fransız
cadan başka hiçbir dil bilmiyen 
Fransız tayfalarile basbayağı an· 

laşmalarına hayret edilir. 
Heyi .. Müsül.. Koman cığı-

cık. 

[Devamı var} 
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dalarla aldatılmış bulunan kardeş· 
!erinin, Fransız milletinin ebedi 

düşmanı olan Almanlara karşı mü
d le etmek üzere saflarımıza 

~l~ih:kını derin bir kardeşlik his
siyle karşılamaktadırlar.» • 

Kahire: !O a. a. - Asken 
mahfiller Deyrizor'dan Haleb'e 
doğru ileri hareketin çok mükem. 
mel terakki ettiğini ve şimdiye 
kader bu istikamette 140 kilomet
re katedilmiş bulunduğunu bildir
mektedir. Humus'a doğru da çok 
terakkiler kaydedilmiştir. Ve ln
giliz kuvvetleri Humus'a karşı 
hücuma kalkacak kadar bu şehrin 
yakınlarına varmışlardır. . . 

Londra: 10 a. a. - lngılız 
gazeteleri, Suriyede Vişi'nin baş
kmandanı general Dentz'in r:nüta
reke istemesi haberini «iyi haber» 
diye tavsif etmektedirler. 

Deyli-telgraf, hiç bir havadi

sin memleketi bu kadar memnun 

edemiyeceğini, çünkü lngiliz ve 

Fransız ordularının yan yana de· 

ğil karşı karşıya barbetmesi fikri

nin iğrenç olduğunu yazmaktadır. 
" Taymis, muharebenın tasarJanış 

ve idare edilişini takdir etmekle 
beraber, bugün elde edilenlerin 
herhangi bir .zamanda dövüşerek 
müdafaa edilmesi mecburiyeti ol
duğuna da işaret etmektedir. 

Londra 10 (a.a) - B. Çörçil yı emrivaki karşısında bırakmağa 
Avam kamarasında beyanatta bu· muktedir olduğunun ilk işareti 
lunarak, lılanda'da lngiliz ;askerle telakki edilmiştir. 
rinin idamesine karat verildiğini Berlinliler Amerikanın bu ha-
teyit etmiş ve bu nokta üzerinde reketini birinci derecede ehem· 
mühim tefsirlerde bulunmuştur. miyetli bir hadise addetmekte-

dirler. Alman gazeteleri Ruzvelt' e B. Çörçil demiştir ki: 
karşı şiddetli hücumlarda bulu

" - lzlandanın Amerika Bir-
nuyorlar. » leşik devletleri kuvvetleri tarafın- ıı......;. ____________ _. 

dan askeri işgali, siyasi ve sevkul- ! ispanya hUkOmeti lngil· 
ceyş bakımından birinci derecede • tereye tarziye verdi 
ehemmiyetli bir hadisedir. Bu har· Londra 10 ( a. a. ) - Avam 
bin bidayetindenberi vukaa gelen kamarasında sorulan bir suale ce-
çok mühim hadiselerden birini leş- vaben hariciye müsteşarı Batler, 
kil etmektedir. d k" 

!spanyol hükOmetinin, Ma ritte ı 
Bu işgal garp yarım kürresi· !ngiliz elçiliğine yapılan son teca-

sini nazi tehdidinden himaye et- vüzden dolayı tarziye verdiğini 
mek husu•undaki tamamiyle Ame- bilJirmiştir. 

rikan siyasetine tevfikan yapılmış- ingilizl~r Berut 
tır. Öyle ıanıyorum ki ~Amerikan 
teknik makamları modern harp önünde 
şeraitinde bilhassa hava harbi şe- ( Baştara/ı birincide) 
raitinde bir hamle ile Amerikan h · 

harap olmaması için bu şe rın kıtasının pek yakınlarına kadar 
varmak imkanını verebilecek • ara- " açık şe\ıir ,. ilan edilmesini 

zinin Hitler tarafından elde edil- i•temiştir. 
mesinin öniine geçmek üzere mev- Ültimatoma bugün geç vak· 
zileri ilerletmeği icabettirdiği fik. 
rindedirler .. Bu Amerikan noktai 
nazarları hakkında mütalealarda 
bulunmak bana düşmez. Mamafih 
bunlar, olan bitenlerle yakından 

ali.kadar olan herkes için oldukça 
sarihtir.lzlandanın Hitler tarafından 

elde edilmesi lngiltere ve Amerika 
Birleşik devletleıi üzerine tazyik 

yapabilmesi için çok faydalı olabi· 
lecektir. 

te kadar cevap verilmemiştir. 

Saat 19 da Londra radyosu ül· 
timatoma cevap •gelmediği ve 
askeri harek.itın Beyruta karşı 

devam ettiğini bildirmiştir. 

Bazı Alman gazeteleri mü
tareke şartlarının bozulduğunuha

ber vermişler ise de Vişi bükü· 

meti mütarekenin , yapılması hu
susunda müzakerelere başlandı

ltalyanların ümidi, yağmur mev
siminde idi. Bu mevsim gelip Ç•· 

tacak olursa, lngiliz taarruz hare
keti devam edemiyecek ve ondan 
sonra da muharebe tamamiyle baş
ka ve kendilerine elverişli şartlar 
altında başlıyacaktı. Filhakika Al· 
manya'nın Balkanlarda ve Şimali 
Alrika'da •taarruza geçmesi lngi
lizlerin Sarki Alrika'daki vaziyet
leri üzerine müessir olacağa ben
ziyordu. Fakat Şarki Afrika'nın 

tasfiyesi ameliyesi bu hareketler
den biiyük ölçüde müteessir ola
mıyacak derecede ilerlemişti. Ger 
çi harekat yavaşladı. Fakat dur· 
madı. Nihayet Aosta dükü, ordu· 
lariyle berahe. teslim oldu. 

Bundan sonra Şarki Alrika'da
ki harekat, münferit ve biribiriyle 
temas halinde bulunmıyan bir ta
kım mukavemet noktalarına inhi ... 
sar ediyordu. Çete harbini andı. 
ran bu mukavemet noktaları üç 
kısımdı: En mühim mukavemet 
merkezi olan Galla Sidamo mınta· 
kası. ikincisi, Gondar cephesi ve 
üçüncüsü de Asap limanının ce-

t k nuougaroısın<1ek.ı tundallk ıçınde Ortlnrnu"Zu :ıılancılacl• tutına. 

fikrindeyiz ve gerek fngiliz gerek memesi ayrı bir iştir. lzlanda'nın dağınık bir halde bulunan küçük 

i"ını teyit eylemiştir. 

Amerik•n kuvvetlerinin . hedefi ay işgalini intaç eden Amerikan si- bazı müfrezeJer. 
ni yani lzJandayı müdafaa olduğun· yasetinin ikinci prensibinin, ~· Birkaç gün evvel neşredilen 
dan Hitlerin bu adaya ayak bas- Ruzvelt ile kongrenin ve Amerı. bir tebliğde Galla Sidamo mınla· 
mak hususundaki bütün teşebbüs- kan milletinin, Büyük Britanya'ya kasındaki ltalyan kuvvetlerinin 

Sadece mu .. mkün olan mühimmat başkumand 1 1 G lerine mukavemet için bu kuvvet. an arı genera azzeva 
terin fili işbirliğinde bulunmaları ve malzeme yardımında bulun· ile beraber teslim oldukları bildi. 

Bulgar · Macar ticaret pek muhtemel gözükmektedir: makla iktifa edilmiyerek bu mü- rilmektedir. Şimdi bu haber resmi 
anla•ması imzalandı himmat ve malzemenin lngiltereye it Jya t b1· · · t f d d · 

Y lzlandanın müdafaası için Ame a n e ıgı ara ın an a teyıt Sofya 10 (a.a) - Dün imza varmasını temin etmek arzusu ol- d"I kt d' rika Birleşik devletlerinin bir pla- e ı me e ır. 
edl'len Bulgar - Macar ticaret an· duğu malOmdur. Bu gaye Amerika Bu hale göre, bugün bütün 

1 k nı olması muhtemel bulunduğu gi· 1 laşması mucibince iki mem e et Birleşik devletleri reisi ile kongre hlyan Şarki Afrika imparatorlu· 
rasında 600 milyon leva kıyme· bi lngiliz kuvvetlerinin bu hususta ve Amerikan milleti tarafından ğunda yalnız iki mukavemet nok-

;inde mal mübadele edilecektir. diğer bir plana malik bulunması sarih olarak ilin edilmiştir. Bu, ta11 kalmıştır: Bunlardan biri dağ--
Bulgaristan bilhass• makine, ray da pek tabiidir. Eğer her hangi yeni bir hareket hattıdır. Bunun lık Gondar mınta kası, diğeri de 
vesair endüstri maddeleri ithal bir prensip meselesi zuhur edecek bütün mesuliyetini Amerikanın Kızıldeniz sahillerinde Asap lima. 
edecek, buna mukabil tütün vesair olursa bu meselenin halli tam bir yüklenmesi lazımdır. Bu nokta nı civarında bulunan küçük ltal-

zirai mahsulat verecektir. emniyetle lngiliz ve Amerikan ha· bir tarafa bırakıldıktan sonra yan müfrezeleri. Bunların tasfiye. 

va, kara deniz makamlarına hıra- geriye kalan mesele, lzlanda'Jaki si şüphesiz, kısa bir zaman mese-Amerikada geçen ay 
kılabilir. Mezkur makamların bir- Amerikon kuvvetlerine deniz tari- lesidir. Şarki Afrika'daki ltalyan 

14 76 tayyare yapıldı birlerine karşı azami derecede hür kiyle zaman zaman yiyecek ve imparatorlugunun tasfiyesi, lngil-

Vaşington 10 ( a.a ) - lstih· met ve riayet göstereceklerine malzeme göndermekten ibaret ka. tere lmporatorlugu için büyük bir 
salat ofisi: tayyare fabrikalarının şüphe yoktur. • lır. Amerikan menfaatlerini koru- muvaffakıyettir. iki yüz bin asker. 
Haziran içinde 1476 tayyare . t",s· Meseleyi bütün cephelerden mak maksadiyle deni zaşırı hizmet- le müdafaa edilen bu geniş impa· 
lim etmiş olduklarını bildirmıştır". tetkik ettikten sonra Amerika lerde bulunan Amerika kuvvet- ratorluk, altı ay gibi kısa bir müd· 
Mayıstaki istihsalat 1334 tayyareydı. Birleşiic devletlerinin ittihaz ettiği lerine gönderilecek bu malzeme- det zarfında tasfiye edilmiştir. Bu 

EkslA Şapel bombalandı karardan dolayı müteessir olmak nin çok tehlikeli sulardan geçmesi harekatta cenubi Afrika askerle-

H için hiç bir sebep görmüyorum. liizımgelecektir. Bizim de aynı de- rinin en mühim rolü oynadıkları Londra 10 ( a. a. ) - ava b 
Esasen Amerika, bugünkü şartlar nizlerden mütemadiyen geçen va- anlaşılmaktadır. Bunlar, u asrın nezaretinin tebliğ"i: d b b 1 J d 1 · ı· 1 k 

Maden kömür şehri olan Al· için e öyle bir karar almağa purlarımız bulunduğu cihetle ala- aş angıç arın a ngı ız ere arşı 
1 ınecburdıı. Bu İtibarla biz mezkOr kadar iki memleket harp gemile· isyan eden, lngiltereyi senelerce 

1 
Bu 

1 
man hudut şehri Eks - La Şap• • t e "Boe ler d 1 No .. b tc' eczane - kararı ancak hüsnü telakki rinin birbirlerine münasip şekilde ugraş ıran v r,. a ıy e gece 8 1 dün gece şiddetle bombardıman b'I' J d h · · t ı• ola Af "k 

_ ede ı ıtiz. karşılıklı yardımda bulunma arı a a ıyı anının , n ve rı a edilmiştir. Diğer büyük bir lilotil- h k d k · · d" Halk Eczanes •I Almanya' da da buna benzer hiç şüphe yok ki e 1veriş1 i are atın a ço ıyı ovüşen cesur lada Osnaburg'da san'at müesse· · 1 d 
1 . h 1 d' bir memnuniyetin hissedilip edil- olacaktır. • ınsan ar ır. fı::=~(:~Ta;rs~u~s~K~a~p;ıs~ı~n~d~a:~)==~~s~ee;rı;n~e~;u;c;u;m~e;,t;m;i;şe;r;;ır;. ===============~==================::ı, Şarki Afrika' da harekatın tas-

.4 - ' !iyesi, lngiltere'ye, bu tecrübeli 

Tıbbi 6 ra moton Plakları! 
Radyonun günden güne Gramofonu öl

dürmekte olduğu malOmdur. Fakat 
gramofon son zamanlarda tebabete hizmet et
meğe başlamıştır. Bahusus kalb ha•talı~larının 
teşhisi işine yaramaktadır. Şimdiye ka~ar dok· 
torlar kalbin vuruşunu dinlemekle tesbıt etme· 
ğe çalışıyorlardı, fakat çok defalar darbelerin 
tesbiti doğ.ru olmuyordu. Darbeler, tam olarak 

yalnız gramofon plağile tutulup tesbit edilme~
tedir. Bu sebeple kalbin vuruşu gramofon pla
ğına alınmağa başlanmış ve bu işte plağın 
büyük hizmeti görülmüştür. 

• 
1 

:::1 Bizde çayın yalnız 
Çay Salat~I içildiği b i 1 ini r. Fakat 

şarkta bazı milletler çayı içtikten başka ye
mektedirler. Garbi Hindistanın bazı eyaletle· 
rinde halk, çayı sebze gibi •oğanla, sormısakla 

karıştırarak üzerine tuz, bjber, ekdikten sonra 
biraz da zeytinyağı koyup salata Yaparak yer· 

ler. Çay salatası Hindilerin en tatlı yemeği 
sayılırmış ve Hindliler tarafından Çok yenilirmiş! 

YeryUzUnUn en 
ihtiyar çifti 

• 
Yeryüzünün en ih· 

tiyar çifti Hindistanda 
yaşamaktadır, Bu çift, 
bundan 88 sene evvel 

evlenmişlerdir. Koca sir Temyult Narima na· 
mında olup Bombay şehrindeki fizik ilimler 
kolleiinin fahri direktörüdür. Mumaileyh bu 
kollejde 60 sene muallimlik yapmıştır. 

1852 senesinde sir Temyult, henüz ondört 
yaşında bir çocuk iken, en asil Hind ailelerin
den birinin ancak dokuz yaıında bulunan kı· 

ziyle evlenmiştir. 
Bu bahtiyar karı kocanın sıhhat vo ne~'e· 

leri yerindedir. • Tanınmış Amerikalı Coğ· 
Lisansız rafya alimi F erdinand Ekston, 

insanlar Brezilya dağlarında konuşmak 
._ ____ _. bilmeyen yani lisanı olmıyan 

bir eski yerli kabile bulmuştur. Alim bu Hindli 

kabileye Kuragava ismini vermiştir. Ekston'nun 
iddialarına göre bunlar, en iptidai insanlar sa· 
yılabilirlermiş. Kuragavalılar avcılıkla geçini· 
yorlarmış. Medeniyetin en aşağı derecesinde, 
birinci basamağında bulunyorlarmış. Yalnız 

ateş yakmasını biliyorlarmış. 

Kuragavalılar, konuşma dili olmadığından 
aralarında işaretlerle anlaşıyorlarmış. Erkek ve 
kad,nları birbinden ayrı kulübelrinde yaşıyor

larmış. Beraber bir kulübede bulundukları, ya· 
şadıkları nadirmİJ.j 

Bu inıanların dini de yokmuş. 

kıtaları başka sahaya nakletmek 
imkanını verecek ve binnetice İn· 
gilizler'in Şimali Afrika, Mısır ve 
alelulum Orta-şark'taki vaziyetleri 
takviye edilmiş olacaktır. 

Bir dünya harbinin 
arifesinde miyiz? 

[Başmakaleden artan} 
almıştır. 

Böyle ihtilaflı bir vaziyet mu· 
vacehesinde japonyanın ittihaz 
edeceği siyaset ve hattıhareket 

ne olabilecektir? Muhakkakki dün 
ya bugün dünden daha endişeli 

bir manzara arzetmektedir. Yarı· 
nın bu günden daha karanlık ola-

• 1 k b' k hane! olııı• cağını soy eme ır e . ki 
k . 1· enni edelım 

sa gere tır. em . d bir' aulb 
h. beklenilmeyen bır an a 
ıç . • . fel.iketlerden koru· 

beşerıyetı yenı . ~ b b" 
1 ksa bır dunya ar ı 

muş o sun, yo .. . 
nin arifesindo bulnnrlugumuza şilp 

he etmemelidir. 

• 

it 

n 



• 

Y J\11Jt< SiNE'.tJJA 
(BU AKŞAPt-1) 

Senenin en büyük ve en güzel şaheserini 
s a y ı n h a 1 k ı ın ı z a taktim ediyor 

Heyecan , hareket kaynağı korku felaket 
menbaı , zafer ve şeref destanı 

MİCELLE MORGAN P. R. VİLl'J1 
Gibi iki büyük artistin yarattıkları en muhteşem film 

ŞiMAL KANUNU 
Mevzuunu hayattan, ateşini kalplerden top
layan kudretini gözlerde yaşatan mqazzam 

Film 
Filme ilaveten: 

Para mont Jurnalda: Dünyanın en son haberleri 
Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 

NE ŞEKER ŞEY Filminde 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı Film Birden 

I 

Amerikanın ölüm kaynağı gangıslerlerle en modern 
kuvvetlerin ve makineleşen polisin savaşı 

Caniler Taburu 
Şimdiye kadar çevrilen /ilimlerin en heyecanlısı 

il 

Aşk güzellik sahneleriyle dolu 

Cennet Perisi 
Türkçe sözlü büyük kahramanlık filmi 

Beden Terbiyesi Seyhan 
Bölgesi Başkanlığından: 
AT AT ÜRK Parkındaki yüz 

me havuzu yalnız yüzme bılen 
sporcular için açılmıştır. 23 
temmuzda İskenderunda ve 23 

ağustosla da Adanada yapılacak 
büyük yüzme müsabakalarına 
bütün yüzücülerimizin hazır
lanması ve muntazam antre _ 

man }apmaları; havuza gire· 
bilmek için Bölgemizden sıh
hat raporunu havi vesika al
mak üzere Su Sporları Ajanı
mız Çingograf Rifat Çelik. 
kol'a müracaat edilmesi ilan 

olunur. 998 

İLAN 
İyi ütü bilen bir hizmet· 

ci aranıyor . Fabrikatör Bay 
Nuri Has evine müracaatları 

11 • 12 - 13 995 

Adana Ziraat Mektebi 
M üdürlügünden 

Mektebimize müsabaka ile 
bir katip ve daktilo alınacak
tır. İmtihan 18-7-941 cuma 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

Şartları öğrenmek isti
yenlerin en geç temmuzun 
16 sına kadar her gün saat 
9- 17 arasında mektep müdür
lüğüne müracaat etmeleri. 

1000 

5. inci mıntaka etibba 
odası idare heyetinden : 

Odamızın 1941 yılı 1 , 
inci 6 aylık umumi toplantı
sı bu ayın 14 üncü pazar
tesi günü saat 19 da kızıl
a y binasındaki sa
londa yapılacaktır . Odamı
za mensup bilumum meslek
taşların gelmeleri rica olu-
nur. 997 

BUGÜN 11 Temmuz 1941 

Suvare 
9,15 

... ..:::.. . .. = '1'<9l<!!ıi:Ooi!:K ~cSıllıı~~Sii = 
•sısil'@O'il: cı:a©l©l® ©l® • 

•• ~lYI aı~ş.aım •• 

Suvare 
9,15 

Şaheserler şaheseri misli görülmemiş 

Bir film 

Yaratıc ıları : Mf LS<)M :'.l)l)Y ~ ... 

Bir dt·fa değil 

İlaveten : 

~.... fl.ON.A tJl.A.SSf'/ 
on dda görmeğe layık 

. . ·,. . . . :~ 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

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

A D R E S : Adana M erke z Oteli Altında 
H G U K EŞLER 

K E Ş 1 D E L E R: 
4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1 ()()il 1000. 
" 

2 .. 750 1500. .. 
4 .. 500 .. 2000. .. 
8 250 

" 
2000. 

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

300 .. 20 .. 6000. .. 
Türkiye ı, Bankasın• para yatırmakla yal-

nız para biriktirmi• ve faiz almış olmaz, aynı 

, zamanda taliinizi de denernl• olursunuz. 377 

Satlhk Çam: Adana çeşidi kereste, 
lata ve travers 

Pos Devlet Orman işletmesi Revir 
Amirliğinden : 

1- Pos devtet orman işletmesine ait Adana son deposun
daki 115,548 metre küpe denk 1028 adet kereste açık ar
tırma ile satlığa çıkarılmıştır. 

2- Artırma 26/ 8/ 941 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 1 O da revir amirliği bwasında toplanacak olan komis
yon huzurunda olacaktır. 

3- Buna ait şartname ve mukavele Adana, Mersin orman 
çevirge müdürlükleriyle pos revir amirliğinde mevcut satış 
dosyasındadır. m 

4- Beher metre küpünün muhammen bedeli 30 liradır. 
5- Kerestenin muhammen bedel Ü:r.erinden o/o7,5 dan 

teminat miktarı 259 . lira 98 kuruştur. 
6- İsteklilerin muvakkat teminatlariyle ihale günüde re

vir amirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

11 ~ 26 999 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
MatbM'1- Adana 

.: . ' . ~ . . . . . . · ... 

Dr. Marko ·ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 

meada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 evde kabul eder. ,._ ____________________ ;.;.;;.. __ ~ 
! ••••••••••••••••••••••••••• 
• B • ' !: uz Dolabı : 

·• A •ı : ranıyor : 
• • : 4 veya 6 ayaklı Buz : 

1
: dolabı olupta satmak ar· : 
• <l 1 . • /: zu e en erın gazete ida· • 
: remize müracaatları. 990 i ı 
••••••••••••••••••••••••••• 

ismet lnönü Kız enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Bütünlemeye kalan tale· 
be için 16/7/1941 tarihinden 
itibaren kurs açılacaktır. Bü· 
tünlemeye kalan talebenin 
okula müracaatla isimlerini 
kaydettirmel~ri ilan olunur . 

996 

GARDENPARTİ 
Adana gençlik kulubü tarafından 12 temmuz cumartesi 

günü Atatürk parkında bir gardenparti verılecektir. Mevsimin 
en güzel eğlencesini teşkil edecek bu gardenpartinin bi· 
!etini arzu edenler şimdiden Halk Eczanesi ve beden ter· 
biyesinden ternin edebilirler. 973 

1 BUGÜN Matbaası 
Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa· 
sına yaptlrman z menfaatiniz icabıdır· 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 


