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Başmuharriri : Cavit Oral 

CUMA 

4 
Temmuz 
1941 

iDARi! YERf ı Yeni 
l•tasron caddesi • Adana 
Telefon ı 138· Posta K. 48 

Abona ı Yıllıi• 14, Altı 
•rlılı 7 lira, aylıtı 1,25 Kr. --

r 
Fransız Devlet Nazırı 

Vişi'ye döndü 

Yıl ı 1 No. 259 
ilin tartları idare Ha 

kararlattırılır 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara, 3 (Hususi muhabirimizden) 
Milli Şefe Mareşal Peten'in bir mektubu
nu getiren Fransız Devlet Nazırı Benuva 
Meşen bu sabah 5,30 da tayyareyle 
Vişi'ye döndü. 

Yazan: CAViD ORAL 

-RADYO
Gazetesi 

rın Rauno'nun do· 
ğu bölgesine geç
miş olmaları muh
temeldir. 

Kaymakamların 
terfii meselesi 

Ankara: 3 [Hususi muhabiri

mizden] Devlet memurları aylıkla· 
rının tevhid ve teadülü hakkında· 

ki 3656 sayılı kanuna ek kanunun 
ikinci maddesine bağlı cedvelin 
değiştirilmesi hakkındaki ksnun 

layihası alakadar encümenlerden 
geçerek meclis umumi heyetine 
aevkolunmuştur. 

Galiçya cephesinde: Slovak 
ordusu Rus hududundan 100 
kilometre içeriye nüfuz etmiştir. 
Macar orduları ise muhim Rus 
arazisini almışladır. Son gelen 
bir habere göre, Rumen kıtala
rı da Prut nehrini aşarak Din· 
yester nehri istikametinde iler· 
!emeğe başlamışlardır. 

Bu vaziyet karşısında ihti· 
malki Ruslar Beserabyayı da 
tahliye kararı vermişlerdir. 

Lutsk yarmasını yapan Alman 
ordıılarının hedefi anlaşılmakta
dır. Kiye! önündeki So~yet 
tahkimatına çatmadan Galıçya 
ve Pruttaki Sovyet ordularının 
gerilerine düşerek bu orduları 
imha etmek .. 

Rusların, Bialistok'un şar· 
kında uğradıkları akibete uğra· 

. . b h den daha mamak ıçın u cep e 
şimdiden çekilmeğe başlamış 
olmaları tabiidir • 

• Ortaşarktaki lngiliz ha· 
rekatı dolayısiyle adı çok g•?
miş olan Başkumandan Veyveh~ 
Hindistana tayin edilmesi lngı· 
tiz gazetelerinde tefsir edilmek· 

tedir. Bir takım lngiliz gazete· 
leri Veyvelin Hendistana gön· 
derilmesini Alman • Rus harbiyle 
ali.kalı görmektedirler. Deyli 
Eskpres gazetesi diyor ki : 

« E.ğer Almanlar Rus mu· 
kavemetini kıracak olurlarsa lran 
ve oradan Hindistana geçmeleri 
mellıuzdur. O zamana kadar ise 
Veyvelin Hind ordusunu iyice 
tensik ederek hazırlaması liızım 
gelmektedir. » 

Dahiliye encümeni mazbatasın

da ezcümle şöyle denmektedir; 

«Memleket idaresinde büyük 
rol sahibi bulunan kaymakamların 
kadro eksikliği yüzünden yıllarca 

bir derecede kalıp terfi edememe· 

leri tecvize şayan görülemiyecek 
ahvalden olduğu gibi, faal bir hiz

met olan kaymakamlıktan valiliğe 

terlie yol açmak da memleketin 
yüksek menfaatine uygun bulundu
ğundan vaki teklif aynen kabul 
olunmuştur.» 

- Umumi Heyet, 209 Reyle -Milli Müdafaa Vekiline iti· - mat Beyan Etti -
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1 Sovget • Alman harbine dair haberleri bu haritada 1ı ,~ kolaylıkla takip edebilirsiniz 

Devlet konservatuarının 
ilk mezunları 

Diploma tevzii merasiminde bulunan Milli 
Şefimiz gençleri hararetle tebrlkM ett~l«!r 
Ankara: 3 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Devlet Konservatuarı 
mezunları diploma tevzi merasimi 
bugün saaal 16 da Musiki i Mual
lim Mektebi binasında yapıldı. Me. 
rasimde Cumhurreisimiz Milli Şef 
lnönü, Meclis Reisi Abdülhalik 
Renda, Maarif, Dahiliye, Milli Mü· 
dafea, Sıt.hat, Ziraat, ve Maliye 

vekilleri, Müstakil grup reisi Ra· 
na Tarhan, mebuslar, maarif veki· 
leli erkanı hazır bulundular. Me

rasime lstiklil marşı ile başlandı. 
Konservatuar marşı söylendi. Ma
arif Vekili töreni veciz bir nutuk
]a açarak DevJnt Konservatuarı

nın tarihinden, J'eçirdij'i safhalar-

istedi 
l5 topyekOn 

Udafaada ___ _, 

Stalin 
söyliyor: 

bu bir imha 
harbidir ! 
Sovyet milletle -

rine direktif : 
" Ordunun gerlle· 
mesl lcabeden 'yer
lerde fabrikaları 
yıkın; stokları, tar· 
ladakl mah s u 1 U 
yakın!,, 

Moskova 3 ( a.a ) - Stalin, 
Sovyet radyolariyle neşredilen bir 
beyanatta bulunmuş ve ezcümle 
demiştir ki, 

« - Sovyet ordusunun kahra. 
manca mukavemetine ve düşmanın 
en iyi kuvvetlerinin tahribine rağ
men düşman ilerilemekte devam 
ediyor. 

Düşman Litvanyayı, Letonya
nın büyük bir kısmını, Beyaz Rus
yanın garp kısmını ve garbi Ok· 
rayna'nın ise bir kısmını işğal et
miştir. Fakat Hitlerin ordusu vak
tiyle Napolyonun ordusn gibi mai· 
lap edilecektir. Sovyetlerin bugün 
karşısında bulunduğu mesele Sov
yetlerin Faşistler tarafından esaret 
altına alınıp alınmıyacağıdır. 

Cephenin menfaatı ve düşma
nı ezmek vazifesi her şeyin fevkin· 
dedir. V • her şeyden evvel gel· 
mektedır. Daha fazla top, daha 
fazla silih, daha fazla mitralyöz 
ve bütün nakliye vasıtalarını sefer ... 
her bir hale koymamız li.ıımdır. 
Bu harp vatan harbidir. Ve ayni 
zamanda :Almanya tarafından esa
ret altına alınmış bütün milletlerin 
kurtarılması harbidir,,. 

Stalin sözlerini ·bitirirken her• 
kesi zafer için ; Kızılordııya ve Kı
zıl donanmaya [müzaherete ciivet 
etmiştir. 

Ankara: 3 (Rhdyo gazetesi) -
Günün birinde en mühim siyasi 
hadisesi Stalin tarafından bu sabah 
saat 6,5 de radyo ile söylenen ve 
bütün Sovyet milletlerine hitap 
eden nutuktur. Stalin bu nutukta 
demiştir ki: 

«- Düşman, Litvanyayı, Le
tonyanın bir kısmını, beyaz Rus
yanın garp kısmını, Ukranyanın bir 
kısmını işgal etmiştir. Fakat Hit
lerin ordusu, Napolyonun ordusu 
gibi mağlQp edilecektir. Düşman 

paraşütçülerini vaktinde imha et• 
mek, vatanı tehlikeden daha çabuk 
kurtarmak lazımdır. 

Düşman yalan şayialar uydur
makta büyük bir mütehassısdır. 

Ordunun gerilemes icabettiği yer· 
lerde düşmana hiç bir şey bırak· 
mayın: Bütün fabrikaları, nakil va
sıtalarını, stokları imha ediniz ki 
düşman ele geçirdiği toprakları· 
mızda bir harabeden başka hiç 
bir şey bulamasın. E.ğerıvarsa top· 
raktaki mahsulü de imha ediniz. 

Çete harbi yapınız.. Bu harp 
Sovyetler milletlerile Hitler Al. 
manyası arasında cereyan eden 
bir imha harbidir. Bu harpte biz 
yalnız değiliz, Avrupa ve Ameri
kanın hür milletleri de bizim sa
fımızdadırlar. 

Sovyet vatandaşları; bu harp· 
te hürriyetinizi, şerefinizi ve aile 
şereflerinizi, vatanınızı müdafaa 
edeceksiniz.» 

Rus - Alman harbi başlıyalı· 

danberi Sovyetler Birliğinin şefi 
Stalin'in bu ilk nutku, Sovyetlerin 
daha bir çok toprak bırakacakla• 
rına ihtimal verir görünmektedir. 
işte bu topraklarda her şeyin im
ha edilmesi isteniyor. 

dan bahsetti ve ezcDmle şunları 
söyledi: 

« _ Arkadaşlarım ; bugün 
bize iftihar verecek tekemmül 

/Der1amı Dördünçüde/ 
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muharebelerinde 

lngilizler hava torpilini 
büyük muvaffakigetle kul
lanmışlar, çok iyi netice
ler almışlardır. Bu silah 
hakkında lngiliz hava su
baylarından Fraser bir 
makale neşretmiştir. Bu 
sütunlarda okuyacağınız. 
gazı, o makaleden alın
mıştır. 

1 gemisi « Victorious » dan kalkan 
ayni tipte tayyareler düşman zırh
lısını sakatlamış ve lngiliz sallı 
harp gemilerinin öldürücü darbeyi 
indirmelerini mümkün kılmıştır. 

iki kaide 

Mesela, tayyare gemilerinden 

havalanan torpilli bombardıman 

tayyarelerinin en son tipi olan «Fa
irey Albacore» iki satıhlıdır, tek 

bir motörü vardır. Ve deııiz hare
katının icabatıodan olalarak kanat-

ları katlanabilmektedir. Sahil müda· 

Bütün bu harekattan son de. 
faa kumandanlığının «Bristol Beau

rece mühim iki kaidenin 
istihracı mümkündür. E.vvela, : her lort» tayyaresi ise nisbeten daha bü-

yük tür, iki motörü vardır, tek satıhçeşit gemi hava torpillerinden za-
rar görebilir, ve şiddetli tayyare lıclır ve karadan havalanarak yapı-
clafi ateşiyle karşılaşıldığı vakit, lacak uzun menzilli harekat için 

S d h ·ıı · h b b 1 d inşa edilmiştir. on eniz muharebelerinde ava torpı erı ava om a arın an 
lngilizler hava torpilini bü· daha kolaylıkla ve daha iyi bir ne- Gerek «Beaufort» gerek «Al· 

yük muvaffakiyetle kullanmışlar, tice ile kullanılabilir. bacore» tayyareleri kendi faaliyet 
çok iyi neticeler almışlardır. Bu Saniyen, denizde vuku bulan sahalarında ayni derecede muvaf· 
•iliih hakkında lngiliz hava albay- büyük muharebelerde harekata da- fak olmuşlardır. Modern hava tor 
!arından Fraser bir makale neşret- ha büyük mikdarda torpilli bom- pillerinin kutru 118 pus, sıkleti 
miştir. Albay diyor ki: bardıman tayyaresi iştirak ettiren 1760 libredir. Bu hava torpilleri 

Hava torpili, bu harbin en taraf muazzam hir avantaj elde donanmanın 21 pusluk stanclard 
muvaffakiyetli hava ıiliihlarından eder. torpilleri kadar tahripkar değilse· 

biri olduğunu i•bat etmiştir Nor- Bu son mülahaza tayyare ge· de zırhlıdan ufak hergangi bir ge 
veç açıklarında, Taranto'da, Ma- mileri mesele•ini tekrar ortaya çı- miyi isabet takdirinde batırabilir. 
tapan burnu muharebesinde, « Bis· kırmaktadır. Ve en kalın zırhlarla [örtülü gemi 
mark » a karşı yapılan harekatta, Bütün donanma harekatındo, ye dahi hasar ika edebilir. 

lngiliz clonı.nmasının hava kolu torpilli bombardıman tayyareleri, Almanların bu !inkişaflardan 
parlak ınuvaffakiyetler kazanmış- tayyare gemilerinden havalanmıştır. bihaber kalmaları beklenemez, ve 

lardır. lngiliz do- ııııı-----------------------------. hiç şüphe yoktur 
nanması daha I Her çeşit gemi hava torpillerinden zarar görebilir ki düşman ela 

b ü y ü k menzilli ve şiddetli tayyare defi ateşile karşılaştıiı flakit, keneli avantajına 
ve el a h a bü- hava torpilleri hafla bombalarından daha kolaylıkla olarak hava tor· 

yük süratli ye· ve daha igi bir netice ile kullanılabilir. pilleri kullanmağa 
ni bir vurucu ımıır hazırlanmaktadır. 
kudret iktisap etmiştir. Garip- Fena havaya rağmen bu tayyare- Almanya 1917 de hava torpil· 
tir ki ancak son zamanlarda şöh· ler 'havalanmağa, vazifelerini ifa 
ret bulmuş olmakla beraber hava etmeğe ve hiç bir kaza grçirmek-
torpilı en eski hava silahlarından sizin tekrar tayyare gemilerine kon-
biridir. Hatta daha hdva bomba· mağa muvaffak olmuşlardır. 
ları icad edilmezden önce ilk hava 
torpilleri tecrübe mahiyetinde tay· 
yareden atılmıştır. 14 pusluk bir 
« Vhiteheacl » torpili 1914 de bir 
« Short » deniz tayyaresioden 
atılmıştır ve 1915 Ağustosunda 

bir Türk nakliye gemisi bu vasıta 
ile Marmara denizinde batırılmıştır. 

Sulh senelerinde yapılan 
tecrübeler 

S ulh sMelerinde hava torpili 
tecrübelerle ıslah edilmiştir. 

Ve gerek lngiliz hava ordusu ge
rek lngiliz donanmasının hava ko
lu bu harbe torpilli tayyarelerle 
mükemmelen teçhiz edilmiş olarak 
girmişlerdir. Donanma hava kolu
nun « Fairey Svordfish » tipi tay
yareleri ilk defa olarak Norveç 
•eferlerinde torpil kullanmışlardır. 

Bundon sonra, gene torpiller vası
ta!I ile Fran<ız « Richelieu » zırh
lısını Dakar'da hareket edemez 
bir hale getirmişlerdir. Bu lıadise
den :ız z;'lmnn sonra, sahil müda~ 

faa kuınand,nlıgının « Bristol Be
aufort » tipi torpilli bombardıman 
tayyareleri Hollanda sahili açıkla
rında üç Alman iaşe gemisine ta
arruz ederek onları bat.rmışlardır. 

Ayni tayyare gemisinde bulu· 
nan avcı tayyarelerinin kazandık. 

ları muvaffakiyetler tayyare gemisi 
siyasetini haklı çıkarmış ve daniz 
çarpışmalarında harp gemileri üze
rinde hayati olan hava hakimiyeti
nin idamesini mümkün kılmıştır. 

Karadan havalanan 
torpilli tayyareler 

Karadan havalanan torpilli 
bombarclımanjtayyaresi ay. 

rı bir sınıfa mensuptur. Bu tayya
re, daha uzun menzilli ve claa bü
yük süratli bir tayyare olaraak İn· 
kişıf ettirilmiştir. 

Teşekkür 
Aile büyüğümüz babam 

Hasan inselin irtihali dolayı· 
siyle acımıza iştirak ederek 
muhtelif suretll rle taziyet 
lütfunda bulunan kıymetli 
dost ve arkadaşlarıma ayrı 
teşekkür teessürümüz mani 
olduğundan muteber gazete
niz delaletiyle teşekkürleri
mizin arzını rica ederim. 

967 
Aile namına oğlu 
Fehmi İnsel 

leri kullanmıştı, ve halen hizmet
te torpil taşımak üzere imal edil-

miş yüz tayyaresi vardır; Bunlar 

ancak Alman donanmasının tayya· 

re gemilerinden havalanarak hare

rekatta bulunacak olan « H~inkel 

115». Blohm ve Voss'un«HA140» 

«Fieesler Fi 167» kara tayyarele 
ridir. 

Almanların da torpilli bombar-
d\man tııyyarclcrindcn istifade ede· 
bileceklari ihtimalini bilmemezlik-

len gelmek budalalık olur. Mama· 

fih, bu tayyare bakımından biz hay 
li ilerideyiz, ve mihvere mütead

dit darbeler indirmiş olan bu sila
hın, düşmanı yakında nahoş bazı 

sürpri1lere maruz Lbırakması ihti· 
mal dahilindedir. 

ı iskenderuna yeniden 1 kahve geldi · 
j Ankakya - lskenderuna yeni-

den 15 bin çuval kahve gelmiştir. 
Mısırdan gelen bu kahveler daha 

evvel ihraç edilmiş olan 36 bin 
çuvalla beraber 50 bin çuvalı geç
mektedir. Hu, bütün Türkiyenin 
f.ir senelik ihtiyacından fazladır. 

Diğer tara/tan toprak ofisi ta· 
rafından getirtilen 9 bin ton huğ-

- Hacıbayram • Sebze pazarı yolu 
ihaleye çıkarıldı; Sebze hali - Ta,ka
rakolu yolunun Krokileri yeniden 

-
- tanzim edildi -
Hacıbayram - Sebze pazarı, Sebze hali - Taşkarakolu arasın· 

da tevsian par~e döşenecek yolların keşifleri hazırlanmış, lastik 

edilmek üzere Nafia vekaletine gönderilmişti. Alınan cevapta, Hacıbay
ram yolunun imar planına uygun bulunduğu bildirilmiş ve yol ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Sebze hali - Taş karakolu yolunun ela krokileri yeniden tanzim 
edilerek tutik için Vekalete gönderilmiştir. Proje ıastikden çıkar çık· 
maz ihaleye konulacak ve derhal yolun prakelenmesine başlanacaktır. 

Elektrik şirketi yanından salcılara giden ham yolun ismet lnönü 
caddesine mülaki olan kısımlarının da parke olarak inşası ihaleye çıka· 
rılmıştır. 

Bu dört parke yoldan maada askeri debboy parke yolunun Taşka· 
rakolu yoluna bağlanabilmesi için şimdilik şosa olarak inşası ihaleye 
çıkarılmıştır. 

ismet lnönü caddesinin Kurukörü kısmı tamamlanmak üzeredir. As
keri hastahane, yolu da yapılmakta olup iki aya kadar işlemeğe açıla
caktır. 

Hatay z.bankasının alacak 
lan taksitlendirilecek 
Ankara 3 ( Hususi muhabiri

mizden)- Hatay ziraat bankasının 
ipotekli ve müteselsel kefaletli zı
rai alacaklarının tak•itlendirilmesi 
ne dair kanun layihası meclis umu
mi heyetine sevkedilmiştir. 

Hatayın anavatana iltihakı üze· 
rine bütiin hukuk ve vecibeler· 
le devlete intikal eden Hatay zi
raat bankasının, Türkiye cümhnri· 
yeti ziraat bankasının Halayda şu
be açıp faaliyete geçmiş bulunma
sı dolayisile tasfiyesi kararlaştırıl· 

mış ve Hatay çiltcİ•İnin zirai borç 
!arının ucuz faizle uzun bir öde. 
me müddetine bağlanarak hafifle
tilmeıi için ziraat bankasının zırai 

alacaklarının tecilinde tatbik edi
len usullerin bu banka alacakları· 

1 
na da tatbiki muvafık olacağı dü 
şünülerek bu kanun projesi hazır· 
lanmıştır. 

Projenin ••asını Türkiye ziraat ban· 

ka•ının İpotekli ve müteselsel ke· 

faletli zirai alacaklarının taksitlen 
dirilmesine dair olan 14· 6-935 ta

rih 2814 numaralı kanun teşkil et 
mekhıdir. Bu projede mevcud hü
kümlerde sırf altın kaydını ihtiva 
eden bonoların eski tarihlere ait 

bulunması hasabile tahsil kurları 
zürraı tazyik etmiyecek bir nisbet 
te tutulmuş ve geçen günler fai

zinde müktesep haklar nazara alı
narak borçlunun lehinde hareket 
edilmek suretile tadilat yapılmış· 
tır. 

ardinde dükkan soyan iki bekci yakalandı 
Mardin 1 (Hususi) - Bekçi 1 dükkan açarke~ polis tarafından 

başı Mahmutla bekçi Sait adında suç üstü yakalanmışlardır. 
iki hırsız yakalanmıştır. Bunlar Haber aldığım• göre suçlular 
uydurdukları anahtarlarla üç dört dükkanlardan azar azar aşırdıkla-
gecede bir dükkan açarak içinde rı bu eşyalord~n bir kısmını akra 

b 1 . k . k . baları vasıtasıle sattırmışlar ve 
u unan yıyece , gıyece ve saır b' k d el d . 

.. 1 1 d b il' 1 ır ısmını a ev e epo etmış· 
her tur Ü eşya ar an e 1 0 mıya- !erdir. E.vcle bulunan eşyalar 
cak derecede hırsızlık yapmakta tamamen yakalanmı•tır. B ·· 

b 1··11 · · k t d' ' eş yuz ve u n erını urnazca ema ı parçya yakın olan bu eşyaların 

ettirmekte bulunuy.ırlarmış. Bu kıymeti bin lira tahmin eclilmek-
iki bekçi geçen gece yine bir tcdir. 

~ Adliyeye teslim edilen hırsız 
day lskenderuna varmış ve ambar- bekçiler suçlarını itiraf etmişler

dirdir. lara depo edilmiştir. 
Buğdaylar Halayın ihtiyacına 

ve lüzumuna göre satılacaktır. 

Esasen fiat mürakabe komis· 
yonu da yerli buğdayların fiatını 
11 kuruşa çıkarmış olduğ'unclan 
köylü elindeki buğday stoklarının 
da pazara gelmesi beklenmektedir. 

Orhan Kaftancı 
.. Kooperatif işlerini görüşmek 
u~cr~ onbeş gürı evvel Ankaraya 
ırıtmış olan Çukurova kooperatif· 
ler birliği müdürü Bay Orhan Kal· 
tancı dünkli Torosla 4ehrimize dön
müş ve işine başlamıştır. 
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Harp Notları 

G ayri tabiilikler şuradan 
gelmektedir : Sovyetler 

şiddetle müdafaa ettiklerini bil
dirmekte, halbuki bazı ahvalde 
Alman motörlü kuvvetleri 300 
kilometre kadar bir derinlikte 
Sovyet hatları içine sokulmuş 
bulunmaktadır. Demek cephenin 
bazı yerlerinde vaziyet, tıpkı 
birbiri arasına geçmiş parmaklar 
gibidir. Misalimizi daha genişle· 
telim : Alman ve Sovyet kuvvet· 
!eri tıpkı bir tarağın dişleri ara
sına geçmiş di"' er bir tara ın ..lif· 
lcridir. E.ğ-er hadise bu şekilde 
tecelli ediyorsa, Sovyetler, Al

man hücumlarına maruz, yayılmış 
bir cephe üzerinde değil, belki 
bu hücumlara muvazi, derinliğine, 
cephesi dar, sütun halinde kuvvet 
!erle müdafaa etmektedirler. Bu 
takdirde, bu kolların arasına so· 
kulan Alman kuvvetlerinin nüfuz 
derecesi, bunların iki uçlarının 
mukavemet veyahut kudret dere· 
cesine b•ğlıdır. Bazı Sovyet teb
liğlerinde, motörlü kuvvetlerin pi· 
yadelerle İrtibatlarının kesildiği 
hakkındaki kayıtları başka türlü 
izaha imkan yoktur. 

100,000 esir 

U mumi vaziyet üzerinde bu 
suretle kısaca durduktan 

sonra şimdi harekata geçelim : 
dünkü Alman tebliği, Minsk'le, 

( Devamı Üçüncüde ) 
Nihayet Taranto, hadisesi vu

ku bulmuştur. lngiliz tayyarelerinin 
tam mehtaplı bir gecede yaptıkla
rı taarruz esnasında düşmanın üç 

zırhlısı, üç kruvazörü ve iki ufak 
gemisi ağır hasara uğratılmıştır. 

iki «Svordfish » tayyaresinin 
ve dört tayyarecinin zayiatına mu· 
kabil, ltalyan donanması muazzam 
tahribata maruz kalmıştır. Daha 
sonraları, bir ltalyan 1.ırhhsı ile 
bir ltalyan kruvazörüne AkdeniTde 
hasar ika edilmiştir. 

111 ROMAN: 70 f 
&. 

Ben artık namuslu değilim ... Kötüyüm 
ben .. . Damgam bile var ... 

KALDIRIMLARIN 
YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

Matapan burunu maharebesi 
Matapan burnu ;muharebesin· 

de torpilli bombardıman 

tayyareleri hakiki kıymetlerini is
bat ·etmişlerdir. ltalyan gemileri 
lngiliz gemilerinden daha süratli 
idi. Hiç şüphe yoktur ki torpilli 
tayyareler bu gemilerin hızını kes
memiş olsaydı karanlıktan istifade 
ederek kaçacaklardı. 

Düşman fgemilerinin hızlarının 
kesilmesi gerek elde •dilen isa
betlerden, gerek tayyarelerden kur
tulmak için zigzag bir rota takip 
etmek mecburiyetinden ileri gel
miştir. 

Matapan burnu muharebesin· 
Jen ahnan dersler « Bismark » ın 

takibinde dalıa şiddetle tatbik edil
miştir. Son derece kötü bir hava· 
da « Ark Royal " tayyare gemi· 
sinden kalkan « Svorclfish ve 
c Albacore » lar ve yeni tayyare 

Sert bir hareketle sol kolunu sıyırdı; 
uzattı. E.ğildim, baktım: ince kolun en 
göze görünen derisine, yemyeşil ve iri 
lıir yürek re•mi nakışlanmıştı. Bu yüreğe, 
sivri uçlu bir hançer saplanıyordu. 

Düşünüyordu. Ben de düşünüyor· 
clum. 

Seni bu yola si;rükliyen kim, Hik-
met? 

Kamil diyorlar 
- Kamil mi? 

Babuk Kamil ... 

adına ... 

Kız Cemil'i mahveden de bu... Kız 
Cemil'in • ve kim bilir kaç kız Cemil'in 
elinde kapkara bir vesika vardır: polisin 
defterinde fotoğrafı yapışıktır. insanlara 
zararı dokunmaması için, ardsız arasız, 
göz çenberi içinde tutulması lazımdır. 

Amma ... Babuk Kamil • ve kim bilir 

kaç Bıbuk Kamil - elini kolunu 
ullıyo pekôla dolaşabiliyor. 

sallıya 

~ Her 'ey bitmiş 
Haydi hamlan ... 

değil, Hikmet ... 

- Nereye? 

diye sormadı. Peşimden geldi. Karan· 

lık merdiveni, el yordaaıile, beraber İn· 

dik. 
Kapının önünde saç saça, baş başa 

iki insanla karşılaştık. Caddeden vuran 
aydınlıkta, üç numaralı bizim evin sarı 

saçlı •Marİ» sini ve Galatanın meşhur 
<Oğlan•ını tanıdım. Dövilşün sebebini 

biliyorum: Güzel oğlan da, sarı saçlı Ma

ri de bir tek delikanlıya gönül verıniş
lerdir. Mari dostunu Galatanın meşhur 
oğlanından 'kıskanıyor. Güzel oğlan, qKo
cam» dediği delikanlıyı • bir kadın gibi 

- benimsiyor ... 

Gözlerimiz caddenin aydınlığında; 
bozuk, çamurlu kaldırımlarda sendeliye. 

rek, körükörüne yürüdük. 
Kısık haykırışlarla birbirini yiyen iki 

karaltının sesini artık duymuyorduk. 

••• 

Hikmet'le, mahzene benzer kahvenin 
bir köşesinde konuşuyoruz. Kısık bir •es
le, hep o anlatıyor. 

Girit hanının taş odalarından gelen 
uğultu durdu. Gazı biten isli lambanın 
alevi kısıldı. Gece yarısı. 

Peykenin birinde bir serseri horlu
yor.Boş masaların birine bir başka serse· 

ri bacaklarını uzatmış: Uyuyor mu? Dü· 

şunuyor mu? 

Peykede horlayan serseri de; ne 
uyuduğu, ne düşündüğü belli olan deli
kanlı da; Hikmet te; ben ele sabahı bura
da edeceğiz. Han sahibi; yerlerimizi, Ka

radeniz postasından çıkan dört köylü 

yolcuya, daha dolgun parayla:- bu gece 
için • kiralamış ... 

- Hırsızlık edemedim; harama el 
süremiyordum ağabey ... ~mma, kimse de 

kapısına uşak bile almadı beni... Sürün
düm günlerce ... Kapı önlerinde bırakılan 

çöp tenekelerini, aç köpekler gibi, karış
tırdığım geceler oldu. Dilenemiyordum; 
çalışacak bir kapı, tutacak bir iş bula
mamıştım... Açlıktan geberip gidecek 
miydim? ... Karşıma Kamil çıktı ... Gençsin, 
güzelsin; dedi. Sürünüyorsun; eledi... 

insan gibi yaıamak senin elinde; de
di ... insan gibi yaşamak! O, buna insanca 
yaşamak diyor ... Babuk Kamil başka tür
lü mü düşünecek? ... 

Sustu. Amma, farkındayım: için için 
ağlıyor ... Suç, suratlarını adamakıllı se
çemediği anasında, babasında mı? ... Bu 
çocuğun günahıoı kim çekecek? 

Omuzlarını okşadım: 

- Hikmet... Çalışmak istiyor mıı· 

sun? ... Haa? ... iş güç 
yor musun?... Hıı? .. . 
Öyleyse, dinle beni .. . 

sahibi olmak isti
E.lbet değil mi? ... 

Kararımı vermiştim: Hikmet'i kalfa 
Hayati'nin dükkanına götürecektim. Ar
tık insanları iyi tanıyorclum.Galatada ge. 
çen bır yılım, beni yaman bir insan sar
rafı yapmıştı. iki kere iki dört ede ibi 

biliyorum ki, küçük kalfa, dürüst, na!us· 
lu bir delikanlıdır. Hikmet kurtulacak ... 

Kurtulacak Hikmet ... 

Üçüncü fasıl 

-1-

Cerrah paşa. 

Tam camiin karşısında, paslı gaz le· 
nekelerinin birer yama oturttuğu kopuk 
kaplamalı, kara yüzlü bir ev vardır. Ki· 
mi küçük, el ayagı kadar; kimi hallıca, 
tencere kapağı büyüklüğünde; kimi daha 
geniş yamalarile bu evin görünüşü, yanık 
bir insan suratı gibi beldir ... 

Ufaktır. iki katlıdır. Birinci kat •a· 
ğa, üst kat sola çarpılmıştır, Ve o, bu 
garip şeklile, çıplak arsanın ortasında 
yalnız başınadır ... 

[ Devamı var J 
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itVlll', ~~ ·ı,-------.. 
, ... IJIMIA Rusyanın Ameri 
!l ll.IM/116 kaya teşekkürü 

Galiçyadaki tank 
muharebesi bitti 

15 - Ruzvelt, Yeis ve 
Knoks'un beya • 
natları memnuni
yet uyandırdı 

220 Rus 
tankı imha 

edildi 

Şimali Norveçte 
Örfi idare 

yen yer yoktu Meclistekilerin için· 
de kadının veya kadınların dostu, 
yahut dostları olsa dabi- temas 
şöyle dursun- dostlarına iltifat da· 
hi edemezlerdi, Yarenlik başka, 
yatak başka idi ve ikisiııin bir a
raya sığmasına, havsala bakımın· 
dan imkan yoktu. Şimdi işin bu 
kadar sıkı olabileceğini zannetmi
yorYm. Maarilsizlik yüzünden ana· 
ne halini alan bir çok manasızlık
lar gibi bu manasızlık da ortadan 
kalkmıftır sanırım. 

Unutmadan söyliyeyim. Fırsat· 
tan bilistifade bizim arkadaşlara 
o gece yapılmadık eziyet bırakma
dım •. 

Rıza!. 

Buyur efendi efe •. 
Su getir!. 
Baş üstüne efendi efe .. 
Necip 1.. 

- Buyur efendi efe .. 
- Şişeyi şöyle koy .. 
-Başüstüne efendi efe. 

Saffet 1 .. 
Buyur elendi ele .. 
Yastığı bana at .. 
.9aşüstüne efendi efe .. 

Bakışla rından anlıyorum biz 
sana sonra gösteririz ,, demek is· 
tiyorlar. 

Neyşe efendim .. Böyle " gü· 
!erek, eğlenerek! .. ., şafak zamanı
nı ettik. Ortalık ağarmağa yüz 
tutmak üzere iken ele; kızanların. 
dan ikisini yanına çağırdı, onlara 
gizlice bir şeyler söyledi. Kızanlar 
silahlarını kapınca: 

- Hoşça kalın 

la karışık gittiler. Bir müddet 
sonra, saate bakarak efe de aya· 
ğa kalkınca diğer iki kızanla be· 
raber hepimiz davrandık .. 

Oooh yarabbi şükür; yine biz 
bize kalacak ve başımızı yastığa 
koyunca akşama 
hat uyuyacaktık .. 

kadar rahat, ra· 

Ne çare ki bu hayal uzun 
müddet devam etmedi. Ayağa kal· 
kan efe: 

- Buyurun ağalar, hep bera-
ber bir kuzu yiyelim. 

Teklifini yaptı. 
- Efe 1 Bize izin verirsen .. 
- Yoo !. Ben size misafir ol-

dum, •iz de bana misafir olmalısı· 

nız .• 
Çattık. Arkadaşların yüzüne 

baktım; hiç birisi istemiyor amma 
yapılacak bir şey de yok .• 

Çaresiz biz de celo.etlerimizi, 
ayakkabılarımızı giyerek efeyi ta· 
kip ettik. Efe Kuyucu Kızına: 

Siz de gelin .. 
Emrini verdi. Hep beraber ha· 

zırlanıp aşağıya indik ve bir müd
det ·evvel aramızdan ayrılan iici 
kızanı, beraberlerinde bir sürü at 
olduğu halde, kapının önünde bi
ze muntazır bulduk. 

Evvela iki ata dört kadını bin. 
dirdik. Sonra kendimiz de birer 
ata binerek alay, malay yola dü· 
züldük. 

iki gecedir üstüste sarhoş ve 
uykusuz. Arkadaşların ne vaziyet· 
le olduklarını kendi halimden bi
liyorum. Altımda at mı var; ya
tak mı farkında değil gibiyim. Ner
deyse deveciler gibi hayvan üstün
de uyuyacağım. 

Sersem kafa ile ne kadar git· 
tiğimizi kat'i şekilde bilemiyorum; 
fakat yolun iki saatten fazla de. 

vam ettiğini tahmin ederim, Pati. 

ka, fundalık, dağ, taş ilerledik; ni· 
hayet sık çamların altından şırıl, 
Şırıl akan bir su başında karar• 
kıldık, 

Yere ne zaman huırlar ya
yılınış; bu yabancı üç köylü nere· 
den olup Allahın · şafağında kuzu 
ke•ınişler, yüzmüşler, •ırığa geçir
aıiıler, çeviriyorlar; rakı •afrasını 
nasıl hazırlamışlar; muamma .. 

Zeybeklere bakıyorum, , şekil 
değiştirmişler gibi.. Bunlar, gClya, 
akşam beraber bulunduğumuz ale· 
iade adamlar değildir; hepsi de 
gellşıniş, uzamış, büyümüş gibi 
görünüyorlar. 

Uyku •ersemliğile gözüm mü 
len görüyor, dedim; hayır .. O za· 
atan hakikati hatırladım: 

müsademe esnasında onu büsbü· 
tün devleştirmiş, büsbütün elek!· 
riklenmiş görüyorsunuz. 

Akşamdanberi karşımızda ab· 
lak ablak oturan şu kızanlara ba· 
kınız, hepsi de birer efe .kesilmiş· 
ler. Bizzat ele ise artık bir dal 

kralıdır; elinden uçanla kaçan da 
kurtulamaz. 

Bunlar şakidir. icabında göz 

kırpmadan adam öldürürler. Fakat 

inanır mısınız ki 

bir tavuğa bile 

bilalüzum kesilen 

bakamazlar? Ça. 

kıcı Elenin bir gün, anasının par
mağı kapıya kısılıp ta kanadı di
ye, bayıldığı meşhurdur. 

Se15haddin Kantar "Adil Mev
la., kitabında. 

- Halis zeybek yüreği yayla 
cevizine benzer; dışı pek ise de 
içi '•gevrektir. 

Diyor ki çok doğrudur. Bun· 
lar, yani bu şaki makulesi herifler, 

inanılmıyacak derecede rahim ve 

şefik olurlar. içlerinden Gavur i
mam gibi cellad tabiatlılar pek 
az çıkar . 

Gözlerimizden uyku akıyor. 
Sersemliğimizi gidermek için yiiz· 

!erimizi çayın buz gibi suyile yıka· 
dıktan sonra açıldık. Ciğerlerimiz 

çam havasile dolup boşalıyor. Her 
taraf misk gibi çam kokuyor. 

Misafir olduğumuz için altımı· 

za birer abdeslik serdiler. 

· Hayalhanemde canlandırdığım 
dekor tamam: 

Dağ başı, çamlık, akar su, ku· 
zu çevirmesi, kadın, rakı, zeybek
ler ... 

Ortada sadece bir kızan kal
dı. Diğerlerini, anlaşılan efe üçle· 
me nöbetine dikmiş olacak. Köy
lüler biraz ilerimizde muttasıl ku
zu çeviriyorlar. 

Her taraf yemyeşil; harikulade 
güzellikler içindeyiz. 

ilk söze, ev sahibi 1. sıla tile, 
efe başlıyor: 

- Vurun, öldürün, yıkın em
me gönül kırman.. Zeybeklik de 
k ızılbaşlık " Bektaşilik demek is· 

tiyor ., gibidir: Eline, diline, be
line sağlam olacaksın, Yetim ahı 

almazsan Allah seni muhafaza e· 

der. Çok şükür; bizde saçı bitme· 
dik yetim ahı, dul kadın hakkı, 
fukara bedduası yok.Sabah, sabah 
zihinleri açarmış: birer tane ata· 
lım .. Verin kızlar 1., 

Hoş geldiniz!. 
Hoş bulduk efe .. 
Yar~sın .. 
Yarasın .• 

Cam kırığı yutuyormuşuz gibi 
birinci rakıları çektik. Ondan son
ra da tıpkı, akşamki şekil ve er· 
kan dairesinde, güneşi gurup et
ttirdik. Fakat bu dağbaşı, eğlen· 

cemize Elifiye pantalonlu, ağbani 

{Devamı var/ 

Moskova 3 [A.A.] - Çarşam
ba günü gazeteciler toplantısında 
beyanatta bulunan Lozovski, AJ. 
man tahakkümüne karşı mücade. 
le hakkında Ruzvelt, Veles ve 
Knoks tarafından yapılan beya· 
natlardan dolayı Amerika Birle. 
şik devletlerine Sovyetlerin mem. 
nuniyetinin ve teşekkürlerinin biJ. 
dirilmiş olduğunu söylemiştir. Sav. 
yet gazeteleri lngiliz gazetelerinin 
sempatik neşriyatından geniş par
çalar iktibas etmektedir. Sovyet 
amelesi şimdi artık yalnız olmadı. 
ğını, memleketine karşı ıımumibir 
hücum yapılmadığını hissediyor. 

Işıkları karartma, yanğınlara 

karşı ihtiyat tedbirleri hakkında· 
ki nizamnameler. Moskovada ga. 
yet sıkı surette tatbik olunmak
tadır. 

B erlin'ln bir tavzihi 

Refah 
vapuru 

Almanlara göre, 
Mihver filosuna 
mensup gemiler 
tarafından batırıı. 
mamıştır. 

Berlin 3 (a. a) - D. N. B. 
bildiriyor: Türk (Refah) vapurunun 
şarki Akdeniz'de batmış olduğu 
bildirilmiştir. Bu haberin neşrin. 
den biraz sonra lngilizler, hiç bir 
lngiliz denizaltısının bu torpilleme 
ile ali.kadar bulunmadığını beyan 
etmişlerdir. Alman askeri makam. 
!arı şu cihet üzerine nazarı dik. 
katı celbetmektedirler ki denizaltı 
hareki.tının tanzimini bilir herkes 

için, bu derece kısa bir zamanda 

harekatta bulunan denizaltılardan 
haber almanın imkansız olduğu 
maJümdur. lngiliı:Ierin bu garip ve 
fevkalide seri beyanatı, kendileri
nin vicdan rahatsızlıklarını isbat 
etmektedir, 

Alman ve ltalyan makamları· 
nın inceden inceye yaptıkları bir 
tetkikten sonra, Alman ve İtalyan 
harp filosundan bir cüzütamın Türk 
Refah vapurunun kaybı ile her 
hangi bir alakası olabilmesinin 
imkansız bulunduğu beyan olıınur. 

Bir Alman balıkcı 
gemisi batırıldı 

Londra: 3 [a. a.) - Amirallik 
dairesinin tebliği : 

Almanlara meteoroloji malü
matı vermek işinde kullanılan bir 
Alman balıkcı gemisi lzlandanın 
şimalinde yapılan harekat esnasın· 
da lngiliz deniz kuvvetleri tarafından 
yakalanmış ve batırılmıştır. Bu ba· 
Iıkcı gemisinin 22 kişiden mürek· 
kep mürettebatı esir edilmiştir. 

BUkreşin bombar
dımanında bir mü
himmat deposu 
infiUlık etti 

Berlin 3 ( A. A.) - Alman 
orduları başkumandanlığının fev· 
kalide tebliği : 

Galiçyada zırhlı unsurlar ara
sında vukua gelen ve dün niha· 
yetlenen bir muharebede yeniden 
220 tank imha edilmiş ve igtinam 
olunmuştur. 

Çenber daraltıldı 
Berlin I (A. A) - D. N. B 

bildiriyor : 

imhadan biraz evvel Sovyet 
cüzütamları Bialistok'un şarkında· 
ki çenberden çıkmağa teşebbüs 
etmişlerdir. Sovyet kıtalarının 
4 hücumu tardedilmiş ve düşmana 
ağır kayıplar kaydettirilmiştir. 
Çenber daha ziyade daraltılmış 
ve büyük miktarda esir alınmıştır. 
Alınan esirler arasında çok muh
telif teşekküllere mensup askerler 
bulunduiu görüldüğünden kısmen 
kumandasız olan kuvvetlerin tes· 
!imi pek yakın telakki edilmek· 
tedir, 

Sovget tebliği 
Moskova 3 ( A. A) - Gece 

yarısından sonra neşredilen Sav· 
yet tebliği : 

2 Temmuz günü kıtalarımız 
Murmansk istikametinde düşman 
piya.desini ve Dvinsk, Borisov, 
Slutsk, Bobruisk ve Luck bölge· 
!erinde düşman seyyar kıtalarına 
karşı şiddetli ve çetin muharebe· 
!er vermişlerdir. 

Cephenin diğer bölğelerinde 
Sovyet kıtaları hududu geçıneğe 
teşebbüs eden düşmana karşı dev· 
let hududunu sıkı •urette tutmak· 
tadır. 

Kıtalarımız Murmansk istika
metinde takriber1 2 fırka kuvve
tinde düşman piyadesinin taarru
zunu tutmaktadır. Düşman ciddi 
muvaffakiyetsizliğe uğratılmıştır. 

Kuolajarvi bölgesinde ve Ka· 
reli berzahı üzerinde kıtalarımız 
düşmanın bütün hücümlarını dilş· 
mana ağır zayiat verdirerek mu· 
vaffakiyetle tardetmektedir. Dvinsk 
İstikametinde dün öğleden sonra 
kıtalarımızla ·Şimali şarkiye doğru 
nüfu>a teşebbüs eden düşman 
arasında büyük muharebeler baş· 
lamıştır. Muharebeler devam edi. 
yor. Borisov, Slustk, Bobrnisk is
tikametinde kıtalarımız ve düş· 
manın seyyar cüzütamları arasında 
gündüz şiddetli muharebeler ol
muştur. Düşmanın yarına teşeb
büsleri kıtalarımızın anudana mu. 
ka vemeti ve hava kuvvetleriınizin 
muvaffakiyetli hareki.tile akamete 

Almanlar yüzlerce 
Norveçliyi tahaş
,ut kamplarına 
hapsettiler 

Londra: 3 [a. a.] - Norveç 
ajansının bi?dirdiğine göre, lsveç 
gazeteleri, Alman makamlarının 
bütün şimali Norveçte fevkalade 
ahval vaziyeti ilan etmiş olduğu· 
nu yazmaktadır. Bazı bölgelerde 
örfi idare ilan olunmuştur. 

Rusyaya karşı sempati besle· 
dikleri z a n n e d i 1 e n 
pek çok kimse toplanmış ve iki 
yen( tahaşşüt zampı tesis olun• 
muştur. Bu kamplarda ekserisi 
işci hareketine mensup yüzlerce 
Norveçli vardır. 

lngiliz tayyareleri Beruta 
yeni bir hucum yaptılar 

Vişi: 3 [a. a.] - dün gece 
lngiliz bombardıman tayyareleri Be
rut üzerine yeniden birçok infilaak 
ve yangın bombaları atmış ve bu· 
nun neticesinde yeniden birçok ev 
harap olmuştur. 

Lübnan hükümeti Londraya 
bildirmek üzere Amerika Birleşik 
devletleri konsolosuna şiddetli bir 
protesto notası tevdi etmiştir. Fran
sız baş kumandanı [general Deniz 
dahi bu bombardımanları proteto 
etmiştir. 

ispanya - Portekiz 
Ticaret muahedesi 

Lizbon 3 [ a. a. ] - Porte· 
kiz hariciye nezareti Salı günü is
panya ile Portekiz arasında bir ti
caret muahedesi imzalanmış oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

uğramıştır. 

Luck istikametinde kıtalarımız 
Rovno mıntakasında şiddetli ve 
Çetin muharebeler vermekte de
vam eylemektedir. DJşman cenubu 
şarkiye doğru nüfuz etmek teşeb
büslerine devam etmekte, fakat 
her tarafta bu gayretleri kıtaları
mızın sıkı ve anudane mukavemeti 
karşııında kırılmaktadır. 

Hava kuvvetJerimiz ıründüz 
Luck bölgesinde düşman tank 
cüziltamlarına karşı yeniden tahrip 
edici muharebeler vermiş ve Bük· 
reşi bombardıman etmiştir. Bük· 
reşte bir mühimmat deposu infi
lak etmiştir. 

jTll...KVtM"J 
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l_:_e~_e_N_ö_b_eı_ci_ec_z_an_e_,J 
Yeni Eczane 

( Belediye Yanında ) 

Bir yılda 8 defa evlenınis ! 
V arşovada Jan Homski isminde meşhur 

bir kadın dolandırıcısı vardır. Bu 
adam Amerikada da birçok dolandırıcılıklar 

yapmış, kadınların drahomalarını aldıktan sa~· 
ra kaçmıştır. Varşovada bulunduğu esnada bır 
senede yedi defa evlenmiş, karılarının draho· 
malarını cibine indirdikten sonra sekizinci de. 
fa evlenirken kilisede yakayı ele vermiş. 

• 
1 E 1 ··ıu ı lngilterede vefat eden n güze 0 m mülk sahiplerinden Run· 

lus Kunardın varisleri, mezar taşında hakke
dilecek kitabe hakkında çok müşkül bir vazi. 
yete düşmüşlerdir. 

Doktor Runlu• Kunard, 88 yaşında ölmüş 
ve mezarına şu kitabenin yazılmasını vasiyet
namesine kaydetmiştir. « Bir ihtiyar için en 

güzel ölüm genç karısı tarafından öldürülmek· 
ten İ•e bir otomobil altında can vermektir. » 

Kunardın karısı 1918 senesinde 61 yaşın· 
da vefat etmiş ve kocası mezarına : « Burada 
doktor Runfusun sevgili karısı medfundur» ki· 
tabe•İni yazdırmıştır. Halbuki şimdi Runfus 
ölünce gömüldüğü mezarlık idare heyeti vasi· 
yetnamesinde yazılı olan kitabenin mezar ta• 
şına yazılmasına raıı olmamaktadır. 

muallak bulunduğundan varisler ile mezarlık 
idare heyeti arasıoda bir ihtilil çıkınış ve me· 

· t'kal etmiştir sele ınahkemeye ın ı • 

En çok et yiyen 
Balıklar 

• 
Balıkların yaşayış 

tarzları üzerinde uzun 
uzun tedkikler yapmış 
olan lngiliz alimlerin· 

d~-en-S~i-v_e_y-in-id_d_i_a.sı•n·a-göre .. deniz ınablGkları 
arasında en çok et yiyen bızıaı bildiiiıniz kö· 
pek balıkları değil, Brezilya .sahillerinde yaşa· 
yan ve Brezilya korkusu naınıyle anılan Pirana 
namındaki balıklardır. 

Piranalar büyük sürüler halinde dolaşmakta 
ve önlerine çıkan canlı mahlOkları birkaç sa· 
niye içinde parçalayıp yemektedirler, 

Sahilde, yüzerken rasladıkları insandan 
birkaç saniye içinde e•er kalınaz. 

Kabuğu endüstride kullanılan ve Tarta· 
ruga denilen büyük kapluaıbağa da et yiyen 
deniz mah!Gklarındandır. Di&-er deniz kaplum· 
bağaları ise, deniz dibinde buldukları nebat· 
larla beslenirler. 

• 

meşhur olurlar. Geçen sene Amerikada sepet 

müsabakası yapılmış ve başında birbiri üstüne 

yerleştirilmiş on boş yemiş sepetini taşıyan 

Şmit namında biri, 2 kilometrelik mesafeyi ko. 
şitrak birinciliği kazanmıştır. 

John Boel namında biri de el ile patinaj 
şampiyonudur. Bu adam, patenler ellerine ta

kılı ve ayakları havada olduiu halde üç mü· 
sabakada galip gelmiştir. 

Jorj Skul, fıçı ile koşu yarışı şampiyonu 
olmuş, büyüo bir fıçıyı bir elile iterek 5 kilo

metre mesafeyi 10 dakikada koşmuştur. Mis 

Kathlin Moor da çocuk arabaları koşusunda 
galip gelmiştir. 

Dünyanın en 
küçük kadını 

• 
Dünyanın en cüce ka

dını, 90 santimetre bo· 
yunda olan bayan Ana 
Kneps'tir. Son harpten 

e•-v-v-el:"'":'k_e_n:""d:""is-in-e~k:""o_.ca bulmak için Almanya ve 
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Moskovaya 
doğru .• 

( Baştarafı ikincide) 
BialiJtok arasında çevrilen ve üç 
parçaya ayrılan Sovyet kuvvet· 
)erinden bir parçasının yani üçte 
birinin imha ve esir edildiğini bil· 
dirmet•dir. Bu tebliğe nazaran 
Almanlar yüz binden fazla esir, 
400 tank ve 300 top almışlardır. 
Demek bu hesapça bu mıntakada, 
Almanların iddiasına göre, Al· 
manya'ya hücum için tahşit edil· 
miş olan Sovyet askerleri aşağı 

yukarı 500 bin kadardır. Bu ka· 
dar kuvvet, bir taarruz için kafi 
midir, değil midir? Bu hususta 
söz söylemek bize değil, mütebas· 
sıslara düşer. Biz yalnız tebliğ· 
!erden çıkan manaları tesbit et
mekte ve ondan sonra mütalea
larımızın sonuna bir na~ ta koy
mak tayız. Yalnız şu muhakkak ki, 
bu mıntıkada Alman orduları 
yalnız ilerlemekle kalmamışlar, 
Sovyet kuvvetlerini iki taraftan 
tıpkı, bir pres makinası altına 
almışlardır. Bu Almanların şimdiye 
kadar esir almak, mühimmat ve 
malzeme harcatmak busn•unda tat
bik ettikleri planların bir neticesi
dir. Bundan sonra diğer iki böl
menin de daha küçük bölmelere 
ayrılacağından şüphe edilemez._ 

Sovyetlerin izahı 

S ovyetler bu vaziyetin iza· 
hını üç gün evvel ver· 

mişlerdir. Onlara göre, Almanlar 
harp ilin etmeden ini bir hücum 
yapmışlar, ve ' harbin ilk birkaç 
gününde ·Sovyetler toparlanmağa 
muvaffak olamamışlardır. Almanlar 
işte bu vaziyetten istifade ederek 
ilerlemeğe muvaffak olmuşlardır. 
Fakat harbin ilk günlerindeki ba· 
zı mahalli muvaffakiyetler netice 
üzerinde müessir olabilirler mi ? 
Bunu bundan •anra Sovyetlerin 
takip ettikleri ve motörlü vasıta· 

!arı piyadelerden ayırmayı gilden 
müdafaa tedbirlerinin derecesi ve 
kudreti tayin edecektir. 

Berlin'in bir iddasına göre, 
Almanlar şimdi Smolensk·Minsk 
şosesi üzerinde ilerlemektedirler. 

Berezina nehri aşıldığına göre, 
Minsk·Mo•kova yolunun tam orta· 
sında bulunan Smolensk'e çok yak 

!aşılmış olacaktır. Fakat Sovyetle
rin bu yol üzerinde bir taraftan 
Oinyepcr, di~er taraftan Duna 
nehrine dayanan büyük bir müda .. 
faa hatları vardır. Ve nihayet 
Smolensk ile Vitebsk arasındaki 
saha bir çok küçük göller, ve ba 
taklıklarla kapal , dır. 

Moskova~a doğru 

Hadiselerin seyrinden öyle 
anlaşılıyor ki, e&"er Al. 

manlar, Smolensk İ•tikametinde 
yürüyorlarsa, bunun gayesi, daha 
çok, bir taraftan Baltık sahilleri
ne müvazi olarak, Divinsk= Du· 
naburg'dan Leningrad'a doğru di· 

ğer taraftan, Bobruisk'ten Kiye! 
istikametinde ilerliyen kuvvetleri 
tutmak, ve bunlara bir merkez, 
bir [mihver vazifesini görmektir. 

Moskova'yı almak hedef güdü 
lüyorsa daha evvel Baltık'ı kapatmak 
Leningrat yoliyle, hiç ~olmazsa bu 
şehrin altından şarka doğru yürü· 
mek hesap edilmiş olabilir. Bu tak· 
dirde gene müstahkem mevkiler 
arkasından ilerlenecektir. Nitekim 
dün gelen bir telgrafa göre, Tel
lin'den ve Smolensk'ten gelecek 
taarruzlara karşı Leningrad'ın g-ar 
binde ve cenubşarkında askeri 
tedbirler alınmıştır. Bu demektir 
ki, Sovyetler Baltık [devletlerinde 
bulundurdukları kuvvetleri içeri 
çekmeği şimdiden maslahata daha 
muvafık bulmuşlardır. 

Bu takdirde Almanların Bal• 
tık sahillerinde ilerlemeleri daha 
kolay olacak, ve buradaki hiki· 
miyetleri bir taraftan ~Leningrad'a 
diğer taraftan Moskova'ya doğru 
yapacakları hareket için kendile· 
rine kolaylık verecektir. 

Netice 

Sözlerimizi hüli.sa edelim: Ha
reki.tın seyrinden anladıiımı· 

za göre, Moskova üzerine yapıl
ması düşünülen hareketin evveli 
Smolensk'ten, daha şimale inkişaf 
etınesi ve Dunaburg • Leoiograd • 
Moskova müsellesini hedef alınası 
muhtemeldir. Bunun için Finlandi· 
ya'dan bir müzaheret temin edil· 

• . d ,.ölüniln mıştır. Burada La 0~• , 
Kok•holm den 

garbinde bulunan . ba la-
b. F' Alınan hareketı ş 
ır ın .. ..J •• • 

ÇÜ 1_.. Lenİnj'r•.:ı uzerıno 
mıştır. OAU • • b 

~ runun yaj'ması ıçın u 

Zeybek; kucağında doğduğu, 
büyüdüiü dağların havasına ka
vuşunca derhal asli varlığını gös· 
!eriyor. Şehirde miskin, miskin do
laşan cepkenli, kısa dizlikli, nalça· 
lı ayakkabılı, ••nem tavırlı adam; 
dağa çıkınca bir, köye gidince iki, 
'Sker elbisesi giyince üç, bambaş. 
ka bir şey oluyor. Hele harp v<ı 

Doktor, varislerine bırakmış olduğu on bin 
İngiliz lirasının kendilerine intikali, vasiyetna· 
mede mevcud bu şartın yerine getirilmesine 

G a r i p 
müsabakalar 

Amerikada her sene 
pek warip müıabakalar 
yapdır. Bu müsabakalar .. 
da kazananlar, d e r h a 1 

lnigilterede dolaşmış; Londrada Victorya istas· 

yanlarında yüzlerce gazeteci tarafından karşı· 
Ianmştı. Beyanatında lngiltereye evlenmek için 
geldiğini, Berlinde bulunduğu sırada 100 kadar 
evJenme teklifi ile karşıılaıtıj'ınr, fakat lngiliz 
erkeklerine düşkün olduiu için bunların hep· 
sini reddettij'ini snyJemiıtir. 

harp yagmu J 
ehir üzerindcıki bulutların a çaf .. 1 

/Deoamı Dördüncüde} 
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'YAZll~< SİNltJlA 
BU AKŞAM 

iki büyük ve müstesna film birden 
I 

Rus Balalaykaları ve 
süslenmiş enfes bir 

Rus Danslarlyle 
Sinema şaheseri 

KANLI 
BALALAYKA 

{/ 

Dolores Del Rio - Joel Mac Grea 
Gibi iki büyük artist trarfından yaratılan 

aşk ve macera /ilimlerinin en mükemmeli 

Türkçe Sözlü 

CENNET PERiSi 
Pek Yakında 

Sabırsızlıkla beklenen 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
ZARAH LEANDER VE MARIKA RÖKK 

İLAN 
Hususi muhasebe müdürlüğünden: 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 
gayri menkuller kapalı zarf usulil e artırmağa konulmuştur. 

2 - Artırma 17/ 7/941 perşembe günü sa3t (11) de vi
layet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - .Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 
görmeleri mümkün olan taliplerin 2490 sayılı artırma, eksilt
me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
evetine kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daimi enc ümende hazır bulunmaları ilan olunur. 
Muhammen 
Bedel Lira mevkii cinsi tapu f. no. -
14100 HükOmet C. (11) dükkan Seyhan Mek. Kanunsani 932 19 
15000 Abidinpaşa Tan sineması Kanunevvel 934 150 

7 
25 - 29-4-9 943 

Belediye Riyasitinden: 
İtfaiye amir ve eşradı için kumaş ve dikişi müteahhide 

ait olmak üzere yirmi bir takım yazlık elbiseye açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin (kasketiyle birlikte) muhammen 
bedeli (16) liradır. 

3- Muvakkat teminatı 25,50 liradır. 
4- ihalesi t emmuzun 18 inci cuma günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname ve kumaş numunesi belediye yazı işleri ka-

lemindedır. İsteyenler orada görebilirler . 
6- İsteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat te

minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 4- 9- 13· 17 965 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 İKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat. 2Mayıs, 7 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 
l 1000 

:l 750 

4 500 
b 250 

35 " 
ıoo 

80 " 
50 

300 
" 

20 

İLAN 
Seyhan Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

Liralık 

" 
" 

.. 

1 -- Adana Seyhan taş 
. köprüsü, Misis taş köprüsü, 

Adana Karataş yolunun 45 

inci kilometresinde Aman Aman 

köprüsünde yapılacak iş l er 

ceman (1 472) lira (67) kuruş 

üzninden açık eksiltmeğe 
konulmuştur. 

2- Eksiltme 10-7-941 ta-

2000. Lira 
3000. .. 
1500. - .. 
2000. .. 
2000. .. 
3500. .. 
4000. • .. 
6000. .. 

rihine müsadif perşembe gü
nü saat 10,30 da vilayet 
daimi encümeninde yapılacak 
tır . 

3 - İsteyenler bu işe ait 

keşifname ve şartnamesini gör
mek için nafia müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4 İsteklilerin ( 11 O ) 
lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve ehliyet 
vesikası almak üzere ihale 
tarihinden üç gün evvel vi
layete müracaatları lazımdır. 

25-28-1-4 942 

BUGÜN 4 Temmuz 1941 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek bi~lerce okuyucuyu gazetesine 
çektliil malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldıijım yüzlerce mektup ve 
yapılan tJifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı-

• zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlıijı 
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 

Mevsimin geçmiş 

vantilatörlerle 
olmasına rağmen müteaddit 
serin bir hale getirilen 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Sayın müdavimlerine yine iki büyük film birden sunuyor 
I 

En büyük raijbeti ve en çok alikayı celbetmit 
olan film milyonlar sarfile vücude getirilen bir 

Sinema şaheseri 

GUNGADİN 
Fedailer Alayı 

il 

Macera filimlerinin en heyecanlısı 

Şark Cesareti 
Teşekkür 

G enç yaşında oğlumun 

feci ölümü n etices i ann~sinin 

yakalandığı şiddetli sinir ve 

ruh hastalığını bir hafta gi
bi kısa bir müddet zarfında 
tamamiyle tedavi ederek aile

mizi ikinci bir felaketten 
kurtaran Abidin Paşa cad

desi Yeni Adana matbaası 

üstünde oturan ruh hastalık
ları mütahassısı Doktor Hü· 
seyin Rifat Evirgen 'e sonsuz 
teşekkürlerimi burada sunarım. 

Ölünün Babası 
Esal Güngör 

966 

İLAN· 
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 

Bekanntmachung 
Die deutsche Staatsange

hörige Anna Marseille, ge· 
boren in Krefeld 'und der 
Türkische staatsangehörige 
Hakkı Tuksavul, geboren 
in Brussa , beide wohnhaft 
in Adana, wollen die Ehe 

mit einander eingehen. 
Adana.den 2. Juli 1941 

Der deutsche General 

Konsul 
Hoffmann- Fölkersamb 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 

Mezarlıktaki işciler için 
kumaş ve dikişi müteahhidi
ne ait olmak üzere 1 O takım 
yazlık elbisenin yaptırılması 
açık olarak eksiltmeğe konul
muştur. 

2- Muhammen bedeli 130 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 9. 
75 lıradır . 

4- ihalesi l l/7 /94Itarihine 
rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde ya
pılacaktır. 

5- Şartnamesi ve kumaş 
nümunesi belediye fen işleri 

müdürlüğündedir. 
6- Fazla malumat almak 

istiyenlerin belediye fen da

iresine ve ihale günü de mu
ayyen saatde teminatları ile 

birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

26- 29- 4-8 945 

Bir daktilograf 
aranıyor 

Çukurova Pamuk Tarım 
Satış kooperatifleri Birli -
ğinden: 

Birliğimizce , eski ve ye
ni harflere aşina en az orta 
tahsil görmüş bir bayan dak
tilograf alınacaktır. Lise tah

sili görmüş olanlarla, lisan 
bilenler tercih edilecekdir. 

Müracaat tarihi 5.7,1941 cu
martesi günüdür. 

4- 5 968 

Dr. Marko İkiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

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

meada her gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

...................................................... : 
ı ı 
i ı 
i Pek Yakında ... Pek Yakında ... Pek Yakında i 
ıi ı 
ı A ı 

ı ASRI SINEMA'nın i 
ı ı 

i ı 
ı ASFALT CADDEDE } 

ıi i 
ı Y AlllK RAHÇISI i 
ı ı 
ı ı J DÜNYANIN EN MUAZZAM ı 

f ŞAHESERILE AÇILIYOR.. ı 
ı ı 
ı ı _________________ .................... : 
Devlet konservat- Amerikanın ve Ja

varının ilk 
mezunları 

- Baştara/ı Birincide -
etmiş bir orkestra ve verimli ça· 
lışan bir tem•il şubes i ve her ikisinin 
mezcinden doğan bir operamız 

vardır diyebiliriz. Devlet konser
vatuarımız başta en büyüğümtiz 
ve şefimiz olduğu halde milleti
mizin gözünde ve kulağında ve 
memleket meydanında imtihan 
vermektedir. 

Milletimizin büyük alakası, 
alkış ve sevgisi, başladığımız işde 
muvaffak olduğumuzun ve olaca

ğımızın delili olduğu kadar teş
vikcisidir de, gözden uzak tutulma· 

ınasını bilhassa istirham ederim ki 
insalığın en müthi!'/ savaşlarından 

birini yaptığı böyle bir devirde ve 
harp yangınının dumanları ve 
kızıllıklarının göklerimize vurdu

ğu böyle bir zamanda Tiyatro 
temsilleriyle, operayle meşğul olu
şumuz, güzel san'at divasına nasıl 

ciddi bir mina verdiğimizin kuv
vetli burhanı telakki edilmelidir. 
Biz tiyatro ve opera şeklindeki 

temsil san'atını bir medeniyet 
meselesi halinde alıyoruz. 

Onun içindir ki aziz memleke
timizin her vaziyette müdafaası için 
her türlü jedakiirlığı yapmakla uğ
raştıgımız bu sıralarda sanatın bu 
şubesindeki inkişafına da, onu 
durdurmak değil, bilakis yürüyü
şüne bir hız verererek devam edi. 

-;o ruz. 
Maarif Vekilinin nutkundan son. 

ra mektep müdürü Orhan. ayni 
mahiyette bir nutuk söyledi. Müte
akiben, mezun olan 14 gence Ve· 
kil tarafından diplomaları verildi. 

Bunlerdan 3 Ü kız 5 i erkek 
olmak üzere 8 kişi tiyatro şubesin
den 2 kız harp şubesinden, 4 er
kek nefesli sazlardan mezun ol
muşlardır. 

Milli Şefimiz muvaffakiyetle · 
rinden dolayı gençlerimizi hararet· 
le tebrik etmişlerdir . 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

ponyanın 

v aziyetleri 
(Baştaraf ı Birincide} 

Ancak bu müdahalenin Sov
yetlere yardım ma~iyetinde mi 
yoksa lngiltereye gönderilecek 
harp malzemesini kendi filosile 
emniyet altına almak suretile mi 
olacağı henüz meşküktur. Çünkü 
Amerikanın doğrudan doğruya 
Sovyet Rusyaya yardımı bu mu
harebeye karışması ihtimal dahi
linde bulunan Japonya ile de bil
fiil harbe girmesini intaç edecek· 
tir. Saniyen efkarı umumiye ile 
idare edilen Amerika gibi bir 
memleketin bolşevik bir rejimle 
teşriki mesai etmesi de göründüğü 
kadar kolay olmıyacaktır. 

Çok kompilike bir şekil almış 
olan bu harp vaıiyetinio siyasi ve 
askeri yeni inkişaflarını takip 
etmek enteresan ve heyecanlı bir 
manzara arzetmektedir. 

Moskovaya doğru •• 
{Baştara/ı Üçüncüde/ 

ması lazımdır. Diğer taraftan, Ki
yef istikametinde bir hareket in• 
kişaf etmektedir. Fakat bu hare· 
ketin tam bir şekil alabilmesi için 
Lemberg, Luck ve etrafının temiz
lenme•i lazımdır . işte bundan do· 
!ayıdır ki, evvelki gün, Slovak ve 
dün Macar ordusu hududu geç· 
mişlerdir. Eğer buradaki Sovyet 
kuvvetleri geri çekilecek olur!•• 
o zaman Volinsk ve Spetovka'dı 

bulunan Almanlar bunun arkaıını 

kapatmağa çalışacaklardır. Fakat 
bu kuvvetler de, Bobruisk'ten in
mek istidadını gösterecek Alınan 

kuvvetlerine bel bağlamışlardır. 

Diğer taraftan, bugün yarın Ro· 
manya kuvvetlerinin de Çernoviç 
istikametinden yukarı doğru bir 
tarruzları beklenebilir dersek, ha· 
ta etmemiş oluruz. 

Bundan dolayıdır ki, bir lnıri· 
liz gazetesi de önümüzdeki dört 
gün zarfında Mins k ve Kiye! mın· 
takalarındaki iki muazzam ıneyda~ 
muharebesinin neticelerinin beli• 
olacağı kanaatindedir. Çünkü bP 
muharebelerden biri, şimal kısıııı: 
nın diğeri Ukrayna'nın ve belkı 
de 'bu mm takanın daha şarkının 
akıbetini tayin edecektir. 


