
r Başmuharriri: Cavit Oral '\ 

ÇARŞAMBA 

23 
Temmuz 

1941 

iDARE YERi ı Yeni 
l•taıyon caddesi • Adana 
Telefon ı 138· Posta K. 48 

~ 

Abone : Yıllıl• 14, Allı 
aylıtı 7 Lira, aylıl• 1,25 Kr. 

. 

Yıl; 1 No. 275 
lıln t•rtları idare 11• 

kararlattırılır. 

"-~~...:.~~·~Y::..:•~t:..:.•_:5:....;K:.:..;u:..;.r~u;;..:;•_t_u __ r ___ .,1 SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Londra 22 ( a. a. ) - Maliye nazırı 
bugün avam kamarasında yaptığı beya· 
natta Birleşik Amerikan~n büyük Britan· 
yaya 425 milyon dolarlık bir ikrazda bu· 
lunacağını bildirmiştir. Bu para icar ve 
iare kanununun meriyete girmesinden ön
ce yapılan siparişlerin bedelini ödemek 
içill4iir. 

Hatay'ın mutlu günü 
Hataylılar, kurtuluşlarını 20 Yıl önce mUjdeliyen ve bunu milli 
bir dava Olarak millete armağan eden Ebedi Şef AtatUrk'le, 
kurtuluşumuzu hakikat hallne getiren Milli Şef lnönü'ye dün
ya durdukça minnettardır. 

Yazan: Bekir Sıtkı Kunt, Hatay Mebusu 
G eçen büyük harbin elim 

neticesi üzerine , sevgili 
Hatay'ın ufuklarına çökmüş olan 
kara ve kabuslu bulut , 1939 yılı 
Temmuzunun 23 ünde, kurtuluş 
güneşinin hayat veren ışıkları al· 
tında yurdumuzun göklerinden 
ebediyen kovuldu. Hatay'ı kapla· 

mış olan küsuf nihayet buldu. işte 
bugün, o büyük günün yıldönü • 
müdür. Hatay anavatanına kavuş
masının ikinci yılını tamamJadı ve 
üçüncü yılına bastı. Bıı yıldönü

mü, yalnız Hataylıları ali.kadar 
eden, mahalli bir hadise değil, 
bütün Türk milletinin sevinçle 
karşıladığı şümullü, manası derin, 
büyük bir hadisedir. 

Mütareke yılları öz vatanımı· 
zın bir çok topraklarını düşma· 
manın işğali altına koymuştu. Türk 
milleti esareti, soyuna ve kanına 
yakışan bir celadet ve kahraman· 

Valiler 
ve halk 

Dahiliye vekliletl , 
valilerin vazifele· 
riyle daha yakın· 
dan alakadar ol
malarını b i 1 d i r d i 

Ankara : 22 [ Hususi Muha
birimizden ] - Dahiliye vekaleti, 
yaptığı bir tamimde, Valilerin, bu· 
lundukları vilayetlerde devletin 
ve her vekiletin mümessili, idari 
ve siyai ıcra vasıtaları olduklarını; 
vilayetlerin umumi idaresinden 

mes'ul bulunduklarını bildirmekte 

ve valilerin vazifeleriyle daha 

yakından alakadar olmalarını, ted· 
kik ve murakabe işlerini daha 
sıkı bir surette takip etmelerini 
istemektedir. 

Tamimde şöyle denilmektedir: 
«Her kazada, zamanın müsaa

desine göre, bir kaç köye uğra· 
mak ve köylülerle görüşmek dert
lerini anlamak, hükOmetin onlarla 
alakasını liliyat ile anlatmak ve 
batta bazı köylerde gece kalmak, 
halkı tanımak, onların hizmetinde 
muvaffak için lüzumludur. » 

« Kazalarda bir kaç saat 
kalmak suretiyle ihtiyar edilecek 
seyahatları vekalet devr ve teftiş 
mahiyetinde telakki edemez. » 

Tamimin sonunda, valilerin 
bundan böyle vilayetleri dahilinde 
yapacakları teftiş ve seyahatleri 
hakkında Dahiliye vekaletine mun· 
tazaman rapor göndermeleri ve 
bu. raporun vekaletçe tedkik 
edılerek lüzum görülecek işlerin 
tatbikina geçileceği bildirilmek. 
tedir. 

Vali muavinimiz 
Vali muavini Ali Riza Tarhan 

bir ay mezuniyet almıştır. 

!ıkla reddetti ve silaha sarıldı. 
Milli mücadele ve onun tahakkuk 
ettirdiği zafer, vatanı kayıtsız ve 

şartsız istiklale kavuşturdu. Bu 
kurtuluştan yalnız Türk Hatay 
mJhrum kalmak bedbahtlığına 

katlanmıştı. Fakat Hatayı ne ana· 

vatan, ne Halay anavatanını unut· 

tu. Ebedi Şef büyük Atatürkün 
Adanada söylediği: ( kırk asırlık 

Türk yurdu esir kalamaz ) muı· 
desi, Hatay kurtuluş d.ô.vasının 
temelini teşkil etmiştir. Evet, hiç 
bir Türk ülkesi, esir kalamaz. Ne
tekim Hatay da yirmi yıllık ayrı· 

lıktan sonra, kopmaz ve koparı· 
lamaz bir parça olarak, anavata
na perçinlendi . Hatay misali, 
Türk kakkının ketmedilmiyeceği· 
ni bütün cihana bir kerre daha 

göstermiştir. 
Hatay'ın kurtuluş mücadelesi, 

anavatanda ve Hatayda Türk az· 

minin ve kararınJn ne kadar kat'i 
olduğunu ispat etmiştir. Müstevli. 
nin binbir entrikası Hataylıları 
kurtuluş yolundan çeviremedi. Dl· 
vayı bütün Türk milleti can ve 
gönülden takip ediyordu. Her 
Türkün o zamanki tek düşüncesi, 
Halayın kurtuluşu ve anavatana 

kavuşmasıydı. 23 temmuz bu mil 
li emelin teh~kkuk ettigi gündür: 
O günden sonra, müstevlinin üç 
renkli bayrağının yerini hakiki 
sahibi aldı. Kanımızın rengini ta
şıyan bayrağunız Hatayın şerefi, 

şanı ve ebedi rengidir. 
Hataylılar, kurtuluşlarını 20 

yıl Önce müjdeJiyen ve bunu mil
li bir diiva olarak millete arma
ğan eden Ebedi şef Atatürkle, 
kurtuluşumuzu hakikat haline ge• 
tiren milli şef lnönüye dünya 
durdukça minnettardır. 

Hataylı kardeşlerim, yüce 
bayramımız hepimize kutlu olsun 

Beynelmilel Kızılhac ko
mitesi Ankara bürosu 

Komitenin baş delegesi, bUro· 
nun teşkili için Ankaraya geldi 

Ankara 22 ( a.a ) - Doğu 

Avrupa cephesi üzerinde muhasa· 
matın başladığı zaman beynelmilel 
kızılhaç komitesi, muharip bütün 
memleketlere müracaat ederek 
harp esirleri ve sivil enterneJer 
hakkında verilecek malOmatın te· 
atisi için tavassutta bulunmak ar 
zusunda olduğunu bildirmiştir. 

Alakadar bütün hükümetler 
bu müracaatı müsait bir surette 
karşılaşmışlar, beynelmilel Kızılhaç 
komitesi, komiteye mensup bir be· 
yetin Türkiyede yerleşmesi için 
Türk hükümetine müracaat etmiş 
ve merkezi Ankarada bulunacak 
olan bu heyetin mevzuubahis ma
!Omatın toplanması ve teatisi için 
baş rolü tesis e t m e s i n ij 1 
t e k 1 i f eylemiştir. Türk bükü· 

Teşviki sanayi kanunun 
dan istifade eden mües 
şeselere ait bir karar 

Ankara 22 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Teşviki sanayi kanu 

nundan istifade eden müesseselerin 

getirecekleri makine, alat ve bun· 

!arın yedek yeni parçaları hakkın 

daki kararname ile mer'iyete gi· 

ren karara bağlı listede yazılı bu· 
lunan eşyanın muamele vergısı 

muafiyetinden istifadelerinin ikti
sat vekaletinin müsaadesine tabi 
olduğu hakkındaki kararname ve· 
killer heyeti tarafından tastik 
edilmittir. 

. · bu ta · 
meli beynelmilel komıtenın 

. . .. b ı etmiş ve lebını musaraatle ka U 
1 
.•.• 

'şbir ıgını 
Kızılayda teknik tam 1 K I 

1 '( l iZi • 
teklif eylemlştir. Beyne mı e k'l' 
h k . . . d' b" onun teş ı ı aç omıtesı şım ı ur 

için Ankaraya baş delegesi . d~k 
tnr Marsel Jüno'yu gönderınıştır: 

Ankaraya muvasalat etmış 
1 d .. bari· o a n doktor Jüno un 

ciye vekaletine ilk ziyaretini yap· 
mış ve umumi katip Numan Mene· 

· ·ı k b ı edil· mencıog u tarafından a u 
miştir. 

Heyetin teessüs ve mesai şart
ları görüşülmüş ve doktor Jüno'ye 

.. · . • · · · ifası bu muhım ınsanı vazıfesıoın 

için bütün kolaylıklar gösterilmiş
tir. Müteakilıen doktor, Kızılay 
idaresiyle temase girmiştir. 

-~ -=--
Montrö zaferinin yıl-

d ön Um ii 
An kan 22 ( A. A) - Aldığı

mız telgrallar, boğazlar üzerinde 

Türk hakimiyetini temin eden 
Montrö muahedesinin imzasının 

beşinci yıl dönümü münasebetile 
dün yurdun her tarafında tören 
yapıldığını bildirmektedir. 

Almanya Bolivya hUkU· 
metini protesto etti 

Berlin 22 (A. A) - Alman. 

yanın Bolivyadaki elçisine yapılan 

muameleden dolayı Almanya Bo· 
livya hükümetini protesto etmiıtir. 

Şayanı dikkat beyanatı 

Almanya 
Müstakil Avrupa -topraklarına ta-

arruz edecekmiş! 
Vaşington: 22 [a. a.] - Hari· 

ciye müsteşarı Bay Samner Yeis 
dün aşağıdaki bayanatta bulun. 
muştur: 

«- Almanya'nın yeniden müs· 
takil Avrupa memleketlerine taar• 
ruza hazırlandığına dair Amerikan 
hükOmetiııin itimada şayan malO
matı olduğunu katiyetle beyan 
ederim.» 

Vels, bu memleketlerin isim· 
lerini söylemeği reddetmiştir. Bun· 
dan sonra, Bolivya'daki vaziyet· 
ten bahseden Yeis demiştir ki : 

«- Beynelmilel anlaşmalara 
nazaran Almanya'nın Bolivya elçi· 
si Amerika Birleşik devletleri için· 
de mevcudiyeti terviç edilmiyen 
adam olacaktır.» 

Yeis, bundan sonra general 
Franko'nun, demokrasilerin lspan· 
ya'yı itaata icbar için yiyecek 
maddeleri vereceklerine dair olan 
beyanatının tamamiyle yanlış oldu
ğunu söylemiş. «Ondan yalnız sul· 
hu idame ettirmesini istemekteyiz,,. 
demiştir. 

Moskova'-- ya hava ... __ ..., _______ __ 

hücumu 
Şehirde birçok 
yangın çıkarıldı 

/ngilizlere göre, Alman 
ileri hareketi hızını ue 
şiddetini kaybetti 

Berlin: 22 [a. a.] - Alman 
tebliği : 

Alman ve müttefik kuvvetlerin 
yarma hareketi neticesinde Snvyet 
müdafaası inhilale uğramış, düşman 
gurupları arasında irtibat kesilmiş· 
tir. Düşman kuvvetlerinin merkezi 
kumandanlığından eser kalmamış 
gibidir. Bütün şark cephesi bo
yunca muhtelif düşman guruplarını 
imha etmek gayesini takip eden 
harekat durmadan devam etmek
tedir. 

Helsinki ve Bükreş şehirlerine 
yapılan Soyet hava taarruzlarına 

m u k a b e 1 e olmak üzere Al
man kuvvetleri dün ilk defa ola
rak Moskova'ya hücum etmişlerdir. 
~iribirıni takip eden dalgalar ha. 
imde hava kuvvetlerimiz Mosko· 
va'daki askeri hedeflere ve müna
kalat merkezlerine bombalar at
mışlardır. Kremlin mahallesine bir 
çok isabet vaki olmuştur. Bir çok 
askeri binalar ve fabrikalar tahrip 
edimiştir. 

Moskova : 22 [ A . A. ] _ 
H .. K . 
arıcıye omıser muavini Lozovs-

ki yaptığı bir beyanatta demiş· 
tir ki : 

« - Almanlar her ne kadar 
Sovyet ordu ve hava kuvvetlerini 
iınha ettiklerini id.ıia etmekteyse
lerde Leningrad, Kiye! ve Mosko· 
vanın işgali için tayin ettikleri 
müddet geçmiştir. Bunun sebebini, 
elimize düşen ve bir Alman ge
neralının imzasını taşıyan bir 
emriyevmiden öğreniyoruz. Gene· 
ral bn emriyevmisinde büyük fe. 
dakarlıklara rağmen elde edilen 
ınuvaffakiyetlerin kifayetsizliğini 
anlatmakta ve « bu hal devam 
edecek olursa zaferimiz aleyhimize 
dönecektir. " Kanaatını izhar et· 
mektedir. 

Bundan sonra Sovyetlere kar·i 
şı harp etmek üzere Alman ordu· 
suna gelen gönüllüler mesele· 
sinden istihza ile bahseden Lozovs· 
ki gönüllü miktarının gizli tutul· 
ması ehlisalip işinin Fiyabasko ver 
m esi demek olduğunu söylemiştir. 

Moskova ( a.a.) - Sovyet is
tihbarat dairesinin tebliği : Cep· 
benin merkezi müstesna olmak ü· 
zere diğer .. mıntakalarda anudano 
muharebeler olmaktadır. Hava kuv
vetlerimiz düşmanın zırhh kıtaları
nı hırpalamaktadır. 32 düşman 

tayyaresi düşürülmüştür. 8 tayya· 
remiz kayıptır. 

[Dljer telarraflar 3 Unca •a7famadıadır 

Askeri hare- ı -~ F k t J 
3 ""h" h b a a apon-

kit hakkında ge· mu ım a er: ya hazırlanırken 
len haberler bi- ·---- Amerika da ha. 
ribirine u y m a. ] 
maktadır. Alman. - • 

zırlanmaktadır. 

Ruzvelt kon-
lar ilerlemekte Al 
olduklarını bil- manya 
1si~iy~r:~ı~:s~a~ Rusyada 

greye gönderd;ği 
yeni bir mesajda 
vaziy~tin çok va
him olduğunu be-

şehrinin bile hala 
yan etmiş ve or
dunun ayakta bu· kendi ellerinde yen •. b •. r 

bulunduğunu iddia, 
mamafih cenup h lundurulması lıizım 
cephesinde Al· a m 1 e geldiğine işaret 

h k't ederek silah al-
man are a ının hazı rl ıyo r tında bulunan ••• inkişaf ettiğini 
itiraf etmektedir- kerin hizmet müd

detlerinin uzatıl· ler. 

2 Yine gelen • -
masını istemiştir. 

Amerika, Ja· 
ponyaya karşı Pa
nama kanalını 
kapamıştır. Bu 
hususta Amerika 

haberlere göre, 

Almanlar şimdi- Japonyada den Ukraynadaki 
buğday mahsulü-
nü biçmeğe baş· A 

lamışlardır. u rn u rn 1 Ruslar Uk-
raynadan çeki-

hükümeti kana· 
lın tamir edilmek· 
te olduğunu ileri 
sürmüş ise de Ja
ponlar bu baha. 

lirken buğday 

~~7ı"u!~up ~::r~= seferberıı·k 
edilememiş ve 
mühim miktarda 

neye inanmamak
tadırlar. 

Japon yanın 
Hindiçiniye karşı 
bir harekete geç· 
meği niçin dü· 

şündüğü sorula· 
bilir. Çinde esaslı 
surette meşğul 

olan ve mali, ik· 
tisadi v a z i y eti 
h a y 1 i sarsılmış 

bulunan Japonya

nın bu hareketi 
mühim olmdlıdır. 

Gelen haberlere 
göre, bu sebep· 
!erden biri aske-

~~!::rar:a~~~: y a k 1 n '· 
geçmiştir. 

Bitaraf kay· 
naklara nazaran 
Almanlar yeni bir 

hamle daha yap· 
mak üzeredirler. 
Böyle bir iddiayı 
tevsik edecek bir 
çok de 1 il de 
vardır. Ancak 
Alman · Rus har· 
binin bu yeni 
safhasını bir kaç 

gün daha bekle

-3-
Amerikan 
ordusu 
ayakta 
- RADYO

--- Gazetesi ridir: 
mek lazım gelecektir. 

Japonyanın va~y~~ 

Ş ark cephesinde vaziyet 
böyJe iken Japonyanın da 

harekete a-eçmek üzere oldu
ğuna dair emareler mevcud ... 
dur. Rus • Alman harbi başladı· 
ğı zaman Japonyanın da bu 
harbe müdahalesi bekleniyordu. 
F~ka~ . ~u.gün Japonyanın Vişi 
Hındıçınısıne taarruz edeceği 
meydana çıkmağa başlamıştır. 
.. ~i~hakika Japonya bugün 
u~. ıstıkamette harekete aeçe-
bılır: 6 

1 Hollanda Hindistanına 
k~rşı; 2 - Rusyaya karşı; 3 -
Hındiçiniye karşı. 

Rusyaya karşı hareket bü· 
yük bir harbi göze almaktır. 
Hollanda Hindistanına karşı ha· 
reket ise Amerikayı harekete 
getirecektir. Onun içindir ki 
Japonlar Hindiçiniye göz koy
muşlardır. 

Japonyada son 24 saat zar· 
fında mühim ha1.1rlıklar olduğu
na dair haberler gelmektedir. 
Japonya umumi ;seferberliğe ya· 
kın bir vaziyete girmiştir. Japon 
hükOmeti, ordu şeflerininde işti
rakile bir içtima yapmıştır. Nişi. 

nişi Şimbun gazetesi Hindiçini 
hakkında yazdığı bir yazıda di· 
yor ki: «Hindi çini şarki Asyanın 
yeni refah sahasına dahil bulun
maktadır. Bu itibarla bu memle
ketin bu günkü siyasete devam 
etmesi bir deliliktir. » 

Japonyanın Hindiçiniye bir 
taarruzu karşısında Amerikanıu 

vaziyeti ne olacaktır; belki de 
Japonyanın, harekete geçmeden 
önce öğrenmek istediği nokta da 
budur. 

Memleketimizden tran 
slt geçecek pamuklar 

Ankara 22 ( Hususi muhabi

rimizden ) Memleketimizden tran· 

sil suretile geçmek üzere gelen 

ve gelecek olan pamukların bu 

yıl için Gürbulak gümrüğünden 

idhali hakkındaki vekiller heyeti 

Japonlar mühim bir liman 
olan Kampoyu ele geçirmekle Fi· 
lipin ve Borneo adalarına yaklaş
mış olacaklardır. Keza cenubi Si· 
yamı işıfal etmekle de Singapura 
yaklaşmış bulunacaklardır. 

Fakat Japonyayı buralara 
sevkeden asıl sebep iktisadidir. 
Zira Hindiçini ve Siyamın iktisa· 
di vaziyetleri Japonyaya nisbetle 
çok düzg~n ve iktisadi kaynakla
rı da daha boldur. 

Yalnız Fransız Hindi çinisi 
bir milyon 400 bin kilometre mu· 
rabbaı büyük bir memlekettir. 
Japonlllr ham maddeleri bol olan 
bu sahaları ellerinde tutmak ve 
kendi mamul madddelerini bura· 
larda •atmak arzusundadırlar, 

Bir kör döğüş! 
L ondra ve Berlin radyoları 

ve gazeteleri son günler 
de V harfinden çok bahsetmeğe 
başlamışlardır. lngilizlere göre 
V hareketi Avrupanın büyük şe· 
birlerinde görünmeğe başlamış

tır. Almanlar da Ve hareketinin 
göründüğünü kabul ediyorlar. 
Hatta her iki taraf da V harfi· 
nin bir zafer alameti olduğunda 

ittifak ediyorlar. Liikin Almanlar 
V harfinin Rusyada kazandıkları 
zaferin sembolü olduğunu, lngiliz. 
ler ise Almanlara karşı kazanıla
cak zaferin sembolü olacağını 

iddia etmektedirler. 

Görülüyor ki Almanlar da in 
gilizler de V harfinin etrafında 

toplanmışlardır. Ve bu hareket 
bir kör döğüş olarak devam et
mektedir. V harfi bugünkü mıı

harebenin en garip bir safhası· 
dır. 

Baltıkta bir Sovyet 
denizaltısı batırıldı 

Berlin 22 (a.a) - 21 temmuz 
da Baltık denizinin şarkında bir 
Alman denizaltısı bir Sovyet de
nizaltısını batırmıştır. Sovet de· 
nizaltısı silihlarını kullanamamıştır. 

kararı bugün neşredilerek meriye· 
te girmiştir. 

Diktatörün Aşkı 
Nakleden : Fethi Kardeş ---

Zeukle, merakla okuyacağınıza emin bulunduğumuz 
bu eseri garından itibaren sütunlarımızda bulacaksınız. 
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ATL4NTİK MEYDAN MUHAREBESiNDE D. D. Yollarında 
İNGİLTERE 

Küçük muhripler inşası 
İ> k h . l . -:--ı oüyü mu rıp erın ın- l 

şaları hem pahalı ve hem 
de zamana mütevekkil ol· 
duğundan /ngiltere küçük 
muhripler inşa etmektedir. 
Bu gemileri seri halinde 
Kanada ve Avustralya 
tersaneleri de yapmağa 
başlamıştır. 

ları ve süratli olduklarından çabuk ne ve hatta şahıi tenezzüh yatla· 
manevra yapabilmeleri dolayısile rına el konmuş fakat fazla zayiata 
düşman tahtelbahirlerini avlamakta ugrıyan bu küçük gemilere ihtiyaç 
en kifayetli teknelerdir. günden güne artmıştır. Halen ge· 

Bu vasıfları sayesinde tahtel· rek dominyonlarda ve gerek lngil· 
bahir torpillerinden kolayca kaçı· terede tersaneler yüzlerce mayo 
nabilmekte ve tayyare bombalarına tarayıcı gemi inşasiyle meşğuldür. 
karşı küçük bir hedef teşkil et· Bundan maada Almanların 
mektedirler. Norveçten ispanyaya kadar işğal· 

Fakat kıymetli harp malzemesi- leri altında bulunan sahillerde işli· 
ni hamil vapur kafileleri Atlantik- yen vapurlarına ve Akdenizde hal· 

• te düşmanın kruvazör ve hatta yadan Afrikaya ve oniki adaya VU· 1 ngilterenin başlıca endişesi dritnotlarının da taarruzuna uğra· kubulan nakliyata mani olmak için 
deniz aşırı müstemlekelerinden dığından muhrip ve refakat gemi- lngiltere bir çok tahtelhahire de 

ve Amerikadan malzeme nakloden )eri bu kuvvetli korsanlara karşı muhtaçtır. 
vapurların emniyet ve selametidir. aciz kalmaktadır. Mevcut tahtelbabirleri bu ınak· 
Çünkü; ana vatanın ve dolayısile Bu sebepten kafilelerin kruva. sada kifayet etmemektedir. Bina· 
İmparatorluğun bekası bu nakliya· zör ve dritnotlarla himaye edilme- enaleyh tahtelbahir inşaatına da 
tın inkıtaa uğramamasına bağlıdır. sine şiddetle ihtiyaç görülmektedir. büyük ehemmiyet verilmektedir. 
Şu anda yüzlerce "•pur silah ve Esasen Okyanuslarda düşman 

Be• senelik deniz inşaat plinında maheme yüklü olarak günlerce tahtelbahirlerinin hücumunu güç- • 
Okyanus dalgalarile çarpışarak )eştirmek için zikzak rotalarla sey· beheri 45 tayyare taşıyan büyük 
lngiltere liwanlarına doğru yol retmek mecburiyetinde bulunan va- tayyare gemilerine hususi bir mev· 
almakta ve bunlara mukabil yine pur kafilelerinin yanında muhrip ki verilmiştir. 
yüzlerce yolcu gemisi ve şilep in- ve refakat gemilerinin bir seferde Nihayet Japonyanın mihver ta· 
giltere limanlarından yükledikleri aldıkları mahrukatla haftalarca rafında harbe girmemesi gözönün-
eşya ve yolcu ile Okyanuslara açıl· seyretmeleri de mümkün değildir. de tutularak Uzak.şarkta Japon 
maktadır. Gerek .----·---------------------------, donanm a s ı n ın 

karşısına çıkarabil 
mek üzere tezgah 
taki 8 modern 
dritnotun inşaatı· 
na geceli gündüz· 
lü devam edil· 
mektedir. 

y o 11 a rda bulu
nan ve gerek li· 
manlara giren ve 
çıkan vapurlar 
her an Alman 
tahtelbahir ve 

Gemi kafilelerini himaye etmek ve Alman korsan 
gemilerini Okyanuslarda arayıp bulmak hafif kruva· 
zörlere terettüp ettiğinden bu sınıf harp gemilerinin 
inşaatı tesri edilmektedir. Halen lngilterede 30 hafif 
kruvazör yapılıyor. 

tayyarelerinin ta- lı••••••••••••••••••••••••••••-
arruzuna uğramak tehlikesi için· 
dedir. Gerçi bu vapurlar tahtel· 
bahir ve tayyarelere karşı kullan· 
mak üzere top ve mitralyözlerle 
techiz edilmişlerdir. Buna rağmen 
harp gemilerile himaye edilmek 
mecburiyetindedirler. Bu himaye 
işi için en elverişli harp gemileri 
muhriplerle açık deniz refakat ge· 
mileridir. 

Muhrip noksanı 
• J ngilterenin 1939 harbine gir. 

diği eanada elindoki 176 muh
rip hem donanmasının ve hem de 
vapur kafilelerinin emniyetini te
mine kifayet edecek miktarda de
ğildi. Zira muhtelif vazifelere gön· 
derilen filoların yanında tahtelba· 
hir emniyeti için asgari yarım fi
Jotilalık bir muhrip birliği ( 6 muh· 
rip ) bulundurmak lazım geliyordu. 
Diğer taraftan lngiltereye takri· 
ben 600 mil yaklaşan veya ln
giltere limanlarından kalkan mün
ferid yolcu vapurlarile kafilelere 
de muhripler terfik etmek İcab 

ediyordu. Aksi takdirde Alman 
tahtelbahirleri vapurlara kolayca 
hücum etmek fırsatını buluyorlar· 
dı. Halbuki Norveç harekatında 
Narvikten ve Fransa harbi esna· 
sında Dunkerkten lngiliz kıtaatının 
tahliyesinde ve Akdedizdeki harp 
sahnelerinde bir çok lngiliz muh
ribi ziyaa uğramıştır. 

Yolcu vapurlarından 
tayyare yell!_isi_ 

S on zamanlarda Alman uzak 
mesafe tayyareleri Atlantik 

ortalarına kadar giderek kafilelere 
hücum etmeğe muvaffak oldukla· 
rından A~erikan yardımını taşıyan 
büyük vapur kah\e\crinin rela\ta

!İne tayyare gemisi vermek zaru-

reti hasıl olmuştur. Fakat lngilte· 

nin elindeki 7 tayyare gemisi bu 
maksada kifayet etmediğinden bü

yük yolcu vapurlariyle süratli bü
yük şileplerden f. azılarına uçuş gü

vertesi yapılarak tayyare gemısı 

haline sokulmakta ve cesametleri
ne göre 8 - 10 tayyare taşıyacak 

vaziyete getirilmektedir. Bu suret· 
le kafilelere hücum eden Alman 

tayyarelerine karşı koymak mese· 
lesinin halline çalışılmaktadır. Bu 

gemiler ayni zamanda 6-8 tane 15 
lik topla da techiz edilerek hem 
tayyare gemisi ve hemde muavin 
kruvazör vazifesinde kullanılmağa 
başlanmıştır. 

lngiltere limanlarının önüne 
düşman tayyare ve tahtolbabirle
rinin mayn dökmeleri hila fasila 
devam ettiğinden bu mayinleri ara· 
yıp temizlemek ve gemilere yol 
açmak çok mühim bir iş olmuştur. 

Bu maksatla balıkçı gemileri-

30 hafif kruvazör 
inşa ediliyor 

G emi kalilel~rini himaye et 
mek ve Alman korsan 

gemilerini Okyanuslarda arayıp 
bulmak hafif kruvazörlere tere!· 
tüp ettiğinden bu sınıf harp ge
milerinin inşaatı tesri edilmekte. 
di.r. Hi.\cn otuz baO.t kl'"uvazC:.r \n
gilterede inşa edilmektedir. 

Hülasa : lngilterenin harp ge· 
mileri ihtiyacını bugünkü ehem· 
miyetine göre mütalaa etmek ic~p 
ederse ön safta muhrip ve refa· 
kat gemilerile tayyare taşıyan 
gemiler, mayn tarayıcılar ve kru· 
vazörler, İkinci derecede de harp 
donanmasına aid diğer bilOmom 
gemiler olmak üzere iki kısma 
ayırmak mümkündür. Bu gemiler 
için mürettebat bulmak da ayrıca 
ve ehemmiyetli bir meseledir. 
Azim yekOna baliğ olan bu gemi
leri yalnız lngilteredeki takriben 
38 tersanenin meydana çıkarma· 

sına bittabi imkan yoktur. Domin
yonlarla Aınerikada mevcud ve 
yeniden kurulmakta olan inşaat 
tezgahlarının tam randıman ver
mesi de zamana vabestedir. Bu 
sebepledir ki lngiltere için günün 
en mühim ve acil ihtiyacı olan 
vapur kafilelerini himaye işine 
harp filosuna mensup muharipler. 
den ve kruvazörlerden büyük bir 
kısmı alınmak suretile filonun em
rinde asgari halde muhrip ve 
kruvazör bırakmak zarureti hasıl 
olmuştur. 

Yolcu ve eşya tarife üc
retleri arttırılıyor 

Bu karara sebep işletme mal
zemesi fiyatlarının yükselmiş 

olmasıdır 

Ankara 22 (Hususi muhabirimizden) - ahvali hazıra dolayisile İş· 
letme malzemesi fiyatlarının yükselmiş olmasını nazarı itibara alan mü
nakalat vekaleti 15 ağustos 1941 tarihinden itibaren devlet demiryol
larında banliyö yolcu tarifelerile zahire tarifesi hariç olmak üzere yol
cu ve eşya tarife ücretlerini arttırmağa karar vermiştir . 

Bilumum devlet demiryolları şebekesine ait gidiş, gidiş-dönuş aile 
ve talebe biletlerile ticaret bileti ve bu arada lzmir fuar biletileri 
ücretleri yüzde beş nispetinde arttırılmaktadır. 

Maden kömürü, odun, odun kömürü, kereste, ziraat aletleri ile 
içilecek su, bira, tuz, patates, taze meyve, sebze, balık, kuru üzüm 
ve incir, fındık şeker ve pancar gibi yiyecek eşyası; pamuk, yün, ya
pağı ve boş çuval ve daha bazı eşya nakliyatına mahsus tenzilatlı 
tarifelerle Mudanya - Bursa, Samsun-Çarşamba ve Erzurum-Hudut 
tarife ücretlerine de ayni nispette zam yapılmaktadır. 

Mesajeri nakliyatı terifelerile bazı mıntakalarda tatbik edilmekte 
bulunan ucuz tenezzüh trenleri biletleri de zam gören kısımlar 
arasındadır. 

44000 kilometrelik 
yol inşa edilecek 
Ankara - Yurdumuznn her 

tarafındaki iskele, istasyon ve şe· 
hirleri biri birine bağlamak için 

yeni bir teşebbüse girişilmiştir. 

inşa edilecek yeni yolların u· 
zunluğu 44 bin kilometredir. Bu 

1 
iş için vilayetlerin kendi bütçele· 

1 

riyle yaptıklarından hariç, Nafıa 

Vekaleti de kendi hissesine düşen 
13 bin kilometreyi yapacaktır. Bu 
muazzam işin on senede tamamlan-

ması için bir proğram hazırlanmış· 
tır. 

Bu işte çalışmak için beş bin 
mahkOm hazır bir haldedir. ilk ça
lışacak 600 mahkOm , üç gurup 
halinde memleketin bir kısım yer

lerinde işe başlamak üzeredirler. 
Diğerlerinin de noksanları ikmal 
edildikten sonra bunlar da grupla· 
ra ayrılarak çalışmalarına başlıya· 

caklardır. 

Tannı satıs kooperalifle
• • • 

Ankara - Milli mahsüllerimi
zin en iyi şartlar dahilinde topla
narak mütevassıt elinden kurtarıl
ması ve dış piyasalara değerleri 
pahasına •atılması gayesiyle ku· 
rulmuş bulunan tarım satış ko· 
operatillerinin bugünkü faaliyet ve 
durumları hakkında Ticaret Vekii· 
!eti yeni bazı kararlar almıştır. Ve
kaletin alakadar dairesince bu hu
susta yapılan tetkikler sona ermiş 
ve kooperatiflere dair temennileri 
de ihtiva eden rapor vekillik ma· 
kamınca tasvip olunmuştnr. 

Yapılmasına karar verilen iş· 
(erin en başında lstanbul yaş mey
va ve sebze tarım satış koopera· 
tifleri birliğinin ihyası gelmektedir. 
Filhakika merkezi lstanbulda bulu· 
nan yaş meyva ve sebze tarım sa· 
tış kooperatifleri birliği bazı se· 
bepler dolayısiyle son' iki sene 
zarfında pek az bir faaliyet gös-

d romları 
termiştir. Birliğin iştigal mevzula· 
rının 24 saat 7Brfında bozulabilir, 
maddelerden olması, birliğe bağlı 

kooperatiflerin biribirine uzak mer
kezlerde bulunması dolayısiyle bu 
kooperatifler arasında işbirliği ba· 
kımından müşkilat çekilmesi iş 

hacminin daralmasına sebebiyet 
vermiştir. 

Bu vaziyet karşısında Rize 
portakal tarım satış kooperatifleri 
birliği iştigal mevzuunun fındığa 

tebdili kararlaştırılmış ve bu bir· 
lik Gresun'a bağlanmıştır. Diğer 
taraftan lstanbul birliği esaslı bir 
teftiş ve mürakabeye tiibi tutula· 
c~k, teşekkülün bünyesine uygun 
bır muhasebe usulü ikame edile· 
cek.tir. ~yrıca bu birliğe 1940 se· 
nesıne aıt olmak üzere 2000 1941 . . ' 
senesıne aıt olmak üzere de 3000, 
ceman 5000 lira yardım tahsisatı 

verilmiştir. Bütün bunlardan başka 

(Devamı üçüncüde) 

23 Temmuz 1941 

1 POLiTiKA ___.;.... _ _, 

Harp karşısında 
ispanya 

ispanya, har· 
y a z a n bin dışında kalan-

A. Ş. bir kaç Avrupa 
Esmer devletinden biri· 

._ _____ , dir. Halbuki bir 

taraftan demokrasilerle Sovyetler 
Birliği, diğer taraftan da otoriter 
devletler arasındaki bu günkü 
mücadele, evvela gayri resmi o· 
larak lspanyol tapraklarında baş· 
lamıştı. Filhakika bu gün muhare
bede iki tarafı teşkil eden devlet
ler, " ispanya ihtilali ,, adı veri
len fakat hakikatte bir bakım-
dan da statüko taraftarları ve 
aleyhtarları, bir bakımdan da 
sağ cenah ve sol cenah ideolo· 
jileri arasında bir mücadeleden 
ibaret olan boğuşmada da ayni 
iki taralı teşkil etmekte idiler. 
Demokrat - Komfinist cephesinin 
tesanütsüzlüğü ve becereksizliği 

bu ispanya mücadelesinde teza. 
hür etmişti. Otoriter devletler is-
panya işine dört elle sarıldılar. 

Bir taraftan karışmazlık kararı 
verilirken, diğer taraftan da ,.Gö
nüllü,, askeri kıtalar yolladılar. 
ispanyadaki Franko bükümeti, 
bu gün mihver adı verilen oto
riter devletlerin zaferleri üzerine 
kurulmuştur. Bu zafer, mihverci
ler arasındaki tesanüdün takviye· 
sine hizmet ettiği halde demok
rat devletlerle Rusyanın araları

nı büsbütün açmıştı, Rusya, Is· 
panya meselesinde demokrat dev
letlerin iki yüzlü bir siyaset ta
kib ettiklerini iddia ederek bu 
devletlerle işbirliği yapabilece· 
ğinden şüphelenmeğe başlamıştı. 
Bir bu ispanya meselesi, bir de 
Çekoslovakya meselesi ve Münib, 
Rusya'yı İnzivaya ve nihayet Al
manya ile 1939 ağustos paktını 

imzalamaya sevlıteden iki mühim 
amil olmuştur. F aşist ispanya böyle 1939 

harbinin provası mahiyetin· 
de telakki edilen bir mücadele
nin içinden doğduğu içindir ki 
bu mücadelede ltalya'nın ve Al· 
manyanın yanı başında yer ala
cağı tahmin edilmişti. Böyle bir 
kararın mihver devletlerine te· 
min edeceği stratejik avantaj bü
yüktür. ispanya, Akdenizin en 
ehemmiyetli kapısının üzerinde 
dir. lngilterenin daha az hazırlık. 

lı bulunduğu bir zamanda bu ka
pının kilidi sayılan Cebelütarılı: 

üzerine yapılacak bir taaruz ln
gilterenin vaziyetini pek ziyade 
zorlaştırabilirdi. Gerçi ispanya, 
mücadelenin birinci gününden iti-

beren sempatisinin hangi tarafta 
olduğunu gizlemeğe )üzüm gör
memiştir. Fakat buna rağmen, 

F ranko, iki seneden beri fili ola. 

rak muharebeye girmekten kaçın· 
mıştır. Bu ihtirazın sebebini an· 
lamak için hartaya bakmak kafi· 
Jir. ispanya günlük ekmeğini dı
şardan getirtmek mecburiyetinde 
olan bir yarım adadır. Binaena. 
leyh Avrupanın her memleketin-

( Devamı Üçüncüde ) 

Muhrip fikdanı harbin ilk altı 
ayında kendini şiddetle hissettirdi. 
Filvaki harbe tekaddüm eden sene 
zarfında lngiltere muhrip inşaatına 
hız vermişti. Fakat harbe girdiği 
zaman inşa halinde bulunan 26 
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muhripten ancak altısını ikmal Kıranta doktor, Tavşan Hanıma acı- yorlar, Kerim önde, doktor arkada, Girit 
ederek hizmete sokabilmişti. mıştı: Çocuğu düşürmüştü. Belsoğuklu· Arap, tüyü dökük kar• bir koyun hanının gıcırdayan merdivenlerini tırmanı· 

Muhriplerin ihtiyaca kafi gel- ğunu tedaviye başlamıştı. pöstekisine benziyen suratını hafif hafif yorlar. Kerim, arada kibrit çakıyor, yol 
memesi yüzünden Amerikadan isti· Genç kız nişanlanmıştı. şamarlıyor. gösteriyor. Taş koridorun en ucund~ki 
an eye mecbur kalarak 50 muhrip Duktor, evlenme gecesinden iki gün - y aşşa be Kerimi ... (]lan adam ola. aptesaneden gelen ayak izleri, birbirıne 
almağa muvaffak oldu. önce, bir burjuva delikanlısı olan dama· caksın sen bel karışarak, gittikçe silinerek, yukarı kata 

Bu gemilerin hizmete girebil· dın gözünü boyamak yoluna sapmıştı. Kahveciye •esleniyorlar:. beraber çıkıyorlar. I . k 
me.I. ı'çı'n bı'r sene geçti. Şı'mdi bu K b' 1· 1 T Y b k • bır çay Doktor, heyecan içinde. Diz erı e· ısa ır ame ıyat a, avşan Hanıma kay· - ap izim üçüge ... 
50 muhrip lngiliz mürettebatının b tt' •. k 1 • . . Kerı'm'ı'n çatlak sesi ötüyor: siliyor; bacakları titriyor. 
idaresinde vapur kafilelerini hi- e ıgı ız ıgını vermıştı Dar bir sofa. Sağf,. sollu iki demir 

Kıranta doktor şimdi onların hayat- - Yandan çarklı of5un... k K · d" ı· d' enin solun 
m•yeye memur edilmiştir. apı. erım, onemeç ı mer ıv • 

)arını uzaktan takip ediyor: Tavşan Ha- * * • dakini itti. Girdiler. 
Bundan başka Amerika son altı nım, delikanlı tam bir saadet içindedir- Esmer, taş duvarda bir temel çivisi. 

ay içinde lngiltere'ye 18 mil sür 1 Köprü üstü tenhala•ınıştı. Yalnayak, b k • er. • k ne iliştirilen kısık gaz lam ası, ıranla 
atli 20 tane açık deniz refakat Doktor da mes,uttur • O , yaptlğı başaçık; kiminin sırtı küfeli, iminin kü- doktorun gözlerini aldı. Pencerelerinin 
g nisi de verdi. Bu gemiler vasati işin kötülüğüne inanmıyor. Ve, hiç te bir !esiz; kimi büyük, kimi küçük serseriler demir kepenkleri sımsıkı örtülü, tavanı 
1000 tonluk olup motörle mu-le· · d b d Galatanın yolunu tutmuşlardı. h vıc an aza ı uymuyor... basık, loş odanın ortasındaki asıra üç 
harriktirleı · Doktor, küçük dostunu, köprünün tam insan bağdaşmıştı. 

1 'it re ~ÜÇÜk muhrip! • * * ortasında buldu. Kara kuru parınaldarı Küçük dost, ses çıkartmadan demir 
ngı e er arasında bir izmarit... kapının sürgüsünü yerleştiriyordu. Dok-

inşa ediyor Küçük dost Galataya seğirtiyor. Ke- Kerim, sen cıgarada mı içiyor- tor ürperir gibi oldu. Ağır ağır kımılda. 
narları kir bağlıyan dudaklarında bir gü- sun? narak ayağa kalkan üç korkunç insana 

Büyük muhriplerin inşaları lümseyiş. Kafasındaki düşünüş bu: Zen- Eh işte ... içiyoruz.. Kasavet da· dikkat etti. Şaşırdı. Güldü. Düşündü: 
hem pahalı ve hem de za. K:in elendi, kendi ayağile soyulmaja ge· ğıtır meret.. Olur tesadüf değil... Suratı, tüyü dökük 

mana mütevakkıf olduğundan logil· lıyor; bu gece iş var. Tabakasını çıkardı , Küçük dosta kara bir koyun pöstekisine benziyen de. 
tere küçük muhripler inşa etmek· lğri büjırü sokaklar. Göze görünmi- nzattı. likanlının gözlerine baktı. Arap diş gıcır· 
tedir. Bu gemileri seri halinde Ka· yen, izbe, kuytu bir kahvehane. Değirmi _ Eksik olma, efendi ağabey... dattıı 

1 1 d bir tahta masaya abanarak kala kafaya - Ne baktın elendi? ... Tanıyamadın mı? 
nada ve Avustra ya tersane eri e Kirli suratlı çocuğun çapaklı gözleri Doktor gülüyordu. Üç serseri homur-
yapmağa başlamıştır. Ancak Ame- veren, suratları korkunç, kılıkları korkunç ışıladı: danıyordu. 
rikan tersanelerine de bu sınıf üç herif. _ Efendinin tabakası altındır! Hiç Kısık lambanın loş ışığında, sivri uç· 
muhriplerden külliyetli mikdarda Kirli suratlı çocuk anlatıyor. etmese beş kiğıt... lu üç kama parıldadı. 
•İpariş edilmiştir. Plan tasarlandı! Belli etmemek için, avucile ağzını bur· - Efendi, dünyanı değiştirmek iste-

M ıhriplerle refakat gemileri Üç korkunç herif, gıdıklaşır ıibi bir- nunu sıvazlıyor, kafasını ötelere çeviri• mezsen, dediğimizi yap! 

~-~v!~!!:n:::...._....ıl!.!.·-::!lı~ra~v:!a~z!ör~l~v~jl~· ~~;,;e-G~O~kUo~lma~-~~~b~ir~l:er~in:i~y~um'.'.'.:ru:k~l:u:yo:r~l:•rz;~k~a~t~ıl~ara~k~~rill~ll~-lill.i'°•'~d=a.~ •••••••••••••••• ~K~ır;anta doktor korkmadı. Sakin bir 

sesle konuştu. 

- Bakın hana... Dikkatlı olun ... Ta· 
nıyamıyormusunuz? ••• 

Amma, ben sizi tanıyorum... Arap 
Mehmet, gözlerimin içine bak bele ... Ge
ne mi tanıyamadın? Yuf olsun sana, .. ld. 
ris, seni de biliyorum... Sana vaktile 
« Cambiribimbam » derlerdi.... Ya, Pır
çığın mua vioi Hail o, sende mi tanıyamadın? 

Üç serseri alallaşmıştı. Bu yabancı 
efendiyi ilk defa soyacaklardı. Onunla 
hiç karşılaşmamışlardı. 

Kıranta doktor gülüyordu. Ve, kolu· 
nu sıvamağa uğraşıyordu. 

Esmer, taş duvardaki temel çivisine 
iliştirilen lambanın altına yürüdü. Çıplak 
kolunu, üç serseriye uzattı. 

ince kolun en göze görünen derisine' 
yeşil ve iri bir yürek resmi nakışlanmıştı. 
Bu yüreğe, sivri uçlu bir kama saplanı· 
yordu. 

Yabancı efendinin nratını hiçmi hiç 
bilmiyorlardı. Fakat, çıplak kola nakışla· 
nan bu işareti tanıyorlardı. 

Uzun sürmedi. 
Arap Mehmet, Pırçığın muavini Hal· 

lo, idris, güç ve geç de olsa, dünün 
F ANTI HiKMET' ini • uzun yıllardan son· 
ra • küflü hafızalarının en derin yerinden 
çekip çıkardılar. 

lotanb"I t9SS 
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B nı erik a Moskova
ya hava 

-30-
lstanbulda da epeyce oku· 

duk amma ilim bir deryadır; bir 
katresini elde etmeğe insanın Öm· 
rü yetmez. Noksanım pek çoktur; 
müderris Hüseyin elendi hocadan 
bu noksanlarımı mümkün olduğu 
kadar tamamlamak isterim ... 

tehlikede! 
Japon 
muamması - Peder elendi masli matki 

bir zat imiş. 
( Ayı, eski harll~rle basılı kitap 

tan musalliyi masli, müttekiyi mat· 

ki okumuş ) ... 
- Ne demezsin? Vallahi, bil-

hücumu _, ______ _ 
Şehirde bir çok 
yangın çıkarıldı 

lahi günün birinde uçacak. Za
ten uçmasın diye mahsus yahudha· 

nede oturur. 
- Y afudihane mi dedin? 
- Evet ... 
- Neden be? 
- Kulağına kafir kelami git· 

Ali Molla bir hafta sonra ve· 
dalaşıp Boladana giderken hakkın
da ki kanaat tamamile değişmiş 
ve kendisinin medreseden bambaş· 
La bir adam olarak döndüğüne bü
tün köy inanmıştı. 

Ruzvelt, silih al
tındaki askerlerin 
hizmet müddetle
rinin uzatılması 
için selihiyet is
tedi 

Vaşington 22 ( a.a. ) - Ruz 
velt, kongreye bir mesaj gönde
rerek Amerikanın tehlikede ol
duğunu beyan etmiş, orduda fili 

hizmetlerde kullanılan milli muha

fızlarla seçme sınıflara ayrılmış 
ihtiyatların bir senelik hizmet 

müddetlerinin temdidi için sela
hiyet verilmesini istemiştir. 

Jngilizlere göre, Alman 
ileri hareketi hızını ve 
şiddetini kaybetti 

Londra: 22 [a. a.] - Moskova 
radyosu 200 den fazla Alman tay
yaresinin dün akşam Sovyetler 
Birliği devlet merkezi üzerinde uç· 
mağa teşebbüs ettiğini, fakat bu 
teşebbüsün akamete uğradığını 

bildirmiştir. Ancak münferiden uçan 
bazı tayyareler şehre varabilmişler
dir. Sovyet avcı tayyareleriyle dafi 
bataryalar 17 Alman tayyaresi 
dü~ürmüşlerdir. 

Singapurdaki mü
,ahitlere göre, ya
kında Hindlçinide 
bazı hadi s e 1 e r 
olacak 

Londra 22 ( a.a ) - Royter 
ajansının Uzakşarktaki başmuhar

riri •yazıyor: 
J•ponyanın muhtemel bir ha· 

reketi hakkında hissedilen heye· 
can muvakketen ortadan kalkmış
sa da iyi malOmat alan Singapur
daki müşahitler yakında Hindiçi· 

nide bazı hadis6ler olmasına in
tizar 'etmektedir. ileri gelen mü
şahitlerden birisi bir Japon hare· 
ketinin Hindiçinide vukubulması 

ihtimalinden bahsederek demiştir 
ki: 

sin diye. MalOm a; kiılir kelamı ;. 
şitilirken uçulmaz. 

- Doğru ... 

Hafız Alinin ağabeysi daha 
başka karekterde bir adamdı. Ona 
imamlık ağır geliyordu. Hayatın 
zevkini çifçilikte bulanlardandı. i
mamlığı bilmecburiye kabul etmiş-

Ali ağabey anlattıkça hocanın 
hırsı kabarıyor ve bir an evvel iz· 

mire vararak muhayyel peder efen
dinin altınlerına kavuşmak emeli
le sabırsızlanıyordu. Elinden 'gel· 
se denize atlıyarak o camuz kuv· 
vetile vapuru itecekti. 

i ti. Kardeşi köye gelince imamlığı 
derekap ona devrederek sabanı· 
nın sapına yapışmak istedi; fakat 

Vaşington 22 ( a.a ) - Pa
zar akşamı beyaz saraydan bil. 
dirildiğine göre B. Buzvelt'in 
kongreye askerlik müddetlerinin 
azaltılmasına dair olan mesajına 
o kadar büyük bir ehemmiyet 

atfedilmektedir ki radyo ile neş
redilmek üzere plaka alınacak

Külhanbeyler Havız mıstıvayı 

lzmire kadar hiç boş b:rakmadılar 
ve mutemadiyea münasebet gelİ· 
rerek muhayyel pecler efendinin 
servetile, sehasile yobazın balon· 
dan nişan veren kafasını doldurdu

lar. 
Artık hoca kararını vermişti: 

Ali ağabeyle beraber peder efen
dinin hanesine tanrı misafiri gide· 

cekti ... 
Vapur limana demirlediği ve 

istikbalin Gavur imamı Ali molla 
serbest bırakılarak hafız Mustafa. 

ya: 
- Haydi ... 
Dediği zaman Ali ağabeyin 

koluna yapışan ayı: 
- Aahl Ben gitmecen. 
Cevabını vermekte tereddüt 

etmedi ... 
Ali molla karaya çıkıp lzmir

de bir gün kaldıktan sonra Bola· 
dana, oradan da Baharlar köyüne 
gitti; Hafız Mustafa da Ali ağabey 
ve avenesile birlikte Kordona a
yak bastı ... 

• • • 
Anam ölmüş mü? 

- Öldü Molla .. , 
- Bubam? .. 
- Oda sizlere ömür ... 
- Efem ( ağabeyim ) nerede? 
- Rahmetlin yerine köye imam 

ettik. 
Köyün medhalinde bu mal6ma· 

tı alan Ali Molla, öküzü ölmüş bir 
çiftçi teessüründen daha fazla bir 
şey duymadı. Hayır; babasının Ö· 

lümünde köyde bulunamayıpta ağa
beysinden evvel imamlığı kapama· 
dığma hayıflandı. Halbuki onun 
bütün emeli, bütün gayesi bu idi. 
Köye imam olmakla hem cerarlı· 
ğın en namussuzcasını yaparak, 
hem zinuluz bir şahsiyet olacak, 
hem de vektile beşi birliklerini 
çaldığı kadınla hadisede kadına 
hak verenlerden etraflıca bir inti
kam alacaktı. işte bütün emelleri 

bir hamlede suya düşmüştü. Şim· 
di ağabeysinin ölmesini beklemek 
lazımdı ki kim bilir kaç yıl isterdi 

Ali Molla, bu düşüncelerle 

köye girdi. Gerek ağabeysi ve ge
rek köy halkı tarafından gayet so
ğuk karşılanmasına ehemmiyet bile 

vermiyerek baba evine yerleşti, 
Esasen dessas ve kurnaz bir 

adamdı. Bu hasletine gurbette ki 
tecrübeleri de inzimam etmişti. 
Ali Molla, tecrübelerine yaslanarak 
manen hüviyet değiştirmek lüzu
muna kanaatte gecikmedi ve ak· 
Şam namazından sonra köy odasın
da köylülerle musahabate başlayın· 
ca her kesin parmağını ağzında 

bıraktı. 
Amanın. şu dünkü hırsız ha

şarı; ne mahcup, ne olgun, ne gö
nülsüz kibirsiz, ne alim bir hoca 
olmuştu!. Suallere daima güler yüz 
le mütevaziane cevablar veriyor; 
başındaki koca sarığa rağmen 
kendisinden büyük olanların elini 

Öpüyor; kendisinden küçüklere ıra· 
yet bürmetkarane muamelede asla 
kusur etmiyordu. Nitekim bütün 
ısrarlara rağmen 3.yanı, muhtarı, 

yaşlıları çiğneyip baş köşeye ku· 
rulmamış. kendisine münasip bir 
tarafa büzülmekte tereddüt etme· 
mişti. ~mam olan ağabeysine fevka· 
iade hürmet ediyor b 1 d .. , onun u un u 
gu mecliste siaara iç . b' 

• 6 memeyı ır 

vaııfe sayıyordu. 

Şimdi ne yapacağını soranla· 
ra Boladana gidip müderris Hü
ıeyin efendi hocadan ders alaca· 
iuıı ıöylüyor vo ilave ediyordııı 

hafız Alinin okumak arzusu karşı· 

sında bu teklifi yapmayı münase· 
belsiz bulduğu için bir müddet da· 
ha beklemeğe karar verdi. Beri 
tarafta Ali Molla hem Boladana 
doğru ilerliyor, hem de ağabeysi
ne ağır küfürler savurarak kendi 
kendine söyleniyordu: 

- Rahatı l.uldu utanmaz· ne· • 
redeyse beni tarlaya sürecekti. 
Elem olmayaydı ben ona gösterir· 
dim amma ne çare... Bari benden 
alim olsa neyse ne .. ilim bahsinde 
benim dörtte birim kadar olamaz 

Ali Molla Boladana vardı; med
reıeye yerleşti ve müderris Hüse· 
yin efendinin derslerine devama 
başladı. 

Kara, kuru, ufacık boylu, ya
kışıksız ve çelimsiz bir softa ola o 
Ali Molla medresede. çirkinliği ve 
zekasile çarçabuk şöhret buldu. 

Artık içindeki ihtirası unut-
muş gibiydi. Kendiıini, zamanına 

ve fırsata iotizaren, derslere ver
mişti, Mollayı arıyan, soran da ol
muyordu. Ara sıra köyünden ge
lenler ağabeysinin yolladığı tar
hanayı, bulguru, yoğurdu, peyniri 

bırakıp gidiyorlardı. Efesi para 
yollamayı düşünmüyordu. Hal· 
buki işlenen arazi müşterekti. Ağa
b~ysinin şer'an de, insaniyeten de 
kazandığı paranın yarısını kendisi 
ne yollaması lazımdı. Ali Molla 
bu dheti düşündükçe çok fena o
luyor, buna bir çare bulmak yol

larını arıyordu. 
- Aradan yedi, •e~iz ay geç

miş; imamlık vazifeleri Ali Molla-
nın efesine çok ağır gelmeğe baş
lamıştı. Bir gün tahammülü taştı; 
Ali Mollaya kat,i bir ültümatom 
mahiyetinde bir mektup yollıyarak 
( Ziraatın yüzüstü kaldığından, İ· 
mamlığı artık yapamıyacağından 
köye gelerek imam olması lüzu
mundan, aksi tr.kdirde başka bir 
imam bulmak mecburiyeti hasıl 
olacağından ) uzun uzadiye bah· 

setti. 

[Deflamı JJarJ 
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tır' 
Mesaj bugün öğleye doğru 

( Greenvich saati ile 16 da ) 
Londraya gönderilecektir. 

Pazar giinü B. Ruzvelt'in ka 
tibi B. Örli demiştir ki: 

« - Mesaj bütün memleket 
te Ruzvelt mikrofon önünde ko. 

nuşuyormuş gibi duyulacaktır " 

Londra 22 (a .a ) - Ti
mes gazetesi, B. Ruzvelt tara
fıodan kongreye gönderilen me
sajı mevzuu bahi~ ederek diyor 

ki: 
« Atlantiğin bu tarafında sa 

hırsızlık gösteren bazı kimseler 

harbin ilk aylardan beri Okyanusurı 

ötesine değil, fakat sahillerimiz

den bir kaç mil mesafede beli· 
ren tehlike karşısında nasıl teen
ni ile hareket ettiğimizi hatırla· 
malıdırlar. 

Filhak;ka, Amerikan efkarı 

umumiyesi Amerikayı tanıyanla
rın tahmin ettiğinden evvel inki· 
.şaf göstermiştir. Şayet Amerikan 
efkirıumumiyesi şimdi daha SÜ· 

ratle inkişaf etmiyorsa, kabahat 
bitaraf memleketlerin ihtiyaçları· 

nı takdirden aciz ve Amerikalı
ların menfaat ve sempatilerini 
nasıl gizliyeceğini bilmiyen ana

sürümüzündür.» 
Nevyork 22 (a. a.) - Sa

moel Grapton, Nevyork gazete
sinde şiddetli bir makale yaza· 
rak Amerikanın derhal Almanya
ya harp ilan etmesini istiyor ve 

diyor ki: 

« lngiltere zaman 
hususunda serbesttir. 

tayini 
Halbuki 

Hitler yıldırım harbinin esiridir. 
Ve bir gün de belki kurbanı 

olacaktır. 

Hitlerin acele etmesi lazım· 
dır. Bizim ise neticeyi bekleme· 
ğe vaktimiz vardır. Hitler bize 
kendisine itimat caiz olmadığını 

:öğretti. Bunun içindirki yapacağı 
yeni sulh teklifi reddedilecektir. 
Şimdi Amerika derhal harp ilin 
etmelidir.» 

Moskova'da yangınlar çıkmış, 

birçok kişi ölmüş veya yaralan· 
mıştır. Hiç bir askeri hedefe bom
ba isabet etmemiştir, Tehlike işa

retiS,Ssaat sürmüştür. 

Rus tebliği 
Londra: 22 [a. a.] - Mosko

va radyosu aşağıdaki tebliği neş· 

retmiştir: 
Nevel • Polotsk, Smolensk, 

Novograd • Volinsk istikametinde 
şiddetli muharebeler cereyan et
mektedir. Cephenin diğer kısımla
rında mühim askeri harekat olma· 
mıştır. 

Tayyarelerimiz düşmanın bava 
kuvvetlerine ve zırhlı birliklerine.. 
karşı yaptıkları harekata devam 
etmişlerdir. Almanların Leningrada 
yapmak istedikleri hava akını bir· 
liklerimiz tarafından önlenmiştir. 

Bu suretle düşman tayyareleri şeb· 
re kadar gelmeğe muvaffak olama· 
mışlardır. Bu akınlarda clüşman 21 
tayyare kaybetmiştir, Bizim 4 tay
yaremiz kayıptır. 

Londra: 22 [a. a.] - Bütün 
gazeteler Alman ileri hareketinin 
artık hızını ve şidddetini kaybet· 
miş olduğunu yazıyorlar. 

Deyli Meyi gazetesinin askeri 
muharriri şöyle demektedir: 

"<ikinci taarruzun ba-11adığı günden 
bugüne kadaron gün reçmiş buluou 
yor. Bu müddet zarfında Almanla· 
rın tahakkuk ettirdiği şeylerin, tah
min etmiş olduklarından çok az 
olduğuna hiç şüphe yoktur. 

Vakıa Almanların bazı nokta
larda ehemmiyetli teralckiler elde 
ettiklerini görmemezliğe gelmek 
ihtiyatsızca bir hareket olur. Bu 
terakkiler birkaç yerde tehlikeli 
bir mahiyet bile almıştır. Fakat 
cephenin diğer kısımlarında kay
dedilen terakkilerin birinci taar· 
ruzda elde edilen ilerlemelere na· 
zaran daha ağır olduğu muhak
kaktır,» 

Zağrep: 22 [a. a.] - Sovyet· 
lere karşı mücadele etmek üzere 
Zağrep ve civarından hareket eden 
müteaddit gönüllü kıtalardan 

. d' 'Ik B sonra 
şım ı ı oşnak gönüllü kafilesi-
nın de hareket ettiği bildırilmek
tedir. 

~alile Pazar ıünü Saray. Bos• 
n~ dan ve Hırvat merkezinden ay· 

~~l:ı~t'.r. Hırvat ordusu gönüJ. 

k l .~dının kumand•nı Albay M 
u 1 ur. a-

« - Bir sır varsa yakında 
ortaya çıkacaktır. Uzakşarktaki 

demokrat cephesi vaziyeti yakın · 
dan sük6netle takip etmektedir.» 

Tobruk garnizonundan 
yapılan akınlar 

Kahire 22 ( a. a. ) - lngiliz 
devriye müfrezeleri Bardiya yolu 
ile deniz arasında sahil boyunca 
Eladen yolunun garbindeki mınta
kada yeniden muvaflakiyetle müte· 
addit akınlar yapmışlardır. Devri· 
yelerimiz k1'men motörlü Hind su
varilerinden mürekkeptir. 

9 Gün içinde Tobruk garnizo
nu tarafından yapılan bu beşinci 

sıra akınlar neticesinde bir çok 
esir ve askeri malômat alınmıştır. 

ltalyanlar ilk defa olarak cu
martesi günü bir mukabil hücum 
teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
Hind kıtaları adetçe üstün düşma· 

nı süngü hücumiyle münhezim et
mişlerdir. Her akında düşman 30 
veya 40 ölii vermiştir. 

Yeniden 1000 çuval 
kahve geldi 

Ankara - Son günJerde mem· 
leketimize mühim miktarda kahve 
gelmi9tir. Bundan evvelki parti ile 
gel~n . kahve esasen şimdilik piya
sa ıhtıyaçlarını karşılamış bul -
yor, hatta mühim miktardau".ra 
stok mal bulunuyordu. Son gün
lerde gelen 1000 çuval kahve de 
yakında vilayetlere tevzi oluna· 
caktır. Bu suretle bugün . . 1 

d • 'b' d ıçın o • ma ıgı gı ı aha uzun zama . . d . n ıçın 
e memleketımizde kahve s k t k ·ı . . - ı ın ısı 

çe ı mıyecegı anlaşılmaktadır. 

iaşe müsteşarlığı vilayetlerden 
gele~ ~a!Omat üzerine ihtiyaç !is· 
telerını tanzimle meşauld· T • 6 ur. ev-
zıata bu günlerde başlanacaktır. 

Dairelerdeyaz mesai 
saatlerinden vazgeçildi 

Pazartesi gününden itibaren 
bütün resmi dairelerde yaz . . . b mesaı· 
sının aşladığını yazmıştık. 'Görü· 
len lüzum iizerine bugü d 't'b re n en ı ı a-

n yaz mesai saatları kaldırıl· 
mıştır. 

l ı~e Nöbetci eczane 
istikamet Eczanesi 

( HükOmet Yanında ) 

Büyük Adamların Ask Mektupları 
N evyorkta bir aşk mektupları müzesi 

açılmıştır. Bu müzenin kurucuları, 

edip, muharrir, kumandan, kral, kraliçe gibi 

yüksek ve tanınmış kimselerin mi yoksa gelişi 

güzel alelade kimselerin mi aşk me~tuplarıoın 

müzeye konulması hususunda karar vermek 

ıçın epey zorluk çekmişlerdir. Bir Nevyork 

mecmuası, evvelce en iyi aşk mektupları için 

açtığı bir müsabakadan elde ettiği en iyi aşk 

mepktuplarını bu müzeye vermiş. 

Minyatür Kadınların evlerinde kö-
k'" ki pek beslemeleri, köpekle gez-

0 e er meleri moda olalıdanberi kö
pek büyüterek satmakla zengin olanlar vardır. 

lngilterede en meşhur köpek tüccarı Liver· 

pullu Minçtoldur. Bu adam, köpek yetiştirmek 
için tesis ettiği çiftliğinde " Minyatür köpek

ler » denen küçük köpekleri üretip yetiştir· 
mekle şöhret bulmuş ve bu işe 30 sene evve· 

!inden başlıyarak çol< para kazanm.ştır. 

Son senelerde Minçtol, dünyada yeni ve 

ufak bir köpek nesli türetmi•t' k' b M' 

Misafirlerden 
kurtulmanın 

y o 1 u 

Ekser ilim adamları 

misafirlerden, eğlence ve 
gezintilerden hoşlanmaz· 
!ar. Onlar gayeleri olan 
ilim veya kaşif uğrunda 

li.boratuarlarına, çalışma odalarına kapanırlar, 

daima çalışırlar; a~ude hayatı severler .. 
Bir ilim adamı mütemadiyen dostları ve 

akrabal~rının vakitli, vakitsiz kendisini ziyaret 
etmelerıoden rahatsız oluyor, bu yüzden ça· 
lışamıyormuş. Bu alim, meşhur filozof Kant'ın 
yakın dostu imiş. Bunun için arkadaşı olan 
Kant'a giderek misafirlerden nasıl kurtulabile· 
c~ği hakkında nasihat istemiş. Buna Kant, 
i.lıme şu aklı vermiş: Zengin olan misafirle· 
rinden mütemadiyen ödünç para iste; fakir 
ziyaretçilerine, dostlarına da para ve hediye 
verme ... 

Aşık kadın ve erkekler her yaşta aşk 

mektubu yazarlar. Fakat en iyi ve göze ba· 

tanları 20 yaştan aşağı olanlarıodır. Müze ida· 

resi, büyük kıymeti olan bir çok aşk mektubu 

da satın almıştır. Bu mektupların arasında, 
Napoleon'un, Jan Jak Ruso'nun, Nelson'un, 

Lord Bayron'un, Verlen ve Kazanova'ların aşk 
mektupları varmış. Büyük adamların aşk mek· 

toplarının kısa ve bambaşka bir üslOpta ol· 
duğu göze çarpmaktadır. 

• 

.... ır ı u ınya-

tür köpekler büyüdükleri zaman, tavuk yu· 
murtasıoı geçmiyorlar ve her b' . - • 1 • 60 ırının agır ıgı 

gramdan fazla gelmiyormuş. 

Bu Minyatür köpekler d b- -k 1 e, uyu o an 
hemcinsleri gibi ısırıyor ve ha vlıyorlarmış, fa· 
kat çok gülünçmilşler 1 Köpek sevenler bu 
Minyatür köpekler için çok büyük yekOnlarda 

para sarlediyorlarmış. 

• 

Alim, filozofun dediği gibi yapmış; zen· 
!'inlerden ödünç para almış ve bu borcunu 
odemekte mahsus gecikmiş, fakir misafirlerine 
de ne para, ne de hediye vermiş. Neticede 
misafirler, ilime ~elmez olmuşlar; böylelikle 
o da sükO.netle hiç kimse tarafından iz•aç 
olaamakaız111 ça.bımaama devam •tmİftİr· 

3 

Harp karşısında 
İspanya 
(Baştarafı ikincide) 

den ziyade denizlere istinat etmek 
tedir. ltalyadan farklı olarak 
Almanya ispanyaya pek az yar
dımda bulunabilir. Bu şartlar alt
ında uzun ve yıpratıcı bir dahili 
harpten henüz çıkmış bulunan Is. 
panya, denizlere hakim olan bir 
İngiltere ile muharebeyi göze ala
mamıştır. 

ı spanyanıo harbe girmek nok-
tasında yan çizmesi gerek 1-

talya ve gerek Almanya için bir 
hayal sukutu olmuştur. Çünkü 
mihverciler, bütün mevcudiyetini 
kendi maddi ve mağnevi yardım· 
larına borçlu olan bir devletin 
böyle hayat memat mücadelesin~ 
giriştikleri bir sıra:la kendi yanla
rında yer alacağını tabii addetmiş· 
lerdi. Ve eğer İspanyol diktatörü 
muharebenin kısa süreceğine aklı 
erse, derhal harekete geçmekte 
ter~~d.üt etmiyecektir. Fakat Mu
solınının hatası göz önünde iken, 
Franko, İspanyol milletini uzun bir 
muharebeye sürüklenmekten çekin 
miştir. Ancak buna mukabil' mih· 
ver davasına karşı sempatisini en 
açık bir lisanla ifade etmek fırsa

tını biç bir zaman kaçırmamıştır. 

1 

Öyle ki Franklı'nun mihver 
hakkında sempati ifade eden söz· 
!eri, harbe iştirak hususunda ma
zur olduğunu anlatmak mina:nna 
delalet etmeğe başlamıştır. 

Franko mihvere karşı rnuhabbet 
ilan ettikçe, harekete geçmekten 
o kadar uzak olduğunu anlatmak 
ister. işte İspanyol politikasının 
bu garıp hususiyeti göz önünde tu· 
tulduğu zaman Franko tarafından 
geçen gün söylenen sözlerin ma· 
nası d.'.'h_a İ:(İ anlaşılır. lspanyol 
dıktatoru, mıhvere karşı bağlılığı· 
nı en açık sözlerle bir defa daha 
teyit etmiş ve mihver zaferıne ka· 
rşı olan iymanını tekrarlamıştır. 

Franko'nun Rusya hakkındaki 
sözleri dikkate layıktır: ispanya di
ktatörü, Rusya'nln müttefikler cep
h~sine geçmek istememesini, nihai 
safha için hazırlıklı bulunmak mak
sadına atfetmektedir. 

Yani Almanya ile demokrat 
devletler dövüşecekler her iki 
taraf da yıpranacak. 

Ve bu arada kuvvetini muha• 
faza etmiş olan Rusya, Avrupa 
üzerine yüklenecek. Almanya Rus· 
ya'ya karşı taarruza geçinciye ka· 
dar Franko'nun uykusunu kaçıran 
tehlike bu olmuştur. Çünkü unu· 
tulmamalıdır ki sağ ve sol züm· 
reler arasında kanlı bir boğuşma
dan doğan Franko rejimi, hatti 
ltalya'daki fa.!Jİ•t ve Almanya'daki 
milli sosyalist rejimlerinden daha 
çok komünist aleyhtarıdır. Bu 
sebepledir ki Almanya'nın 1939 
Ağustosunda Rusya ile bir pakt 
im~alaması, lspanya'dahayal sukutu 
do,gurmuştu. Binaenaleyh Alman· 
yanın Rusya'ya karşı harp açma· 
sı, _ispanyayı daha çok mihvere 
baglamıştır. Franko ){usya'ya gö
nüllü kıtaları yollamak suretiyle 
Bolşevikliğe karşı açılan elhlisalip 
harbine iştirak etmekle beraber 

' resmen harbe iştirik etmekten de 
çekinmektedir. 

Amerika da Franko'nun t • 
k.t • 1 en 

ı ve tariz erine hed e! ol l I . muş ur. 
spanyol dıktatörü, Amerika'yı Av· 

rupa işl erine karışmakta: tahzir 
etmiş ve Avrupa'dan Amerika'yR 
tehlike gelemiyeceğini bildirmiştir. 

Mamafih Amerika'nın harbe işti· 

raki ile mücadelenin uzıyabilece
ğini de itiraf etmiştir. Franko, 
Amerika'nın hareketini tenkit eder· 
ken, diğer mihver devletleri şef
lerinin lisanlarını kullanmaktadır. 

Hulasa Franko'nnn sözlerinden çı
kan mana şudur ki, ispanya, bu-
günkü mücadelede mihver dev• 
!etleriyle aynı cephede bulunmakla 
beraber, herhalde şimdilik fili ola
rak harbe iştirak etmek niyetinde 
değildir. Şimdilik lspanya'nın harp 
karşısındaki vaziyeti budur. 

Tarım satış koope-
ratiflerinin faaliyet 

ve durumları 
• Baştarafı ikincide -

ithali lisansa tabi tutulan limon 
mahsülüne ait lisansın sadece bu 
birliğe verilmesi etrafında tetkikat 
yapılmaktadır. 

Trakya bölgesindeki üzüm mah
sülünde görülen inkişaflar ve re· 
kolt~nin seneden seneye artması 
ü1.er1ne Mürefte'de mevzuu üzüm 
olan bir tarım satış kooperatifinin 
kurulmasına karar verilmiş ve mın· 
taka müdür muviolerinden Rüştü 
Erkun mahallinde tetkikatta bulun· 
mak üzere Trakya'ya gönderilmiştir. 

Ayrıca Ereğli, Tavşancıl ve 
Sapanca bölgesindeki üzüm rekol
tesinin yüzde altmışının birliğe bag· 
lanması karar altına ahomı.ştır. 

im;;;; ~i,jb;,- c..0ı ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YAVEROCLU 
Baoıld•k• yer : ( BUGÜN ] 
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Salgın hayvan 
hastalıklarına 

karşı 
GümrUk ve inhisar
lar vekaleti, alaka
darlara mühim bir 
tamim yaptı 

Ankara 22 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Salgın hayvan hasta
lıklarının önüne geçilmesi için ya
pılacakj işler hakkında gümrük ve 
inhisarlar vekaleti alakadarlara 
gönderdiği bir tamimde şöyle 
demektedir.: 

« Hüyük mikyasta tahribat ya-
pan salgın hayvan hastalıklarınıa

önüne geçilmesi ve bu hastalık· 
!arın hariçten gelecek hayvanlar 
vasıtasile sirayetine meydan veril· 

Hatay bayramına şehri
mizden giden murah

has 1 a rl 
Halayın ana vatana ·ilhakının 

yıldönümü şenliklerinde bulunmak 
üzere şehrimizden de murahhaslar
çağırıldığını ya>. mıştık. Parti ve 
Belediye idare heyeti azalarından 

B. Tevfik Kadri Ramazanoğlu ve 
eczac ı B. Basri Arsoy Hatay bay
ramında Adanalıları temsil l etmek 
üzere dün Antakyaya gitmişler· 
dir. 

megı ıçın hudut kapılarımızdan 
girecek ve çıkacak hayvanların 

kanuni ve nizami bir şekilde vete 
rinerlere muayene ettirilmesi ve 

yakalanan kaçak hayvanların sağlık 
zabıtası kanununun hükümlerine ta 
bi tutulması tamimen tebliğ olu
nur.» 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

B U A K Ş 11.'i iki güzel film Birden 
l 

Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

[Ela m f mi ııs 5!El 
mJCEMİLEfj 
1EJ Hurmalar Altında EJ 

TÜRKÇE Sözlü Büyük ŞARK Filmi 
il 

Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMI 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

i941 iKRAMIYE PLAN! 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 1000 " - 3000. .. .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 

" 
500 .. - 2000. " 8 .. 250 .. - 2000. " 35 .. 100 .. - 3500. .. 

80 .. 50 .. 4000. .. 
300 " 20 .. - 6000. 

" 
Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktirmlıt ve faiz almış olmaz, aynı 

zamanda taliinizi de denemit olursunuz. 377 

Dr. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

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

maada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

BUGÜN 

Yunan kıralı da lngilte
reye gelecek 

Londra [a. a.) - B. Çörçil 
tarafından Yunan kralı Jorj'a gön
derilen bir mesajdan anlaşıldığına 
göre kıralın cenubi Afrikadan ln
giltereye gelmesi muhtemeldir. 

B. Çörçil, Elenler kıralınıa ma
nevi kuvveti hakkında duyduğu 
hayranlığı izhar ettikten sonra me· 
sajında diyor ki: 

" Muzaffer olmak veya ölmek 
kararını vermiş olan fngilterede 
size en hararetli hüsnü kabul gös
terilecektir ·ıı 

Yunan kıralı da Çörçil'e şu 

mesaiı göndermiştir : 
" Sizi ve lngilterede ki bir 

çok dostlarımı göreceğimi ümit 
ediyorum.,, ... 

lngiliz hariciye nazırı B, Eden 
de Yunan başvekili B, Çuderosa 

ltalya ve Danimarka
dan gelen Sovyet 

diplomatları 
Erzurum 22 ( A. A) - Sovyet 

Rusyanın ltalya ve danimarkadaki 
sefaret arkin ve memurininden 
142 kişilik bir kafile dün sabah 
trenle buraya gelmiş ve bir müd
det istirahatten sonra ihzar edilen 
otobüslerle Sarıkamışa gitmek 
üzere hareket eylemişlerdir. Misa
firler Sarıkamıştan itibaren trenle 
yollarına devam edeceklerdir. 

gönderdiği bir mesaj da kendisiy
le yakında Londra da görüşmek 
arzusunu izhar etmiş ve bu görüş
mede müşterek harp gayretlerinin 
idamesi için alınacak mütemmim 
tedbirlerin müzakere edileceğine 
telmih etmiştir. 

B. Çuderos verdiği cevapta 
bu teklifi memnuniyetle karşıladı
ğını bildirmiştir. 

Manş ve şimali Fransa 
Uzerinde hava harekitı 

Londra: 22 [a. a.) - lngiliz 

hava nezaretinin tebli&'i : 

İngiliz avcı tayyareleri tarafın

dan Manş denizi ve şimali Fransa 

üzerinde dün gece yapılan harekat 

esnasında bir düşman tayyaresi 

düşürülmüştür. Üç İngiliz tayaresi 

üslerine dönmemişlerdir. 

Berlin: 22 [a. a.) - İngiliz tay
yareleri 21 ağustos akşamı Manş 

sahilleri üzerinde uçmağa teşebbüş 

etmişlerdir. Bu tayyareler Alman 

tayyareleri tarafından tardedilroiş 

ve düşmana ağır zayiat verdiril· 

miştir. ilk raporlara göre Alman 

dilli bataryaları 5 Spitfayr tayyare

si düşürmüşlerdir. 

3 Temmuz 1941 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : • • : Bir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : . - . 
: nator buz dolabı acele sa- : 
: tılıktır. : 
• • 
: Tahsin Salih Bosna : • • • • : Tel: TABO Abidin : 
: Paşa caddesi Tel: 274: 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Bir Tahsildar 
aranıyor 

Matbaamız tahsildarlığında ça
lışmak üzere orta mektep mezunu 
ve askerliğini yapmış bir memur 
arayoruz.Tahsili daha yüksek olan
lar tercih edilir. isteyenlerin idare 
Müdürlüğümüze müracaatları. 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

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

A D R E S : Adana M erk ez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

Esrarını HARPTEN... ıvıevzuunu hayattan ••• 
Azametini artistlerin kudretinden alan 

Büyük Fransız Filmi 
(BU AKŞAM) 

YAlllK SINIMA'da 
Charles Van el· Jules Berry-Tania F edor'un yarattıkları 

Çalınan Saadet 
Aşkı uğruna hayatı feda eden bir kadının .• Çocuğu için ıstıraba 

baş eğen bir ananın ... Saadeti için her kuvvetle çarpışan bir 
hhramanın hayatını canlandıran hakiki bir şaheserdir. 

il 
Umumi arzu üzerine büyük bir muvaf fakigetle devam eden 

CEMİLE 
Hurmalar Altında 

Türkçe sözlU ve şarkılı büyük şark filmi 
Pek Yakında 

NE ŞEKER ŞEY 
Musiki... dans ... şark ... şıklıkı.. ve güzellik bu filminde 
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BUGÜN Matbaası 
Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman· z menfaatiniz icabıdır. 

ı• ~· ~t" t • •' 'I _' ' • .' r · 

İLAN 
Vakıflar 

Müdürlüğünden: 
Hükumet caddesinde ve 

kız lisesi karşısında v~kıf Sey
han apartımanının (6) numa· 
ralı dairesi ihale tarihinden 
itibaren 31- 10- 941 gününe 
kadar icara verilecektir. iha
lesi 31- 7- 941 perşembe gü
nü saat 15 de dir. 

isteklilerin müracaatları. 
23 - 25 1046 

Halkevi 
Reisliğinden: 

Loıan muahedesinin yıl dö
nümü münasebetile temmuzun 
24 üncü gunu saat 19 da 
evimizde bir tören yapılacak 

İLAN 
Seyhan C. M. U. 
liğinden: 

Açık bulunan Adana ce· 
za evinin bin kuruş maaşlı 

katipliğine memurin kanunu 
mucibince evsaf ve şeraiti 

haiz olanlardan imtihanla mü
nasibi alınacağından istekli

lerin 28 - 7 • 941 pazartesi 
günü saat 9 da adliye encü
meni reisliğine müracaatları 

ilan olunur. 1048 

ve bir konser verilecektir. 
Giriş serbesttir. 
Köylü ve şehirli halkımı· 

zın bu törene katılmaları re· 
ca olunur. 1047 


