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Ankara, 2 [a.a.J- Riyaseti Cumhnr 
Umumi Katipliğinden : Kabotaj hakkının 
Türk bayrağına geçtiği günün 16 ıncı 
yıldönümü münasebetile yurdun her tara· 
fından aldıkları tebriklerden miltehasais 
olan Reisicumhur Milli Şefimiz lımet lnönü 
teşekkürlerile karşılık tebriklerinin ibJi. 
ğına Anadolu Ajansını tavsit etmişlerdir. 

Bir Ormanda Fin Askerleri 

Alman . :Sov· 
yet mücedelesi 
etrafında bugün 
relen haberlere 
a-öre, ••keri ha
rekat şöyledir: 

Blalistok bölgesinde Son Alman 
tebliginde, Bia

listok bölgesinde 
muhasara edildiği 
bildirilen Sov· 
yet kıtalarından 
100 bin esir, 300 
top, y ü z 1 e r c e 
tank alındığı bil· 
dirilmektedir. 
Londra radyosu 
bu Alman tebli. 
gını vermekle 
beraber haberin 
henüz diğer kay· 
naklardan teyid 
edilmediğini de 
ilave etmektedir. 

100,000 
Rus esir 

Finlandiyanın 

şimal kısmında 

Murmanks böl· 
ıı-esinde Alman · 
Fin kıtalarının 
şiddetli tazyiki 
karşısında Sov · 
yet kuvvetleri 90 
kilometre gedde 
ve denize dökü
len Dobno neb· 
rinin yanına ç.e· 
kilmişlerdir. Ge. 
nişliği ha•ebile 
Almanlar bu 

düştü 
Almanlar 300 top, 
yüzlerce tank aldık
larını bildiriyorlar 

Sovyet merkezi 
Moskovadan 
nakledilecekmiş 

• Ludz cep 

nehri geçemedik· 
(erinden Mur-

Sovyet kıtaları Ga· 
liçya mıntakasından 
geri çekilmeğe baş· 
ladılar 

hesinde ise Ra· 
uma ya kadar 
ilerliyen Alman 
ordnları Galiçya
daki Sovyet kuv· 
vetlerinin duru· 
munu güçleştir· 

mişlerdir. Alınan 

haberlere göre 
Sovyet kıtaları 

Galiçya bölge
sinden geri çe· 
kilmeğe başla· 
mışlardır. Esasen 
Sovyetler için de 
en ıyı h3.reket 
tarzı bu olabilir. 
di. Bu vaziyete 
göre bir kaç gü· 
ne kadar, Ro
manya, Polonya 
ve Slovakya Ön· 
(erinde bir çı· 

kınlı teşkil eden 
arazi Almanların 
eline geçecektir. 

manks şehrini iş· 
gal edememişler· 
dir. Almanların 

Radyo -
- gazetesi 

şimdi bu şehrin 

önünde bir mik· 
tar kuvvet bıra

karak şimal ve 
şark istikametine 
dönmeleri muh
temeldir. 

Baltık dev· 
Jetleri arazisinde 
harekat yapmak· 
ta olan Alman 
kuvvetleri ise dün 
Letonyanın mer• 
kezi olan Rigayı 
ifgal etmişlerdir. 
Riga, Baltık de-
nizine dökülen 
Duna nehrinin 
üzerindedir. Sov
yetler Duna neh
rının şarkındaki 

tahkimat hattın· 
dan sarfı nazar 
ettikleri takdirde 

• Bugün Bul
gar radyosu Sov· 
yeller merkezinin 
Oral dağları ar· 

Finlandiya Başkumandanı kasında bulunan 
Letonyanın ce· l M h 

Mareşa anner aym Çiversloa şehrine 
nubuna çekilerek ı..._;,--:....---~~-:-:--"'.":"'":" " 
asıl müdafaa muharebelerini bu· nakledileceği hakkında bir haber 

rada vereceklerdir. Fakat bu vermiştir. Fakat bu haber teyid 

müdafaa h.ttlarında da tutuna· edilmemektedir Sovyet tebligleri 
mazsa Leningrad civarındaki 

Sovyet kıtaları çok müşkül bir 

duruma düşer. Zira buradaki 
Sovyet kıtaalarının geriden sa· 
rılması muhtemeldir. 

• Alman motörlü kuvvetleri· 
nin Minsk'ten 100 kilometre do· 
j-uda Bresino nehrine vardıkları 

bildiriliyor. Anlaşılıyor ki Minisk 
çok geride kalmıştı~. Tahminimi· 
ze göre, muhasara edildijri bildi

rilen Rus ordularının halen Mi· 
ni•k üzerinde bir irtibat yolları 

mevcuttur. 

KomUnlzme karşı 

Haçlılar 
seferi! 
Fransız gönUllUle· 
rl de mUcadeleye 
l9tirlk edecekler 

Vişi 2 (a.a) - Başvekalet, 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

işgal altındaki mıntakada o(. 
•un serbest mıntakada olsun Fran 
sız iÖnüllüleri komünistliğe karşı 
Avrupa mücadelesine iştirak arzu· 
•unu ıröıteriyorlar. Hiç bir enter
n~yonel kaide buna mani değil· 
dır. Bu teşebbüsler Fransız birli· 
iinide !hlal ettiğ'inden hükQmetin 
buna hıç bir itirazı yoktur. 

Madrid 2 ( a. a ] _ Komü· 
nistliie karşı mücadele hususunda 
bütün ispanya heyecan içindedir. 
Madritde talebenin yüzde yetmişi 
gönüllü kaydolunmuştur. 

Moskovada hayatın normal olduğu· 

nu bildirmektedirler. 

• Japon Hariciye nazırı Mat
suoka bugün beyanatta buluna· 

rak yeni harp karşl8ında Japon. 

yanın siyaseti.ni şu iki kelime ile 
izah etmiştir. 

Vakıt ve hazırlanma. 

Vakıt ve hazırlanma politi· 

kası bir politika olabilir, fakat 

bu politika bir katiyet ifade et· 

ınez. Anlaşılıyor ki Japonya l. ı· 
diselerin inkişafını beklemektedir. 

ispanya ile lngiltere 
arasında bir hadise 
Madrid 2 [ a. a. ) - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Bir müddettenberi Cebeliltta

rık'tan tayyarelerin gelerek lspan. 
yol toprakları üzerinde nçtukları 
ve keşif hareketlerinde bulunduk· 
ları Alcesiras'ta müşahede edilmek. 
tedir. 
Bu uçuşların devamı, lspanyol hü. 
kümranlık haklarının muttarit bir 
ihlali mevzuubahs olduğunu gös· 
ıermektedir. 

lspanyol toprakları üzerinde 
yeni bir fngiliz keşif uçuşu esna• 
sında lspanyol hava dali topları 
tayyareye ateş açarak bu tayyare. 
yi belki de hasara uğramış olarak 
uzaklaşmağa mecbur ederken Ce
belüttarıktaki lngiliz hava dafi top· 
ları da lspanyol hava dafi batar· 
yaları mevzilerine ateş etmişlerdir. 

lspanyol hükümeti bu hadiseyi 
şiddetle protesto etmiştir. 

Yeni bir ko-
ordinasvon . 
kararı 

-
Ziraat vekileti em
rine 600 bin lira
lık bir mUtedavıı 

sermaye 
edlldi 

tahsis 

Ankara2 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Milli korun'lla kanunu mu 

cibince gerek ziraat vekaletinin 

doğrudan doğruya işleteceği ara· 
zide kullanılmak ve gerek mezknr 
kanunun 42 nci maddesinde yazılı 

yardımlarda bulunabilmek üzere 
m.übayaa olunan tiraat makine ve 

alatının işletilmesi için ziraat veka
leti emrine 600 bin liraya kadar 

bir mütedavil sermaye tahsisine 
dair koordinasyon kararı vekiller 
heyetince lastik ve neşrolundu. 

lstanbul seferberlik mUdU· 
ru vekalet emrine alındı 

Ankara 2 ( Hususi muhabiri. 
mizden) - Görülen lüzum üzerine 
lsta~bul seferberlik müdürü Ekrem 
Gönen vekalet emrine alınmış

tırr. 

Kostence 
Rus tayyareleri ta
rafından tekrar 

bombalandı 

Resmi 
Tebliğler 
Ankara 2 ( a. a. ) - Sovyet 

tayyarelerinin bir Rumen limanı 
olan Köstenceyi bombardıman et· 
tikleri bildirilmektedir. Seçilen he· 
deflere atılan bombaların bu heo 
d~flere isabet ettikleri görülmüştür. 

Alman tebliği 
Berlin 2 ( a. a. ) - Bugünkü 

Alman • tebliği: 
Şarkda Sovyet ordularına kar· 

şı harekat süratli inkişaflar gös· 
termektedir. Pripet bataklıklarının 
cenubunda cereyan eden mubar~· 
bede 100 Sovyet tankı tahrip edıl· 
miştir. Dubno mıntakasında Sov· 
yet zırhlı kuvvetleri ileri kuvvet· 
(erimizi takip eden ihtiyat kuvvet· 

(erimiz arasına düşmüş ve iki giin· 
lük muharebe neticesinde imha 
edilmiştir. 120 tank ele geçiril· 
miştir. 

Dünkü muharebeler esnasında 
yüksek miktarda Sovyet kuvvetleri 
ihata edilmiş ve kati sureti<:. imha 
olunmuştur. Şimdiye kadar elde 
edilen esir miktarı 100 bini g.eÇ· 
miş ve 400 tank ile 300 top iğli· 
nam edilmiştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova: 2 [a, a.] - Dünkü 

Sovyt tebliii : 
Kuvvetlerimiz Murmansk, Koks· 

hon, Dveysk, Minsk ve Luck isti· 
kametlerinde muannidane muhare· 
belere devam etmişlerdir. Diğ'er 
istikamet ve cephelerde kıtalarımız 
devlet hududlarını muhafaza ede· 
rek içeriye girmeğe çalışan düş· 

mana karşı mukavemetlerini devam 
ettirmişlerdir. 

Muramnsk istikametinde aded· 
ce faik düşman kuvvetlerine karşı 
kıtalarımız çetin surette mücadele· 
lerine devam etmişlerdir. 

Kokshon istikametinde düşman 
birçok noktalarda taarruza kalka· 
rak arazimiz dahiline girmeğe le· 
şebbüs etmiştir. Tarafımızdan ya· 
pılan şiddetli mukabil taarruzlarla 
düşman büyük zayiata uğratılarak 
tardedilmiştir· 

Dvinsk istikametinde kuvvet· 
lerimiz düşman piyadesine ve tank .. 
(arına kartı çetin muharebeler ve• 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 
---Dünkü meclis toplantısında Dahili----

----- ye Vekilimiz Faik Öztrak s u a ı-----
t a k r i r 1 e r in e c ev a p v e r d i ---

Ankara: 2 [a. a.] - Büyilk Millet Meclisinin 
bugünkü toplantısında, asker ailelerine yardım hak• 
kındaki sual takrirlerine Dahiliye Vekili tarafından 
cevaplar verilmiş .Ilı Budapeşte panayırına iştirak 
masrafı olarak 15,000 liranın Türk • Macar klerin· 
ginde tesviyesine dair layihanın ikinci müzakeresi 
yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Haliç vapurları işletme inhisarına ait kanun la· 
yihasiyle hariçten satın alınan buharlı ve motörlü 
gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için geti· 
rilecek eşyanın gümrük retminden muafiyeti hakkın· 
daki hükümlerin meriyet müddetinin temdidine ve 

belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve belediye 
ler bankası memurları tekaüt •andıiı teşkiline ait 

kanun layibalarını müstaceliyet karariyle müzakere 
ve kabul etmiştişr. 

Meclis, yine bugün Maliye vekilinin talebi üze. 
rine uzunköprü • Svilingrat arasında Türk toprağı 

haricindeki demiryolu kısımlarınının işletmesi bakın· 
daki kanun layihasının muhtelit bir encümende 

lnglllz Orta9ark bat· 
kumandanlığında 

deQlşlkllk 

General 
Veyvel -
Hindistana 
tayin edildi 

General Veyvel 

Londra 2 (a.a) - Gueteler, 
Veyvelin Ortaşark kuvvetleri baş

kumandanlıiından alınmış olmasını 
hayretle karşılamışlaraa da umumi· 
yet itibariyle bu deiişikliği geçen 

sene cereyan eden muharebeler 
esnasında sarfettiii büyük gayret· 

lerden sonra Veyvelin, mesuliyeti 
ve yoruculuğu daha az bır vazife 
istemiş olmasına hamlediyorlar. 

Deyli telgraf da Ortaşark baş 
kumandanlığında yapılan değişikli· 

ğin hayret uyandırdığına işaret 
ederek diyor ki: 

«Veyvel misli görülmemiş bir me. 

sainin tazzikine tahammill etmiştir. 

Veyvel, kazandığı muvvallakiyet· 
lerin parlak olduğu teslim edildik. 
ten sonra bu mıntakayı terketmek· 
tedir. » 

. General V eyvel Hindistana 
tayın olunmuştur. 

Londra 2 (a.a) - General 
Ve~vel ile general Anchinlck'in 
yenı •• ~azilelerine dair başvekaletin 
teblıgınde e ·· 1 d .1. k' zcum e enı ıyor ı: 

« Kral bu generallerin halef 
selef olma( . • t" 

arını tasvıp etmıf ır. 

Bunlardan Veyvel Hindistan baş· 
kumandanı ve umumi valisi olmuş 
ve general Anchinlck de orta şark 
kuvvetleri başkumandanı olarak 
~almıştır. Bunların ilerideki vaziye• 
tı harbin inkişafına bağlıdır.» 

Littelton'un devlet nazırlığı 
hakkındaki tebliğde ise, mumaileyh 

Orta Şarkta kabine namına karar. 
lar ittihaz etmeğe salahiyetli kılın 
mıştır. 

rerek Alman kıtaatının garbi Lü· 

vina mıntakasına rirftlesine müma .. 
naat etmektedirler. · 

Minsk istikametinde düşmanın 

müteharrik kollarına karşı savaş 

devam etmektedir. Kuvvetlerimiz 
geniş bir mikyasta baraj ateşine 
istinat ederek mukabil taarruz:alr 
yapmakta ve dOımana azim zayiat 
verdirmek suretiyle ileri harekltı· 
nı durdurmaktadırlar. 

tedkikini tasvip eylemiş ve çiftçi mallarının korunması 
hakkındaki kanun kabul olunmuştur. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

BELEDiYE TEKAOT 
SANDICI KURULUYOR 

Dün Büyük 
k abu 1 

Millet Meclisince 
edilen kanunun 

esaslarını bildiriyoruz 

1 

Ankara 2 ( Hususi muhlirimizden ) Belediyelerle bunı;;;; batlı 
müesseseler ve belediyeler bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline 
ait kanun layihası bugün mecliste müstaceliyet karariyle müzakere ve 
kabul olunmuştur. 

Kanun esasına göre, tekaüt a ylıiı tahsis olunabilmek için bu cinı 
vazifeyi ır~renlerin 30 sene müddetle hizmet etmiş, fili hizmetlerinin 
20 seneyı ve yaşlarının altmışı doldurmuş bulunmaları, 20 seneyi 
doldurmuş bulunmak kaydiyle vazife ifa eciemiyecek derecede main! 
olmaları şart olacaktır. 

Ancak, tababet ve Şuabatı sanatları mensnpleriyle eczacı ve kimya• 
gerler için yıı.ş haddi 65 olarak tesbit edilmektedir. 

Vazife esnasında vazifeyi ifa sebebiyle husule gelen hastalık veya 
irızalardan mütevellit · malOJiyetlerde memur ve müstahdimlere hizmet 
müddetlerine bakılmaksızın son aldıkları aylıiın yüzde yetmiJini geç. 
memek O.:r:er e dahiliye, !lıhhat ve içtimai muavenet vekAJetJerince mGı· 
tereken hazırlanacak ni2amname iJe tiyin edilecek clereceJere aö .. 
ıoı· t t k . 1 k " re ma ıye maaşı a rır o unaca tır. Böyle bir arıza ve ı·ı· 

t . · d ·ı ı · b ya ma a ıyet ne ıcesın e o en erın ırakacakları dullara ve r 1 • 
ki hüktlmlere göre aylık bağlanacaktır: ye ım ere aşagıda· 

Dul kalan karıya veya muhtaç """""'"""'";;;;;;'"~""'"""'"""'"""'""'""'""'-
kocaya hayatı müddetince veya 1 A 1 t k 
tekrar evleninceye kadar ölenin 1 o 
son aylığının yüzde otuzu. 

Ôz evlatlardan her birine 18 
yaşını dolduruncaya kadar Bu ay-

lığın yüzde 15 i, çocuklar ana ve 
babadan yetim ise her birine yüz· 

de 25 i nisbetinde aylık bağlana· 
caktıt. Ana ve badan yetimlik 
sonradan vukua gelirse tahsis olu
nan aylık o tarihten başlıyarak 
yüzde 25 nisbetine çıkarılacaktır. 

Çocuklar lisenin son sınıfında 
b?~u~u~orlarsa aylıkları 19 yaşını 
bıtırıncıye kadar, yük~ek tahsilde 
lunuyorlarsa 25 yaşını ikmallerine 
kadar verilecektir. 

Yukarıdaki fıkralar mucibince 
dul Vfl yetimlere tahsis olunacak 
aylıklar yekQnu hesaba esas olan 
aylığın yüzde 60 ını geçmiyecflktir. 

Bu kanun meriyete girdiği ta
rihte bu meınuriyet ve vazifderde 

bulunanlardan kanuna tabi vazife. 
(erde evvelce ıreçirdikleri hizmet 
müddeti on seneden fazla olanla· 

rın un senesi,on seneden az olan· 
!arın hizmet müddetlerine müsavi 

bir müddet, aşaiıdaki şartlar dai· 
resinde sandığa iştirak müddetin· 
den sayılacaktır: 

Bu müddetleri hizmetinden sa
ydırmak istiyenler kanunun meriye· 

tinden itibaren iki ay zarfında 

mensup oldukları idarelere vasıta. 
siyle sandığa milracaata mecbur 
olacaklardır. 

Bu milddetler zarfında aldıkla
rı aylıkların mecmunun nüzde 5 i 

sandıkça hesaplanarak kendilerine 

borç kaydedilecektir. Bu borçlar 
kanunun meriyetini takibeden dör
düncü ay bıı.şından itibaren her 
ay aylıklarından yüzde 5 olarak 
tekaüd aidatına ilaveten ve ayni 
esaslar dahilinde kesilecektir. 

Borçlarını temamen ödemeden 
tazminat almak suretiyle bu kanu· 
nuo umumi hükOmleri dairesinde 
sandıkla alika•ı kesilenlerin baka• 
ye borçları alacaklarından indirile .. 
cektir. 

Tekaiid olmak suretiyle ayrı· 

BugUnkU TUrk 

refahının esas 

temalı olmuttur 

Berlin 2 (a.a) - Alman mat· 
buatı t ·· k Al ur · man muahedesinin 
tastiki münasebetile Ulus, Cumhu· 

riyet ve ikdam gazetelerinin baş 
makalelerini iktibas etmektedir. 

Frankfurter Zaytung Ankara 
muhabirinin « Altıok » başlığı ile 

yazdığı bir makalesini neşrediyor. 
Bu makale şu bakımdan alanlı. 
dır ki Türkiyeyi siyasi an'aneleri 
olm~yan, münhasıran zırai ve oto• 

riter bir memleket olarak tanıyan 
Alman elkirıumumiyesine Türkiye· 
yi hakiki çehresile bildirmektedir. 

Muharrir Cilmburiyet Halk 
Partisinin vazifesini ve Türk siya• 
si hayatınnın seyri üzerindeki ro· 
lünü anlayışlı bir tarzda ifade et• 
mekte, dahili siyasi hamlenin ve 
cümhuriyet fikirlerinin bariz vasıf. 
(arını çizerek milletle parti arasın 
daki münasebetlerini tetkik ııyle. 
mektedir. 

Makaleye şöyle devam edil. 
mektir: 

« Yeni Türkiye devleti [Türki 
yeyi iktisadi bakımdan feci bir ıu
rette bulmuştur, «Altıoh bugün• 
kü Türk refahının esas temeli o). 
muştur.» 

Brest'e hava hücumu 
Londra: 2 [a. a.J - lngiliz 

bombardıman tayyareleri dün gece 
Brest mıntakasına hücum etmiş· 
lerdir. 

k "d lanların bakaye borçları te au 
aylıklarından yüzde S tevk~fota de· 
vam edilmek •uretiyle tahsıl oluna• 

caktır. Ôlenlerin borçları sakıt 
olacaktır. 

Bu kanunun meriyet tarihinde 

(Dnllımı ikincide) 
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j ~sll<eırDftll< ~alhıftsDeıri! 1 
............. .,..,.. ..... ,, ...... 
1 REALITEj 

Londra'dan altın, 
Ankara'dan akıl 

püskürüyor 

..................... 11 I l.__H_a_r_p_N_o_t_ıa_r_ı __, 

Büyük zırhlı 
yarışı başladı j 

318 çuval kah -
ve gelmek üzere 

Harp, 
Beyaz 

r
Amerikada faaliyet-, 

Amerika ikisi 45 bin, 
diğer ikisi 52 bin tonluk 
4 muazzam zırhlı inşa 

1 
ediyor. Japonya 40 ve 46 

.!!_n tonluk zırhlılar yapıyor. 

D en.izaltı ve ta~yare harbinin 
g ı ı t ı k ç e şıddetlenmesine 

rağmen denizlere lıüyük zırhlıların 

hikim olduğu her gün cereyan 
eden vakalarla •abit olmaktadır. 
Bunun için her tarafta bir büyük 
zırlılı İnŞ•51 yarışı başlanııştır. Al
manya da bu yarışa iştirak etmekte 
ve ağır >ırhlılar inşasına büyük 
bir ırayretle çalışmaktadır. 

Almanyanın harbin başlangı

cında beş zırhlısı vardı. Bunlardan 
ikisi, Schlesien ve Schlesvig Hols
tein çok e•ki idi. 1905 ve 1906 
•enelerinde yapılmış olan bu ge
miler i2.300 ton hacminde, dör· 
der tane 28 lik topla mücehhezdi. 
Süratleri ancak 18 mildi. Askeri 
bir kıymeti olmadığı için bu iki 
zırhlı mektep gemisi olarak kul
lan lıyordu. 

Diğer üç gemiye gelince, bun· 
lar cep zırhlısı denilen Admiral 
Scheer sistemi üç zırhlı idi. 1931· 
1934 seneleri zarfında yapılan bu 
üç zırhlının hacimleri onar bin 
tondu. Başlıca silahları 6 tane 
28 lik, 8 tane ıs lik, 6 tane 10,S 
luk toptu. Siiratleri 26 mildi. Bu 
gemiler icabında Atlantikte vapur 
knfilelerine taarruz etmek üzere 
yapılmıştı. Üç cep zırhlı•ınıo İn· 
şası sıralarında lngiliz donanma
sında sürati bunlara faik ancak 
üç zırhlı vardı. On bin tonluk in· 
giliz zırhlı kruvazörleri, sürat itiba
rile cep kruvazörlerine faik ol· 
makla beraber topları daha hafif 
olduğundan bunlarla boy ölçüşe
miyecekleri tahmin ediliyordu. 

Har bin iptidalarında Cenubi 
Amerika ~ularında Rio de La Pla
ta açıklarında Gral von. Spee cep 

zırhlısı ile lngiliz kruvazörleri ara· 

sında vukua gelen muharebe bu 
tahminin doğru olmadığını göster· 
di. Hatırlardadır ki bu muharebe
de lngiliz kruvazörleri Graf von 
Speeyi ağır haşara uğratmı,lar, ni· 
hayet gemi kendi kendini batır· 

mıştır. 

Alman deniı mahafili üç cep 

zırhlısının noksanlarını ev· 
velceden keşfettikleri için Gneise
nau ve Scharnhorst isminde iki ye
ni zırhlı inşasına karar verıniş, 

harbin başlangıcından az zam;:ıo 

evvel lıu iıı.i Lırhıı ikmal edilerek 
hi.1.ınete girmiıtı. 

Gneisenan ve Scharnhorst'un 
iıacirıılerı 26 bin tondur. Başlıca 
silahları 9 tane 28 lik, 12 tane 15 
liK, 14 tane 10,S luk to~tur.Sürat
leri 28 milJir. 

Fakat Almanlar lıunu da kafi 
gfırıniyerek daha ağır ve daha sür
atli zırhlılar inşasına karar vererek 
1936 da Bi•marcı<, 1937 de von 
'firpilz ı1rhhJar11u inşa etrntğe u.,~

lamışlardı. 
Bu zırhlılar Jj bin ton hacmin· 

dedir. 8 tane 38 lik, 12 tane lS 
tik, 16 t ıne 1 O,S luk topu vardır. 
Süratleri 26 mildir. Bu iki zırhlı
dan Bi!irui\rck yeni hizmete girrnişı 
ve iki haft• evvel vukua gelen 
deniz muharebe~inde batırılmıştı. 

Von l'ırpit,'in de hizmete gir

mek ü•er• olduğu tahmin edilebi
lır. Almanya bu iki zırhlıdan baş· 
ka daha bıiyük üç zırhlı inşasına 
başlanmıştır. 

Bunlardan birincisi Deutschland 
1939 da diğerleri 1940 da tezgil.· 
lıa konmuştıır. Ddulschland'ııı ge· 
lecek ••ne, digerlerinin de 943 de 
bitoıesi muhtemeldir. 

Yeni zırhlıların hacmi 40 bin 
tondur. Siliihların ağ-ırlığı da artı· 
rılaraK 8 tane 40.6 lık, 12 tane 
ıs lik, 16 tane · ı0,5 luk topa çı· 
karılmıştır. Bu zırhlıların •iirati 28 

nıil olacaktır. 

Alın >nya. bu suretle büyük 

zırhlılar inşa ederken lngil· 

tere de tabii likayd kalmamış 
l.ıüyiik gemiler inşasına başlamıştır. 
\ngiltere 35 bin tonluk beş zırhlı 
inşasln& karar vermiş: bunlardan 
beşinci Georges ve Prince of Va
les imindeki ikisinin inşasına ı937 
de başlanmıştı. Bu iki zırhlı bu se· 
ne hiımete girmiştir. 1938 de İn· 

şalarına başlanan Duk of York, 
Jellico, Beatty adındaki diğer üçü 
9.42 iptidalarında hizmet~ girecek. 
tır. 

Bu zırhlıların başlıca silahları 
10 tane 3S,6 lık, ı6 tane ı3,3 lük 
toptur. Süratleri 30 mildir. 

İngiltere de bunlardan başka 
938 de daha büyük dört zırhlının 
inşasına karar vermiş, bunlardan 
Lion ve Temeraire adındaki ikisi· 
nin o sene diğer ikisinin 939 
da inşasına başlanmıştır. Ye
ni zırhlıların hacmi 40 bin tondur. 
Her birinde dokuzar tane 40,6 lık 

top. bulunacaktır. Lion ve Teme· 
raire 942 sonunda, diğer iki zırh
lı 943 iptidasın-la hizmete gire· 
cektir. 

A merikaya gelince, bu hü. 
kumet 1937-38 proğramı 

mucibince 3S bin tonluk iki zırhlı 
inşasına başlamıştı. Bu sene biz· 
mete girmiş bulunan bu zırhlıların 
9 tane 40,6 lık, 20 tane ı2, 7 lik 
topuvardır.Süratleri saatte 27 mildir. 

Bu tipte daha 4 z ı r h 1 ı 
inşa edilmektedir. Fakat Ameri
ka da 3S bin tonda kalmamış 45 
bin tonluk İki zırhlı inşasına baş
lamıştır. 

ı939 da tezgaha konan bu 
zırhlı silahlarının 40,6 dan daha 
büyük 4S lik <Jlması muhtemeldir. 
Zırhlının sürati 32 mil olacaktır. 
Amerikanın buodan başkn S2 bin 
tonluk diğer iki zırhlı inşasına baş
ladığı haber veriliyor. 

Japonya ağır zırhlı inşasına 
büyük ehemmiyet vermektedir. Di 
ğer devletler 3S bin tonluk zırhlı 
yaparken o 40 bin tonluk 2 zırlı 
inşasına başlamıştı. Bunu 46 bin 
tonluk iki zırhlının takip ettiği 
söyleniyor. Bu zırblılarıo 4S,7 lik 
topları olacak süratleri 30 mili bu· 
lacaktır. 

Sovyet Rusya 1938 de iki ta. 
ne 35 bin tonluk zırhh inşasına 
başlam1!Jb. Yeni proğ-ram mucibin 
ce 2 tane 40 bin tonluk zırhlı in-

şa edilecektir, Bunların dokuzar 

tane 40,6 lık topu bulunacak
tır. B ilyük zırhlı inşasına karış· 

mıyan iki devlet vardır. 

Bunlardan birisi Fransadır. Fran· 
ta harbin iptidalarında 3S bin ton 
luk dört zırhlının inşasına .çalışı· 
yordu. Bunlardan biri tamamlanma 
mış, biri tamauılanm'lk üzere idi. 
Bozgundan <onra bütün faaliyet 
durmuştur. 

ikinci devlet de ltalyadır. ita! 
ya harp başladığı zaman 4 tane 
3S bin tonluk zırlılı inşasile meş
guldü. Bunlardan ikisi Littoria ve 
Vittoria Veneto bıtmiş, hizmete 
girmiştir. Diğer ikisi, Ronıa ve im 
pero inşa edilmektedir. ltalyan 3S 
bin tonluk zırhlılarının başlıca si
lahları 9 tıne 38,1 lik, 12 tane 
ıs.~ lik toptur. Bunların süratleri 
30 mildir. 

~ 
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Kariıyaka 

28-6-941 

O
zmir, bir gelin başlığı gibi. 
Eşref Paşadan Kadife ka· 

!esindeki gazinoya giden asfalt 
yol, geceleri, gelin başlığının 
pırlanta sorgucuna benziyor. Bu· 
na bir de gerdanlık Karşıyakayı 
ilave ederseniz hayalinizde, bu
gün Alman • Rus muharebesiyle 
çok yakından alakadar olan yıl
dız şehri canlandırabilirsiniz. 

Şehrin mühim noktalarında 
ve geniş meydanlarında Hopar· 
lörler olduğu itin ajans zaman· 
larında yer yer insan birikinti· 
!erine rastlanıyor. Şimdilik hiç 
kimsede mütalaa, kehanet yok; 
sadece intizar var. Dün akşam 
Tass ajansının Boğazlarda üs 
talebi hakkıodaki tekzibini din· 
liyenler, manalı bir tebessümle 
dudak büküyorlardı. Malama; 
Saracoğlunun son Moskova se· 1 yahati11i hiç kiç kimse unutmıyor. l Benim kanaatıma göre, Al· 
manya Rusyaya uzun bir talep 
listesi uzatacak; Rusya da bu 
listeyi - ister istemez - kabul 
edecekti. Halbuki Cavid Oral, 
aylardanberi bir Rus • Alman 
silahlı ihtilafını muhakkak görü· 

~ 
yordu. ikimiz de haklı imişiz 
amma onun iddiası daha doğru 
çıktı. Ben, Almanyaoın muazzam 

~ 
bir düşman daha kazanmak i•· 
temiyeceğini ve Rus hesabını, 
fngilterenin tasfiyesinden sonra-

~ 
ya bırakacağını ummakla zaman 
denilen mefhamun ehemmiyetini 
unutmuş gibi davranmışım. Fil-

~ 
hakika iki, üç sene sonra, bu
günküne nazaran bayii zaiflaofış 
bir Almanyanın karşısına Ame· 

~ 
rikan • lngiliz • Rus bloku gibi 
müthiş br kudretin çıkması mu
kadderdi işte Almanya, bunu 
görerek elini çabuk tuttu. Hare
ketlerinde daima realist davran-
dığını göregeldiğimiz Alman 
genel kurmayı, elbete, herşeyi 

hesaba katmış ve adımını ondan 

sonra atmış olacaktır. 

~ 
Bu harp bir doktrin harbi mi?. 

Sayüamelin karşılığı altın mı·ı. 

Yoksa mütedavil sermayeyi sa
j yüamel mi karşılıyor?. Evetse 
~ \ngiliz • Rus mUşareketine ne 
~ demeli?. Hayır sa lngiliz - Al-

man harbinin; daha doğrusu ln

giliz - Amerikan işbirliğinin ma- f 
nası nedir?. 

Beyhude zihın yormıyalım; 
dünya, tezadlar içinde yuvarla· 
na, yuvarlana bir taralta tuta· 

i 
caktır. Şimdiki halde gönülde 
iman, kalada inan, elde silah 
bekliyen Türkiye. yeryuzunun 

i 
en dürüst siyasetini güdüyor. 
Baksanıza; Ankara, iki düşma· ~ 
nın da dostu olmanın sırrını t 

J 
~ul'.'.'uştıır;. Allah başımızdakilere t 
omur versın ... 

(Devamı üçüncüde) 
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lskenderun Ofisi Şehrimizin Hisse
sine Düşen Kavenin Mersin'den 
Verileceğini Bildirdi 

--
Memleketimize ithal edilen kahvenin, nülus kesafeti nazarı .itibara 

alınarak vilayetlere tevzi edildiğıni, şehrimize iki ay için 3ı8 çu· 
val kahve ayrıldığını yazmıştık. Evvelce lskenderuudan verileceği bildi
rilen bu kahvelerin Mersinden gönderileceği lskenderun olisi tarafından 
Mıotaka iktisat Müdürlüğüne yazılmı~tır. 318 çuval kahve bir iki güne 
kadar şehrimize getirilecek ve tevziata başlanacaktır. 

Lozan günü 
24 ternmuz Lozan gününün 

parlak bir şekilde kutlanılması için 
halkevi bir tören proğramı hazır· 
lamaktadır. 

Toprak ofisi hububat alı
mına devam ediyor 
Toprak ofisce hububatın alım 

ve sevkine devam edilmektedir. 
Ancak müstahsilin elinde kili mik

tarda nakliye vasıtası bulunmadı· 

ğından hububatın bir an evvel 

olise teslimi mümkün olmamaktadır. 

Bu mahzurun ortadan kaldı. 
rılmas( için bu günlerde An· 
karadan şehrimize bir nakliye ko 
lu gelecektir. 

Öğrendiğimize göre Kozandan 
Ceyhan ofisine satılmak iizere kül 
liyetli miktarda hububat sevkedil· 

miştir. 

F asulya fiyatları 
Şehrimizdeki müteaddid cins 

fasulyelerin parakende, toptan sa
tış liyatlerinin tespiti için, ticaret 
vekaletinin iş'arı üzerine fiyat mü 
rakabe komisyonu dün iktisat (mü 
dürlüğünde toplanmıştır. Müzakere: 

neticesinde Niğde, Maraş mıntaka 

tarından şehrimize ithal edilmekte 
olan fasulyelerin bu vilayetlerdeki 
fiyat mürakabe komisyonlarınca 

mahallinde •kilosunun kaç kuruş 

olarak tespit edildiğinin, -sorulma· 
st kararlaştırılmıştır. 

Alınacak. cevaptan sonra nak· 

tiye fiyati ve kir nispeti ilave edil-

mek suretile fasulyenin cinslerine 

göre şehrimizdeki satış liyatı tes· 
pit ve ilan olunaca.tır. 

150 duzine lamba 
camı geldi 

lstanbuldan vilayetimizin ihti
yacını karşılamak ilzere şimdiliklSO 
düzine lamba camı gönderilmiştir. 

Ôğrenclifıimize göre 2 nuınara 
olan bu lamba camları yakında pi-· 
yasaya çıkarılacaktır. 

Ping • Pong müsabakalari 
Dün sanı 21 de lleden terbi

yesi bölge binasırırlaki salonda 
Mill1 Mensucat, Malatya mensucat, 
Demirspor ve Adana gençlik 
kulüpleri orasında tertip edilen 
Pin • Pog müsalıakalarına başlan

mıştır. Müsahakalar bir halta sü
recektir. 

Basın Birliği 
umumi kongresi 

Ankara - Türk Basım Birliği 
merkez idare heyeti dün Falih 
Rıfkı Atay'ın reisliğinde toplanmış 
ve her iki yılda bir toplanması 
i cabeden umumi kongrenin 7 Tem
muz ı941 tarihinde Ankara'da İÇ· 
timaa davet olunmasına karar ver· 
miştir. 

Haber aldığımıza göre , Basın· 
Birliği kanununa tevfikan hükumet· 
çe verilecek basın kartlarının hazır· 
lığı devam etmektedir. Pek yakında 
hazırlıkların bitmesi ve kartların 

azaya tevzii umulmaktadır. 

Bir kadın Uç çocuk 
doğurdu 

Mersin (Hususi) ·- Kazanlı 
köyünden Yasin Atmacanın karısı 
kırk yaşında Meryem, bir batında 
:iç çocuk doğurmuştur. 

Meryem'in ve çocukların sıh
hati iyidir. 

Gençlik kulUbU bir gardan 
parti tertip ediyor 
Gençlik kulübü hami ve fah. 

ri azaları dün Beden Ter 1·iyes böl· 
ge binasında toplanmışlardır. Top· 
lantıda, senelerdenberi spor haya· 
tında mühim başarılar elde etmiş 

üç kulübün birleşmesinden doğan 

Adana Gençlik kulübü teşekkülü
nü kutlamak üzere ı2 Temmuzda 
Atatiirk parkında bir gardenparti 
tertibi kararlaştırılmıştır. 

Halkevinde dokumacılık 

kursu açılacak 
El dokumacılığının memleke· 

limizde tevsii için iktisat Vekaleti 
tarafından şehrimize dokumacılık 

tezgihı gönderilmiştir. 

Ôğrendiğımi<e gör~ 7 tem· 
muzda H•lk~vinde bir dokumacı

lık kursu açıhcaktır. B•yanları

mızırı kursa kayıtlarına hararetle 
devam olunmaktadır. 

Belediye tekaut 
sandığı kuruluyor 

(Baştarafı Birincide) 
l.elediyelerce verilmekte olan teka
iit ve yetim mnaşları 1 Haziran 
1942 tarihine k•dar alakalı bdecli
yelerce tediye edilir. Bu tarihten 
itibaren bu manşldr dahi sandıkça 
tesviye edilecektir. 

Ru kanun 1 ·reşrini~ani 1941 
tarihinden ılibaren meriyete gire
cektir. 

R us 
toprak
liırındal 

YAZAN S ovyet ·Al· 
man har

MÜMT AZ bine dair dün 

FAiK g e 1 en tebliğ· 

1 
FENiK !erden ve ha. 

•-------• berlerden çı· 
kan mi.na, vaziyete biraz vuzuh 
verecek mahiyettedir. Öyle gÖ· 
rülüyor ki, Alman tibiyesi, hare
katın ilk günlerinde yaptığımız 

tahminler gibi, arazi işgalinden 
dah çok, geniş mikyasta esir al. 
mak, hudutta toplanan Sovyet 
ordularını işe yaramaz bir hale 
ifrağ etmek gayesini gütmekte· 
dir. Bu takdirde ilk mukavemet 
kırılacak, Almanlar çok daha 
kolaylıkla, içeri doğru ilerlemek 
imkanlarını bulacaklardır. Harta 
üzerinde vaziyeti tetkik ettikten 
sonra bu düşüncemizde oldukça 
haklı olduğumu zannedebiliriz. 
Nitekim, mühim mikyasta Sovyet 
kuvvetleri, daha harbin birinci 
haftasında oldukça müşkül bir hale 
düşmüşlerdir. Almanların bunları 

esir almamaları veyahut imha et. 
meleri için hiç bir sebep yoktur. 

Harekatın veçhesi 

U mumi vaziyeti bu suretle 
hulasa ettikten sonra 

şimdi hartayı önümüze alalım ve 
harekatı etraflı bir şekilde tetkik 
etmeğe başlıyalım : dünkü bir 
D. N. B. tebliği, şimal mıntaka· 
sında harekatta bulunan Alman• 
ların Minsk'i arkada bıraktıktan 

sonra hayli ilerlediklerini bildir
mektedir. Almanların Berezina 
nehrine kadar vardıkları mubak· 
kaktır. Nitekim Sovyet tebliği de 
Almanların Bobruisk istikametin· 

de ilerlediklerini haber vermek· 
tedir. Bobruisk Dinyeper'e dökü· 

len Berrzina ırmağının üzerinde 
ve Minsk'in ıso kilometre kadar 
cenup şarkındadır. Demek bu 
mınhkarla harp adamakıllı Beyaz 
Ru•ya toroklnrına intikal etmiş· 
tir. Eğer Almanların Pin•k ba. 
takJığını bir nevi mihver alarak, 
bu bataklıgın cenubunda da Vo
linsk ve Shepelovka istikametin
den ilcrlemeie ·•çalıştıklarını göz 
önüne alırsak, harekit veçhesinin 
büyüı. bir vuı.uhla önürnü1.e se
rildiğini görürüı. 

Kiyef istikametinde 
•• 
U ç giin evvel üzerinde 

clurduğumıı bir ihtimal 
tahakkuk etmek yolundadır. Al· 

( Devamı Üçüncüde ) 
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Üç kişi, ufak tefek birini duvarın di

bine kıstırmışlar, yere yatırmışlardı; yum· 
rukluyorlardı. Altta kalan, bir türlü kı· 
pırdıyamıyor, elini kolunu oynatıp kendi

ni koruyamıyordu. işin daha kötüsü, ba
ğıranııyordu da... Dişlerini gıcırdatarak 

boğuk boğuk küfür savuran üsttekilerden 
l.ıiri, boğazına öyle bir apışmıştı ki !. .. 
ÜzP.rlerine yürüdüm. Gırtlağımın var kuv· 
vetile haykırdım: 

- Heyyyl Devriye burnunuzun ucun· 
da bel... Savulun!... 

Galatanın yabancm değillerdi mut· 
lak ... Voyvodayı biliyorlar , başkomise

ri tanıyorlardı mutlak ... Çil yavrusu gibi 
dağıldılar. Yerde biteviye inliyen deli· 
kanlının yanına yaklaştım. Bu belkide 

bir çocuktu. Ağzı burnu kan içindeydi. 
Ayağa kaldırdım. Bir çeşme musluğunda, 
yüzünü gözünü temizledim. Her tarafı 

titriyordu. Karmanyolacıların hücumuna 
u&-ramıştı. Yetişmemi~ olsaydım, soyula· 
caktı; çırılçıplak kalacaktı. 

Ulak tefek 
4 
delikanlıyla ahbap ol· 

duk. 

- Benim 

ninki ? 

adım Hayati ... Ya se• 

Bana Niyazi derler ... 

Ben kunduracı kalfasıyım •.• Ya 

sen ? 

B ·? B ben bıışta ıteıe· - en mı ... en •.. 
rim bel ... 

Ne tuhaf çocuk! Bir türlü bu iyiliğin 
altında kalmak istemiyor. Bir aralık, iki 
yirmibeşliği avucuma sıkıştırmak ı,. 
ıedi. 

- Harçlık edersin ağabey ... 
Elimin tersile ittim. Şaştığının farkın· 

daydım. Ayağımdaki patlak iskarpinlere, 
başımdaki delik deşik fötre bakıyordu. 

- Yolun düşüpte uğramaz, bir acı 
kahvemi içmezsen, billih hatırım kalır 
ağabey ... 

Çalıştığı yeri anlatmağa uğraşı· 
yordu. 

Kalfa Hayati dedin ıni, kime sor· 

san gösterirler ... 

Ayaklarını sürüye sürüye, yorgun ar· 
gın karanlıkta kaybolurken, düşünüyor· 
dum:• 

O, kunduracı kail asıdır ... O, çalışı· 
yor ... O, zanaat, iş güç sahibidir ... Ben, 
hiçim •. Ben serseriyin ... Ben boşta geıi. 
yorum ... Tuuuh bana ... Tuuuuhhhl ... 
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Karınlıkta çarpıştığım kısa boylu 

kaFaltının omuzlarından kavradım. Suratı· 

nı, kapalı dükkanın önünde sallanan am
pulün ışığına tuttum: Bu, ufak tefek bir 
çocuktu. Görünüşte on yedioinden fazla 
değildi. Donuk, siyah ı-özleri güzeldi. Bi
çimli bir ağzı vardı. Siyah kirpikleri 
çok uzundu. Göz kırpıyor ve gülümse· 
meğe uraşıyordu. Anladım: Yüzümü bu
ruşturdum; ellerimi çektim. Uzaklaşacak
tım. Birden, kız Cemil'i hatırladım.Omuz· 
tarıma çarpan s11ka çocağa dikkatle bak· 
tım. O, bu i~in acemisiydi. Belli ki, bu 
hayata yeni sürüklenmişti. Ona acıdım. 

Omuz omuza, beraber yürüyorduk. 

Karanlık, çapraşık yollar geçtik. Genç 

çocuk beni «ev» ine götürüyor. 

Kapılar açıldı, kapandı. Dar bir mer· 

diveni tırmandık. 

Duvarları çıplak, yarı loş odada, 
üzeri siyah battaniye örtülü bir karyola, 
bir de hasır iskemleden başka bir şey 

yoktu. 

Korka korka 

iskemle, okadar 

kıldı. 

kendini bıraktığı 

eskiydi ki arkaya 

kırık 

kay-

Bir cıgara yaktım. Ona da verdim. 

Ne kazanıyorsun bıı işten? 

- Bilmiyorum ..• 

- Nasıl bilmem ?I 

- Yeni başladım •.. 

Neye namuslu bir iş tutmadın be 
çocuk?! 

içimden bir ses, aynı suali bana so. 
ruyor: 

- Ya sen neye namuslu bir iş tut
madın? ... Yoksa 3 numaralı gizli kerha· 
nenin erketeciliğini namu!lu bir iş mi sa· 
nıyorsun!... 

Dişlerimi sıktım. Bu sesi duymamak 
istiyordum. Bu ses doğru söylüyordu. 

Adın ne? 

- Hikmet ... 
- Baban sağ mı? 

Bilmem ... 
- Anan sağ mı? 

- Bilmem ... 

- Anlat bel Musı.ntik gibi teker 
teker sordurma işte ... Anlat bana... Kim· 
sin, nesin? .• Nasıl geldin bu yaşa? ... 

Anlattı. Gözleri yaş içinde, 
uzun anlattı. 

uzun 

- Okuyacak, adam olacaktım, ağa· 

bey · diyordu • artık bu kuruntulara pay· 
dos ... Serseri oldum ben ... 

( Devamı var ] 
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Beyrutta mühim 
tevkifler yapıldı 

Son nUmaylşlerde, 
Vlşi kıtalarının şe. 
hirden çekilme
si istenmiş 

Vurmak 
Moskovada mü
him bir toplantı 

1 

( Baştarafı ikincide) 
ınanlar şimalden Bobruisk istika
metinde cenuba doğru, cenuptan 
Volinsk istikametinden şimale 
doğru yürüyerek, Pinsk bataklı
ğını bir kuşak gibi ortada sarmak 
teşebbüsündedirler. Bu takdirde 
ğaye, mahalli bir takım imhalarda 
bulunduktan sonra Dinyeper vası
tasiyle Kiye!' e ve oradan Kara
deniz' e inmek olsa gerektir. O 
zaman, bütün bu mtntakanın gar ... 
binde kalan Sovyet kuvvetlerinin 
rical hattı kesilecek ve hepsini 
imha etmek veyahut esir 'almak 
kabil olabilecektir. Belki şimdiye 
kadar kasten atıl bırakılan, Ro
manya'daki kuvvetler de vakti 
gelince harekete geçecekler, ve 
şimalle cenup, yani Dinyeper'le 
Dinyester arasında bir taarruzla 
kıskaç hareketini tamamlamayı 
düşüneceklerdir. 

Kuyruk kanırınca sağrı örtülür. 
Ôzengi çalınca• yerler yırtılır. 
Kır atın derdinden hancı kurtulur 
Ver yolun bacını ,geç git kervancı 

• • • 
Özendim martine gümüş kaktırdım 
Gönlüme aşkınd•n çivi çaktırdım 
Vuruldum yaramı yare baktırdım 
Ver yolun bacını geç git kervancı 

• • • 
Şehirde nallattım ben doru atı 

Dudağı bal gibi, memesi katı 
Pembe zar gömlekten seçilip batı 
Ver yolun bacını geç git kervancı 

Mehmed durdu; durdu amma 
sesinin güzelliği hepimizi içimizden 
vurdu. 

• * • 
Bir zeybeğin bağlama çalıp 

yanık yanık " hava kaldırması ., 
nedir bilir misiniz?.. Bunu tarife 
imkan yoktur. Karşınızda binbir 
merdliği nefsinde toplamış, yılmaz, 
korkmaz, terbiyeli, mahcup, bütün 
manasi(e efendi bir yiğit var. Bu 
yiğit, amirine mutlak ilaalın canlı 

misalidir. Bu yiğit sadece haksız· 
lığa !.:tahammül Letme2, hakarete 
gelmez, herkese hürmet etmesini 
bilir, kamil ve olgun bir varlıktır. 
Ondan kahpelik, namussuzluk, ve
fasızlık beklememelisiniz; o bunla
rın hem yabancısı; hem düşmanıdır. 

inanınız ki temeli köylü olan 
Türkiyede bu tiplen en az beş 
milyon babayiğit vardır. " Meh
medcik ., dediğimiz kahraman 
bunlardır. Yurdun selameti mev
zuubahis olduğu zaman dağlarda 

dolaşan yiğitlerin nasıl. candan bir 
tahalükle cephelere koştuklarını 
mi!!i cidal başlangıcında hepimiz 
gördük. 

Fakat şekavete sü!Ok ediyor
lardı, denilebilir. Bu mukadder su
ale cevaben: 

- Neden şimdi dağlarda eş

kıya dolaşmıyor .. 
s uaHni sorarız: Evet; neden do· 
laş'!'ıyor?. Ve biz, neden bunun 
sebebini tah!i!e çalışmıyoruz?. 

Şunu bi!meğe mecburuz ki şe
kavetin sebebi ikidir: 

1- Maarifsizlik, 
5 - H ükfiınetin zulmü. 
Cümhuriyet devrine kadar 

: yurdumuzda bunların ikisi de var
dı. Maamafih şu cihette katiyen 
müsbetti ki dağa çıkanların an
cak yüzde onu cehaletten şeka

vete sü!Ok etmişler, mütebaki yüz
de doksanı hükfimeti temsil eden 
zaptiyenin zulmüne silahla baş kal-
dırın '!ılardır. Evvelce yazdığım 
" Çakıçı Efe ,, ki tabmda bu nok· 
la kuvvet ve serahatle görülmüş

tü; ., Gi.vur lmam ,, da da ayni 
teşhisi, bütün çıplaklığile, göre
cek•iniz. 

Eğer şimdi dağlarda eşkiya 

çeteleri dolaşmıyorsa bunun sebe
bi, başımızdaki hükOmelin halka 
zülum etmemesidir. Maarif büyük 
bir suretle nurunu yaymakta ol
duğu gibi halk da hükOmelin halk
tan başka bir şey olmadığını ve 
halkla hükümet arasında ayrılık, 
gayrılık namına zerre mevcud bu
lunmadı&"ını biliyor .. 

Türkün fıtratı e1areti redde
der; hatta başındaki hükümete 
karşı bile,, ... 

* * • 
Mehmedin gönüllerde yarattı

ğı tesir biraz zail olunca efe sor· 
du: 

- Sen ne iş yaparsın sağdıç?. 
Marlava!a dayandım: 

- Aydın yüzünde azıcık in
cir bahçemiz var. Beş on dönüm 
de tarla aldık. Reçberlik yaparım .. 

- Ya •enin kızanlar?. 
Onların üçü de tütüncü .. 

vur köyünde tütün ekerler. 
- Desene hep leçberiz?. 

Ga-

- Sen de mi leçbersin efe?. 
Gözlerini bir no~taya dikerek 

dalgın, dalgın cevap verdi: 
- Öyleydik emme şimdi dağ. 

dayız .. 
- Böyle şeyleri sormak ol· 

maz amma neden dağa çıktınız?. 
- Neden olacak tsağdıcım? 

Biz hepimiz de askerdik. Çanak
kaleye gittik, gavuru denize dök
tük. Oradan kalktık, Kafkasa var
dık. Daii'da, kışta etmediğimiz fe-.l 
dakirlık kalmadı. Bizim alay tam 
on bir defa doldu, boşaldı. Düş· 
man bir taraftan, soğuk bir taraf
tan didindik, durduk. Ben ça vıış
tum; bu kızanlar benim nefetimdi. 
Oradan alayı kaldırıp çöllere sür-

düler. Siliih elde, aç taksir dola
şıyorduk. Bu kadar din kardeşi, 

bu kadar Türk delikanlısı ne diye 
bunca zahmete, meşakkete katla
nıyordu; Alm•nlar için değil mi?. 

KOtülammare düştükteu sonra 
bir gün yolda gidiyorduk. Bu .kı· 

zanlar da yine yanımda idi. Açlık
tan, sürgünden öyle halsiz düş

müştüm ki yürüyemiyordum. 
Dizlerimin dermanı kesildiği 

için yolun kenarına şöyle iliştim. 

O sırada yoldan bir Alman yüz
başısı geçiyormuş. Arkadaşlar gör
müşler, seliım vermişler. Ben ken-
di canımla uğraşıyor, kendimi bi
le göremiyordum. 

Baktım, yanıma birisi geldi; 
başımı kaldırınca zabit olduğunu 

anladım ve ayağa kalamak iste
dim. Herif ne yapsa beğenirsin? 

Elinde kırbaç varmış, 
- Sen Türk eşek. vermez se

lam: 
Deyipte kırbacı başıma indir

mez mi?. 
Beynim dönmüş; iki paralık 

bir Alman zabiti bir Türk çavu
şuna "Eşek Türk,. diyor. Nasıl ol
du bilmiyorum. Mavzeri kapınca 

diliisı budur deyip dayandım, he
rif eşşek gibi nalları dikti. Ondan 
sonra: 

- Yürüyün gayrı gızan!ar .. 
Diye yola düştük; çölleri geç

tik, dağları aştık, aylardan sonra 
bizim çukura geldik. Çıkış o çı-
kıştır. • 

- Vukuat falan? 
Zenginlerden geçinecek 

kad~r para isteriz. Üstümüze ge
len olmazsa kimseye dokunmayız. 

- Üstünüze hiç gelen olma· 
dı mı?. 

- Olmaz olur mu; oldu .. 
- Ne yaptınız?. 

- Karşımızda esker gördük 
mü kaçtık; çandırma gördük mü, 
bastık dumana .. Hincik goley go
ley üstümüze varamıyorlar .. içelim •• 

Haydi binliği lakırdatıyoruz, 
üstüne iki leblebi .. 

Nerden açtın bu bahsi sağ
dıcım? Hem söyle bakayım siz 
buraya ne diye geldiniz? 

Eğlenmeğe .. 
Ali.. Biz de eğlenmeğe 

geldik. " Kadınlara hitaben u kal
kın ülen kahbeler. bize oynayın .. 
Vur Mehmed 1. 

- Peki efe 1 
Mehmed çalmağa başladı. Göz. 

(erimiz hep yerde olduğu için oy
nıyan kadının yalnız ayaklarını gö

rüyoruz Öyle 
- Ah anam, 
Falan hak gelire.. Biraz su

landın mı; kurşunu yediğin gün
dür .. Bilmem hiila bu iidet hüküm 
sürüyor mu? O zamanın zeybek 
eğlentilerinde şehvet faslına kati-

{Devamı var) 
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Kudüs 2 [ a. a. ] - Vişi 
makamlarının Beyrutla bazı mü. 
him şahsiyetleri tevkif ettikleri öğre 
nilmiştir. Bu şahsiyetler son nümayiş 
esnasında Vişi kıtalarının şehirden 

çekilmesini istiyenlerdir. Mevkullar 
arasında mühim gazetelerin sahip. 
leri muharrirler, avukatlar ve es-

' ki Lübnan maarif nazırı da bulun-
maktadır. 

Kudüs 2 (a.a) - Suriyenin 
sahil mıntakasında harekatta bu. 
lunan lngiliz ve imparatorluk kuv
vetleri bir çok küçük ileri kara. 
kolları zapletmişlerdir. Kuvvei 
külliyenin ilerisinde giden bu kı
talar Battal mevkiini işğal etmiş
lerdir. Ayni kıtalar Cezire mınta· 
kasın~a Celiliye'yi de işğal elmiş· 

!erdir. 

lngiltereden altın, 
Ankaradan akıl 

fışkırıyor 
( Baştara/ı ikincide) 

Size bir Yunan dostumun ve. 
cizesini söyliyeyim: Yurdunu terke 
mecbur olan bu zat diyor ki (Lond
radan altın, Ankaradan akıl fışkı· 
rıyor). Tahmin ederim ki dostuma 
siz de hak vereceksiniz. Hemen 
Allah, Alman dostlarımıza kuvvet, 
Rus dos)larımıza da mukavemet 
kudreti ihsan buyursun; amin ... 

Size biraz da havalardan bah
sedeyim: lzmir' de henüz ilkbahar 
havası var; hatta gecesi serin bile 
gidiyor. • Etrafa yağmurlar yağdı. 
Aceba oralara da yağdı mı?. Ku 
raklıktan çıkamıyan pamuklarımızı 

düşündükçe cidden üzülüyorum. 
Burada henüz tahmin yok; fakat 
pamuğun iyio!duğunu 

söylüyorlar.; Buna mukalıil üzümde 

doğuş azdır. Menemen sulama ka· 

nalının temmuzda açılacağını ha
ber veriyorlar. lnşaallah Çukurova
nın da kanal işi bir an evvel biter 
de Tar.!US çayının ve Seyhan, Cey· 
han nehirlerinin ortasında artık 
kuraklıktan bahse mahal kalmaz. 
Pamuk Iiatlarının geçen seneki 
yüksekliği Ege bölgesi müstahislle 
rini bu yıl fazla pamuk ekmeğe 
teşvik etmiştir. . 

Bu senki zeriyat, geçen senekın
den hemen hemen bir misline ya

kın fazladır deniliyor. 
iki akşam e v ve 1 b Ü Y ü k 

bir müstahsille beraberdim. Beşyüz 
dekar pamuk eken bu zat, (500 
dönümdeki masrafım 1500 lirayı 
geçmez) deyince hayret eltim ve 
bir daha anladım ki iş, ekimde de· 
ğil, alımdadır; bunun için de suya 
ihtiyaç vardır. Kanallar Çukurova
yı, muhakkak ki, ihya edecek ... ... -
l~~e Nöbetci eczane J 

Halk Eczanesi 
· ( Tarsus Kapısında ) 

zamanı 

geliyor! 
AMERİKAN 
donanması 
Atlantiği Alman tehdidin

den kurtarmak için 

harekete 
geçecektir 
Bu yılın ilk 5 ayında 
2190000 tonluk lngi
liz Ti c a r et gemisi 
batırıldı. 

Boston : 2 [A.A.] - Amerika 
Bahriye Nazırı Albay Knoks, Va
lilerin senelik toplantısında söyle
diği nutukta demiştir ki : 

Atlantik'i Alman tehdidinden 
kurtarmak için donanmamızı kul,
lanmak •amanı, gelmektedir. Vur
mak zamanı geliyor. Önümüzdeki 
günlerde enerpmızo becerikliliği

mizi ve siyasetimizi imtihandan 
geçirecektir. 

Bahriye Nazırı, Hit!er Ame
rika'ya arkasını çevirmişken Büyük 
Britanya'ya harp malzemesi tesli
matının temini ıçın donanmanın 

kullanılmasını terviç etmiş ve 
demiştir ki : 

Ticaret gemisi zıyaının bu
günkü nisbette devamı i-litler'e 
zaferi temin eder. Bu senMİn ilk 
beş ayı içinde 2.190.000 tonluk 
Ticaret gemısı batmıştır. Şunu 
hatırlıyalım ki bugün biz ve lngi
lizler yaptığımız bir gemiye mu
kabil üç gemi batmaktadır. Ve 
yalnız gemi batmıyor, bu gemi· 
lerin naklettikleri tayyareler, top· 

lar, cepane!er ve yiyecek madde
leri de beraber batıyor. 

Nevyork 2 (a. a.) - B. Ruz
velt, Amerilıta ordusu için 70 mil
yar dolar tahsisat veramesini der

piş eden kanun projesini imzala
mıştır. Bu muazzam tahsisat, Bir

leşik Devletler tarihinde şimdiye 
kadar asla görülmemiş bir meblağ 
teşkil etmektedir. B. Ruzve!t, do. 
!arı kıymetten düşürmek hususun

daki selihiyetlerini 2 sene uzatan 
diğer bir kanun projesini de im· 
zalamıştır. Bu praje ile «İstikrar» 
sandığına 2 milyar dolar tahsisat 
verilmektedir.Reisicümhurun bu hu
sustaki selihiyetleri, eğer mevzuu
bahis kanun imzalanmasaydı pazar
tesi günü gece yarısında nihayete 
erecekti. 

Vaşington 2 (a. a.) - Harbi
ye nezareti dün , 709.000.000 do· 
!arlık harp tayyaresi ve tayyare 
imaline mahsus ilet ve sair mal
zeme •ipariş etmiştir. 

Bu sipariş bir gün içind~ 
Amerikan ordusu hesabına yapılan 
siparişlerin en büyüğüdür. 

1 n g 11 i z heyetiyle 
Sovyet mUmessil· 
leri arasında gö
ru,meler yapıldı 

Moskova: 2 [a. a.] - Dün 
\ngiliz heyet azalarıyla Sovyet 
mümes1Jilleri arasında pratik ma
hiyette işler görülmüştür. Heyet 
\ngiliz büyük elçisi Krips tarafın
dan verilen ziyafete iştirak etmiş 
ve bu münasebetle umumi bir top
lantı yapılmıştır. 

Hariciye komiser muavini Vi
şinski, Hariciye komiserliği umu
mi katibi Sololiyef, ticaret komi
serliğinden bir mümessil ve bun
lardan başka bazı general ve 
subaylar da toplantıya iştirak et· 
mişlerdir. 

Amerika, Türkiye, lran, Çin 

1 
büyük elçileriyle lsveç elçisi de 
davetliler arasında bulunmaktay
dılar. 

Ba tırı1an Ameri
kan vapuru 

Amerika hUkOmeti Alman
yadan bir milyon dolar 

tazminat istedi 
Nevyork 2 (a.a) - Amerika 

bir Alman denizaltısı tarafından 

batırılan Roben Mor Amerika va· 
puru için bir milyon dolar tazmi
nat istemektedir. 

Vaşington 2 [a.a) - Bahriye 
nezareti, yabancı bir bandıra altında 
seyahat eden ve Londra'ya Ameri
kan bahriye silahendazları götüren 
bir vapurun torpi!lendiği haberini 
teyit etmiştir. Fakat ölenlerin ade 
di henüz bildirilmiştir. 

Hariciye müsteşarı H. Sumoer 
Vel!s, gazetecilere yaptığı beyanat-

. ta, Lbatırılan vapurda Amerikan 
kızılbaçına mensup hastabakıcı 
hemşirelerin de bulunduğunu ' söy
leemmiştir. 

Amerika kızılhaçı hastabakı· 

cılar şubesi müdürü Bayan Mary 
Beard, bahriye neza'relinin 6 has
tabakıcı hemlJİrettfn kurtarıldığını 

kendisine bildirmiş bulunduğunu 

söylemiş ve şunları iJive etmiş. 
tir. 

« Dün alınan haberler, Atlan
tikte batırılan vapurun evvelce 
Hollandaya ait olan gemilerden 
Maardsen vapuru olduiunu bildi
riyordu. Bu vapur şimdi lngi!iz ti· 
carel filosuna dahil bulunmakta
dır. Bildirildiğine göre. vapurda 
bulunanlardan 8 silihendezla 6 
hastabakıcı ve 11 diğer yolcu 
kur'tarılmıstır .» 

Bulgar kara sularına 
mayın dökülüyor 

Sofya 2 [A.A.] - Bulgar or
dusunun tebliği: 

Karadenizde Bulgar karasula· 
rına 2 temmuzda saat 24 de mayo 
dökülecektir. Eçnebi vapurlar ni
hayet saat 16 ya kadar karasular
da seyrüsefer edebilirler. Bu sula
ra girmeden · 12 saat evvel müsa
ade almak liizımdır. -

Fareler Paris'i tehdit ediyor! 
P aris Tıp Fakültesi Profesörlerinden 

Gabriel Petil, Parisi istila eden Fare· 
!ere karşı açılan mücadelenin başına geçmiştir. 

Profesör, Paris mıntaka91nda yaşayan fare
lerin adedini 10 milyon tahmin ediyor. Profe· 
söre göre bu tahripkar mah!Okata karşı seri 
ve amansız bir harp ilan etmek lazımdır. Bu· 
nun için Pariste ve civarında bir fue haftası 
tertip edilecek, o hafta zarfında halk münfe
riden ve müştereken farelerin it!afiyle meşgul 
olacak, doktorlar, tüccarlar, uınum1 ve husu•i 
müesseseler mümessiHeri yapacakları içtimalar
da fareleri en müessir ve seri imha çarelerini 
araştıracaklardır. 

F are!erin imhası için başvurulan en mü es· 
sir ve modern çare ve vasıtalara rajtmen bu 
ziyankar mahlOkların ha~kından gelmek şöyle 
dursun günden güne daha ziyade !üremelerine 
mini olmak kabil olmamıştır. 

Harp Farelere 
çoğalmak im
kAnını vermiş 

• 
relerin şayanı 

görülmüştür, 

hayret 

Harplerden 9onra 
farelere karşı birçok 
mücadeleler yapılmış
tır. Harp esnasında, 

meydanı b_oş bulan fa. 
derecede çoialdıkları 

Farelere kuduz sirayet . etti~en ve onları 
aralarında mücadeleye ve bı~netıce kendi ken
dilerini mahvetmelerine muncer olan kuduz 

mikropları aşılanmış, kedi yetiştiren hususi 
merkezler açılmış, öldürülen her fare başına 
25 santim primler verilmiş, fakat bu tedbirler 
ve çareler Profesör Petit'ye göre müessir ola
m'lımıştır. 

işte bunun için Fr~?~ız Profesörü, fare· 
!erden doğan tehlikeler• ılan ve halkı bu aletle 

mücadeleye davet diyor. 

Fare, çok pis ve ziyan~ar bir mahlOk ol
ınakla beraber, insanlara bırçok korkunç ha9· 
!alıkların sirayetine de vasıta oluyor, 

• 
Farelerin yap-

10 milyon farenin tıkları tahribatı 
tetkik ve hesap 

gündelik hasaratı etmekle uğnşmış 
._ _______ "":':__, olan lngiliz ilim-

lerinden James Rodwell günde 100 farenin 20 
kilo Yulaf veyahut 15 kilo buğday· unu kıy· 
metinde hasara! yaptıklarını söylüyor. Şimdi 
Paris mıntakaoında on milyon fare yaşadığı 
tahmin edildij-ioe göre bunların gündelik ha
saratı iki milyon frank tutuyor. Bu hesaba 

göre Pari• mıntakası 
ton yem (iizımdır. 

farelerine günde 2,000 

Fransız Ziraat Nezareti, harpten evvel 
farelerin senelik hasaratını 200 milyon altın 
frank tahmin ediyordu. Almanyada farelerin 
yaptıkları hasarat senede 200 milyon mark 
lngiltrede 12 milyon sterlin, Amerikada İ•e 
bir milyar dolar hesap edilmiştir. 

Fakat farelerin "1bhi bakımdan insanlar 
için doğurdukları tehlikeler, maddi hasarların
dan daha ehemmiyetli ve vahimdir. 

Pasteur enstitüsü profesörlerinden Ouiar
din farenin veba hastalığının nakil vasıtaJI 
olduğunu meydana çıkarmıştır. Fare, ayni za· 
manda, domuzlarda bulunan Trichines!eri, kel 
hastalığını da insarlara aşılayabilir. 

Meşhur doktor Calmette yaptığı tetkikler 
neticesinde fare pirelerinin insanı sokmala pa• 
ludisme hastalığını aşıladıklarını tesbit etmiştir. 

Umumi harp esnasında, cephe siperlerinde 
ve "1ğınak(arında kaynaşan farelerin insanlara 
vahim bir nevi sarılığı ve Sodoku namile ma
ruf başka bir hastalığı naklettikleri sabit ol
muştur. Gene kuduz farelerin ı•ırmak •u~etile 
kuduz haıtahğını vardikleri fennen sabıt ol
muş bir hakikattir, 

Kuino usulü 

Almanlar, Sovyetlere karşı 
kip ettikleri plinın büyük 

ta· 
bir 

nümunesini şimal mıntakastnda 

vermiJılerdir. Burada şimalden Lit
vanya yaliyle, Minsk istikametin
de yürüyen kuvvetler, merkezden 
Bresi • Litovsk yoliyle Minsk'e 
yürüyen kuvvetlerle iltisak peyda 
etmiştir. Bu suretle, · Alman tebli

ğine göre, Minsk'le Sialistok mın
takası arasında bulunan Sovyet 

kuvvetleri bir çember içine gir
miştir. Bu• kuvvetlerin kurtulmak 
için yaptıkları bütün gayretler, 
kanlı muharebeler neticesinde aka· 

mete uğramıştır. Bir Berlin habe
ri, daha şimdiden buradaki Sov
yet ordusunun üç parçaya bölün

düğünü bildirmektedir. Mütehas
sısların kanaatine göre, burada, 
Po!ouya'da Kutnoda tatbik edilen 
usule müracaat edilmiştir. Bu usu
lü kari!erimiz h a tırlarlar. Evveli 
büyük bir kütle çember içine alı
nacak, sonra bu, parçalara bölü
necek, o parçalar, parçalara ayrı
lacak, velhasıl kulu oyunu oynar 
gibi küçük parçalar da cüzü fert• 
!ere ayrılacaktır. Almanların Bia

listokla Minsk arasındaki Sovyet 
kuvvetlerine karşı işte bu usulü 
tatbik ettikleri zannolunmaktadır. 

Sovyet kuvvetleri 

Bialistok'la Minsk arasında ne 
kadar kuvvet muhasara altın

dadır? Almanların iddiasına göre 
bu, iki Sovyet ordusundan mürek· 
keptir. Fakat acaba, bu miktar 
daha fazla mıdır, daha eksik mi
dir? Eksik ve fazla olması, Sov
yet!erin, Almanya'ya karşı önce
den hakikaten bir taarrıız hazırla
yıp hazırlamadıkların& gö~e deği
şebilir. Eğer Sovyetler, Alman id
dialarına göre AJmanya'ya karşı 
bir taarruz hazırlamıılarsa, o tak

dirde, buraya mühim kuvvet tah . 
şit etmiş olmaları gerektir. Çünkü 
Blalistok Alman hududu içine gi· 

r~n bir çıkıntıdır. Eğer Sovyetlor, 
soylenildiği gibi Almanya içine 

doğru bir taarruz hazırlamışlarsa, 
buradan, evelemirde Şarki Prus
yayı ve bilhassa Dantzig'i hedef 

almayı düşünmüşlerdir. Bu takdir
de Sovyetlerin burada çok mühim 
tahşidatta bulunmuş olmaları li· 
zımdır Şimdi vaziyet şudur: eier 
Sovyetler bu çemberden çıkamaz. 
!arsa hakikaten mühim kayıplar 
vereceklerdir. Eğer çıkarlarsa o 
zaman Alman zayiatı gene o ka
dar fazla o!mıyacak, yalnız kendi· 
!erini kurtaracaklardır, 

Baltık'ın tasfiyesi 

Şimalde Bialistok'tan Minsk is
tikametinde ve Şarki Prusya' 

dan, Divinsk--Dunaburg istika· 
metinde ve Duna·· Divina nehri· 
aşılarak yapılan iki büyük taarru
zun diğer büyük ehemmiyeti de 
şudur: Eğer Almanlar, burada Bal· 
tık sahiline muvazi bir hareket ta
kip ediyorlarsa, o zaman Letouya 

' ' Estonya da bulunan Sovyet kuv· 
vetleri de muhasaraya girmiş ola
caktır. Bu takdirde Sovyetler ya 
buraları tahliye edecekler ve ya
hut daha cenuptaki Alman hare
ketinin önüne geçmeğe çalışacak· 
!ardır. ikinci şık tahakkuk etme
diğine göre, Letonya ve Estonya 
gibi Baltık memleketlerinin çok 
yakında lamamiyle Alman nüfuzu 
altına ğirebileceği beklenebilir. O 

. d' da garpten zaman Lenıngra • . . 
k , .. k .. n olabilecektır. Nı. 

çı ma11. mum u h 
tekim goce sabaha karşı ~~·~~ ~
berlcrde Riga'nın dil~tügunu bıl-

{Deoamı Dördüncüde/ 
• 
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Bütün Adananın Görmeğe koşacağı 
Eşsiz B i r Sinema Harikası 

YAZllK SINltJ IA 
BU AKŞAM 

Rus dansları, çiganları ve baş döndürücü .sa.ıaıa~ka: 
larile dolu mevsimin en büyük ve rakıpsız fılmı 

KANLI 
BALALAYKA 

Şaheserini takdim ediyor. Çarlık Rusyanın zeflk fle 
sefahat dolu hayatını aşklarını, casuslarını bütün he· 
yecan dehşet fle güzelliğile canlandıran hu film 

defalarca görülecek bir mükemmeliyettedir . 

İlaveten: iki kısımlık güzel bir komedi 
DiKKAT : Masaları liitfen erken işgal ediniz. 

Pek Yakında 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 

BUGÜN 3 Temmuz 1941 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

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

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

...................................................... : 
ı ı 

Harp, Beyaz Rus 
topraklarında ! ı ı 

i Pek Yakında ... Pek Yakında ... Pek Yakında i dirmek~~:~t~:::k,0t:t:::::: i i mühim bir kısmı şimdiden Alman i ı 1 hakimiyeti altındadır. 

ı ASR/""'SJNEMA' fı Daha cenupta 
ı nın ı D aha cenuptaki harekata ge-
ı ı lince, Alman tebliğine gÖ· 
ı i re Almanlar Lemberg'in iki tara. 
ı fından ilerlemektedirler. Ayrıca, 
ı ı Slovakya hududundan da şimale 
ı A S F A L T C A D O E D E ı doğru bir taarruz başlaıoıştır. Bu· 

Yaratanlar ı ı rada da takip edilen gaye bir 
ı ı cenahı, cenuptaki Rumenlere da. 

Almanlar, şimalde de Murmansk 
istikametinde harekete geçmişler· 
dir. Sovyetler, düşman kollarının 
bu mıntakada kendi kuvvetlerini 
püskürttüğünü itiraf etmektedir. 
Bu acaba, Murmansk'ın düşmesi 
demek midir? Siyaset cephesine 
gelince, bu günlerde Japony• çok 
mühim kararlar almak üzeredir. 
Bu kararlar üzerinde müessir ol. 
mak üzere dün Roma ve Berlin 
Nankin hükOmetlerini tanımıştır. 
Bunu üçüzlü pakta dahil devlet· 
!erin kararları takip etmiştir. Ma
car Naibi de Matsuoka'ya en bü· 
yük macar liyakat nişanını ver• 
miştir. Bu suretle, Japonya bir 
defa :daha kazanılmış ve Sovyet. 
lere Uzak • şark cephesinin de ih· 
mal edilemiyecek bir şey olduğu 
hatırlatılmak istenmiştir. Japonya 
acaba, harekete geçecek midir? 
Yahut hereke geçmekte için merhun 
vakti mi bekliyor? Bu da bugün 
yarın belli olacaktır. işte dünkü 
haberlere göre Sovyet • Alman 
harbinin arzettiği çehre budur. 

ZARAH LEANDER VE MARIKA ROKK ı U az[flfU fili) fl-Htrrr:~ıl ı yıyarak, Lemberg'in şarkında ve L_.;... ______________________ ı lf ft [I ~ [Dft ~~dil ı Luck mıntakasında Rovna taraf· 

ı ı larında bulunan kuvvetlerin muva. 

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı - Askeri tümen binası ile salcılar arasındaki ordu 

caddesi parke olarak inşa edilecektir. Kapalı zarf usulile 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştır. 

2 - İşin keşif bedeli 10592.22 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 794.40 liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 

Adana belediyesi fon işleri müdürlüğünden 53 kuruş muka
bilinde alabilirler· 

5 _ ihale 18/7/941 tarihine rastlayan cumıı. günü saat 

16 da Belediye . Encümeninde yapılacaktır. . . . . 
6 - Münakasaya girmek istiyen tahplerın ıhale tarıhın· 

den en az üç gün evvel belediye fen işleri. müdürl~ğüne mil· 
racaatla bu işin ehli olduklarına dair ehlıyet vesıkası alma-

ları şartdır. • 
7 - Münakasaya girmek için teklif mektuplarını ve saır 

evrakın ihaleden bir saat evvel yani saat 15 e kadar bele· 
diye encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi la-

zımdır. . 
8 - Bu iş hakında fazla malumat almak istiyenlerın 

Adana belediyesi fen işleri dairesine müracaat eylemelerı 
ilan oluııur. 3- 6 · 10· 13 961 

Dr. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan meada her gün saat 

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

Adana Belediye Riyasetinden : 
ı Elektrik şirketı binası ile salcılar arası parke yol 

ınşaatı açık olarak eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - İşin keşif bedeli 6149.30 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 461.20 liradır. 
4 İsteklilerin bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 30 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 İhale 18/ 7/ 941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
15 de B. encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihin· 
den en az üç gün evvel belediye len işleri müdürlüğüne 
müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası al
maları ilan olunur. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya girmek 
istiyenlerinde ihale günü muayyen saatde belediye encüme
nin~ müracaatları ilan olunur. 

3- 6- 10- 13 962 

~-----.. , ........................... ~ 
Satlık çiftlik ve tarla 

Ceyha!1 kazasının Vayvaylı köyünd~. ~-eyhan ırmağı ke· 
da ve Cebelinur eteğinde 1500 donum tarlayı ve ge-

narın · B Ü 
niş mer'ayı havi bir çiftlik satılıktır. isteyenler « UG N» 
Matbaası Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 3- 4- 5 

ı ı salasını kesmek olsa gerektir. f ı Tekrar edelim: Sovyetler Birliği· 
ı DÜNYANIN EN MUAZZAM ıı ne karşı takip edilen Alman tabi-
ı f yesini şu suretle hulasa edebiliriz: 

ıı ŞAHESERILE AÇILIYOR .. i Evvela bir mıntakayı, büyük par-
çalara taksim etmek, sonra bu 
parçalar içinde harekatta bulun. f f mak, ve yahut, küçük parçalara 

...................................................... dayanarak, büyük parçalar t~min İLAN 

Vantilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sineması'"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iki TÜRKÇE film birden gösterllecektlr 

J 

GÜLNAZ SULTAN filminim unutulmaz kahramanı 
IVAN MOJIKiN 

tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

HACIMURAT 
TÜRKCE Sözlü Büyük ŞARK Filmi . . . ... 

il 

Türk müziğinin en nefis parçalarile s~~lenmiş ve şimdiy~ 
kadar yapılan Türkçe sözlü şarkılı fılınılerin en güzelı 

Gülnaz Sultan 
Gördüğü bliyük rağbet dolay19ile bir kaç gün daha gösterilt>cektir 

Adana Askeri Satınalına 
Komisyonundan : 

Miktarı Muvakkat teminatı 
Cinsi Ton Lr. Kr. 
Buğday kırdırm:.a _ _:2:.:o.:.o _____ s6_2 ___ s_o __ _ 

1 - Adanadaki askeri ıhtiyaç için 200 ton buğday kır· 

dırması kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - İhalesi 19/Temmuz/941 cumartesi günü saat 10 da 

tümen binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 

4 - Mektuplar ihale saatından bir saat evveline kadar 

komisyonda bulundurulması ilan olunur. 

3 -8 - 12 - 17 963 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rilat Y AVEROGLU 

Basıldığı yer : I BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

elınek sonra tekrar, işi daha küçük 

parçalara dökmek 1.. Cenupta bu 
ikinci tarza muracaat edilmiştir . 

Harekatın bu halta zarfındaki 
inkişafı herhalde çok mühim ola· 
caktır. 

Netice 
LJ mumi vaziyeti hulasa ed~r

k~n Fin cephesini. ve siya
set cephesini de ihmal etmiyelinı: 

. - . ~ . ;" ' .. -

Adana'da mukim Alman· 
ya tebaasından Bayan Anna 
Marseille Adana'da mukim 
Türkiye tebaasından Bay 
Hakkı Tuksavul ile evlen· 
mek niyetindedirler. 

Adana, 2 Temmuz 1941 

Almanya Başkonsolosu 
Hoffmann - Fölkersamb 

BUGÜN Matbaası 
Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman z menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı
rırsanız anlarsınız 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

• 1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin 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 ı, Bankasına para yatırmakla yel-

nız para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz, aynı 

zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 


