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A iman • Sovyet harbi başladı· 
ğı esnada Kızıl ordunun mu· 

kavemeti hakkında bir çok tah
minlerde ~ulunuldu. Bu hususta bir 
çok mütalaalar yürütüldü. Kimisi 
Alman teçhizatı ve Alman ordu· 
sunun kuvveti karşısında Rusların 
ancak iki ay dayanabileceklerini 
ileri sürdii. Kimisi Almanların Po
lonyada ve Fransada tatbik ettik
leri yıldırım harbile cephenin kısa 
bir zamanda yarılacağını ve Sov· 
yet Rusyanın içinden çökeceğini 
iddia etti. Hatta bizzat Almanla
rın da Rusyaya beş haftalık bir 
pay ayırdıkları rivayet edildi. . 

Fakat hadiseler hiç de tahmın 
edildiği gibi çıkmadı. muharebe 
başlıyah buırün kırk üç ırün oldu. 

Bu müddet içinde Almanlar beyaz de· 
nizden karadenize kadar bütün 
cephe boyunca çok ilerlediler. Bir 
çok muvalfakiyetler ve muzaffa· 
riyetler kazandılar. Likin Kızıl· 

ordu da hala yıkılm~dı. So".ye_t 
Pusya içinden çökmedı. Buna amıl 
olan sebeb nedir? 

Ötedenberi Fransız ordusunun 
cesaretini ve iyi harbettiğini işit~r 
dururduk. Tarihte de bunun hır 
çok misalleri mevcuttur. 

Fakat, arada bir de Majino 
hattı bulunmasına rağmen Fransa 
Alman taarruzları karşısında tu· 
tunamadı. Bir kaç ırün içinde kos· 
koca Fransa hem cepheden ve 
hem de içinden çöküverdi. Bütün 
dünya bu hadiseyi hay~etle _kar· 
şıladı. Acaba Fransa hıç degılse 
bir ay daha mukavemet edemez 
miydi? Acaba bütün Fransanın 
işgali Almanları bir iki ay daLa 
meşgul etmez miydi? 

Halbu ki Fransa selameti der· 
hal mütareke y4pmakta buldu. 
Çünkü Fransız milleti harp etmek 
istemiyordu. Çünkü Fransız mille· 
tine yeni dünya hadiseleri hakkın· 
da yeni bir fikir, yeni bir ruh, 
yeni bir inanç verilmemişti. Ortada 
Fransızların inandıkları ve inana
cakları biç bir şey yoktu. 

Faıcat Sovyet Rusya ayni va
ziyete düşmedi. Hiç şüphe yok ki 
Alman ordusunun Kızılorduya in
dirdiği darbe Fransız ordusuna in
dirdiği darbeden pek de zayii sa
yılamaz. Buna rağmen Sovyetler 

dayanmaktadır ve belki sonuna ka
dar da mukavemette israr edecekler· 
dir. Çünkü ıenelerdenberi ihtimam· 
lı bir surette işlenmiş, inandırılmış 
olan bir nesil, gençlik komünizme 
bir din olarak inanmıştır. Onun 
müdafaası için de her Sovyet haya· 
tını feda etmekten zerre kadar 
tereddüt duymamaktadır. Eğer ge
çenlerde Sovyet çetelerinin gaze· 
telerde okuduğumuz, radyolarda 
dinlediğimiz mücadele yeminlerini 
nazarı dikkate alacak olursak Sov
yet Rusyada her Bolşeviğin nasıl 
inandırıldığını ve nasıl derin bir 
imanla me<hebıne bağlanmış oldu· 
ğunu daha iyi takdir etmek müm· 
kün olur. 

Şüphe yok ki tarihin bu en 
büyük, milyonları çarpıştıran mu
harebesinde Sovyet mukavemeti 
yalnız bir inanca istinat eden bir 
kuvvet şeklinde mutalôa edilemez. 
Sovyet hazırlığının, Sovyet techi· 
zatının ve lıelki de Avrupayı ilk 
fırsatta Bolşevize etmek niyet ve 
gayesiyle Sovyet tabşidatının bu 
mukavemette büyük rolü vardır. 
Fakat bu hazırlıkları da nihayet 
bı din inkılabı, bir mezhebin ya· 
yımı ve neşri için dinlere ve mez
heplerine inanmış adamlıırın, inan
dırdıkları bir kitleyi harekete ır•· 
çirmek şeklinde mütalaa edecek 

(Dnamı dördüncüde) 

1 

~-

Alman istihkam kıtaları 
bir köprünün tamirine 

çalışıyor 

Ankara 9 (a. a. ) - Aldığımız telırrallar bugün bir kısım vila· 
yetlerimizde müteaddit yer sarsıntıları kaydedildiğini bildirmektedir. 
Buna nazaran biri 10,05 ve diğerleri 1,11 1,17 ve 1,24 de olmak üze
re Kastamonide 4 yer sarsıntısı hissedilmiştir. Sinopta saat 24 de bir 
yer sarsıntısı olmuş ve bunu beşer saniye fakrla iki zelzele takip 
eylemiştir. 

lneboluda 1,20 de 4 saniye devam eden şiddetli bir sarsıntı olmuş· 
tur. Çankırıda da 3,5 da şiddetli bir zelzele duyulmuştur. zayiat kaydo 
lunmışlır. 

Muğla 
ru şiddetli 

9 ( a. a. ) - Dün akşam saat20,20 de batıdan 
bir zelzele olmuştur. Hasar ve zayiat yoktur. 

doğuya doğ· 

iilteci 
ihdas e 

Mültecilerin esliha, mühimmat ve sair harp va
sıtalarından tecridi; mültecilerin beraber getirecekle
ri esliha; mühimmat, eşya, gemi, tayyare ve sair 
harp vasıtalarının hüsnü halde muhafazası ve bunun 
için icabeden masrafların yapılması~ kampa girecek 

mültecilerin dışarıda çalışmalarına imkin olmıyacağı 
cihetle bunlardan subay ve askeri memurlara ordu-

muzdaki muadili rütbelerine mahsus maaş verilmesi 
ve erlerin ordumuz eratı gibi iaşe, elbas ve tedavi 

edilmeleri ve zaruri ihtiyaçları için maaş almaları; 
mültecilerden sivil şahısların geldikleri günden itibaren 
en yakın muhacir ve mülteci komisyonlarına devir 
ve teslim edilinceye kadar idareleri bu kanunun 
hükümlerinden bulunmaktadır. 

Alman kıtaları, bir 
yakılmış 

çok Rus 
vaziyette 

kasabalarını 
buluyor 

bögle 

' Rus tayyareleri 

Beri ine 
Hücum 
Ettiler 
Sovget ordusunun mu· 
kavemeti zannedildi
ğinden çok kuvvetli.,. 

Londra 9 (a. a.) - Moskova 
radyosunun bildirdiğine göre, Sov
yet tayyareleri Berlindeki askeri 
hedefler üzerine büyük çapta bom· 
balar atmışlardır. 
SofJyet genel kurmayı maha· 

Tenis turnuvamız 
Mükafatlar 30 A· 
ğustosta verilecek 

[ Buırüo ] tenis turnuvası ku· 

pası ve beden terbiyesi Seyhan 

bölgesi madalyaları ırelmiştir. 

Beden terbiyesi Seyhan böl

gesinin tensili ile tenis turnuvamız 

nıükafaatları 30 ağustos zafer bay· 

ramıoda verilecektir. 

Madalya kazanan bölıremiz te· 

nis birincileri şunlardır.: 

Tek bayanlar: Bayan Ülker 

Arıkoğ'lu. Çilt bayanlar: Bayan 

Ülker Arıkoğlu ile bayan Eske· 

nazi. Mikst takımlar: Bayan Ül

ker Arıkoğlu ile Recep Tümerkan. 

Tek erkekler: Bay HüseyinErırun. 

Çift erkekler: Bay Hüseyin Ergun 

ile bay Boris Gilodo. 
• [ Bugün ] Tenis kupası da 

Yüzme birinciliklerine dün 
yüzme havzunda baslandı 1 

retle hareket edigor 
Zürih 9 ( a. a. ) - Her ne· 

kadar Almanlar Sm•ılenks meydan 
muharebesinin muzalferiyatle neti
celendiğini bildirmişlerse de bir 
gazeteninin Bertin muhabiri şunla· 
rı yazmaktadır: «Almanlar tarafın
dan Moskovaya doğru yapılan ye
ni ileri hareketin neticesi Kızılor
dunun ileri hatlara yeni ibtiyatlar 
getirip ıretirmediğıne bağlıdır. Rus· 
lar ihtiyatlarını nakletmek ıribi 
teknik bir maharet göstermişlerdır. 

Rusların Kırım mıntakasında 
çok kuvvetli kıtalara malik olduk· 

Rusyaya iktisadi ları bildirilmektedir. Böyle bir he
yardımda bulunma zimetin Rus - Alman harbinin 
ya karar verdi bittiğini ifade etmiyeceği anlaşıl-

maktadır. 

A mer i k a 

Moskova 9 ( a - a ) - Sov· Rus mukavemeti zannedildi. 
yet istihbarat bürosu müdür mua- ğinden çok kuvvetlidir ve Sovyet 
vini Lozofski, matbuat konferansın· ırenel kurmayı maharetle hareket 

Adana ırençlik kulübü tenis kap· 

tanı bay Nuri pamukçuya verile· 
cektır. 

varı muavinine mektup
çu vekillet ediyor 

Öğrendiğimize göre, mezun 
bulunan vali muavinimiz Ali Riza 

Tarhan'a Mektupçu Agah Akkan 

vekalet etmektedir. Müsabakalar çok hararetli oldu ve büy~k. 
bir kalabalık tarafından alaka ile takip edıld• 

Dün saat 18 de Atatürk par
kındaki yüzme havuzunda beden 
terbiyesi yüzücüleri ar a s ı n d a 
bölğe yüzme birincilikleri yapıl
mıştır. Valimiz Bay Faik Üstün'ün 
ve yüzlerce halkın hazır bulundu· 
ğu müsabakalar çok vhareretli ol· 
muş ve sık sık alkışlanmıştır. Ne· 
ticeler şudur: 

Küçükler arası 50 metre ser· 
best: Hamdi Olguner ·birinci, Ah· 
met ikinci, ikinci katagoride; Ce· 
lal Ünalan birinci, Reşit ikinci, 

100 metre serbest ortancalar: 
Yakup birinci, Sacit ikinci, ikinci 
katagoride Özer Bağlar birinci,
Mustafa Timur ikinci. 

200 metre kurbağalama ( bü· 
yükler arasında): Muharrem birinci 
Mecit ikinci, ki.zım üçüncü. 

50 metre , kurbağalama ( kü· 
çükler arasında) : Lütfi Burdur 
birinci, Hamit ikinci, Alemdar 
üçüncü. 

400 metre serbest ( büyükle! 
arasında) Dundar birinci, Adil Gı· 
ray ikinci, Hamit üçüocü, 

4X50 bayrak yarışı ( küçük· 
ler arasında ) : Alemdar birinci. 

4X 200 bayrak yarışı ( büyük 
ler arasında ) : Dündar. Ihsan, 
Mecit, Kazım Güc'den teşekkül 
eden takım birinci, 

Tremplen atlamalar: mecburi 
ve ihtiyari atlamalarda 160 puvan 
la Kemal birinci, 141 puvanla 
Necdet ikinci, 137 puvanla Sacit 
üçüncü olmuşlardır. 

Yüzme birinciliklerine bu gün 
de devam edilecek 100 metre 
serbest, 200 metre • serbest, 100 
metre sırt üstü, 1500 metre ser· 
best, Türk bayrak yarışı kule at· 
lamaları ve su topu müsabakaları 
yapılacaktır, 

Dünkü müsabakalarda iyi de· 
receler alınmış ve iki bölıre reko· 
ru kırılmıştır. -

Yedek subay kanununda 
yapılacak değişiklik 

Ankara: 9 [Hususi muhabirimiz· 
den] - Yedek subay ve askeri 

memurlar hakkındaki kanunun ta-
diline dair layiha meclisi umumi 
heyetine sevkedildi. Maddenin ta· 

dilli şekli şu olacaktır: 

Yabancı memleketlerde yük· 

sek 'mühendislik ve mühendislik 
tahsiline talebe olarak gönderilip 

lüzum üzerine memlekete celp edi· 
!enlerin çenebi memleketlerde ye· 

dek subay olmak için - görecekleri 
tahsil ve staja tekabül eden iki 

[ Deflamı dördüncüde J 

da s~r~lan bir suale cevap vererek etmektedir.» 

demıştırki : ============================= 
.. «-Amerika hariciye nazır mu· 

avı~ı Sammer Vels ile Vaşington· 
~akı Sovyet büyük elçisi Maiski 
arasında teati edilen notalar Bir
leşik Amer'ıka S 1 b'. 1• • · . nıo ovyet er ır ıgı· 
nın bu "Ünk·· .. d 1 . 'k . 

6 u muca e esıne ı tısa-
di yardımda b l - k . u unmaga arar ver· 
mış olduğunu ıröstermektedir. Bu 
yardım iki memleketin müşterek 
gayelerinden, yani Hitlerizmi tah
rip gayelerinden doğmaktadır ıo 

Adananın tanınmış bir 
çif tcisi öldü 
100 seneden fazla bir 
hayat sürmüş olan 
Hafız lbrahim Adana 
için canlı bir tarihti 

Memleketimizin tanınmış bü
yük çiftcileıinden Riza ve Avni 
Özşahin'io babaları ( Hacı Hafız) 
lbrabim Özşahin evvelki gün ıröz
lerini ebediyyen ,hayata kapamış· 
tır. Cenazesi dün bir çbk akraba 
ve dostlarının iştirakile kaldırıl
mıştır. 

Merhum almış olduğu yüksek 
terbiye ve temiz kalbliliğile ken
disini muhitine çok sevdirmiştir. 

100 seneden fazla bir hayat 
sürmüş olan ( Hacı hafız ) lbra
him Adana için canlı bir tarihti. 
Merhuma Allahtan rahmet diler 
ve ailesi efradına baı oailığında 
bııluaıırıız. 

Doktor Saim Uzel 
Yazan : Zeynel Besim Sun 

lnna lillah ve inna ileyhi raciun ... 
Evet; Maderiarza rücO; Ebediyete intikal; Kalıp değiştiriş Yani 

ölüm ... 
Bu pek tabii hadise, sevdiklerimize taallük edince, niçin bizi yürek 

[erimizdeo yaralıyor; acaba : 

« Ölmek yaşamak kadar da zor mu ? » 
işte nihayet bahtiyar Dr. Saim de toprak anaya göçmüş, ( insan ) 

( Ünsiyet ) ten ıreldiğine; ünsiyet ise ( Muhabbet ) le kaim olduğuna 
göre, bu göçüşle, benim varlığımdan bir parça daha yıkıldı demektir. 

l\ılanisa mebusu doktor Siim Uzel için, ölümünden sonra, bu mersi· 
>e tı~.ı u mda, (Bahtiyar ) tabirini kullandım; sanmayınız ki bu bir ka· 
lem hatası H}'· bir kelime sürçmesidir; Hayır!. Onu bililtizam kulla
nıyorum ve diyorum ki : 

Siyasi ve şahsi, teomil hayatı imtidatınca ikinci pli.oda sessiz yaşa 
mağı tercih eden bu birinci sınıf iokiliip yolcusu Türk çocuğu, dünya· 
daki mecburi oturuşun tek zevkini, hemcinsine her bakımdan el uzat

makta bulan, sayısı ender, bahtiyarlardan biriydi. Ben ömrümde Dr. Sa
im kadar rahim, onun ayarında gayrendiş pek az insana rasladım. Sa
im, benim, şen, şakrak, şakacı, içi dışı bir dostum Saim Uzel işte bu 
pek az insan gümesinden deste başılık ediyordu. 

I 
Ondan ayrılalı bu gün dokuz gün oluyor. Dokuz ırün evvel, ıreçen 

hafta Cuma ırünü akşamı lzmirin Karşıyakasında son latifelerimizi yapa· 

rak vedalaşırken biç te öleceğe benzemiyordu. insanın etten, kemikten 
kandan, sinirden mürekkep ciyfe kısmı ne adi, ne sabte duruşlu şeymiş 

yarabbi ? Biz bu pıhtı yığınına ne kadar da kıymet veriyoruz ve bile 
bile irtikap ettiğimiz bu manasızlık yüzünden ne kadarda gülanç oluy~r~z 

1 (Baki kalan bu kubbede hoş bir sacla imiş) dogrudnr'.. Onun kadrını 
·1 · · • d' ddeten fıılen veya ruh-onu her tanıyan hayatında bı mışh: şım ı - ma ' ... • . 

1 
han - ( senki musallada ) ( saf saf el bağlıyan ) asıl ( ':aran ) ~a~ıf· 
t · · · ·ı · ··ıe o''lilmüne yüreö-ine kan damlatarak, aghyao yaran ... en sesını ışı e, ~· , , • 
dır. 

itte ben, buolardaa birWyim. 
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1 ·:?-ı :ı ı M IC l1=J2ı :J! 4 ·• 
Ordu mensuplarına 

.__H_a_r_p_N_o_tı_a_r_ı _J 
Alman - Sovyet 

harbinin son 
inkişafları önünde sonunda 

herçif tcigirecek 

Y olda yürüyorum; iki kişi 
münakaşa ediyorlar: 

- Ben demedim mi sana? 
lşte Leningrad hala düşmedi •.. 

Biraz daha ilerledim; bir baş· 
kası yanındakine anlatıyor: 

- Göreceksin; bir haftaya 
varmaz, Moskova tamam ... 

Bunlar ne erkanıharp za

biti, ne diplomat; yatta ne de l 
eleğin üstü~de şabsiy~tle~ d.e2'i~
diler. Ôyle ıken bangı bılgılerı· 
ne istinaderı böyld kati hüküm· 
ler verebiliyorlardı?. 

·tayin istihkakı 
Kanun llyıhası Meclls Umumi 

heyetine sevkedildi 

Ankara 9 ( Hususi muhabirimizden ) - Ordu mensuplarına bir er 
tayini istihkakı verilmesi hakkındaki kanun layihası meclis umumi heye
tine sevkedilmiştir. layiha esaslarına göre, seferberlikte seferin devamı 
müddetince ve hususi ehemmiyeti vekiller heyetince kabul edilen fev
kalade hallerde, bu hallerin devamı müddetince askeri kadrolarda müs
tahdem bilumum subay ve askeri memurlarla bunların yerlerinde ücret· 
le çalıştırılan müstahdemlere . ve ordu kadrosunda seferi vazifesinde 
müstahdem olanlara birer er tayini istihkak olarak verilecektir. 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK 

Alman- Sov
yet harbi, bir 
buçuk ayını 

doldurmuş, ikin· 
ci ayında iler
lemeğe başla-•-------• 

Kooperatifcilik ihra
catcıhğın lehined_ir __ sadece ve ancak, müstah~ilin sır-

mıştır. bu müddet zarfında, Alman· 
lar asli evvelce teshil edilen he
deflerine varamamışlardır. Ne 
Moskova alınmış, ne de, Sovyet 
ordusu tam bir inhizama uğramış
tır. Öyle görülüyor ld, Almanlar, 
Moskova yolu üzerinden şimdi 

kışa doğru ilerlemektedirler. Fil
hakika Almanların harbin tam 
45 inci günü neşrettikleri bir se· 
ri fevkalade tebliğ vaziyete hiç 
de vuzuh vermemiştir. 

----Kooperali/ter, sadece 
ve ancak, müstahsilin sır
tından haua parası kazan
mak istigenlerle mücade
le ederler. Kooperatifci, 
tefecinin, boğuntucunun, 
düşmanıdır. Köylünün se
faleti bahasına seruet yap
mak istigen bu gibilere 
hangimiz düşman değiliz.?._ 

tından hava parası kazanmak isti· 
yenlerle mücadele ederler. Koo· 

peratifci tefecinin, boğuntucunun, 

soyguncunun düşmanıdır. Köylünün 

sefaleti bahasına servet y11pmak 
istiyen bu gibilere hangimiz düş· 

Demek ki bizde (Kahve si· 
yasiyyunu) denilen zümre bala 
mevcutmuş. lşte umumi hayata, 
batta milli mefnaatlere bilmeden, 
baberi olmadan zarar veren kim· 

seler bunlardır. 

Kısmi seferberlikte bu istihkak yalnız seferber olan kıtaat ve karar· 
gahları mensuplarına v~rilecektir. Bu er tayini istihkakı kazandan ye
mek suretiyle veya aynen, veya bedelen verilecek ve kanun hükümleri 
Jandarma, gümrük muhafaza ve orman muhnfaza teşkilatına şamil ola· 

caktır 

Binbir mütaleaya ve çeşit çeşit 
muarazaya rağmen nihat böl· 

gemizdeki Satış Kooperatifleri Bir
liği ilk yürüyüş adımını atarak 
bi1e varlığını l~stermeğe başladı. 

Burada kooperatif yürü-

mez!. 
Bu işler tamamile teoriktir!. 

- Harp aleyhtar değilim amma 
muvaffakiyet ihtimali görmüyorum. 

man değiliz?. 

Çukurova pamuk tarım satış 

kooperatifleri birliğinin umumi he

yeti, bölgenin muhtelif noktaların

da daha dört, beş kooperatif aç· 

mak kararını vermiştir. Bu 

rın tatbiki vazifesi birlik 

kara· 

umum 

müdürlüğüne düşüyor. Çok temen
ni olunur ki, umum müdürlük bu 

hayırlı kararın tatbikinde, hatta 

bir !laat bile, geç kalmıyarak şim

diden faaliyete geçmek· suretile 

istihsal mevsiminin ilk haftalarında 
bölge müstahsillerine el uzatsın. 

Üç cılız kooperatifle 180 bin lira· 

lık kar yapabilen ve bu karı or· 

Rusya galip gelecekmiş; ne 
malum?. ,\lman ordusu Mosko· 
va'ya girecekmiş; nerden belli?. 
Tarihin görmediği bu muazzam 
boğuşml\ karşısında biz, olsa ol
sa, içimizin arzusunu, dua veya 
temenni halinde, izbar·edebiliriz: 
Bu hususta hüküm vermeğe ve 
iddiaya girişmeğe ilmi salahiye-
timiz olmadan yollarda palavra 
atmağa ne hakkımız var?. 

/JJJM)[j}Jj]JJ!Jf./Jl 1 Hatay k~~as-
. - - trosuna ıtıraz 

• Mütekait erkanıharp kay 
makamlarından B· Mehmet Sait müddeti 
Kozoğlu yarım milyon lira kıyme
tinde emlak teberru etmiştir. Bu 
emlakın senevi geliri 18 bin lira· 
dan fazla tutmaktadır. 

B. Mehmed Sait kozoğlu, 
bu paranın talebeye yardım edil· 
mesi, iyi eser yazanlara ve keşif· 
te bulunanlara mükafat verilmesi 
gibi işlere tahsis edilmesini istemiştir. 

Ankara : 9 - ( Hususi mu· 
habirimizden ) - Hatay kadastro
suna itiraz müddeti hakkındaki ka· 
nun layıhası meclis umumi heyeti
ne sevk edılmiştir .. 

Buraa büyük rakamlardan 
bahsolunmaktadır. Eğer hakikaten 
Almanlar kendi iddialarına göre 
895,000 esir almışlarsa bile, bu 
milyonların çarpışması üzerinde 
fevkalade bir tesir yapacak bir 
rakkam değildir. 

Şurasını gözönünden uzak tutma
mak laztmdır ki, harp bir taraflı 
değildir. Bu taktirde Almanların 
da bu çarpışmalarda mühim zayi· 
at verdikleri kolaylıkla anlaşıla

bilir. Netekim Sovyetlerde Alman
ların bir buçuk milyondan fazla 
insan kaybettiklerini bildirmekte· 
dirler. Diyenlere müjdeler olsun: Sa

tış kooperatifleri birliği, ortakları. 
kilo bıışına beş kuruş kar da- taklarına dağıtan birlik; beş, altı, 

ğıtıyorl. O satış .--------------"' yedi kooperatifle 

Hem bunlar bizim ne vazi
femiz efendim?. Türk milletinin 
milli menfaatten mülhem, duy
guları vardır. Muhariplerden bir 
tarafa karşı, sırf Alman • Rus 
harbine münhasır olmak üzere, 
sempati bile besliyebiliriz. Fakat 

işte bu, bu kadardır; daha ileriye l 
geçemez. 

• Genmliğe bağlı Şahin yurdu 
köyünde Mahmut Sokollu ve Ah· 
met tarflarından yapılan araştır· 
malar neticesinde zengin bir de-

Layıha esaslarına göre, Türk 
tabiiyetinde bulunup esbabı mücbi· 
re dolayısile itiraz hakkını kullan· 
mak imkanından mahrum olanlar 
Halayın ana vatana avdetinden • 
evvel yapılan kadastro tesbiti Cenuptaki ilerlemeler 

ı.ı.ıoperatifleri bir· 1 YAZAN bölge müstahsi-

l •gi ki akla, haya· ı G line on defa fazla 

Şimdi iki taraf arasında, ce· 
reyan \ıalindeld kanlı boğuşma 

ile mütenasip bir halde, müthiş l 
bir propa{anda muharebesi de 
başladı. Rakamlar, tebliğler, tek· 

mir madeni bulunmuştur. numune· 
ler, tetkikat yapan maden mühen· 
disi Kenana gösterilmit ve made· 
nin evsafı beğenilmiştir. 

aleyhine, kadastro hakimi nezdin
de, bu kanun neşri tarihinden iti
baren altı ay içinde itiraz edebile
ceklerdir. 

B izzat Alman tebliğleri dahi 

gösteriyor ki, Rusya dahilin· 
de ilerlemek kolay olmamıştır. 

Ve olmıyacak. gibidir. Netice el. 
de edebilmek için Almanların bü
yük zayiatı göze almaları icabe
decektir. 

le gelmedik müş· G faydalı olabilir. 
killer içinde kuru · • Bu meşkür ham· Pamuk ihracatcılar1 bir

liği umumi heyet 
toplantısına haz1rhk 

lan Adana, Cey· mr lenin sabırsızlıkla 
han ve Tarsus kooperatiflerinden muntazırıyız. zipler, teyidler kıyamet gibi. 

Bunlara karşı lakayt kalmalı, 
Ankara istasyonunun ve Anado· 

• Konyanın Sille nahiyesine 
bağlı Tat köyünden ' 37 yaşında 
Ali adında birisi 16 yaşındaki kı

zı Aliyeyi tabanca ile vurup öl

dürmüştür. 

teşekkül ederek amirsiz, memur Kooperatif ve birlik Sİ· 
suz bir mevsim edinmiş ve en fe· Çukurova pamuk ihracatcılar 

birliği idare heyeti 12 ağustos 

1941 salı gün birlik binasında· top· 

lanarak önümüzdeki eylül ayının 
ilk haftası içinde yapılacak olan 
umumi heyet toplantısı hazırlıkla
rı etrafında müz.akerııtta buluna· 
caktır· 

Bu, Almanyayı İngiltere ve 
Amerika karşısında oldukça zaa· 
fiyete düşürebilecektir. Bunun için 
Almanlar yine müstahkem mevzi
lere doğrudan doğruya hücum 
yerine arkadan dolaşmak, ve ar
kadan sarmak şıklarını ihtiyar 
etmektedirler: 

na şartl .. rı göğüsliyerek bu netice- zindir 
ye ulaş ıııştır. Hiz, kooperatörler, 
kooperutıf ıerin ve birliğin, bu sene 
sadece zarar etmemesine çoktan 
razı idik; halbuki birlik, koopera· 
törlere kilo başına beş kuruş kar 
dağıtıyor. Bu S\)nuç karşısında, 
umarız ki, hiç olmazsa çiftçileri· 
mizden bir kısmı - önünde de, 

sonunda da kendilerinin de girece
ği - kooperatifler aleyhindeki ga· 
yet tabii ve pek beklenen tefeci 
propagandaı11na artık alet olmıya

lu ajansının neşriyatından başka 
hiç bir şeye inanmamalıyız. 

caklardır. 

Evet; küçük büyük sayın çift
çileri. Siz hu kooperatiflere gir
meğe, menfaatiniz. bakımından 

mahkOmsunuz. S~ hiç kimse icbar 
etmiyecektir; fakat hiç bir lüzum 
ve zaruret olmaksızın alınteri ge· 

lirinizin bir kısmını ~una buna 
peşkeş çekmekten, ıırünün birinde 
elbette vazgeçecek ve kendi ma
lınızı '1izı.at kendi teşkilatınızla 

satmak yollarına dökülerek men
f aatıııızın icablanna elbette boyun 
eğeceksiniı.. Kooperatiflere geçen 

sene girmediniz; belki üç sene, 
beş sene daha girmiyeceksiniı.; fa
kat, bilhassa sulhun avdetinden 

sonra, öyle cazib hadiseler ~~~Ş~ · 
sında kalacaksınız ki kaybettıgınız 

yıllara acıyarak vücudunuzla koo· 

peraiiflcre behemehal şeref vere· 
ceksiniz; bunu şimdiden not etme· 

nizi ve ıırünü gelince beni hatırla· 
manızı dilerim. Ege bölııresin<le de 

kısmen, bu böyle olmu~tu. Koo· 
peratifler aleyhinde ayak direyen· 
ler, iki faaliyet yılından sonra, 

teşkilata başvurmakta müs~bakaya 
girişliler. Bugün Ege satış koope· 

ralifleri birliği 14 milyonluk mu
amele içinde yuvarlanıyor. Belki 

önümüz.deki mevsimde bu miktar 
20 milyonu da geçecektir. 

Küçük; fakat pek yeni bir 
hadise: Temmuz ayı içinde pamuk 
maliyetini tesbit için Adanadan ve 
lzmirden Ankara'ya birer heyet 
davet edilmişti. Bu toplantıd a Ege 

pamukçuluğunu ancak ve sadece 

Tarım Satış kooperatifleri birliği· 

nin mümessili temsil etmiştir. Kısa 
bir müddet sonra Çukurovada da 
olacak şey budur. 

Kooperatifcilik ihracat-
cılığın lehinedir. 

Kooperatifçilik ~iç bir ~~şe~
külün aleyhınde degıldır. 

~ele ihracatçılığın tamamile le· 
indedir. Zaten kendisi de nihayet 

hir ihracat firması olduğuna göre 
buııun başka türlü olmasına mad· 
ddc:ın imkan yoktur. Kooperatifler, 

Çiftçilt!r!. 
Kooperatifler ve Birlik sizin· 

dir. Onların mukadderatına ancak 
siz hakimsini:t .. Elinizde 2834 nu
maralı bir kanun vardır. HükOmet 
size her zaman için müzah ret va· 
dediyor ve gösteriyor. Yarın, nor· 

mal günlerin avdetinde, muazzam 
fiyat şütleri bünyenize saldırmağa 
başlayınca o badireye ancak top
lulukla, kooperatiflerinizle ve koo
perıüifler birliklerinin üzerine açı
lacak hükOmet kanadile karşı ko· 
yabilirsiniz. Bu!lları düşününüz. 
menfaatlerinizi ölçünüz ve koope· 
ratiflere şimdiden kuvvet veriniz!, 
Sizin menfaatiniz memleketin de 
menfaatidir; bu itibarla koopera· 
tiflere iltihak edenler umumi men· 
faat içinde kendi menfaatlerini ko
rumuş olacaklardır. 

Kooperatifler birliği, Çukuro
va pamuk ihracatçıları birliğinde, 

her ihracatçı gibi, aza bulunuyor. 
Yani bölgemizdeki ihracat firma
larının arasına müstahsile ait bir 
ihracat firması daha ilave olunmuş
tur. Bu suretle hakiki ihracatcılar 

(Devamı üçüncüde) 

Fıkra bugürı kısa oldu; bu· 
rada bitti; fakat sütun dolmadı. 

Bugün Pazar. İsterseniz, 
hoşca vakit geçiresiniz diye, si
ze bir hilc.fıye anlatarak bana 

ayrılan şu sütunu doldurayım: 
Bir papas, bir haham ve bir 

hoca konuşuyorlarmış. Hoca 
- Haydin; demiş, biribiri

mize gücenmeden yekdiğerimiz~ 
beddua edelim. 

Diğerleri razı olunca hoca: 
- {<urban bayramı yakla

şıyor; kesilecek her koyunun ye
rine bir Hiristiyan ölsün .. 

Demiş; Papas da şu cevabı 
vermiş: 

~ 
- Bizim de Paskalya yak· 

laşıyor. kırmızıya boyanan her 
yumurta için bir mi\slüman ölsün .. 

~ 
Bu münasebetsizlik karşısın

da sükut ettiğini görünce ikisi 
birden Hahama sormuşlar: 

- Sen ne diye susuyorsun; 
bir şey söylese:•• e? ... 

Haham ciddiyetle 
- Ne söyliyeyim; demiş, 

ikiniz de lazım olanları söyledi
niniz; ikinizi de Allah işitsin .. , 

Ali kızını sevmekte idi. Bu 
sevki köyde şayi olunca evde ka
rısı ve kızı ile kavgaya tutuşan 
Ali neticede tabancasını çekerek 
genç kıı.ını öldürmüştür. 

• Ankara valisi Nevzat Tan

doğan iki ay mezuniyet almış 
'lstanbula girmiştir. 

• 3697 sayılı kanunla 31.500-
000 lira olark kabul olum.n inhi· 
sarlar umum müdürlüğü mütadavil 
sermayesinin 36.500.000 liraya çı· 

karılması hakkında yeni bir kanun 
layihası hazırlanmıştır. 

Bu mütedavil sermayenin he
nüz temin edilmemiş olan kısmı 
inhisarlar umum müdürlüğünün 
1938 ve 1939 mali yılları varidat 
fazlası ve 1940 mali yılı varidat 

fazlasının henüz. hazineye ödenme-
ıniŞ miktariyle karşılanacak müte· 
bakisi 1941 ve müteakip mali yıl
lar varidat fazlasından mahsup 
edilmek üzere Maliye ve Gümrük 
ve inhisarlar Vekaletlerince müş· 
tereken teshil edilecek esaslara 

göre temin olunacaktır. 

Yeni ekmek 
Yarından itibaren şehrimizde 

yalnız buğday unundan yapılmış 
ekmekler satılığa çıkarılacaktır. 

Beledive fiat mürakabe komis· 
yonunun kararına kadar bu yeni 
ekmeklerin 950 gramına 14 kuruş 

fiyat tesbit etmiştir. 

MUHASİP 
ARANIYOR 
T ALIP OLANLARIN 

T ARSUST A SEBAT ÇIRÇlR 
FABRiKASINA MORACAT
LAR 1 . 
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Bu suretle çok daha az zaıyı
at vereceklerini ummuşlardır. Bun· 
dan dolayıdır ki, Alman plan· 
larında hafif bir değişiklik göze 
çarpmaktadır. Mesela, bu meyan
da Şimaldan daha çok cenupta 
bir tazyik yapmak imkanları aran
mıştır. Kiyef'in cenubunda Belya
Çerkov' dan ilerliyen kuvvetler 
Uman'a varmışlar ve burada bir 
çevirme hareketi yapmışlardır. Di
ğer kuvvetler, Dinyeper'in sağ 
sahili boyunca yürümekte ve bu 
nehrin kapattığı vadiyi temamen 
ellerine geçirmeğe uğraşmaktadır· 
lar. Bu suretle Balta şehriyle be
raber bütün Moldavya cümhuri
yeti, Odesa harp limanı, N. Ko
layf limanı, ve hatta daha şimal
de Elizabetgrad'ın alınması hedef 
ittihaz edilmiştir. 

( Devamı Üçüncüde ) 
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il 
nımda bulunması laı.ım. Orada, sükünet 
içerisinde mühim bazı meseleleri tetkik 
edeceğim. 

Haydi, katibeme derhal gelmesini 
söyleyin. 

-Fakat ekselans belki de bir bavulla 
çamaşır falan almak istyecektir. Derhal 
gelebilir mi? 

-Emrime bir otomobil ve bir uşak 
verin. Valnoris bir saate kadar sl\raya 
gelmiş olmalı ..• 

-Baş üstüne şef. 
Klaynof çıktı, Hayret içinde indi: 
Stefan Taldek en sevdiği kırmalika

neı.i Kovitzora Vanorisi de götürüyodu. 

Bu o zamana kadar görülmemiş 
bir hadise idi. Kovitzara, bi~ kadın, hat· 
ta güzel bir hizmetçi kadın bile götürül· 
memişti. 

Klaynof güldü, yoksa? Valnoris şefi 
elde etmek için can atan kadınların hep
sinden kurnaz mı çıkmıştı? 

Taldek'in emrini Valnorise tebliğ et
tiğ zaman, karşılayış şeklinden manalar 
çıkarmak üzere ona dikkatle baktı. 

Lak.in genç kadın hiç bir şey bel· 
li etmedi, kemali sükunetle: 

- Peki, dedi. Ekselansın emirlerine 
amadeyim. Nereye gidiliyor. 

Emniyeti umumiye müdürü cevap 
verdi: 

- Meçhul bir yerel ... 

N d k? B ı'tiınadınız yok 
e eme ana 

mu? 
Estağfurullah! Fafat ş~~i~ em.ri 

katidir ve adeti böyledir, gittıgı y~rın 
neresi olduğu kimseye söylene~e~. sa
seo bu seyehat Sen Veslasta gızlı tutu-

lacaktır. 
· l ben bavu- Pek ala. Müsaadenız e 

lumu hazırlayım. 

Klaynof sükOtu hayale 
tibenin af'zından bir şey 
Üstelik şüphelerini sarayda 
masına vazifesi manidi. 

uğramış, ka
kapamamıştı. 

kimseye aç-

Şefin bir istirahatten ziyade işikane 
bir maceraya benzeyen seyahati . etrafın. 
da dedikodu yapmak zevkinden bıle mah. 

rumdu. 

Militza düşünüyordu. Marfan.ın affını 
temin dttiği gün diktatörün, o zamana 
kadar tasavvur ettiği gibi, yekpare grani. 
ten, kalbsiz bir mahlOk olmadığını anla-

mıştı. 

Taldekin kalın zırhından bir halka 
kopmuş, biran merhamet Vt'. uluvvu ce
nap göstermişti. 

Şimdi iş çorap söküğü gibi gidebi-

lir ve Militza ustalıklı davranırsa bütün 
zırhını yavaş yavaş söküp atabilirdi. O 

zamaıı~. 

O zaman ne yapacaktı? 
Y apacaj'ı sarihti, dUşmanının ıukutu-

na daha iyi çalışabilmek için onun daha işte, şimdi bir haftalık bir tatile ka· 

fazla itimadını kazanacaktı. 

Militza pencereyi açtı. Otomobilin 

geldiğini kendisine haber vermelerine İn· 
tizaren, bir kaç dakika pencereye yasla· 
lanıp dışarısını seyretti. 

Mutedil iklimin süratle gelen ilk ba
harı, dekoru bir kaç gün içinde değiştir· 
mişti. 

Masmavi bir gök yüzünün altında, 
şehrin bütün damları,Jrnvetioi göstermekte 
acele eden gü'leşin ısıklariyle pırıl pırıldı. 
Şatonuu bahçesi yeşillikle dolmuştu. 

Havanın kokusu bile değişmişti. 

Ratıp bir toprak kokusu ile karışık 
çiçek kokusu genzi okşuyordu: 

-ilk bahar! .. 
Aylardanberi öldürücü bir şt:kil de 

çalışmış olduğu için istirhata fevkalade 
ihtiyaç hissetmekte idi. 

O anda arzusu en saf ve masum bir 
arzu, bütün genç kızların arzusu idi: 

llk bahardan istifade etmek! 
Bütün endişelerinden, intikam hisle

rinden kurtulup bir müddet için başını 
dinlemek ihtiyacında idi. 

Aylardanberi gece gündüz çalışmış 
hislerini ve düşüncelerini saklayıp rol 
yapmıştı! şimdi bunlarda uzaklaşmak 
i~tiyordu. Zihni de ciğerleri gibi havaya· 
temiz havaya muhtaçtı. 

vuşuyordu. Mariya dö Bolsberg Militza 

Valnorisi, ve Militza Valnoris dö kontes 

Mariya dö Bolsbergi bir hafta müddetle 
unutacaklardı. 

Dönüşte teşkilat ark.adaşlarını, hare

ketinden ancak bir kaç dakika evvel ha· 

berdar edildiği cihetle kendilerine malü· 

mat veremediğini, bulundukları yerden 

de haber göndermek imkanını bulamadığı 
nı söylerdi. 

Karın vermişti. Bu bir haftalık tatil 

esnasında başka biç bir işle meşguil ol-

muyarak yalnız ilk bahar dan 
düşünecekti. 

Fakat, Taldek? .• 

istifadeyi 

Diktatör orada kendisine karşı nasıl 

davranacaktı? 

Marfanın affı ile neticelenen heyecan 

lı mülakatlarındanberi münaseb,,tlerinde 

değişen bir şey olmamakla beraber genç 

kadın onun kendisine bakışlarında, hitap 
ettiği zaman ahenginde bir başkalık sez· 
mekte idi. 

Titredi. Taldek onu niçin beraberin· 
de götürmek istemişti? lş, şüphesiz bir 
bahane idi. 

( Devamı var ) 
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vafak olmuştu .• Biraz evvel soldan 
ateş eden çetenin biraz sonra sağ

dan bir kıyamet kopararak yeni 
yeni feryadlara sebep olması bir 
şaşkınlık doğurmuştu. Bu şaşkınlık 
çok çabuk geçmiş, fakat Gavur 
İmam yapacağını yapmıştı. 

Kırk sekiz saat dört yüz kişi· 

nin muhasarası altında kaldıktan 

sonra , tek yaralısını da kurtarmak 
suretile , çemberi kıran Gavur 
imam çetesi ne kıratta bir varlık 

olduğunu herkese anlatmış oluyor
du. Hele sabahleyin , ortalık açıl
dıktan sonra, tespit edilen 14 ölü 
ile 63 yaralının feci manzarası mu
hite dehşet saçmıştı. 

la bu bakışın farkında bile değil· 

di. O yerde can çekişerek debe
lenen zaptiyenin halini derin bir 
memnuniyet içinde seyre dalmıştı. 

Nitekim istimanından sonra 
Boladanda kendisine soruyorlar: 

- Efe; ne diye durup durur· 
ken adam ö ldürürdün? .. 

Givur imam ağır ağır 
vahı veriyor: 

- insan debelenirken 
gidiyor .. 

şu ce· 

hoşuma 

Ali Molla, zaptiyeyi hareket
siz kalıncaya kadar hazla, zevkle 
seyrettikten sonra Mahmud beyin 
bakışiyle karşılaştı. Bu bakışlardan 
ürkerek mütebessim bir eda ile o· 
na seslendi: 

Japonya Mosk ovadan 
talepte buluamamış 

Tokyo: 9 [a. a.) - Resmi bir 
menbadan bildirildiğine göre, Ja
ponyanın 'vloskova'da taleplerde 
bulunduğu h.akkıoda dolaşan şayi
alar tamamen asılsızdır. 

Vaşington : 9 [a. a.] - Kor
del Hal, gazeteciler toplantısında 
yaptığı beyanatta Almanyanın ye
ni fütuhat düşünerek batı yarım 
küresinin peşinde olduğunu bildir
miştir. Nazır, Japonyanın pasifikte 
çevrilmesinden bizzat kendisioin 
mesut olduğunu ilave etmişt!r. 

"Japonya iktisadi bir ahla
k a çenberine sokulmuştur,, 

.......................... _ 
danı esir 
d Üş t Ü --
Uk raynada 
103000 Rus 

• 
esır alındı 

Avrupa toprağına ih
raç edildiği gün 
Londra 9 a.a - Nafia neza

reti parlemento müsteşarı bir nu· 
tok söyliyerek ezcümle demiştir
ki : 

( lngiliz kıtaları şimdi Hitle
rin ayağının altında ezilen kah
raman müttefiklerimizden birinin 
toprağına ihr• ç edildikleri gün 

1 
bütün lngiliz kalpleri sevinçle 
çarpacaktır. Naziler tarafından 

ezilen, mağlup edilmiş bulunan ve 
aç bırakılan, fakat sulha aşık 

bütün bu insanların yiğitlerimizi 

• • • 1 
Korkudan rengi kireçleşmiş - Canım nallamak istiyordu; 

bırakmadın. Herifi büsbütün elim· 
den kurtarırsın diye bu işi yaptım. 

- Buraya bak efe; sana yal· 
varırım, bir daha böyle olmasın .. 

- Peki.. 

Tokyo: 9 (a. a.] - Japon 
hükOmeti namına beyanatta bu. 
tunmağa mezun şahsiyet demiştir ki: 

Buradaki kanlı mu
harebelerde Rus 

zayiatı 200000 i 
bu 1 d u 

Berlin 9 (a.a) - Alman baş· 
kumandanlığının tebliği: 

heyecanlı bir surette ve ne kadar 
minnetle karşılayacaklarını tasav

...,::r ediyor musunuz. ) 

Almanlarıo 9 binden fazla Rus 
tayyaresi tahrip ettikleri halde 
hava üstünlüğünü eldd edememiş 
olmaları da dikkate şayandır. 

bir zaptiye neleri muttas ıl ağlıya

•• k yalvarıyordu. Ali Molla küçük 
bel bıçağile toprağı çizerek oynu
yordu. Onun tabiatı bu idi; belin
den bıçağını çıkararak toprakla 
oynamağa başlar, başlamaz karşı

sındakini ölüme mahktlm ettiği , 
arkadaşlarınca, derhal anlaşılırdı. 

Ali Molla, yukarıda da bilmünase 
be arzettiğimiz veçhile Lir sadist 
idi; insan öldürmekten zevk ah· 
yordu. 

- Mahmud beyi Ben bu he
rifi nallıyacağım .. 

- O da ne demek efe ? A-
dam nallanırmı ?. 

- NaU.nır ya.. sen Muğlalı 
Kerim oğlunu hiç işitmedin mi ? .. 

- işitmedim efe .. 
- Amma yaptın ha .. Ben köy 

imamı iken bunları biliyorum da 
sen kos koca bir yörük beyi ol 
da bilme ... 

- Hiç duymadım efe 
- Bak anlatayım da ( Zapti-

yeye işaretle ) bıı herif te dinle
sin; ona göre tabanlarını hazırhı-

sın ... 
Biçare jandarma neferi müte

madiyen ağlıyarak : 

- Benim ne kabahatım var 
efe? Fukara bir adamım. Allah 
lillah rızhsı için bana dokunma. 
Çoluk çocuğum var diye ya l varı

yordu. 
Gavur imam oralarda bHe de

ğildi. 
- Bak dinle Mahmud bey 1.. 

Muğlanın pisili köyünden bir Ke· 
rim oğlu varmış. 

- Yen ilikte mi bu ? 
- Yok canım; Çakıcı Meh-

medin babası Koca Çakıcı zaman
larında .. Yanında da Ger A rap 
dedikleri hemşerisile Kıbrıslı Ali 
namında biri varmış. Hepsi üç ki· 
şi... Bu Kerim oğlu zaptiyeyi tut
tu mu ; hemen atının nallarını sö .. 

küp herifin tabanlarına çakarmış .. 
Biçare zaptiye bunları c:iuyduk· 

ça perişan oluyorc'u. 

- Ben de bu herife nal ça· 
kacağım ... 

Mahmud bey ~aşlarını çattı. 

- Peki; sebep ne? 
- Canım öyle istiyor. 
- Senin canın böyle vahşi 

şeyler istemez. Sen yiğit bir efe
sin; Kerimoğlu kimbilir nasıl aşa

ğılık bir şeydi .. 
Mahmud Bey hunhar adamın 

efelik hissiyatına müracaat ede
rek önünü almağı itiyad edinmiş

ti. Şimdi yine ayni silahı kullanı

yordu: 

- Şu adam elimize geçdi. 
Kabahatı yok, fukaranın birisi; 
kendisini ne diye öldürelim, neden 
tabanlarına nal çakalım? .. Sen bu 
haksızlığa razı olmazsın .. 

- Salıverelim ha?. Amma da 
yaptın Mahmud bey .. 

- Bir adamı sebepsiz öldür-
mekte menfeat ne efe ? Sonra 
Kerimoğlu ne olmuş? ... 

- Bu Kerimoğlu vukuat ya· 
par, sıkışınca denize kaçarmış •• 

- Denize mi?. 
- Evet; yarı kaptan bir şey-

miş. Sonra teslim olmuş; dama tık
mışlar, lzmir hapsanesinde kahve
cilik yaparmış. Orada da tek dur
mamış, Akka kalesine sürmüşler. 

Oradan bir gece kaçmış. 
Ali Molla bunları söylemesile 

kurşunu sıkması bir oldu. Mahmud 
beyin jandarmayı salıvermesinden 
korkarak ansızın tabancasını çek-

iş ve biçare zaptiyeyi alnından 
vurmuştu. 

Mahmud bey iki ad ım geriye 
çekilerek Gavur imamın yüzüne 
dik dik bakmaia başladı. Ali Mol-

Ali Mollanın hususiyetlerinden 
biri de vaka yerinden derhal u 
zaklaşmaktı. Çete bir yerde bir 
vaka yaptı mı, vaka mahallinden 
inanılmıyacak kadar uzaklara, ina
nılmayacak kadar kısa bir zaman 
içinde gider, oralarda görünürdü. 

Bundaki maksad ; 

- O vakayı Gavur imam yap-
mamıştır; vaka günü çet~ falan 
tarafta görünmüştü. 

Dedirtmekti. Hakikaten vak· 
a mahallile çetenin göründüğü yer 
arasındaki mesafe başkaları tara· 
fından bu kadar süratle aşı la

mazdı. 

Gavur imam bu sefer de öyle 
yaptı ve zaptiye ölür ölümez çe
teyi derhal tahrik ederek Alaşeh
r in fnegöl nahiyesi civarında gö· 
ründü. iki günlük yol bir günde 
katedilmiş ve çete, şoseye hakim 
bir noktada yerleşmişti. 

Gavur imam da kızanları da 
29-30 yaşlarında, genç, dinç ayak
lı delikanlılar olduğu için çok yü
rürlerdi. 

işin d ikkate değer ta ra fı ş u 
id i ki Ali Mollada softalığa a id 
hiç bir itiyad ka lmamış, sa bık köy 
imamı bir müddettenberi ışu iş

rete de başlamıştı. Artık nerede 
düğün varsa ansızın oraya iniyor, 

ara sıra köylerden kadınlar kal
dırıp oynatmağa koyuluyordu. 

lnegöl havalisine indiklerinin 
üçüncü günü idi. Givur imam ave
nesile birlikte bir derede oturu· 
yordu. Karşıdan bir sürü sığır gö. 
rünmüşt ü. Bu sığırlar tüccar ma• 

lı ve bir parti halinde Eğirdir ta
rafındaki Atamas dağlarından ge
tiriliyordu. Beş çobanın idaresinde 
gelen sürüyü llucalı Vasi! ismin
de bir Rum yürütüyordu. 

Aii Mollk sürüyü çevirtti 
çobanları yanına getirterek : 

- Sizin başınız kim ülen 
Vasif cevap verdi : 
- Benim .. 
- Bu sığırlar kimin ? 

ve 

? 

«Eden t•rafıodan Avam ka
marasında yapılan ·beyanatın hila
fına olarak Amerika ve lngiltere· 
oin Japonyayı askeri, siyasi ve 
iktisadi bir abloka çeeberine sok. 
tuklarıoı Japon hükOmeti beyan 
etmek mecburiyetindedir. Eden'in 
beyanatı Japonyada derin bir tet· 
kik mevzuu olacaktır. Fak at ln
giliz büyük elçisinin lngilterenin 
Japonyayı biç bir suretle tehdit 
etmek arzusunda olmadığı hak
kında kati beyanatta bulunduğu. 
nu zannetmiyorum.» 

Japonlar bir A merikan 
ıemisini tevkif ettiler 
Şanghay: 9 [a. a.] - Japon 

bükOmeti namına beyanatta bu
lunmağa mezun şahsiyet, Japon 
donanmasın ı n dün Yantsey önle~ 
rinde bir limanda bulunan Meiyo 
Amerikan petrol gemisini çevirdi
gını ve bu geminin hamulesini 
teşkil eden 2,000 varil petrolün 
müsadere edildiğini bildirmiştir. 

Sözcü, Amerikan gemisinin 

Y antsey mıntakasındeki Çin çete· 
!erine petrol götürdüğü için tevkil 
olunduğunu ilave etmiş tir. 

lngiliz tayyareleri Ak· 
denizde bir gemi kafi
lesine hUcum ettiler 

Londra 9 { a - a ) - lngi

liz hava nezaretinin tebli ği : 
Tayyarelerimiz Akdenizde lyam 

peduza adası açıklarında 6 torpido 

muhribinin refahatınde olarak iler
lemekte olan 6 ticaret vapurundan 

mürekkep bir düşman vapur kafi
lesine muvaffakıyetli bir hücum 

yapmışlardır. 8000 ve 6000 tonila

toluk iki ticaret vapuru batırılmış· 

tır. 8000 tonilatoluk diğer bir ti

caret vapurunada 2 ağır bomba 
isabet etmiştir. 

Atlintikte 6 lngiliz va
puru batırıldı 

Berlin : 9 ( a - a ) -
man denizaltıları Atlantikte 

Al
kuv· 

vetli bir himaye altında seyretmek· 

te olan bir vapur kafilesine men· 

sup 6 lngiliz vapuru batırmışlar· 

Son fevkalade tebliğlerle bil
dirilen Ukrayoadaki yeni harekatın 
neticeleri şu ilk büyük muvaffaki
yetlerle tahakkuk etmiş bulunmak
tadır: 

Alınan malOmata göre general
fon Lörün hava filosunun yardı
miyle altıncı ve on ikinci Sovyet 
ordulariyle 18 inci Sovyet ordusu
nun bazı kısımları, yani tahminen 
25 piyada dağ ve tank tümeni im
ha edilmiştir. içlerinde 6 ıncı ve 
12 inci ordu başkumandanları da 
dahil olduğu halde 103000 esir 
alınmıştır. 317 tank, 838 top, kül
liyetli sair h&rp malzemesi ve bu 
meyanda 5250 kamyon ve yüklü 
trenler iğtinam edilmiştir. 

Dü>man kanlı ve vahim zayi· 
at vermiştir. Düşman zayiatı şim

diya kadar 200000 raddesinde tah
min edilmekt .. dir. 

Savget iebl iği 

Moskova 9 ( a. a. ) - 8 Ağus· 
tos Sovyet tebliği, Kıtalarımız 

Keksbolm, Smolensk, Koresten, Bi
yela, Çerkof istikametlerinde ve 

Estonya cephesi kısmında düşman
la harp etmektedirler . Hava 

kuvvetlerimiz düşman motörlü cü· 
zütamları na, piyadesine ve tayyare 
meydanlarında tayyare lere darbe
ler in dirmişlerdir. 

lngiliz ler Alman tebliğini 
nasıl tefsir ediyorlar 
Londra 9 (a.a.) _ Uzun Al

man tebliğinde ilk göze çarpan 

n~kta, tebliğin hiç bir yeni ,hava
dıs vermemiş olmasıdır. Alman 
tebl ... M ıgı oskova, Leningrat ve Ki· 
yel hedeflerine doğru göze çarpa 
cak bir ·ı · h k d' .... 1 erı are et kaydedeme-
I ıgı ıçın halkı Almanların Rus· 
ara verdirdiği zayiatla teselli et

mektedir. 

Fakat maalesef bu rakkamlar 
iki taraflı bir silahtır. Eğer nazile-

rin 13145 zırhlı otomobil, 10288 
t~p, 9082 tayyare tahrip veya iğ. 
tınam ettikleri doğru ise iltrleme· 

nin imkansızlığı izah ed"l 
V 

ı emez. 
eya Rusların malzeme ı' ht"t t 

b 
. ı a ının 

Almanların takriben 3 milyon 
kadar tahmin ettikleri Rus zayia
tına gelince; bu rakkamıo her gün 
neşredilen uzun ölü ve yaralı lis· 
lelerinden endişe duyan Alman 
halkını teselli etmek için verildi
ğine şüphe yoktur. Diğer bir nok 
ta da, Rus yüksek kumanda he· 
yetinin haftalar geçtikce mücade
lenin neticesi hakkında iİimadının 
artmasıdır. ilk defa olarak Rus 
yüksek kumanda heyeti Almanla
rın göz koyduğu Mos~ova, ve Ki 
yel gibi şeh irlerin müdafaa edile
bileceğinden nikbin bir eda ile 
bahsetmektir. 

Berlin 9 (a. a.) - Düşman 
hava kuvvetleri dün gece Alman
yanın şimali garbisi ile şimal mın
takaları üzerinde faaliyette bulun
mnşfur. Berline kadar tlerlemek 
t-~ .. t b "'iinde bulunnan bir kaç 
dliş 11J11 t tyvarto:si .,dafi bataryala
rımı.t tar_f nJ.1 11 geri dönmeğe 

mecbur edildığinden hiç bir hasar 

olmamıştır. iki düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Beş Rus vapuru bombalandi 
Bertin 9 (a.a) - Alman tay· 

yareleri 7 ağustosta Dinyeperin 
mansabında Uçakof limanına hü
cum e t miş lerdir. Şimdiye kadar 
a lınan malumata nazaran 3 bin 

tonilatoluk bir şil•p yakılmış ve 
ceman 15bin tonilatoluk diğer dört 
va~ur da hasara uğratılmıştır. 

Avustralya tehlikede -
Ai~~yit_ 9 a.a Avustralya 

başvekılı bır nutuk söyliyerek A
vustralyanın tehlikede olduğunu be

yan etmek suretile vahim bir nu
tuk ihtarda bulunmu~tur. 
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Yüze sene yaşamak için ne yapmalı 

? ... Bu mesele vakit vakit ortaya 
atılır, bir çok mütelaalar bayan edilir. Bir Fr
ansız gazetesi yüz sene yaşamak meselesini 
yenid~n bahis mevzuu ederek diyor ki: 

« Yüz sene yaşamak için ne yapmak Ja. 
zım geldiğinde bir türlü ittifak edilmiyor: 103 

yaşında iken vefat eden Fransız doktorların
dan ve tıp akademisi azasından profesör Gu
eniot insanların fazla et yediklerinden bahse· 

hder ve sıhati korumak için et değil fazla seb· 
ze ve meyva yemek lazım geldiğinde ısrar 

ederdi. Profesör az içmek şartiyle şarabın da 
vücud için faydalı olduğunu söylerdi. 

Geçen asırda Frasanda, Chembery civarın· 
da bir kadın 121 yaşın'da ölmüştü. Bu kadın 

hemen yalnız kahve ile beslenirdi. Günde 30 
fincan kahve içerdi. 

Sırbistanda bir karı koca evlendiklerinin 
yüzüncü yılını kutlamışlardır Koca 123, ka
dın 119 yaşında idi. Bunlar hususi hiç bir re· 

jime tabi olmamışlar, herkes gibi yemişlerdir. 

Koca hergün beş on sigara ve bir kadeh de 
içki içerdi. 

120 yaşında olan Tomaza Garga adında 
Meksikalı uzun müddet yaşamasını çolı: soğan 

yemesine a tfederdi. 

Kahve ile bes enen kadın ! 
I Yüz yaşını geçen Anna Lunghi adında bir 
talyan kadını uzun müddet yaşamak ; in hid· 

de ti en k d" - · · "d ç k meme lazım gel ıgını ı dia ederdi. Bu 

adın: « insan hiddetlendikçe Ömrü kısalır » 

derdi. Jean Maulııy adı nda bir Fransız da bu 

fikirde idi, « 120 yaşına hiç hiddetlenmemek 

sayesinde geldim » derdi. Yüz seneden tazla 

yaşamak için daima neşeli olmak lazım geldi
ğini iddia edenler çoktur. » 

Çinko ve 
ınsan 

• 
mantardan 
vücudu 

Londrada muh-
telif kumaşların 
sıcaklığı muha· 
faza kabiliye· 

tini ölçmek için mühim bir tecrübe yapılmıştır. 
Bu maksatla çinko ve mantardan bir insan vü· 

cudu modeli imal edilmiştir. Modelin içi boştu, 
buraya sıcak su dolduruluyordu. Bu suretle 

ısın_an modelin üzerine muhtelif kumaşlardan 

elbıseler giydirilerek kalori miktarı ölçülüyor
du. 

Erkek elbisesi olarak yünlü bir elbise, bir 

yelak ve poplin bir gömlek, kadın elbisesi ola

rak hafif yünlüden bir elbise ve kombinezon 
ıriydirilmiştir, Tecrübede oda içinde erkek ol· 

bisesinin kadın elbisesine n:ızaran ancak yüzde 
iki daha sıcak tuttuğu anlaşılmıştır. Rüzgarlı 

açık havada bu fark yüzde yediyi bulmakta
dır. 

Tec~übe, -~skimi~ elbisenin yenisı kadar iyi 
ısı tmadıgını gostermıştir. 

Sıkı elbiseler bol elbiselerden fazla ısıt· 

maktadır. En fazla mtan, doğrudan doğruya 

ten üzerine giyilen yün faniladır. Bu fanila vü
cudü soğuktan çok muhafaza ediyor . 

• 
Dünyanın en büyük 

teleskop u 

Dünyanın en 
büyük telesko
pu Amerikada 
Vilson rasatha

nesinde bulunmaktadır. Bunun kutru 2 metre 
54 santimetredir. Camı bir parça olup 34 san· 

timetre kalınlığındadır ve dört buçuk ton gel
mektedir. Camın traş edilmesi için beş sene 
uğraşılmıştır. 

Amerikalılar şimdi kutru 5 metre olacak 

yeni bir teleskop yapmak 

lamış lardır. Bu teleskop 
Diego civarında Palomar 
neye konacaktır. 

için uğraşmağa baş

Kaliforniyada San 
dağındaki rasatha-

3 

Alman Sovyet 
harbinin son 

inkişafları 
- Baştarafı ikincide -

Cenuptaki hedefler 
Almanlar.ın bu cenuptan yap-

tıkları ılerlemelerle gözönüne 
aldıkları hedef hıç şüphesiz Dinye
per'i atlayarak Kırın'a vasıl ol
mak, oradan Don nehri havzasını 
sararak Kafkasya ıstilası imkanla . 
rını hazırlamaktır. 

Çünkü bu sur•tle hem aradık
ları iptidai maddelerin menbaına 
varmış olacaklar, hem de buıptıdai 
maddeden Sovyetler Birlığıni mah
rum edec~kl~rdır. Sonra alttan ya .. 
pıiacak bır ılerlemenin en bliyLik 
hızmeti müstahkeu:ı mevzıJere yarp
mamak olaca~tır. Çün~ü Sovyet
ler naha zıyade garpten gelecek 
hır tehlıkeye karşı tedbırlerını al
mışlardır. 

O halde Almanlar bütün Sov
yet - Alman cephesini büyük 
kayıplar pahasına tazyi.K edecek 
yerae daha kolay nuhız ve yayıl
ma ımkanları aramayı daha muva
fık bulmuşlardır. !fondan dolayı· 
dır kı, cenup cephesinde mareşal 
List'e karşı mukavemet eden ge
neral Budıyeni ordusunun mukave· 
met derecesi, Sovyet - Alman 
harbinde çok mühim bir rol oyna· 
mak, ve hatta harbin mukaJdera· 
tını tayın etmek istidadındadır. 

Şimal cephesi 
Şimal ceph~sine gelince,Almanlar hiç 
şüphesiz, Smolensk- Moskova oto
mobil yolu Uzerınde ıJerJemegi de 
~hmal etmiyeceklerdir. Eğer Alman 
ıddıalarına göre burada 350 bin 
esır alındıgı doğru ıse Napolyon 
y~lundan Moskova üzerine yürü. 
yuş çok kolay olacaktır. Çunkü 
Sovyetlerin bu mıntakayı kolayca 
takvıye etmeleri ımanları kalmamış
tır. 

Bir çolı: demiryolları · Alman· 
lar tarafından ke.ılmiş, şoseler bo 
zulmuştur. liuna ragmen Mosk.ova 
Öntinde ve bu şehrın 13Ô kılomet 
re kadar garbında ve garbı cenu. 
bunda kuvvetli bır mudalaa hatta 
r.• daha vardır. Burada çuk şıddet· 
1ı bır müdataa yapılacagı . muhak· 
kaktır. Lenıngrat cenubunda da 
vazıyet aynıdır. Buna ragmen Al
manJar MosKova ve Lenuıgrat •lS· 

tikametJerındeki hareketlerı ıhmal 
etmıyecellterdir. 

Hahusus Leningrat, şimalde 
Ladogo gölünün ıkı sahilınaen ya
pılan IDU:jterek r-ın Alman ıler· 
lemesıle de tehdıt altındadır. Fa
kat buradaki hareket daha çok 
Murmansk.- Leriıngrat yolunu kes
mege ve muhtemel bir lugitiz yar 
d~mını öuJemege matuf olduğu 
soyJenebıhr. 

Netıca 
Umumi vaziyetı bu suretle hü· 

13.sa ettıkten ~onra yıne .hareket 

mıntakamıza gelelım: Sovyet mu· 
kavemetı. Almanların hıç de umma
dıkları bır şekılde tezahür etmış 
ve onları kış_a dogru süruklemege 
b.aş1amıştır. ::>ovyet Husyada gıri
şılen harbin gecı~mesı Alınan plan
İJ.rınıu tatbiKında bır veya btr kaç 
haft .. tık degıl, belkı bır _yıllık bır 
tehır husule getıreccktır. 

işte bu teehhür ışleri oldukça 
ak.:i.ı.tacaktır. <_;unkü madalyanın 
bır de ters taratı vardır. 

_Almanya, ::>ovyetter cephesinde 
gu~en gune zayıllar ken, lngıtte
r~. ırleşık Aınerıka ile beraber 
gunden gline gelışmekte ve hazır 
lı l<larını tamamlamaktadır. Dıger 
taraftan lngılız tayyareleri sabah 
akşam Alman sanayi mıntakaJarını 
bombalamaga devam etmektedır
ler. 

~ütün bunlar Almanyanıo hem 
harbı bır an evvel bıtirme~ıne mani 
olmakta hem de harbın bıtmeii 
için tayin edılen müddeti uzatmak 
tadır. 

işte son haftalarıo siyasi ve 
askeri inki~altarından çıkan netı· 
ce ve mana budur. Hundan dola
yıdır ki, Almanya, Japonyayı bir 
an. evvel Sovyet Rusyaya karşı 
mudabaleye sevk etmektedir. 

K ooperatife, önün
de sonunda her 
çiftci girecek 

/Devamı İkincide) 
kooperatıfler birligioi kucaklamış 
oldular. ihracat firmaları kend " 
meslekdaşlar. aleyhinde bulunmak'. 
tan çok u~ak müesseselerdir. On
la_rın .ş~re~~, mesleki vakarJarı ken· 
dılerını boyle güçlüklerden mene· 
der. O halde dıkkat ediniz: Size 
ancak .. buğuntucular, tefeciler, yüz
de yuz faızcıler kooperatiflerin 
aleyhinde bulunacaklardır. Bu gi
bilerin fahiş ıkazançlarına paydos 
borus~ çalınmaktadır; feryadlarınıo 
sebebı budur; artık müstahsili ke
yiflerine göre soyarak huzurların· 
dan, uşakları gibi, kovamıyacaklar· 
dır. 

Çukurova pamuk tarıın satış 
kooperatifleri birliğinin ilk aksak
lık ve acemilik seneainde ortakla .. 
rına 180 bin liralık k.irJı bir 
blinço 0 çıkarması h~kikah Önümü
ze Sbtmi~tir: Bu ... hakıkate karşı hiç 
bir müstahsıl goz kapayamaz. Biz 

' güneşten görme kabiliyetini kaybe-
den yarasalar değiliz. 
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YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM ÇAKICI EFE Macaristanın en büyük facia artisti dehaktir 

Paul Javor'ın yarattığı mevsimin en nefis şaheseri 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektiği malOmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkaralması husu· 

sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 

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

yakında piyasaya çıkarllacakt1r. ÇAKICI EFE ro anı baskısının azllğı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isinılorini yaz
d1rmalar_ı_nı, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (103) 
kuruş gondererek bu fırsatı kaçırmamafar1nı tavsiye ederiz. 

A D R E S : Adana M erk e z Oteli Altında 

HO O OG U K S .. 

: .................... : 
ıMACARı 
ı ........... o ........ ı ............................... : 

iSENFONi i ı : .............................. : 
Sinema harikasmın ilk iraesi şerefine büyük sinema müsameresi 
Çardaş früsti ,ıler, baş döndürücü çiğanlar, harırnlade balalaykalar 
ve hunlar arasında geçen heyecanlı, hazin ve büyük bir aşk romanı 

Hiç bir filmle mukayese edilmiyecek olan bu 
şahane filmi mutlaka görmenizi tavsiye ederiz 

iLAVETEN: 
Enson harp jurnah ve BORIS KARLOFFm 

Temsili korku ve dehşet filmi 

.4!illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!m111111111:111mnıııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııi111~ : 

ASR SifNİMA"'NıN 
~ V AZLll< BAHÇESİ IF. .. 
= BU AK AM 
=== • • • •_.,a,•:•.:4!,mr~·=·=·=·::;ııs:i:~ • • •.. • • • == 

::.j~; ~ EKf !~ı:o~ :u! : •• :ı:ı~ı:. 
.. SPENEER TRACY:ROBERT YOUNG'un şaheseri .. 

ZAFERE DOGRU = 

El ASILMAYAN ADAM E1 = Fevkal8de ,Mizansenli - Bü!ük == 
DIKKAt: Proğram saat 8,30 da ba,ıar SE A Ş K ve macera şaheserı • • • 

~~~~~~~~~~~~·~~ ~~~nnuınn,~ıııııınnnnuuıııııınıınnııııııııııııı:ııuııııuıınıııııııııııııııııııııııııuuııııınnnnnnınnnnnnn~~ 
~X.-.:·~~~~:·~·~~·~·~·~x-:.:;.-;.::..::·!.~~·~X.,-:•~~·~·~·~·~·~C~·~f! 

f SAYIN ADANA HALKINA il :~~~~t:~:::iye 
t • t 1. Belediye ve kanaranm 

inci sah günü saat onda he· 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. istekliler aynı gün ve 
• 11 Aqustos pa2:a~t~sı a~şamı • : şartnamesine bağlı Iistedeya 
t! hepınızın ugrayacağı yer. zıh kırtasiye ihtiyacı açık ek-

saatte yatırmış oldukları te

minat makbuzlarile belediye 

encümenine ve şartnameyi 

görmek isteyenler her gün ı·.ı SEYHAN PARKI ı.: silt~~~u~::~~ş::~·.Ii!066 
~i ~ lira 25 kuruş olup muvakkat 
~ O L M A L 1 • teminatı % 7 ,5 hesabiyle 79 belediye muhasebesine müra 

~ f 
•ı lira 98 kuruştur. caatları ilan olunur. 

O gece hepinize büyük bir san' at ziya eti 'Uerilecek .• 3. İhalesi ağustosun 19 3. 7. 10. 14 1091 

lı L .. J OTELLO ı .... -'ı : İLAN •J: ı ı ı. 
' oTELLO RÜLONDE NURi GENÇ ~ Osmaniye Belediyesinin acık eksiltme ilanı 
•! 8 - 9 - 10 ~ 1.0smaniye istasyon yolunun (36Ô) metre uzunluktaki kı-
~~S=->·=-=·:-"L-Z-::t.-:!•=-x-x-xe-L<iı!tr-X-:•~·~·~..ı::::-:::·s·:--:.:-.:•S·~~·~r: smı parke ve adi kaldırım olarak inşa edilecektir. 

2. Keşif edeli (7629) lira (40) kuruştur. 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Cin si Miktarı 

Belediye 
rayici 

Tutarı 

lira Kr. 

Teminatı 

lira Kr. 

Ekmek 35000 K. 12- 50 4375 00 328 00 
Koyun eti 8500 « 50 4250 00 318 00 
Toz şeker 3000 « 51- 50 1445 00 115 00 
Sade yağ 3000 « 165 4950 00 511 00 
Zeytin yağı 600 « 90 540 00 40 00 
Pirinç 2500 « 40 1000 00 7 5 00 
Makarna 400 « 40 160 00 12 00 
Kuru fasulya 2500 « 20 500 00 37 00 
Nohut 700 « 17·50 122 00 9 00 
Peynir 700 « 70 490 00 36 00 
Soğan 3000 « 1 O 300 00 22-50 00 
Patetes 4000 « •• 13 520 00 39 00 
Sabun 1500 « 50 750 00 56 00 
Soda 1000 « 20 200 00 15 00 
Çay 25 « 800 200 00 15 00 
Bulgur 2500 « 20 500 00 37 00 
Un 17 To: 10-50 187 00 13 39 
Tuz 800 K. 5-50 60 00 4 00 
Zeytintanesi 700 « 40 280 00 21 00 
Maden kömürü 40 T. 28· 70 1148 00 86 00 
Kok kömür 10 T. 36-74 367 00 27 01 
Benzin 80 T e: 490 392 00 29 00 
Petrol 80 T e: 370 296 00 22 00 
Mazot 6000 K. 14-45 867 00 65 00 
Vakum 250 K. 70-100 250 00 18 00 
Greys 100 « 70 70 00 7 00 

Mektebimizin mayıs 942 gayesine kadar ihtiyacı olan 

yukarıda cins ve müfredatı yazılı erzak ve saireler 2. 8. 941 

den 18. 8. 941 tarihine kadar 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 18. 8. 941 pazartesi günü 

saat 11 de %7,5 muvakkat teminatlarile birlikte ziraat müdür 

lüğüne müteşekkil komisyona müracatları luzumu ilan olunur. 
2· 6· 10· 14 1085 

3. İhale (18) ağıstos - 941 pazartesi günü saat (11) de 

belediye salo.ıunda yapılacaktır. 
4. Muvakkat teminat (572) lira .. (2~) kuruştur. 
5. isteklilerin ihaleden sekiz gun once nafıa müdürlüğü-

ne müracaatla fenni ehliyet vesikası alınları ve 941 mali 
yılında ticaret odasında kayıtlı oh~ala!ı meşr~ttur. 

6. Eksiltmeye girecek isteklilerın, ıhale gun ve saatında 
teminat vesaiki ile birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları 
lazımdır. . 

7 - ilan şeraitine riayet etmeyen isteklıler eksiltmeye gi· 

remezler. 
8·Proje ve keşit evrakını görmek isteyenle~ Ada nada natia 

miidürlüğüne Ceyhanda belediye fen mem~~luguna ve Osma
niyede belediye riyasetine müracaat edebılırler. 

2· 6. 10· 14 1083 
- - --------- - .... -

Husust Muhasebe Miidürlüğünden: 
1 - Vergi borcunun temini - tahsHi için satışa çıkarı

lan aşağıda sahibile cins, mevki ve _muhan_1men bedeli yazılı 
gayri menkul açık artırması için tayın ve ılan olunan vakıt· 
ta istekli çıkmadığından açık artırma müddeti 941 senesi 
ağustosunun 2o inci çarşamba günü saat 1 O a kadar uzatılmıştır. 

2- ıhale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bu
lunması lazım gelen pey parası ıniktarı aşağıda gösterilmiştir. 

İsteklilerin muayyen vakıtta vilayet idare heyetinde ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Muhammen Pey 
Bedel Parası 

Cinsi Kapu No Mahallesi Sahibi Lira Kr. Lira Kr. --Hane 30-32 Taşçıkan Cibara ôıner veresesi 2696 00 202 20 
27 - 31 - 5 - 10 1061 

iLAN 
Adana Mıntakası ik
tisat Müdürlüğünden: 

Orta mektep mezunu olup 
Zonguldak maden teknisiyen 
mektebine girmek isteyenle
rin kabul şartlarını öğrenmek 
üzere müdürlüğümüze müra-

Satıhk Buzdolabı 
5 ayaklı Norge marka mo· 

zayık renginde bir buzdolabı 
satlıktır· 

Trahum dispanseri kar
şısında 21 No : lu eve 
m ür acaa tları 

5- 6- 7-8--9- 10 1094 

caat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

s- 10- 2 1113 

~LA 

Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden : 

1 - İdaremizde münhal 
maaşlı ve ücretli stajiye:rlik
lere orta mektep mezunları 
müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabaka 10 9 8 ' . ' 
7 numara almak suretile pek 
iyi ve iyi derecede kazanan· 
lar 15 lira maaşlı veya 60 
lira ücretli memuriyetlere, 6 
ve S numara almak suretile 
orta derecede muvaffak olan· 
larda takdir hakkı idareye 
ait olmak üzere 20, 25, ve 30 
lira aylık ücretli stajiyerlik
lere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde mu
vaffak olanlar maaşlı veya 
ücretli memurluklara geçiri· 
lecektir. 

4 - Müsabakada muvaf
fak olanlar idarenin teklif 

edeceği yerde vazife kabul 

etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı 

memurin kanunu 4 üncü mad
dersindeki şartları haiz ol
makla beraber devlet me

muriyetine ilk defa girecekler 
· in otuz yaşını geçmemiş ol-
ması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek 

istiyenler 19/8/941 Salı günü 
akşamına kadar dilekçe ve 

evrakı müsbitelerile birlikte 
Seyhan P,T,T, Müdürlüğüne 

müracaat etmelidirler, 
7 - Müsabaka 20/8/941 

Çarşamba günü saat 10 da 

yapılacaktır. 

1- 5- 10- 15 1079 

Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden : 

İkiyüz lira aylık muham
men bedelli Adana - istas
yon arası posta nakliyesi için 
teklif edilen bedel haddıli
yık görülmediğinden ihalesi 
18/8/941 pazartesi günü sa· 
at 11 de yapılmak üzere ek
siltmeye on gün daha tem
dit edilmiştir. Taliplerin mu
vakkat teminat makbuzları 
ile ihale gün ve saatinde Sey
han P. T. T. Müdürlüğünde
ki komisyona müracaatları. 

1126 • 

Toros limidet şir
keti Mersin orman 
işletmesinden: 

Çoçak - Cehennemdere 
ormanımızda katiyat yapılmış 
maktaalardan keresteliğe el· 
verişli olmamasından dolayı 
metruk çıkıntı, uç dal ve bu
daklardan ahvali havaiyye te
sirile kurumuş çam ve kat· 
ranlardan odun yaptırılacak
tır. Taliplerin derhal şirke
timize müracaatları. 

8- 10- 13 1111 

İnanmak ve 
inandırmak 
{Başmakaleden artan} 

olursa k o zaman da yine ayni ne· 
lİc~ye varmış oluruz. 

Tereddütsüz kabul etmek la
zımdır ki, nasıl bir Nasyonal Sos
yalist kendi mezhebine ve Alman· 
yanın menfaatlerine İnanmış bir 
vaziyetle havadan, binlerce metre· 
den kendini atıyorsa, nasıl hasmi 
olan bir komüniste karşı şark 

çephesinde imanlı bir harp yapı

yorsa, bir Sovyet ve bir Bolşevik 
de Sovyet dünyasını müdafaa 
ederken ayni hislerin tesiri altında 
mücadele ettiğine şüphe edilemez. 

Her halde bir noktanın ehem· 
miyetle üzerinde durmak icap 
eder ki o da; bu giin Sovyet mü
dafaasını yaratan kuvvet Sovyet 
tanklarından, toplarından ve tay· 
yarelerindeo daha ziyade Sovyetlik 
ve Bolşeviklik için yetiştirilen 

insanların kudreti ve İnancı oldu· 
ğuna zerre kadar şüphe yoktur. 

Bu realite bize gösteriyor ki 
milletlerin yaşaması için yalnız 

teknik ve mıvidi vasıtalar artık 

kafi gelmiyor. Milletlerin yaşaması 
için onlara manevi bir zevk, ina
nacakları bir ruh ve bir iııanç 

vermek lazımdır. Fakat bu ruh ve 
bu inanç hiç durmadan işlenecek, 

hiç yorulmadan aşılanacak ve ti-ki 
ferdin maddi düşünceleri, zevkleri 
ve arzuları üstüne çıkıncaya ve 
bütün zihnine ve benliğine hakim 
oluncaya kadar telkinatta bulunu
lacaktır. 

işte Almanların ve Sovyetlerio 
yapmış oldukları budur. Ve bunda 
iki mezhebin de gerek Nasyonal 
Sosyalizmin ve gerekse Bolşeviz

min muvaffak olduklarını bize şark 
cephesi muharebe ve mücadeleleri 
sarahatle göstermekte ve isbat 
etmektedir. 

Yedek subay ka
nununda yapıla· 
cak değişiklik 

( Baştara/ı birincide) 
sene müdetin mütebakisini memle· 
ketimizde tamamlıyarak liyakatleri 
usulen tasdik edilenler yedek as· 
teğmen nasp edileceklerdir. 

Yabancı memleketlerde yüksek 
müh~ndislik ve mühendislik tahsili 
için yapılan müsabaka imtihanların
da kazanan askeri lise mezunu 
talebelerden fevkalade ahval do
dolayı!!İle ecnebi memlektlere gön-

derimiyeylere ecenebi memlek tlerde 
yedek subay olmak için görecek. 
leri iki senelik bir tahsil ve staja 
tekabül eden müddeti memleketi
mizde tamamlıyarak liyakatleri usu
len taı.dik edildikten sonra yedek 
asteğmen nesbedileceklerdir. 

Yedek asteğmenliğe nas bedi· 
' !enlerin müteakip rütbelere terfi. 

leri muvazzaf subayl.u gibi icra 
edilecektir. 

lki seneden evvel yedek as· 
teğ'men nasbedilmiş olanların iki 
senede asteğmen olmaları kabul 
edilmek suretiyle müteakip terfileri 
bu kanuna göre yürbtülecektir. 

imtiyaz sahibi : Ca~it ORAL
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
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Matbaası- Adana 


