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• 

Ankara 14 [a.a) - Anadolu ajansının hu· 
susi muhabiri Berlinden bildiriyor: 

saat burada kalmışlardır. Bu ziyaret Türk. 
Alman dostluk muahedesinin 'musaddak 
nüshalarını takdim etmek üzere Berline 
gelmiş olan Cevat Açıkalın'ın Ribentrop'a 
takdimi için vukubu\muş ve burada geçen 
saatlerden çok memnun kalınmıştır. 

Türkiyenin Berlin büyük elçisi Hüsrev 
Gerede ile hariciye vekaleti umumi katip 
muavini Cevat Açıkalın cumartesi günü Al 
man hariciye nazırı Fon Ribentrop'un şark 
cephesindeki karargahına giderek bir kaç 

Knoks'un 
istifası 
istendi .................. ıiiiııııi, ____ __ 

Amerika Bahriye 
Nazırı, donanma -
nın harbe iştiraki· 
ni tavsiye etmiş 

B. Knoks 

Şikago 14 ( a. a.) - «Evve· 
li Amerika» komitesi dün akşam·, 
bahriye nazırı albay Knoksun istifa 
etmesini talep etmiştir. Komite 
verdiği kararda yalnız kongre harp 
Hin edebileceğinden albay Knok· 

sun Amerikan donanmasının harbe 
iştirak tavsiyesinde bulunmasını 

kanunu esasiye bir tecavüz addet· 
mektedir. 

Vaşington 14 (a. a.) - Ame
rika bahriye nazırı Bay Knoks, bir 

mülakat esnasında beyanatta bulu· 

narak lngiltereye yardım siyaseti· 

nin Amerikayı harbe götürmiyece
ğini ümit ettiğini söylemiş ve şun
ları ilave etmiştir: 

«Fakat bana kalırsa Naziliğe 

karşı bir müdafaa harbi yapmak 

Hitlerizm'e teslimiyet gösterile · 
rek akdedilecek bir sulhe mürec· 
cahtır.» 

14 Temmuz 

Fransız 
Mi 11 i 

Bayramı 
Eden bir mesaj 
neşretti 

" Kalplerimiz, lztl
rap çeken , Fransız 

milletiyle bera • 
berdir. 11 

Londra 14 ( a.a ) - Müttefik 
milletleri temsil eden devlet adam· 
ları 14 Temmuz Fransız milli bay· 
ramı münasebetiyle Londrada Hür 
Fransızlar tarafından neşredilmekte 
olan « Fransa " İsmindeki gazete
ye bir mesaj göndermişlerdir. 

lngiltere hariciye nazırı Eden 
mesajında demiştir ki: 

« 14 Temmuz, mücadele etti· 
kimiz hüriyet mefküresinin sembo
lüdür. Kalplerimiz barbar v~ vahşi 
müstevlinin boyunduruğu altında 
şimdi iztirap çeken Fransız mille· 
tiyle beraberdir. Harp esirlerine 
mahsus kamplarda hali hasretle 
kıvranan evladları, kocaları ve ba. 
haları da unutmiyoruz. Bir çok 
Franaızlar yanıbaşıru,.da bizimle 
birlikte harp ediyorlar. 

[Deflamı Dördüncüde/ 

---;,;;;;;;.;;;;;; _____________ ------.. 
• dl logiliz tekliflerini Bu halta so· 2 mühim ha se 

Fransız erkanı. nunda iki mühim 
hadis~ olmuştur. 

Bunlardan biri 
Sovyetlerle lngi· 
lizJer a r a s ı n da 

bir anlaşma İm· 
zalanması, diğeri 

de Akka şehrinde 
lngiliz generali 
Vilson ile Fran· 

1 harbiyesine bil· 
- - dirmiştir. Yine 

Vişiden bildiril-s ur l• yede diğine göre, ınü-
tarelce kati ola-

m U •• ta re ke rak imzalanmamış 
sadece Dentz'in 

l·mzalandı mümessili bulu-
nan Verdilhas ta. 

sız heyeti arasın
da 12 saat süren 

Mütarekeyi g alnı z rafından parafe 
• edilmiştir. Anlaş. 

bir müzakereden 
General Deniz ımza- m ayı lb iz z a ı 
lıgor Deniz imza ede-sonra mütareke-

nin imza edilişi

dir. 2 cektir. Vlşi hükll-

- - meti, Suriye işini 
bir dahili hadise So vy et ler le 

lngilizler arasın· 
daki anlaşma 12 
Temmuzda lngil
terenin Moskova 

.• n g ,. 1 ı· z telakki ettiği için 
mütarekeyi imza· 
lamıyacaktır. R U S Vişioin müta-
rekeyi İmza et. 

büyük elçisi anlaşması memesinden çı-
Krips ve Sovyet kan mana ŞU 

~~~i~o~oto~:;~: ı· m za 1and1 olabilir : 
sında Moskovada • • • • Suriyede mü· 
imzalanmıştır ki Bu bır ıttıfak degıl· tareke yapılma· 
Bununla her iki dir; ancak, naziliği sını generalDeotz 
taraf biri birlerine imha için sar /edilen zaruri bulmuştur. 

d d Cek• • Eaer böyle bir yar ım e e gagretlerın arttırılma- ~ • 
!erdir. mutareke umumı 

Anlaşma nıo 

birinci maddesi-

sı bakımından mü- 0 ı a r a k Fran• 

himdir. sa y a da leş-
ne göre her iki hükllmet Hitler 
Almanyasına karşı biribirlerine 
yardımda bunmayı ve biribirleri· 
ne haber vermeden silih bırak· 

mamayı karşılıklı alarak taahhüt 
ederler. ikinci maddeye göre de 
her iki hükllmet harp sonuna 
kadar biribirlerine yardımı taah
hüt eylemektedirler. Bu anlaşma 
münasebetile Almanlar « Düşen 
iki kişi biribirlerine tutunmakla 
düşmekten kurtulamaz » diyo~l~r. 
Bertin, anlaşmayı, plütokrası ıle 
bolşevikliğin elele vermesi şek· 
!inde tavsif etmekte ve « her 
ikiside cezalarını bulacaktır. " 
demektedir. 

Gazetelerin tefsirleri 

A nlaşma lngiliz gazetele· 
rinde de tefsir edilmek· 

tedir. Deyi telgrafa göre, bu tek
nik bakımından bir ittifak değil
dir. Fakat Naziliği imha için 
sarfedilen gayretlerin arttırılması 
bakımından mühimdir. 

Sovyet istihbarat şefi Lo. 
zovski de bu münasebetle söyle· 
diği bir nutukda demiştir ki: 
« Hitlerin birleşik cephesi iflas 
etmiştir. Eğer Avrupa milletleri 
birleşe~ek olurlarsa Hitler iki 
ve hatta daha ziyade cephelerde 
çapışmak mecburiyetinde klacak

tır. » 

Suriye mütarekesi 

S uriyede mütareke imzala
nıncıya kadar, rharekit 

34 gün devam etmiştir. Mütare
ke etrafında Vişideo gelen bir 
habere göre general Deniz, bazı 
teknik meseleler hakkında hükO
metin mütalias1n1 almak üzere 

Türk-Alman tica 1 

ret görüşmeleri 
Ankara 14 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Bir müddetdenberi 

Almanya ile Türkiye arasında tica

ret anlaşması akdine dair olan 

müzakerelerin son safhaya intikal 

ettiği haber verilmektedir. Bu an
laşmanın 25 milyon lira olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Ticaret vekaleti memleketimi
zin muhtaç olduğu mamul eşyayı 

makina ve yedek parçalarla Alman
ya ya ihraç edeceıfimiz eşyanın ne· 

mil edilecek olursa o zaman 
belki de Alman - V~i münase· 
betlerine aykırı olacaktır. işte 
bu sebepledir ki Dentz tarafın· 

dan imzalanacak mütarekeyi Vi ... 
şinin imzalamamaıını Viti hük(l· 
meti ihtiyati bir tedbir olarak 
koymuştur. 

Çörçilin nutku 

Ç örçil bugün öile üzeri, 
Londra Şehir Meclisinin 

şerefine verdiği bir ziyafette, 
Londra şehrine yapılan havı hü
cumlarını mevzu bahsederek söy
lediği bir n u t u k t a b i 1 h a s s a 
demiştir ki : 

« - Hitler 1 Sen az muka· 
vim olan yere en şiddetli hıcum· 
!arda bulundun. En mukavim 
yerlerden olan Varşovayı hara· 
beye çevirdin. Yakında bu lıa· 
rabeleri senin memleketine gön· 
dereceğiz. Almanya bomba hisse· 
sini çokça alacaktır. ··Almaoyanın 
ortağı olan ltalya da payını alı· 
caktır. Biz Londra harbine hazır· 
landık ve daha da hazırlanırıak· 
tayız. » 

Gaydanın sesi çıktı 
• 
1 zlindının Amerikalılar tara· 

fındın işgalini mevzu bahs· 
eden Sinyör Gayda bir gazetede 
diyor ki : 

« Ruzvelt behemehal emper· 
yalist siyasetini tahakkuk ettir· 
mek için harbe girmek istemek· 
tedir. Fakat Japonyanın Ameri· 
kaya karşı muazzam bir kuvvet 
teı~il ettiiini de bilmelidir. Ruz· 
veltin bu tahrikçi siyasetine mih· 
ver devletleri elbette bir gün 
cevap vereceklerdir. " 

Şeker boldur 
Bazı vilayetlerde kesme şeke· 

rin azalmakta bulunduğu şeklinde 

şayialar çıkarılmıştır. Yaptığımız 

tahkikata göre bu katiyen doğru 
değildir. 

Memleketimizin her tarafında 

toz ve kesme şeker mevcut olup 

ihtiyacımızı karşılayacak nisbette
dir. 

Bu meyanda şehrimizde toz 

ve kesme şekerin mikdar va satışı 
normaldır. 

vini tetkik etmiş ve bunun 
ye vekaletine bildirmiştir • 

harici-

. 

____ On binlerce Suriyeli, topraklarımıza --
i 1 ti c a için hududda bekliyor 

Antakya : -
Gelen haberlere 
göre, Suriyede 
bışlıyan "p a n i k 
mütemadiyen art
maktadır. Bunun 
neticesi o l a r a k 
Suriyelilerin Ha
taya akını devam 
ediyor. 

Yeniden birçok 
Suriyeli m u n t a· 

zam pasaportlarla, 
aileleriyle birlik· 
te, şehrimize ve 
lskenderuna gel· 
miştir. 
Mutadın üstün

de gelen bu yol
cu kalabalığı Ha· 
tayın bütün otel· 

. ' 

harap 

' 

mıza iltica için 
beklemektedir. 

lerini doldurmuş, L---------------------------...ı 
olan tarihi bir cami 

Suriyeden dün 
gelen yolcuların 

anlattığına göre, 

lngiliz tayyareleri 
Halebe şiddetli 
bir akın yapmış
lardır. Bu bom· 
bardımanlar ne

ticesinde Halep· 
teki iki kışla ha
rap olmuş, yan
mıştır. Fransızlar 

şehir dahilindeki 
sokaklarda kam• 
yanlara yerleştir
dikleri dali top
larla ateş açmış· 
lar, bunun üze. 
rine lngillz tay
üzerine hücum bir kısım yolcular aileler nezdinde pansiyoner ola· yareleri Mitralyözle bunların 

rek yerleşmiştir. Emniyet Müdürlüğü gelenleri açık· eylemişlerdir. 

ta bırakmamak için icap eden tedbirleri almıştır. Bu Mitralyöz ateşi neticesinde oldukç mühim 
Hududumuzda on binlerce Suriyeli toprakları· tellfat olduğu haber verilmdktedir. 

2 inci fiyat mürakabe 
kursu dün açıldı 

61. Deniz 
Orduslle birlikte 
TUrklyeye lltlca 
edecek ve batka 
tarafa geçecek-Ankara 14 [ Hususi muhabirimizden J - ikinci fiyat mürakabe 

kursu bu gün sa11t dokuzda Ankara Ticaret lisesinde açılmıştır. iaşe 
müsteşarı Şefik Soyer, 45 dakika süren bir nutuk söylemiş, ihtiyaçların 
temini hıhsında tacirlerin rolü ve bu rolün ortaya koyduğu normal 
mübadele şekil ve ıartlarının anormal zamanlardı ayrı müeyyedelere 
devri lüzumu tacirin anormal zamanlarda meşru kirına rıza göstermi
yerek gayri :neşru yollardan yürümek ıuretiJe fazla kir temin etmek 
istemesi ve bu hali önlemek için alınacak tedbirlerin mahiyeti etrafında 
reniş izahat vermiştir. 

m i ' 1 
Beri in 14 ( a. a. ) - Ana· 

dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Siyasi mahfiller Vichy'deo 
ıreJen malumata istinaden Gene· 
ral Oentz'in ordusile birlikte 
Türk toprıiına ilticaya çalıştıiı· 
nı tahmin etmektedir. Bu husus
ta Almanya hariciye nezareti hu· 
kukudüvel mütehassıslarından bi· 
rinin mütaleasına müracaat ettim. 
Bu zat _Suriye muhasematında 
Fransanın muhasım bir devlet va 

Şefik Soyer, fiyat mürakabesi bahsında memurların Üzerlerine al
dıkları meıuliyeti veciz kelimelerle ifade ettikten sonra « bu mühim 
vazifeyi idare etmek icin devletin kurdudufu teşkilatın en ileri unsurları 
fiyat milrakabe memurları olacacaktır. » demiş ve kurs talebesinin vazi
fesinde çok dikkatli ve hassa1 olması lizımgeleceğini söylemiştir. 

Kurs 15 gün kadar sürecektir. 

Bulgaristan 
hazırlanıyor 

TUrk hududunda 
Bulgar suvarl kuv
veti eri arttırılm19I 

Londra ( a. a. ) - Royter 
ajansının Bulgar hududundan al
dığı haberlere göre takriben 18 
Bulgar fırkası seferber edilmiş· 
tir. Bunlardan altı fırka işgal 
edilmiş arazide bulunmaktadır. 
Bundan başka Bulgarların tayya. 
re meydanları inşa etmekte 
oldukları d a bildirilmektedir. 
Türk hududundaki Bulgar suvari 
kuvvetle · · ld - ·ı rının arttırı ıgı zanoedı • 
mektedir. Fakat büyük mikyasta 
Bul~ar taşidatı yapıldığı hakkın· 
dakı haberler teyit edilmemektedir. 

Hububat~flyatları 
de§ı,mıyecek 

Hububata el koyma karariyle 
her nııntakada buğday, arpa ve 
yulafın fiyatları hükOmetce tesbit 
ve ili.n edilmişdi. Alakadar ma
kamlarca inceden inceye tetkikat 
y~pılmış ve bu fiyatların, her mu· 
h~~te yetişen hububatın evsafına 
gore normal olduğu görülmüştür. 

Ôirendiiimize göre fiyatların 
deiişmeıi katiyen bahis mevzuu 
değildir. 

Halkevlllerln Zeytlnllk 
köyU gezisi 

Pazar günü Halkevi köycillük 
ve sosyal yardım kolu tarafından 

Zeytinlik köyüne bir gezi tertip 
edilmiş, balkın dilekleri dinlenmiş· 
tir. Köylülerle yapılan ;aamimi ko· 
nuımada bilhassa köy mektebinin 
ihtiyaca kifayet etmediği anlaşıl
mtıtır. 

KöyOn diğer cephelerden tel· 
kikatı ikmal edilerek köylOye fai
deli kitaplar daj-ıtılmıştır. 

ziyetinde olmadııfını ve ancak 

Sta I • h tt kendisine evvelce verilmiş olan 1 n a 1 bir mandayı müdafaa ettiğini sÖy· 
!emiştir. 

n a S 1 1 Fransa Londra ile harp ha
linde değildir. Yalnız mevzii bir 

Yar 11d1 ?. ihtilafı bal ile meşguldür. Bundan 
dolayı General Dentz'in rordusu· 
na bir polis vazifesini ifaya me· 

Harekat Mosko- ınur müdafaa kuvvetleri sıfatı pe 
kala verilebilir. Bu sebeple Dentz 

va've Kiyef'e kuvvetlerine karşı hukukudüvelin 
muhasım ~ kuvvetler hakkındaki • k• f d• ahkamını tatbike hlkışmak ve 

ın ışa e ıyor bu kuvvetleri enterne etmek bir 
adaletsizlik olur. "Diğer taraftan 

Almanlar Polotsk ve hukukudüvel ve taımül Suriye· 
Vitebsk şehirlerini_iş- den rical eden ordunun bitaraf 
gal ettiler bir memleket topraklwrından geç 

Berlin: 14 [a. a.] _ Alman mesioe mini değildir. 
Vichy 14 (a"a) - Royter 

başkumandanlığının tebliği : ajansı bildiriyor: 
Şark cephesini yarmak için Fransız İ•tihbarat ofisinin bil 

yapılan harekata plin mucibince dirdiğfae göre, Fransanın Anka. 
devam edilmektedir. Feld Mareşal ra maslahatgüzarı B. Outrey llti. 
Mannerhaym'ın kumandası altındaki ca eden 11 Fransız gemisi .. hak-
Fin orduları Ladoga gölünün iki kında Türk hükOmeti nezdinde b 
sahilinden ilerlemektedirler. Torpi· zı teşebbüslerde bulunmuştur. 
do muhripleri 2 Sovyet karakol Vichy' de beyan edildiıfioe gö 
gemisi batırmışlardır. re bu gemilerin yalnız Elan kara 

Berlin: 14 [a. a.] - D. N. B kol gemisiyle Adaur yardımcı 
bildiriyor: petrol gemisi ve üç küçük mayo 

Bu sabahki Alman gazeteleri, tarayıcı gemi, harp gemisi sayı· 
Alman kıtalarının Stalio hattını labilecek vasıfları ,haizdirler. Di· 
kati bir şekilde yarmış olduklarını ğer gemilerin hepsi yük vapuru. 
Alman milletine ve cihana bildiren dur. Enterne edilen Fransız bah-
Alman başkumandanlııfı tebliğin- riyelileri 200 kadar vardır. 
den uzun uzadıya bahsetmektedir· Ayni ajansın verdiği maluma 
ler. (Stalin hattının yarılışına. dair ta nazaran bir askeri nakliye 
tafsilatlı telgraflar 3 üncü sahife· gemisi olup lngiliz tayyareleri ta 
mizdedir.) rafından Antalya Türk limanı ön 

Gaz~teler bu muazzam askeri !erinde batırılan Sain-Didier va· 
muvaflıkiyetio büyük ehemmiyeti· purundan ~ kurtarılarak enterne 
ni tebrüz ettirmektedir. edilmiş bulunan diğer Fransızlar 

Bu muvaflakiyet son günlerde hakkında da Türk makamlariyle 
neşredilen Şarktaki muharebelerden müzakere cereyan etmektedir. 
yalnız bir cümle ile bahsetmek su- L..::::::::..:..:::.::;..~..::;;.;.;....---
retiyle iktifa eden Alman askeri iki maarif mensubu 
tebliğlerini kendi lehlerinde tefsir vekAletçe takdir edlldl 
etmek istiyen Londra ve Moskova Haruniye Düziçi köy enstitüsü 
mahfiHerinin propa~andaJarına bir müdürii Lütfi Da,Jar ve muavini 
nihayet vermektedir. ·ı 1 takdir edil ' 

Ankara: 14 (Radyo ırazetui)- Envorin meıaı er mış, 

Diln akşam ve bugün alınan ha· Lütfi Datların ücreti 85 Enverin 

[Dtnxımı Dörtlilm:iltlt1/ Gereli 65 liraya ıkarılnı 
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1 1 1 j Harp Notları 1 

KAPLICALARILE MES
HUR BİR ADA: iSLANDA 

REALITEj 

Plaj 
Kar1ıyaka 

11-7-941 

Artık yazın gelişi, hiç bi
rimi~de, masraf, zahmet, 

külfet endişeleri yaratamıyor. 

Temmuz iptidasında muntazam 
servis yapan otobüslere atlıya· 
rak asfalt yoldan plaja gidebili
yor; hatta gidip gelebiliyoruz. t 

ikici kii.ğıt ve sel. Leningrad 

lüloz fabrikası yolu Al-
manlara 

Çamur Volkanları -

Adanın üzerinde buz 
devrinden kalmış 130 vol
kan ile hesapsız volkan 
ağızları bulunmaktadır. Is
/anda adası türlü türlü 
kaplıcalarigle meşhurdur. 

Bunlardan " Gegsire ,, de

ya esaslı surette gelerek burasını 

imar edenler Norveçlilerdir. 930 
senesinde yani bundan bin sene 
evvel lzlandanın Norveç muhacir
lerinden türeyen nüfus 25 bin ki
şi -hesap edilmişti. 

ilk hükOmet teşkiUttı 

~ Otel, lokanta, gazino; isti yenlere 
~ kiralık möble pavyonlar, elektrik, 

ı 
radyo, herşey v:ır. t 

Eskiden böyle değildik. Yaz 
gelirken adına Bürücek dediği-

• 

Açılma merasiminin 29 Birinci 

Teşrinde yapılacağı ümit ediliyor 

Jzmit (Hususi) - Şehrimizde yapılmakta olan ikinci kağıt ve sellüloz 
fabrikalarının inşaatı biteli çok olmuştur. Her iki fabrikanın montaj 

ameliyesi muvalfakiyetli neticeler vermiştir. Müteahhidin ölmesi üzerine 
bir müddet yarıda kalan su tesisatı da tekrar yapılmaktadır. Son su 
baskını üzerine bu tesi•at da bir hayli zarar görmüştür. Bununla bera
ber suyun Sapanca gölünden bir an evvel akıtılma., için daimi faaliyet 
vardır. 

açıldı 
YAZAN 

MÜMTAZ 
FAiK 

FENiK 

A imanlar, 
her hafta 

başı bir ••fer 
bilançosu • ver
me ğ i adet 
edinmişlerdir. 

Halta ortalarındaki sükütlarının 

nilen sıcak çamur fırla- 930 da ilk defa olarak lzlanda 

makta, bir çok tabiat ha- da hükOmet teşkilatı kurulmuş 
rikaları vücade getirmek- , tur. Anayasa şimal kanunlarına 
tedir. uydurulmuştur. Teşrii meclise Alt-

hing ve icra kuvvetine Godeu is-

l 
miz ışıksız, susuz dağ tepesine 
mecburi göçüşün azabı içinde 
kıvranırdık. Bir kısmımız Soğuk
oluğa ancak ve nihayet on beş 
gün müddetle gidebilmenin mad· 
di yükünü düşünmeğe başlardı. 
lstanbu!a, lzmire yollanmak, or- t 
tahalli bir aile için, tam mana· 
siyle, yıkım teşkil ederdi. 

Bu arada, bütün malzeme ve malc.ina aksamı harpten önce gelmiş 
olan Klor - Sudkostik fabrikasının inşaatına da başlanılacaktır. Ma.lüm 
olduğu üzere bu fabrikanın temel atma merasimi üç sene evvel yapıl
mıştır • 

Öyle ümit ediliyor ki, ikinci kağıt ve sellüloz fabrikalarımızın açı· 
lış merasimi 29 ilkteşrin Cumhuriyet bayramımızda yapılmış olacaktır. 

sebebi budur. Birkaç gündenberi, 
Alman tebliğlerinin şark cephe
şınde harekatın muvallakiyetle 
devam ettiğine dair verdiği ha
berlerin manası, dünkü tebliğle 
daha çok anlaşılmıştır. Almanlar, 
muvaffakiyet haberlerini hareka
tın halta dönümünde vermekte 
ve bu suretle o r t a l ı k t a 
bir bombardıman tesiri hasıl ol· 
masına izami surette gayret et· 
mektedirler. Alman tebliğine gö 
re, harekatın 21 inci gününde, 
yani, üç hafta dönümünde vazi· 
yet şudur: Almanlar, Sovyetlerin 
Polonya taksimiyle elde ettikleri 
toprakları zaptetmişler, daha ileri 
geçmişler, Sovyet müdafaa hattı 

telakki edilen Stalin hattını en 
mühim noktalarından tamamiyle 
yarmışlardır. Bu yarma hareketi 
bilhassa. evvelce de kaydettiğimiz 
gibi şimalde olmuştur. 

A vrupanın şimalinde ve lngi
liz adalarının üst tarafında 

bulunan lslanda'dan son günlerde 
yine sık sık bahsediliyor. buna se
bep Amerikanın bu adaya askeri 
kuvvetler göndermesidir. Amerika
nın İslanda'ya asker -göndermesi· 
nin bu hükumeti harbe girmeğe 

sevketmesi çok muhtemeldir. Çün
kü lslanda, lngilizler tarafından 
işgal edildiği zaman Almanya bu
rasını harp mıntakası ilan etmişti. 

Harp mıntabsına dahil sulara 
hangi devlete ait olursa olsun, 
girecek harp ve ticaret gemileri
nin ihtar edilmeden batırılacağı· 

da bildirilmişti. Şimdi buraya asker 
ve levazım taşıyan Amerika ge· 
mileri Alman harp mıntakasına 

girmektedirler. Bu sebeple Alman
ların bunlara bir taarruzda bulun
maları ihtimali vardır. Böyle bir 
taarruzun ise Amerikayı harbe 
girmeğe sevketmesi mümkündür. 

lslanda adasının mesahası 
103,000 kilometre murabbaı ve 
nüfusu yuvarlak olarak yüz bin 
kişidir. Ada, kutbu şimali dairesi
nin biraz cenubunda olup Groen
liinddan 330 kilometre mesafe
dedir. 

Cenubu müstesna, bütün se
vahili liyordlar ve dağ yarıkları 
ile doludur. Cenubunda Thjorsa 
ve Hvita nehirleri havzalarında 

geniş ve derin birer ova vardır. 
Adanın dahili ~900 metre irti

laa kadar çıkan dağ ırrupları ile 
kapalıdır. Bunların üzerinde ıreniş 

cümudiyeler vardır. Cümudiyeler
den en büyük Natna)Ö Kull olup 
8000 kilometre murabbaı genişli

ğindedir. 

Volkanlar 
A danın üzerinde buz devrin-

den kalmış. 130 valkan ile 
heup51z volkan ağızları bulunmak
tadır. Bu volkanlardan çıkan lav 
selleri 90 kilometreye kad~r ge
nişlikte olduğundan adanın dahi
lini çöle çevirmiştir. Bu çöllerden 
birinin sathı 3000 kilometre mu
rabbaına baliğ olmaktadır. 

lslanda adası türlü türlü kaplı
çalarile meşhurdur. Bunlardan Gey
sire denilen sıcak çamur fırlamak
ta, bunlar bir çok tabiat harikala· 
rı vücude getirmektedir. 

Adanın era1isi ziraata pek sa
lilı olmadığından halkı mahdut 
miktarda ziran! ile meşgul olmak
tadır. Hububat pek azdır. Daha 
ziyade patates ve sebze yetiştiril
mektedir. Ahali ziraatten ziyade 
hayvan yetiştirmekle meşgul olu
yor. 

Vaktile adanın lav altında bu 
lunmıyan ak5amında kesif · orman
lar varmış. Lakin böyle nizamsız 
bir surette kesildiklerinden mah
volmuştur. Ancak 1930 da tekrar 
ormanlar yetiştirmeğe •başlanmış· 
tır. 

Balıkçılık 

Halkın asıl geçinme vasıta· 
sı balıkçılıktır. Memleke

tin başlıca ihracatı da tütsülen
miş ringa balığı ile yapajj:ıdır. 

lzlandaya ilk defa gelerek yer
leşen insanlar lrlandalılardır. Mili 
dm yedi yüzüncü senesinde .lrlan
da adasının hristiyanlarından bazı 
aileler lzlandaya gr.lerek yerleş
mişlerdir. 

Dokuzuncu asırda lskandinav· 
yanın Viking denilen deniz muha
ripleri bu adaya gelmişler \ve bu
nu bozlar ile !kapalı gördüklerin
den buz ada'1 ismini vermişler

dir. 

1 mi verilmiştir. fzlanda Avrupada 
en eski) parlamanter hükümetlen
den biridir. 

lslandayı keşfeden Vikingler 
daha ileri giderek Groenlandı da 
keşfetmişler ve burada bir koloni 

Evet; yazın Adana'da otu
rulamazdı. Zira şehirde tazyikli 
su bile yoktu. Buiün plaja gide
miyenler, günde beş -defa duş 
yaparak ekşi ekşi kokmaktan 

tesis etmişlerdir. Groenlanddan . 
aşağı sarkarak asıl Amerikanın ka-

1 ı 
ra kıtası sahillerine gelmişler ve 
buraya Vinland adını . vermişlerdir. 

Lakin bu keşifler yeni dünyayı Av- ~ 
rupaya tanıtmamıştır. 

• 1000 senesinde adanın rosmi 
dini hıristiyanlık olduğu ilan edil
miştir. Daha sonra ilk Godeu iza· 
ları bir nevi zadeganlık zümresi 
kurarak halka tahakküm ve zulüm 
ettiğinden bunlarla halkın arası 
açılmış ve tam iki yüz sene adada 
dahili harp cereyan etmiştir. 

kendilerini kurtarıyorlar. 

Plajın haline, geceleri, do· 
yum almıyor. Günüzlerini banyo 
ile, kum•alda cild yakmakla, is
tirahatla ğeçirenler, gecelerini 
müziğe, dansa, eğlenceye tahsis 
ediyorlar. Gazinodan ışık, renk, 
neşe, kahkaha; yeni hayat fışkı· 

Bu kanlı ahvale bir nihayet 
vermek ilzere Althing teşrii mec
lisi 1262 senesinde adayı Norveç 
kralının hakimiyeti altına vaz~t

miştir. 1380 senesine Norveç Da
nımarka kralını kendi hükümdarı 

olarak kabul ettiğinden lslanda'da 
Danımarkaya tibi olmuştur. 

Onbeşinci asırda lngiltereden 
gelen ticaret heyetleri ticareti ve 
balık saydını kendi inhisarları al· 
tına. a\mışlardır. 1467 aencs\ndc 

lslandad&ki Danimarkalı vali lngi
lizlerin tecavüzüne muhalefet et
mek istediğinden bunlar tarafından 
öldürülmüştiir. 

1814 senesinde Norveç tekrar 
istiklale kavuştuğu zaman l•landa 
Danimukaya kalmıştır. 

Danimarka burasını doğrudan 
doğruya idare edemediğinden bir 
muahede ile kendisine tam mohta· 

riyet vermiştir. Yalnıı lslanda hü
kümdarının Danimarka icralı olması 

şart konulmuştur. Bundan sonraki 
lslandanın mukadderatını şimdiki 
harbin kati neticesi tayin edecektir. 

tatil kursları yarın 
açılıyor 

Yarın şehrimiz lise, orta ve 
sanat okullarında bütünleme kurs
ları açılacaktır. 

Kurs sabahları saat 8,30 : dan 
11,30 a kadar devam edecek, li
se, orta ve sanat okulu talebele· 
rinden bütünlemeye kalanların im-

rıyor. ZaJif bayanlar, kibar ka
valyelerin kollarında, cazbanda 
yak, engin müzik nağmelerine 
ruh uydurarak kelebekler gibi 
dönüyorlar, dönüyorlar. Ay ge· 
celerinde, bu hayat, mayolarla 
plajın kumsalına intikal ediyor: 
caz açıkta çalıyor; ay ışığının 

~ 
yarattığı mavi nurdan cadde, 
denizin sathıııda, göz kamaştı
rarak pırıldarken silüetlerin suya 
dalıp çıkı~ları hayalimizi periler 
diyarının esrarlı alemine sürük
lüyor. 

Neden ve nereden bahsetti
ğimi sormaj'a lüzum görmüyor
aunuı; kalemime Adanan1n Ka

rataş plajını doladığım sizce 
mechul değildir. Bu ucuz, güzel, 

kibar yaz hayatını uzakta san-

l mıyalım. Kırk kilometrelik Ada
na - Karataş asfaltı yapıldığı 

i'Un bin safhasından ancak biri· 
ni anlatmağa çalıştığım yaz ha-
yatı artık ne «batıl tasavvur», 
ne «muhal hayal» dir. 

Ve biz, Adanalılar, buna 
hem müstehak, hem layık, hem 

l de muhtacı>. t 
j * * * ~ 
............. f. •••••••••• 

B. Abidin bir 
geçirdi 

kaza 

Ticaret odası reisi bay Abi-

din Ramazanoğlunun bir kaza ne

ticesi kolu kırılmıştır. Arıza mü

him değildir. lık tedavisi yapıl

mıştır. 

tihanlara hazırlanmalarını koleylaş 

tıracaktır. 

Milli Şefimizin uğurlu elleri ile temeli 14 ağustos 1934 senesinde 
atılmış olan Türk kağıt sanayii, o gün 7.nci yıldönümünü idrak edecek
tir. Bu mutlu gün, büyük tezahüratla tesit oluacaktır. 

Bir sinemada yangın 
çıktı, 31 kişi yaralandı 

Balıkesir (Hususi) - Burada 
büyük bir yangın olmuş, Halk si
neması makine dairesinde çıkan 

bir yangın neticesinde yanmış, si
nemada bulunanlardan 31 kişi ya· 
ralanmıştır. Hadise şöyle olmuştur: 

Çarşamba akşamı Halk sine-
ması 11Ali babanın mirası,, filmini 
göstermektedir. Film ortasında ve
rilen 10 dakikalık istirahat esna· 
sında, makine dairesinde havasız

lıktan bunalan makinist Niyazi, ha
va almak üzere dışarıya çıkmıştır. 
içeride aiti xydanberi makinistin 
yanında çalışan Hüsamettin ismin
deki çocuk; oynatılan filmleri sar· 
dığı bir sırada birdenbire film yan· 
mağa başlamıştır. Alevi.gören ma
kinist Niyazi, derhal koşmuş ve 
yanmakta olan filmin bir tarafını 
söndürürken diğer tarafta duran 
Ü'j bobin Hll1lıd«on aiyah bir duman 

çıkmış ve akabinde onlar da yan

mağa başlamıştır. 

Bu vaziyet üzerine makinist 
Niyazi miişterilere! 

Bir çocuk, kazaen 
arkadaşını öldUrdU 

lzmit, [Hususi] - Şehrimizde 
çok büyük teessür ve elem uyan
dıran acıklı bir facia olmuştur. Hu

susi idare tahsil müfettişlerinden 
B. Cemal Ünal'ın 24 yaşlarındaki 
oğlu Sadettin Ünal ile Yeni Turan 
Hkokulıı başöğretmeni Cemil Vur

al'ın l 1 yaşındaki oğlu Ümit, Sa
dettinlere ait evin bodrumunda 
bulunan kuzularına ot vermek üze
re inmişlerdir. 

Bu aroda, Sadettin, babasına 
ait tabancayı yastık altından gizli
ce alarak Ümide göstermiş, iki 
çocuk kullanmasını bilmedikleri 
bu aleti evirip Çevirirlerken şarjörü 
çıkaramamışlar, Sadettin de bunu 
çıkarmak için İnat etmiş, bu arada 

- Yangın var, herkes kendi
ni kurtarsın, diye bağırmıştır. Bu 
esnada kendisinin saçları, elleri 
yanmış ve bin müşkülatla dışarıya 
çıkarak makine dairesinin demir 
kapısını kapamıştır. 

içerideki filmler bütün dehşe
tile yanmağa başlamış ve çıkacak 
bir delik bulamayınca müthiş bir 
infilak neticesinde makine dairesi 
yıkılmıştır. 

Alevler çok süratle sinemaPın 
içerisine yayılmış ve bu arada 
halktan birçok kimselerin yanma
sına sebep olmuştutr. 

Sinemada panik oJ,,.uş halkın 

kimi merdivenlerden, kimi balkon
dan ve kimi de pencereden ken· 
dilerini dışarıya atmıştır. Bu es
nada 31 kişi yaralanmış ve yan
mıştır. Yangın, askeri ve sivil it· 
faiyenin büyü\c. 2ayretlerine rağ

men pek çabuk büvümüştür. Saat 
25 den gece saat 4 e kadar 6 ev, 

bir fırın, bir dükkan, bir sinema 
kiimilen yanmıştır. 

Ping-Pong birincisi 
iki Haltadanberi devam eden 

Pin-Pong müsabakaları pazar gü

n Ü neticelenmiş, Demirspor genç

lik kulübü bölgemiz birincisi ol
muştur. 

Voleybol mUsabakaları 
Geçen pazar günü yapılması 

takarrü eden Voleybol mtisabaka
ları bazı sebeplerden dolayı 19-20 
temmu:z: cumartesi-pazar günlerine 
bırakılmıştır. 

çıkan kurşun zavallı Ümidin kala
sına isabet ederek yavrucuğu ö). 
dürmüştür. 

Facia hakkında müddeiumumi 
muavinlerimizden Fuat Erdoğan 
tahkikata el koymuştur, 

Sovyet tebliğlerine göre 
S ovyet tebliğleri de aşağı 

yukarı Alman ilerleyişini 

itiraf etmektedir. Karilerimiz ha
tırlarlar: Bundan birkaç gün ev
vel, eğer Alman ilerlemesi hak
kında verilen malOmat doğru ise 
Sovyetlerin Vitebsk istikametin· 
de çarpışmalardan bahsetmeleri 
muhtemeldir, diye yazmıştık. Fil
hakika dünkü Sovyet tebliği 

Vitebsk istikametinde anudane 
çarpışmalar olduğundan bahset
mektedir. Bu tebliğe göre, cep
h~de ehemmiyetli hiç bir deği
şiklik olmamıştır. Bundan şu ma
nayı çıkarmak kabildir: Demek 

cephede bazı ehemmiyetsiz deği
şiklikler vardır. Bundan başka 

Sovyet tebliği, yalnız auudane 

muharebeler olduğunu kaydet
mekte ve düşmanın püskürtülmüş 
olduğunu ağıza bile almamaktadır. 
Sovyet tebliğinin bir gün evvel 
Mohilol - Lepel hattından bah
settiğine göre, şimdi Vitebsk 
ismini zikretmesi, Almanların Le
pel'den bu şehre doğru hayli iler
lemiş olduklarını isbat eder sa
nırız. Çünkü iki şehir arasındaki 
mesafe aşağı yukarı yüz kilomet
redir. 

Vitebsk şehri 
D ünkü Alman tebliğine göre 

Vitebsk şehri, 11 Temmuz
danberi, yani dört gündür A1-

(Det1amı üçüncüde) 

ROMAN:78 j KALDIRIMLARIN 
YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

Elli paralık cam kağıdı .. . 
iki kuruşluk tahta çivi .. . 

••• 

giren •Hareket ordusu»nun gönüllüsüy
dü. O zaman anasının karnında bulunan 
zavallı genç, babasını görmemişti bile ... 
Şimdi evin ekmeğini o götürüyor. 

Şu kavruk çocuk da babasızdır. 
Bir esnaf kahvesi. Kırpık, yuvarlak 

sakallı, siyah takkeli kahveci Acem, ulak, Onun da babası Arabistandan dönmedi. 
ördek biçimi dökme sobayı tutuşturmağa Ne garip bir tecellisi varnı bu ınil-
çalışıyor ... Bugün gene müşteri bol. Dük- Jetin: Senelerdenberi birbirini kırdı. Düş. 
kanlarından ters çevrilen işçiler buraya man Öııünde kırılmak yetişmezmiş gibi.. 
birikiyor. Hepsi de on sekiz • yirmi iki işte Hareket ordusu ve padişab kuvvet. 
yaşlarında genç çocuklar ... Kimi kundura !eri. Binlerce inıan birbirini boğazladı. 
dikişçisi ... Kimi kesici ..• Kimi marangoz· Hastahane arabaları, günlerce, •Hürriyet 

h d d tepesi» ne hürriyet şehidi taşıdı. Vücut-ane e ren eci ... Hepsinin ağzında aynı 
şey: !arı delik deşikti. Suratları yamalıydı. 

isimleri, namları meçhuldü. Bilinen bir 
.- iş yokl tek şey vardı: Hürriyet şehidiydiler. Bu-
Hepsi de aynı •eyi düşünüyorlar: d b A akl d k" • nun a ir tek alameti: Y arın a ı 
- Ne kötü zamanda doğmuşuz ? 1 ••• 

U h 1 
çarıklar ... 

mumi arp ... Mütareke yılları... stiklal 
Sonra .. istiklal harbi. Kuvayi Milliye 

harbi ... En sonunda, buhran... I 
Hep•i de evbark sahibidir: Kuvayi nzıbatiye. 

Daha sonra .. Arabistan çöllerinde, Hac-
Şu soluk benizli gencin babası k d 1 M caç'tan bin kere zalim uman an arın 

ill\mücadele yıllarında «Kuvayi Milli- elile • yok yere • açlıktan, susuzluktan, 

bir doktordan çok daha görgülüydü. Tec
rübesi çok daha fazlaydı. Hastahaneye 
sevkolunan neferin künyesi hizasına düş
tüğü kayıtta hiç yanılmamıştı: Hastaha
neye gönderilen askerin sebkini defterde 
gitme gidiş manasına gelen «relt• keli
mesile ıröstermek usuldendi. Bölük emini, 
hiç tereddüt etmeden, relt denmesi la
zımgelen nelere «öldü» demek olan •fevt» 
kelimesini kullanırdı. ' Ve hastahane
den « taburcu • edilen de görülme • 
mişti. 

Ciddeye dört 
kişi döndük ... 

bin kişi çıkmıştık. Kırk 

Beş kuruşla, kahveci Acemin kahve
sinde günü öldürecek işsiz delikanlıların 

kimi başbaşa vermiş laf atıyor, kimi 
tavla .. 

- Şeşi dü .•. 
Şırrrak. 

- Dubara ... 

••• ye» ı e •Kuvayi lnzıbatiye» arasında ya- hastalıktan mahvedilen insanlar ... 

pılan bir muharebede şehit oldu. ihtiyar Kahveci Acemin yaşlı bir Çırağı Ulak bir kavaf dükkanı. içinde yön 
anasına ve iki kız kardeşine şimdi o ba- var. Sözü sohbeti yerinde bir adam. As- atkılı bir yaşlı müşteri. Kavalın elinde 
kıyor. kerlikle çok gezmiş, çok görmüş. Ara· bir çift ayakkabı. Taban tabana gelecek 

Şu, yirmi iki yaşında olduğu halde bistan seferlerinde de bulunmuş. Diyor· şekilde ellerinde tutup birbirine çarpı-
saçlarına ak düşen delikanlının baba .. , du ki: yor. (Garip alışkanlık: Kunduracı kundu-

birbirine vurulur işte böyle ... ) 
- Sana bir ayakkabı vereceiiz •.. 

Amma, iyi bir mal... Tak tak tak ... Tok 
tok ... Sese bak elendi. .. Ne pişkin köse
ledir1 

Çırak gülmemek için dudaklarını 
kıvırıyor: Tak tok ses veren bu pişkin 
köselenin mukavva olduğunu biliyor çün
kü ... 

- .. 
Aralıkları, mukavva ve pösteki par

çaları çakılarak kapatılmış kapıyı hafif. 
ce İliniz. Derhal aralanır. Ve bir ses: 

- Çırangl 

Kapı üstündeki çıngırağın sesi, içeri 
girdiğinizi haber verir ... Zorla açık tutu
luyormuş gibi duran beş çift donuk gö
zün bir an için üzerinizde dolaştığını ve 
kaybolduğunu hissedersiniz. 

Kanbur kalfaya hak 
Burası, bir mahzen kadar 
loştur. 

vereceksiniz: 
rutubetli ve 

Sağda şişman bir adam, bir şeyler 
kesip biçiyor. Orta yerde, tavandan sar
kan 25 mumlak bir elektrik ampulü al· 
tında bir banko. Bir tarafında kasketli, 
iri bir delikanlı: Kalla. Diğer yanlarda 
üç işçi. Fakat Vikingler de burada bu memleketi asırlarca kasıp kavuran is· Hastalanan efradın ilk muayene- ranın sağlamlığını göstermek, müşteri 

daimi olarak kalmamıılardır, lzlanda- tipdadı yıkmak nj'funda öldü: lstanbula sini bölUkemini yapardı. O, mütehassıs sağlamlığını denemek isteyince, ayakkabı [Devamı var) 

-----~~~~--=-~~.:.......=-=:.:====--~ 
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- Yoo; musu diyor, burada 

öyle dan, dun no .. Poliste no aırı· 

ma kaptan ehi. Sonra ulii piyos· 
tos .. 

Bu garip cevaptan hiç bir şey 
anlamıyan diğer tayfa, konuşan 
tayfaya soruyor: 

- Keskil di? 
Ali. .tayfanın diğer tayfaya 

sorduğu bu "Ne dedi,, sualine he· 
men cevabı yapışt,rıyor: 

- No eksildi .. Tora yine söy
lüyor. "Ahmede hitaben,. duydun· 
ya hacı bili.der; eksildi diyorlar. 
Şöyle en tiz perdeden bir çık da 
eksildi mi, arttı mı anlasınlar. 

Ve derhal üç kadeh doldura· 
rak Fransızlara uzatıyor: 

- Bon bon. Türk şampanya 

kala ine .. 
Herifler , kadehleri dikerken 

Ahmed yine feryada~ aşladı. Fran
sızlar bidayetten Ahmedin dişi ağ
rıdığına hükmetmişlerdi; etrafın 
vaziyetind~n bunun her halde te· 
ganni olması lizımgeldiği zannına 

düştüler ve alaka ile dinlemeğe 

başladılar. 
Ahmed ses kestikçe Ali ağa· 

bey tayfaların yüzüne bakıyor ve 
bu bakışluile gazelin Fransızlar 

üzerindeki tesirini anlamak istiyor· 
du. 

Meclis tamamdı. Dördü otur
muş, üçü ayakta, yedi kafadarlar 
biribirlerinin dilinden anlamadıkla
rı halde gülüp eğlenirken amba
rın içinde kızılca bir kıyamettir 

koptu. Güvertedekinler ambar ka · 
pağından aşağıya bakıyorlar, am· 
bardakilerin bir kısmı da telaşla 
güverteye "çıkıyorlardı. Geminin 
intizamı bozulmuş, herkesi garip 
bir telaş almıştı. 

Ne vardı, ne oluyordu; kimse 
bir şey bilmemekle beraber her 
kaladan bir ses çıkıyordu: 

- Gemi tutuşmuş .. 
- Yok canım; a~ağıda deli 

varmış, boşanmıı .. 
- Hayır!. Bir kız tentürdüyot 

içerek intihar etmiş .. 
- Kadınca&-ız doğurmuş. A

dını oğlansa Bahri, kız9a Bahriye 

koymalı .. 
Bu işkembeden tahminler böy

lece çoğalıp giderken ambardan 
arka arkaya birkaç kişi fırladı. ilk 

Surat çopur mu çopur. Deve 
işkembesi bu surattan daha müs· 
!evidir. , bir avuç palamut atsan 
herifin suratından düşmiyecek. Kol
lar, orangotan kollarını andırıyor. 
Eller kantarlama.. Parmaklar tur
fanda hiyar misali .. Saç sakala, sa· 
kal bıyığa kasışmış.. Sünnetleme 
kesilmiş bıyığın altındaki ağızclan 

salyalar akıyor. Ağız değil dehliz, 
tünel, lağam .. 

Sırtında rengini tarife imkan 
olmıyan bir lata; onun altında kır
mızı olduğu bazı yerlerinden bel
li bir mintan; bacaiında elifiye; 
numarası 54 den aşağı olmaması 
lô.zımgelen ayaklarında da bebek 
beşiği kadar birer lapçın - kundu
ra 1. 

Adam değil; filmdeki King • 
Kong gibi bir şey .. 

Arkasındaki biçimsiz sarıklı i
le yan yana geldikleri zaman " ı.,, 
harfinin önüne nokta konmuş gibi 
oluyorlar .. 

Bu hilkat yanlışlığının adı "Ha
vız Mıstıva - Hafız Mustafa,, ö
teki yobazın ismi ,Hafız Alidir ve 
bu Hafız Ali istikbalin şaki Gavur 
imamıdır. İki arkadaş "tahsili ulum,, 
dan sonra lstanbuldan lzmire dö
nüyorlar. Halız Mıısta!anın lzmir· 
den nereye gideceği - kendi ila
desinçe· "Cenabı hak nereyi kıs

met ederse,. ile belli ise de hafız 
Ali Boladana, oradan da dört se
ne evvel ayrıldığı Baharlar köyü
ne gidecektir. istikbalin Gavur 1-
mami doğduğu yerin hasretile ya
nıp tutuşuyor. Ayni zamanda m~ı
rak içindedir: Babası, annesi sag
mıdır; öldüler mi; bilmiyor. Köy
den bir seoedenberi hiç bir haber 
alamamış, 11 benim mübarek pede· 
rim,, diye başlayıp "bağrı taşlı gö
zü yaşlı, gurbet kuşu,. hezeyanla
rının altındaki imza ile biten mek
tupları hep cev•psız kalmıştır. Ha
fız Mustafa ambardan çıkar çık

maz herkesin yüzüne hiddetli ba

karak şaşturi gözlerini şuna, buna 

diktikten sonra arkadaşına seslen
di: 

- Havız Ali; nirde o cohut? 
Adam azmanı; biraz evvel söylenerek 
kaçan Yahudiyi arıyordu. Anlaşılan 
Yahudi bir muziblik yapmış; Ha
fız Mustafayı çileden çıkarmış ola
caktı. 

BUGÜN 

anıasma 
lnglltere ve Rus· 
ya, Almanyaya kar 
şı harpte birbirine 
yardımı taahhüt 
ettiler 

Londra 14 (a.a) - Hariciye 
nezareti tebliğ ediyor: 

Almanyaya karşı yapılan harp 
te büyük Britanya hükumetiyle 
Sovyet Rusya arasında müşterek 
hareketi tazammun eden bir an
laşma 12 temmuz akşamı Mosko
vada lngiltere hükumeti namına 
tam selahiyetle hareket eden Sir 
Stallord Cripss ile Sovyet Rusya 
namına tam ;selahiyetle hareket 
eden B. Molotof arasında imza 
edilmiştir. 

Bu anlaşma mucibince evve-
la iki hükumet Almanyaya karşı 
yapılan bu h~r~ esn~sında yekdi 
ğerine her turlu muı;aharet ve 
muavenette bulunmagı taahhüt 
etmişlerdir. 

Saniyen her iki hükumet har 
bin devamı miiddetince araların· 
da bir anlaşma hali müstesna 
olmak üzere hiç bir mütareke ve: 
sulh muahedesi imz~ etmemeği 
de taahhüt etmektedırler. 

Berli~. lt.<a.~ Sta ı ı· n hattı Diğer taraftan 
S o v y e t cüzü· 

bildiriyor: Bu ge- - tamları çok vasi 

ce Başkumandan- n a s 1 1 mikyasta biribiri· 
lığın hususi bir ne karışmış bir 
tebliği ile de bil- vaziyettedir.Zahi-

dirildiği gibi Al ya r 1 1 d 1 ? ren görüldüğüne 
man kıtaları meş- • göre Sovyet ku-
hur Stalin hat mandanlığı da bu 

tını yarmışlardır. Kiye/' in işga/i k~taaı .. ü.zerinde-
Başku man danlık kı. !~sırını kaybet 

bu tebliği ile bir beklenı"gor - mıştır. 
haftadanberi şark Stalin hattının 
cephesindeki mu- Alman tebliğine gÖ· yarılması 0 ka-

dar mühim bir 
harebeleri saran re, Sovyet ordu- ameliyedir ki bir 

esrar perdesini de sunda inhilal ema- günlük muharebe 
yırtmıştır. releri baş gösterdi nin için sığabile-

0.N.B.nin bu mal(lmata ilave ceğini tasavvur etmek bile doğru 
olarak istihbar ettiğine göre Sta- olmaz. Fakat bu yarma hareketi 
lin hattı Sovyet arazisinin Avrupa· bütün Avrupadaki neline olarak 
daki aksamının müdafaasına hadim Bolşeviklere karşı yapılmakta olan 
olmak üzere sulh zamanında İnşa harbin müstakbel inkişafını ve kati 
edilmiş inkıtasız bir askeri müda· neticesini şimdiden emniyet altına 
faa tertibatı addedilebilir. almış bulunmakta:lır. 

Muharebeler esnasında görül- Berlin 14 ( a.a ) - D.N.B. 
düğü , ğibi bu uzun hattın bazı ajansınıo öğrendiğine göre Stalin 
noktalarında derinlik 50 kilometre- hattı Vitebsk civarında yarıldığın-
ye varmaktadır. Tabii ve suni ma- danberi Almanların kazandığı mu

azzam za!er süratle vuzuh kesbet
mektedir. 

nialar, betondan mamul asri sığı .. 
naklar ve alelacele yapılmış sahra 

müstahkem mevzileri bu umumi 
müdafaa sisteminin mümeyyiz va
sıflarıdır. 

Her iki taraf bu muahede
nin derhal tatbik edileceği ve 
tastika tabi olmadığı hususların
da da mutabıktırlar. 

Londra 14 ( a.a ) - Roy- Stalin .hattının en esaslı nok-
ter ajansının diplomatik muhabiri talarından yarılmasına dair olan 

Sovyet ordusu zırhlı teşekkül· 
!erini ateş hattına sokmak suretiy
le müdafaa tertibatını takviye et
miş bulunuyorlardı. Alman piyade 
ve istihkam kıtaları, karşısında du
rulmaz hücumlar yaparak Vitebsk 
civarındaki bütün sığınakları birer 
birer zaptetmişlerdir. 

bildiriyor: malOmat şu üç noktada toplana-
Ôğrenildiğine göre Sovyet bilir: 

. lngiliz müzakerelerinin bütün 1 _ Alman kıtaatı bolşevikle-
safhalarında dominyon hükOmet 
!eriyle istişare ;edildiği gibi Ame rrn hazırlamış oldukları son müda-
rika Birleşik Devletleri hük<ıme- faa hatlarını ve büyük Dniester 
ti de bu müzakereden teferruatiy- ve Dnieper havzalarını geçerek 
le haberdar edilmiştir. gerilerinde bırakmışlardır. Ukrayna 

Anlaşma, Alma.n~a ile harp 
halinde bulunan ıkı memleket merkezi olan Kiyel'in işgali bir 
arasında mevcut « müşterek mu- emrivaki olmak üzeredir. 

Bundan sonra da bir avcı ala
yına mensup bir Alman bölüğü 

zorlanmış bulunan Stalin hattını 

bir taraftan öbür tarafına kadar 
geçerek bir Sovyet zırhlı tümeni
nin müdafaa ettiği sahada 25 kilo· 
metre derinliğinde ilerlemiştir. 

3 

Leningrad :yolu 
Almanlara açddı 

(Baştarafı ikincide) 
manların elindedir. Bu suretle, ta· 
arruz htikameti, Minsk'in 200 ki· 
lometre şarkına varmıştır. Bu teb· 

ı liğe göre, Almanlar Smolensk İs· 

ti kametinde hayli yol almışlar, ve 
bu şehre çok yakınlaşmışlardır. 

Alman ilerlemesi bu şekilde inki
şaf edecek olursa, bir iki gün 
zarfında Sovyet tebliğlerinde 

Sıııolensk i•tikametlerinde anuda
ne muharebeler olduğuna dair 
kayıtlar görmemiz kabildir. 

Vitebsk'in düşmesinin bü
yük ehemırıiyeti vardır. Çünkü bu 
şehir, Duna nehrinin mansap ta
rafları üstünde bulunmaktadır. Vi
tebsk'in, önü, yani garp tarafları, 

yığınla göl ve bataklıktır. Alman· 
ların bu tabii arızaları geçip şehre 

• vasıl olmalarının büyük ehemmi· 
yeti vardır. Bu takdirde Vitebsk 
ile bu şehrin cenubunda Dniye
per'in kol verdiği saha arasındaki 
vadi de Almaniara açılmış olmak
tadır. 

Düğüm noktası 

hariplik» halini resmen teyit et- 2 - Alırıan kıtaatı Dnieper'in 
mektedir. yukarı mecarasını da geçerek Minsk 

iki hükQmel birbirine her şehrinden 200 kilometre kadar şar· 
türlü yardımda bulunmayı ve mün ka gelmişlerdir. Bu mıntakanın 
feriden mütareke ve sulh ;akdet- anahtarı mesabesinde olan Yite· 
memeği taahhüt eylemektedirler. besk şehri Almanların elindedir. 
Birinci nokta halen Londra Sov- Bu suretle Alman kıtaları eski 
vet genelkurmayı reis muavini menafi mıntıkalarının hududu ile 
ve Sovyet askeri heyeti reisi ge Moskova arasındaki mesafenin ya· 

Alman kıtaatının sürati ve 
silahlarının mükemmeliyeti Sovyet 

askerleri üzerinde o kadar büyük 
bir tesir yapmıştır ki Sovyet saf
larında tam bir karışılık hasıl ol
muş ve bu esnada 165 Sovyet tan· 
kı tahrip edilmiş veya iğtinam 
edilmiştir. 

V İtebsk bir düğüm nokta
sıdır. Bu bir taraftan Mos

kovaya, diğer taraftan Leningrad'a 
ve cenupta da Kiel'e hakim yol· 
!ar üzerindedir. Vitebsk'in alınma
siyle, şimal harekatı bakımından, 

Leningrad yolu Almanlara açıl• 
mıştır. Buradaki harekitın ayrıca, 

daha şimalde Peipus bataklıkları

nın şarkında • cereyan eden ilerle
me ile geniş bir alakası vardır. 

Çünkü Viteb;k'le, Pskov arasında 
irtibat tesis edildi mi, Baltık dev
letleri, ve bilhassa F.stonya tama
miyle ihata edilmiş olacak, ve 
Leningrad' a doğru bir ilerleme 
daha kolaylıkla yapılabilecektir. 

Alman tebliği Peipus bataklıkları· 
nın şarkından bahsettiğine göre, 
Pskov şehrinin de düşmüş oldu
ğuna hükmetmek kabildir. Bu 
takdirde Almanların ilk işi, gene 
Peipus'la, Narva yani Finlandiya 
körfezi arasını bağlamak olacak· 

tır. Bu plan tahakkuk ederse, 
Almanların Estonyada mühim kuv

vetleri muhasara altına almış ol
duklarını bildirmeleri beklenebilir. 

neral Golikof ile cereyan etmek 5 
te olan müzakereleri kolaylaştı · rısını katetmişler ve Duna nehri ovyet Rusyanın Alman· 
racak mahiyettedir. ikinci nokta ile Dnieper arasıoda vaki olup yadaki sefaret erklnı 
ise - eğer yeni bir delile lüzom Toprakköprü ismini taşıyao mınta· Edirne, - Sovyet Rusya,nın 
Varsa Aım.nı.ra kendi. aleyh kada Moskovaya doO.ru ilerJeyişini 

- , 6 Almanya 'da ki sefaret erkinı ve 
lerinde müttebit bir cephe kurul• kolaylaıtırmıtlardır. Filhakika bu 
masını aene bizzat kendilerı'oı'n men~ubiniyle Sovyet tebaasından e mıntakada ne tabii ve ne suni hiç 
tahrik etmiş olduklarını anlata- b 1059 kişi pasaportla Kapukule hu-ir mania mevcut değildir. · 
caktır. Bu yeni cepheyi hiç bir dudumuza iki kafile halı'nde gele-3 - Şimal mıntakasında, bu 
entrika zifa uğratamaz. k B b kısımdaki cephenin en mühim mev· re a aeski'ye sevkedilmiş ve 

Moskova üzerine 

E ğer Almanlar Moskova 
ilzerine bir yürüyüş hazır

hyorJarsa, bu hangi cihetten ya .. 
pılacaktır ? Şimdiki halde iki isti
kamet vardır : 

1 • Vitı:bsk - Smolensk -
Moskova istikameti, 

çıkan zat diğerlerine bir şeyler [Devamı var/ 
anlatırken güverte yolcuları etrafı-~ ı-':::========:-:::==-

Müşterek beyannamede, do- B b k • zii olan Leningrat Peipus gölünün a aes İ de hazırlanan iki katarla 
minyıınlar da anlaşmayı .müttefi· şarkından ilerlemekte olan Alman lstanbul'a sevkleri temin olunmuş· 

2 - Vitebsk - Leninırrad
Moskova münkesir hattı. 

nı sardılar. Heri! bir taraftan üs· 1 --, 
tünü, başını silkiyor, diğer taraf· '][' 1J.. K V İ l\"ı 
tan da merakla halkasına hitaben 
telişlı telaşlı konferanslar veriyor
du: 

ken tasvip ettiklerini 1bilddirmbiş- zırhlı teşekküllerinin doğrudan tur. 
)erdir. Müzakereler gün er en e· d oğruya tehdidi altına düşmüş • Bunlar arasında bulunan Mos-
ri devam ediyordu. Anlamanın tür. kovanın Berlin büyük elçisi VJa-

- Yir da yörl Başinda bir 
kalambaka, bir yözü kirik, bir yö
zü çikik .. Biraz alay yapaluın de
dik; uzurumuza hucum yapti. Na .. 

Yeliyor! .. 
Kimmiş te bu böyle ortalığı 

telaşa veren dombay kalalı be? 
- Lizımdır sülesin sebebini. 

Dinlemez büyle vazeyo şey .. 
- Anlattırttırmalı efendam 

billaçis esbabıni .. lşkoyıni pupruni.., 
katrı, pet .. 

Bu hengime arasında Ermeni .. 
nin biri de yakaladığı bir sıska 
herife ermenicenin zarafet ve be· 
li.gatinden bahsediyordu: 

- Tikat et dostumi Fransızca 
dilinde arabaya vuvatür denir. Bu 
kıdar zarif bir şey için bu 
kıdar kaba lal olur mu? Ermeni· 
cede ise araba "gak,, tır. Rica e· 
derim; bir şu vuvatürün kepazeli· 
ğine, bir de gak tabirinin zarafe· 
tine dikkat et. 

Tam bu sırada ambarıo ağzın
da sarıklı bir kala ıröründü. Bunu 
ırören şikayetçi yahudi: 

- Agora.. Haydi Vamus ala 
kaza. Este perante ke koze anda
lavizo. 

ile karışık tabanları yağladı. 
Orada toplanan halk da haşyetle 
bir kaç adım geriye çekildiler. A
laca karalıkta büsbütün korkunç 

~ bir manzara arzederek ambardtn 
çıkan bir başı sarıklı heyülayı u· 
lak, telek yapılı, çirkin suratlı, 
Pejmürde halli diğer bir sarıklı 
takip etti. 

Öndeki hoca, hayrete şayan 
bir tipti: 

1,93 ~rtilaında bir boy; ağır
lı~ 107 kılo. Sağ göy şimali şar
kıden cenubu garbiye, Sol göz 
cenubu ır~r~i.den şimali şarkiye 
bakıyor .. lkısının birden bakışı çap
~azlama. Hocanın görüşü nişan da· 

• ıresinde sağda 183, solda 97 de
rece inhiraf var. 

15 Temmuz 
SALI 

7941 bütün ehemmiyetini anlaşmhlak için Gerek hususi tebliğ gerek asıl dimir Dekazanov ve refikaları ve 
Çörçil'in 22 haziran tari i n~t-
kunu hatırlamak lazımdır. B.Çor· gündelik resmi tebliğ diğer mühim maiyeti erkanı hususi otomobiU.,. 

YJL, 1941 - A y,7 Gün, 196 Hızır 71 
Rumi 1.!157 - Temmuz 
Hicri 136().. Cemaziü.llhir 

2 
20 

çil 0 nutkunda ezcümle şöyle de bir haberi daha ihtiva etmektedir- ri!le lstanbul'a hareket etmişler-
ırıişti: « Nazizimle mücadele ede ler. O da birçok Sovyet teşekkül- dır, Gelen misafirlerin hududu-
cek her kes bizden yardım göre leri arasında inhilal emarelerinin muzda iaşe ve istirahatları temin 

1 
B -, cektir. Hitlerle , yürüyen herkes baş göstermiş olmasıdır. olunmuş ve gereken kolaylıklar 

ge~e Nöbetci eczane - bizim düşmanımızdır. Bu hal, muazzam Sovyet ordu- yapılmıştır. Gelenler arasındaki 
_ Binaenaleyh Rusyaya ve Rus su mukavemetinin badema hemen üç hastanın Edirne memleket has-

istikamet Eczanesi milletine mümkün olan her yar· tamamen kırılmış olduğunun en tanesinde ilk tedavileri icra kılın-
dımı yapacağız. - mühim delilidir. ı 

( Hükumet Yanında ) - - mış ır. 

,~;;;;;~;;;;;==========================:=========~ 

Benzinsiz isliyen Otomobiller 
H arp dolayısiyle Otomobiller şehirlerde, 

bilhassa Avrupa merkezlerinde eksil
meğe başlamıştır. Fakat Benzinin yokluğunu 

gidermek için tekniği ilerlemiş memleketler 
benzin yerine başka maddeler bulmuşlardır. 
Büyük Avrupa merkezlerinde otomobiller elek· 
trikle işletilmeğe başlanmıştır. Elektrikli oto· 
mobiller, saatte 15 kilometre yol alıp üç bin 
kilogram kadar yük de taşımaktadırlar. Bunlar, 
yani elektrikle çalışan otomobiller, tasarruf 
bakımından ve fazla yük taşımalarından dolayı 
benzinle çalışanlara tercih edilmektedirler. 

• 
E k• M Beş bin sene evvel 
s 1 1 s 1 r 1 ı- yaşayan adamların na· 

larda doktorluk sıl şeyler olduğunu 
._ _______ __, Mısırdaki Ehramlardan 

çıkarılan mumyalar gösteriyor. 
Mısır medeniyetinin 16,000 sene evveline 

kadar izlerini tedkik ile meşgul profesör 
Hans Much, eski Mısırlılarda tababetin bir 
meslek olarak ilerlediğini ve şimdiki doktorlar 
gibi o zamanki tabiplerin de ehliyetini isbat 
ederek ünvan ve tedavi ruhsatı aldıklarını 
keşfetmiştir. 

Tababet mukaddes bir meslek olduğundan 
Mısırın ilk tabipleri ilahlar ve krallardır. 

Mısırın ilk hükümdarlık sülalesinin müessisi 
Menes'in oilu ve halefi Athotis idi. Halt& 
doktorluğa dair bir hayli kitap yazmıştır. Üçün
cü sülale zamanında yaşayan tabip Tosorthos'a 
ilihlara mahsus olan Sa ünvanı verilmiştir. 

B. 1 •onr• Yunanlılar bu tabibin 
ın erece sene • 

1 eserlerinden istifade etmiş er ve ismini Askle-

pios şekline koymuşlardır. 

T tb Memphis şehrinde 
osor os, . h . 

T 'h' h 1 .. 1.. şerait• aız ilk 
arı ın er ur u 

doktoru bu Mısırlıdır. 

• 
yaşıyordu. 

diplomalı 

1 
Aınerikalı göz doktorla· 

nsan gözü rından birinin iddiasına göre 

ve karanlık lncilde yazılı oldu~u veçhile, 
1------..ı yeryüzün," İ~tida ışık gel· 
memiş ve dünyaoın ilk sakınlerı olan hayvan
lar binlerce asır müddet karanlıkta yaşa· 
mışlardır. 

Amerikalı doktor bu iddiasını teyid etmek 

için insan gözünün ışıktan ziyade karanlıkta 
hassas olmasını ileri sürüyor. 

Doktora göre bir insan ışıktan karanlığa 

girince, gözlerinin kuvveti 200 misli artmakla, 

elli dakika sonra insan gözü karanlıkta azami 

kuvvet ve kudderetini kazanmaktadır. 

Işıklar araya karışmamak şartiyle, insan 
gözü karanklıkta her şeyi tefrik edebilir. 

• 
K.. k d • • d Mütehassıslar, köOpe erısın en pek derilerinin, bil-

a yak k a b ı I ar husa icadın ayak-
'----------' kabıları için çok 

tesbit etmişlerdir. Macariı-elverişli olduğunu 

tanda senede 24,000 köpek ölür. Ölen bu kö
peklerin derilerinden senede 100,000 çift ayak· 
kabı yapılacağı hesap edilmiştir. Bu ayni za
manda Peşte kunduracılarının şimdiki halde 
deri buhranını tahlıl edecekmiş. Ayakkabıcılar, 
bu yaz sonlHırda artık köpek derisinden 
ayakkabıların piyasaya çıkarılacağını ve bun
ların moda olacağını beklemektedirler. 

• 
Şimali Kanada'da Amerika mec

mualarından biri, 
bundan bir müd· garip bir kabile 

'-----------..ı det evvel esraren· 
giz bir surette ortadan kaybolan iki misyoneri 
aramak için Kanadaya gönderilmiş olan bir 
polisin raporunu neşretmektedir. Taharriyata 
memur olan polisler, hiç bir haritad• ismi 
mevcut olmıyan bir yere varmışlardır. Bu mın
takada Kombloh adını taşıyan iptidai bir 
kabile yaşamaktadır. Bu kabile erkek çocuk
ların adedini tecavüz etmeleri tehlikesi baş 
gösterirse kız çocukları beş yaşında boğazla· 

maktadır. 
Bu kabilenin kadınları mütemadiyen kız. 

çocukları doğuruyorlar. Bu sebebden dolayı 

kabile nüfusu 300 aileye inhisar etmiş ve bir 
türlü artmamıştır. 

Polisler, ilci misyoneri öldüren kabile efra
dını yakalamı~lardır. Misyonerleri öldiirmele .. 
rinin sebebi, kabile efradJnı kız çocuklarını 
öldürmek idetinden vazg-eçirtmek istemiı ol· 
malarındandır. 

Bunlardan hanırisinin tercih 
edileceği hakkında şimdiden bir 
fikir serdetmcnin imkanı yoktur. 

Eğer Almanlar, önceden şi
malden inmegı düşünmüş bile 
olsalar, Smolensk yolunda müda
faayı kırdıktan sonra tabiatiyle 
buradan ilerlemeği tercih edecek· 
\erdir. Smolensk'le Moskova arası 
375 kilometredir. Ve Stalin mü
dafaa hattı kırıldıktan sonra bu
radan ilerlemek çok daha kolay
laşacaktır. Bundan dolayı ilk be
delin hem Moskova, hem Lenin
grad olduğu söylenebilir. Vitebsk 

bir Sedan gediği vazifesini gör· 
mek istidadındadır. 

Netice 
Almanlar, merkezde ve ce• 

nupta da Stalin hattını 
yardıklarını resmi tebliğleriyle ha
ber vermektedirler. Kiye! tehlike 
altındadır. Bu demektir ki, Volinsk 
istikametinde yapılan Alman iler• 
lemesi muvaffak olmuştur. 

Almanlar, cenuptan, Dniyester' .. 
in afıldığını bildirdiklerine göre, 
şüphesiz ilk hedef buradan Ukray
na ve bunun merkezi olan Kiyeftir. 

Sözlerimizi hulasa edelim: Al
man ilerlemesi, Alman tebliğine 
göre cidden seri olmaktadır. Stalin 
hattı bazı yürlerde arkada bırakıl· 
mıştır. 

Sovyetlerin Şark cephesini, üç 
başkumandana vermeleri bundan 
dolayı büyük bir mana ifade eder .. 
Şimalde Voroşilof, cephede Timo• 
şenko, cenpta Budieni başkuman· 

lıkları almışlardır. Bunlar arasıoda 
bir irıbat var mıdır? Yahut bir 
irtibat tesisi düşünülmüş müdür? 
Veyaht buna imkan var mıdır? Bü· 
tün bunlar ayrı meselelerdir. 

lngiltere ile Sovyetler Birliği 
arasında Moskova'da imzalanan 
mukavelede her iki devletin bir~.a 
birinin muvafakati olmadan bır 
miltareke imzalaınıyacakları husu. 
sondaki kayıt ayrıca dikkate değer 
sanırız. Çünkü Almanlar bir halla• 
dan bahaetmektedirler. 

it 

lır 

n 
k. 

t 
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14 Temmuz Fransız 
milli bayramı 

( Baştarafı birincide) 
Bunların talii daha güzeldir. 

Alman ordu•unun ve Geştepo'nun 
üniformalarının Fransız toprakların· 

dan atılacağı gGn bir başka yıldö· 
nümü daha idrak edilecek ve o 
gün istikl4line ve büyüklüğüne tek
rar kavuşmuş bir Fransanın cesur, 
muharip kuvvetlerinin muttarit ~ya~ 
sesleri bir defa daha Şanzelızeyı 
çınlatacaktır . 

~ 

Müttefiklerin zaferine ve Fran· 
sanın kurtulacağına olan iman ve 
itimadıımız bugünkü parolanız 
olsun. Yaşasın f-~ransa. » 

General dö Gol da şu mesajı 

göndermiştir: 

« Hür Fran•a 14 Temmuzu 
ikinci defa olarak dost ve müttefik 
lngiliz topraklarında tesid etmek· 
tedir. Askerlerimiz, bahriyelilerimiz 
tayyarecilerimiz, Fransanın istikli
linden feragat etmediklerini i•bat 
ettiler. » 

General, Suriye uıuharebesin
den bahsederek demiştir ki: 

« Bu muharebe son derece 
iztirap veren bir mücadele olmuş 

ve Vişi tarafından vücuda getiri
len zıddiyetin kılıç darbesiyle ber-

taraf edilmesi lazım gelmiştir. Fa· j 
kat kardeşlerimize karşı kazandı· 

ğımız muvaffa"iyetten dolayı •e· 
vinç duymıyoruz. Zaferi kazanmak· 
la beraber yine ister saflarımızda, 
i•terSe Hitlere daha iyi hizmet et. 
mek için Fran•ayı feda eden bir 
kaç kişinin ihanetine kurban olarak 
bize karşı harbetmiş olsunlar, Su. 
riyede ölen loütün Fransızların ma
temini tutmağa devam edeceğiz. 

Hliriyetin timsali olan 14 Temmuz 
ayni zamanda istiklalin ve uğrunda 
mücadele etmeğe ve düşmanı mağ· 
lup etmeğe yemin ettiğimiz milli 
iltiharimizin de sembolüdbr. 

Fransızların vaktiyle bütün 
Avrupanın kendi•ine karşı Koalis· 
yon halinde bulunmasına rağmen 

muzafferane kalkınmasını temin 
eden hamle kabiliyetine ve cürete 
kavuşmalarını hararetle temenni 
ederim. Milli anenelerıni şaibesiz 
bir suretle idame ettiklerinden do-

' layı hür Fransızları tebrik ve Fran· 
sanın tekrar kendi ruhunu bularak 
müşterek zafere yardım ettikten 
sonra Hür milletler arasında layık 

olduğu mevkie tekrar kavuşacağı· 
nı ümit ederim, » 

Polonya ba~vekili, Balçika baş 1 

vekili, Felemtnk başvekili ve Nor
veç hdriciye nazırı Fransız milleti· 
ne hitaben ayrı ayrı birer mesaj 
göndermişlerdir. 

Y A111K SINltJJA 
(BU AKŞAM) 

iki film birden 
1 

Dita Parla Albert Prejean Jules Berry 
1 

Gibi iki büyük artistin şimdiye kadar çevirdikleri en 
güzel Film 

f t Monte Karlonun Mecul Kadını + ft 
Fransızca Sözlü ve' şark ıh film 

il 
Sinemacılık dünyasında ebedi bir şöhret kazanan 

büyük Şark filmi 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKlLI 
Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 
N E göreceksiniz ŞEKER ŞEY 

filminde 

Adana askeri satınalma 
komisyonundan: 

1- Aşağıda cins, miktarı, muhammen tutarı ve muvak· 

kat teminat miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında 

gösterilen gün ve saatlarda ihaleleri yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Evsaf ve şartname her gün komsiyonda görülebilir • 

3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad· 

deleri mucibince gerekli vesika ile ilanda gösterilen o/o 7,5 

teminatlarını ihale saatından evvel mal sandığına teslim et· 
meleri !uzumu ilan olunur. 

Cinsi 

Süt 
Yoğurt 

Nohut 
Mercimek 
Şehriye 
Tuz 
Hayvan tuzu 
Çay 
Kırmızı biber 
Kuru soğan 
Zeytin tanesi 
Saman 

Miktarı 

Ton kilo 

15 00 
32 00 
25 500 
10 000 
10 500 
22 500 
00 .272 
00 100 
00 277 
27 000 
3 lOO 

40 000 

muhammen tutarı 

Lira Kr. 

1875 00 
4800 00 

3850 00 

1800 00 
4200 00 
1687 50 

32 64 
1000 00 
109 00 

4050 00 
1085 00 
1200 00 

ilk teminat ihale tarihi 
Lira Kr. Saat 

140 63 29/7 /941 10 
360 00 

" " " 286 88 30/7 /941 
130 00 .. .. " 
315 00 " .. " 
127 00 " .. .. 

2 43 
" " " 

75 00 
" " " 8 20 
" " " 

304 00 
" " " 

82 00 .. " " 
99 00 .. " " 
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İLAN 
Adana askerlik dairesi satınalma 

komisyonu Reisliğinden : 
ı - M.M. Vekaleti namına ciheti askeriye ihtiyacı ıçın 

münasip görülecek partiler halinde de olmak ve en yakın istas· 
yon veya askeri an bara teslim et~e~. üzere şartnamesine uyğun 
200 ton pirinç 19- 7- 941 gunu saat 10 da pazarlık sure· 
tile mübayaa edilecektir. 

Muhammen bedeli 70000 lira olup muvakkat temidatı 5250 

liradır. 
3 - İstekli olanların depozito akçasile birlikte Adana as· 
kertik dairesinde müteşekkil satınalma komisyonuna müracaat· 

lan ilan olunur. 
1008 

BUGÜN 

Stalin hattı nasll muharebeler olmaktadır. Leningrad 
bölgesinde mühim Alman motörlü 

yarlldı ? teşekkülleri taarruz teşebbüslerin-
( Baştarafı birincide ) de bulunmuş ve fakat bu taarruz- · 

berlere göre, Şark cephesindeki lar durdurulmuştur. Cenubu garbide 
harekatta mühim değişiklikler vu· Kiyef bölge•inde Sovyet kıtaları 
kua gelmiştir: düşmanın doğu istikametinde iler-

Alman orduları Stalin hattını leyişini önlemişti~. . . 
Görülüyor kı her ıkı ~ar~f da bir çok noktalardan yarmağa mu• b d l k b dd 1 iribirine zı o ara azı ı ıa ar· 

vaffak olmuşlardır. Harekat, Şimal· da bulunmaktadırlar. Bizim harekat 
de Leningrad' m merkez kısmında hakkındaki umumi intibaımız şöy-
Moskova'ya ve cenubda Kiyef'e ledir: 
doğru inkişaf etmektedir. Polotsk Alman tazyiki çok artmıştır. Bu 

· tazyiklerin neticesi ?!arak t~b~llür 
ile Vitebsk şehirleri işgal edilmiştı.r eden istikametler Kıyef ve Lenıng-
Stalin hattının Ön kısmını teşkil raddır. !ki şehrin işgal e~ildiği bil
eden ve Dnieper geride bırakıla· diriliyor ki buna inanı;nak .•ca.P eder. 
rak ileri harekata geçilmiştir. Zira Soyetler bu ~ehırl~rın ışgal~e-

Vitebsk'in işgal anında cere· rini tekzip etmemışlerdır. l:!u şehır-
ler Stalin hattı bölgesinde bulun. 

yan eden muharebelerde 165 Sov· duklarıoa göre ise Almnnların bu 
yet tankı imha veya iğtinam olun· kısımlarda Stalin hattına girdikleri 
muştur. kabul olunabilir· 

Şimalde Estonyanın Sovyetl_erle ı--.----.-:.::ğ_r_e-:t:--m-e-n:--,-:-k-:ö:-. r-
hudud olan doğu kısmını teşkıl e· Bır AmA O k f 

· · lük hakkında on erans den Pıypos'un şarkından Lenıngra· k 
d d - ·1 . h k t devam et- verece 

a ogru ı erı are e A "k Kolombia üniver . . d Al merı anın · 
mekte olup halen Lenıngra man sitesinde tahsil gören Gazi terbi· 
tehdidine girmiştir. y~ enstitüsü öğretmenlerind~n 

Macar radyosuna göre, Ukray· ama B. Midhat ~nç, geçen gun 
na'nın merkezi olan Kiyef'in düş· Halkevinde ( goz hastalıkları v.e 

· · 1 "d" körlük ) mevzulu enteresan bır mesı bır saat mese esı ır · k f • r 
k b"I S et on erans vermış ı. 

Bu iddialara mu a '. ovy Diyarıbakırdan avdet eden B. 
tebliğleri de şu haberler• vermek· Mithat yarın saat 18.30 da .. Halk~ 
tedir: vinde konuşmasına daha ~umQl~u 

Novograd . Volinsk istikamet· devam edecek ve .?'ev~u ıle .ala· 
lerinde çok şiddetli ve anOdane k.alı birde film gosterılecektır. 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı Film Birden 
I 

Amerikanın ölüm kaynağı gangısterlerle 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 

Adana As. Dairesi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

1 - Adanadaki birlik ve müesseselerin ihtiyacı için 
aşağıda miktarları yazılı maddeler 31. 7- 941 günü saat 10 
da kapalı zarf suretile mübayaa edilecektir. 

2 - Muhammen kıymetleri ve muvıı.kkat teminat bedel· 
leri hizalarında yazılıdır. 

3 - istekli olanların depozit akçasile birlikte Adanada 
askerlik dairesinde müteşekkil askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Miktarı Muhammen kıymoıi Mavakkat teminat 
Cinsi Kilo Lira Lira 

Sığır eti 81.000 22680 1701 

Sade yağ 48.000 72000 5400 

Odun 600.000 12000 900 

Kuru ot 120.000 7200 540 
Koyun eti 30.000 15000 1125 
Maden kömürü (kriple) 180.000 5166 388 

Pirinç 17.000 6290 472 

Bulgur 28.000 5040 378 

Makarna 22.000 8800 660 

Şeker 12.000 6000 450 

Sabun 15.000 7500 563 
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T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayı.1, 7 Ağustos,3/kirıciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 IKRAPAIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 - 3000. .. .. " 
2 750 

" 
1500. " .. 

4 
" 

500 
" 

2000. " 
8 250 

" 
2000. " .. 

35 .. 100 
" 

3500. " 
80 

" 
50 

" 
4000. " 

300 
" 

20 
" 

6000. " 

TUrklye ı, Bankasın• para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 

zamanda talllnlzl da deneml• olursunuz. 377 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası- Adana 

--- --~ 

15 Temmuz 1941 

ı 
BU AKŞAM--

Bütün A D A N A Halkı 1 

E:ıe eıme suıa sı ııe eme sı m 
m ASRi s•NEMA"'"m 
liCaJ!I ~a;ıgOolk Ball'iıçe'.1inde lltaJll 

BINBIR HARiKA . ~..... :: ~..... . 
BİLLUR KÖŞK 

••-_ı Tamamen Renkli ._I __.I• 
·~ ... ::~ .... 

Şaheserini alkışlamağa koşacaksınız 

iLAVETEN: 

Renkli Miki Mavs 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarlı 
kartısında 128 nolu 

869 

İLAN 
Seyhan Orman çe
virge müdürlü · 
ğünden: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi M3 Küp desi m3 küp 
Katran 85 000 
köknar 30 000 

1 • Seyhan Vilayetinin Ka· 
dirli kazası dahilinde hudut· 
ları şartnamede yazılı (Çepni) 
devlet ormanından ( 85 ) M3 

katran ve (30) M3 köknar 

eşçarı (12) ay içerisinde çı· 
karılmak üzere 7 /7 /941 tari· 

hinden itibaren ( 1 S ) gün 
müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2- Artırma 22-7 ·941 tari
hine müsadif salı günü saat 

11 de Orman Çevirge Mü· 
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Katranın beher metre
küpü 7 lira 80 kuruştur . 
Köknarın beher metre küpü 
3 lira 70 kuruş muhammen 
bedeldir. 

4- Muvakkat teminat (58) 
lira 5 kuruştur. 

5- Şartname ve mukavele 
projeleri Seyhan Orman Çe· 
virge Müdürlüğü ile Orman 
Umum Müdürlüğü ve Kadirli 
kazası Orman Bölge Şefliğin· 
de görülebilir. 

6- Teklif mektuplarının 22-
7. 941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. 

7. isteklilerin ticaret odası 
vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyo· 
nuna müracaatları. (;Bu vesika 
köylülerden istenmez ) 

8- 12- 15. 16 981 

Zayi tezkere 
Kayseri merkez jandarma 

bölüğünden 340 "senesinde 
aldığıll} terhis teskeremi kay
bettiğimi ilan ederim. 

Konya Ereğlisj Adabağ 
K. den Sarı Musa oğul· 
!arından Hanefi oğlu 
Ali 318 

Adana Askeri 
Hastanesinden: 

Hastanemizde 30 lira ma· 
aşlı 1 karantine memurluğu 

münhaldir. Taliplerin askeri 
vesikaları ile birlikte başta • 
bipliğe müracaatları. 

15 - 16 - 17 

İLAN 
Seyhan vil4yeti daimi 
encümeninden: 

1- Adana - Kozan yo· 
!unun 7 -10 km; !eri arasında
ki şosa inşaatı ( 34331 ) lira 
( 66 ) kuruş üzerinden kapalı 
zarf usulile e~ siltmeğe konul· 
muştur. 

2- Eksiltme 31. 7. 941 
tarihine müsadif perşembe gü· 
nü saat (11) da vilayet daimi 
encümeninde yapılacağından 
kapalı zarflar en gaç bu saat• 
ten bir saat evveline kadar 
(saat onda) bu encümen reis· 
liğine verilmiş olacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 
görmek için nafia müdürlüiü 
ne müracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (2574) lira 
(87) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası 

almak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarına dair bonservislerini, 
iki adet fotoğraflarını; bir adet 
(38) , bir adet ( 8 ) kuruşluk 

damgı. ve bir kuruşluk tayya· 
re pulunu yukarıda ikinci 
madede yazılı günden 3 gün 
evvel dilekçelerine bağlamak 
suretiyle vilayete müracaatla· 
rı lazımdır. 

5 - Posta ile gönderile
cek mektupların tış zarfı mö
h ür mumu ile iyice kapatıla· 
caktır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

8-12-15-19 9·19 

Seyhan Vil4yeti Daimi 
Encümeninden: 

lo - 7 - 941 tarihinde 
ihale edilmek üzere ( 1472) 
lira ( 67 ) kuruşla açık eksilt· 
meye konulan Seyhan taş 
köprüsü, Misis taş köprüsü, 
Adana - Karataş yolunun 45 
inci kilometresindeki aman 
aman köprüsünde yapılacak 
işlere iştekli çıkmadığından 
24 - 7 • 941 tarihine müsa· 
dif perşembe günü saat on· 
da ihale edilmek üzre eksilt· 
me müddeti lo • 7 • 941 ta· 
rihinden itibaren on gün uza· 
tılmıştır. İsteklilerin (1 lo) lira 
( 45 ) kuruş muvakkat temi· 
nat yatırmak ve vilayetten 
alınmış ehliyet vesikasile ti· 
caret ve sanayi odasından 
alınmış vesikayı ibraz etmek 
şartile yukarıda yazılılı gün· 
de vilayet daimi encümenine 
ve keşfi görmek içinde nafıa . 
müdürlüğüne mracaaat etmelerı 
ilan olunur. Io12 


