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1 ı&n tartları idare il• 

kararıa,tırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE \._ .J 

HiikUmetimiz, ihti-yat Tedbiri Olarak, 
VAPURLARIMIZIN GECELERi KARADENiZDE SEYRiSEFERiNi MENETTi 

Ankara: 18 [Hususi muhabirimiz 
bildiriyor] - Münakalat vekaleti, 
Karadeniz'de yapılan seyrüseferin 
emniyetini temin mülihazasile, dev .. 
(ete ve hususi şahıslara ait bulu
nan bilO.mum vapur seferlerinin 
gündüz yapılması ve geceleri bir 
limanda kaldıktan sonra gündüz 
harekete devam edilmesi hakkında 
verdiği kararı alakadarlara tebliğ 
etmiş ve bu kararın tatbikine ge
çilmiştir. 

Gazete Sayfaları 
hakkındaki 
kararname 

Ankara 18 ( Hususi muhabiri
ıniLden ) - Büyük gazeleleriıı 4 
sayfaya ve daha küçliklerin 6 say
faya indirilme leri hakkındaki koor
dinasyon kararı vekiller heyetinin 
tasdikine arzedilmiştir. Kararname
nin. önümüzdeki hafta sonunda 

----

• 

neşri muhtemeldir. ı· d d 1 1 1 
h 1 • 'ti f'kl tarafından işaa ıne evam e i iyor. Verı'len haberlere aöre, aenera Suriye şe ir erinın miı e ı er & & & 

Sovyet hükümetinin Dentz, kuvvetleriyle birlikte Tarablusgarbe hareket etmiştir. Bu resimde, Suriye hareki.tına iştirak 
Berlin büyük elçisi eden bir lngiliz topu görülüyor. Ankara 18 ( a. a.) - Alman- L.!:!.:!..,!!!.'._!'.!!!::.:,~!.::..2~:.:;;:.:;_:.,_ ______ , __________________ ...; 

yadan dönmekte olan Sovyet hü
k0m6tinin Berlin büyük elçisi De
kazonof, Moskovaya gitmek üzere 
bu sabah tayyareyle şehrimizden 

hareket etmiştir. 

Suriye'de bazı mevkuf
lar serbest bırakıldı 
Şam: 18 [a. a.J - Müttefikler 

Suriye'ye girdiği zaman Vişi hüku
meti tarafından enterne edilen ln

gilizler dün sabah bir nakliye ka
filesiyle Şama gelmişlerdir. 

Müttefiklere malumat verdik
lerinden şüphe edilerek tevkil edi
len bazı kimseler de serbest bıra

kılmışlardır. 

Amerikalılar Normandi 
vapuruna el koyacak 

Nevyork l 8 ( a.a ) - Nev • 
york Herald Tribün gazetesinin 
Vaşingtondan öğrendiğine göre, 
Nevyork lim•nında bulunan Fran
Sl?. Normandi vapuruna Birleşik 

Amerika erg•ç el koyacaktır. Çün
kü tonilS.to noksanı yiizünden bu 
vapura müstacel ihtiyaç vardır. 

• 
(BUGüH) 
Tenis 
kupası 

Gazetemiz, Beden 
Terbiyesi Seyhan 
Bölgesiyle müşte· 
reken bir tenis tur
nuvası tertip etti 

Adana' da tenis sporunu teş· 
vik etmek üzere Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi ile teşriki mesai 
ederek bir tenis turnuvası tertip 
ettik. Musabakalar: Tek kadın, 
tek erkek, çift kadın, çift erkek, 
ve muhtelit olarak tesbit edilmiş 
olup eliminasyon usulü ile yapıla
caktır. 

Müsabakalar 27. Temmuz cu
martesi günü başlayacaiından ka
yıtlar 26- 7- 1941 cuma gunu 
saat 18 de kapanacak ve kuralar 
çekilecektir. 

(Bugün) tenis turnuvasında ençok 
müsabaka kazanan gençlik kulübüne 
(Bugün) tenis kupası verilecektir. 

(Bugün) tenis turnuvasına kayd 
olanlar 26- 7- 1941 cuma günü 
akşamı saaat 18 e kadar gazete
mize veya Bede.ı Terbiyesi Sey
han Bölgesi binasına yazı ile ya
hut şifaen kaydolunmalarını rica 
ederiz. 

(Bugü) tenis turnuvası galibi 
her feri veya takımı Beden Ter
biyesi Seyhan Bölgesi birinciliğini 
ka.anmış olacaktır. 

• 

Ankara 18 ( Radyo gazetesi) 
- Japı>n kabinesinin istifası Ja· 

pon siyasetinde asaslı değişiklik

lere vesile teşkil ettiği cihetle 

her tarafta alaka ile takip olun

maktadır. 

Başvekil koneyenin, eski bah
riye ve harbiye nazırlarından ka

bineye girme vaadi aldığını dün 

haber vermiştik. Buğün de öğ

rendiğimize göre hariciye nazırı 

Matsuoka yeni kabint.ıye dahil 

edilmemiş onun yerine bir amiral 

getirilmiştir. 

Matsuoka bir mihverci ola
rak tanılıyordu. Moskovaya gide

rek Rus-Japon saldırmazlık pak
tını yapan kendisi idi. Hariciye 

nezaretine gelen amiralın Matsu
okadan daha az veya çok müf

ridı olup olmadığı belli değildir. 
Onuniçin yeni Japon siyasetinin 

ne olacağı hakkında bir şey söy 
len1ek iınk3n haricindedir. 

lngilizlere göre yeni Japon 

kabinesi belki şu gayelerin ta· 

hakkukuna çalışacaktır: 

Rusyaya hücum etmek Hin

diçini, Siyamdan ·üsler koparmak 

Çin-Japon muharebelerinde vakit 

Prens Konoye 
Japon kabinesini 

yeni 
kurdu 

Matsuoka 
kabineye 
alınmadı 

Japon siyaseti
nin ne olacağı 
malum değil 

Matsuoka 

Taksiler kakkındaki ka· 
rarnanıe çıkmak üzere 

Ankara 18 ( Hususi muhabirimizden ) - Benzin sarfiyatının tahdi
dine dair olan kararnamede tadilat yapılması ve taksilerin tek çift usu· 
(ünün lağvedilerek hepisinin muntazaman çalışmaları hakkındaki koordi· 
nasyon kararı hazırlandı ve vekiller heyetinin tasvibine arzedildi. Ka· 
rarname önümüzdeki hafta sonuna doğru neşir ve ilin edilecektir. 

Yapılan tetkiklerden anlaşıldığına göre, bu karar ile geçen seneye 
nazaran yüzde 13 nisbetinde bir tasarruf temin edilmiştir. 

Sovyet diplomatları 
Sarıkamışta 

Erzurum 18 (a.a) - Sovyet 

Rusyanın Almanyadaki e(çilik me-
1 murlarından 107 kişilik kafile bu

raya gelmiştir. Misafirler Sarıka

mışlan itibaren yollarına trenle 

devam eyliyeceklerdir. 

Moskovadaki lsveç 

elçiliği memurları 

Erzurum 18 (a. a.) - Mosko-

vadaki lsveç elçisi ataşesi ve yine 

bu elçilik memurlarından biri er

kek diğeri kadın olmak üzere 3 

kişilik bir lsveç heyeti Rusyadan 

buraya gelmişlerdir. lsveçliler bu 

akşamki trenle Ankaraya seyahat 

edeceklerdir. 

Garbi Almanya'ya 
hava hücumu 

Londra: 18 [a. a.J - lngili• 
bombardıman tayyarelerinin dün 
gece garbi Almanyadaki hedeflere 
hücum ettikleri öğrenilmiştir. 

YUzUcülerimiz seçildi 
23 Temmuzda Halayda yapı· 

lacak yüzme müsabakalarına şehri

mizden iştirak edecek yüzücülerin 
seçimleri dün Atatürk parkındaki 
yüzme havzunda yapılmıştır. Musa
bakalara iştirak edecek yüzücüle
rimiz şunlardır: 

Muhurem, Mahmut, Bedri, Rı
za, Lutfi, Hamit, Necdet, 
Yüzme müsabakalarına iştirik için 

Hataya gidecek kafiley~ Beden terbi
yesi müdürü Rıza Salılı Saray, Su 
ajanı Rifat, yüzme hocası Ihsan 

refaket edeceklerdir. 

kazanmak, ayni mahfiller şimdi

lik Hindiçini, Siyam işini daha 

varid görmektedirler. Bugün geç 
vakit alınan bir habere göre Ja

pon kabinesi tamamlanmıştır. Ka 
binede prens Koneye başvekil 

olmuştur. Tujo harbiye nazırı, 

Odikava bahriye nazırı, ve Mat

suokanın yerinede hariciye neza

retinden amiral Toyvda getiril
miştir. 

Londrada beyao edildiğine 
göre Amiral Toyova Londrada 

Ateşemiliterlik yapmış, lngilizce 
konuşan ve lngiltereyi iyi tanıyan 

bir şahsiyettir. Yeni kabinede 

eski dahliye nazırı Hiranoma 

Devlet nazırı, olduğu gibi Oğura 

da yeni kabineye alınmıştır Yeni 

kabinenin yalnız Japonya için 

çalışacağı beyan edilmektedir. 

Yeni Japon kabinesinin te

şekkül etmesi münasebetiyle bir 

Japon gazetesi diyor ki : 

« Japonya için en mühim 

dava milli birliği temin etmektir. 

Aksi takdirde Asyada yeni nizaD 

kurulması şöyle dursun haledil

mesi lazım gelen meselelerde 

yüz üstü kalacaktır. » 

General 
Frank o 

Rusya'ya açılan harp 
Avrupa'da sefaleti 
artıracak, diyor 

Madrit: 18 [a. a.) - aralarında Ameri

ka ve lngiltere elçileri dahil oldu

iu halde bütün kordiplomatik ta
rafından dinlenilen bir nutukta ge
neral F ranko, harbin şimdiye kadar 
olan ce b' h ı· reyanının ır u asasını 
yapmıştır. 

Franko, Rusya, Amerika ve ab
lokadan bahsederek demiştir ki : 

"- Rusya daima serbestisini mu
hafaza ederek bu suretle harbin son 
safhası iç in hazırlık yapmaya ça
lışmıştır.» 

General, Rusya'ya karşı açılan 
harbin müttefikler lehine bir neti

ce 11ermiyeceğini, bilakis Avrupa
daki sefaleti arttıracağını söylemiş 
ve Avrııpa'ya karşı tatbik edilen 

ablokayı gayri insani bir komedi 
olarak tavsif etmiştir. 

Amerika kıtasının Avrupa'dan 
bir tehlikeye maruz kaldığını kati
yetle r e d d e d e n F r a n k o 
kıta11 leliketi kabul etmeden Av
rupa kıtaıına müdahaleyi duşüne

miyeceğ'ini, iki kıta arasında harbin 
imkansız olduğunu, çünk uzun ve 
neticesiz olacarını beyan etmiftir. 

Adliye Vekili 
Adanaya geliyor 
--· Vekil, t•hrlmiz ceza ve tevkif --· 
--- e v ı e r 1 n 1, a d 1 1 y e t e t k i- ---
-- ı Atını tedklk edecek.--

Ankara : 18 [ Hususi Muha
birimizden J - Halen lmralı ada
sındaki ceza ve tevkif evlerini 
tedkik etmekte olan Adliye vekili 
B. Hasan MenemencioğJu, Pazar
tesi gün ii An karada beklenmek
tedir. 

Adliye vekili buradan Adana 
ve ha.valisine gidecek, bu mınta· 
kadaki ceza ve tevkif evlerini ve 
adliye teşkilitını tedkik edecektir. 

Leningrad 
tehlikede 

Almanlar şehre 
140 kilometre 

yaklaştılar 
20 mi il metre ilk 
toplarla mUcehhez 
Rus t • y y a r e 1 e rl 
Alman tanklarına 

ehemmiyetli zayiat 
verdiriyor 

Ankara 18 [ Radyo gazetesi J 
- Şark cephesindeki harekat hak
kında Stokholm radyosu bugün ye
ni bir haber vermiştir. Şimdilik 
knydı ihtiyatla karşılanması lazım 

gelen bu habere göre Almanlar Es 
tonyanın en şimalinde • Estonya 
Rus hududundadır - Narvo şehrini 
işgal etmişlerdir. Eğer bu haber 
doğru ise Baltık devletlerinio istilası 
tamamlanmıf ve Leningrd'a 140 
kilometre yaklaşılmış demektir . 

Narvo'dan sonra, Leningrad'a 
doğru, harekata az müsait batak
lıklar vardır ve Luga nehrinin 
aşılması icabeder. Leningradı ha

len yakından tehdit eden Alman 
kuvvetlerine karşı Sovyetlerin Lu
ga nehrinde Almanlara çetin mu
harebeler vermeleri muhtemeldir. 
Şayet Almanlar bu bataklıkları ve 
Luğa nehrini aşarlarsa Viborg 
mevzilerinde bulunan Rusların 

süratle çekilmeleri ve Kareli ber
zahını tahliye etmeleri lazımdır. 

Eğer berzahtaki Sovyet kvvetleri 
çekilmede Almanlar Leningradı 

alırlarsa o zaman Kareli berzahın
da bulunan bütün Sovyet kıtaları 
imha veya esir edileceklerdir. 

Londraga göre, vaziyet 
vazıh degil 

Londra 18 ( A. A) - Şark 
cepesindekih vaziyet hila viizih ol
mamakla beraber, Londraya gelen 
haberlere göre, Alman ileri Lhare
ketleri başlıca şu dört taarruz isti
kametindedir : 

1 - Leningrad istikameti; 
2 - Smolensk istikameti; 3 -
Kiye! istikameti; 4 - Beserabya. 

Bütün cephede birçok muha
rebeler cereyan etmektedir. 

Muharebeler gittikce 
genişliyor 

Londra 18 ( A. A) - Rusyada 
muharebeler gittikce genişlemekte
dir. Alman tebliğleri bir takım 

zaferlerden bahsediyorsa da Sov
yet tebliğleri bu zaferlerin vuku 
bulduğu yerlerde şiddetli muhare
belerin cereyan ettiğini iddia et· 
mektedir. Moskovada bulunan ln
l'İJiz heyetinden aJınan baberJere 
1röre, Rus tayyarecileri AJman 
tanklarına karşı pikeler yaparak 
dehfetli zayiat verdirmektedirler. 

Türk 
Bulgar 
dostlugu 

Yalan şayialar neş 
reden ajansların 

gUIUnç haberleri
le bozulamaz! 

Ankara 18 ( radyo gazetesi) 
- Bir müddet evvel yabancı 
ajanslar Bulgarların Türkiye sı
nırlarında büyük askeri kuvvet
ler tahşid ettiklerine dair haber
ler çıkarmışlardı. Bulgar ajansı
nın bu haberlerin asılsız olduğu
na dair neşrettiği tebliği mütea
kip Bulgar gazeteleri de bu uy• 
durma haberler hakkında neşri
riyatta bulunmaktadırlar. 

Zoro gazetesi bu münasebet
le yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

« Bulgaristan ve Türkiye biri
birlerine dostluk ve saldırmazlık 
paktlarile bağlıdırlar. iki memle
ketin biribirJerinden istedikleri 
her hangi bir arazi parçası yok
tur.» 

Gayri resmi Dines gazetesi 
de şunları kaya etmektedir: 

«Bulgaristanın böyle bir ted
bir alacağını bir an düşünmek 
bile, ya kör ulmak veya deli ol
mak demektir. iki memleket ara
sında 925 tarihinde imza edilen 
ve sağlam, müsbet bir temele 
istinat eden bir dostluk ve sal
dırmazlık paktı vardır. Bulgaris
tan ile türkiye arasındaki dost· 
luk; yalan şayialar neşreden ajans
ların gülünç haberlerile halel
dar olmamaz.» 

Süt talimatnamesi 
Ankara 18 ( Hususi ) - Süt 

)erin aevilerini, vasiflartnı, süt ma-
mulatının istihsaline ve satışına mah 

sus mahallerin ve levazımının sıh
hi şartlarını bildiren talimatname 
bu gün resmi gazetede neşr ve 
ilan edilmiştir. 

Sovyet tayyareleri 20 milmetrelik 
toplarla mücehhez oldukları için 

tankları tahrip edebilirler.Alman ha· 

va filoları şimdiye kadar Rus şehir

lerini bombardıman edememişler
dir. Bunun ıebebi, Sovyet hava 
filolarına karşı kendi filolarını kul
lanmak mecburiyetinde kalışların• 
dandır. 

Hitler, hesabının bu noktasın• 

da aldanmıştır ki oda bu memle• 
kette beşinci kola katiyen yer 
vermiyM Rus milletinin vahdetidir. 

Rus ordusunda askeri 
komiserlerin rolü 

Londra 18 ( a. a ) - Taymi• 
sin Stokholm muhabirinin bildir
diğine göre Alman paraşütçüleri 
nin harekatı ve Ukrayna da beşin• 
ci kol üsleri tesir işleri Sovvet 
polisinin faaliyeti ve Alman taraf 
tarı memurların tamamiyle hazır 

olmamaları yüzünden akim kalmış• 
tır. 

Sovyet orousu maneviyatının 

daha bozuk olduğunu ve koma~· 
dadaki birliiin bozulduiıJna daır 

• 1 tecyyüd etmemektedir, Bu 
_,aıa ar • 
yoJda ajanJarın yapmı~ ?ldugu gay .. 
retler Sovyet hükümehnı orduda· 
da askeri komiserJer bulundurul
ması lüzumuna teşvik etmiştir. Bu 
tedavi mahiyetinde değil, tahaflu
zi mahiyettedir. 

ın 

d 

e 
bo 

ol 
e 

b 

ait 

• 
ılı 

n 
.ır. 

it 
k 

24 

ar 
le 
v 

1 v 

si 
Is 
a 

tilr. 
ro 

le 

B• 
r. 
r 

işi 
ıeı 

lır-



BUGÜN 19 Temmuz 1941 
2 

1 
• •Tm'; ı rNll: tJ =I 4 ;I ! :j :il 1 Harp Notları 1 

\ 

Ama Öğretmenle Pam~k ve koza 
B i r M ü 1 8 k a t I ıyatları 

Tarihin 
•• • 

goremı-

B. Mitat Enç 

anlatıyor 

50 - 60 Sente tutulan insan

lara kitaplarımı okutarak ders

lerimi öğreniyordum. SonraJarı 
genç kızlar ve genç kadınlar 

kulübüne müracaat ettim. Kulüp 

azalarından her biri muayyen 

saatlerde bana meccanen kitap

larımı okurlardı. Bende dikkatle 

takip eder,derslerimi hazırlardım . 

H alkevinin mermer holün
deyiz. Muhatabım birden· 

bire hatırlamış gibi saatine baktı : 
- O n sekizi kırk beş geçi

yor - dedi - konferansa on beş 
dakikam var-· 

Şaşaladım, gayri ihtiyari göz
lerim saatime kaydı : on sekizi 
kırk beş geçiyordu... Hayretimden 
belki de ağzım bir karış açıldı. 

ri, teşkilatlar şüphesiz ki vardı? .. 
- Evet ... Almanyada,lngilte· 

rede, Amerikada körlerin ve bilQ· 
mum sakat çocukların tahsil yapa
bilmeleri içio ilk, orta mektepler, ( 
liseler m"vcnttur. Fakat biç bir 
yerde körler için hususi üniversite 
yoktur. 

Körler mektebinden mezun ol· 
muş bir talebe ayrı bir Üniversite 
ye ııtuhtaç değildir. Çünkü o da 
normal insanlar gibi derslerini ta
kip etmekte ve muntazam not dla
bilmektedir. 

- Körlerin en kuvvetli hisle
ri sizce de lems hissi midir ? 

- Körlerde lems hissi fazla 
gibidir. Bu da en ço k ellerinin 
parmak uclarındadır . Kabartma ya· 
zılara ellerinin parmak uclariyle 
dokunarak, kaaprtma noktaların 
vaziyetlerine göre yazılarını sürat. 
le okurlar. 

Ticaret Vekaleti, bu mesele 
etrafında görüşülmek üzere, 
çiftçi, tüccar ve fabrikacıları
mızdan birer murahhas istedi 

- Dersleri takrir 'ıalinde 

Dün Ticari Vekaletinden 1/\layete gelen bir telgrafta çiftçi, tüccar 
vermem. Ortaya muayyen bir su· ve labrikacılarımızdan birer murahhasın 21 temmuz'da Ankara'da 
al atarak talebelerimin bu sualle- bulunmaları bildirilmektedir. Bu heyet yeni çıkacak pamuk ve kozaların 
re verdikleri cevapları dinledidten 1 İyatlarını görüşecektir. 
sonra izahına geçerim. Ö 

k 
ğ'rendiğimize göre, Ankara'ya gidecek olan murahhaslar şunlardır : 

Talebelerim esasen yaşlı ve a - 1 Ticaret odasından brahim Burduroalu, çiftçiler namına Fazlı Meto 
ıl başında kimseler olduklarından ° ve fabrikacılar namına da Malatya Mensucattan İbrahim Açar. 
bu gibi hadiıelere meydan vermez- --------------------------------11 

::;5i:.;;:· ::: ::::; .... h· Saimbeyli ve Fekede 
- Konuşmalarınızda Hangi 

mevzuları intihap ediyorsunuz?Ne h u b u b at f 1• y a t 1 a r 1 relerde konferanslar verdiniz? 
- Memleketimizin umum nü· 

fusuoun üçyüz elli binini sakat ço 
cuklar teşkil etmektedir. Bunlar
dan elli bini kördür. Körlerinde 
en çok bulunduğu mıntaka Mardin 
Urla, Gaziantep, Malatyadır. Ko 
nuşmalarını bu mıntakalarda ya· 
pıyorum. 

"' . 
gecegı 

muazzam 
h arp 

..-----.. 
YAZAN S ovyetler 

Birliği da-

MÜMT AZ hilindeki Al -
FAi K man ilerleyişi-

FENl K n•İ n [bilhassa 

•-------' şark cehesinin 
şimalinde inkişaf edeceği hakkın-
daki tahminler tahakkuk etmekte
dir. Fakat bu arada Almanlar 
fırsat bulunca merkezden ve ce
nuptan da ileri hareketlerine de
vamı ihmal etmemişlerdir. Dün 
gelen haberlere göre, Alman 
taarruz istikam~tlerini dört nokta 
üzerinde toplamak kabildir: 

1 - Şimalde Leningrat, 
2 - Daha aşağıda Smolensk 

yoliyle, Moskova ... 
3 - Merkezde Novograd -

Volinsk istikametinden Kiyef, 

Gazi Terbiye 

Enstitü sün ü n • Körlere mahsas mecmualar, kütüphaneler; mürettip-
imi. öğretmeni 

Konuşmala· 
rımın mevzuunu
Türk!ye' de kör· 
lüğün sebepleri, 
körlükle 

Toprak ofisçe vilayetimizde 
hububat mübayaasına devam edil- 1 
mektedir. Feke ve Saimbeyli kaza
larımız, hububata el koyma karar
namesi haricinde kalmışlardır. Bu
rada hububat satışı serbesttir. Yal· 
nız ticaret vekaletinden, şehri
miz fiyat mürakabe komisyonuna 

Feke ve Samibeylideki hububat 
fiyatlarının tensibine selahiyet ve· 
ren bir emir gelmiştir. Dün vali
miz B. Faik Üstün 'ün riyasetinde 
toplanan fiyat mürakabe komisyo
nu bu kazalarımızdakr hububat fi
yatlarını tespit etmiştir. Bu fiyat
lar ofis fiyatlarının aynidir. 

Pekmez testisine düşen bir yılan 
3 kadının ölümüne sebep oldu 

4 - Cenupta Be sara b ya, 
Kişnev ve Ukrayna •• 

Şimdi bu dört cepheyi birer 
birer tahlil etmeğe çalışalım : Bay Mitat E.nç, leri, musahhihleri, matbaa makinistleri körler olan tab 
Loningrat istikametinde konuşayordu : müesseseleri; memleketimizde 50000 kör çocuk var. 

-Bay gaze. ••••••••••••••••••••••••••••• mücadele, kör-teci , mülakatı _.. !erin tahsil ve 
konferansın nihayetine talik itsek Körlere mahsus terbiyesi, nasıl teşkilat1andırııacağı Havran (Hususi) - Bürhani

yenin Kızıklı köyünde 3 kadının 
ölümiyle neticelenen bir zehirlen
me vakası olmuştur. 

1 

terine doğru gelen harman sahi • 
bini görmüşler. 

A iman ilerleyişi Lenin
grat istikametinde mü

him terakkiler kaydetmiştir. Ge
len tebliğlerden anlaşıldığına gö
re, Peipis gölünün şark cenu
bunda bulunan Pskov şehri Al
manların elindedir. Hatta Alman· 
!ar bu şehrin 65 kilometre ka· 
dar şarkında bulunan Porkol'a 
kadar ilerlemişlerdir. Eğer bu 
haber doğru ise, Stalin hattı 

şimalde eo zayıf fakat harekatın 

inkişafı bakımından en mühim 
bir yerinden yarılmış demektir. 
Çünkü Dinyeper'den şimale doğ· 
ru çıkan bu müdafaa hattı Ps
kov'dan geçmekte ive Peipis ırö

lünün şim alinde Narva şehriyle, 

Finlandiya körfezine müntehi ol
maktadır. Bu takdirde Alman
ların ilk hedefi, buradan yani 
Porkol'tan 275 kilometre şimalde 
bulunan Leningrad'a çıkmaktan 

daha ziyade, Porkol'un hemen 
50 kilometre şarkında 

bulunan Dno'da, Novograd - Vi
tebsk ( bu isimde bulunan •şehri 
cenupta Novograd - Volinsk is
mindeki şehirle (karışlırmam~lı
dır.) Leningrat demiryolunu kes· 
mektir. 

nasıl olur?... Rahat rahat konu· ve körlerin nasıl müstahsil bir hale 
m e c m u a 1 a r getirilebileceği teşkil etmektedir. Harman sahibi!, heyecandan 

kısalan bir sesle, pekmez testisinin 
içine bir yılanın düşerek öldüğü
nü ve bundan dolayı da pekmezin 
zehirlendiğini söylemiştir. 

şuruz ... 
- Muvafık, muvafık ... 
Kafamda hep, Mitat 

sözleri çınlıyor ... 

dedim. 
Ençin 

• Birdenbire gelen körlük 

K onuşuyoruz, anlatan bay 
Mitat Enç ... 

- lstanbul Lisesinden mezun 
o ldum. Hukuk Fakültesine yazıl
d1ğım sene gözlerim birdenbire 
kör oldu. Tedavi maksadiyle Vi
yanaya g ittim. En meşhur prole: 
sörler bile derdimin çaresinı 
bulamadı . 

Gözlerimi kaybettikten sonra 
tekrar okuyacağımı hiç ümit et
miyor ve yanıyordum. Viyanada 
kaldığım seneler körlerin de tah
sil yapabilec~l<ierini öğrendim. 
Memlekete dönüşümde Sıhhat Ve 
ki.leline müracaat ettim. Vekilett 
Kolombiya üniversitesinde ( sakat 
çocukların terbiye ve ruhiyatı ) nı 
tedris etmem için beni Amerikaya 
gönderdi. Bir sene de Boston da 
« körlerin piskolojisi " ni tahsil 
ettim. işte şimdi Gazi Terbiye 
Enstitüsünde « sakat çocukların » 

terbiye ve ruhiyatı " dersini oku· 

tuyorum. 

Derslerini nasıl 

hazırlıyordu ? 
- Gözlerinizden mahrum bir 

halde tahsilinize nasıl devam etti· 

ğiniz? . 
_ Derslerimi d ikkatle takıp 

ediyordum. Kitaplarımı , 50 - 60 
sent ı mukabilinde tutulmuş insan· 
!ara okutuyor ve öğreniyordum . 
Sonraları genç kıılar ve genç ka
dınlar kulübüne müracaat ettim. 
Genç kızlar yahut genç kadınlar 
kulübü azalarından her biri muay
yen saatlerde bana meccanen ki
taplarımı okurlar, ben de · dikkatle 
takip eder ve derslerimi hazırlar

dım . 
-Yazılı imtihanları nasıl vcri

yordun•ız ? 
- Sözlü imtihanlarda normal 

insanlal' gibi imtihanlarunı verirdim. 
Yazılı imtihanlarda da iuıtih1n su
allerini ve cevaplarını daktilo ile 
yazardım. 

Bunlar ilk senelerin güçlükleri 
idi. Sonr• ları körlere mahsus olan 
alfabeyi ve bunun •l•nogralisini 
öğrendim. Bu suretle kim•eye ih
tiyacım olmadan çalışabiliyordum. 

Körler alfabesi 

• J ngilterede, Almanyada,Ame 
rikada körler için çıkan 

hususi mecmualar, yalnız edebi ki 
taplardan müteşekkil hususi kü
tüphaneler vardır. Onlar bu suret 
le günlük hadiseleri takip eder
ler. 

Dünyanın 

körlere bu 
posta paraın 
kitaplar ve 

uzak yerlerindeki 
kütüphanelerden -

dahi alınmaksızın -
mecmualar gönderi-

Adana' da trahom'un fazla• bulun
ması Advnadaki körlüğün en mü· 
him sebeplerinden birisini teşkil 

etmiş olduğundan Diyarbakır'dan 

dönüşümde şehrinize uğramayı fay
dalı buldum. 

Türkiye'de körler, başka mem
leketlere nazaran çok f112ladır. 
Avrupa'da körlerin en çok bulun
duğu yer ispanya olduğu halde 
memleketimizde körler bunan 8 
mialidir. 

130 milyonluk Birleşik Amerika· 

- Kitapların ı, mecmuaların ı da ancal< 110 bin kör vardır. Bu, 

kendilerimi mi tabederler? s ıhhi mücadelenin memleketimizde 

lir. 

çok geç başlamış olmasındandır. 

Kızıklı köyünde harman yapan 
köylüler, sabahın erken saatlerio
denberi çalışmışlar ve öğle üzeri de 
harman sahibinin getirdiği yemeği 
yemek için işi paydos etmişlerdir. 
Evvela kadınlar, toplu olarak ye· 
meklerini yemişler ve bilahare 
ağ ı z l a r ı n ı tatlandırmak için 
birer bardak da pekmez içmişler· 

dir. 
Bundan aonra sıra erkek\eTe 

gelmi ve onlar da aynı samimi 

hava içerisinde yemeklerini yerken, 

ileriden ac ı acı bağırarak kendi-

- Evet bütün bu müessese- 1 - zmirdeki körler ve dilsizler D ft d 1 d 
!erde çalışanlar sadece körlerdir. e er ar ar arasın a mektebini islah etmek mümkün mü-
Mürettipleri,musahhihleri, tabı ma- dür? nakil ve tayinler 
kinelerinde çalışanlar, kütüphane- - lzmirdeki körler ve dilsizler Ankara - Gaziantep defter-
leri idare edenler körlerdir. mektebi çok iptidai bir şekildedir. darı Salim Seçkin Denizliye, Ay-

Körler hususi müesseselerde Bu mektebin islihı için Başveki· dm defterdarı Süleyman Ertok 
de çalışırlar: bugün Amerikada letin emri üzerine bir rapor ver- Gümüşhane'ye, Muş defterdarı Şa-
daktilu, amele, dokumacı el işleri miştim . Neticeyi henüz bilmiyorum. ban inan Mugla'ya, Muğla defter-
ve ev işleri gören binlerce kör - Umumiyetle sakat insanların darı inayet Budayıcıoğlu ·Aydın'a, 
vardır. duyusunda bir fevkaladelik var Van deiterdarı Haşilll Yanık Gi-

Körler "arasında yüksek mıdır'? resun'a, Bingöl defterdım Süreyya 
mevki sahibi olanlar görülmüşmü· - Körlerin musikiye istidatlı lrte Tunceü'ne, Tunceli defterdarı 
dür? olduklarını söylerler. Fakat bu an- Şükrü Dümer Siird'e, Deniıli def-

- Evet bugün çok yüksek cak onda bir nisbetindedir. Mama- terdarı Hakkı Ayaşlıoğlu Van'a, 
mevki işgal eden imalar mevcut- fih bir fikir edinmek için size bir Mardin defterdarı Turban Küçük-
tur. Avukat, doktor, profesör... vak'a anlatayım: kul Muş'a, Hai'1<ari defterdarı Ce-

Haıta iki kör, Amerika ayan mec- Traş sabununun kokusu ınal Gölge Edime'ye naklen ve 
!isine senato azası seçilmişler- ikinci umumi müfettişlik maliye 
dir. A merika'da dilsiz 1 er, baş müşaviri Zeynelabidin Akkök Te-

- Derslerinizi verirken tale- parmaklarını muhatapları· )drdağ defterdarlığına terfian, lz-
belerinizden birinin muhtemel la- nın üst dudağına bastırarak, ko· mir varidat müdürü Talat Tekeli 

Tam bu sırada kadınlar ara· 
sında bir çığlık kopmuş ve bun
lardan üçü kıvranmağa başlamış

tır. Bunun üzerine bütün harman· 
cılar, kadınları kurtarmak için uğ
raşmışlarsa da maalesef gayretler 
boşa gitmiş ve zavallılar kısa bir 
zaman içinde mosmor kesilerek öl
müşlerdir. 

Vak'a ad liyeye aksetm iş ve 

tah kikata başlanmış tı r. 

Voleybol maçları 
Şehriınız gençlik kulüpleri ara· 

sındaki voleybol kupa maçlarına 
bugün saat 17 de stadyomda baş
lanacaktır. Müsabakalara yarın da 
devam edilecektir. 

Evlenme merasimi 
Saimbeyli hükOmet veterineri 

B3y Ahmet Barlas ile Bayan Ke· 
male dün belediye salonunda, her 
iki tarafın akrabaları ve seçgin 
bir davetli huzurunda nikahlanmış
lardır. Yeni evlileri tebrik eder, 
saadetler dileriz. 
~.------------~ 

sun varidat kontrol memuru izzet 
Tacaloğlu Bingöl'e Divanı muha· 
sebat muddeiuıoumi muavinlerin
den Sait Kanada Maraş'a varidat 
umum müdürlüğü merkez kontro
lörlerinden Celil Okkan Gazian· 
tep defterdarlıklarına tahvilen ta
yin olunmuşlardır. 

Finlandiya körfezinde 

B u gece sabaha karşı ge
len bir Stokholm telgrafı, 

daha şimalde Stalin hattının 

münteha noktası olan Narva şeh
rinin düştüğünü bildirmektedir. 

( Der1amı Üçüncüde ) 
kaydisini hiuedebiliyormusunuz? (Devamı üçüncüde) lzmir defterdar muavinliğine, Sam-

~ı==ı R=o=M=A=N=: 8=1 ==K=A~L~D=l=R=I M=L=A=R=I N=;=K=O==K=U=S=U=='l 

• YAZAN: Reşat Enis ~ 
- Bütün doktorların ümit kestiği has

ı.mızı kurtarmak için bir de ondan me
det umdukta efendim... Pardon; pardun 
elendim ... 

- Alloooo ... Alloooo ... 

Neresi? ... 

- . . 
- Nasıl ? 

Doktor Cevdet 
nesi değil mi? 

Dahiliye 
Yakup Beyin 

mütehassısı 
muayeneha· 

- Yanlış elendim, yanlış ... Ağır has
tamıza yetiştirmek için Cevdet Yakup 
beyi ararken sizin numaranızı çevirmişiz ... 
Pardon elendim. pardon ... 

Alloooo... Allo ... 

patınız 

Yanlış oldu efendim, yanlış ... Ka. 

lOtfen ... 

Belki, yirmi telefon ... Katmer gerdan
lı adam deli mi? Sinirli mi? 

Omuzlarını kaldırarak fıkır lıkır gü. 
lüyor ve kurnaz bir iş adamı tavrile, yu. 

muk ellerini uğuşturuyor ... 

O, ne deli, ne sinirlidir: O, dahiliye 
mötehassısı Doktor Cevdet Yakup Beyin 

ta kendisidir ... 

- iKiNCi DOKTOR -

Şık aparlımanın birinci 
ranın kapısı: 

katı. 1 nu'lla-

Bertin ve lstanbul Tıp 
rinden mezun 

fakültele . 

Acısından buz terler döken, gözle
ri yaşlı kadına, oniki yaşındaki kızı soku

luyor: 

ğiz 

Anneı 

Doktorun 

sık dişini ... Sık dişi biraz ... 
yanına ilk biz girece -

ikide birde zil çalınıyor. Kapı arala

nıyor. Yeni bir yabancı hasta, kalabalık 
salona ümitsiz bir göz .atıyor. Beyaz 

gömlekli, tombul, süslü bir genç kız, ar· 

tık her yeni geleni: 
- Bu gün hasta çokl 

diye çeviriyor. Ve, onlar, bu hastası 

çok doktorun siyah kaplı defterinde gün, 

saat almadan gitmiyorlar ... 

Buruşuk yüzlü bir hasta, kendinde, 

süslü gene kızdan doktoru sormak cesa
retini buldu: 

- Muayeneye ne zaman başlanıyor, 

kuzum?I 

Zeki bir insandı o: Hastalarını teker 
teker savıp, bekleme odasını yeni ge
lenlere boş gösteremezl 

-ÜÇÜNCÜ DOKTOR-

Karagümrük, Edirnek~pı, Silivrikapı, 
Kocamıstipaşa, Aksaray, Fatih .. lstanbu

lun en hatıra gelmeyen kenar semtleri, 

saçlarına kır düşen iyi yürekli doktoru 

tanıyordu: Cağaloğlunun en ıssız bir k.ı· 

yısında, mütevazı bir evin iki odasını 

tutmuştu. Biri, iki eski koltukla bekleme 

odasıydı. Ötekinde hastalarını muayene 
ve tedavi ediyordu. 

Bekleme odası günün her saatinde 
boştu. Amma, muayene odasının hastasız. 

kaldığı olmuyordu. 

Körler alfabesi · dikine konul-

muş altı mustatili ihtiva eden - Dahiliye mütehassısı Doktor Cev-
bir kutudur. Her mustatilin üzeri- det Yakup Beye deyiniz ki, hastanız bu- yor: 

Dr. İSMAIL TUGRUL Beyaz gömlekli, tombul kız fıkırdı-

O, muayenehanesi kalabalık görünsün 

diye hastalarını saatlerce bekletmiyordu. 

Diğer mütehassıslar gibi mahalle arala· 
rında beşer lira aylıkla tutulmuş propa

gandacı kadınları yoktu. Dışarlıklı has

tayı, muayenehanesine getirmesi içfo , 

otelcilerle ortaklık ta etmiyordu. Müte
vazı evinin kapısına bir ulak tabela bile 

asmamıştı. 

ne bastırıldığı zaman alttaki ka- gün ayağa kalkmıştır... Ölümlerden kur- Muayenehanenin bekleme odası, kom· - Şimdi elendim... Doktor biraz 
aıtta kabartma bir nokta meydana d - h t d .

1 
le. Bir tek boş yer kalmadı. meşgul de ... Tahlil yapıyor da ... 

o tar ıgınız as a a, aı esı' d · 
l
. h ı · d e sonsuz mın- p d gelir. 6 müstait ın usu e getir iği encerenin ibinde oturan sarı be- Ne yaııkl lztırap içinde kıvranan bu 

k 
- netlerini . •. • kabartma nokta ile igıt üzerine nizli, ölü gözlü adam sancıdan kıvranı· soluk yüzlü, ölü gözlü hastaların hiç biri 

65 muhtelif şekil çıkar. Bu, Alfa- yor. Kalorilerin yanında bacak bacak de bilmiyor ki; kıza « tahlil yapıyor 1 » 
beyi teşkil eder. - Canım, Doktor Cevdet Yakup üzerine atan kırantanın sabrı taştı: Da- dedirten mütehassıs lsmil Tuğrul, şu an· 

-Gezdiğiniz yerlerde sakat ço• Beyin muayenehanesi değil mi rıraıı? kikada bir yeleğinin cebinden saatini çı- Ja, geniş maroken koltuğunda tatlı tatlı 

:-..,Ll!!:":!~::-:.__..içiiıı~k!!l!ar~a=m~a:h:_s~u::ır:ta)h~ı~il~m~ün::A;ı;::e~Hii:l.Je~-!:::::. ___________ ~-~..:.---.;..,~k~a~r~ıy~o~r~; ~p~o~f~u·r·d·anıııy~o·r· ... ·········~k~e·ı·tilr~mektedir ... 
l Devamı var ) 
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UÇAN 
kaleler 

Moskova
da hayat 
normal! 

Tokyo' an 
gelen rapoi"' Diktatörler, yurtdaşın kelam 

hürriyetini, fikir hürriyetini, yazı

hürriyetini batta düşünce hürriye· 
tini tanımıyorlar. Yani yurtda!ı 
insan saymıyorlar. Bu idareler yu· 
zünden kürrei arz uşaklarla müra
ilerle, şakşakcılarla, casuslarla, 
juroalcılarla dolmuştur; ablak sıfı
ra inmiş, tereddi alabildiğine hız· 
lanmıştır. Milyonlarla kukla birkaç 
put despotun zevki için, keyfi için 
kaprisleri için bila fasıla emirle 

takla atıyor. 
Bunun sonu ne olacak; uşak

lık terbiyesi ile yetişen nesiller 
yarın bu memleketleri nasıl idare 
kabiliyeti gösterebilecekler; ma· 
lumcİur: Millette h ii k i m iyet 
tanımam a k m a h k ü m i Y e t 
değil midir ? Mahküm ve esir küt· 
le hür ve muktedir. bir idareci 
zümre yaratabilir mi ? Köpekten 
~slan, kargadan kartal doğması 

mümkün müdür? 
E.vet; fertlerde de, milletler· 

de de maalesef « kavmin zayifı te· 
pelemesi » kanununun cereyanı 

görülüyor. Halk mefhumu bir ha
yal olmaktan kurtulamadı. Millet· 
ler müstebitlere kıymet vekdikçe 
müstebid de etrafındaki tufeyli 
halkanın telkinleriyle hareket edin· 
ce ferdlerin, beynelmilel bir ade
let düstüru her camiaca muta ol
madıkça da zayıf milletlerin hak· 
iddialarına imkan yoktur. Hak, gü· 
neşin yaratıldığı saniyeden düne 
kadar olduğu gibi bugün de riya· 
nın, denaetin, iftiranın, yalanın ve 
kuvvetin zebunudur. 

Belki yarın böyle olmıyacak

tır; fakat o « yarın » ın yüz se
ne sonra mı, bin sene sonra mı, 

onbin sene sonra mı geleceğini 
maalesef hiç kimse kestiremiyor. 

• • 
Minimini çırpıntıları güneşin 

ışığile gümüşlenen Akdenizde Pro· 
vidans vapuru arkasında köpükten 

bir şehrah bırakarak ilerlerken Ali 
ağabeyin pareyasını teşkil eden 
Seyrek basan Ahmet, Çağanoz 
Selim Parmaksız Şevket te her 
kes gibi uyanmışlardı. Ali ağabey 
kıpkırmızı gözlerini bir müddet 

oiu~turduktan sonra arkadaşları· 
na sordu : 

- Akşamki ayı ne oldu be? 
- Ambara tıktılar .. 
- Öteki felaket?. 
- Sintinide, kodeste ... 
- Sahi., Öyleyse gidip ayıyı 

bulmalı ... 
Havız Mıstıva da yeni uyan· 

mıştı. Başında bir ağrılık vardı. 
Akşam ki badirede sarık bir tara
fa lata bir tarafa, ayakkabıları , 
bir tarafa gitmişti. 

Hıyar ibni armut bir müddet 

şaşkın şaşkın etrafına bakındıktan 
sonra üstündeki çuvalları attı; sil
kinip ayağa kalkarak fesini, sarığı
nı, cübbesini, papucunu topladı. 

E.vvela sarığı fese doladı, başına 
geçirdi. sonra diğerlerini giydi ve 
kendi kendisine düşünmeğe başla
dı. 

Akşam ne olmuştu? Sırtında· 
ki lata neden ve nasıl çıkmıştı? 
Kendisi ambara nasıl gelmiş bu Üs· 
tündeki çuvalları nereden bulmuş· 

tu. 
Telaşla heybesinin bnlundu

ğu yere baktı; heybe yerinde du· 

ruyordu. Kalktı, :heybesini yokla· 

dı. içindeki don, gömlek, tulum 
peyniri, ekmek tamamdı. 

Müsterih oldu, tekrar düşün• 

meğe başladı: 
E.hli islimın sofrasına oturup 

imam suyundan bir kaç kadeh İÇ· 

tiğini biliyor, fakat ondan sonrası· 

nı bir türlü hatırlayamıyordu. 
Havız Ali ne olmuştu? Galiba 

daha erken kalkmış, güverteye 
çıkmıştı. 

O da güverteye çıkarak ar· 
kadaşını bulmalıydı. 

Bu kararla doğruldu ve mer· 
divenleri tırmanarak ambar agzına 
çıkar çıkmaz Ali ağabeyle karşı· 

!aştı. 

Sayın okuyucularımı
za ve matbaamız 

mu,terilerine 
Muvakkaten gazetemiz ve mat· 

baamız tahsildarlıgında çalıştırıl· 
akta olan Selahettin Suvar'ın 

bundau sonra bizim namımıza µa
ra tahsiline selahiyeti bnlunmadığı· 
nı sayın okuyucularımıza ve mat· 
haamız müşterilerine bildiririz. 

Oooo sultanım; sabah şerifler 
hayrolsun .. 

-Zabah şerıllerin hayrolsun" 
- Nasıl hocam, rahat uyudun 

mu bari? 
- Uyumuşum. Ben akşam ne 

oldum be? 
Ay bilmiyor musun? 

- Aah .. 
- Anlatayım: İmam suyunu 

çekince sana mintarafillah bir ev· 
liyalık geldi. Başladın vazetmiye ... 

- Demeyindi gayrik .. 
- Peygamberimizin öliisünü 

öpeyim ki 
-Büyük yemin etme be ... 

Sen mecbur ediyorsun ho-
cam,. 

Sonra? 
Sonra öyle ayetler, öyle 

hadisler okudun ki yanımızda bu· 

{Devamı var} 

Ama Öğretmenle 
Bir Mülakat 
(Baştarafı ikincide) 

nuşan insanın dudağının hareket
lerinden ne söylediklerini anlıya. 

biliyorlar. 
Amerikaya ikinci gidişimde 

hem kör, hem sağır bir arkadaşı· 
mı ziyaret ettim. 

- Beni tanıdınmı? 
Diye sordum. 
ilk anda bini tanıyamadı ve 

asabi asabi: 
- Tanıyamadım, 

dım 1 dedi. 

tanı yama· 

Tekrar üstümü, başımı iyice 
kokladıktan sonra Arşımed gibi 

birdenbire: 
- Mister Enç siniz 1 diye ba~ 

ğırdı. 
Bu defa ben tahammül ede-

miyerek sordum: 
- Nasıl tanıdınız? 

- Tr.ş olurken yine her za-

manki traş sabununu kullanmışsınızl 
Dedi. • Bay Milat E.nç'in, Halkevİn· 

de yaptığı konuşmayı müteakip 
göstermiş olduğu filimden Ameri
ka körlerinin müstahsil vaziyette 
bulunduklarını, mükemmel •por 
yaptıklarını, dans ettikleri"i, sat· 
ranç oynadıklarını gördükten son

ra, memleketimizdeki körlerin kıs· 
mı azamının hala cami kapılarında 
dilenmesi hakikatan acıklı değil
midir? 

Mustafa Özdemir 

19 Temmuz 1941 
Cumartesi 

YJL, 1941 • A y,7 Gün, 200 Hızı• 75 
Rumi 1357 - Temmuz 6 
Hicri 1360- CemazllllAhlr 24 

Berlinliler yakında 
Amerikan dev tay 
yarelerinin sesini 
duyacaklar 

Londra 18 (a. a.) - icar ve 
iare proğıamı murakıbı Hopkins 
ve Ruzvelt'in hususi miişavirlerin~ 
den biri dün akşam Londraya gel 
mişlerdir. Haber alındığına göre, 
1.iyaretin hedefi icar ve iare kaou 
nunun lngiltereye taalluk eden hu 
suslarının tatbikatını tetkik eyle. 
mektedir. 

Nevyork 18 (a. a.) - Bir 
Amerikan gazetesi diyor ki: 

« Amerikan ağır bombardı
man tayyarelerinin sesi yakında 
Berlin iizerinde işidilecektir. Bu 
dev tayyarelerin Berline karşı kul 
!anılmak için lngiltereye sevk 
edilmek üzere hazırlandıkları mem
nu niyetle öğrenilmiştir, 

Berlinlilere bir gece Ameri
ka! ılardan bir mesaj götüreoek 
olan bu tayyareler devamlı bir suret
te buraya gelmektedir.» 

Londra 18 ( a.a ) - Londra
nın resmi mahfilleri, lngilıereye 
gelen Amerikan tayyareleri hak. 
kında dün akşam cesaret verıcı 

haberler vermişlerdir. Amerikadan 
iki motörlü Lokhed, dört motör. 
lü Konsolid Liberator tipinde Hud. 
son uçan kale ve Cesalya deniz 
tayyareleri hava yolile ve zayiat 
vermeksizin her ırün lngiltereye 
gelmektedirler. 

lngiltere de bunların teşlim iş 
!eri tanzim edilmiş bulunduğundan 
şimdi artik inkişaf halinde bulu
nan Amerikan istihsalatı böylece 
lngiliz hava kuvvetlerine iltihak 
edebileceklerdir. 

Diğer taraftan tayyareleri İn· 
giltereye getirecek pilotların ka

bil olduğu kadar hava yolile Ame· 
rikaya dönmeleri için lazımgelen 
tertibat da alınmıştır. Bu suretle 

Aınerikada sevke amade teyyare
lerin pil.nt nokaanı yüzünden ln
gitereye gönderiJememc!inin de 
önüne geçilmiş bulunmaktadır. 

Almanların mağlup edi· 
leceği muhakkak 
sayılıyor 

Rumenler "Besarab
yanrn Sevkülceyş ba· 
kımrndan anahtarları 
elimizdedir . ., diyorlar 

Moskova 18 ( a. a. ) - Sov
yetlerin uğrıyabileceği muvaffaki
yetsizlikler ne kadar mühim olur· 
sa olsun neticede Almanların 

mağlOp edileceği muhakkaktır. 

Bir hafta evveline nazaran 
bir kat daha artmış bulunan bu 
itimadı telkin eden şey, Alm&n 
ileri hareketinde görülen ağırlık
la İngiliz - Rus ittifakının yap· 
tığı emniyet verici tesirdir. Bu 
tesir Moskovada hakim olan zih
niyet ve Sovyet propagandasının 
kullandığı lisanda bariz bir suret
te görülmektedir. 

Moskovada günlük hayat bir 
hafta evveline nazaran şimdi da
ha normal bir seyr takip etmekte
dir. Sinemalar, tiyatrolar hınca 

hınç dolu olduğu gibi, nehir ke· 
narındaki meşhur kültür ve istra
hat parklarının gazinoları, lokan· 
taları ve açık hava tiyatroları da 
bu sıcak • ve mihtaplı gecelerde 
mütemadiyen dolup boşalmaktadır. 

Rumen tebliği 
Bükreş 18 ( a. a. ) - Ro· 

manyada Alman - Rumen umu· 
·mi karargahının 5 numaralı teb. 
!iği: 

Beserabyanın Sevkülceyş ha· 
kımından anahtarı mesabesinde 
olan noktaları elimizdedir. Kones
ti'de yapılan işğal hureketiyle kit· 
le halinde temiL!ik bitmiştir. Ho
tin, Soruca, Orhey ve Chisinan 
işgal ~dilmiştir. 

Sovget tebliği 

Amerika Cümhur
reisi, deniz müşa
virleriyle görü,me
ler yapıyor 

Vaşigton: 18 [a, a.) - Ruz· 
velt dün akşam Hariciye müsteşarı 
Samner Vels'le birlikte, Tokyo'dan 
gelen diplomatik raporları gözden 
geçirmiş ve müteakiben deniz mü· 
şavirleri Bahriye nazırı Albay 
Knoks, donanma başkumandanı 

amiral Stark, Atlantik filosu ku· 
mandam King ve Bahriye harekat 

şubesi harp planları bürosu şefi 
Törnerle görüşmüştür. 

Her ne kadar içtimaa iştirak 
edenler beyanatta bulunmaktan 
imtina etmişlerse de şark vaziyeti
nin konuşulduğu zannedilmektedir. 

/ ngiltere Uzak· şarktaki 
vaziyeti dikkatle 

takip ediyor 
Londra: 18 [a. a.] - Milli ve 

beynemilel vaziyetin inkişafını karşı 
lamak için Japonyarıın kabul ede· 
ceği battıhareketin ne olacağı ala· 
kayla beklenmektedir. Japonya hü· 
kümeli, Japon menfaatinin nerde 
olduğu suali karşısındadır. 

Bu menfaat Almanları memnun 
etmek için Busya'ya hücum etmek· 

te midir, yoksa Hindiçiniden ve 
Siyam' dan üsler istemek lazımgelir· 

se cebren almakt~ mıdır? Ve ya
hut da Çin • Japon muharebeleri· 
nin neticesine varabilmek lçin bi:
karar vermeden vakit kazanmakta 
mıdır? 

Anlaşıldığına göre, Japon hü· 
kUmetine ikinci hal çaresi en mu
vafık görünmüştür. 

Müstakil Fransız ajansına gelen 

haberlere göre, Japonların :sıekle
rinin, muhtelif maddeleri Vişiye de 

telbiğ edilmiştir. 
Moskova 18 ( a. a. ) - Sov- Bu maddeler arasında şunlar 

yet istihbarat dairesinin tebliği: vardır: 
17 Temmuz günü kıtalarımız Hindiçini'nin .şimalinde bulu-

Psok, Porho(, Polotsk, Smolen.sk, nan Japon kıtalarının arttırılması; 
Novograd- Volinsk istikametlerin- 2- Bazı istihkimların 15 se-
de ve Besarabya cep•esinin bir ne müddetle Japonya 'ya icar.: 
kı,mında muharebelere devam et- 3- Komşu limanların kontrolü 

Yunanistan da Sovyet· mişlerdir. Bu muharebeler netice- için Japon kuvvetlerinin karaya 
sinde kıtalarımızın vaziyetinde ihracı; 

ler birliğine müzahirdir h"ç b" d · · "kl"k ı ı ır egışı ı o mamıştır. 4- Saygun'a b" on ın askerin 
Londra 18 ( a.a. ) - Yuna· 17 Temmuzda hava kuvvet- gelmesi; 

nistanın Londra elçiliği Yunan !erimiz yarısı motörlü olan düş- 5 H 
- indiçini'de Japonlara kar· 

başvekili Çuderos tarafından cenu· man kuvvetlerine karşı hareka"tta h 
şı areketlerin durdurulması; 

bi Afrikadan aeçerken yapılan bulunmuş ve hava meydanlarında-
6 6- Matbuatın ve radyo neşri-

beyanatı neşretmektedir. ki düşman tayyarelerini tahrip yatının Japon kontrolüne tabi tu· 

Ç d · · k" etmişlerdir. uderos emıştır ı: tulmuı ve Japon malları için mü-
• Yunanistan Sovyetler birli· 16 ve 17 Temmuzda 96 Al- sait bir tarife. 

ğine kayitsiz ve şartsız tam tesa- man tayyaresi tahrip edilmiştir. Büyük Britanya hükumeti Uzak 
nüdünu ilan eder. Yunanistan ha- Biz 23 tayyare kaybettik. şarktaki vaziyeti büyük bir alaka 

len mevcut içtimai partilerin inki· Bulgar Ba vekili Roma- ile taki~ etmektedir . 

şal ve tekamül hakkındaki noktai ~diyor Amerıkalılar lzlandanın 
h b k k . ya g . ~ ı· . t . tt'I nazarını esa a atma sızın hürrı· Sofya 18 ( a. a. ) _ Bulgar ışga ını asvıp e ı er 

1 
B -ı yet davası yolundaki mücadeleye ajansı bildiriyor: Nevyork 18 ( a.a ) - Ameri. 

u No''betcı' eczane devam etmektedir. Ve müşterek Bul~ar başvekili Fı"lofla har"ı· kadaki şehirler ehalisı"nı"n yu"zde gece _ 0 

. - düşmana karşı yaptığı harpte elin ciye nazırı Popof 21 temmuzda 60 ından fazlası, reisicumhurun 
Halk Eczanesi de bulunan bütün vasıtalarla Sov· Romayı resmen ziyaret edecekler- lzlandaya Amerikan k t ı ·· d' ı a arı gon-

( Tarsus Kapısında ) yet birliğine yardım edecektir.» ır. dermesini tas · t kt d" 
JJı:::==~;;;;;~~;;;;;~~~====~~~;;;;;;;;;~;;;;;;~;;:;;;;;;;:::=:=====:::====::::::::::::::::::::;;~;;;;;:;;;;v~ıp~e;;m~e~~e~ır~.:::~ 

~ ~ Bulgaristanda lhtikürla Mücadele 
''==========================~::==:=:=================' 
B ulgaristanda ihtikirla mücadele ş'.d?e~le his haline gelmiştir. Ekmek, bell.iba~lı bir gıda 

devam ediyor. Bir ticarethane sahıbı, ıh· maddesidir. Lord ile Lady kelımelerinin ek· 
tikir yaptığı takdirde, uzun muameleye lüzum mekle alakası vardır. Saksonların dilinde Lord 
kalmadan, hemen ağır hapis ve para cezaları· kelimesi «ekmek yapan•, La_dy kelimesi « ek-

k mek tevzi eden kadın • manasına gelir. 
na çarptırılıyor, müessese ve dükkanları apa· 

• 1 Yeni usulde hamur yuğurmak sanatı, 
tılıyor. Kapatılan dükkan veya magaza ara 
« ihtikar yaptığından kapatılmıştır » ibaresi 19 uncu asırdan itibaren başlar. Orta çağlar-
y•zılı büyük matbu kiiğılar yapıştırılıyor. Muh- da çavdar ekmeği yapılıyordu. Bugün en iyi 

tekirler sürgüne gönderildikleri gibi, uzun ekmek portakal suyile yapılı'.'aktadır. Portakal 
müddet ticaret yapmaktan meoediliyorlar. suyile ypılan ekmek, en nefıs ekmek addedi

lebilir. 
Vaziyet dolayısile bir maddenin tükene· 

ceği hissedilince hükQmet hemen o maddeye el 
koymakta ve fiatını tesbit etmektedir. 

Nitekim geçen gün Sofyaya düşen ceviz 
büyüklüğündeki dolü şehirde ve havalisinde 
kırılmadık pençere ve vitrin camı bırakma· 
mıştı. HükOmet derhel memlekette bütün cam
lara vaziyet ederek her türlü camların kalın
lık ve büyüklüklerine göre fiatlarını tesbit 
etmiş ve camcıların ihtikir yapmalarının önü· 
nü almıştır. Fiatler ve cezalara çarptırılan muh· 
tekirler gazetelerle de ilan edilmektedirler. 

• 
1 
Lord ne demekmiş? 1 İngiliz . ~!imleri~· 

. den hırı yazdıgı 

bir eserde diyor ki : 
- insanlar binlerce senedenberi ekmek 

yiyorlar. E.kmek yemek insanlarda tabii bir 

• 
Mektep ve sinema] Filirn ve sinema 

Yalnıı eğ 1 ence 
vasıtası olmakla kalmamıştır. Şimdi bundan 
ders verme ve terbiye cibetin<ien de istifade 
edilmektedir. Bunun başlıca delili filim mues
seselerine mektep ve diğer İrfan müesseseleri 
tarafından verilmekte olan siparişlerin seneden 
seneye artmış olmasıdır. Mesela 1940 senesi 
zarfına Almanyadaki filim müesseselerine mek
tepler tarafından 840,779 filim sipariş edilmiş· 
tir. Siparişlerin hepsi de bu günkü şeraitin 
gayet müşkül bulunmasına rağmen yerine ge
tirilmiş ve filimler mekteplerin idarelerine tes
lim edilmiştir. 

Askeri mektepler tarafından da 63,512 
filim sipariş edilmiştir. 

leri tarafından sipariş 

Diğer irfan müessese· 
olunan filimler 12,626 

dır. Almanyada filim imal eden müesseselerin 
sayısı bini bulmuştur. 

Bir agaçta aç 
aprak var? 

• 
Ormanlar, mahrukat 
ve inşaat malzemesi 
vermeleri, sular tara

fından toprağın sürüklenmemesine yardım et
meleri, yerlerin yeşile bürünerek güzelleşmesi 
ve havayı temizlemesi bakımindan çok büyük 
ehemmiyeti haizdir. 

Bu sebeple bütün memleketlerde hüku
metler, ormanları ekseriyetle hususi mülkiyet· 
ten çıkararak kendi idarelerine almışlar, ağaç· 
lan ve ormanları tahrip edenlere karşı cezalar 

koymuşl~r. ormanların muhafazası için kanun· 
lar çıkarmışlar, orıranları koruma cemiyetleri 
teşkil etmişler, mekteplerde ağacın ve orman· 
!arın ehemmiyetini, küçük yaştan çocuklara 
aşılamağa başlamışlardır. 

Bir nebatatçı ağaçlarda yaprakların ne mik· 
tar olacağını sabır ve gayretle saymıştır. Bu 
ilimin hesap ettığine göre, 37 santimetre kut
runda olan bir kayın ağacının 119,000 yaprağı 
varmış. Diken yapraklar denen çam ve mazı 
gibi ağaçların yaprakları ise yukarıdaki yekün
dan daha fazla çıkmıştır. 40 - 50 !'lantimetre 
kutrunda bir çam ağacının 10 ~ 12 milyon ara
sında, 60 - 70 sıı.ntimetre kuturhı bir çam aiacın 
ise 40 . 50 milyon yapraiı olduiu anlaşılmııtır. 
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Tarihin göremiye
ceği muazzam 

harp 
- Baştarafı ikincide· 

Daha Alman tebliğlerinde yer alma
mış ulan bu haber doğru ise, o 
zaman, Almanların, hemen hemen 
Finlandiya ceph iyle iltisak pey
da etmek üzere olduklarına hük
metmek lazımdır. Bu şehrin düş· 

mesinin üç büyük neticesi ola· 
caktır : 

1 - Almanlor Leningrad'a 
garpten 120 kilometre mesafede 
bulunacaklardır. Bu şehirle Lenin
grat arasında esas bir müdafaa 

hattı olmadıırına göre buradan şarka 
doğru ilerlemek daha kolay ola· 
caktır. 

2 - Narva'nın düşmesiyle, 
bütün E.stonya düşmüş olacak, bu 
meyanda Reva! - Tallin şehrinde 

bulunan mühim kuvvetler ihata 
edilmiş bulunacaktır. 

3 - Bütün Baltık sahili ev
velce de tahmin ettiğimiz gibi 
tamamen Alman hakimiyeti altına 
geçmiş olacak, ve Sovyet donan
masının Baltık'ta dayanacak üs· 
!eri kalmıyacaktır. 

Narva'nın sukutu 

Ş ark cephesinin şimal hareka
tı hakkındaki sözlerimizi hü

lasa edersek diyebilirizki, bu şeh· 

rin düşmesi, fransız harekitı es
nasında Abbeville'in düşmesi ile 
mukayese edilebilir. Or.eda nasıl 

Flandr cephesi, Fransadan ayrıl· 

mışsa, burada da Baltık ve E.ston
ya cephesi, Sovyetler Birliğinden 
tecrid edilmiş olmaktadır. Ve ni· 
hayet Narva' dan uzun menzilli 
toplarla, Sovyetlerin Finlandiya 
körfezindeki Kronştat iislerini döv
mek kabildir. O zaman Leningrat 
garpte bir müstahkem mevkiden 
mahrum kalabilecektir. Bu esnada 
Finlandiya körfezininin şimalinde 

Ladoga gölünün iki tarafında bu
lunan Fin kuvvetlerinin ilerleyişi
ne de hizmet edilecektir. Çünkü 
Finlandiya' da Viburg şehri ile, 
Koksholm arasında müdafaada bu· 
lunan Sovyet kuvvetleri, Lenin
grat hattının zayıflamasiyle, arka· 
!arının zayıfladığını görecekler 
ve ihata edilmek istemezlerse, o
zaman çekilmeğe mecbur olacak· 
lardır. Bu takdirde Fin ordularının 
da cenuba doğra akmaları kolay· 
!aşacaktır. Bundan dolayı Naıva
nın Lir çok cihetten büyük ehem· 
miyeti vardır. 

Smolensk düştü 

Ş imdi şark cephesinin şimali
ne bir nokta koyduktan son 

ra harta üzerinde sizinle beraber 
biraz daha cenuba doğru inelim; 
cenuba dedimse, tam cenuba de~ 

ğil, Minsk ! Smolensk - Moskova 
yoluna, bir bakalım; 

Dün bir D.N. B. tebliği, Be· 
yaz Rusyan,nın merkezi olan Minsk 
in hemen 310 kilometre şark şi

malinde bulunan Smolensk şehri
nin Almanların elinde bulunduğu· 
nu haber vermekte idi. Bu hesab· 
ça, Almanlar, Dniyeper nehrinin 
bel verdiği köşe ile, şimalde Di
vina arasında uzanan Stalin hattı

nı bu noktadan da hayli yarmış 

olmaktadırlar. Alman tazyıkının 

buraya Vitebsk' ten teveccüh etti
ği anlaşılmaktadır. Smolen•k ga
yet mühim bir merkezdir. Bura
dan Moskovaya kadar olan me'3· 
le 375 kilometredir. Burası Val
day vidisinin garp kısımlarına isa
bet ettiğinden oldukça arızalı sa· 
yılır. Fakat bo arızalı tabirini dağ 

!ık manasına almamak lazımdır. 
Smolensk bu mıntıkanın nisbi bir. 
şekilde arızalı bir yerdir. Ve Smo· 
lensk alındıktan sonra Moskova 
yolu, buradan da Almanlara açıl
maktadır. 

Merkez cephesi ve 
Beserabya 

M er kez cephesinde Almanlar, 
Novograd · Volinsk isti-

kametinden Kiyef'e doğru hare
ketlerini şiddetlenmişlerdir. Fakat 
eğer Smolensk düştüyse, Almanla
rın buradan yelpaze şeklinde açı
larak, bir kollarını Dniyeper vadi
si boyundan ve Stalin hattı geri· 
sinden, Kiyefin arkasına doğru 

göndereceklerinden şüphe edile· 
mez. Çünkü şimdiye kadar tatbik 
ettikleri usul budur: müstahkem 
mevkileri arkadan sarmak. ve el
lerine külliyetli miktarda eşir ve 

malzeme geçirmek! 
Daha aşağıda da Alman fler• 

Jemcsi devam etmektedir. Dlinkü 
Alman tebliğine göre Be.s:ırabya
nın merkezi olan .Kişnev alınmış
tır. Buradlln da hareki.tın Odesa 

/Deuamı Dördüncüde] 
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4 BUGÜN 

Ellmizdekl stokun tükeıı me ıhti· 
ınalint gözönünde tutarak ve 
geç k•lmıJ olmamak ıç i n büy ük 
fedaklrlıklar pahasına ge tı rt

meOe muvaftak olduğumuz 

"1941 Süper" seriaı, at\izeteri· 
mizden geç kalmadın bir t11ne 

almaOa bu gilnden acele edin ı z . 

Radyo ematörlerl nezdind• 
bQyUk bir muvaffaki yet kazanan 
1941 mod•llırlmiz neşriyatı alış, 
•••in tabilllOI ve zerafetferi 
nokta•ından birer $aheser 
oldukları gibi fennin en son te· 
rakkılerinl de cam i bulunm•k· 
tadır ki P H 1 L 1 P S radyo 

19 T~mmuz 1941 

Dikkat.. Dikkat •• 
İskerderun soğuk olukta 

Yeni Otele İniniz manzara
sını bir defa görünüz. 

Fiyatlar herkese uygundur 
Yemekli yatak 2 lira 
T ı-k yatak 75 kuruş 
Çift yataklar 65 ,, 

OTEL MÜDÜRÜ 
Süleyman Atlanç _I 
13/ 19 26 1006 

Bir Muhasebeci 
iş Arıyor 

Satı ş Yeri: Raşit Ener müessesesi Belediye Caddesi ı No: 61 P. K. 20~Tlı,1f7 

Fabrikalar ve ticaretha -
ne muhasebesine a ş i n a 
ve muhasebeci iş arıyor. Bit 
!is anbarına müracaat. 
17 - 19 -22 1o3o 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve · müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 

yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 

yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDESLER .. 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

BU A K Ş A M iki film güzel Birden 

J 

Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

Ere 1 i B i ııs em 
mJjCEMİLEl'jJ 
Bl Hurmalar Altında EJ 

TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 

il 
Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FİLMİ 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 
Bugün gündüz matinada iki film birden 

1- CEMiLE 2- HA YOUOUN AKIBETI 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplar1 

i941 iKRAMiYE PLA~t 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 
1 Adet 
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" .. 2000. .. 
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" 
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" 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 377 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. N•şriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YA. VEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbantı- Adana 

Senenin en güzel iki büyük timinden 
hazırlanan müstesna programı 

(BU AKŞA ) 

YAZll~{ SimlEtilA' da 
GÖRÜNÜZ 

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

F 1 L M 

Kadın Parmağı 
Fransızca sözlü filmini gidip görünüz 

TÜRK saziyle özenilen... TÜRK musikisiyle güzelleşen 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

En büyük Türk şarkılariyle süslenen büyük şark 

FiLMi 
Pek Yakında 

NE ŞEKER ŞEy 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan maada her gün saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asri Sinema karşısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

İLAN 
Seyhan vilAyeti daimi 
encümeninden: 

1- Adana - Kozan yo
lunun 7-10 km; leri arasında. 
ki şosa inşaatı ( 34331 ) lira 

( 66 ) kuruş üzerinden kapalı 
zarf usulile e~ siltmeğe konul
muştur. 

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

3- İsteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 

görm~.k için nafia müdürlüğü 
ne muracaat edebilirler. 

4- İsteklilerin (2574) lira 
(87) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası 
alınak üzere bu miktar iş yap· 
tıklarına dair bonservislerini, 
iki adet fotoğraflarını; bir adet 
(38) , bir adet ( 8 ) kuruşluk 
damgı. ve bir kuruşluk tayya
re pulunu yukarıda ikinci 
madede yazılı günden 3 gün 
evvel dilekçelerine bağlamak 
suretiyle vilayete müracaatla
rı lazımdır. 

5 - Posta ile gönderile
cek mektupların tış zarfı mö
hür ınumu ile iyice kapatıla
caktır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

8-12-15-19 979 

• 
DiKKAT: 

Sık Bayanlar Dikimevi 
( FERİHA ERDİNÇ ) 

• Atelyesini Kolordu karş ı s ında 20 nolu sokakta 
77 nolu eve nakletmiş tir. 

Kıymetli müşterilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııumıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ASR.i SİNIMA(SNIN ~ 
V AZLIK BAHÇESimtDIE = 

BU AKŞAM 
F +;+ +++• <'!,+!++ + + + + ~. + 'i!fi + + + +i!: ++ + 'ie+ • ., •• +•+•+•~ 

İKİ SEVİMLİ GENÇ YILDIZ 

,.- MICKEYROONEY 
JUDY GARLAND ..... 

ı-r ....... ....,~ ....................... .... ~· ~~ . 
= ~!r:.:BAHAR; 

.'J.,_. .................... t · ......... •.·t-· .... -·. -· • 16.;::;;&~-.:::.&...:;;..ı-~~~a:;:;.ot.A.:;:;.&~ -

~; 
Enson dansları, en şakrak şarkıları en son 

3 

revülerile süslü film;yJe sizleri iki saat 
neşe ve zevk içinde eğlendireceklerdir . 

iLAVETEN: Holuvot Maymunları 
RENKLi MIKI MAVUS 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııw 
, 

Bir tahsildar aranıyor 
Matbaamız tahsildarlığında çnlışmak üzere orta mektep mezunu ve 

ask erliğini yapmış bir memur arayoruz. ·rahsili daha yüksek olanlar ter· 
cih edilir. isteyenlerin idare Müdürlüğümüze müracaatları. 

Tarihin göremiye-
w. 

cegı muazzam 
harp 

{Baştarafı Üçüncüde J 
v<l Akkerman istikametinde şar

ka doğru inkişaf ettirileceği tah
min olunabilir. Çünkü burası alın· 

dıktan sonra D.1iyeper'in aşılması - J 

na çalışılacak, ve harekatın Ukray-
nr dahilinde inkişaf ettirilmesi 
imkinları aranacaktır. 

Netice 

S ö•lerimizi hülasa edelim : 
ovyet - Alman cephesi bo

yunca şimdiye kadar tarihin gör· 
meJiği, ve belkide bundan sonra 
senelerce daha göremiyeceği mu· 
azzam bir harp olmaktadır. Göre· 
miyeceğ! diyoruz. çünkü bu cephe· 

: de öen inunları ve kaybedilen 
malzemeyi yerine koymak için mu
hakaak seneler geçecektir. Bizzat 
Alman tebliği dün bütün cevhede 
9 milyon insanın çarpıştığını söy· 
!emektedir. Cephe. 2400 kilomet· 
re olduğuna göre, beher kilomet
re de 3750 kişi çarpışmaktadır. 

istatistik meraklılarını tatmin et
mek için söyliyelimki, bu hesapça, 
beher metreye aşağı yukarı 4 a· 
dam düşmektedir. Yani her met
rede iki kişi karşısındaki iki kişi

yi ölmdürmege çalışmaktadır. 

• Filhakika cepheyi düz bir hat 
1 telakki etmek hatadır. derinliği 

Fransada ziraat ve iaşe 
nezaretleri birleştirildi 

Vişi 18 ( a,a. ) - Resmen 

bildirildiğine göre, Ziraat nazırı 

Kazyu istifası kabul edilen Aşar'ın 

yerine iaşe nazırlığına tayin edil

miştir. Kazyu hem ziraat nezareti

ni , hem de ia'e nezaretini idare 
edecektir. 

Bu suretle bu iki mühim ne

zaret bir kişinin uhdesinde birleş· 

tirilmiş oluyor. 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : • • : Bir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K • 7) Kelvi- : 
! natör buz dolabı acele sa- S 
: tılıktır. : 
• • ! Tahsin Salih Bosna ! 
• • : Tel: TABO Abidin i 
: Paşa caddesi Tel: 274 : • ••••••••••••••••••••••••••• 
de vardır. Fakat buna mukabil 

bataklıklar, nehirler, ormanlar bu 

derinliği amorti etmekte ve rene .. 

ne hesabı, kan ve ölümün lehine 

çıkarmaktadır. 


