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Japon kabi
nesinin istifası gü
nün en mühim 
meselesini teşkil 

etmekte devam 
ediyor. B ü t ü n 
dünyanın gözü bu 
sefer de Uzak 

şarka çevrilmiştir . 

Bir sayfiyede bu
lunmakta o 1 a n 
Japon imparatoru 
ve imparatoriçe 

birdenbire Tok
yoya gelmişler ve 
Prens Konoye İm· 

partora kabinenin 
istilasını vermiştir. 

Bugün alınan 
haberlere göre, 
kabinenin istifa
siyle iç ve tış si· 
yasette hiç bir 
değişiklik olmıya· 

caktır. 

Yeni kabine 

Şarki Asya'da 
harp emareleri 

Japonya 
Rusya'ya 
taarruz et
mek üzere 
Japon ihtiyatla
rı silah altına 
çağrıldı 

Yeni Japon kabinesi de 
Prens Kanoye tarafından 

kuruldu 

Amerika, Japon 
harekatından 

kuşkuda 

!erle saldırm 

azlık paktı ya

pan kabine is
tifa etmiştir. 

Bütün bu 
hadiselere inzİ · 

mamen ötedtn· 
beri Alınan 

haberler, hep 
Japonya nın 

Sovyet hudu· 
duna asker 
tahşit etmek

ten vaz geç

mediğini bil
diriyordu. 

ingiliz kıta
ları Halebe 

girdi 
Beyrutda resmen 
general Vilson ve 
K a t r u' ya teslim 
edildi. 

Ankara 17 (Radyo Gazetesi)
lngiliz kıtaları bu sabah Halebe 
girmiş ve coşkun tezahüratla kar· 
şılanmışlardır. lngiliz kıtaları bera
berlerinde bir çok kamyon eJzak 
da gıotirmişlerdir. 

j Berlinden bildirildiğine göre 
Alman mahfilleri, bundan böyle Su
riyenin düşman memleketi olarak 
kabul edileceğini beyan etmekte
dirler. 

Kudüs 17 {a. a.) - Müttefik 
kuvvetler dün Boruda girmiştir. 

Kıtaatın başında lngiliz başkuman· 
danile hür Fransız ve Avustralya 
generalleri bulunuyordu. Amiral nin tekrar Prens 

Konoye tarafın

dan kuru 1 d u ğ u 
bildirilmekte ve 
Harbiye n a z ı r ı 

Toio ile Bahriye 
nazırı Oyikııva'nın 

kabineye girmeğe 
söz verdikleri ila

ve edilmektedir. 

Amerikan harp gemileri 
Htwag adalarında topla
nıyor; Japonya da Ame
rika'ya karşı tedbirler aldı 

işte bu ikin
ci manaya bir 

misal teşil ede 

cek haciise de 
şudur: Sovyet 

hariciye komi
seri Molotof 
Moskova'daki 

Japon elçisine, 
Rusya ile lngil· 

tere arasında 

imza edilen an· 

!aşmanın yal

nız Almanyaya 
karşı olduğuna 

d & i r teminat 

Bu resimde, Suriye harekatını idare eden Hür Fransız kuJJJJetleri 1 Gouton şehriresmengenera!Vilson 
kumandanı n ı n Şama girişini g Ör Ü y 0 r sunu z f ve general Katruya teslim etmiştir." 
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- gazetesi - vermiştir. 

MalOmdur ki Mihvere iltihak 
eden, Mihverin Asyadaki yeni ni· 

zamı tarıımasıoa mukabil Avrupa

daki yeni nizamı tanıyan ve 
Ruslarla bir saldırmazlık paktı 

yapan bu kabine idi. 

Yine bazı haberlere göre, Ja
pon siyasi ricali arasında ikilik 

vardı: Müfritler tam bir Mihver 
siyaseti takip edilmesi taraftarı 

idiler. Diğer unsurlar ise esas Ja
pon ana siyasetinin hakim olması
nı istiyorlardı . 

Mihver siyaseti takip etmek 
Japonyayı bir harbe sürükleyebilir. 
Haronuma taraftarları Matsuoka· 

nın ( ki Mihver siyaseti takip e
dilmesini istiyen tarafın başında 
idi) temsil ettiği mihver siyaseti

ni tenkit etmekte idiler. Nihayet 
böyle bir vaziyet karşısında Prens 
Konoye istifaya mecbur kalmıştır. 

Japon ricali arasında bu şe· 
kilde ikilik olduğu fikrinde bu

lunanlar Amerikanın da uzun 
müddettenberi Japonyayı Mihver
den ayırmaya çalıştığını söylü
yorlar. 

Gelen haberlere göre, yeni 
Japon kabinesine ordu ve donan

ma hakimdir. Ordu ve donanma
nın hakimiyeti altında daha kuv· 

vetli bir kabine, olsa olsa müf· 
ritlerin siyasetine meyyal bir ka
bine olabilir. 

Yeni kabinenin Amerika ve ln
ıriltere' de bedbince karşıl•ndığı 
da gelen haberlerden anlaşılmak
tadır. 

Japon kabinesinin değişme· 
3inden iki mana çıkarılıyor: 

1 - MalOmdur ki Japonya 

şimdiye kadar bir intizar siyaseti 
takip ediyordu. Onun yakından 
alakadar olduğu iki büyük devlet 

vardı : Amerika veSovyetler .• Al
manya ve ltalya şimdiye kadar 

Japonyayı ellerine bir tehdit vası· 
tas gibi tutuyorlardı. 

Amerikada da bir takım hare
ketler belirmiş bulunuyordu: lzlan• 

danın işğali, bir Amerikan destro
yerinin bir Alman denizaltısına su 

bombalariyle hücum etmesi belki 
de Amerikayı harbe sürükliyebi
lirdi. 

Bu vaziyette Japonyanın Mih
vere olan bağlılığı eski şeklini 

kaybetmiştir. 

2 - Japonyanın alakadar 
olduğu iki de•letten biri olan 

Amerikada vaziyet bu merkezde 
iken Sovyetler Birliğinde de ye

ni vaziyetler meydana gelmeğe 
başlamıştır: 

. Assoıiyeted Pres'in verdiği 
hır habere göre Moskova tema-

men tahliye edilmiş ve hükümet 
merkezi Kazan'a nakloluomuştur. 

Japonya, Sovyet Ru•yanın 
İçinde bulunduğu durumu, komşu-

suna tecavüz için en müsait bir 

•aman addedebilir. Zaten Sovyet-

Japon - Sovyet münasebetle
rinde bazı çıbanların belirdiği de 
anlaşılmaktadır. ltalyadan gelen 
bir habere göre, Ruslar Kamçat
ka yarım adasını maynlediklerini 

bildirmişlerdir. Japon siyasi mah· 
filleri bu adanın , şarki Asyada 
bulunduğunu ve yapılan maya
lama ameliyesinin Almanlara kar· 

şı olamıyacağıoı, hareketin Ja
ponyaya müteveccih bulunduğu· 

nu beyan etmektedirler. 

Japon kabinenesinin istifası 

Amerikada büyük alaka ile kar

şılanmıştır. Vaşingtondan gelen 
bir habere göre, Amerika hari
ciye nezareti vaziyetin tavazzu· 
hunu bekl~mekte olup Japon ka
binesinin istifa>ı hakkında gaze
tecilere henüz hiç bir ~ey sölen

memiştir. 

Amerikan siyasi mahfillerine 
göre, Japon iş adamları ordunun 
tesiri altında olarak kabineyi is
tifaya mecbur etmişlerdir. 

lngiliz - Rus paktı Japonyada 
hoşnudsuzluk uyandırmıştır. Ja· 
pon gemilerine karşı son günler
de Amerika hükOmeti tarafından 

alınan tedbirler dikkate şayandır. 
Bazı Japon gemileri Amerikan 

sularında ve Panama kanalında 

durdurulmuştur. Bu vaziyete gö
re Amerikanın da Japonyanm 

tam hareketinden kuşkullandığı 
muhakkaktır. Fakat Japonya bu 

hareket karşısında hadiseyi Ame· 
rika hariciyesinden bir nota ile 
sormuştur. 

Bir çok Amerikan harp ge
milerinin Havay adaları civarın· 

da toplandıkları haber veriliyor. 
Japonya bu hareketi büyük bir 
dikkat ve alaka ile takip etmek
tedir. 

Nişinişi Şimbun gazetesi, 
Amerikanın Japon denizlerini mu 
hasara etmek istediğini fakat Ja
ponyanın buna bigane kalamıya· 

cağını yazmıştır. 

Bu arada Japonyanın da Ame· 
rikaya , karşı bazı tedbirler al· 
makta olduğu meydana çıkmak
tadır. 

Japonyanın, Hindiçiniden ha 
zı üsler kazanmak için Vişi hü

kOmetini tazyik ettiği haber ve
riliyor. Singapurdan gelen bir 

telgraftada ayni ihtimalden bahset· 
mekte ve Malezyanın böyle bir· 
harekete karşı koymağa hazırlan· 
dığını ilave eylemektedir. 

Japonyanın ihtiyatları silah 
altına çağırdığı ve bazı deniz 
yollarını kapadığı bildiriliyor. 

Bütün bunlardan çıkan neti
ce; Japonya, Amerika veya Rus· 

yaya karşı bir haraket düşünmek 
tedir ve yeni kabine de bu ka
rekter vardır. 

iki taraflı alınan tedbirler
den şarki Asyada bir harp doğa 1 
cağa benziyor. Bununla •beraber 
daha bir kaç gün beklemek icap 
eder. 

tane tezahüratta bulunmuşlardır. 
Vişi 17 ( a,a. ) - lşıral altın-

• da bulunmayan Fransada intişar 

I
• h t 1 ya 1 • • eden gazeteler Suriye hadisatı 

Ç a r 1 m 1 Z 1Ç1 n hakkında mütalalar dermayan ede-

::~d:~~ründ::le~a:'.~::ii;leFr::i:a:ıı~ 
Tasarruf bonolarının satışa çıkması duğu siyasi haklar• ihıaı etmiye-

dolayısiyle Maliye Vekilinin beyanatı ceğini tebarüz ettirmektedir. 

Ankara: 17 (a.a.) - Maliye Vekili Fuat Ağralı, 
Milli Müdafaa ihtiyaçları için çıkarılacak tasarruf 
bonolarına ait kanun tatbikatından olarak bonoların 
satışa çıkarılması dolayısile Anadolu Aiansına yap· 
tığı beyanatta, halkımıım icabettiği zaman memle· 
ket hizmetinde her türlü fedakarlık ve feragati 
göstermekten çekinmediğini işaret ederek demiş

miş ye memleket müdafaa9ın istilzam ettiği tedbir· 
leri va.k~ında :ıı~ak kararı~.d~ bulunan bizim için 
bu tesırıo tabıatıle daha buyuk olduğunu söylemiş 
ve demiştir ki: 

- «Bu bonolar parasını elinde tutan tasarruf 
e~babına yüksek faizle çok müsait bir plasman teş· 
kıl edecek ve ayni zamanda bir kısım milli müdafaa 
ihtiyaçlarımızı da kısmen karşıhyacaktır.» 

tir ki : 
«- Tasarruf bonoları, m~mleket hizmetini feda· 

karlık ve feragat ile değil, halkın şahsi istifadesile 
temin ve telif eden müstesna tedbirler arasındadır. 
Bu itibarla tasarruf sahiblerine en emin ve en sağ· 
lam bir kir temin eden bonoların çok büyük bir 

Maliye Vekili, 5 ve 25 liralık küçük kupürler 
halinde bulunan bu tasarruf bonolarının vatandaşlar 
arasında tasarruf fikir ve temayülünün daha çok 
yayılmasında da büyük yardımı olacağını İşeret et· 
miş ve demiştir ki: 

«-Bir cümle ile ifade etmek lizımgelirse diye· rağbet göreceğine eminim.» 
Maliye Vekili beyanatına devam ederek bir çok 

devletlerin bugün harp halinde bulunmasının harp 
haricinde kalan devletlerin iktisadi vaziyetleri üze· 
rinde tesirler yapmaktan hali kalmadığını kaydeyle-

bilirim ki, tasarruf bonoları almak vatandaşlar için 
hem memleket, hem kendi menfaatleri bakımından 
hakiki bir vazifedir. Bu vazifeyi ifaya bütün vatan
daşların seve seve koşacaklarına eminim.» 

9 Milyon 
Asker arasında ___________ , .......... 
Carpısma ! 

AlmanlarSmo
lensk'i işgal 
ettiler 
Sovyet o r d u ı arı 
şarka doğru kar
makarışık bir hal
de kaçıyormuş. 

Berlin 17 ( a. a ) - Alman 
başkumandanlığının tebliği: 

Sovyet zimamdarları son ihti
yatlarına müracaat ederek Alman 
ordularının ~ve müttefik kıtalarıa 
ilerilemesini durdurmağa ç•lışıyor· 
!ar. 

Şark cephesinin bütün imtida-
dınca neticeyi kazanmak için mu· 
azzam bir muharebe başlamıştır. 
Şiddeti şimdiye kadar tanınmamış 
derecede olan bu muharebeye do· 
kuz milyon asker iştirak etmekte-
dir. 

Cenup bölıresinde Alman ve 
Rumen kıtaları Besarabyanın mer· 
kezi olan Kişinet'i almışlardır. 

Ankara: 17 (Radyo gazetesi)· 
Leningrad'ın cenub bölgesinde 
Alman ileri harekatı devam et
mektedir. Alman resmi tebliğlerine 
göre bu bölgede Alman kıtaları 
karşısında balen muharebe eden 
yalnız dümdar kuvvetlerdir. Büyük 
Sovyet kıtaları şarka çekiliyorlar. 
Daha cenubda Vıtebsk bölgesinde 
harekat Moskovaya doğru inkişaf 
etmektedir. Bu bölgede Stalin hat
tını yararak Smolensk önlerine 
varan Alman kıtaları Smolensk'i 
işgal etmişlerdir. Bu suretle ceb
be hattı üzerinde hakiki bir sev
kilceyş yarmanın husule geldiği 
kabul edilebilir. Smolensk, bir 
çok demiryollarınm merkezi oldu-

R 
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Almanlar tarafından işgal edilen Smolensk,in 
MoskoJJaya nekadar mesafede olduğunu 
bu haritada daha JJazih görebilirsiniz 

ğu gibi Moskovaya uzanan en ge
niş asfalt yolun da üzerindedir. 
Buranın Almanlar eline geçmesi 
Ruslar için büyük bir kayıbtır. 
Artık Almanların önünde Stalin 
hattı ıribi mühim bir enırel olma
dığına göre, bundan böyle kolay
lıkla hareki! icra edebilirler. 

Bu kuvvetlerin asıl hedefi 
Moskova olmakla beraber geriden 
gelecek kuvvetlerle şimal veya 
cenuba teveccüh etmeleri keyfiye 
ti de variddir. Ancak bu teveccüh 
işi daha ziyade Rus ordularının 

bil ilk k11mının bulundu· u böl •· 

ye bağlıdır. Eğer Rus ordularının 
büyük kısmı cenupta ise Almanja 
rın cenuba çarhetmeleri, eğer şi
malde İse cenupta müdafaa vazi· 
yeti alarak şimale teveccüh eyleme· 
!eri icap eder. Fakat böyle bir 
hareket yapmak için de Rus ordu 
lar.nm Stalin hattında mukave· 
m~t etmeleri li.zımdır. Ej'er Suv· 
yet orduları Stalin hattından daha 
ıreriye çekiJmiye karar verirlerse 
o zaman Almanların Moskovayı 

ele geçirdikten sonra şimali ve 
ya cenup istikametlerinde . bir ku· 
atma hareketine tev .. ıOI etmele-

Montrö ve Lozan zafer
lerinin YıldönUmU 

21 temmuz Montrö ve 24 tem
muz Lozan ırünlerini layık oluuğu 
ehemmiyetle kutlamak için hazır

lıklara başlanmıştır. 
Ôgrendiğimize göre halkevi

miz tarafından de zengin bir prağ· 
ram tertip edilmiştir. 

21 temmuz saat 18,30 da ti
caret odası balkonuna konulacak 
hoparlörle istiklal marşı ve bir 
kaç milli marş çalınacaktır. Bu 
n~ müteakiı:ı R~za Salih Saray gü
nun ehemmıyetı hakkında bir kon 
ferans verecektir. 

24 temmuz Lozan gününde 
şehrımiz bayraklarla süslenecek 
ve bütün teşekküller törene işti
rak edecektir. 

Töre~e saat 19 da istiklal 
marşı ile başlanacak ve bayan 
Mürşide Akyol tarafından bir nu
tuk irad edilecektir. Bunu mütea
kip Celal Sahir, Naci Kum taraf· 
ları?dan şiirler okunacak ve hal
kevı orkestrası muhtelif parçalar 
çalac~ktır. 

ri en doğru bir harekettir. Çün
kü o •aman bütün Rus orduları 
kuşatılmış olacaktır. Lakin Rusla
rın böyle bir Alman hareketine 
karşı pasif değil aktif bir hareket 
göstermeleri de variddir. 

Eğer Sovyetler bir kaç mil

yonluk bir kuvveti Smolensk Ha
mal bölgelerinde evvelce toplan
mışlarsa Alman yarmasını önleme· 
ye çalışabılirler. Yok eğer böyle 
bir taarruz hareketi şimdiye ka
dar hazırlamamışlarsa ve parça 
parça kuvvetlerle muharebelere 
devam edecek olurlarsa kısa bir 
zamanda Moskova da Alman mo
törize kıtalarının tehdidi altına 

girecektir. 
Berlin 17 ( A. A) - Alman 

orduları tarafından mağl!lp edilen 
Sovyet ordularının, kuvvetli düm
darlar tarafından himaye edilerek 
oldukça uzak mesafelerde yeni 
bir hat tesis etmeğe çalıştıkları 

anlaşılmaktadır. Sovyet ordusunun 
bıraktığı dümdar kuvvetleri tama
mile feda edilmektedir. 

Leningrad üzerine çekilen 
Sovyet kuvvetleri ordularımız ta
rafından yakalanarak muharebeye 
icbar edilrniş ve büşmana mühim 
zayiat verdirilmiştir. 

Berlin 17 ( A. A) - Alman 
keşif tayyareleri Sovyet arazisin· 
deki uçuşları esnasına, Sovyct or· 
doları ricatın gittikce artmakta 

• d 1 nın küçük oldugunu ve or u arı . 
kıtaJar halinde şarka dogru kar· 
ma karışık bir haJde kaçtıklarını 
görmüşlerdir. D. N. B ajansına 
gelen haberJer, bu vaziyette bu .. 
lunan kıtaların Alman hücumlarına 
karşı ancak kısmen mukavemet 
edebileceklerini 
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1 1 POLiTiKA 1 
Napolyon'a 

\ M~ır~lk.Oo H~©lôselleır I ..... ~;.a.::1.ı.:1ı.:a.:• . 

İzmir Fuarı Kurtlar arasında 
biiyiiyen iki kız hazırlıkları 

15 AQustosta bUtUn hazırlıklar 
bitirilecek; fuar eğlenceleri her 

senekinden Ustun olacak 

benziyen ve 
benzemiyen 
taraflar 

Alman ya'nın 
Rusya'ya karşı 
taarruıa geç-Ormanda geçen 

garip bir hidise 
Misyoner Singh, kurduğu pu· 

suda saatlerce bekledikten sonra 
ormanın içinden büyük bir dişi 
kurdun çıkarak meraya doğru 
yürüdüğünü, cinslerini iyice teş· 
his edemediği iki canavarın ken· 
disini takip eylemekte bulundu
ğunu e-ördü. 

Misyoner, bu canavarların 

insan yavruları olduğunu anla· 
makta gecikmedi ve tüfeğini~ te· 
tiğini çekmekten vazgeçti. 

T arih ve fen, anneleri tara· 
fından terkedilmiş ve yahut 

kaybolmuş yirmi kadar çocuğun 
kurtlar tarafından büyütüldüjtün· 
den bah•eder. 

Hatta meşhur Kipling « Çen· 
ırelistan kitabı » namındaki ölmez 
eıerinde de bunu mevzu ittihaz 
etmişti. Kurtlar tarafından büyü· 
tülmüş çocukların mevcudiyeti ha
yal değil, bir vakiadır. Şimdi an· 
)atacağınız vaka da Hind orman· 
larında cereyan etmiştir. 

Hindistanda, Midnapore mın· 

takasında J. A. L. Sing namında 
bir misyoner yaşamaktadır. Mis· 
yoner Sing ayni zamanda o 
mıntakanın içtimai yardım işle· 
rile uğraşır, anasız, babasız Hindli 
çocuklara mabsu• büyük bir ye· 
timhaneyi idare eder. Miayoner, 
bu müteaddit vazifeleri dolayısile 
Midnapore mıntakasının köylerin· 
de sık sık dolaşır, yerli halk ile 
temasta bulunur. 

J 

Mi•yoner, Midoapore mıntaka
., köylerinde, bir gezintisi esna· 
sında Hindli köylülerden mürek· 
kep bir heyeti kabul etmiştir. Hey
et, civardaki ormanlar kenar1nda 
otlamakta olan hayvan sürü\erir.e 
vahşi hayvanların son zamanlarda 
sık sık saldırıp paraladıklarından 
bah•etmiş, bu hale bir nihayet 
verilmek için sıkı tedbirler alın· 
masını istemiştir. 

Misyoner Singb, köylülerin bu 
müracaatı üzerine silahlarını dol· 
durmuş, kapanlarını hazırlamış ve 
orman kenarında, dört direk üze· 
rine yaptırdığı dama geceleyin 
adamlariyle beraber, e-izlenerek 
köylülerin sürülerine saldırmakta 
olan canavarları beklemeğe başla· 
mıştır. 

Singh, saatlerce bekledikten 
sonra ormanın içinden büyük bir 
difi kurdun çıkarak meraya doğru 
yürüdüğünü, cinslerini iyice teşhis 
edemediği 3 • 4 canavarın kendi
sini takip eylemekte bulunduğunu 
e-örmüştür. Dişi kurdu takip eden 
bu mahluklar kurt değildiler. Bun· 
Jar acaba ayı mı idiyler ? ... Hayır 1 
Çünkü ayılardan daha çevik ve 
çalak idiler. Büyük maymunlar da 
olamazlardı. Çünkü kurtlar, mu
hakkak surette maymunlara saldı
rırlar ve parçalarlardı. 

Bu cins meçhul canavarlardan 
biri, misyonerin saklandığı dama 
doğru başını kaldırınca misyoner 
bunların vahşi hayvanlar değil, İn· 
san olduklarını ırörmüş, tüfeğinin 
tetiğini çekmekten vazgeçmiştir. 

insana benzeye.n iki 
mahluk 

Bu müşahde üzerine misyo· 
ner ile ladamları, derhal 

damdan aşağı atlamışlar, bu garip 
mahlukları takip etmeğe başlamış
lar kurtların inlerine kadar sokul· 
muşlardı.r 

Misyoner adamlarına: 

- Katiyen •teş etmeyiniz em. 
rini vermişti. 

ları bu iki mahltlku kıskıvrak ya· 
kalamağa ve bağlamağa muvaffak 
olmuşlar ve bunların birinin sekiz 
yaşında ikincisinin iki buçuk ya· 
şında iki kız olduklarını gorunce 
şaşırıp kalmışlardır. Misyoner, bun 
)arla konuşmak istemiş fakat ho· 
murtulardan başka bir mukabele 
görmemiştir. 

Bunun üzerine misyoner Singb 
bu iki kızı Midnapore yetimhane
sine götürmeğe karar ı. vermiş, bü· 
yüğüde Kemala, küçüğüne de 
Amala adını vermiştir. 

Bu iki kızın yetimhaneye ge· 
tirilmesi bu müessesenin sükOn 
ve huzurunu bozmuştur. Kurt • kız 
lar sırtlarına giydirilen elbiseler; 
dişleriyle parçalıyorlar, yanlarına 
sokulanları da ısırıyorlardı. Bunlar 
hiç bir dil bilmezlerdi uzun uzun 
homurdanır, havlarlardı. 

Üç ay her gece yetimhanenin 
bütün halkı bunların havlamaların 
dan uykuya hasret kalmıştı. Kem• 
la ile Amala her gece güneşin gu· 
ruhundan bir saat .sonra gece ya· 
rm ve şafak sökmezden bir saat 
evvel uzun uzun havlayişlarile or· 
talığı velveleye veriyorlardı. 

insandan ziyade 
hayvana benziyorlar! 

yetim hanede yaşayan Hindli 
çocuklar, korkularından 

bunlardan kaçıyorlardı. Bu iki 
kurt • kız yaman şeylerdi. Bunlar, 
iki ayak üstünde duramıyorlardı. 

Hayvanlar gibi, ellerini de Ön ayak 
gibi kullanarak müthiş koşuyorlar, 
edaleleri de çok kuvvetli olduğu 
gibi, yerden yere sıçrıyorlardı. Kol, 
bacak, omuz. ada\eleri, canavarla· 
rınki. gibi sert ve kuvvetli idi. 

Gözleri, ateş gibi parlıyordu. 
Koku almak hususunda kuvvet ve 
kudretleri harikulade olduları cihetle, 

çiy etin, batta çop tenekelerine 
atılmış kemiklerin kokusunu çok 
uzaktan alıyorlardı. 

Kaplar içıne konulmuş sütü, 
dizleri üzerine eğilerek hayvanlar 
gibi içiyorlardı. 

Bunlarla en çok uğraşan mis· 
yoner Siog idi. Onlara yiyecekleri· 

ni ve içeceklerini o götürüordu. 
Artık birkaç ay sonra misyonere 
adamakıllı alışmışlardı. Misyoner 
yaklaştıkça ısırmağa teşebbüs et· 
miyorlardı. 

Çocuklar terbiye 
ediliyorlar 

ve ilk iş olarak onları iki ayak 
üzerinde ayakta durmağa alıştır· 
mağa ':teşebbüs etti. liunun için 
yemeklerini ve içeceklerini yüksek 
yerlere koymağa başladı, 

Misyoner, ilk zamanlarda hiç 
bir şey yemek ve içmek istemiyen 
kurd • kızları açlıktan kurtamak 
için yetimhanenin köpeklerinden 
de istifade etti, Kurt • kızlar, ye· 
timhanenin köpekleri ile düşüp 
kalkmağı, onlarla beraber yiyip 
içmeyi tercih ediyorlardı. Kurt • 
kızlar, kış girince bellerinin etra· 
fına birer peştemal sarılmasına 
itiraz etmediler. Yavaş yavaş ken· 
dilerine söylenen sözlere, homur
tular ve havlamalar yerine işaret· 
ler ile mukabele etmeğe başladı· 
lar. Irk söz büyük kurt • kızı Ke· 
malanın ağzından çıktı. 

- Sahi 1 
Kurt • kız, bu sözle velinime· 

ti misyoneri çağırıyordu. Saçları 
kesilmiş, başları taranmıştı. 

Artık el ve yüzlerini yıkama· 
ğa alışmışlardı. Aylar geçtikten 
sonra bunları, ırörenler, fikren ip· 
tidai kalmış çocuklar sanıyorlardı. 
Mamafih lırsat buldukça kuzulara 
saldırmaktan e-eoe vazgeçmiyorlar· 
dı. Aradasırada geceleri keskin kes 
kin havlamağa devam ediyorlardı. 

Küçül< Amala üç yaşına basın· 
ca ansızın öldü. Misyoner, ölümü· 
ne çok acıdı. Fakat Amalanın bu 
beklenmedik ölümü, büyük kurt· 
kızı K~malayı, insanlara ve misyo· 
nere daha ziyade (ısındırdı. Yavaş 
yavaş Lkonuşmağa başladı. 

Mamafih az konuşuyor, yetim· 
han•deki diğer çocuklarla beraber 
oynamıyor, sükün ve inzivayı ter
cih ediyordu. Kemalanın idraki ve 
;,c.e\c.&sı gU:n a-eçti\tçe \c.eakin\oşiyor
du. Kendi kendine artık giyiniyor, 

giyeceği elbiseleri kendi seçiyordu. 

Kırmızı rengi diğerlerine tercih 
ediyordu. Kemala söz ıöylemekle 
bera lıer, konuşabildiği kelimeler 
elliyi geçmiyordu. 

Aradan •yedi sene geçmişti. 
Komala on beş yaşına basmıştı. 15 
yaş, bilhassa Hindistanda kadınlı
ğın uyandığı bir çağdır. Misyoner, 

bu yaşın, kort • kızın benliğinde 
bir değişiklik yapacağını ümid edi· 
yordu. Fakat Kemala, erkeklerden 
daima kaçıyor, kendisine kur ya· 
pılmasına tahammül -etmiyordu. 

Kemala 17 yaşına basınca, kı· 

sa bir haıtalığı mütaakip öldü. 
Misyoner, bu kort • kızı inkişaf 
ettirmek için eo maruf psikoloğla
ra ve anormal bilırinlerine başvur· 
muştu. Genç kızı muayene eden 
ilimler, şu neticeye varmışlardı. 

• 
Jzmir -Belediye reisi Dr. B~bçet Uz, .dü~ ~ültürpar~ta fuar için ya· 

pılmakta olan hazırlıkları gozden geçırmıştır. Mevsımin yaklaşması 
üzerine fuar hazırlıkları hararetlenmiştir. Resmi ve hususi paviyon sa· 
bipleri paviyonlarını tamir ettirmekte ve teftiş için lüzumlu olan mad· 
deleri hazırlamakla meşguldürler.• 

15 ağustosta fuarın bütün hazırlıkları ikmal edilmiş olacaktır. Her 
sene olduğu gibi bu sene de 20 ağu•tosta açılacak olan fuarın eğlen· 
ce ve hareketinin diğer senelere nispeten pek çok üstün olması için~ 
büyük bir faaliyet sarfedilmektedir. 

Fuar sahasında yapılmakta olan geniş ve hararetli faaliyetin ıröste· 
rilmesi için 16 ağustosta bir gatdeoparti hazırlıkları ile meşgul olmak 
ü1.ere bir komisyon teşkil edilmiştir. 

Komite, geniş bir proğram hazırlayarak lzmir ve civarından gele· 
cek davetlilerin oaat 19 dan itibaren sabaha kadar Kültürpark, gazino 
ve eğlence mahallerinde eğlenmelerini temin eyliyecektir. 

O gün misafirlere fuar için getirilecek artistlerin numaraları göste· 
rilecek ve bu hareketlere Mazarik orkestrasının iştiraki temin edile· 

cektir. 
-- --

Ankaradaki dövüşlü maç 
Ankara - 19 Mayıs stadında Devlet bitirme imtihan· 

ırençler birliği ve Beşiktaş takım· 
ları arasında yapılan maçt:ı kavğa larına dair bir tamim 
çıkmış, hadiseye zabita kuvvetleri Ankara - Lise ve orta okul 
müdahaleye mecbur kalmıştır. son sınıflarında kanaat notu ile 

Yalnız Aokarada değil bütün ikmale kaldığı için devlet orta 
memlekette teessür uyandıran dö· k 1 l' b't' 

1 f 
o u ve ıse ı ırme imtihanlarına 

vü1 ü maç etrafında Türkiye ut· eylülde başlıyan talebelerle lise 
bol federasyonu reisi şu beyanatta hulunmuştur: bitirme ve devlet orta okul İmli· 

« - Ankaramızın güzel sta· hanlarına girmiye hak kazanıpta 
dında göroıiye biç alışık olmadığı· o yıl giremeyip ertesi yıl girmek 
mız kavıra hadisesi bizi cidden bü· isteyenlerin imtihan haklarının ne 
yük ve derin bir teessür içinde sureti~ hesap edileceği bazı okul· 
bırakmıştır. !ardan sorulmaktadır. 

F ederasyonuıauz hadise ile çok 
ciddi surette alakadar olmuş ve Maarif Vekilliği bu meseleye 
hakemden en kısa zamanda bir dair yeni bir tamim neşretmiştir. 
rapor istemiştir. Bu rapora istina· Bu tamimde bildirildiği veçhile im· 
den vaziyet alakalı makamlar tar&· tihan talimatnamesinin 2 İnci ben· 
fından ietkik olunacak ve hadise- dinde imtihan başlanırıcının ders 
de müşevvik, muharrik olanlarla 
ihmal\ aörü\enlcr ha\c.\c.1nda \cabe 

den cezai tedbirler en kısa zaman· 
da alınacaktır. Netice, kendilerine 

tebliğ ve matbuatla neşrolunacak· 
tır. » 

Beden terbiyesi umumi müdür 
vekili e-enel s~kreter Cemal Gök· 
dağ da hakem raporunun genel 
direktörlüğe ıreldiğini, sicilde tet· 
kik olunacağını, merkez ceza heye· 
tine verileceğini ve bu heyetin ve· 
receği kararın umum müdürlükçe 
de tetkik olunduktan sonra alaka
darlara tebliğ olunacağını söyle· 
miştir. 

daha normaldir. Fakat sık orman· 
)arda kurtlar arasında ıreçirmiş ol
duğu hayat, hüviyetini öldürmüş
tür. 

insanlar, doğuşlarından iki ya
şına baııncıya kadar, sonradan 

~. kar~kterimiz ' dediğimiz şeyleri 
ogrenırler. Halbu ki bu kurt • kız, 
bu yaşlarını kurtlar arasında geçir· 
ve biç bir şey öğrenmemiştir. 

yıh sonu olarak gösterilmiş bulun· 
duğuna göre eylülde imtihanlara 
başlıyanlar dört imtihan hakkından 

birini, ertesi yıl haziran devresin

de başlıyanlar keza dört imtihan 
hakkından ikisini kaybetmiş ola
caklardır. 

Hatay yUzme müsaba
kalarına tehrimizden 

kimler gidecek? 
23 temmuzda Hatay'da yapı· 

lacak yüzme müsabakalarına işti

rak edecek yüzücülerimiz Atatürk 
parkındaki yüzme havuzunda en
tırmaolarına devem etmektedirler. 
Hatay müsabakalarına iştirak ede· 
cek yüzücüler bugün seçilecek· 
)erdir· 

ltalyan mUtareke heyeti 
Ankara 17 ( a.a ) - Suriye· 

den Antakyayı gelmiş olan ltal· 
yan mütareke heyeti bu günkü to

ros ekspresiyle Ankaradan geç. 
miştir. 

Yazan 
A. Ş. 
Esmer meıi üzerine, 

yüz yirmi dokuz sene evvel ayni 
teşebbüsü yapmış bir kumandan 
sıfatile Napolyon bir defa daha 
günün kahramanı oldu. Son bir 
iki hafta içinde Napolyon'dan 
Rus ve Alman resmi ağızları da 
bahsettiler: Stalio, Hitler Alman· 
ya'sının, Napolyon Fransa'sının 

akıbetine oğrıyacağıoı söyledi. 
Alman tebliğlerinin birinde Al· 
manlar da Bresina suyunu Na
polyondao daha kolay ıreçtiklc· 
rini iddia ettiler. 

• Görülüyor ki Napolyoo bu 
gun dövüşenlerin de zihinlerini 
işgal etmektedir. Acaba büırüo 
Almanya tarafından ıririşilen bu 
teşebbüs Napolyon'un 129 sene 
evvel giriştiği teşebbüse hangi 
noktalardan benzer? N apolyonun da Rusyayı istila 

ederken, lngiltere'yi mağ. 
JQp etmeği düşündüğü doğrudur. 
O zamanki Napolyon Fransası 
ile lngiltere arasındaki muhare
be, şimdiki gibi, denizlere hakim 
bir devletle, karaye hakim bir 
devlet arasında uzun bir müca· 
dele mahiyetini almıştı. Esasen 
bu muharebe 1793 senesinde 
başlamış ve Napolyon, dolayısile, 
bu muharebenin karışıklığı için
den doğmuştu. 

Napolyon, lngiltere ile işbir
liği yapan Avusturya'yı mağltlp 
ettikten sonra, Mısır'ı istila etti. 
Bu, Fransa'n1n düşmanları ara
sına Osmanlı imparatorluğu ile 
Rusya'yı da kattı. iki sene uğ· 
raştıktan sonra Napolyon Mısır'ı 

tahliye etti. Ve gene logiltere 
ile yalnız bAşına kaldı. 

Bu Sır4da tekrar Fansa'ya 
harp ilin eden Avustorya'yı bir 
defa daha mağlup ettikten sonra 
~nıriltere ile de Amiens sulhun~ 
ımzaladı. Fakat bu sulh uzun 
sürmedi. Bir sene sonra tekrar 
lngiltere ile Fransa arasında 
harp çıktı. Ve bu mücadele Na· 
polyon'un Vaterlo'da mağltlbi· 
yetine kadar yani on iki sene 
devam etti. 

B u müddet zarfında Napol· 
yon lnıriltere'yi mağltlp et· 

mek için bir çok çarelere ,baş 
vurdu: ltk önce lngiltere'yi istifi 
etmeği düİündü. Ve Manş deni· 
zinde yüz elli bin asker tahşit 

etti. Fakat lngiltere Rusya'yı ve 
Avusturya'yı ittifakına almıştı. 

Bu sebeple Napolyon lngiltere
nin istilasından vaz geçerek Orta 
Avrupa'ya döndü ve zaferlerinin 
en büyüğü olan Osterliç harbini 
kazandı. 

(Devamı üçüncüde) - Kurt • kız ne apatal ve ne 
de anormaldir. Belki bizden tile 

M isyoner bu salah üzerine, 
kızların talim • ve terbiye· 

siyle meşgnl olmağa karar verdi 
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Kızdı mı, insanın başını pis su dolu 
mastelya çanağına sokuyor, suratına kato
kiyi çarpıyordu. 

Kar, buram buram yağıyordu. Yollar 
kapanmıştı. Hayati bu havada evine dö
nemezdi. Bütün gunu ve geceyi, ağzı 
büzgülü torbasile ıretirdiği bir dilim ek· 
mek ve sekiz zeytinle mi geçirecekti ? 
Öfkeli kalfa, öğ:Jenleri ve akşamları ken· 
dine kızartma, pilav getirtirken, bazan 
ona da yarım fasulye piyazı, yüz dirhem 
ekmek ısmarlardı. 

Atölyenin az ilerisinde, yalıokat ter· 
lik yapan bir Mığır vardı. Ona koştu. 
Manıralında 11ındı. «Açıml» dedi Mığır' a. .. 
Yaşlı Ermeni, iyi bir adamdı. Maydanoz· 
lu, limonlu ali çorba ıretirtti. 

zeledikleri suyunda, çentikli ellerinin bo. 
yalarını temizlediler; snratlarını yıkadı· 
lar. ' 

Kalfa, giyindi kuşandı. Kadriye'yi 

koluna taktı; çıktı. 
Hikmet elektriği söndürdü, manga. 

lın ateşini' örttli. Ufak gaz lambasını 
yaktı ve dükkioıo tavan aralığına tırman
dı. O; burada yatıyor ... 

• • • 

YAZAN: Reşat Enis ' 
bog~n sürünüyor: Kimi hapisanede çile 
dolduruyor; kimi Girit hanının yırtık ha
sırları üzerinde inliyor. 

Onlara yazıkl 

Görünmeyen bir deliği kemirerek iç 
e-ıcıklayao oıçan• ı tepinerek ürküttü; 
kaçırdı. Bir kenarda duran yatağı, yu· 
varladı; açtı. Yastığını, yorıranını düzelt· 
ti. Kitaplarını hazırladı. Yatağa uzandı. 
Okumağa başladı. • 

SON FASIL 
- BiRiNCi DOKTOR -

Kübik pencerelerin mavi perdeleri 
arasından soluk bir ışık dökülüyor. Du
varın sağ köşesindeki kütüphanenin Önün· 
de, geniş ceviz masası başında, suratına 

tokluğun pıhtı pıhtı kan oturttuiu kat· 
mer gerdanlı bir insan var ... 

Garip gıcırtılarla öne arkaya uy. 
nayan koltuğunun üzerinde, iri adam, bir 
iki sallandı. Ağzından pürosunu bıraktı. 

Telefon rehberini buldu. Rastırele bir 
göz attı. Geniş, ceviz masanın kıristalin· 

de gerdanını sevdi; yakalığını düzeltti. 

inin medhaline kadar sokulan 
misyoner ile adamları, medhalde 
ateş yakmışlar, ateşten taşıran ve 
dumandan boğulacak bir vaziyete 
diişen ·kurtlar medhalde gerilen 
ağların içine girerek sağlam yaka· 
!anmışlardır. 

Usta Mığır'ın iyiliği altında kalma· 
mak için, saatlerce terlik altına cam sür
müştü Hayati o ırün ... 

Bir çift kunduranın her şeyi tamma: 
Makinataları, rodakileri geçildi. Mum 

ıllrülerek boyalarının pisliği temizlendi. 
Kalıptan çıkarıldı. 

Yoruluyordu; çok yoruluyordu. Am· 
ma, bu yorgunluk bilseniz ona ne tatlı 
geliynrl Artık o ne serseri, ne de kötü 
bir insandır. O, artık bir iş e-üç sahibi, 
bir zanaat sahibidir. Alnının terile para 

kazanıyor. 

O, kurtuldu. 

Sinebar Recep'Jeri, Efe Çakır'ları, 
Fatuş'ları, Arap Mehmet'leri, Hallo reisle
ri, Niyazi'leri, şunları bunları; Aynalı 
kahvesi, Girit hanı, Bodrum palası, şura· 
sı burasile o eski bayatı hatırladığı ge
celer, korkunç kabuslar içinde kıvranı
yordu; terler döküyor, çırpınıyordu. 

Sormuş soruşturmuştu. Bulmuş bu· 
luşturmuştu. Yemesinden içtDesinden kıs· 
mış, bu kullanılmıı kiıapları almıştı. O 
şimdi; yorgun argın bankosunun başın· 
dan kalkıp, çentiklerine kara dolan el· 
!erini, bileklerini temizledi mi; tavan ara
sına çekiliyor. Paydos ettiği saat ne ka· 
dar e-eç olursa olsun; çekiç sallayış onu 
ne kadar yorarsa yorsun; kendini dersle· 

rine veriyor. 
Ah, bir imtihanlarını 

Gece yatısı liseye meccani 

di ı .. 

kazansaydı l 
yazılabilsey-

Şu kalfa Hayati , anadan doğma İn· 
san ... Elinden gelen her yardımı yapı· 

yor: 

Telefona sarıldı .. . 

Alloooo ... Alloooo ... 

Neresi? ... 

- ( Geniş bir soluktan ıeora ) Ah 
efendim ... Pardon ... Yüzbin kere pardon ... 
Dahiliye mütehassısı Cevdet Yakup 
Beyin muayenehanesini arıyorduk efen· 

dim ... 

Fakat kurtlarla beraber ve in 
sana benzeyen iki mahlok ağların 
içine düştükleri halde çabalamak· 
tan misy•mer ile adamlarının el 
ve kollarını ısırmaktan, uzun tır· 
naklarile tırmalamaktan fvazgeçme 
mişlerdir. 

En nihayet miıyoner ile adam 

.. .. 

Dükkinın demirkapısı yumruklan•· 
yordu. Bu ırelen Kadriye' den başka kim 
olabilir ? Hayati dar merdivenden aşağı 

seğirtti. 

Kadriye, kirli bir minderle deliği ör
tülmüş hasır iskemlenin üzerinde bekler· 
ken, Hikmet ve Hayati, mastelyaoın ta-

Hikmet, pek iyi biliyor ki, bugün 
bir iş güç, bir zanaat sahibiyse; alnının 
teri! e para kazı.nıyorsa: bunu sinebar 
Recebe, Hallo reise, Niyazi'ye borçlu ... 
Ve gene pek iyi biliyor ki, bu üç insan, 

işte, kavalın siparişlerini bitirdikten 
sonra, dükkanda e-eç vakıta kadar uğra
şıyor. Mektebin başkitibine • tek Hik· 
met'in işlerini görsün diye . bu bir çift 
hediye iskarpini hazırlıyor ... ( Devamı var J 
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Nevyork 16 A •k I m ve a man makam· 

{a. a) - D.N.B.: e rı an ları tarafın dandu-
Nevyork • Ti yulan bazı telmih· 

mes razetesi di- ı eri teyit eder 
yor ki: 

-27- M h 
mahiyettedir. B . 

« Bahriye ko- u • b • Ruzvelt'in va<iye-
misyonu reisi i- r 1 1 tindeki düşünce· 

Sovyet 
ordusunda 

inhilal Parıl parıl parlıyan yatağan her
kesi dağıtınağa, batta Ali ağabey
le ihvanını kaçırmaya kafi gel
miştir. 

Ali Hoca, Hafız Mustafayı 
attığı yerden kaldırmak için eği-
lince vapurun süvarisi tayfaya 
bağırır, Sekiz, on tayfa birden 
üstüne çullanarak Ali Mollayı 
yakalarlar ve ite kaka sürükleye
rek sintineye atarlar. 

Yediği suların tesirile biraz 
toparlanır gibi olan Havız Mıstı

va bu defa da tavus kuyruğu Öt· 
meğe başlar; bedava bulduğu için 
yuttuğu dört kişilik mezeleri gü
verteye yayar. Onu da bacağın· 

dan sürükliyerek zar, zor ambara 
indirdiler. Üstünü arkadaşının çu
vallarile örterler. Sızar, kalır ... 

Hortum zaten suya takılıdır. 
tayfalar güverteyi, bu bahane ile 
yıkarlar. Herkes bir tarafa çeki
lir, gemide sükünet avdet eder. 

Artık Hafız Ali, vapur lzmire 
gidinceye kadar sintinede mahpus
tur. Yani Ali ağabeyle avenesi 
için bir tehlike mevzuu bahis de· 
ğildir. Yarın sabah Hafız Musta
fayı yeniden ökseye bastırmak ka4 

rarile onlar da «İt kıvrımı» birer 

tarafa uzanırlar ... 
Vapurda sabah ömürdür. Gü

neşin doğuşunu herkes kendi se· 
viyesinin zaviyesinden seyreder; 
fakat her seviyenin bu hususta 
birleştiği tek nokta vardır: Haru
kuladelik ... 

Gün doğarken deniz, ekseriya 
sakindir. Sular tuhlu takdis için, 
huşu için:le "Bi lafz-ü Kelam ü 
hurufıo vecde dalmışlardır; kıpır

danmaktan çekinir gibi enfes bir 
rükildetle billur sinelerini göze 
sererler .. 

Güneş biraz yükselince sular· 
da da hareket başlar. Yumuşak 
çırpıntılarla denizin güneşi selim· 
ladığını görürsünüz. Dikkat ediniz 
denizin o ezeli ve ebedi kanlı 

hayatı başlamıştır. Küçük balıklar 
su sathındaki kuşların tasallutun
dan kurtulmak için biraz clalmak 
lüzumunu duyarlar ve bu dahşla· 
rını daha büyük balıkların ağzın

da can vermekle öderler. Biraz 
daha derinde onları da ayni aki
bet beklemektadir. 

Kendilerinden küçüklerini yu
tarak mevcvdiyetlerini ve ne•ille
rini idame gayretile dolaşanların 

bir kısmını ansızın su 'Sathından 

yarım metre yukarı fırlamış görür· 
sünüz; bunlar ayni mevcudiyet ve 
nesil idamesi enJişesile mütehar
rik olan daha büyüklerin kurbanı
dırlar. 

Hayat budur ve dedelerimiz 
«büyük balık küçük balığı yutar» 
vecizesini; bütün medeni, beşeri, 
maşeri, nebati ve hayvani hayatı 
tetkikten sonra; ibda etmişlerdir. 

Karada da ayn; kanunun esiri 
değil miyiz? Zayıfla· daima kuv
vetlilerin esiri, mağlubu, kurbanı 
olmuyorlar mı? Boğa yılanı ile 
yaban öküzü ayni kaideye tabai
yetle boğuşmıyorlar mı? Aslan 
domuzu, kaplan merkebi, kurt ku
zuyu, tilki tavuğu neden parçalı

yorlar? .. 
Bunlara vahşet isnat ediyoruz. 

Fakat insanların hayvanlarla mü
nasebatı daha başka türlü mü 
tecelli ediyor?. Gazetelerde «filan 
belediye şu kadar bin lira sarfile 
asri bir mezbaha yaptırmış» hava
disini okudukça gırtlakları yarı 
kesilmiş kuzucukların melül bakış

larla oluklara baş çarpışlarını gö
rür gibi olurum; huzurum, ınşıra· 
hım, hatta uykum kaçar. Salhane
ye girmemek için, yani en mukad· 
des hal. olarak tanıdığımız «nefi9 
müdafaa91» hakkını kullanarak ak
silik, titizlik ettiği için öküzlerin 
beline bıçak saplayan kuvvet ne 
medeniyettir, ne vahşettir, ne be
deviyettir; o ezeli ve ebedi «kanlı 
boğuşma» kanunudur. 

Bu kanunun mel'un tecelliya
tını insanların insanlarla, milletlerin 
milletlerle münasebatında da ay· 
nen görürüz. Ya mevkiini muhafa· 
za ~odişesile, ya biraz daha mü· 
relfeb yaşamak gayretile alçakla
rın mertlikten istifadeye, dessas
ların ahlak düristisini istismara, 
iki yüzlülerin namus ve saffeti al
datmaia kalkışmaları nedendir?. 
Neden mert, dürüst, vefalı, yük
sek ruhlu bir adamın omuzların
dan yük•elmek isteyenler, gayele-

rıne ulaşır olaşmaz, maskelerini 
atıp bir alçak, bir müfteri, bir 
yabancı, bir ciyfe kesilirler? 

Neden rezil, mel 'un, müstek

reh ve çünkü namerd insanlar 
afif ve merd varlıkların en temiz 
hislerini, en necib hareketlerini, 
en vefakarane ve fedakii.rane fe. 
ragatlerini ve nihayet en merdane 
jestlerini iftiranın çamuruna hula· 
yarak samimiyeti yalanla, riya ile 
iftira ile zerresi hayaldan daha 
geçmemiş isnatl~rla inhidama, se· 
!alete, yoksulluğa, açlığa mahkOm 
etmekten vahşi bir zevk duyarlar? 
Bu hareketler, bu hesapsız vakıa
lar karşısında insanların tek hedefi 
tek arzu•u, tek gayesi alçaklığa 
gitmek; her türlü merdliği, fazileti, 
büyüklüğü, necabeti, ğayrendişliği, 
dürüstlüğü, samimiyeti, vefayı' ya· 
ni insanlığı inkar etmek mi olma· 
lıdır? 

Mertliğin nasibi iftiraya kur· 
ban olmak; husranla karşılaşmak. 
yoksulluğa düşmek, sefalet çek
mek, ıztırap içinde kıvranmak ol· 
duğuna göse' son suile, müsaade 
ediniz de, biz cevap vermiyelimi 
onu her kari kendi kendisine ta
yin ve tesbit etmelidir. Daha doğ· 
rusu klasik fazilet hocalığını mek
tep muallimlerine bırakmak en 
münasip hareket olacaktır. 

Evet, milletlerin milletlerle 
mün asebatında da ayni facianın 

cereyanına şahit oluyoruz. Tıpkı 
büyük balığın küçük balığı yutuşu 
gibi kuvvetli ve kalabalık millet· 
ler zayıf ve az nüfusla milletlerin 
hayat hakkını inkar ediyorlar ve 
onları yutmakta en küçük bir te
reddüt dahi göstermiyorlar. 

Ahmak beşeriyet düne kadar 
din davası peşinde idi; bugün 
doktrin, ideoloji iddiaları içinde 
ayni davanın bir başka şekilde 

temadisil\e hizmet ediyor. Yer, 
yer zahur eden müstebitler demok
rasiyi tezyife, tahkire kadar yürü· 
yorlar; İnsanlığı, insan haklarını 
külliyen inkar ediyorlar. Uınumi 
harpten .sonra hasta ve bimecal 
milletlerde moda halini alan dikta
tora idareleri vatandaşları kösele, 
çivi, somun, vida, kütük, lehim, 
teneke, ibrik, lökün menzilesine 

düşürmüştür. 

[Devamı var/ 
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yan azasından B. sizliğe ve ondan 
Valoh, bir müla- doğabilecek tehli-

kat esn&sında , Bir Alman d · 1- keye, bütün dünya 
bahriye nazırı B. enıza Avrupa'nın nazarı 
Knoks'un geçen tısına bombalar atb dikkatini celbet· 

cuma günü bahri- ----- -----. melidir. 
ye komisyonunun Bitlerin adamları Ameri· Berlin'in gay-
gizli bir içtimaın· kada Al ri resmi mahfille-

manganın sulh tek- · d 1 h b da yapmış olduğu l 'fl rın e, sveç a e· 
beyanatı teyit et- ı erini gazmağa ri, B • Ruzvelt'in 

çalışı Avrupa harbini 
miştir. Bu beya- yormuş ·-~---....;....::..:.:.;.:,:::!., ___ __! dahaziy ade karıştı 
natta, Amerikan torpido muhribi. k "b 1 ına tan ı aret o an siyasetiniu yeni 
nin yakhşmakta olan bir Alman bir delili olarak ·addediliyor 
denizaltısına, denizaltı bombaları B d R 1 ura a, B. uzvelt'in, bu sveç 
attığı bildirilmiştir. neşriyatı hakkındaki noktai nazarını 

B. Knoks, Amerika Birleşik her halde tasrih edeceği zannedi· 
devletleri ile fngiliz hükümeti ara- mektedir. Sırası gelince almanların 
sında, Atlantikte müşterek hareket da bu hususta vaziyet alacakları 
etmek üzere bir anlaşmanın mev. beyan olunmaktadır. 
cut olduğu haberini tekzip etmiş Bu mesele şimdilik münhasıran 
ve şimdiye kadar hiçbir harp ge. amerikan milletini alakadar ettiği 
misinin B. Ruzvelt tarafından tes. için bu hususta söylenecek bir şey 
bit edilen harp mıntık89ından geç- yoktur. Alman milleti hiç bir korku 
mediğini ilav~ etmiştir. Amerika veya endişe duymamaktadır. Hadi· 
Birleşik devletleri bahriyesinin fa- senin bu badar açıkça kendisine 
aliyetine sadece takviye edilmiş bildirilmiş olması, mezkur mahfill-
devriye faaliyeti nazariyle bakılma- erde, alman şeflerinin hadiseyi yal-
hdır » ntz ciban efkirı umumiyesi Önünde 

Nevyork • Times, bahriye na- değil aynı zamnda Alman ınilleti-
zırı B. Knoks'un beyanatına göre, nin önünde de münakaşa etmek 
ayan meclisinin bahriye komisyo. azminde oldukları anlaşılmaktadır. 
nunda hüküm süren kanaatı tasvir Bugün Alman hariciye nezare-
etmekte ve komisyon izasının Bir- ttnde matbuat mümessillerine şu 
!eşik devletler bahriye siyaseti hak. beyanatta bulunulmuştur : 
kında eskisi kadar kararsızlık için- - Hukukudüvel prensiplerinin 
de bulunduklarını tebarüz ettirmek- böyle bir ihlalini. Bolşeviklerin has-
tedir. tahane gemilerine karşı hukukube-

Amerikada Alman şer kaidelerinin tatbik edilmiyece-
ajan/arırıın faaliyeti ği hakkındaki beyanatleriyle aynı 

z4manda duymuş bulunmamız en· 
Vaşington 17 ( a.a ) - Hari- teresan bir tesadüftür. 

ciye müsteşarı B. Velles, dünkü Bu tesadüfün, Çörçil, Ruzvelt 
gazeteciler l toplantısında, Hitler ve Stalin arasındaki ahengi bir de. 
memurlarının Amerikada Almanya· fa daha isbat etliği kanaati hüküm 
nın sulh tekliflerini yaymağa çalış sürmektedir. 
tı ki arı ha k kında Ne v yor k belediye 1 !!!!'!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!! 
reisi B. Laguardia tarafından yapı· Baltık ve Tuna Uzerin
lan beyanatın yerinde olduğunu deki nakliyatta zorluk 
söylemiş ve bunu teyit eylemiştir. Londra 17 ( a. a.) - Rus -

B. V elles, tekliflerden bahse- Alman harbi Almanların Baltık ve 
derek, bunların kendi kulağına te- Tuna üzerindeki nakliyat teşkilatını 
sadüfen geldiğini ve resmen Ame· haylıca sarsmıştır. Bu itibarlar bazı 
rika hükümetine bildirilmediğini be- feribot ve diğer nakliyat idarele-
yan etmiştir. rinin kaldırıldığı öğrenilmiştir. Rus 
B. Ruz.uelt' in beyanatı Al- deniz kuvvetleri Almanların Bal· 

tıktaki deniz nakliyatını çok müşkil 
mangada nasıl karşılandı ? bir vaziyete sokmuştur. 

Borlin 17 ( a.a ) - Berlin si- Kö•tence limanı tahrip edildi-
yasi mahfilleri, bugün Aftonhlad6t ği için Almanlar emtialarının bir 
lsveç gazetesinin Nevyork mu ha- kısmını Bugaz Bulgar limanı tarı· 
biri tarafından verilen, B. Ruzvelt' • kiyle ve diğer bir kıymını da de
in Amerika Birleşik devletleriyle mir yoliyle Selanik limanına sev
Almanya arasında harp vaziyeti ketmektedirler.Almanlar mühim mik· 
doğurmak niyetini bildiren haberin tarda !randan celbetmek istedikleri 
Alınan matbuatı tarafından gayet malları ancak Türkiye vasıtayle 
ciddi olarak karşılandığını frbarüz celbe çalışmaktadırlar. 

ettirmektedir. Almanya, Amerikayı 
Bu mahfillerde, matbuatın, se·, protesto etti 

lahiyettar ınahlillerin kanaatını Vaşington 17 (a. a.) - Alman 
yüzde yüz aksettirdiği beyan olun· maslahatgüzarı, Alınanyaya hare· 
maktadır. ket edecek olan Alman konsolos-

1 
B - Alman hariciye nezaratinde, !arının ikametini temdit etmediği 
ge~e Nöbetci eczane 1 lsveç haberinin doğruluğundan için Amerikayı protesto etmiştir 

- - 1 şüphe edilmemektedir. Almanların Bunlar, Britanyadan serbe~t 

( Yeni caıni Yanında ) 

T or os Eczanesi kanaatince bu haber, amerikaıııa- geçıne müsaadesini alamadıkları 
ld ki db. 1 d · yapılan için vapura binmem'ışlerd"ır. 

rın a ı arı te ır ere aır 

Stalin hattı gerisinde 
geni bir mukavemet 
hattı tesis edilemedi. 

Bir günde 148 
Rus tayyaresi 
imha edildi 
Benlin, 17 a.a - Sovyetlerin 

Stalin hattının arkasında Dinyeper 

ve Duna nehir'eri arasındaki böl

gede yeni bir mukavemet cephe
si tesis etmek hususundaki bütün 

ümitleri kati bir surette boşa çık
mıştır. Ordunun bütün sınıflarına 

mensup teşekk:illeri Sovyetler ta· 

rafından alel acele toplandığı bir 

bir sırada Alman kıtaları Lenin

grat üzerine fasılasız bir surette 

yürümeğe devam etmektedirler. 

Buna müvazi olarak Sovyet fırka

larının inhilali de devam eylemek· 
tedir. 

Alınan esirlerin verdiği ifade· 

!ere g:öre Baltık memleketindeki 

Sovyet orduları kumandanı ile ma· 
iyetinde bulunan on subay kurşu

na dizilmişlerdir. Bunun sebebi, 

kumandanın Baltık memleketlerin· 

deki mevzileri vaktinden 

terk etmiş olmasıdır. 

evvel 

Vitebsk bölgesinde, Alman k

taları pazartesi günü de Sovyet 

ordusundan yüzlere~ esir almışlar-

dır. Alınan askerleri buğday tar-

lalarında, ormanlarda ve dinamitle 

tahrip edilmiş çilliklerde saklanmıŞ 
bulunan her sınıfa mensup sovyet 
askerlerini yakalayıp toplamakta

dırlar. Bunlar, dağılan Sovyet fır

kalarının bakayasını teşkil etmek

tedir. 

Alman ileri hareketi yakıcı sı· 

caklara rağmen devaın etmektedir. 
Tanklar, d~lik deşik olınuş 

yollarda birbjrlerini takip eylemek· 
tedirler. Zeocirler kuma gömüldük

çe dev gibi zırhlı otomobillerin 
etrafını büyük ve kalın toz bulut

ları kaplamaktadır. Alman piyade 
kolları tankları takip etmekte ve 
bu kafilelerin arkasından ağır çap· 

ta silahları taşıyan nakliye vasıta
ları gelmektedir. 

Portekize ihtar! 
Berlin: 17 [a. a.] - lzlanda'nın 

işgalini mevzuubahseden Berlner 
Bornen Zeytung gazetesi diyor ki: 

«Amerika, Groenland ve iz· 
landa için evvelce •Danimarka ve 

lrlanda'ya teminat vermişti. Bu 
ciheti bilhassa Porteklzin nazarı 
dikkatine arzederiz, Zira Portekiz 
de Asor ve Sarıburun adaları için 
buna mümasil teminat almıştır •• 

Gemi Batarken Ameliyat ! 
Bu harp, cerrahlığın şayanı hayret te

rakkiyatını ve cerrahların meharetini 

bir defa daha isbat etmiştir. 
lngiliz donanmasına mensup bir cerrah, 

gemisi torpillendiği sırada gayet mühim bir 

ameliyat yapmış, ameliyatı bitirdikten sonra 
tayfayı da bir tahlisiye sandalına bindirerek 
kurtarmıştır. 

Başka bir lngiliz cerrahı gene bir gemi
de ayağından yaralanan ve kan zehirlenmesi 

alametleri gösteren bir tayfanın kati !üzüm ü
zerine ayağını kesmiş, ve ameliyat muvaffaki· 

yetle neticelenmiştir. Bir ay sonra ayağı kesi· 
len tayla tamamile iyileşmiş ve sapsağlam ai
lesi nezdine dönmüştür. 

• Tababette hatır ve hayale 
Y lldırım 2elmiyen maddelerden basta· 

t edavisi lıkların tedavisinde istifade 
ediliyor. Şimdi de bir yıldırım 

tedavisi çıkmıştır. ilk defa bu usul vücudu çi

banlar istila ettiği zaman muvaffakiyetle kul
lanılmıştır. 

Yıldırım tedavisi bunu müteakip müstevli 

halde iltihabırie hastalığına karşı kullanılmış-
tır. 

gün 
Yıldırım tedavisinin şifa 
zarfında ıörülmektedir. 

verici tesiri iki 

Yıldırım tedavisinin muvaffakiyeti vucu· 
dun mukavemet kuvvetini arttırmasındadır. 
Vaktiyle meşhur • Ko~h ~e. Pateur de yıldı
rım tedavisinin eheın"':ıyetını Sezmişlerdi. Fa
kat pratik olarak tatbık edememişlerdi. Şimdi 
İse buna muvaffakiyet basıl olınuştur. 

Karadagda 

Hurma 

• Karadağ gayet çıplak 
ve havası sert dağlık bir 
bir memleket olarak meş
hurdur. Dağları mütemadi· 

ağacı yen yalayan şiddetli rüzgar-
._ _____ _. lır ne Çam ne de meşe a· 

ğaçlarının büyümesine İmkan vermemektedir. 

Bu korkunç ve kısır memleketi son ziya
ret edenler Karadağın yüksek kayalarından 
dökülüp gelen Zeta ve Moraça nehirleri hav

za91 son senelerde imar edilerek bir cennet 
haline getirilmiş olduğunu hayretle görmüşler
dir. 

Burada incir, dut ve üzüm şöyle dursun, 
limon ve portakal ve hatta hurma ağaçları bi· 
le geniş mikyasta yetiştirilmektedir. 

onuşan 

çiçek 

• Bazı nebatların çiçegın1 
ziyaya döndftrmek, yağınur za
manında çiçek açmamak, veya 
dokunulduğunda çiçeiini kapa-

mak, bozulmuş, yapraklarını kıvırmak, çiçekle· 
rinin içerisine giren sineği kapana tutulmuş 
gibi kapatarak kanını emmek gibi hassaları 
vardır. Fakat çiçeğın konuştuğu şimdiye ka· 

da• görülmemişti. Böyle bir konuşan çiçeğe 

Patagonyada And dağları ovalarında rastlan· 
mıştır. Bu çiçeğin yaprakları açıldığı zaman 
serbes kalau bu yapraklar birbirleriyle ulaşa

rak, oğuşarak, garip bir ses çıkarırlar ki bu 
adeta arı vızıltısın• benzer. Uzaktan bu vızıl

tı insan sesini andırıyormuş. 

ve 
Patagonyalılar, bu çiçeğin dili olduğunu 

bu lisandan insanların anlıyaınadıklarını ile· 

ri sürmüşler, bu çiçeklerin bu dille uzaktan 
UT.ağa birbirlerile konuştuklarını iddia etınİŞ· 

!erdir. Patagonyalılar bu konuşan çiçeğe «Hab· 
lafor» ismini vermişlerdir. 

Sabahları güneş doğarken Hablaforların 

bol bulundukları ovada ziyanın tesirile çiçek· 
lerini açarlarken -husule gelen sesler, insan 

seslerini andırıp ovada gQya gizlenmiş bir çok 
insanların veya siperlerde saklanmış askerle· 
rin konuştuklarını andırıyormuş. Yapancılar 

konuşan çiçederin bulunduğu ovaya gün do. 
karken rasladıkları zaınan önlerinde hiç kimse· 
nin olmadıtı halde bu in5an seslerinin nere

den geldiklerini anlamryarak epey afalJamışlar· 
dır. 

3 

Napolyon'a bE>nzi
yen ve benzemi· 

yen taraflar 
(Baştarafı ikincide) 

Avusturya üçüncü defa olarak 
sulh yaptı. Rusya Sulh yapmıyarak 
ordularını Orta Avrupa'dan çekti. 
Ve Fransa ile muharebe devam 
ettiği halde Osmanlı impa;atorlu
ğuna karşı harp açtı. Bunun üze· 
rine Napolyon ile Osmanlı impa· 
ratorluğu arasındaki münasebetler 
pek ziyade iyileşti. Ve binnetice 
imparatorluğun lngiltere ile müna
sebetleri gerginleşti. Hatta lngiliz
ler lstanbul'a kadar bir donanma 
yollıyarak imparatorluğu Rusya 
ile sulh yapması için tazyik etti· 
ler. Fakat Osmanlı. Fran91Z ınü· 

nasebetleri pek samimi gibi görü
nürken, ansızın, Napolyon Tilsit'te 
de Rusya ile anlaştı. Ve hatta 
Rusya'nın lngiltere'ye karşı işbir· 
liğioi temin etti. 

Bu anlaşma 23 Ağustos 1939 
paktına benzetilmiştir. Rusya, in· 
giliz ittifakına, Napolyon da Üs· 
manlı dostluğuna ihanet etmişler

di. Bununu üzerine lngiltere ve 
Osroanlı imparatorluğu Çanakka
le'de sulh muahedesi imzaladılar. 

Diğer taraftan Rus-Osmanlı 
harbi devam etli. Napol

yon da Avrupa kıtasına tam ha· 
kim vaziyette kendi bildiği gibi 
nizamlar kurdu. lngiltereye karşı 
ticaret harbi açtı. Ve bugünkü ab· 
luka ve mukabil ablukaya benzer 
bir vaziyet 1812 senesine kadar 
devam etti. Bu müddet zarfında 

dır ki Napolyon'un sukutuna amil 
olan sebepler belirmeğe başladı. 
Napolyon Avrupayı istila ettiği 
ilk seneler zarfında bir kurtarıcı 

rolünü takınmıştı. ,Hakikaten dere 
beylik, imtiyaz ve ınüsavatsılık 
üzerine müesses bir içtimai ve ik· 
tisadi rejim 18 inci asrın sonların· 
da >.ayıflamış ve çürümüştü. in
sanlık bir inkilap için susamış bir 
vaziyette idi. Napolyon bu içtimai 
yarayı kendi emellerine alet ola
rak kullanmayı ihmal etmedi. 

Her gittiği yere Fransız inki
libıorn müsavat ve hüriyet pren· 
siplerini taşıdığını beyan etti. 
Bu, fütuhatmı kolaylaştırdı. Fakat 
zamanla Napolyon bir kurtarıcı 

değil, zalim bir müstevli halini al
mıştı. Kardeşlerini birer Krallığa 
tayin etmişti. Doğar doğmaz oğlu 
na Roma krallığını verdi. 

Milletlerin mukad<leratiyle oy
namağ'a başladı. Napolyonun « kur 
tardığı& milletler bu defa sözde 
kurtarıcı hakkında derin nefret his
si beslemeğe başladılar. Sonra Na 
polyonun lngiltere ile giriştiği tica
ret harbi Avrupa için sonsuz ikti
sadi ınüşkilat doğurmuştu. Bu da 
müthiş bir istirap mevzuu oldu. 

Napolvon idaresine karşı halk 
tan gelen ilk mukavemet eseri is
panyada görülmüştü. Nopolyon bu 
memleketi •de . tahakkümü altına 
almıya çalıştı. Fakat lspanyollar 
ayaklandılar. 

Bu şüphesiz Napolyon imparator 
uğunun zayıflığına ve inhilal halinde 
bulunduğuna ilk delildir . Muazzam 
orduları imha eden Nopolyon is-
panyada aciz kaldı. , 

Hatla bundan cesaret alan 
Avusturya bir defa daha Napolyo
n• karşı horp açtı. Fakat Napol
yon Avusturyayı dördüncü defa 
mağlup edildi. 
Fakat Rusya ile işbirliği yü· 

rüınüyordu.~ Ruslar, ablukayı 
Napolyon'u ıneınnun edecek şekilde 
tatbik etmiyorlardı. Ve daha da 
gevşetmeği düşündüler. Esasen 
Çar Aleksandr ile Napolyon ara
sındaki Tilsit anlaşması samımı 

değildi. Her iki taraf da beş sent! 
süren bu dostluktan bıkmıştı. ln
giltP.re ile de harp devam ediyor. 
Napolyon Rusya'ya karşı harp 
açmıya karar verdi. işte bu, Na
polyon'un meşhur Moskova seferi
dir. Bu muharebeye başlıyacağı 

sırada biraz da Napolyon'un kendi 
teşvikiyle 1806 senesinde başlıyan 
Rus - Ü•manlı muharebesi bala 
devam ediyordu. Napolyon bu 
arada Osmanlı dostluğuna ihanet 
ettiği halde kendisi Moskova se
ferine başlıyacağı zaman Osman
lıların Rusya ile muharebede de
vam etmelerini temine çalıştı. Fa
kat muvaffak olamadı, Osmanlılar 
Bükreş'te Rusya ile sulh aktettiler. 
Rusya da Balkalardaki ordularını 
şimale Napolyon'a karşı kullunmak 

üzere çekti. . . 

Moskova seferinin ôkıbetı 
malümdur. 20 Haziranda 

b11şlıyan a~geri harckit Napolyon'u 
eylıll içind• f,foskova~ya getirdi. 
Fakat hedefine v-ardıgı bu anda 

/Deuamı Dördüncüde} 
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Senenin en güzel iki büyük timinden 
hazırlanan müstesna programı 

(BU AKŞAM) 

Y AZll~< SlNlEtAA 'da 
GÖRÜNÜZ 

MELVYN DOGLAS e JOAN BLONDELL 
tarafından yaratılan hareketli, kuvvetli ve kahkahalı 

F 1 L M 

1 ~a~ı~al !!ıu ~m~i ~i~g~uğzı 
TÜRK saziyle özenilen ... TÜRK musikisiyle güzelleşen 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

En büyük Türk şarkılariyle süslenen büyük şark 

FiLMi 
Pek Yakında 

NE ŞEKER ŞEY 

Vatilatörlerle serın bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

B U A K Ş A M iki Film Birden 

1 
Bir ok gibi yayından fırlayan bir fırtına gibi etrafı 

Parçalayan 

.. Haydudun Akibeti 
Korku, heyecan, macera şaheseri 

il 

Amerıkanın ölüm kaynağı Gangesterlerin 
bin bir tUrlü maceraları 

Caniler Taburu 

İLAN 
Adana Beled,ye Riyasetinden 

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

larda kullanılmak üzere Toprakkale Taş ocaklarından çıka
rılmak şartıle elli bin adet bazalt parke taşının mubayaası 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 • Muhammen bedeli 6500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 487.50 liradır. 
4 • İhale 25/7 /9'11 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 

de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 • İsteklıler bu işe ait keşif ve şartnameyi Adana Be

lediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 33 kuruş mukabilinde ala· 
bilirler. 

6 - Fazla malumat almak ve ~artnamesini görmek isti· 
yenlerın Adana belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve mü 
nakasaya gireceklerinden ihale gün Ü muayyen saat de beledi
ıe Encümenine müracaatları i!an olunur. 

10 - 13 - !8 - 22 991 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Basıldııiı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- Adana 

BUGÜN 

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 muvakkat teminat bedel
leri hizalarında yazılıdır. 

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

Miktarı Muhammen kıymeti 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 

15 - 18 - 22 - 25 1009 

18 Temmuz 1941 

-BU AKŞAM 
1 Bütün A D A N A Halkı 

BINBİR HARİKA 

.......... :: .......... 
I BiLLUR KÖŞK 
•I 1 Tamamen Renkli 1 I• 

.......... :: .......... 
Şaheserini alkışlamağa koşacaksınız 

iLAVETEN: 

Renkli Miki Mavs 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

1- Kaydı kabul şartların
da bazı tadilat yapıldığından 
isteklilerin aşağıda yazılı 
evraklarla müracaatları. 

A) Nufus cüzdanı veya 
lastikli 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 hal ilmühaberi. 

D) Çiçek aşı kağıdı. 
E) Birinci sınıf için l/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-

İLAN 
1. Ceyhan kazasının taş 

ve emsali ocakları on bir ay 
müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. 

2. Artırma 941 temmuzunun 
3 l inci perşembe günü saat 
onda yapılacaktır. 

3. Şartnameyi hususi mu
hasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ihale saatinde te
minat makbuzunu hamilen 
Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

4. 939 yılı resim bedeli 
(320) liradır. 

18-22-26-30 1033 

!erin askerlik şubelerine ve
yahut Mersinde Deniz Ge
dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3- MÜ sa baka 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 

İLAN 
·Adana Belediye 
Riyasetinden: 

tihanı açılmıştır. 
1 Adana askeri satınalma 
komisyonundan: 

İmtihan 21/7 /941 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü 
saat onda yapılacaktır. istek
lilerin (en aşağı orta tahsili 
haiz ve askerlikle ilgisi olma· 
mak şartile) tahsil ve hizmet 
vesikalariyle birlikte belediye 
reisliğine müracaatları ve bel· l 
li gün ve saatte imtihanda 
hazır bulunmaları !uzumu ilan 

20 lira asli maaşlı bir be
lediye zabıta memurluğu ile 
75 lira ücretli bir inşaat kont
rolü için 5/ 7 / 941 tarihinde 
açılan müsabaka imtihanına 
evsafı haiz talip bulunmadı· 

ğından tekrar musabaka İm· olunur. 1038 

İLAN 
Belediye Riyasetinden 

1 • Belediye zabıta memurları i~.in 32 takım . ~a.zlık elbi
senin kumaşı belediyece verilmek uzre yalnız dıkışı ve otuz 
iki çift fotinin yaptırılması açık olarak eksiltmeye konul-
muştur. . . h 

2 • Beher takım elbisenin dikişının mu ammen bedeli on 
iki lira, beher çift fotinin muhammen. bedeli on liradır. 

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

4 - Şartnamesi ve numuneleri beledıye yazı işleri kale-
mindedir. İstiyenler orada görebilirler, .... 

5 - İhalesi temmuzun 25 inci Cuına gunu saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 • Taliplerin ihale günü muayyen saa~t~ teminatlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ılan olunur. 

10 - 13 - 18 - 22 994 

Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 

Muhammen fiyatı Tutarı Ofo7.5 teminat 
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 ikametgahlarınını gösterir birer 
vesika beraberlerinde getireceklerdir· 

16- 18- 22- 29 lo14 

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 :C:490 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 luzumu ilan olunur. 

Cinsi 
Miktarı 

Ton kilo 
muhammen tutarı 

Lira Kr. 
ilk teminat ihale tarihi 
Lira Kr. Saat 

Süt 15 00 1875 00 140 63 29/7/941 10 
Yoğurt 32 00 4800 00 360 00 .. .. .. 
Nohut 25 500 3850 00 286 88 30/7/941 
Mercimek 1 O 000 1800 00 130 00 .. .. ., 
Şehriye 1 O 500 4200 00 315 00 .. .. .. 
Tuz 22 500 1687 50 127 00 .. .. .. 
Hayvan tuzu 00 272 
Çay 00 100 
Kırmızı biber 00 277 
Kuru soğan 27 000 
Zeytin tanesi 3 100 
Saman 40 000 

32 64 2 43 .. .. .. 
1000 00 75 00 .. .. .. 
109 00 8 20 .. .. .. 

4050 00 304 00 " .. .. 
1085 00 82 00 .. .. .. 
1200 00 99 00 .. .. .. 

• 

Napolyon'a benzi
yen ve benzemi

yen taraflar 
/ Baştarafı Üçüncüde / 

Napolyon hakikatte kendisine bü· 
tün imparatorluğuna malolan bir 
hezimete uıiramış bulunuyordu. 

Rusları takip ed~miyeceğinden 
ve Moskova'da kalmayı da tebikeli 
gördüıiünden rical etti. 

Bu tarihi ric'atte Napolyon'un 
meşhur «büyük ordusu » Rusya'nın 

karları içinde eridi. 
O zamanlarla bugünler arasın

da mukayese yapıldığı zaman, en 
büyük farkın teknik vasıtalarda 

olduıiu görülür. Bu da insanlııiın 

tekamülü hakkında çok defa söy-

15 - 18 - 22 - 25 1010 

lenen sözü teyit etmektedir. 
insanların ahlaki sahadaki te

kemmülleri, teknik sahadaki teki· 
mülle muvazi olarak yürümüyor. 
Bugün de aynı tehakküm hisleri, 
aynı ahitşikenlik, aynı vefasızlık, 

aynı ihtiraslar ve hatta iktisadi ve 
içtimai sahada aynı ıstıraplar var· 
dır. Fakat silahlar ve münakale ve 
her çeşit mücadele vasıtaları hiç 
benzemiyor. 

Bu vasıtasızlık yüzündendir 
ki Napolyon Moskova'ya ey!Olde, 
yani kış basarken girdiıii için geri 
çekilmek lüzumunu hissetmişti. Bu· 
gün Moskova'ya ey!Olde girebil· 
miştir diye Alman erkanıharbiyesİ· 
nin bir ricat emri vereceği çok 
şüphelidir. işte en büyük farkı bu 
noktada aramalıdır, 
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