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Telefon ı 1311· PosUı K. 48 
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•rhtı 7 Lira, aylılı 1,25 Kr. 

Almanya Kara· 
denizde cephe ı 
açmak.ister mi? 

Yıl: 1 No. 280 
l ıln tartları lda,.. 11• 

kararlattırıl ır 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
ikinci Say/ amıza Bakınız 

Milli Selle devlet reisleri 
arasında telgraflar 

Ankara 28 (a .a ) - Amerikanın 4 temmuz milli bayramı mü 
nasebetile Cümhıırreisimiz ile Amerika fürleşik devletleri reisi Ruzvelt 
arasında samimi telgraflar teati olunmuştur. 

Ankara 28 ( a. a. ) - Fransanın 14 temmuz milli bayramı dola
yisile Cümhurreisimizle Fransa devlet reisi mareşal Peten arasında 
tebrik ve teşekkür telgrafları teati edilmiştir. 

Ankara 28 ( a. a. ) - ispanyanın 18 temmuz milli bayramı 
nasebetile Cümhurreisimizle ispanya devlet reisi general Franko 
sında tebrik ve teşekkür telgrafları teati olunmuştur. 

mü
ara-

Ruzvelt'in şahsi 
mümessili 

Hopkins İngiliz 
lllilletin~ lıita.ı> 

etti 
"Halen yolda bulu· 
nan çok büyük mik
tarda harp malzeme· 
si 'lJardır.,. 

Landa 28 a.a - Amerika 
reisicumhuru Ruzveltin büyük 

Britanyaya şahsi mümessili ııfatı 
ile gönderdiği Hopkins dün akşam 
Londra radyosunda bir nutuk söy· 
liyerek ezcümle demiştirki; 

« - Bu akşam lngiliz ve 
Amerikan harp gemileri muvazı 
Atlas yolları boyunca bu tek he
def uğrunda devriye geziyorlar. 
Dünyanın hayat hakkının muha
fazası . » 

Hatip; kendisini Atlas üzerin
den geçıren bombardıman tayya

resine diğer 20 bombardıman tay
yaresinın refakat eltıgını v~ son 
aylar zarfında bınlerce Amerikan 

tayyaresinın atlas üzerinden lngil 
tereye uçmuş veya nakledilmiş ol 
doğunu kaydettıkten sonra sözle
rine şöyle devam etmıştır : 

« - Buraya, Reiscumhurdao 
bir inşaat tezgahında bir çivi ça
kan veyaht tayyare labrıltasında 
bir torna makinesı çeviren işciye 
kadar her Amerıkahoın ışı olan 
bır ış ıçın geldim. 

Amerikan mıUeti namına söz 
söyliyen reısıcuruhurun logıltereye 

yaptıgı hizmet sözden !azla bır 

şeydır. Şu anda Amerika lopido 

muhriplerı şımal Atlası sularıoda 
dolaşıyor. Evvelce bu mütbış Okya
nus bızı biribirimizden ayırıyordu. 

Şimdi ıse bırıbırimıze baglıyor. 
Reisicumhur, Berlmio bu 

rnerhametsız kudretını kırmak ar
zusunda olan Çörçıl ile mutabık· 

tır. Bugün Atlas denizi kanaldan 
başka bır şey degıldir. !:Su kanalı 
hir dostluk köpru•Ü kavuşturmak· 
tadır. Her gün buraya varmakta 
olan fasılasız gemı dalgasını artık 
düşmanın hiç bir icraatı durdura

ınaz. Dört motörlü dov tayyarele
riınizio geniş inşaat programı çok 
inkişaf etmışlır. Ve Hıtler, fabri
kalarını, tahrip edıci devlerin kud
retlerinden kurtarabilecek kadar 
U•aklara nakledemez. 

Amerika daha şımdiden Britan
ya imparatorlugunun her tarafına 
yüzlerce hücum tangı göndermiştir. 
Ve birçokları da yoldadır. Uzun 
ınesafe vapurları ve bu aradr bir 
çok Sarnıç gemileri Büyük Britan
ya'ya devre dilmiştir. 

Büyük bahri inşaat prograımı 
tatbik halindedir. M ü h i m m a t 
nakli için daima vapur bulunaca. 

Türkiyeye 
Alman 

taarruzu 
Bolşevik kıtaları· 

nın eline yeni vesi· 
kalar geçmiş 

Berlin 28 · (a.a) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Tass ajan••, Alman kıtalarile 
yaptıkları muharebelerde Bolşevik 

kıtalarının eline, Almanyanın Tür

kiyeye karşı taarruza geçmek nı· 

yetinde olduğunu ispat eder gizli 

vesikalar geçtiğini bildirmiştir. 

Berlin selahiyettar mahfillerin

de bu haberin baştan aşa(ı uydur· 

ma olduğu söylenmektedir. Çünkü 

böyle vesikalar mevcut değildir. 

Ve bu mevzuda Sovyetlerin yaptı

ğı iddialar tamamile hayal mahsu· 
lüdür. 

Habetlatanda onbin ital· 
yan askeri kaldı 
Londra 28 ( a.a ) - Halen 

ltalyanların Habeşistanda ltalyan 

ve müstemleke askerlerinden iba-

ret olmak üzere ancak on bin ki

şilik bir kuvveti mevcuttr. Bu 
kuvvetler her türlü iaşe imkanın
dan mahrum bulunmaktadır. 

Japonyanın Avuatralya
dakl alacakları 

Melborn 28 ( a. a. ) - Avus
tralya başvekilı Menzis, mevcut 

kambiyo kontrolü nizamnamesi mu

cibince Japonyanın avustralyadaki 

alacaklarının bloke edildi ğini bil
dırmıştır. Avustralya bankalarına 

keyfiyet bildirilmiştır. 

ğmı vaadedebiliriz. 
Harp gayreti için ehemmiyetli 

olan tayyare petrolünden yol in· 
şaatına yarayan makinelere, kim
yevi maddelere ve madenlere va· 
rıncıya kadar bınlerce çeşit eşya 

yolda bulunmaktadır. Amerika 
Çine ve Rusyaya kabil olan her 
yardımı hemen yapmak kararın

dadır. 

Çörçil bizden alet istemiştir. 
Emin olunuz ki geliyor, hilen yol
da bulunan çok büyük miktarda 
harp malzemesi emniyetle buraya 
varacutır. Reisicümhur Ruzvelt, 
Büyük Britanyaya gönderilen em
teanın teslimi için tedbirler alaca
ğını vadetmiştir. Ruzvelt boşuna 

söz vermez. » 

Hatip sözüne şöyle nihayet 
vermiştir : 

« - Britanya milleti; britanya 
camiası milletleri; harpte yalnız 

• ibioiz. » 

Çf.1~•····~· ~ 
Smolensk 
meydan 
muharebesi 

So'llgetlere göre 

1 Alman ordusu
nun mağlubiye-
tile neticelendi 

Lozovski diyor ki: 
"Almanların tasar
ladığı yıldırım har
bi akim kalmıştır ... 

Moskova 28 ( A. A) - lstih. 
barat bürosu reis muavini Lo .. 
zovski dün gazeteciler toplantı
sında demiştir ki: 

« Smolensk büyük meydan 
muharebesi hakkında henüz tafsi· 
lat veremiyeceğiz. Fakat bunu ya· 
kında yapacağız. Çünkü borada 
nihayet Almanları mağlup ettik. 
Bu, senelerce tedkik edilecek -bir 
meydan muharebesidir. « 

Lozovski, Rus - Alman cephe· 
sini muazzam bir Verdön suretin• 

\ 
hfi*ııw' 

~--.---t~"' 

de tasvir etmiş ve demiştir ki : 1 J h · I '· Am•rikada ngiltere lı•:ra ına gemı « AlmanJarıa tuar!adıj'ı yıl-

dırım harbi akim kalmıfltr. Al- in 1 a e de n tez g 11 lı la r da n h i r i 
manJarın yaphkJarı ini taarruzu !....----·-------------------------..: 
takip eden ilk günlerde bazı top-
rak ziyaıoın haya.ti bir ehemmiye
te haiz olmadığnı söylediğimiz za
man bazı kimseler mübalaga etti
ğimizi zannettiler. Fakat Sovyetler 
BirHgi, düzünelerce sınai merkezi 
oldugıınden, topraklarının küçük 
bir kısmını feda edebilir. ,. 

Röyter muhabirinin, Romanya· 
daki Ploeşti petrol merke2inin 
bombardımanı hakkında tafsılat 
istemesi üzerine, Lozovski gülerek 
şu cevabı vermiştir : 

« Ploeşti mi; bunun yalnız 

ısmi kalmıştır. » 

Macar ilerleyişi 
Budapeşte 28 ( A. A) - Şark 

cephesi istihbarat bürosunun bil
dirdiğine göre, seri Macar teşek· 
küllerinin ileri hareketi devam et
mektedir. Düşman, Macar kıtala· 
rını tanklar kullanarak durdurın~-l 

• ku ğa çalışmaktadır. Yolların muş 
şartlarına ve şiddetli sıcaklara 
rağmen Macar kıtalarının harp 
kabiliyetleri mükemmeldir. Macar 
zayiatı azdır. 

Fin cephesinde 
Helsinki 28 ( a.a ) - D.N.B· 

ajansı bildiriyor: 
Askeri harekat hakkında aşa· 

ğıdaki malumat verilmiştir: . 
« Repola istikametinde ıhata 

edilen arazide bir piyade alayı im 
ha olunmuştur. Burada bir sahra 
topçu alayı da bulunuyordu. Bu 
alay da imha edilmiştir. Bilh•ssa 
37 top, 13 sahra topu, 2 t•nk da 
fi topu, 6 hava dafi topu, 13 ırak· 
tör, 15 kamyon, 17 seyyar mutfak 
2 yüz at ve bir çok agır piyade 
•ilahları iğtinam edilmiştir. 

Merkez cephesinde düşman 26 
temmuzda Bentkere 120 asker ve 
muhafız gemileri mürettebatı çıka 
rarak burasını işgale :teşebbüs et 
miştir. Bu ihraç teşebbüsü ._tarde
dilmiştir. Fin topçekerleri Rus 
muhafız gemilerinden birini ateşe 

vermişlerdir. 

Mosko'lla ha'lla müdafaası· 
nın sırrı 

Moskova 28 ( a.a ) - Mos
kovanın çok müessir olan hava 
müdafaasının sırrını keıletmek te· 
şebbüsünde bulunan iki Alman 
keşif tayyaresi şehirden takriben 
50 kilometre mesafede düşürül

miiftür. 

''Bugün,, Tenis 
turiıuvası 

Pazar günü başhyan ve dUn devam eden 
maçlar büyük alAka ile kartılandı 

Tek kadınlar arasında bag_~n Ülker Arıkoğlu, 
çift kadınlar arasında bayan Ulker Arıkoğlu . bayan 
Eskenazi bölgemiz birincisi oldular. 

Adanada teniscilerimizi teşvik 
maksadile beden terbiyesi Seyhan 

bölgesi ile birlikte tertip ettiğimiz 
[ Bugün ] tenis kupası ve bölge· 
miz tenis birincllıgı musabakaları 
büyük bir alaka içerioınde Pazar 
günü başladı. 

Atatürk parkındaki tenis kor-

Bu harpte 
Alman .................... 
tabiye si -------Bir ajansa göre: 

Sovyet ordusunu 
imha etmektir 

Smolensk meydan 
muharebe 1 e r i n e 
her iki taraf da mu· 
azzam kuvvetler 
ittirik ettiriyor 

Ankara 28 ( Radyo gazetesi ) 
Bir Alman ajansı, Alman -

Rus harbindeki Alman tabiyesi 
hakkında dikkate şayan ifşaatta 
bulunmaktadır. Bu Alman ajansına 
göre « Alman başkumandanlığmın 
hedefi şehirlerin işğali gibi muvaf
fakiyetler araştırmak dei'il, Sovyet 
ordusunu imha etmektir. 

Bu hedefin tahakkuku, Alman 
planlarının tatbikine bağlıdır. Şim
ye kadar yapılan harekat toprak 
müşkililı ve hava prtlaı-ma uyjıılı 

tunda başlıyan turnuvamızı, başta 

sayın valimiz bay Faik Üstün ol

mak üzere şehrimizin çok güzide 

ı ve münevverleri ile bir çok he
ve,kar ve sporcular seyre gelmiş

lerdi. Tenıs ~ortunun etrafı kala

/ De11amı ikincide} 

bir tarzda devam etti. Fakat top
rak müşkilatı ve hava şartları Al
man askerinden ziyade Rus ordu
sunu müşkil vaziyete sokmaktadır.» 

Bu ajansın ifşaatiyle, belkide 
Alman ordusunun şark cephesinde
ki yavaş hareketinin sebebi izah 
edilmek istenmiştir. 

Smolensk doğusunda Kiye! Ön· 
!erinde 12-13 gündenberi en bü
yük meydan muharebeleri cereyan 
etmiş olmasına rağmen henü2 her 
jki taraf için de müessir bir mu· 

va!fakiyet eıde edildiği iddia oluna· 
maz. Bu muharebelerin kazanılma
sı için her iki taraf bütün kuvvet 
ve kudretlerini sarfetmektedirler. 
Binaenaleyh çarpışmaların bir müd
det daha süreceğini kabul etmek 
lazımdır. B sırada muharebelerini 
kaybeden tarafın kendisine çekidü
zen verip yeni bir hamle yapması· 
na çok az ihtimal verilebilir. 

Faraza, Almanlar bu meydan 
muharebelerini kaybetmiş olsunlar; 
müteakip üçüncü bir hamle yap
mak için liakal aradan bir, bir bu. 
çuk ay geçmesi lazımdır ki o za
manda yağmurlar başlıyacak ve 
harbi gelecek •eneye bırakmak 

icap edecektir, HaJbuki Alma'! 
kumanda heyeti bu muharebeyı 

behemehal ve çok kısa. bir. zam~n 
da bitirmek mecburıyotmdedır. 

... l9iu de b..-

--===--== 

Japonya 
lngiltere 'lle Ameri· 

kaya karşı 

Harpten 
çekiniyor 
Mançuko'da 
çok büyük as-
ker tahşidatı 

var 
Japon donanması 
Şu ş in a boğazına 
mayn döktü 

Çung·King : 28 [ A.A.] 
iyi malOmat alan Çin mahfil
lerinde zannedildiğine göre, Ja
ponya kuvvetli devletlere karşı 
harbe girmek tehlikesini göze 
almaktansa bir ric'at hareke· 
tinde bulunmayı tercih edecek· 
tir. Maamalih Japonyanın pasi
fikte büyük bir harekete hazır

lanmakta olduguna dair birçok 
haberler gelmektedir. Mançuri .. 
ye ve Koren'deki Japon kuv
vetlerinin miktarı 17 tümene 
çıkarılmıştır. 

Sovyet hududunda takriben 
500 kilometre mesafede bulu· 
nan Harbin'in Şarkında büyük 
asker tahşidatı kaydedilmıştir. 

Japon donanması Japon 
denızinde bulunan .Suşima bo
ğazına mayo dökmüştur. Büyük 
Japon kuvvetlerinin Pornoz 
ve Hayoan adalarında hazır 
oldukları söylenilmektedir. 

Tokyo : 28 l A.A.} _ Ja
pon Harıciye nezaretile yakın· 
dan teması olan bır Japon gaze
tesi şöyle yazmaktadır: 

« Fransa ile Japonya ara
sında akdedilen dostane anlaş
manın abk.8.mı mucibince, Fran
sız Hidiçinisinin toprakları ve 

kara suları, daha içinde bulun· 
dugumuz bu hafta başlamadan, 

Japon orduları ve deniz kuvvet
leri tarafından muslihane bir 
surette işgal edılmıştir. Bu işgal 
hareketi süratli ve hadisesiz bir 
tarzda Hiodiçini makamlarının 

tam iş birligıle vuku bulmuştur. 

japonyanın uzak şarktaki 
en kuvvetli devlet sılatiyle teh
dide maruz kalan toprakların 

himayesini temin ettiği bu anda 
diğer devletler artık emniyette 
olduklarını yeniden hissetmek. 
tedirler. ,. 

Libyadan kıtalar getirmektedir. 

Smolensk meydan mu• 
harebesini Ruslar kaybettikleri tak• 

dirde Alman ordularına Moskova 

yolu tamamen açılmış olacak, Mos 

kovadan şimal ve cenuba doğru 

uzunacak Alman orduları Ukray• 
na ovalarında ve Stalin hattı ar
kasında, Onega gölü bölgesinde 

büyük Sovyet ordularını imha ede· 
bilecektır. Onun içindirki Sovyet· 

]er de Smolensk bölgesinde mu· 

h b 1 b .. ··k kuvvetler iştirak are e ere uyu 
ettiriyorlar. Fakat buradaki mu· 
harebelerde muharebeye fazla kuv .. 

vet sokanlardan ziyade tilim ve 

te rbiyeııi üstün komutanların ida .. 

reıi mües&ir olabilir ki bunu da 
akuı bir aaman 
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1 ~ü~aıwe~aeır ~aırşasall'il©la 1 Harb.n içinden 1 

Almanya Kara· 
F ransanın Mos- Valimiz halk ve 

köylü arasında 

Uçan 
Kaleler denizde bir cep· 

he açar mı? 
kova elçisi 

47 kişilik maiye· 
tile A n k a r ada n 
geçti 

Ankara 28 ( A. A) - Fran· 
sanıo Moskova büyük elçisi Ber· 

B. faik Üstün, Kozan ve köy
lerinde zirai mahsul durumunu 

inceledi 

Amerikan Aians tel-
grafları, geçen 

mamulatı 

tayyareler 
iki Alman 

Perşembe gü· 
nü , Brest'de 
bulunan Alman 

Türkiyenin bitaraflık 

siyaseti 

Almanyanın her hangi 
bir arzusu Türkiyenin bi
taraflık kararına çarpınca 
harp çıkar. Şu halde Al
manya, şayet Karadenize 
geçmek niyetinde ise Tür
kiye ile harbi göze almış 
demektir. 

A lmanyanın Türkiyeye teca· 
vüz fikri olduğunu ·İki haf

ta evvel Sovyetlerin T ass ajansı 

haber vermişti. Dün de Londranıo 
bir gazetesile lngiliz Röyter ajansı 
Almanyaya aynı niyeti atfediyor· 
lardı. 

« Deyli Ekspres » gazetesinin 
lsveçteki muhabiri tahmin ediyor
muş ki Almanya, Rus cephesinden 
çektiği zırhlı fırkalarla Türkiyeye 
tecavüze hazırlanıyor. Sebebi de 
gayet basit: Almanya, Kafkasya
daki petrolleri ele geçirmek isti· 

==============:il jöre, refikası ve elçilik erkiinın· 

1

, edilemez. Fakat, Türkiyenin bita· 
raflık siyaseti ve bu siyasette ta

l B!subu herkesçe bilindiği için Al· 
manyanın böyle bir harekette Tür· 
kiyeden işbirliği istemesi akla ge
lemez. Bahusus, bu bitaraflığımız 
herkesten fazla Almanya tarafın· 
dan bilinmiş ve takdir edilmiştir. 

Çünkü Türk·Alman dostluğu an

cak bu bitaraflığımız sayesinde 
mümkün olmuştur. 

Almanyanın her hangi bir ar
zusu Türkiyenin bitarafl:k kararına 
çarpıoca bundan yeni bir harp çı· 
kar. 

Şu halde Almanya, şayet Ka
radenize geçmek niyetinde ise Tür· 
kiye ile harbi göze almış demektir. 

Böyle bir iddia, Almanyanın, en 
mühim bir meselede, çok kısa za
manda, büyük bir hesap yanlışlığı
na düştüğünü kabul etmektir. 

Eğer Almanya, Sovyot taarru
zunun şark cephesinden yürümiye· 
ceğine yüzde hir ihtimal vererek, 
belki Karadenizde de bir harekete 

dan 47 kişilik kafile bugün şeh· 
rimizden geçtiler. Garda Harici
ye protokol muavini, Fransanın 

Ankara büyük elçisi ve sefaret 
erkanı ile Fransız kolonisi tara· 
fından uğurlandılar. Heyet ara· 
sında bulunan Fransız orta elçisi 
Kayyo şehrimizde kalmıştır. Kay
yo bir müddet Ankarada kaldık· 

....!!:' sonra Tahrana gidecektir. 

Viliytimiz emrine 
verilen öğretmenler 

valimiz B. Faik Ü~~ün Kozan merkez kazasiyle, Pekmezci, Saydalı, 
Bucak, Çokak koylerinde üç günlük bir tedkik seyahatini müte· 

akip Pazar günü şehrimize dönmüştür. 
Kozan'ın Belediye, ldarei hususiye, mektep ve nüfus işlerini, zirai 

mahsul durumunu incelemiş, bilhassa toprak ofisin mümkün olduğu ka· 
dar fazla hububat mubayaa etmesi çareleri, kazanın umumi bakımdan 
murakabe ve müşahedesiyle meşgu~ olmuştur. 

Öğrendiğimize göre valimiz, her sene olduğu gibi bu sene de vila· 
yetimiz dahilindeki bütün kazalarda tedkikler yApacak ve müşahedeleri· 
ni tamamlıyacaktır. 

Tenis turnuvamız 
( Baştaraf ı birincide) 

balık bir halk kitlesile çevrelen
mişti. Hava müsaitti. Tabii olan 
sıcaktan yalnız tenisciler çokca 
terliyorlardı. 

1 
Tek erkekler müsabakalarında 

bu sene çok mühim sürprizler ol· 
muştur. Recep Tümerkan; kuvvetli 
rakiplerinden Boris Gilodoya gü
zel oyun çıkararak galip gelmiş 

ve Adli Belgeyi de yenerek ( kar 
dö finala ) kalmıştır. 

zırhlısına Gneisenaa zrb
taarruzla· !ısına lngiliz 

tayyareleri ta
rafından bir hü
cum yapıldığı· 

rını nasıl 

yaptılar ? 
nı bildirmişl;;:di.'° lngiliz hava ne· 
zaretinin istihbarat servisi, bu 
akın atrafında neşrettiği bülten · 
de şu tefsilatı vermektedir: 

« Brest'te bulunan Alman 
Gneisenau zırhlısına yapılan hü
cumda Amerikan Uçan kaleleri· 
nin lngiliz tayyareleri tarafından 
askeri harekit esnasında şimdiye 
kadar işitilmiyen bir yükseklikte 
uçtukları bildirilmektedir. 

Tayyareciler normal havaya ok
sijen ilave edilen bir hücrede bu
lunmakta ve bombalarını 11.000 
metre yüksekten bırakmakta idi
ler. Bombardıman tayyareleri her 
biri 30 hava delitopiyle himaye edil 
mekte olan ve göğerteleri 6 pus 
kalınlığında çelik levhalarla örtü· 
lü bulunan harp gemilerine bom
balarını tam isabetl6 atmak zaru
retinde idiler. 

yor. Bunun için de kısa bir yol ihtiyacı olabileceği ihtimalini hesa· 

Bingöl Solhan Maarif memuru 
Şükrü Aykal, Bingöl Merkez okulu 
öğretmenlerinden Kadriye Aykal, 
Hatay merke1. Yeşilyurt okulu öğ· 
retmelerinden Tayyibe Güzelses, 
Bergama Kozlıca okulu öğretmen· 

lerinden Kazım Kara yalçıo, Ber· 
gama Gazi Paşa okulu öğretmen· 

lerinden Memduha Dursak, Palu 
merkez okulu öğretmenlerinden 

Hadiye Dumlu, Kayseri Mimar Si· 
nan okulu öğretmenlerinden Yega· 
ne Teker, Kırklareli Koyunbaba 
okulu baş öğretmeni Yakup Çal· 
kaya vilaytimiı emrine verilmiş
lerdir. 

Beden terbiyesi müdürü ve 
tenis ajanı, [ Bugün ] turnuvasının 
noksansız olması için bütün gay
retlerini sarfediyorlardı. Beş kadın 
ile on beş erkeğin iştirak etliği bu 
turnuvada herkes saatinde sahaya 
çıkıyor ve saha hiç boş kalmadan 
maçlar biribiri arkasına devam 
ediyordu. 

Bay ve bayan tenisciler arasın 
da yeni yeni istidatlar görülüyor· 
du. Bu şekilde tertip edilecek 
turnuvalar ile bir çok yeni kuvvet
ler ve raketler meydana ~çıkacağı 
muhakkattır. Bölgemiz antrönörü 
Cevat Diblenin askeri ödevinden 
dolayı uzun zamandanberi Adana· 

da bulunmayışı; bazı gençlerin nok

san antremanlı olmasından belli ... 
Bunların arasında eski şampiyon

ları mazur görüyoruz; fakat genç· 
!erin daha fazla çalışması lazım· 

dır. 

Bilhassa yine tek erkekler ara· 
sında çok kuvvetli ve eski tenis
çilerin kura neticesi bir araya top 
laodığı bir, iki, üç ve dört numa· 
ralar.daki: ( Vımbeldon ) da ;oyna 
mış ıskelton gibi, uzun seneler 
bölgemiz şampiyonluklarıoı kazan· 
mış e•ki tenisçilerimizden Riza Sa
lih Saray gibi, geçen turnuvanın 
galibi bölgemizin en kuvvetli te
niscisi İbrahim Acar gibi tenisci
ler arasından büyük bir şans ile 
( Ferit Öztunç ) sıyrılarak ( kar 
dö finale kalmıştır. Ferit Öztunç 
• Riza Salih Saray maçı dün 2 sa 
at on dakika sürmüş ve çok bü
yük alaka ile takip edilerek sık 
sık alkışlanmıştır. 

Alman muharebe kruvazörle
rinden biri işgal altındaki Fransa· 
nın en kuvvetli bir surette tah
kim edilmiş limanlarından birinde 
bulunuyordu. 

var : ltalyan gemilerine Alman ba katmış olsaydı, Rusyaya taarruz 
denizcileri biner, ııııı·---------------ı etmeden evvel 
Boğazları geçer- 1 Almanya için, kuvvetli Türkiye ile - o· Seyhan vilayetinden diğer vi

liyetler emine verilen öğretmenler 
şunlardır: 

iki Alman gemisi de Alman 
avcı filolariyle muhattı. ler, Karadenizde bir donanma ile Karade· nun bitaraflığı 

Sovyet donanma· nize girerek Kafkasyada esasına dayanan-
sını batırırlar, bir dostluk ve Ceyhan Fuadiye okulu öğret· 

mealerinden Nazım Ünal lçel'e, 
Tuzla okulu başöğretmeni Gülte· 
kin Göktürk Afyon'a, Saimbeyli 

Şanşa okulu öğretmenlerinden Ulvi 

Tüzün Eskişehire, Adana Gazi oku· 
lu öğretmenlerinden Fatma Bayül
g en Balıkesire, Bahce Hasan beyli 

okulu öğretmenlerinden izzet Öçal 
\le Bahçe Haruniye okulu öğret· 
menlerinden Ayşe Ôzduygu Gazi

antebe tayin edilmişlerdir. 

lngiliz hava filosunun kaman
danı bu hücumdan evvel adamla
rına şu talimatı vermişti: 

bir cephe açmanın faydası 
Kafkasyaya çıkı· ademi tecavüz 
verirler... olabilir. Böyle bir düşün· muahedesi imza-

« Kendinize zorla bir yol a· 
çıoız ve çıkmak için de bir ge
çit hazırlayınız. » 

Bunu yapa- cenin imkansız olduğu id- lamazdı. 
bilmek için Tür- dia edilemez. Fakat... Rus harbi dola 

kiyenin müsaade· lı••••••••••••~ yısiyle, tecavüz ilk seti Riza Salih Saray 4·6 
almış ise de ikinci setleri 4-6 ve 
6-2 kaybetmiştir. 

Amerikan Kale'lerin Bresi 
üzerine bu •kadar yüksekten mu· 
vasalaları ilınin altı şubesinde ik
tidar ve maharet sahibi teknisi
yenler tarafından yapılan gayret
lerin neticesidir. 

si lazım. Türkiye ise ne toprakla- etmesi ihtimal dahilinde olan bir 
rından, ne Boğazlarıodan biç bir memleketle, Rus harbinden bir kaç 
yabancı kuvvet geçirmiyeceği için gün evvel ademi tecavüz muahe· 

( Bugün ) tenis kupası maçla 
rı her akşam saat on yedide de
vam edere\c. bu cumartesi günü 

öğleden saat on yedi ile yirmi 
arasında bitecek ve kazanan te· 

iş zora biner. desi imza etmek: bu haTp hak.kın- Haber aldığımıza göre genç
lerde tenis topu bulamamak yüzün
den muntazam antreman yapama· 

Röyter aianıu da Almanyanın da en basitahesaptan i.ciz, günü 

ya ispanyaya ya Türkiyeye, yahut gününe iş g ören bir devletin işi 
ikisine birden taarruz edeceğini 1 b 1 A o a i ir. iman erkanı harbiyesine Jandarma alay komuta

nı Ankara'ya tayin edildi 

maktadırlar. Piyasada tenis topu 

yoktur. Tenis federasyonunun bu 

uğurda tedbirler düşündüğü mu· 
hakkaktır. Temenni edelim ki ya
kında piyasaya tenis topu çıkarda 
yaz kış tenis oynıyan Adana genç 
leri muntazam antremanlarına baş· 
:ıyarak (Klas) oyunlarını bize gös 
terirler. 

Bu kadar büyük bir irtifada 
bütün uçuş meseleleri hat bir şe· 
kil alır. Mürettebat Uçankale'ler
de uçmadan evvel Atmosferi nor
mal tazyikinin altında olan höc
telerde tecrübe derslerini takip 
zaruretindedirler. 

• • « Avrupada dolaşan ,şayialara » 
göre haber verdikten sonra, böyle bu hesapsızlığı atfetmeye henüz 

hakkımız yoktur. 
bir tetebbüste kiyaset olmadığını Vilayetimiz Jandarma alay ko

mutanı Yarbay Nazmi Sevgen, 
Ankara jandarma Subay okulunun 
«Jandarma teşkilatı ve vazifesi» 
dersi öğretmenliğine tayin edil
miştjr. 

niscilere bölgemizin madalyaları 
ile kazanan gençlik kulübüne 
( Bugün ) kupası meraiimle veri· 
lecektir. 

ilave etmek basiretini gösteriyor. 

Akla gelen bir sual 

S ık sık ortaya atılan bu ri
vayetleri okudukça, insan, 

gayri ihtiyari, kendi kendine: 
« Acaba Almanyanın Türkiyeye 
tecavüzü, bu haberleri çıkaran 

muhitlerde bu derece arzuya şa
yan mıdır? « sualini soruyor, bu 
derece ciddi, adeta vehametli bir 
haberin kaynaklarını da görünce, 
bazı gazetelerin ve ajansların hif
fetine şaşmaktan kendini alamiyor. 
Almanya Türkıyeye tecavüze ha. 

zırJanıyor : Lon<lrada çıkan bir 
&'"'etenin lstokholmdeki muhabiri 
tahu.ı. •• ımiş l Almanya Türkiyeye 
taarruz edc:~c.c:: Londradaki bir 

ajansın delll< kulağı Avrupada 
böyle şayialar dolaştıipnı duymuş l 

Bu trzda bir habere bundan iti· 
mada layık menbaalar olamazdı! 

Bu rivayetlere cesaret 
hadiseler de oldu. Amerika 

veren 

bari· 

ciye müsteşarı, Almanyanın müsta 
kil kalmış bazı devletlere hücum 
edeceğini söyledi. Herkes kaç 
gündür zihninde bu bilmeceyi çöz
mekle meşguldür. 

Sonra Rusyadaki Alman taar· 
ruzu ağır gidiyor. Bundan aşılmaz 
engeller olduğu neticesini çıkaran 
lar, Almanyanın başka cepheler 
aradığına hükmediyorlar. r:u da 
Karade"iz havzasıdır. ~Bahusus bu 
harbin petrole ihtiyacı çoktur. 
Almanyanın petrolü azalmışsa, bu 
nu doğrudan doğruya Kafkasya· 
da aramaktan tabii ne var? 

Mesele, esasında askerliğe 
dayandığı için, Almanyanın Sov
yetlerle harp ederken, bir de Ka
radeuizde cephe açacağ'ı rivayeti
nin hakikate uygun olup olmıya· 

· cağını da askeri !mütehassıslar da 
ha iyi muhakeme ederler. Biz bu 
muadelenin sadece, bazı siyasi 
malOmlarını tekrarlayacağız. 

TUrkiyenin bitaraflık 

siyasetinde taassubu 
Almanya için, kuvvetli bir 

donanma ile Karadenize 
girerek Kafkasyada bir cephe aç· 
manın fayda11 olabilir. Böyle bir 

. ',. 

ltalyan donanması Kara-

denizde kapana girer mi? 

Meseleni~ bu siyasi mantık 

tur. 

Atıcılık tatbikatına 
başlanıyor 

cephesı bertaraf, Türkiye ile 
harbederek, Türkiyenin düşmanı 
olarak Karadenizde adeta kapana 
girecek ltalyan donanmasının, inti
harı andıran bu maceraya atılması, 
Almanyanın da Rusya içinde iler· 
lerken bir de, yeni dost edindiği, 
Türkiye ile harbe tutuşması en 
bedbin havsalaya sığar şeylerden 
değildir. 

Eğer, Almanyayı bu derece 
taşkınlığa düşecek sananlar, Al
~anyanın Sovyet cephesinde çare
sız kaldığına istina.t ediyorlarsa, 

Bu haberler Almanya mehalilin
ce derhal tekzip edildiği için faz. 
la ısrara değer mahiyetleri kalma
mıştır. Bu meseleyi ikinci defa 
mevzu diye alışımız, bitaraf kal· 
makta ısrar eden Türkiyeye karşı 
gösterilen alakanın marazi bir şe· 
kil alarak sık sık nüksettiğini, ve 
nasıl tehlikeli bir devirde yaşadı
ğımızı vatandaşlara hatırlatmak 

içindir. Memlekette acaba ne gibi 
tesirler yaratmak istiyorlar ? 

Pazar ve pazartesi günü oy
nan ( Bugün ) tenis turnuvası pek 
zevkle seyredildi ve tenisçilerimiz 
sık sık alkışlandı. 

Şimdiye kadar neticeleri bitmiş 
olan; tek kadınlar müsabakalarında 

bayan Ülker Arıkoğlu, çift kadın· 
lar müsabakalarında bayan Ülker 

Arıkoğlu ve bayan Eskenazi takı· 
"" rakiplerine üstün oyunlar çıka· 
rarak müsabakaları kazandılar. 
beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
tek kadın ve çift kadın tenis 
birincisi oldular. 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
atıcılık kursu, tedrisatını bu halta 
ikmal etmiştir. 

Önümüzdeki pazar günü tat
bikat ve atışlara başlanacliktır. 

Açık teşekkür 
Adana Yardımsevenler cemi

yeti reisliğinden: 

Tahsin Bosna ticarethanesi, 
cemiyetimize mecmuu 46 lira 80 
kuruş kıymetinde bulunan 12 san
dalye ile 1 portmanto, 2 paspas 
ve nakden 25 lira teberruda bulun
muştur. Bu hayırsever yurtdaşlara 

teşekkür ederiz. 

Bu mürettebat, kullaoılacak 
oksijenin miktarını bizzat kendile
ri iyar ve tanzim mecburiyetinde
dirler. Mürettebatın ileride başla· 
rına geldiği zaman korkulacak 
bir şey olmadığını anlamaları için 
bu tecrübeler esnasmda bir kaç 
saniye bayılmalarına müsaade edil. 
mektedr.Uçankaleler, havalandıktan 
sonra mürettebatın 240 kilometre 
mesafeyi görmesine imkin veren 
bir yüksekliğe çıkmışlardır. Uçan 
Kale'lerin altından Hampden ve 
Vellington tipindeki bombardıman 
tayyarelerinin iştirak ettiği muha· 
rebeler cereyan ediyordu. Bu mu· 

( Devamı Üçüncüde ) 
ortada hiç b"" l b" . oy e ır vazıyet y ok-
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Evi, eski binanın birinci katında, bü. 
yük bir oda, bir mutfak ve bir tuvalet 
odasından mürekkep küçük bir daireydi. 
Sade, fakat zevkle ve zarif döşenmişti. 
Kapıcı kadın gü d'" .. · l . . . ... 
dü Öğle y •. ~ uzun ev ış erını gorur· 

: emegını sarayda yiyen Valnoris 
evıne ancak akşamları gelirdi. 

Kapıcı kadın, o geçerken: 

- Bonsuvar matmazel, dedi. istedi· 
ğiniz Janbonla yumurtayı alamadım. Hiç 
bir dükkanda yok, bulamıyacağımı söy
lediler. Ne günlere kaldık 1 Siz sarayda 
çalışıyorsunuz, isterseniz buldurtabilirsi· 
niz. 

Valnoris merdivenin birinci basarna .. 
ğında durdu, dönüp kadına hiddetle ba
karak cevap verdi: 

- Ne benim ne de ba~kaları için 
istisna yok Şef fedakarlığı herkesten isti
yor. 

O yukarı çıkarken kapıcı kadın söy
leniyordu: 

• . - Bu kadın değil askeri Asker de 
degıl; askerler içkiyi, cigarayı ve aşkı 
severler. Halbuki bu kızcağız sudan 
başka bir şey içmiyor, yediği fevkalade 
değil ve aşıkı da yok. 

Valnoris dairesine çıknııştı. 
Büyük ve güzel bir çini soba etrafa tat• 

lı bir aıcaklık yayıyordu. Odada hep!eski 
S?" •• ..I••• 0 •l,ırıp VA ntik ... 

Necmeddin Sadak 

Dit<TATÖRON ASKI 

ya vardı. Mazinin bütün hatıralarını esef. 
sizce silip atmış olmakla iftihar eden bir 
kadının evinde bunların bulunması hay
ret uyandırabilirdi. Yatağın üzerine bıra· 
kılmış olan beyaz yünlüden üzeri arabesk 
brodeli bir rop dö şambr ve .şık sandal
lar asker tavırlı katibenin evınde ünifor
ma~ını çıkardığı zaman, bu eski devre 
ait dekor için de eski kıyafe~te giyinmiş 
bir kadın olmaktan hoşlandıgını işaret 
ediyordu. 

Fakat Valnoris, odasına girince da· 
ha eldivenlerini, mantosunu çıkarmadan 
bir masa üzerindeki elektrik lambasını 
yaktı ve elindeki gazeteyi ışığa tuttu. 

Lambanın ışığı, gazete sayfasında, 
karanlık bir semada yıldızların pırıldayışı 
gibi, göründü. Sayfada mini mini delikler 
vardı, sayfaya iğne ile mini mini bir çok 
delikler açılmıştı. 

Şefin katibesi Militza Valnoris bu zi
yadar şifreyi çözmek ıçın dakikalarca 
masanıo başından kalkmadı • 
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- Tebrik ederim Klaynofl emrindeki 
zabıta teşkilatına doğrusu diyecek yokl 
Halbuki devletin emniyeti için milyonlar 
sarffediyoruz emrinizdeki teşkilatın mu· 
vaffakiyetle becerdiği yegane iş bu mil
voaları ııarl etmektedir. Dütmınlarım ıa· 

.. 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş====• 

raya iki adım mesafede çalışabiyorlar da 
sizin bundan haberiniz olmuyor. Bir gün 
saraya girecekler gene haberiniz olmıya· 

cak. 
Emniyeti umumiye şefi fırtına karşı

sında başını onune eğiyordu. ihtiyaten 
geriye, odanın bir kenarına çekilmişti. 

stefan taldek ise koltuğundan fırlamamak 
ve beceriksiz mem111un gırtlağına sarıl
mak için kendisini güç zaptedebiliyordu. 

Şef hiddetle söylenmekte devam edi

yordu: 

Bereket versin benim hususi 
adamlarım sizin ajanlarıoızdan daha sa· 
dık ve becerikli. Halbuki onlar bu işi 
muayyen bir maaş mukabilinde değil de 
mükafat almak ümidile yapıyorlar. 

Bu işi de gene onlar meydana çıkar· 
dılar. Size sizin adamlarınıza kalsaydı bu 
gazete satıcısı kadının önünden seneler 
geçer de gene bir şeyin farkıoa vara
mazdınız. 

Emniyeti umumiye müdürü kekeledi: 
- Ekselans müsaade ederlerse iza

hat vereyim. Bizim Bu meseleyi meydana 
çıkarmamız için bu « Fahri ajan » gibi 
elimizde öyle sabıkalı bir hileli bulunma· 
sı lazımdı. 

- Böyle sabıkalı gazeteleri bulmak 
sizin meslekinit Klagnof ... Bu gazeteyi 
bnlup elinite verdikten sonra bunun şif-

reli bir muhabere vasıtası olduğunu keşi
edememek budalalığın bir şahaseri olur· 
du . 

- Fakat ekselans « bu Fahri ajan » 
gazeteyi nasıl elde edebilmiş? ihtiyar sa
tıcı kadının bu gazeteleri ancak suç or· 

t~kl~rıoa vermiş olması lazımgelir. Demek 
kı bır tesadüf meselesi ..• 

- Polisin vazifesi tesadüfler 
etmek tiri. 

ihdas 

Şef, bu cevapla aynı zamanda masa
ya bir yumruk indirmişti. Emniyeti umumi· 
ye müdürü bunun üzerine ihtiyatkar bir 
sükutu muh.tfaza etmeği münasip buldu. 

Taldek hiddetle hızlı hızlı nefes alı

yordu. Askeri ceketinin düğmelerini çözdü, 
ellerile s~çlarını karıştırdı. Bu fırtına mi
zaçlı adam kendisine hakim olmakta bü
yük bir güçlük çekiyor, bununla beraber 
hiddetine rağmen bir amir vekarını kay
betmek istemiyord11. Nihayet buğuk bir 
sesle: 

Haydi, dedi, gidiniz! 
Klayno, iğilerek selam 

ledi: 

- Peki, peki, Şef ... 
Duvarlara sürünerek 

odadan çıkıp gitti. 

verdi, 

korka 

Stefan Taldek, koltuğundan 

( [)eyamı Hl ) 

ke1'•· 

korka 

kalktı, 
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Berlin 28 a.a 
D. N. B. bil· 

diriyor: Cuma ve 
cumartesi gün· 
leri Sovyetler 
342 tayyare kay
betmişlerdir. Bu 
tayyarelerden 62 
si 25 temmuzda 
ve 112 si 26 tem 
muzda hava mu-

tayyaresi 
düşürüldü 

Henüz tamam 
lanmıyan malil
mata göre, Sov 
yet hava kuvveti 

kendisi zayiata 
uğramadan 6düş· 

man tayyaresi dü 
şürmüştür.! 

suretle tezyife kalkışları ve bu te· 
zyifei ulema denilen La yüflihun 
güruhun din çeşnisi katarak çar· 
çal gibi fetvalarla kudret verişle
ri neticesidir ki daha düne kadar 
Anadoluda « Osmanlı » ile 
« Halk » tamamile ayrı ve yek· 
diğerine düşman iki varlık halinde 
tamnmakta idi. Halk arasında 

« Osmanlı » demek; sözünde dur
mayan, kendisine güvenilmesi caiz 
olmıyan, halkın başına bela kesi
len sultan demekti. 

Yörük, Çepni, Kızılbaş, Kaba 
Türk, Tahtacı vesaire gibi liikap
larla tezyife yeltenilen bu muaz
zam ve öz kan zümre, Cumhuri
yet devrine kadar, kendisini biz
den, bizi kendisinden saymamış· 

tır. 

Nasıl sayardı ki biz - şehir

de ve köylerde mükim - Osman
lılar, bu necip Türk evladına hay
vanlarla insanlar arasında merdut 
bir varlık, hürmete layık olmıyan 

bir ciyfe nazarile Lakardık. 
Kabahat elbette halkta de· 

ğildi, idareciler ve hocalar balkı 

böyle ve bu hi'8iyatla yatiştiriyor

lardı. Dimağlarımız, daha çocuk 
lok günlerinden, mum söndü hika· 
yelerinin tiksindirici sahnelerile 
dolduruluyordu. Şiilikle Sünnilik, 
Ahundlarla bocalar yüzünden, o 
kadar canavar birer mahiyet almış· 
l~rdı ki Şiiye kız vermek, Sünni
den kız almak dini cinayetlerin 
en büyüğü sayılıyordu; rezalet ve 
husumet buralara kadar büyütül· 
müştü. 

işte bu obada da o obalardan 
biri idi. Osmanlı hanımları erkek 
ten kaçacağız diye maymun mas
kara kıyafetlere girerlerken bu .o· 
badaki ve bütün Türk obalarında· 
ki kadınlar, iffetlerini ömürleri im
tidadıoca zerre kadar lekelemiye
rak, açık saçık dolaşırlar, çalışır· 
!ardı. Cumhuriyet devrine kadar 
Bektaşilerin de « Osmanlı · ham 
ervah » dan kaçarak kendi ara· 
larında kadın tesettürünü nehyet· 
meleri bundandır. Onlar yekdiger· 
lerinio karılarına, tıpkı yörük çe
pniler gibi « baoı » derlerdi. A
nadolunun bir çok yerlerinde er· 
keklerin yekdiğerlerine « enişte » 
diye bitap etmeleri ayni manaya 
gelmez mi? 

Çul örmek, kilim dokumak 
pırpıt yapmak, yağ çıkarmak , pey· 
nir mayalamak, yoğurt becerlemek 
ayran çalkalamak, bezdirme pişir· 

mek, çocuk emzirmek, davar güt
mek, süt sağmak gibi bütün bir 
günü dolduran işler arasında oba
dakiler akşamı ettiler. 

Keçiler, inekler gece yaylımı· 
na çıkacaklar, bu gece nöbeti ol· 
mıyanlar biraz sonra uyuyacaklar· 
dı. 

Ay 
Yaylanın 
muyordu. 

yükselmeğe başlamıştı. 

manzarasına doyum ol-

Mahmud bey de, diğer obada· 
kiler gibi, çadırında çulun üstüne· 
dirsek keyfi uyanmıştı. 

Ansızın bir kadın feryadı yük· 
•eldi: 

- Ağa! .. Yetiş Ağaaaal... 
Mahmud Bey doğruldu. 
- Efem yetiiiiişl. .• 
Mahmud Bey bir hamlede ça· 

dırm önüne çıktı. Ağlayışlı bir 
kadm sesi muttasıl çmlıyor, bu İn· 
ce sese ara sıra kalın bir ses ka· 
rışıyordu. 

Üçüncü çadırda kavga vardı. 
Fakat bu çadır Mahmut Be

yin kız kardeşine aidcli. 
Demek ki eniştesi kız karde

şini dövüyordu. 
Mahmut Bey koşa, koşa üçün· 

CÜ çadıra gitti. Filhakika iri yarı 
bir erkek yerde yatan bir kadını 
sopa ile dövüyordu. Bu erkek 
Mahmud Beyin eniştesi idi. 

Mahmut Bey çıkıştı: 

- Neden dövüyorsu onu e-
nişte? .. 

- Terbiyesini veriyorum. 
- Ne yaptı sana? .. 
- Bir ayran istedim i « Pek 

yorgunum, kalk kendin iç » dedi. 
- Bu da kabahat mı ya ? 
- Kabahat ya ... Kadın kısmı 

itaatlı olmak gerek. Hem sen ne 
karışıyorsun ? 

- Ben evvelil bu obanın Be· 
yiyim; her şeye karışırım. Sonra 
o dövdüğün kadın benim kız kar• 
deşimdir. Sen şimdiye kadar be· 
nim obamda bir erkeğin bir kadı
oı dövdüğünü hiç gördün, işittin 
mi? 

Karıma da mı 

sın be?. Haydi şuradan 
ol.. 

karış&cak

cehennem 

Oba balkı çadırın önünde top· 
lanmıştı. 

Mahmut Bey döndü; toplanan 
halkın yanma gelerek eniştesine 
son hitabını yaptı: 

harebeleri esna-
sında düşürül- Fin cephesinde 
müştür. Sovyet tankları 

M•>skova, 28 
(a.a. - Mosko
va'nın sakin iki 

gece geçirmesi 
Hitler'in değil, 

- Enişte!. Bırak o kadını 

döversen fena olur ... 
30 tayyare bataklıklara sap-

25 temmuzda ve landı, 
- Ne olur sanki ? işte dö· 

vüyoruml... 
Bu cevabı veren adam elin· 

deki sopa ile kadını yeniden döv· 
meğe başlayınca Mahmut Bey ile
riye atıldı. 

Eniştesi bu hücumu tasarla
mış olacaktı ki ansızın dönerek 
sopayı Mahmut Beye savurdu. 
Mahmut Bey atik davranmış ve 
derekap yana fırlamıştı. 

O zaman çadırda ki adamın 

bıçak çektiği görüldü. 
iki el silah patladı ve bıçağı 

çeken adam, kolları hava da bi
rer yarım daire çizdikten sonra 
boş bir çuval gibi yere serildi, 

Mahmud Bey eniştesini öldür· 
müştü .. , 

Hadiseden bir buçuk saat son· 
ra sağdan gelen müsellah bir atlı 

nm soldan gelen müsellah iki at· 
lıya iltihak ederek istikamet de· 
ğiştirdiğini görüyoruz. Yolda rast· 
!aşan bu üç adamdan ikisi biribir
lerini tanıyorlardı. Mahmut Beyi 
Gavur imama Macar Mehmet Ali 
tanıtmıştı. 

Yekdiğerlerinin maceralarını 

öğrendiler ve beraber dolaşmağa 

and içtiler. 
Bir hafta içinde kendilerine 

sekiz kişi daha iltihak etti ve bu 
suretle 11 ki.şiliL. G.iivur imam çe
tesi teşekkül etmiş oldu. 

Çetenin zahirde efesi Gavur 
imamdı; fakat hakikatte efeliği 

Mahmut Bey yapıyordu. Daha 
doğru bir ifade ile, Çakıcı çete
sinde Hacı Mustafa ne idiyse bu 
çetede de Mahmut Bey o idi. Ga· 
vur imamın bir çok mezalimine 

bir çok melanetlerine,bir çok cina
yetlerine, nüfuzunu kuJJanarak. bu 

Mahmut bey mfimanaat etmiş ve 
Gi.vur imamın elinden bir çok can· 
!ar kurtarmıştır. 

Şurasını da istidraden arze· 
delim ki daha evvel de başka bir 

/Devamı var] 
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138 tayyare de 26 temmuzda yer 
de tahrip edilmiştir. 

Sovyet tankları Fin cephe
sinde bataklıklara saplandı 

Stokholm 28 a.a - Şimal cep 
besinde Finlandiyalılar eski Fin -
Rus hududunu Salla civarında ve 
şiddetli muharebelerden sonra geç 
mişlerdir. Finler Stukaların da mü· 
zahareti ile hareket ederek Mur. 
mansk demiryolunu tehdit ediyor. 
!ar. Amerik•n mamulatından Sov. 
yet tankları bataklıklara saplanıp 

kalmıştır. 

iki Alman askeri treni 
berhava edildi 

Londra 27 a.a - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre Al. 
man askerlerini hamil olarak lsveç 
tarikile Finlandiyaya gitmekte 
olan iki tren berhava edilmiştir. 

Alman hükümeti bu hadiseyi 
lsveç hükümeti nezdinde prote•to 
ederek trenlerin himayesi için mü
essir tedbirlerin alınmasını talep 
etmiştir. 

Moskova 28 ( a. a. } - Sov. 
yet istihbarat bürosunun bu sabah 
erken neşredilen resmi bir tebliğinde 
Varşova yolile Alman kıtaatı nak 
leden bir trenle bir marşandiz tre 
ninin çarpıştığı ve 200 den fazla 
ölü ve yaralı mevcut olduğu bil· 
dirilmektedir. 

Bu hadise üzerine demiryolu 
münakalatı kesilmiş ve Alman po· 
!isi, demiryolu memurları ı arasında 

bir çok tevkifat yapmıştır. 

Alman tayyarelerinin Mos-

Operatörlerden gazetesinin numarasını İs· 

tiyor ve ona resim vereceğini söylüyor. « Re
sim vermek » bu, yeni bir tabirdir. 

• 

sovyet gece av· 

cılarının ve dafi bataryaları ate· 
şinin müessirliği sayeside olmuştur. 

Alman pilotları bu iki manii 
yaramamışlardır. 

Mamafih bu sükunete rağmen 

akşam olunca binlerce kadın ve 
çocuk döşek ve yastıklarını yükle· 
nerek yeraltı sığıoaklarna sıra ile 
ilerlemektedirler. 

Royter'in muhabiri alman ra· 
dyosu.lun, kızılordu umumi kulu· 
bün;;n ciddi hasara uğradığı ha
kkında bir haberin kendisine atfe· 
dildiğini haber almıştır. 

Bu, bir nazi yalanından başka 
bir şey dei"ildir. 

Çünkü Royter ajansının muha
biri böyle bir haber vermemiştir. 

90 bin lspanyol gönüllüsü 
Almangaga gitti 

Costa • Rica 27 a.a - lspan· 
ya bükümeti Costa · Rica bükü· 
metine tevdi ettiği bir nota da 
90 bin İspanyol askorinin Rusyaya 
karşı barbelmek üzere Almanyaya 
gittiğini ve icap ederse daha da 
asker gönderileceğini bildirmiştir. 

Bu nota San Jose,de Franko 
reiimi alehinde heyecan uyanmış· 

tır. Aslen lspanyol olan eski ma· 
liye nazırı M. Soley, Tribuna ga
zetesinde diyorki : 

Hükümetin derhal f,panya ile 
siyasi münasebetlerini kesmesi li
zımdır. Madem ki ispanya demok
rasiye karşı ihanette bulunuyor. 
Latin Amerikanın da ispanya aley
hine ctphe alması icap eder. 

Pa dö kale üzerinde 
bir hava muharebesi 

• 
Ag~lamak sıhhi Gülmenin sıhhat için 

iyi bir şey olduğuna 

bir şeymiş ! dair maruf tabiplerin 
._ _______ __. yazılarında ve büyük 

şairlerin eserlerinde bir çok bahisler vardır. 

Fakat ağlamanın sıhhi bir şey olduğuna dair 
salahiyet sahibi ilim ve fen adamları tarafından 

esaslı bir şey söylenmemişti. 
Şimdi ilk defa olarak lsveçin maruf .ıokto· 

rlarından biri ağlamanın sıhhat için faydalı ve 
hatta bazı ahvalde elzem bulunduğunu yazmış· 
tır. 

Bu büyük doktorun ifadesine göre her göz 

yaşı damlası insanın vücudünden yirmi sekiz 
muzır basilin ihracına hizmet etmekte ve insa
nın sıhhatini korumaktadır. 

Bilhassa başımıza musallat olan birçok mi
kroplardan ve bunların tevlid edeceği hasta· 
lıklardan tesadüfen ağlıyarak kurtuluyormuşuz. 

Kız bu ihbar (}zerine merkezdeki hatlara 
hususi bir alet ilave ediyor. Öbür tarafta ga· 
zete idarehanesini de vaziyetten haberdar edi
yor. Orada hemen hususi tertibatlarını alıyor 

ve beş dakika içinde gelecek resmi almıya 

hazır vaziyete geçiyorlar. Resmin telefonla ve· 
rilmesi tam 20 dakika sürüyor. Bu esnada 
muhabirin bulunduğu yerde ve resmin alın· 
makta olduğu gazete idarehanesindeki odada 
elektrikler söndürülmüştür. 

1 Üzümden k ı Fransada şeker fab-... ______ ş ..... e_e_r_. rikalarına pancar ye· 
Muntazam surette ağlıycak olsak birçok 

hastalık yanımıza uğ'ramyacakmış. 

Resmin verilmesi bittik ten sonra kız, mer· 

kezdeki hususi aleti çıkarıyor. Bunun üzerine 

tiştiren sahalar k.iimilen şimalde, işgal mınta

kasında kalmıştır. Bunun için işgal altında 

bulunmayan Fransadald şeker fabrikalarına 

1sveçli ilimin bu keşfi yahut iddia.tı bütün 
dünya tababet &leminde hararetli münakaş•I•· 

ra yol açmıştır. 

3 

Uçan Kaleler 
(Baştarafı ikincide) 

harebede ' bir Vellington'un bütün 
gövdesinin büyük bir kısmı yandı. 
Bu tayyare lngiltereye dönebildiy
se de lıir iskelet halini almıştı. 

Muharebeler, biribiri ardınca 
devam ediyordu ve Brest üzerinde 
gündüz cereyan eden bu muhare· 
beler esna~mda lngiliz tayyareleri
ne gece mubarebeleriadeki kadar 
mermi atılmış olmasına rağmen 

hiç bir şey hücumun şiddet ve 
vüsatini kıramamıştır. 

La Pallice limanında demirli 
bulunan Scharnhorst Alman harp 
gemisine tam bir isabet kaydeden 
bir Halifaks tayyaresinin mürette· 
batı, gemiden siyah bir duman sÜ· 
tununun yükseldiğini görmüşlerdir. 

Alman tayyareleri lsma
iliye'ye hücum ettiler 

Berlin 28 (a.a} -D.N.B. Ajan
sının bildirdiğine göre, Alman tayya. 
releri 26-27 gecesiMısırda lsmaili· 
ve üssüne hücum etmişlerdir. Taf. 
silit henüz ahnamamıştir. 

Adana askerlik dairesi 
satınalma komisyonundan: 

1. Mevcut bulunan 78879 
kilo palamutun 7. 8. 941 per

şembe günü saat il de 2490 
sayılı kanunun 31 maddesi 

hükümlerine göre kapalı zarf 
usulile artırması yapılacaktır. 

2. Toplu tutarı 5521 lira 
53 kuruş olup ilk teminatı 
414 lira il kuruştur 

3. İsteklilerin ihale günü 
teklif mektuplarını en son 

saat ona kadar Adana aske

ri satınalma komisyon reis

liğine vermeleri ilan olunur. 

25. 29. 31. 5 lo55 

Borsa komiser
liğinden 

Adana Borsası encümeninin 
yeniden intihabı talimatname 

mucibince 1 • Ağustos - 941 
Cuma günü Borsa Binasında 
yapılacaktır. 

İntihap saat 9 dan 12 ye 
kadı.r devam edecektir. Rey 

vermek ve rey almak hak
kını haiz Birinci ve ikinci 
sınıflarda kayıtlı ve Türk 
tabiiyetinde bulunan abone

lerin reylerini kullanmak 

üzere mezkur günde Borsa

ya gelmeleri rica olunur. 

1068 

Halkevi Reisli
ğinden 

3o • 7 • 9-!1 Çarsamba 
günü saat 2o , 3o da Evi
mizde Temsil ve Konserli 

bir Halk gecesi yapılacak
tır. Köylü ve şehirli yurt

taşlarımız (arzu edenler ai

l e l erile) bu toplantıya gele

bilirler. Giriş için Halkevin

den kart alınması rica olu· 

nur. 1067 

Misis Acıdere 
İçmesi Açlldı 
Yiyecek ve yatacak yer· 

leri vardır. Adana' dan her 

gün sabah saat 8 de de ve 
akşam saat 6,30 da tren gi
der gelir. 

24-25-26-27-29-30-31 1052 

Adana Ziraat Mek
tebi Müdürlüğün

den 
Adana Ziraat mektebi 

ile adana ziraat makinist 

mektebine parasız ve paralı 
yatılı talebe kaydına baş
lanmıştır. Kayıt muamelesi 

10 - Eylül - 941 tarihine ka

dardır. Kabul şartları her 

gün 9 - 17 arasında mektep 

müdürlüğünden öğrenilir 
1069 

Zayi Tastikname 
Haydarpaşa lisesinden 

aldığım 2028 sayılı ta~t~k~ 
. · ıt• Yenısını namemı zayı e ım. .. .. 

alacağımdan eskisinin hukmu 

yoktur . 
Çankırılı Süleyman oğlu 
Şükrü E. Dodur 

1066 
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Takas iı;lerine dair 
yeni bir karar 

Ankara : 28 [ Hususi Muha
birimizden ]- Hususi takas hesa
bında matlup olara takaddüm 
eden bloka paraları ile faiz ve 
dividantlar hakkındaki kararname 
Vekiller heyetince ta•dik edildi. 
Kararı bildiriyorum : 

1 - Her hangi bir memle
kette hususi takas hesabımızda 
ter.ı.U.m etmiş mühim miktarda 
mebaliğ bulunduğu ve o memleket· 
ten it ı ::ılihn ehemmiyetli surette 
güçleşmiş oicbğu hallerde bu 
memleketlere ihraç olunacak bloka 
mat!Obat fai z ve dividantlar için 
memleketimizde icrayı faaliyet 
eden yerli ve y a b a n c ı şir
ketlerin hariçtek. hissedarlariyle 
tahvilat hamillerine ödemek mec
buriyetinden bulundukları faiz ve 
diviJantlar hakkındaki karaııame 
hükümleri kaldırılmıştır. 

2 - Birinci fıkrada yazılı 

sebeple her hangi bir memle· 
ket hakkında bloka matlObat ile 
faiz ve dividantların ihracı için 
kararnamenin tatbik edilmediği 
devrelerde bu mebaliğın o mem· 
lekette ~ransferi yapılır. 

Mersinde B e le d i y e ve 
ve bankalar civarında (Asya 
Oteli) isminde gayet hava
dar ve yeni binadan müte
şekkil bir otel açılmıştır. 
Otelin bütün mobil7esi ye
ni alınmış ve yatakları en 
lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci 
sınıf odalarda lavabo sıcak 

BUGÜN 29 Temmuz 1941 

3 - Bu karar hGküın· ~rinin 

tatbikinı icap ettiren birinci ınad
de de yazılı şartların mevcud olup 
olmadığı ithalat ve ihracat reji
mine ait mevcut metinlerin tev
hidi maksadiyle hazırlanan kararın 
kabulü hakkındaki kararnamenin 
6 ıncı maddesi mucibince müte· 
şekki! ticari tediyeleri tanzim 
komitesi tarafından tayin edilir. 

(Yazlık Sinemada) Bu Akşam 
iki Film Birden 

(Alsaray Sinemasında) Bu Akşam 

Haruniye Düziçi Köy Enstitüsü 

Miktarı 

Cinsi asgari 

Un 65000 
Sadeyağı 2500 

kilo 
azami 

Müdürlüğünden: 
fiyatı tutarı 

lira kr. lira kr. 
o o 7 ,5 teminat 

lira kr. 

1 • Gaip 1 ıler 
2.ZEYNEBİM 

iki Film Birden 

ÇÖL KANUNU 
ZEYNEBİM 

Bulgur 2000 
Kurufasulya 2000 
Keçieti 2000 
Koyun eti 1500 
Sığır eti 5000 

70000 
3000 
3000 
3000 
3000 
2000 
6000 
1500 
1500 
2000 
2000 
4000 
1500 
2000 
2000 

ıs ıosoo oo 
30 3900 00 
12 360 00 
25 750 00 
30 900 00 
40 800 00 
20 1200 00 
50 750 00 
10 150 oo 
55 1100 00 
50 1000 00 

837 
292 

27 
56 
67 
60 
90 
56 
11 
82 
75 
15 
39 
112 
67 

50 
50 
00 
25 
50 
00 
00 
25 
25 
50 
00 
00 
37,5 
50 
50 
75 
75 
00 
75 
25 
00 
00 

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. 

Zeytun yağı 1000 
Nohut 1000 
Kesme seker 1500 
Toz şeker 1500 
Patates 3000 
Zeytun tanesi 1000 
Beyaz peynir 1500 
Sabun 1500 
Odun 200 
Odun kömürü 10 

300 ton 
15 ton 

2000 
1000 
5000 
3000 
1000 

5 200 60 
35 525 00 
55 1100 00 
45 900 00 
0,75 2250 00 
3 450 00 
20 400 00 
25 250 00 

168 
33 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müı;terllerimden 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 çıkarllacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskııınnın azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

Kırık mercimek 1500 
Gaıyağı 

Kuru soğan 
Tuz 

750 

30 
18 
11 
18 
15 
10 
11 
16 
12 
6 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
4000 
2500 

800 
200 
400 
500 
300 

3 150 00 
8 240 00 

20 200 00 
HOROZOGLU KARDESLER 

Salça 
Arpa şehriye 
lrimik 

300 
500 
750 
400 

45 135 00 
30 150 00 
30 225 00 
40 160 00 

02,5 
25 
87,5 
00 

.. 
Kuru üzürn 
Kuru erik 
Çay 
Karabiber 

12 
5 

12 
5 

700 84 00 
300 15 00 1 T. iŞ BANKASI 30 ~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

12,50 = = 

ASRI SIMIMA111

NIN YekOn 28844 00 

l - Haruniye - Düziçi köy enstitüsünün 1 8 941 tarıhinden 

sonraki ihtiyaçları için yukarıda cin, asgari ve azami miktar ve muham- VAZ'lll( l!tA~ç·~s• IDIE 
men bedelleri ve muvakkat teminatları görülen yiyecek ve yakacak IJ.. il liJ lf"I G; il 
n. addelerinın salın alınması 24 7 1941 tarıbinden itibaren açık eksıltmeye 

Küçük tasarruf hesapları 
i941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E R: 

konulmuştur. . .. B U A K Ş A M 4Şubat, 2Magıs,1 Ağusios,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
2 - Şartnameleri ıtörmek istiyenlerin Harun:} e - L fıçı koy ens- •••••••• "' •• ••• • ii?"••••••U····.., .; ..... .,..........,. ,.------ 1941 iKRAMiYELERi 

tit .,ü müdürlüğüne müracaat etmeleri li.zımdır. 1 ki F'I B" 
u 3 - ihale 9- 8- 1941 cumartesi günü saat 10 da Düıiçi köy ens- ki Heyecan ve Mera 1 1 m lrden == 

tT'•" müdürlüğünde yapılacaktır. _ 
1 u. 4 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü J 

dd 1 . de yazılı evsafı haiz bulunmaları şarttır. ::= TÜRKÇE SÖZLÜ = 
ma e erın . 1 1 "h 1 d 1 . . = =: 

5 - Eksiltmeye gırecek o an arın 1 a e saatın an evve ılk temıııat Harikulade Komediler Şaheseri = 
1 t < bulunmaları ve saatinde Haruniye - Düıiçi köy enstitü· e: -
arını ya ırmı.,. = = 

1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 " 

1000 
" - 3000. 

" 2 
" 

750 
" 1500. 

" 4 
" 500 

" - 2000. 
" 8 

" 
250 

" 
2000. 

" 35 .. 100 .. 3500. 
" 

80 
" 

50 
" 

4000. 
" 

20 6000. 
•ilndN:1~ 1u;;,:;trık:1::1ı0~:~r· usuıa. _ihale .:dil.•cektir. Teklif ·~rıının ( Kralı"çen"ın Elmasları ) · i 
2490 sayılı ka"unun 33 üncü ~add~sıne. g_ore ıbale saatından bır saat 
evveline kadar komisyona teslım edılmesı ]allmdır. B R ld ' - ı '--------:-------------------' 

24 - 29 - 2 - 7 1050 _ aş o e. Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal-

300 .. .. " 

D •• • • K•• E t•t •• •• Don ameş taklidli komediler rolinde doyul- nız para biriktirmiş ve faiz almı' olmaz, aynı 
UZIÇI oy nS } USU = maz sahneler yaratan (3. palayracı Silahı;örler) zamanda taliinizi de deneml• olursunuz. 377 

Müdürlüğünden: Me~hur Çalgıcı :ovbOY ( Fired Skot ) • Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Muhammen fiyatı Tutarı %7.S teminat T - Okul Müdürlüğünden: 

_C::_i_ns_i ______ M_ik_t_ar_ı __ L_i_ra ___ k_ur_u_ş_L_i_ra_kr_._L_ir_a_k_u_r_uş__ c Es u R su v ARİ :ı, 1- Kaydı kabul şartların• 
ElbisL ( Bir pan- - _ da b'!zı tadilat yapıldığından 
talotı bir ceket) 85 takım 16 00 1360 00 lo2 °0 Sil 11111 ı~ isteklilerin aşağıda ya11lı 

1- Yukarıda yazıl elbisenin ihalesi ~o-7-194 ~ 5~~şa~- ~ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllıllllllllllll lllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ ıılF evraklarla müracaatları. 
ba gi:nü saat lo da Bahçe- Düziçi - Köy Enstıtusu Mu- Adan~ Askerlik dairesi satınalma A) Nufus cüzdanı veya 
dürlüğünde eksiltme ile yapılacaktır. t. 

2- Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö- Komisyonundan: tastikli bir sure ı. 
B) İlk mektep şahadetna· 

rülebilir. Miktar toplu tutarı ilk te'minatı İhalesi d b" 
3- Talipler, ihale saatine kadar temitatlarını Bahçe mal mesi (üzerin en ır sene geç-

i Cinsi Kilo Lira Lira miş şahadetname ) ve orta 
sandığına yatırma arı lazımdır, ......;O:::.:::d:::.:..-3...:0~0::..0:;.0_0_7.;:5:::.:0..:0;....._:5:.:6:..:3:;....l3---::8-:-9~4:"'.'1--t-l-1-K-lf f 

4- Talipler hüvviyet ve ikametgahlarınını gösterir birer un saa apa 1 zar okulun ikinci sını ına geçüp 
1 · d t" kl d" Koyun eti 8.000 4000 300 13-8-941 ,, 15 Açık eksil okulumuzun birinci sınıfına vesika beraber erın e ge ırece er ır· 

16- 18- 22- 29 lol4 tme girmeyi arzu edenler veyahut 
Yoğurt 8.000 1200 90 14-8-941 11 ,, " orta okulun birinci sınıfında 

Dr. Mark o ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

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

maada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 

karşısında 128 nolu 
869 

Süt 4.000 500 38 14-8·941 15 " " ikmale kalanlar, 
Sade yağ 10.000 16000 1200 16-8-941 11 Kapalı zarf C) Kendisinin ve ailesinin 
Kuru soğan 6.000 780 59 18-8-941 11 Açık eksilt hüsnühal eshabından bulun

me 
Sabun 6,000 3000 225 18-8-941 15 ,, ,, 

ısteklilerin gün ve saatte muracaatları ve kapalı zarfla 
ihaleye gireceklerinde ihale saatinden en son bir saat 
evelisine kadar teklif zarflarının komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

29·6·9-12 

duğunu gösterir polisten mü
saddak hüsnü hal ilmühaberi. 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

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

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

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

941 günü akşamına kadar 
devam edileceğinden istekli
lerin askerlik şubelerine ve· 
yahut Mersinde Deniz Ge-

dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3- Müsabaka imtinaniarı 
Türkçe, Matamatik, (Tarih -

Coğrafya- Yurt Bilgisi) ders

lerinden 15 / ağustos / 941 
cuma günü saat 9 da yapıla

caktır. 

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

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaası- Adana 


