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Nihayet lngiliz hükQmeti 
Sovyet Rusya ile bir itti

fak yarmaya da karar verdi. Na
sizme düşmanlığı lngiltereyi Bolşe· 
viklerle iş ve mukadderat birliği 
yaptırmaya kadar ileri sevketti. 
Halbuki lngiltere düne kadar Bol· 
şevikliği dünya medeniyeti ve be
şeriyetin saadeti için en tehlikeli 
ve en korkunç bir düşman olarak 
görmüş ve karşılamıştı. Bundan 
başka 23 ağustos 1939 ademi teca
vüz paktiyle lngilere Bolşevik si
yasetinin bu felaketli harbin vuku
una büyük çapta bir sebeb teşkil 
eden müthiş bir emdvakiine de 
Şahid olmuştu. Fakat bütün bili· 
nen bu hakikatlere rağmen şimdi 
lngiltere Sovyet Rusya ile bir itti
lak imzalamış bulunmaktadır. An
cak bu ittifakın gerek lngiltere'ye 
ve gerek Sovyet Rusya'ya temin 
edeceği faide ve menfaat ne ola
bilecektir? Biraz bu nokta üzerin· 
de durmak istiyoruz. 

lngiliz - Sovyet ittifakı şu iki 
maddeden ibarettir. 

1 - Her iki hükQmet Hitler 
Almanyasına karşı yapılan bugün· 
kü harp esnasında biribirine her 
türlü muavenet ve müzaherette 
bulunmayı m:itekabilen deruhte 
ederler. 

2 - Her iki hükumet bundan 
mada harbin devamı müddetince 
aralarında mütekabil bir itilaf 
huıl olmadan hiç bir müzakerede 
bulunmamayı ve hiç bir mütareke 
veya sulh muahedesi imza etme
meği deruhte ederler. 

Moskova ve Londra hükil
ıııetleri arasında imza edilen itti-

• 

Sovyet Rusyaya temin edelim ki: 

Boğazlar TÜRKTÜR Ve 
ebediyen Türkiyenin kalacaktır 

Bulgar 
tekzibi 

Bogazlara karşı 
taarruz hazırlığı 
yapllmayor. 

Sof ya 15 ( A. A) - Bulgar 

ajansı bildiriyor: 
Bazı ecnebi ajansları ve bu 

meyanda tas ainsı Bulgar kıtaları
nın gQya Türk hududunda tahaş
şüt etmekte olduğuna ve boğaz
lara karşı bir taarruz için hazır· 
!ıklar yapıldığına dair haberler 
işaa ediyorlar. Bulgar aiansı, 

Türk - Bulgar münasebetlerinin 
ıtikir bir tarzda ihlalini istihdaf 
eden bu haberlerin en kati bir 
tarzda tekzip edilmesine selahi
yetli mahfillerce mezun kılınmıştır. 

Bulgaristanın Türkiyeye karşı 
muslihane hattı hareketi pek ili 
malumdur. Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki dostluk münasebetleri 
berdevamdır. Ve geçenlerde İm· 
7.alanan dekJarasyon ile de takvi
ye edilmiş bulunmaktadır. 

L. Halifaks 
Hindistan 
Vallllğlne 
edilecek 

Umumi 
tayin 

Stokholm: 15 [a. a.] - Delhi
den bildirildiğine g-öre, Hindistan 
paytabtının nüfuzlu mahfillerinde, 
Büyük Britany~'nın Vaşington bü
yük elçisi Lord Halifaks'ın Lond· 
ra'ya avdetinden sonra Hindistan 
umumi valiliğine tayini muhtemel 
telakki edilmektedir. 

Lord Halifaks vaktiyla, 1926 
dan 1931 e kadar ayni vazifeyi 
bir kerre daha ifa etmişti. 

Alman. Rus har· 
binde Boğazlar 

Hiç bir rol oynamağa namzet değildir 
Okuyucularımızın hatırlarında olsa gerektir: Sovyetlerin Tas ajansı 

bir iki gün evvel verdiği bir haberde Türk - Bulgar hududunda bü
yük askeri kıtalar harekatı vukubulmakta olduğunu, g-ece gündüz tahki
mat yapıldığını, Almanyanın boğazları zapta hazırlandığını bildirmiştir. 

Bu sayfamızda da göreceğiniz vecihile Bulgarlar tarafından resmen 
tekzip olunan bu haber, Türk efkirınmumiyesipde ve matbuatında ak
sülamel uyandırmaktan hali kalmamıştır. 

Akşam başmuharriri Necmetdin Sadak, Tas ajansının telgrafını mev
zubahsederek yazdığı makalede, önce bu haberdeki tezatları belirtiyor: 
Sovyet Rusyayı karşı çetin bir taarruza girişmiş olan Almanyanın Türk 
-Bulgar hududunda büyük kıtaat hareketı yapması imkansızdır. Boğaz
ları almak için hazırlanan bir ordu tahkimat yapamaz. 

Ba~muharrir, bu haberin siyasi vaziyete de uymadığıoı, Türkiye ilfl 
A!m~~y.a arasınd~ b!r ~ostluk paktı imzalanmı~ alduğunu, iki devletin~ 
bırbırını aldatmaga ıhtıyacı bulunmadığını ilave ediyor ve diyor ki: 

« Almanyanın Boğazlara taarruz fikri olsaydı, bunun önceden vn
kubulması icabederdi. » 

Makale şöyle nihayetleniyor: 
« Meseleyi yeni siyasi ve as· 

keri icaplar ve -ihtimaller nokta
sından da muhakeme edersek çı· 
kan netice şudur ki Almanya -
Sovyet Rusya harbinde Boğazlar 

hiç bir rnl oynamıya namzet de
ğildir.· 

Alman 
taarruzu 

Bütün şiddetile 

başladı 
Almanlar 

Mohilef'i işgal 
ettiler 

Karadenize hakim olan Sov
yet filosnnnn dıf&rıdaa yard.,.... 
ihtiyacı yoktur. Esasen Akdeniz 
ve E,ie deniz-inden her hangi bir 
yardım gelmesine, Ciridin işgalin
den sonra imkan kalmamıştır. Hiç 

/Devamı ikincide/ 

verdirmektedir. 
Dün öğleden sonra ~100 ka

kadar Alman tankı tahrip edil
miştir. Bu bir geçide girmek ce
saretinde bulunmuş olan bir kafi. 
leydi. Bu geçidde 3000 Alman 
askeri imha edilmiştir. 

Akdenizde lnglliz deniz 

lakın ihtiva ettiği hükümler işte 
bu kadardır. 

Fakat bu ittifakın birde gizli 
tarafı var mıdır, varsa esasları 
nelerdir, şumulü ne mahiyettedir? 
Bu hususta henüz bildiğimiz bir 
şey yoktur. Bu zamanla öğrenile
cek çok ehemmiyet 1 i bir 
meseledir. 

1 

minleşmesinden Almanya yorula
. t ve· 

cak, yıpranacak, fazla zayıa 
recek, lngiltere ise zaman kaza· 
narak hazırlığını ikmale ç•lışa· 

alblarının faaliyeti 
Londra 15 ( a.a ) - Amiral 

lık dairesinin tebliği: 
Akdeniz kuvvetleri -başkuman 

danı emri altında bulunan deniz 
a~tı~arının yeni muvaffakiyetlerini 
bıldırmiştir. 

Kiye/ bölgesinde Rus· 
lar 50-70 tonluk 
ağır tanklar kullanı
yorlar 

Ankara 15 [ Radyo gazetesi ] 
Londra radyosu bugün Mobile! 

şehrinin Almanlar tarafından işgal 
edildiğini bildirmiştir. Bu şehir 
Dinyeper nehrinin batı sahilinde
dir. Buna nazaran Kiyelten itiba
ren Stalin hattının her noktasında 
Almanlar Sovyet kıtalarile temas 
haline gelmiş bulunuyorlar. 

Berlin 15 (a. a)- Voelkischer 
Beobachter gazetesi bolşevizme 
karşı kazanılan büyük Alman z _ 

f~r'.nin Sovyetler Birliği kuvvetl:
rını esasından sarsmış bulunduğu
nu yazmaktadır. Tebliğden mey· 
dana çıkan Alman ileri yürüyüşü
nün istikametleri Stalin hattının 
bütün mühim noktalarda yarılmış 
olduğunu ve şimdi Alman tazyıkı
nın, düşmanın en hassa merkezleri 
olan Leninrrad'la Kiye! üzerine 
dönmüş bulunduğunu göstermek
tedir. 

Yalnız şimdilik şu iki madde-
nin ifade ve izah ettiği mana ve 
mefhuma bakılacak olursa bu itti
fakın Sovyet Rusya için değil 
daha ziyade lngiltere lehine hazır• 
lanmış ve imzalanmış olduğuna 
inanmak lizımgelir. Çünkü birinci 
madde hükümlerine göre bugün
kü şartlar içinde lngilterenin Sov
yet Rusyaya yapabileceği maddi 
bir yardım imkansız görünmekte
dir. Şu halde lngiliz yardımı na
zari bir mahiyette kalmaktan ileri 
gidemiyecektir. 

Bu yardım olsa olsa lngiliz-
lerin Almanya üzerinde hava hü
cumlarını şiddetlendirmek suretile 
şarktan Alman hava kuvvetlerini 
garbe çekmekle Sovyetlere karşı 
tayyare taarruzlarını biraz hafif
letmek şeklinde kabili izabtır. Bu 
vaziyete nazaran demek oluyor ki 
lngilterenin Sovyetlere karşı yar
dım taahhüdü daha çok manevi 
bir sahaya inhisar edecektir. 

Halbuki bu ittifakla lngiltere 
Sovyet mukavemetini biraz daha 
artırabilir. Bir kaç halta daha 
uzatabilirse lngilterenin bu vazi
yetten istifadesi pek büyük ola
caktır. Zira harbin bu müz-

1 
caktır. 

ikinci maddenin hiikümlerine 
gelince; bir hezimet ve mağlubi
yet karşısında daha esaslı şartlara 
ve bağlara dayanan lng-iliz ve 
Fransız ittifakının bozulduğunu 
ve Fran•anın münferid mütareke 
imzaladığını gördükten sonra bu 
maddenin hükümlerinin sürekli ve 
dayanıklı olacağına ihtimal vermek 
pek güçtür. Zira günün birinde 
Sovyet" mukavemeti -kırılacak ve 
Moskova hükQmeti münferit sulh 
yapmağa karar verecek olursa in· 
giltere bu teşebbüse ne şekilde 
mümaniat edebilecektir? 

Görülüyor ki, lngiliz-Sovyet 
ittifakı bu günkü durum içinde 
lngiltereye faideli, Sovyetlere mad
di bir faide ifade etmiyen yalnız 
Sovyet halkının maneviyatı üzerin 
de bir az tesir yapabilece:C bir 
eser mahiyetini geçmemektedir. 

Fakat meseleyi bir de ters 
tarafından mütalea ve muhakeme 

edelim: 
Farzedelim ki; Alman taarru• 

zu muvaffak olamad, Sovyet ordu 
!arı Balkanlara ve Avrupaya doğ
ru y ürümiye başladı. 10 zaman ne 
olacak? O zaman [lngiltere Avru-
payı istilA edecek bol~evik ordula 
rının ve bu orduların her memle
kette vukua getireceği komünist 

( Df/flamı ikincidt1) 

.. Evvelce denizaltılarımızdan bi· 
rının t<>r ·1· ·1 -P• ı ı e agır hasara uğra-

j"kalk ıstanbula giden 5,232 ton
~ . ta .yan Strombo petrol gemi
sı şımdı tamir için ltalyaya döner 
ken batırılmıştır. 

• Keza bir silahlı ticaret kruva 
z~rü ile bir destroyerin himaye
i!İde olarak seyahat eden bır ka-
1 eye mensup 5500 tonluk bir ia-
şe vapuru batırılmıştır. 

Eğe denizinde düşman kıta
atı ve askeri malzeme nakleden 
bi\yük bir yelkenli gemisi batırıl
mıştır. 

. Diğer bir denizaltı açık de
nıılerde hiç bir düşman gemisine 
tesadüf edemeyince düşmanın Bin· 
gazi yakınında demirli bulunan ge
milerine topla hücum etıııiştir. Bu 
taarruz esnasında 1500 tonluk bir 
iaşe vapuru ile bir silahlı balıkçı 
reıııisi muhakkak · surette hasara 
uğratılmış ve belki de batırılmış· 
tır. 

Birçok Alman t•hri 
bombalandı 

Berlin 15 (a"a) - İngiliz tay• 
yareleri dün gece Almanyanın şi
maligarbisinde bir çok şehirlere 
bombalar atmıştır. Bir kilise ile 
bir hastahaneye ve bir ihtiyarlar 
lar yurduna isabetler vuku bulmuş
tur. Bu sefer de Yalnız sivil halk 
arasında ölenler olmuıtur. 

Berlinden bildirildiğine göre, 
Pazar günündeberi Kiye! böl
geıinde Alman ve Sovyet zırhlı 
birlikleri arasında başlamış bulu
nan muharebeler bütün şiddetile 
devam etmektedir. Bu muharebe
de Sovyetler 15 santimetrelik 
toplarla mücehhez 50 - 70 ton 
ağırlığında en ağır tanklarını kul
lanmaktadırlar. 

Ankara 15 [ Radyo gazetesi ) 
- Romadan gelen telgrafa göre, 
şark cephesine ridecek olan ltalyan 
kıtdları Viyanaya varmış ve coşkun 
tezahüratla karşılanmışlardır. Bu 
kuvvetler iki tümen, yani 30 bin 
kişi olarak tahmin edilmektedir. 

Londra 15 ( A. A) - Mosko
va' nın resmi tebliği ı 

Minsk'in şarkında ve cenubu 
şarkisinde çok şiddetli muharebe
lerin devam etmekte olduğunu 
bildirmektedir. Almanların motör
lü kuvvetleri mütemadiyen son 
derece .şiddetli taarruzlarda bu
lunmakdeysede kı:ı:ıl ordu bu ta .. 
arruzları her defaıında tardetmek
to ve dilfman• pek ağır zayiat 

Bertin, 15 (a. a) - Alman 
hava kuvvetlerine mensup avcı, 
muharebe ve tahrib tayyareleri, 
Stalin hattında mağlQp edilmi\ o
lan Sovyet kıtalarına, Vitebsk ile 
Jitomirin şarkındaki mıntakada hü
cum etmişlerdir. Bolşevikler, insan, 
ağır silah ve nakil vasıtası bakı
mından büyük zayiata uğramışlar• 

dır. Birçok zırhlı Sovyet tankları 
ile Sovvet bataryalarına ve bir 
zırhlı trene tam isabetle bombalar 
atılmış ve bunlar muharel,e harici 
e:d i 1 mi ş t i r. P e t e r s b u r g 

ve Smolensk mıntıkalarında 
Aiman tayyareleri 13 temmuzda 
demiryollarıoa hücum ederek da• 
ha evvelce de inkıtaa uğratılmış 

olan ~münakalatı bir kere daha 
durdurmuşlardır. Bundan başka 
Kiye! şehrindeki askeri hedefler 
de bombardman edilmiş ve ciddi 
hasara uğratılmıştır. Antrepolarda 
yangınlar çıkarılmış ve ıu teaisa·I 
tına tam bir isabet kaydederek 
mezlr.Qr tesisat tahrip edilmiıtir. 
Birçok trenler yoldan çıkmış ve 
asker nakliyatı sekteye utratılmıJ• 

tır. ) C Berlin, 15 (a. a - ereyan 
eden hava muharebelerinde ve da ... 
fi bataryalarımızın ateşiyle 13 tem
muzda 82 Sovyet tayyaresi düşü
rillmilştOr. Alman sava~ tayyarele
rı, Sovyet tayyare meydanlarında 
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YENİ DRİTNOTLARDA 
ZIRHLAR VE TOPLAR 

BUyUk Zırhlı yarışı 

Harbin iptidasından· 
beri muhtelif memleket
lerde harp gemisi inşası 
hususunda büyük bir ça· 
lışma vardır. Bilhassa bü
yük zırhlılar inşasına çok 
ehemmiyet veriliyor. Ga
zelle de Lausanne bu mü
nasebetle bir mütehassı
sın makalesini neşretmiş· 
tir. iktibas ediyoruz. .;;... ___ ___, 

• 
1 sliinda adası açıklarında 

vuku bulan deniz muhare-
besinde Alman Bi•mark dritnolu
nun lngiliz muharebe kruvazörü 
Hoodu batırması ve lngilizlerin 
Bi•mark'ı takip ederek tahrip ey
lemeleri, deniz harbinin karakte· 
ristik iki vakıasını teşkil ediyor. 
Bu hadise ayni zamanda 35,000 -- -

süratli olmamakla beraber, henüz 
kudretli ve mihver devletlerinin 
hiç bir zaman ulaşamıyacakları bir 
kuvvet teşkil eder. 

Bu hesaba, Japonyanın ve Bir
leşik Amerikanın zırhlılarını da 
ilave edecek olursak gene vaziyet 
değişmiyecektir. Bununla beraber 
Anglo - Saksonlar lehindeki bu 
fark, nisbeten zayıftır. Farzedelim 
ki, Bismark, Hoodu batırdıktan 
sonra lngilizlerin Beşinci Jorj drit· 
notunu hafifçe hasara uğratacağı 

yerde batırsaydı, sonra da şimal 

sisleri sayesinde, Norveçe ve ya· 
hut Alman limanlarından birine 
varabilseydi, o zaman yukarıdaki 

tabloda fark, mihver lehine dö
nerdi. O zaman halihazırda lngil
terenin bir 3Üper dritnotuna karşı 

4, 1941 sonunda dörde karşı 

4, 1942 senesi sonunda sekize 
karşı 6, 1943 sonunda sekize kar· 

BUGÜN 

TENKiT 

Kontrol lazım! 

Eğlencesi mahdut bir şehir· 
de yaşıyoruz. Yazlık iki 

sinema ve çalgılı çalgısız bir iki 
bahçe, boğucu sıcağın bitikliğile 
geceyi bulan şehirlinin biraz nefes 
alma, biraz da hoşça vakit geçir· 
me ihtiyacını tatminden uzaktır. 

Şehirli, asfalt caddede yeni 
açılan bahçeyi, bu bakımdan, se· 
vinçle karşıladı. Ancak... müste· 
cirinin garip zihniyeti, ve biraz da 
işten anlamamazlığı neticesi ola
cak, bu bahçe, dinlenmek ve te· 
miz hava almak ihtiyacındaki va· 
tanda~ için sinir bozucu bir yer 
oldu. 

1 - Burada muntazam servis 
yoktur. 

2 - Burada, müşterinin önü· 
ne bir ay evvel stok yapılan bayat 
bira sürülür. (Garson, biranın ba· 
yatlığını gizlemek için şişeyi bar
daktan yarım metre yukarı kaldı· 
rıp zorla köpürtmeğe çalışarak 
bir de hokkabazlığa kalkışır!) 

3 - Yiyecek maddeleri ekse· 
riyetle bozuktur. 

4 Bu bahçede Pazar gün-
leri çoluğunuz çocuğunuzla otur· 
mak" imkanına sahip değilsinizdir. 
Çünkü müşteriye biradan başka 
birşey verilmemesi: Valinin emri 
iktizasıdırl 

(B. Faik Üstün'ün adını bu 
münasebetsizliğe karıştıran gar
sonun cüretini gözlerimizle gör
dük, kulağımızla duyduk.) 

Neticeye gelelim: 
1 - Zaten mahdut olan bele

diye bahçelerini icara verirken, 
müstecirin bu i~i kıvırıp kıvıramı

yacağına dikkat edelim. 
2 - Her gün, hatta her saat 

servislerini, yemeklerini, içkilerini 
kontrolden geçirelim. (Dediğimiz 
gibi, mahduıturlar; halkın buralara 
boykotunu bekliyemeyiz.) 

DAHİLİ HABERLER 

Almanyanın 
Moskova elçisi 

Sovyet Rusya ile harp halinde 
bulunan devletlere mensup 
diplomatlardan müteşekkil 270 --
ki•llik bir kafileyle birlikte --

memleketimize geldi 
Kars 15 (a. a.) - Sovyel Rusya ile hali harpte bulunan devlet

lere mensup diplomatlardan müteşekkil 270 kişilik bir kafile 
Kızılcık hududunda topraklarımıza geçmiştir. 

Kafile Kızılcık istasyonunda karşılanmış, Karsa getirilmiştir . Kafi
lenin içinde Alman büyük elçisi Fon Şulemberg de bulunmaktadır. 

Kars Valisi Alman büyük elçisi Fon Şulenberğe hoş geldiniz de
miş ve elçi gösterilen hüsnü kabulden dolayı memnuniyetini beyan eyle
miştir. Kafile saat 22,30 da Erzuruma gitmek üzere Sarıkamışa hareket 

etmiştir. 

Erzurum ( a. a . ) - Sovyet Rusya ile hali harpte bulunan devlet· 
ler mümessilleri ve erkanı iki büyük kafile ile Erzuruma gelmiş ve bir 
müddet istasyonda istirahattan sonra Ankaraya ha~eket etmişlerdir. 

taksilerde tek ve çift 
usulü ilga edilecek 
Ankara 15 ( Hususi muhabirimizden ) Taksilerde tek ve çift usulü 

nün ilgasına dair koordinasyon heyetinin neşredeceği kararname hazır
lanmaktadır. Bu usulün tatbikatında, bahassa büyük şehirlerde müşki
lat doğurduğu ve benzin tasarrufu bakımından esaslı bir netice verme 
diği görülerek ilgasına lüzum hasıl olmuştur. 

Alman-Rus harbin 
de Boğa:zlar 

( Baştarafı birincide) 
kimse uker veya levazımla dolu 
vapurlarını ve bunlara refakat ede
cek harp gemilerini Adalar deni
zinden geçirmek tehlikesini göze 
alamaz ki Boğazlardan istifade 
imkanı düşünülsün. 

Çorum'da şiddetli 
yağmurlar 

Çorum: 15 [a. a.J - Burada 
yağan çok şiddetli yağmurlar mez
ruatta tahribat yaptı. 3 insan sel
lere kapılarak boğuldu. 

Acı bir ölUm 
Tevfik Kadri Ramazanoğlunun 

teyzeleri ve Süleyman Ramazanoğ
lunun halaları Zeynep Ramazanoğ· 
in tutulduğu hastalıktan kurtula
mıyarak dünkü gün vefat etmiştir. 
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POLiTiKA 

Rus mukave
metinin sertliği 
Yazan 

A. Ş. 
Esmer 

A 1 m an - Rus 
harbı başlıyalı, 

üç hafta oldu. 
Alman taarru· 

zu karşısında Rusya'nın mukave

met edeceği müddeti üç ile altı 

hafta arasında tahmin edenler 
ekseriyeti teşkil ediyordu. Bir 
zümre askeri mütehassıslar da 
Hitler Almanyasının, yüz yirmi 

dokuz sene evvelki Napolyon 

Fransasının akibetine uğrıyacağı· 
nı yakın ihtimal olarak ileri sü· 
rüyordu. 

Bu kahinlerder., Rusya'ya 
kısa bir mühlet verenlerin yanıl· 

dıkları anlaşılmıştır. Muharebe 
üçüncü baltasını geçtiği halde 

Rus mukavemetinin kırıldığına 

ve hatta yakında kırılacağına 

dair delil yoktur. Bu üç haftlık 
harekatın bir bilançosu yapıldığı 
zaman, Almanya'nın ilk hamlede 
geniş Rus arazisini işgal ettiği 

ve dört yüz bin esir aldığı gö
rülürse de, Alman· Ru9 harbinin, 
Fransa'da ve Balkanlarda görü· 
len yıldırım harbine benzemedi
ği de meydandadır. 

Rus topraklarının genişliği 

ve harekata iştirak eden asker· 
!erin miktarı karşısında işgal edi
len arazi ve alınan esirler ehem· 
miyetsizdir. 

Berlinden gelen haberlere 

Bismark Alman 
lngiliz 

zırhlısı 

Hud 

tarafından batırılan 

Kruvazörü 

4 - Daha normal bir tarife 
tesbit edelim. inhisar idaresinin 
20 kuruşluk birasına 15 kuruş 
zam yapan bir müessesenin, her 
halde müşterisine Ankara radyo· 
sundan başka birşey dinlettirmesi 
icap eder. Yoksa, .. 

Hayali geniş bazı ecnebi mu· 
harrirlerin ara sıra 'ileri sıirdükle
ri Kafkasya davası da ancak ço· 
cukları inandırır. Boğazları geçip 
Anadoludan Kafkasa gitmek bir 
macera romanı mevzuu olabilir. 
Hakikatte en uzun ve aşılmaz yol 
buraındır. 

Cenazesi bugün saat 10 da 
Irmak kenarında yazbk Sinema 
karşısındki evlerinden kaldırıla

caktır. 

bakılacak olursa, Rus mukave· 
metinin sertliği Almanlar için de 
bir sürpriz olmuştur. Geçenlerde 
Anadolu ajansının hususi muha
biri Berlin'den yolladığı bir ha· 
berde Almanların bu harpte ilk 
defa· olarak kendileri kadar iyi 
teçhiz edilmiş askerlerle karşılaş· 
tıklarını söylemekte olduklarını 

bildirmişti. Doğrusunu söylemek 
lizımgelirse, Fransa'nın yıkılışı 

ne kadar büyük sürpriz uyandır
mışsa, Rusya'nın mukavemeti de 

o derece büyük sürpriz teşkil 
etmiştir. Anlaşılıyor ki Rnsya'nın 
mukavemet kabiliyeti hakkındaki 

kanaat, Finlandiya harbine bakı
larak edinilmişti. Filhakika 1939 
senesi kışında yapılan bu hare· 
kat, Rus askeri teşkilatı için pek 

muvalfakiyetli sayılacak bir im
tihan olmamıştı. iki yüz milyon· 
luk bir devlet küçük bir devlete 
taarruz etmiş ve Finlandiya ay
larca Rus hamlesine mukavemet 
ettikten sonra nihayet şerefli bir 
sulh akdetmişti. 

tonluk dritnotların müstakbel ha
rekatta oynıyabilecekleri rol üze
rine de nazarı dikkati celbediyor. 

-Şunu hatırlatmak icap eder 

ki, bidayette muharebe kruvazör· 
leri fazla süratli olmaları için • 
zırh kuşaklarında fedakarlık ya· 
pılmış olan ;affıharp i'emileri idi. 
Fakat şimdi bu muazzam i'emiler, 
kalın bir zırh kuşağı ile muhat 
bulunduğu cihetle, tekrar zırhlı 
olmakta ve ıüratleri de muharebe 
kruvazörlerininkine muadil bir 
dereceyi bulmaktadır. Bunlar sü· 

per dritnotlardır. 
Harp başladığı zaman muaz

zam tonajı sayesinde bu kategori 
gemilere lazım olan evsafı haiz 
bir gemi bulunuyordu. Bu da 
Hood idi. Bu gemi harbin ilk 
yirmi ayı zarfında liiyıkiyle vazi· 
fesini yaptıktan sonra kendisinden 
daha yeni ve daha lrnvvetli bir 
sallıloarp gemisile ilk teması neti· 
cesinde bir talihsizlik eseri olarak 

batmıştır . 
Harp başladığındanberi iki 

lıalyan, iki fngiliz'. iki Alman:. iki 
Amerikan ve likı Japon . super 
dritnotu hizmete girmiştir. Diğer
leri inşaat tezgahları üzerinde 
bulunuyorlar. Elimizdeki lmalumata 
i'Öre ve inşaatta vuku bulabile· 
cek gecikmeleri hesap etmeksizin 
muhtelif devletler, muhtelif tarih
lerde şu süper dritnotlara malik 
olacaklardır. 
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lngiltere 2 5 7 9 
Almanya 1 1 3 3 
ltalya 2 2 4 4 
Japonya O 2 4 4 
Amerika 2 2 6 8 

Bu hesaba göre lnırilterenin 
mihver evletleri ile müs•vi vazi
yette bulunacağı 1942 - 1943 ••
nesinin bazı ayları rnü!ttesna, adet
çe hafif bir üstünlüğü olacaktır. 
Bu günkü madunluk ancak zahi
ridir. Zira ltalyanın iki süper 
dritnotu elyevm muattal bir hal· 
de bulunduğu gibi, Önümüzdeki ay
lar zarfında fngilterenin Beşinci 
Jorj sınıfından üç süper dritnotu 
daha hizmete girecektir. 

Eski zırhlılar 
B undan başka lngiltere uzun 

zaman eski zirhlılardan mii
rekkep pek faik üstünlüğünü mu
hafaza edecektir. Bu zırhlılar pek 

\ 

şı 8 süper dritnotu bulunacaktı. 
Dünyanın birinci gelen bahri

yesine karşı kazanılmış olan bir 

Yabancı 

feri 

Her kesçe malum bu düş ünce· 

tekrarlamaktan maksadımız, 

Ölüye tanrıdan mağfiret diler, 
kederli ailesinin acılarını paylaşırız. 

Bir mahkumiyet kararı galibiye tin doğuracağı psikolöjik 

iimil de bu hesaptan hariçtir. 

lngiliz amirallığının henüz ta
mamlanmamış ve Dakarda bulu· 

nan Richelieu, Casablanca'da de

mirli bulunan Jan bart Fransız sü 

per dritnotlarının talihile yakın· 

dan alakadar olmasının sebepleri 

kolaylıkla anlaşılabilir. 

lngiliz - Sovyet 
ittifakı 

/ Boşmakaleden artan/ 
ihtilallerin önüne · hangi tetbirler 
ve teşebbüslerle geçmeğe kalkı

şacaktır? 

lıükumeti· 

her türlü siyasi vaziyetler haricin

de Almanyanın Boğazlara hiç ih
tiyacı olmadığını ve bundan dola

yı Türkiye ile harbe girişmesi ihti
malinden bahsetmenin abes oldu
ğunu anlatmak içindir. 

iki gün evvel Ulus parkında 
münazaa neticesi Mustafa ve Meh 
medi çakı ile yaralamaktan suçlu 
Halil Ôzpulat'ın muhakemesi ikin
ci sulh cezada yapılmış 3 ay 21 
gün hapsine karar verilmiştir. 

Bu muazzam deniz devlerinin 
karekteristik noktalarını tetkik 

Her halde Londra 
nin bu neticeleri de gayet ,iyi he· 
sap etmiş olması icap eder. 

Çünkü Londra hükumeti böy

le bir neticeyi mııht~mel görmüş 

oluydı bu şekilde bir ittifak yap· 
maktan son derece ihtiraz duya· 

caktı. lngiltere bu tehlikeyi görme 
diği içindir ki Sovyet Rusya ile 
bu ittifakı imzalamakta bir beis 

görmemiştir. Bu itibarla Sovyet·fn· 
giliz ittifakını bu iki ;madde için 

de ancak lngilterenin lehine ola
rak tetkik ve mütalea etmek ım

Bu vesile ile, Boğazların Türk 
ve Türkiye elinde olmasının ne 

derece faydalı bir vaziyet yarat
tığına da işaret etmek isteriz. 

bu telgrafın anlamında tereddüde 
düşebilecek vatandaşları, hem de 

Sovyet Rusyayı tatmin etmek gay 
retinden , çıktı. Komşu ve dost 
devleti temin edelim ki Boğazlar 

Türktür ve iebediyen Türkiyenin 
kalacaktır. Aksini düşünmek . ıçın 
Türkiyenin ortadan nkalkması la
zımdır, Ayni 1.amanda böyle feci 
bir faraziye bütün Avrupa için fe 
laket teşkil eder. 

G Örülüyor ki Finlandiya har• 
bine bakarak Rus askeri 

teşkilatı hakkında verilen hüküm 
doğru değilmiş. Bu muharebe, 
Finlandiyalılara elverişli bir ta· 
kım hususi şartlar altında yapıl-• 

mış ve bir takım vaziyetler ve 
tesadüfler Finlandiyalılara yardım 
etmiştir.Bir defa, Ruslar Finlan
diya'nın mukavemet edeceğine 

ihtimal vermemişler, ültimatom 
karşısında teslim olacağını zan
netmişlerdi. Aksi taktirde kış 

edersek ekserisinin 35 bin tonluk 
oluduğunu görüyoruz. Bununla be

raber, Japonya gibi lngiltere, Al· 
manya ve birleşik Amerika devlet 

leri 1942-1943 senesinde hizmete 
girecek olan 40 bin • 45 bin ton 
luk süper dritnotları tezgahlara 
koymuşlardır. Fakat bu hususta ka 
ti malumat yoktur. 

Her yeni hadise, bütün dev· 
!etlere bizzat Sovyetlere dahi bu 
tarihi hakikati heran ispat eden 
bir ders gibidir. Boğazlara sahip 
olan Türkiyenin bitaraf ve herkes 
le dost siyaseti de bu vazifenin 
ancak Türkiye tarafından ifası 
şekline beynelmilel ayrı bir kıy
ıııet vermektedir. 

(Det1amı üçüncüde) 
kinı mevcuttur. 

Kısa bir haber 
dığunız bu uzunca (Deflamı üçüncüde) ,========::;;=========================================================l 

dolayisile 
satırlar, 

Bizim düşüncemiz budur. Tass 
ajansı telgrafının daha •selihiyetli 
mehafilde uyandırdığı akisleri de 
belki bugün yarın duyarız.» 

yaz· 
hem 
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Reşat Enis 

1 - Uzun 

lıyarak, arkada 
likanlı. 

saçlarını, mendilini bağ· 
tutmuş altın dişli bir de-

2 ince bıyıklı bir genç. 

3 
genç. 

Kirli, kırmızı fanilalı bir başka 

Rengini kaybetmiş birer minderle 
yükseltilen ve yumuşatılan arkalıksız, bo
dur iskemlelerde kanburlaşmışlar, Deniz· 
de kulaç atar gibi hareketler: ip çekiş· 
ler. Çok çabuk ve acaip iğriliş ve doğ
ruluşlar. Bitmez tükenmez çekiç sallayışları: 

Tak tuk tak tak tuk ... 
Bıçak, kerpeten •esleri: 
Gırç, gurç ... 

Ve, bazan konuşmalar: 

Kırk beş numaranın 

toplandı mı? 

- Tamam ... Sen şimdi 

sayası, lorlu 

rekapitasını 

yapacaksın ... Bombesini, f'>rtunu ragulaya 
göre yerleştir ... 

- Kırk ikinin patitirini basayım mı? 
- «Zenne»nin alt ve ökçe isforma· 

)arı bittiyse makinatasını geçelim ... 

Eski, tırabzansız, kirli bir merdiven 

üst kata çıkıyor. Basamakların kenarla
rında tebeşir çizgileri: Köşe başındaki 
kahveci Ali Asgaroğlundan içilen sırma· 
keş bardağının sayısını gösteriyor. Yer
lerde: Kö•ele parçalar•. irili ufaklı, iiri 

büğrü çiviler ... Bir uzun kundura sepeti. 
Ulak bir saç mangal. Bankonun a!tı.nd~, 
içi ıslak kösele parçalarile dolu, kırlı bır 
su çanağı: Mastelya. 

Girintili çıkıntılı duvarın süslü kağıtları -
kim bilir ne zamandan kalın• • soluk, 

yırtık. Merdiven altına rastlıyan ~ısımda 
portmanto. Üzeri bumburuşuk bır kaba 

kağıtla örtölmüş; işçilerin elbiseleri ... A •• 
kıda yer bulamıyan bir yelek, astarının 
gözüken yırtığile çivide. 

Sol duvarda, sıra sıra uzun ve düz

gün mukava parçaları ... Üzerlerinde •arı, 
mor, kırmızı, siyah, mavi, yeşil çızıklar.,_ 
Ali Asgar oğlundan içilen çayların, kah. 

velerin hesabı. Şu kırmızılısı kalfanın .•• 
Siyahlısı altın dişli delikanlının... Morlu. 

su ustanın ... Sarılısı ince bıyıklı gencin.~ 

Y eşillisi kapı yanında oturan şişmanın .. 
Mavilisi kırmızı lanilalının... Hesabı en 
kabarık olan kalla Süleyman'dır. 

Gene duvarda, kirli ıslak bir havlu. 
Altında soluk bir gazete: Hangi tarihi 
taşıdığı belirsiz bir Köroğlu gazetesi. 

Bir karikatür: Kızıl ceketli, mavi çizmeli, 
şişman, pos bıyıklı bir Alman, arka üs· 

tü uzanmış, gülüyor. Yan tarafında mini· 

mini cüce blr Fransız: Şaşkın. en geride,. 

~Köroğlu» dik bıyıklarını buruyor. Al· 
tındaki lejand şu: 

sız 

Almanya okadar büyüdü ki, Fran

göremiyorl 

Tozlu merdiven, sizi ikinci kata çıka

rır. Basamaklar, ayağınızın altında inceli 
kalınlı gıcırtılarla, ağlar gibi, sesler ve

rirler. 
işte üst kattasınız. Orta yerde bir 

banko daha. Başında dört kişi. Dizlerine 
oturttuğu geniş bir tahta üzerinde pas
tırmayla ekmek yiyen şıf çocuğnn « Hik
met» olduğunu biz biliriz ... Şu ökce sü

rüzmasını yapan kaytan bıyıklı genci ta
nırız: Hayati'dir. Ve o, işte bu bankonun 

kalfasıdır. Kirli, boyalı iş gömleğini ters 
giymiştir. Yenilik olsun diye değil ... Önü
nün yırtığını gizlediği için. 

Arka tarafta, duv!rda, yığın yığın 

artist resmi. Kocaman bir tablo: Düzta· 

banla Bastıbacak. Elele vermişler ... 

Kalla Hayati, Pat ye f'ataşon,a ba· 

yılır. 

- Bizim derdimiz bize yetişir ... Sine

maya gidince de gülmiyelim mi? 

Düztabanla Bastıbacağın altında iki 
Şarlo: Bıyıksız, centilmen Çarli Çaplin ... 
Bembeyaz dişlerini göstererek gülüyor ..• 

Kesik, tıkız, simsiyah bıyıkları, kal· 
kık kaşları, kabarık, kıvırcık saçl~rının 

üzerinde minnacık kalan melonu, çarpık 
kıravatı, yakasında iri yapma krizantemi, 

bacağında malum pantalonu, ayağında 

yamalı, kocaman pabuçları, elinde bin bir 
şekle giren bostonile Şarlo'nua ta kendi
si. «Şehir ışıkları» ndaki hovarda ve sar
hoş milyarderin dostu. 

Stan Lorel'le Oliver Hardi, Malek 
ve Naşit de buradalar ... 

işte Ramon Novarro. 

Hayati - Onu Greta Garbonun 
« Mataharİ» sinde değil de « Ben Hur ,. 
da seyredesinir... Ne kıyak lilimdir Ben 
Huri... Ne kıyak delikanlıdır Ramonl 

işte Ronald 
Bov ... 

Kolman ... işte Klara 

- Yeniden filim çevirdiği doğru mu? •. 
Ne civelek artisttir bul Klara Bov ve 

Greta Garboya aşıkım ... Garbonun « Ma

ta bari• sini seyrettin mi? Başlangıçta, 

casus kadının bir raksını i'Österir ... Loş 
bir salon ... E.srarlı bir Arap musikisi ... 

Bir bohurdan ... Eciş bücüş, dallı budaklı, 

kocaman, kara bir heykel... insanı ne çi
leden çıkaran çalkanışları, iğrilip bükü

lüşleri vardı onun!... Hele, heykelle ka· 
rın karına yapışıp sürtünüşü 1 ••• Hınzır 
karı ... 

işte Moris Şövalye. 

- « Aşk resmigeçidi " ni gördünüz 

mu"? P r' 'o" tem'ı' bı.lmez mı"siniz? ... a ı ı 
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Herkese alay lazımdı; Ali A· 

ğabey bu mühim fırsatı elbette ka· 
çıracak değildi, 

yayının düğmesine basılmış 
gibi oturduğu yerden lırhyan Ali, 
derhal hocanın karşısına dikildi: 

- Ne var hocam?. Bir do
kunan mı oldu? Emret terbiyesini 

verelim. 
- Sen Gaptan mısın be?. 
- Karada kaptanım elbette .. 
- Madamakine gaptansın; o 

cuhudu bul. 
- Ne olacak? 
- Depeliyecem. 
- Burada kanun yar, nizam 

var hocam. Kabahatini bana söyle 
terbiyesini veririz. 

- • Bana ayı, dedi. : 
- Bak terbiyesize, nasıl da i-

sabet etmiş?. Sen merak etme, 
şimdi onu buldurur, nereden bildi
ğini sorarım. Şöyle geç, buyur o
tur. Sen de hafız elendi; gel bir 
kahvemizi iç .. 

Hafız Ali, arkadaşının tama· 
mile zıddına, zeki bir yobazdı. Kül
hanbeyinin mak•admı derhal kavra
mış, kaşlarını çatarak cevap ver

mişti: 
- Herkes kendi yolunda ge

rek. Bizi rakı solrasınx davet et

mekten utanmıyor musun? 
-- Sen bilirıin hocam; hani 

ben bir şey demedim; bir kahve 
ikram etmek istedim. 

- Kendiniz için .. 
- Başü!tünc .. Darılmaca, ma. 

rılmaca yok; sevişmece, mevişme· 

ce çok. Sana karı, sana karı yok; 
bana koca, bana koca çok .. 

Cimdallı 

Şimdiki kızlar pek şanlı 
Külhanbey, hem makamla bun· 

ları söylüyor, hem de kıvırtarak 
hocaya göbek atıyordu. 

Hafız Ali fena halde kızmış, 
havız Mıstıva ıse ilk defa gördü
ğü hu manzaraya bayılmıştı. 

istikbalin Gavur imamı hızlı 
hızlı ambara doğru yöneldi ve ar

kadaşına: 

- Yürü hafız .. 
Diyerek bıraktı, gitti. Hivız 

Mıstıva halli kıvırtan Ali ağabeye 
hayran, hayran bakmakta berde

vamdı. 
Ali Ağabey coşmuştu. Arka· 

daşları hep bir ağızdan: 
Kadifeden kesesi 
Konaktan gelir seıi 
Şimdi yolda görünür 
Ciğerimin 

Ciğerimin köşesi 

cüp,. diye biz de az dirsek mı çü· 
rüttük?. 

- Hani sarık yok ya?. 
- Geçen sene çıkardık. 
- Neden?. 
- işi tüccarlığa döktük de 

ondan. Hele geç • otur bakalım. 
Koklaşır. anlaşırız. 

Havız Mıstıvayı kolundan çe
kerek zorla sofraya oturttu. Ayı
nın insan şekline sakulmuş teresi 
lök deve gibi çökmüş, çaprazlama 
nazarlarını sofradaki nevaleye dik
mişti. Kendilerine iş arıyan ihvan 
derhal hürmetkar tavırlar takına· 
rak selamı basmakta tereddüt gös

term•diler: 
- Merhaba hocam!. 

Ya Merhaba .. 
Merhaba hafız! 
Ya merhaba .. 

- Merhaba canım!. 
- Ya merhaba .. 
Ali Ağabey derhal kadehin 

birisini çalkaladı, doldurarak hafıza 
uzattı: 

- O ne be? 
- imam suyu hocam .. 

- imam suyu mu?. 
- Hem de iki çekilmişinden. 

Beğenmezsen yüzüme tükür. Buna 
pırnik. anzarot, antorsman falan 
da derler amma asıl ismi imam 
suyudur. 

- Sakın ırakı olmasın bu? 
- Hocam!. Elhamdülillah biz 

de Müslümanız. Medrese görmüş 
insanlarız. Evvela kendimiz hara· 
ma rağbet etmeyiz. Haydi şeytana 
uyduk da bir halt ettik diyelim; 
başı sarıklı bir ülemaya rakı ve
rir miyiz?. Sen bizi ne sandın ho· 
ca? .. Hadisse hadis; iiyetse ayet. 
Al sana işte "innema yeksürune., 
Beğendin mi? 

- Estağfurullah. 
Hep bir ağızdan: 

- Estağfurullah .. 
- Hadis mi bu be?. 
' - Hem de daniskası .. Bes

meleyle çek bakalım şunu da için 
açılsın; Zemzemi şerifle okunmuş 
anasondan yapılmıştır. 

- Zemzemi şerif mi?. Okun
muş mu? .. 

- Elbette .. Bunu Kabede de-

liller yaparlar. Ramazanı şeriften 
başka ayda mintarafillah yapıla
maz: yapılmak İ!'lıtense hassasını 
kaybeder. Anason duası da şudur: 

- Ezekantül vakte fiJ viliye· 
ti Eşref başa: at yestehledine ar

pa sıçraduha .. 
- Amini .. 
- Hemen kırık çıkık yumur-

talara can veren Rabbim cemı 
cümlemizi tekaddes hazreti mev
lasından nasip ve müyesser eyliye. 

Amin .. 

Bu kadar şiddetli ve dehşetli 

/Devamı var/ 

1 T H. )[~ V İ :\.1 1 

BUGÜN 

Yeni Oritnotlarda 
zırhlar ve toplar 

- Baştara/ı ikincide. 

Yeni dritnotların topları 1 

Almanlarla lıalyanlar, bu 
gemilerin ağır topları 

için 15 pusluk, yani 381, milimet
relik topları kabul etmişlerdir. Bu 
toplar, şimdiye kadar umumiyetle 
lngiliz donanmasında kullanılmak
ta idi. 

Halbuki şimdi lngilizler bu 

ananeyi brrakmışlar ve 14 pusluk 
( 356 milimetrelik ) yeni bir top 
kabul etmişlerdir. lngilizler bu ye 
ni çap topun, lzırhlarını · katiyyen 
zayıflatmadığını ve diğer bir çok 
uvantaiları bulunduğunu söylüyor

lar. 
Filhakika İngilizlerin Beşinci 

Jorj sınıfı dritnotları mihver ge
milerinin ağır toplarından fazla 
bir top taşımakta ve bordo ateş
lerinin ağırlığı fmihverinkilere mü
savi olduğu gibi hedefe isabet et· 
tirmek hususunda fazla bir şlınsla
rı bulunmaktadır. 

Yalnız Bismark ile Prince of 
Valles süper dritnotları arasında 
vuku bulmuş olan topçu düellosu 
bu intihabın yerinde olup olmadı
ğı hakkında alakadarlara bir fikir 

verecektir. . 
Amerikalılara g•lınce onlar 

16 pusluk ve 406 milimetrelik, Ja 
ponlar ise 18 pusluk 457 milimet
relik topları tercih etmiş oldukları 
söylenmekle beraber, ayni pusluk 
topları intihap etmiş bulunmaları 
muhtemeldir. 

Bütün bu toplar, 16 puslukla-
rına kadar eski zırhlılarda mevcut
tur. Binaenaleyh ağır topların ça. 
pı ve miktarı hakkında bir yeni

likten bahsedilemez. 
Yalnız lngilizler, Fransızların 

Dunkerque ve Richelieu zırhlıların. 
da olduğu gibi, bir harp gemile
rinde dörder toplu tareti kabul 

etmişlerdir. 
Diğer devletler ikiz ve yahut 

üçüz toplu klasik taretlerle iktifa 
etmişlerdir. 

Bununla beraber, yeni bir en
d>ht zaviyesi sayesinde endaht 

. men%ili hususunda büyük ~terakki
ler ve dakik endaht aletleri saye

sinde daha büyük bir sıhhat temin 

edilmiştir. 
Bismarkın 23 kilometre uzak

tan açmış olduğu müessir ateş bu
nu gösterir. 

Kalın zırhlar 

Lontlra 1 s A 1 m a n sabahki Sovyet 
{ a.a ) - Mosko- tebliği: 

va anlaşması, in- t 14 Temmuzda 
giliz - Rus ko- . aarruza muharebeler şi-
nuşmalarında hiç maligarbi, garp 

bir ıasılayı mucip Girici bir tarz- ve cenubugarbi 
olmamıştır. An- istika metleri nde 

laşmanın anahtar· d t k devam etmiştir. 
ları tesbit edilir Q e rar Kıtalarımız düş 
edilmez diplomat- manın zırhlı ve 

1 Başladı motörlü cüzütam 
lar, asker er ve 
fenciler lngiliz- !arının taarruzlarına 

L d d 
mukavemet etmiş 

~~s işbirli~i~i en on ra a vaziyet ler ve mükerrer 
ıyı şartlar ıçınde 

mukabil taarruz-
tatbik edebilmek cı· dd"ı go·· ru·· ıu·· yor üzere icabeden !arla düşmana 
müstacel tedbir- ----- ·----ı ağır zayiat verdir 
!erin tedk ikin e İngilizler Moskova, Le· mişlerdir. 
başlamışlardır. E· ningrat ve Kiyef'in kay· Garp istikame 

sasen Almanlar bedileceğini; ancak, arazi tinde kıtalarımız 
Rus genel kurma· kaybının Rusya için ehem· ve hava kuvvet 

k t bırak lerimiz 100 kadar 
yına va 1 

• miyeti olamıyacağını ile· 
mıyorlar. r Alman ri sürüyorlar. düşman tankı ve 
taarruzu girici bir·ı..---------------1 bir çok düşman 
tarzda tekrar başlamıştır. Ve vazi. otomobilleri tahrip etmişlerdir. Ce· 
yetin ciddi mahiyeti gizlenemez. nubugarbi ıstikametinde kıtalarımız 

Londrada askeri mütehassısların takriben 3000 kişilik mühim bir 
mutaleasına göre, Alman genel düşman cüzütamını mağlüp etmiş-
kurmayı mutat tabiyesine sadık lerdir. Bir çok top, mitralyöz. ara-
kalmaktadır.Bu tabiye şudur: ha ve ceı>hane iğtinam ettik. 

Bir çok hava keşiflerinden son- 14 Temmuz günü hava kuvvet-
ra ve manevraya en müsait görü· lerlmi.z düşman tayyarelerine ken:li 
len noktalardan en kısa bir müd· meydanlarında taarru etmişler ve 
det içinde çevirme hareketlerinde düşman tanklarına zırhlı ve motör-
bulunmak ve buou inkişaf ettirmek- lü cüzütamlarına şiddetli darbeler 
tir. Alman genel kurmayının ilk indirmişlerdir. Hava muharebeleri 
hedefi Leningrad, Oşah, Mohilev ve tayyare kuvvetlerimizin hareka-
olduğu ve Alman ileri unsurlarının tı hakkında şiındi daha mufassal 
bu demiryolu Vitebsk civarında ve malümat alınmıştır. 
muhtemel olarak bu şehrin şimali- 12 Temmuz akşamı düşman 
şarkisinden geçtikleri anlaşılıyor. kıtalarının ve tanklarının bulundu-
Mamalih , Alman tebliğlerindeki ğu nakliye gemileri tayyarelerimiz 
iddiaların ifrata kaçtığı ve endişe- tarafından Baltık ..!enizinde görül· 
de bulunan Alman efkarı umumiye- müştür. Bu nakliye gemilerini dest-

•ini teskin gayesini istihdaf eyledi- royerler, hücumbotları ve av tay-
ği zannedilmektedir. yareleri himaye ediyorlardı. 

Londra askeri mahfillerinin mu. Baltık filosu, tayyarelerle, harp 
taleasına göre Rus ordusu şimdiye gemileriyle ve sahil bataryalariyle 
kadar arazi terki bdhasına olarak taarruz ederek ağır zayiat verdir· 
Almanların ihata manevralarından miştir. iki destroyerle 13 nakliye 
kurtulmağa muvaffak olmuştur. gemisi ve mavuna batırılmıştır. 

Rusya için arazi kaybının hiç Bunlardan başka l 3 nakliye 
bir ehemmiyeti olamıyacağı söyle- gemisiyle bir destroyer ağır suret-
nebilir. Her halde Hitler için asıl te hasara uğratılmıştır. Ve alevler 

meselMin Rusları kati bir mağlil- içinde bırakılmıştır. Sovyetler ta-

biyete uğratmak olduğu beyan edi· rafından ne gemice, ne de tayya-
liyor. rece hiç bir kayıp yoktur. 

Moskova, Leningrad, Kiye! gi- Fin ve Macar tebliğleri 
bi esaslı merkezlerin zaptı kafi de- f-!elsinki 15 (a.a) _ Fin ordu-
j'ildir, Bundan başka Alman ordu· tarı başkumandanJığının tebJiği: 
}arının, Rusların çekilmeden evvel Kltalarımız 20 Temmuzda top· 
her şeyi tahrip etmelerine mani ol· çu hazırlığından sonra düşmanın 
mak için bütün süratıyle lıareket Ladoga - Kareli bölgesinde kuv· 
etmesi lizıma-elir. votli surette tahkim edilmiş bnlu-

Sovget sabah tebliği nan mevzi'erine hücum ederek bir 
Mo5 kova 15 [ A.A. J - Bu çok noktalardan yarmışlardır. Kı

Ytıni süper dritnotlarla kuv

vetli ve kalın zırh kuşa

ğına avdet edilmiştir. Zird iyi silah
lanmış, fakat ağır güllelere dayan
mıyacak pahalı harp gemilerini de-

nizde kullanmak abestir. Bundan 1 . lik mevcud olmakla beraber, sürat 
başka en kuvvetli düşman gemı hususunda inkılaplar yapılmıştır. 

talarımız bu muvaflakiyetten istifa
de ederek bazı yerlerde şimdiki 
huduttan 60 kilametre kadar ileri 
girmişlerdir. ileri hareket devam 

toplarının ateşine mukavemet ede- Daha az bir hacim dahilinde, daha 
bilecek zırh kuşağı sistemi terke- k uvvetli ve aaha büyük bir sürat 
dilmiş ve en ağır toplara ve hava· temin edebilecek makineler kulla-
dan atılacak torpil ve bombalara nılması imkanı hasıl olmuştur. 
dayanabilecek daha kalın bir zırh Bu suretle 35,000 tonluk ek· 

etmektedir. · 
Budapeşte 15 ( a.a ) -Macar 

tebliği: 
Macar kıtoları düşmanı takibe 

davam etmişlerdir. 
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Rus mukavemeti
nin sertliği 
(Baştara/ı ikincide) 

ayları içind• şimalin buzları ara· 
sında Finlandiyalılar gibi bn so
ğuk iklime alışık olan bir milletle 
muharebeyi göze almışlardı. Yazı 

beklerler ve kendilerine daha el
verişli şartlar altında hap açarlar
dı. Hatalı olarak başlıyan bu ha· 
reket, başlanğıçtaki ayni hatanın 
neticesi olarak Ruslara hiç elve
rişli olmıyan · bir cereyan aldı ve 
sonuna kadar o istikamette devam 
etti, Mesela Finliindiya'nın muka· 
vemet etmiyeceğini zanneden Rus· 
lar, bu memlekete karşı kuvvetli 
asker tahşit etmemişler, zayii 
kuvvetlerle taarruza geçmişlerdi. 

Taarruz ettikleri cephe dardı ve 
iyi tahkim edilmişti. Finlandiya'nın 
içinden yıkılacağı zannedilmişti. 
Bu kanaat de yanlış çıktı. Ve 
Rusya uzun ve yıpratıcı bir kış 
harbi yapmak mecburiyetinde kal
dı. işte Ru• askeri teşkilatı hak
kındaki hüküm bu Finlandiya har
bine bakılarak verilmiş ve Alman 
taarruzu karşında Rusya'nın mu• 
kavemet edemiyeceği zannedil
mişti. 

·Finlandiya harbine bakarak Rus-
yanın askeri teşkilatı hakkın

da verilen hüküm karşısında Fran· 
sa harbine bakılarak Alman aske
ri teşkilatı hakkında verilen hü
küm de vardı: Alman askeri teş
kilatı, 1939 muharebesinde yıldı
rım harbini icad etmişti. Bu, ha· 
kikaten yıldırım süratiyle yapılan 
hareketti. Polonya bunun ilk kur
banı oldu. lngiliz donanmasının 
denizlerdeki hakimiyetine rağmen 
bir ada vaziyetinde olan Norveç, 
bir iki hafla içinde istila edildi. 
FranSL, bir hamleye bile dayana
madı. Bdkanlardaki askeri hare
kat en kısa bir zamanda nihayet
lendi, Girit bir çeşit askeri cam
bazlıkla işgal edildi. Her gittiği 
yerde yıldırım süratiyle muvaffak 
olan Alman askeri teşkilatının 

Rusya'da ciddi mukavemet göre
bileceğine ihtimal verilmiyordu. 

Fakat Rus askeri teşkilAtını, şu 

ve bu tezahüre bakmıyarak 

yakından tetkik edenler, bunun, 
taarruzda zayıf olsa bile, müdda
ada pek kuvvetli olacağını söylü
yorlardı. Askeri harekatin üç haf
talık inkişafı, bu tahminde bulu
nanlar1n görü~lerindeki isabeti an· 
latmıştır. Rus mukavemeti ku11vet· 
Ji olmuştur. 1' .. akat bu mukaveme· 
te bakıp da netice hakkında yan 

lış bir hüküm vermek de müm
kündür. Rusya'ya çok kısa bir 
mukavemet mühleti verenler ya
nılmışlardır. Almanya'nın bu te
şebbüsünde Napolyon Fransasının 
akıbetini görenler de yanılabilir
ler. Alman askeri teşkilatı hiç 
yıpran amış bir vaziyette dimdik 
durmaktadır. Alman erkıinıharhi
yesi de tutuğunu koparmadan ko
lay kolay bırakmaz. 

Diye söyleyip el çırptıkça o
muz titreterek, gerdan kırarak, 
göı süzerek, göbek atarak veriş· 
tiriyordu. Etrafta seyircilerden mü- ? 
rükkep bir halka teşekkül etmişti, 
Fransız tayfalar da bu halkada 
yer almışlardı. Tür\. yolcuların ik
ramda davet ettikleri rakılarla ka
faları yükselten tayfalar ihvana u
yarak el çırpıyorlardı. Ali Ağabey 
hem oynuyor, hem de Fransızlara 

lal yetiştiriyordu: 

16 Temmuz 1941 
kuşağı kabul edilmiştir. ser süper dritnotların makineleri 

Bilhassa amudi zırh kuşağına, 130,000 beygir kuvvetindedir ki Suriye . Irak mUnakalitı 
yani tayyare bomba ve torpilleri- gemiye 30 milden fazla bir sürat 

ilk hamlede ümit edilmedik 
mukavemet ile karşı laşmış ise, kar
şılaştığı zorlukları yenmek hususun

da Alman erkanıharbiyesinin müs-

- M ü•ül.: Baloz, baloz .. 
~ Vi, dans .. 
- Bravo .• Dans alaturka. Hay

di, hepimiz dans .. 
Bunu •Öyliyen Ali Fransızları 

yanına çekti. Teganni devam edi· 

yordu 
Karanfilim mor bana 

Ne bakarsın hor bana 

Seni doğuran ana 

Olsun bana 
Olsun bana kaynana 

Cif taralay lom 
Cif taralom ... 

işte şimdi vaziyet tamamdı. Ö
mürlerinde çiftetellinin yüzünü gör
memiş üç F ransızla bir Türkün 
karşı karşıya tempolu, temposuz 
sıçrayıp zıplamaları ortalığı kırıp 

geçiriyordu. Ha vız· Mıstıva kendin

den geçmişti; tünel medhalinden 
nişan veren ağzını bir karış aça· 
ra\c, memnun ve mütebessim, bu 
hali ;seyrediyordu. 

Ali Ağabey bu civcivli tepin· 
menin arasında Hafız Mustafanın 

halini gözden kaçırmıyordu. Nite
kim oyun biter bitmez yerine otur
madan doğruca Hafızın yanma git
ti: 

- Hocam; dedi, buyur otur, 
bize şeref ver. Biz de mektep, 
medrese fÖrmi.iş insanlarız yahu. 

- Sen medresede okudun mu 
be? 

Okumaz olur muyum ima-

ne mukavıımet için hususi bir itina veriyor. Halbuki 1923 senesinde b 8 Ş 1 8 d 1 

gösterilmektedir. . inşa edilmiş olan ve 33,000 tonluk Londra 15 ( a.a ) - Royter' . 

Çarşamba 

'fil: 1941 - A 'i:7 Gün: 197 Hmr 72 

Söylendiğine göre yeni Amerı· olan Nelson süper dritnotunun sür- ın bildirdiğine göre, Suriye ile 
ka süper dritnotlarının güverte ati saatte 22 - 23 mildir. Yeni sü- Irak arasında Şama kadar müna-

Rnmi 13S7 - Temmuz 3 
Hicri 1360- CemadUllhir 21 

1 zırh kuşakları 250 milimetrelik o!a· per dritnotlar da saatte bu 30 mil- kalat yeniden başlamış ve normal 

1 
!~e Nöbetci eczane caktır. Halbuki eski zırhlılarda boy- den fazla sürat temin edilmekle bir hal almıştır.Bağdattan hareket 
!. beraber, geminin zırh kuşag· ından t · 1 'lk h le bir zırh yoktur. t k d e mış O an ı tren areket tarile-

M USt&f 8 Rifat Süper dritnotların toplarınd_a ve aarruz u retinden hiç bir le- sini katiyen ihlal etmeksizin Şama 
( Kale Kapısında ) ve zırh ku,aklarında pek az yenı· dakarlık yapılmamıştır. gelmiştir. 

·=~~;;;~~;;;~;;;;;;;~::=::============-==;;;;;=======' 

ANf i ULOPE Di NAPOLEON BOHAPART 
A 

imanların Rusya seferi dolayısi!le ~~
poleon günün mevzuu oldugu ıçın 

h~rkes ondan bahsediyor. Fakat hayatının bir 
parçacığından. Meşhur Fransız cihangirinin 

tercümei haline kuşbakışı bir nazar atmak 

faydalı olacaktır. 

Napoleon, 1769 senesinde Aiaccio'da 

doğdu. Charles Bonapart.'la Laetizia Ramoli

no'nun ikinci oğludur. 

Brienne askeri mektebinde tahsilini bitirdi. 

Toulon'da topçu yüzbaşısı olarap temayüz etti. 

( 1793 ) , 1794 seferinde de ltalyada Miralay 
olarak kendini gösterdi. 9 Therruidor'u müte· 

aldp idbara uğradı. Fakat 13 Vendemiaire isya
nını bastırıp Scherer'in yerine lıalyadaki ordu
nun ba~ına geçmeğe muvaffak oldu. 1796 da 

Montenotte, Millesimo, Mondovi, Castiglioni, 
Lodi, Arcole, Rivoli, ilh zeferlerini kazandı. 

Pariste artık herkes genç kumandanı tak· 
dir ediyordu, Onun da hırsları, zaferlerile bi~
likte artmaktaydı. Napoleon kendini vazgeçı
lemez bir unsur haline getirmek istedi. 

Hatıralarında söyle yazmıştır : 

« Bonaparte'ın Fransaya hi.kim olması 
için Directoire'ın, onsuz, muvaffakıyetsizliklerle 
karıılaıması icap ederdi. Ve onun avdetile 

IN'İll ıelmeai lizımdı. " 

Mısır seferinin hakiki sebebi buydu. (1798-
1799 ) Bu müddet zarfında .Directoire reiimi, 
1799 seferile mecburi askerhk ve mecburi ik
raza! kanonlarile halkın gözünden düştü. 

Bonaparte'a vakit münasip görünmüştü. 
Mısırdan süratle döndii. ~oktandır tasarladııl'ı 
darbei hükOmeti 3 bruınaıre denen 9 Teşrini
sani 1799 da tahakkuk ettirdi. 

Evveli birinci konsül olmuştu. Luneville 

ve Amiens muahedelerinden sonra kaydı hayat 
şartile kendini konsül tanıtmağa muvaffak 

oldu. ( 1802 ) 
Zalimane bazı hareketleri vardı. Müstem

leklerde esaretin iadesi ve dük Enghein'in ida

mı ıribi. Fakat diğer taraftan da iyi hareket
leri dikkate çarpıyordu : Kanunu medeni, yeni 
mali sistem, Fransa banksı, Üniversite. 

Papa yedinci Pie ile İmzaladığı konkor
dato sayesinde katolik kilisesini devlete bağ
ladı. Ruhban sınıfını böylelikle maiyetine al
mıştı. 18 Mayıs 1804 de imparatorluğu da 
tanındı. Mebusan ve ayanda ancak birer kişi 
ona karşı muhlif rey kollanllı. 

Napoleon, imparator olduktan sonra on 
beş senedir dahili ve harici çarpışmalar içinde 
yorulan Fransaya, muhtaç olduğu sulhü temin 
etmedi. Zaferle mevkie geçmişti. Aynı suretle 

yerinde tutunac:aktı. 

Avrupa kıtasına karşı meşhur seferlerine 
başladı. inkılap fikirlerini her tarafa yaymak 
iddiasındaydı. Austerlitz'de Jeana'da, E:ylan'da, 
Friealand'da Ekmünl'de, Vagram'da hep mu· 
nffer oldu. 

imparatorun yıldızı 1812 den itibaren sön
meğe yüz tutar. Henüz ispanya seferi tamam· 

!anmamıştı ki Rusya harbi çıktı. Lutzan ve 
Bautzan muharelerini müteakip, Napoleon bel

ki de şerefli bir sulh imzalıyabilirdi. Fakat 
Prag kongresinde kendisine teklif edilen şart

ları reddetti. 1813 de Leipzig'de müttefikler 

tarafından mağlOp edildi. Fransanın düşman

ları Parise girdiler. Napoleon, ayan tarafından, 
sukut ..tmiş sayıldı. Fontainebleau'da saltanat
tan feragate mecbur kaldı. Elbe adasına çe

kildi. ( 20 Nisan 1814 ) . 
Bir kaç ay sonra, 26 Şubat 1815 de bu 

uzletgahtan ayrıldı. Jouan körfezinden Fransa

ya döndü. 20 Martta Parise girdi. Bir gece 
evvel, on sekizinci Louis devlet merkezinden 
ayrılmış bulunuyordu. 

Fakat birleşmiş Avrupa, Napoleon'a Va· 
terloo'da tekrar galebe çaldı. Bu sefer impa· 
rator lngilizlere teslim edilmişti. Sainte • l-IC4 
lene adasına ıürüldü. Me,ıakkatli bir esaret 
bayatını mllteaklp 1821 da cınııla yafat •UI. 

tesna bir kabiliyeti olduğunu da 
unutmamak lazımdır. 

Almanya, bu işe başlarken, çe-
tin bir mücadeleye giriştiğini elbet
!&- takdir ediyordu. Bugün, Alman
ların maruz kaldıkları zorluk, he
saplarını aşmış olmasa gerektir. 

Huliisa,bu Rus - Alman mü
cadelesinin neticesi hakkında düne 
ve bugüne bakılarak tahminde bu
lunmak mümkün değildir. Her gün 
yeni sürprizler getirebilecek olan 
harekatın inkişafını dikkatle takip 
edelim. Ve hüküm vermekten sa
kınalım. 

Alman taarruzu' 
bütün şiddetile 

başladı 
( Baştara/ı birincide ) 

ayrıca 85 tayyare tahrip etmişler
dir. 

Bu suretle Sovyetler ceman 
167 tayyare kaybetmişlerdir. 

Nevyork, 15 {a. a) - Pazar 
gazeteleri, Stalin hattının yarıldı· 

ğına dair Alman başkumandaolığı
nın tebliğini başta neşretmekle · 

dir, Bu haber, Nevyork'ta pek bü· 
yük tesir yapmıştır. 

Haber, geç vakit geldiği için 
gazeteler, bu bapta henüz mütalea 

yürütmüyorlar. , 
"Ünited - Press,, in Londra 

dan bildirdiıl'ine Jl'Öre, çok _güve• 
nilen Stalin hattının yarıldıgı ha· 

b 
. b .... k bir endişe uyandırmış-

erı uyu .• 

t B _,. lmao muvaffakıy'"lının, 
ır. u ~ •• 

bu harpte bir müdafaa ıçın asli 
görülmedik derecede felaketli bir

. şoy olduıiu Londra'dan beyan •· 
clllmaktedlr. 

it 

lır. 

a 

ik 
o 

e 
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Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
• Vasi Salonunda 

BU A K Ş A M iki Film Birden 

I 

Bir ok gibi yayından fırlayan bir fırtına gibi etrafı 
Parçalayan 

Haydudun Akibeti 
Korku, heyecan, macera şaheseri 

il 

Amerikanın ölüm kaynağı Gangesterlerin 
bin bir türlü maceraları 

Caniler Taburu 
Bugün 2,30 da iki film birden 
1· Cemile Hurmalar Altında 

2- Haydudun Akibeti 

Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 
Muhammen fiyatı Tutarı 0/07.5 teminat 

Cinsi Miktarı Lira kuruş Lira kr. Lira kuruş 

Elbise ( Bir pan-
talon bir ceket) 85 takım 16 00 1360 00 lo2 oo 

1- Yukarıda yazılı elbisenin ihalesi ~o-7-1941 çarşam

ba günü saat lo da Bahçe- Düziçi - Köy Enstitüsü Mü
dürlüğünde eksiltme ile yapılacaktır. 

2- Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö
rülebilir. 

3- Talipler, ihale saatine kadar temitatlarını Bahçe mal 
sandığına yatırmaları lazımdır, 

4- Talipler hüvviyet ve ikametgablarınını gösterir birer 
vesika beraberlerinde getireceklerdir· 

16- 18- 22- 29 1o14 

• DiKKAT: 
ŞIK BAYANLAR DIKIMEVI 

( FERİDE ERDİNÇ ) 

Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 
77 nolu eve nakletmiştir. 

Kıymetli müşterilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

i941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,l Ağustos,31kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 IKRAMiYELERi 
1 Adet 
3 .. 
2 
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.. 
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" 
2000. 
2000. 

" 3500. •• 
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" 
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Lira 

" 
" 
" 
" .. 
.. 
" 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda taliinlzl de denemit olursunuz. 377 

BUGÜN 

Dita Parla 
1 

Albert Prejean Jules Berry 
Gibi iki büyük artistin şimdiye kadar çeflirdikleri en 

güzel Film 

f + Monte Kartonun Mecul Kadını + ft 
Fransızca Sözlü ve 'şarkıh film 

il 
Sinemacılık dünyasında ebedi bir şöhret kazanan 

büyük Şark filmi 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

TÜRKÇE S Ö ZLÜ ve ŞARKILI 
Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 

NE ŞEKER 
Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden : 

1 • Kaydı kabul şartların
da bazı tadilat yapıldığından 
isteklilerin aşağııla yazılı 
evraklarla müracaatları. 

A) Nufus cüzdanı veya 
tastikli bir sureti. 

B) İlk mektep şahadetna
mesi (üzerinden bir sene geç· 
miş şahadetname ) ve orta 
okulun ikinci sınıfına geçüp 
okulumuzun birinci sınıfına 
girmeyı arzu edenler veyahut 
orta okulun birinci sınıfında 
ikmale kalanlar, 

C) Kendisinin ve ailesinin 
hüsnühal eshabından bulun· 
duğunu gösterir polisten mü· 
saddak hüsnü bal ilmühaberi. 

D) Çiçek aşı kağıdı. 
E) Birinci sınıf için 1/ey

liil/941 tarihinde 12 yaşına 
girmiş ve 16 yaşını bitirmiş 
bulunmak. 

F) 9 adet vesikalık fotograf. 
2- Kayıtlara 10/Ağustos/ 

941 günü akşamına kadar 
devam edileceğinden istekli
lerin askerlik şubelerine ve
yahut Mersinde Deniz Ge
dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3. Müsabaka imtinanları 
Türkçe, Matamatik, (Tarih. 
Coğrafya- Yurt Bilgisi) ders
lerinden 15 / ağustos / 941 
cuma günü saat 9 da yapıla
caktır. 

16-18-20-22-24-26-28 1018 

Adana Askeri 
Hastanesinden: 

Hastanemizde 30 lira ma
aşlı 1 karantine memurluğu 

münbaldir. Taliplerin askeri 
vesikaları ile birlikte başta -
bipliğe müracaatları. 

15 - 16 - 17 

Ş Ey filminde 
göreceksiniz 

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 
!arı şartnamede yazılı (Çepni) 
devlet ormanından ( 85 ) M3 
katran ve (30) M3 köknar 
eşçarı (12) ay içerisinde çı· 
karılmak Üzere 7 /7/941 tari
hin1ien itibaren ( 15 ) 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 Sey~an 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- İsteklilerin ticaret odası 
vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyo
nuna müracaatları. ( Bu vesika 
köylülerden istenmez) 

8- 12- 15- 16 981 

16 Temmuz 1941 

--BU AKŞAM--
Bütün A D A N A Halkı 

llll.18 81/118 s!ııe sıııe 8j 118 91 m 
mı ASRi SİNEMANıN/lm 
lrsJI '\'f .aııgO a ~ ~c5i\ll'ıı~@'sinde (lSJI 

BİNBiR HARiKA . ~·:: ~· . 
BİLLUR KÖŞK 

•._I _...I Tamamen Renkli ... ı _.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 gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

Aleni teşekkür 
Mübteli bulunduğum ti

füs hastalığından şifayab ol 
d u m v e nekabetteyim. 
Hastalığımın tedavisinde ha
zakat ve çok itina gösteren 
memleket hastanesi doktorla
rından S:ıyın Bay Vasfi'ye 
aleni teşekkürlerimi yüksek 
gazetenizle neşir ve ilanını 
saygı ile reca ederim. 

Toprak mabsülleri ofisi 
Ceyhan ajansı memuru 
Ziya Tırpan lo2o 

Beledi ye 

Riyasetinden: 
( Enkaz Satılacak ) 

Yeni istasyon caddesinde 
ve asfalt dörtyol ağzında yık
tırılan evden çıkarılan keres
te, çinko, kapu ve pencere 
gibi bina enkazının temmu
zun on yedinci perşembe 
ve on sekizinci cuma günleri 
saat dokuzdan on ikiye ka
dar mahallinde artırma yo
liyle satılacağı iıan olunur. 

1016 

Seyhan Kadastro Hakim
liğinden : 

Davacı, Adanada Y enis· 
tasyon civarında 4 numaralı 
hanede mukim Abdürrazzak 
Kiirani kızı F ehime Debbağ, 
müddeaaleyh lstanbulda Türk 
Ticaret bankasında muame
lat memuru Asım yanında 
ikamet eden anası Necmiye 
ile Necmiyenin kızkardeşi 
Fatma eleyhlerine Seyhan ka
dastro mahkemesine açılan; 
kaydın tashihi ; hakkındaki 
davanın ilin duruşmaları so
nunda Seyhan kadastro mah
kemesinden sadır olan 941 / 
79 esas ve lo7 karar numa· 
ralı ve 13-5-941 tarihli ilam 
ile iddia veçhile Çarşı ma· 
hallesinde kain kadastronun 
89 ada 22 parsel numarasın· 
daki 'bir bap dükkanın Nec
miye ve Fatmaya ait olup 
hisselerinin da vacıF ehime na· 
mına tesçiline ve yanlışlıkla 
Fehime namına intikali yapı· 
lan 1 o parsel üzerindeki Nec

Zayi Mühür 
lo Haziran 1941 tarihin· 

de mübürümü zayi ettım. Ye
nisini çıkaracağımdan eskisi· 
nin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Yeni istasyon su depo 
su karşısında 26 no.lu 
evde İbrahim füylü 

lol9 

Mersin: 
Deniz Harp Okulu ve 
lisesi Komutanlığından : 

Lise birinci sınıfta olup 
ikmale kalan okurlarla tali· 
mata göre yaşları altı ay bü
yük veya küçük olan okurla 
ve nüfus :cüzdanında iki yıl 
önce tasbihat yaptıranlar De-

\ 
niz lisesinin birinci sınıfına 

kayıt ve kabul olunacaklar
dır. 

Bu gibilerden istekli olan
ların müracaatları. 

16-22-26 1017 ----
HalkE'Vi 
Reisliğinden: 

Amerikanın Kolimbiya Üni
versitesinde tahsil etmiş olan 
Gazi Terbiye Enüstitüsü öğ
retmeni ama Bay Mitat Enç, 
geçenlerde evimizde kısaca ala
ka çekici bir konuşma yap
mıştı. Diyarbakırdan avdet 
eden mumaileyh tarafından 
i6/7/941 günü saat 18.30da 
daha şumullü ve enterasan 
bir konuşma yapmakla be -
raber mevzu ile alakalı bir 
film de gösterilecektir. Giriş 
serbestir. Halkımızın bu fır

satı kaçırmamaları ilin olu-
nur. 1015 

Halk e v i 
Reisliğinden; 

Spor komtesinde münhal 
olan bir azalık için 22·7·941 
salı günü 16-30 da seçim 
yapılacağından bu şubeye 
kayıtlı olan azaların o gün 
Halkevine gelmeleri reca olu-
nur. 1028 

miye ve Fatma namına olup ,..------------. 
kaydin ipkasile vaki yanlış Satıhk Mektep 
intikalın tashihine karar ve- B i n a s ı 
rilmiş olmakla ve halende 
müddeaaleyhler ikametgahla· 
rını değiştirirken mahkemeyi 
haberdar etmediklerinden iş
bu ilim münderecatı mumai· 
leyblere ilanen tebliğ olunur. 

1021 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YAVEROÔLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

Ceyhanın Kırmıt nahiye -
sinde 4 odalı bir mektep 
binası satılıktır. Talip olan 
!arın Kırmıt muhtarlığına 
25 temmuz 1941 raribine 
kadar müracaatları ilin olu 
nur. 

Ceyhanın Kırmıt nahi 
yesi muhtarı mustafa 
Biçer 16-17 

• 


