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Plyr.'°!ı 5 Kuru•t:ur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Tekirdağ 11 { a.a. ) - Bu sene Te
kirdağ vilayetinde 500 göçmen evi' yapıl
mış ve göçmenler yerleştirilmiştir. 

Çorluda bir göçmen köyü daha kurulmuş
tur. Bu köyde vilayet içinae kurulan 
modern köyler dokuza baliğ olmuştur. 
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nada feyezanın önlenmesine 
Plinda ehemmiyet veriliyor 

• -
ır n-

Yazısı 2 ine! 
sahifede 

Eylül ortalarına ka
dar bir netice 

alamazsa 

Hitler 
Napolyon'un 

akibetine 

Uğrayacak 
Moskovada, bütün 
Slav milletleri mü-
messillerinin iştira
kiyle bir kongre 
toplandı 

RADYO
Gazetesi 

• Dünya matbuatı, Rus -

Alm1n harbinin inkişafını büyük 
bir dikkatle takip etmektedir. 
22 Haziranda başlıyan askeri 
harekat yedinci haftasını bitir· 
miş ve sekizinci haftasına bas~ 

mış bulun•ıyor. Bu münasebetle 
dünya gazeteleri yedi haftalık 
askeri harekatın bir blaoçosunu 
neşretmiştir. 

Harekatın inkişafı atrafıada 

biribirine zıt iki fikir vardır: 
Mıhver matbuatı, Rusyada 

ümidin ve tasavvurun fevkinde 
bir mukavemetle k•rşılaşıldığını 
itiraf etmekle beraber Alınan 
neticeden memnundur. Bu gaze· 

telere göre şimdiye kadar bir 
milyon esir alınmış, Rus ordusu
na bunun iki misli zayiat verdi
rilmiş, 10000 tayya.e, 13000 
tank tahrip edilmıştir. Kiye! 
şehriyle Odesa düşmek üzeredir. 

Rus, lngiliz ve Amerikan 

matbuatına göre ise, Almanya 
7 haftalık harbin sonunda he
nüz ilk hede!lerinden bile uzak
ta bulunmakta, askeri harekat 

olduğu yerde sayıp durmakta
dır. 

Yine bu gazeteler iliı ve 
ediyorlar ki, Rus - Alman har
bi siper harbine intikal etmek 
üzeredir; Hitler Eylül ortalarına 
kadar bir netice elde edemezse, 
Napolyonun akibetine uğrıyacak 

tır. 

Şüphesiz bu iki iddiadan 

hangisinin doğru olduğunu aske· 
ri harekatın inkişafı gösterecek
tir. 

• lt•lyan kıtaları Ukrayna 

cephesine gelmiş ve burada 
vazife almışlardır. 

• Almanyanın, Rusyaya kar

şı açılan bu harbe Bolşevikliğe 
açılmış bir cihad şekli vermek 
İstedigi malumdur. 

Ruslara göre ise bu harp 

Slav milletleri mümessillerinin 

iştirakiyle bir kongre toplanmış · 

tır. Sloven, Sırp, Hırvat, Polon
ya müıoessilleri kongrede hazır 
bulunmuştur. 

Bu toplantıda Rus muhar
rirlerinden Aleksi Tolstoy bil· 
hassa şöyle demiştir: 

« Faşizmin süratle ortadan 
kaldırılması için Slav alemi bir
leşmiştir. » 

Bütün bunlardan: Sovyet 
Rusyanın çarlar zamanındanberi 
terketmiş göründüğü Slovak si· 
yasetine geri dönmek istediği 

anlaşılmaktadı . 

Lindberg hükumet· 
ten şikayet etti 

Vaşington 11 (a.a) - « Ame 
rika her şeyden evvel » isminde
ki cemiyetin tertip ettiği büyük 
bir toplantı esnasında söz söyli
yen Lindberg, Birleşik Amerika 
hükOmetinin milleti harbe sevke
decek mahiyette olan bir takım 
uy arma vasıtalara müracaat et
mesinden şikayet etmiştir. Lind
berg ezcümle demiştir ki: 

« Bir taraftan Amerikan mil
letine sulh vaad edilirken, diğer 
taraftan lngilizlere Amerikanın 

irece - i .a• .q,e 

• 

Japon bahriye silahendazları 

Londra rad· 
yosuna göre, A
vustralya Baş

vekili alelacele 
Avustural
ya ya dönmüştür. 

Başvekil, avdeti

ni müteakip bu· 
lunduğu beyenat· 
ta şöyle demiş 
tir. 

Pasifike 
vaziyet 

maktadırlar. 

Londra rad

yosu, Japonyanın 

uınumi seferber• 

lik ilin edeceğini, 

hükOmetin nakli-kötüleş i ye vasıtalarına, 

«Beni bura.
ya sür.ı.tle dOn
d.iiren sebeb, ge 
cikroesi caiz ol
mıyan tedbirleri 
almaktlr.» 

borsaya, sanayie 

el koyacağını 

bildirmiştir. 

Başvekil Menzis 
alelacele A vus- Amerikanın' 
tralyaya döndü :i~~am~~~~~:t:~: 
JAPONYA 

Avusturalya 
donanma uazırı 

da pasifikte va

ziyetin kötüleş· 

mekte olduğ.mu 

Umu:ni seferberlik ilan 

birleri arttığı gö

riilmektedir. 

etmek üzere F.s'<i lngiliz, 

- Radyo - istihbarat nazırı 
- gazetesi - Dal Kuper tay· 

söy !emiştir. 
lngiliz kay- naklarına 

Japonlar uzak şorkta asker 

göre, 

Pasifikte, garbi Ak
denizde ve 

yığ-

Trakyada 
Yeni harekat sa
halarının ortaya 

Çıkması muhte

melmiş 
Londra, 11 a. a. - Observer 

gazetesinin siyasi muharririne göre 
Pasifik, Trakya ve garLi Akdeniz 
de yeni harekat sahalarının ortaya 
çıkması ihtimali hemen hemen 
hakikat olmak üzeredir. 

Almanlar, vaziyetin bu ihti
mallere doğru inkişaf etmesine 
aç•kca yardım etmişlerdir. 

Zira Almanya'nın Akdeniz' deki 
Fransız üslerinid kendisine veril
mesi hususunda ısrar etmesi üzeri 
nedir ki Darlan ile Veygand bu 
mesele hakkında görüşmektedir. 

Amerika ve lngiliz te-
baası Saygondan 

ayrılıyor 
Saygon: 11 (a.a.) - Birleşik 

Amerika tabaasmdan 55 kişi bir 
Fransız gemisile Saygondan hare
ket etmişlerdir. 15 lngilizin de bu 
gün Singapura hareket edecekleri 
tahmin olunmaktadır. 

Bir ll)giliz torpido 
muhribi battı 

Londra; 11 {a.a.) - Bahriye 
nezaretinin tebliği: Desender tor
pido muhribi batmıştır. lnıanca ıa-

yareyle Nevyork a varmıştır. 15 
gün sonra bura- dan Singapura 

gidecektir. 

Finlandiyada 
kırallık 

Ankara 11 ( Radyo gazetesi ) 
- Almanların Finliindiyada bir kı
rallık kurmak isdedikleri, mareşal 
Mannerhaym'ın buna taraftar oldu
ğu söyleniyor. Bu makama ltal
yan kral ailesile de akrabal:ğı bu· 
l~nan bir Alman prensi getirilecek· 
tır. 

Yugoslavyada is· 
yan hareketi 
Moskova : 11 ( a. a. ) -Sov

yet istihbarat bürosunun evvelki 
günkü tebliğinde, Yugoslavya'dan 
gelen haberlere göre bu memle· 
kette faşist işgaline karşı açık bir 
isyan hareketinin başladığıda söy
lenmekte idi. 

Bir çok şehir ve köylerde balk 
ile Alman kıtaları arasında müsa
demeler olmuştur. Çeteler, alman 
garnizonlarına hücum etmekte, mü
oakaleyi bozmakta, köpriileri uçur
makta, yiyecekleri, mühimmat ve 
nakil vasıtalarını imha etmektedir• 
ler. 

istihbarat dairesiııin tebliğinde 
şöyle devam ediliyor: 

işgal kuvvetlerinin, ormanlardan 
çeteleri kovmak için sarfettilderi 
bütün gayretler boşa gitmiştir. 
Mahsuller de imha edilmiştir. 

Almanlar birçok tevkifat yap
mışlar ve bir çok kimseyi idam et· 
mişlerdir. Yalnız Za~rep, te 98 ki
şi idam edilmiştir. 

Beyanata nazaran şehir ve köy 
sokakl.rında alınanlar bütün şüp
heli şahıslar ilzerine alet etmek-

Dün B. M. Meclisinde 
kabul edilen kanunlar 

Almanlar Ukraynada 
çok ilerledi 

Odesa 
Tehdid 
Altın 
Cephenin derinliğif'e 

doğru muazzam bir 
muharebe cere g a n 
ediyor 

Londra 11 a.a - Londranın 

salahiyetli mahfillerinde bu gün 
beyan olunduğuna göre, Alman 
lar Ukrayna da çok ilerlemiş gö
züküyor. Elde bulunan malumata 
nazaran Odesa üzerindeki tehdit 
çoğalmaktadır. Fakat Rus cephe· 
sinin kırıldığına dair bir işaret 
yoktur. 

Derinliğine doğru muazzam 
bir muharebe olmaktadır. Muhte
mel olarak esas muharebeler U
man etrafında cereyan etmekte· 
dir. Alman ileri birliklerinin Nıko
layef istikametinde ilerlemiş olma
ları kabildir. 

Alman Berlin 11 { a.a ) 

Tümenlerinin limen cenubundaki 
ileri bereketi esnasında üçüncü 
Sovyet piyade fırkası muharebeye 
icbar edilmiş ve imha olunmuş .. 
tur. 

Ukragnada bügük 
kıtaat tahşidatı 

Berlin 11 ( a. a. ) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Askeri harekat hakkındaki ha
berlen merke2de Smolensk mıntı· 
kasında kısmi bir tavakkuf fakat 
buna mukabil Ukraynada ' büyük 
kıtaat tahşid>tile fev~ilade bir fe 
~liyet olduğunu göstermektedir. 
Ukraynada, Dinyepei ve Karad~.,iz 
a~asınJ:ı harekiitın müshet bir şe
kılde inkişaf ettigi •nlaşılabilir. 
C::ünkft A.lnısn askeri m•lılılleri ç"k 
nıkbın gozüküyur. 

Leningrad mıntakasın<la muh ,ı · 
rebeler d•vam etmektedir. Vaziyet 
te karars12lık v.ırdır. 

Moskova da silah fabrika
ları bombalandı 

Berlin 11 ( a.a _ Al 
!iği . man teb-

Ukraynın cenub d 
h 1• d un a ricat 

a ın e bulunan d" uşmanın takibi 
her yerde .. l surat e ilerlemektedir. 

Şark cephenin tliğer mıntaka· 
dl~rında harekat devam etmekte

ır. 

Tayyare teşezküllerimiz geçen 
hec~ Kboskovanın silah labrikaları-
0.1 kam alamıılar ve tonlarca in-
lıla ve y b l 
1 d 

angın omba arı atmış-
ar ır. 

Bugün Britanyaya karşı Al
man knvvetleri liman tesisatlarına 
hücum etmişlerdir. 

Alman deniz kuvvetlerı ıl 
düşman tayyaresı düşürmüşlesdir. 
Alman ve ltalyan pike bombar· 
dıı~an tayyareleri Tobruk liman 
tesısatına tam ioabetler kaydet
mişlerdir, 

f Devamı dördüncüde J 

Arnerikada çelik işleri 
kontrol altına alındı 

Vaşington 11 (a.a.) - l•tihsa 
lit müdüriyeti, bütün çelik işleri
nin hükOmetin \am kontrolü altı
na alınmasına karar vermiştir. Hü 
kOmetin çelik siparişleri imalat ba 
kımından, diğer siparişlere tercih 
edilecektir. 

lngiliz harbiye nezareti 
bir zayiat llstesl neşretti 

Londra 11 (a. a. ) - Harbi
ye nezareti, bugün 297 ısım taşı· 
yan bir zayiat liıteıi neşretmiş

tir. 

Bu listede ölen, 82, yaralanan 
26, eair dilfen 141 ukeria 

ASKER AiLELERiNE 
YAPILftCAK YARDIM 

Meclis, eylülün 15 inde toplan
mak üzere içtlmaına nihyet verdi 

Yine Mı.i) '-" Millet Meclisinin bu günkü toplantısında asker aileleri
ne yapılacak yardım hakkında ki kanu layihası da müzakere ve kabul 
olunmuştur. Mecli•, harp dolayisiyle karadan, denizden vo havadan 
memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkındaki kanun layibasile 
askerlik kanununun dördüncü maddesırıİn, örii ıoıre kanunur,un bazı mad .. 
delerinin, yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun 3 üncü 
maddesinin B fıkrasının tadıline ait kanun layihalarını tasvıp ettikten 
sonra, eylillün 15 inde toplanm1k üzere içtimaına nih•yet vermiştir. 

Ankara:: 11 (a. a.J -Büyük Millet Meclisi bugün toplanmıştır. 
Celsenin açılışını mtiteakip ruznameye geçilmıştir. E.regli havzasındaki 
ocakların devletçe işlettirilmesi hakkındaki kanunun 8 inci maddesinin 
tef:1irine ait m.ızb.ıta Kabul olunmuştur. H.ırcirah kararnamesine ek ka
nun layihası, devlet memurları aylık.arının tevhid ve teadulü hakkındaki 
kanuna ek kanun liyıhasındaki degişikligin yapılması, inhıs .. rlar umum 
müdürlüğü mütedavil sermayesinin 36 m•lyun 500,000 liraya ibliiğı, ordu 
mensuplarına bir er tayini istihkakı verilmesi hakkkındak.i kanun liyiha .. 
sı müzakere ve tasip edilmiştir. 

Gelen evrak arasında bulunan kanuo liyihalarından bazerde yarsu
baydan yüzbaşıya kadar bir kı,;ım subaylard ve seler<le bbtün subaylara 
elbise, kaput ve çizme verilmasine ait kanuna ek liiyıhosı ruznameye alı
narak tasvip edilmiştir. 

• 

Yüzme birincilikleri 

1 

Pazar günü şehrimizde, Atatürk parkı yüzme haou
zunda yüzme birinciliklerine devam edildi ve S yeni böl
ge rekoru kırıldı. Teknik neticeler 2 inci say/amızdad•r. 

Köşemde;--ı 

Siyam 
Sıyam 

YAZllN 

Ercüment Ekrem Talu 
1 Harbin Avrupa kıtasındaki iki 

yıllık tahrib&tı yetmiyormuş gi· 

bi, şimdi de Asya'ya ve hatta 
Amerikaya kol attığını görüyo-
ruz. 

Yeni dünyada, adları hatta 
çok kişinin meçhalu bulunan Eku
atör ile Peru, mahalle çocuklarının 
muharebe oyunlarını takJit eder 
gibi birbirlerine saldırışları ihanın 
müvazenesine pek de teair •yJe .. 

yadaki müstemlekelerinde fütuhata 
kalkışması oldukça önemli bir ha
disedir. 

Şimdiye kadar kendi adaların· 
d• mücerret bir halde yaşamakta 
olan Japonlar bir kaç yıl Önce 
Çin'e ayak ba•mış, fakat Çinlile
rin inadc1 mukavemeti Önünde bir 
türlü yerleşip tutunamamıştır. 

Fransanın inhilali bugün ken
dilerine, kıtava yerleşmek fırsatını 
vermiş bulunuyor. 

Hindiçioinin onlar tarafından 
istilası ne netice verecek? Bu sual 
o bölgelerde il1isi olan büyük 
devletleri herhalde dü~ündürüyor 
olmalıdır. 

Şimdiki halde başka türlü 
emellerini belirtmeyen Japonyanın, 
Asyanın cenubu garbi.sinde işini 
bitirdikten sonra Rusyaya ve bel
k! de Hindistana dönmeyeceğini 

• 
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General Mars. 
1 REALITEj 

Buğday ekmeği 
YOzme 

hali kimdir? A llah insanı gördüğünden l 
ayırmasın derler; ne doğ- f 

ru söz?. Mübareği yedik; yedik 
amma nasıl; yedik Allah bilir. 

5 yıllık su işleri 
" programı 

müsabakaları· 
Pazar günkü birinci
liklerde 5 bölge reko
ru kırıldı 

Amerikan erkAnıhar
biye reisi 

General Marshall Al
man askeri usullerini iyi
ce tedkik etmiştir. Ame
rikada sıkı askeri inzibat, 
talim 'Ve terbiyeyi tatbik 
eyleyeceğine itimad edili
yor. 0, Amerikalıları as
keri bir millel yapabilecek 
gegane bir adamdır. -

hüklimetlerinde en guç va-Ş u sırada Amerık.ı M~Uehid 

zile ile karşılaşan adam umumi 
erkanı harbiye reisi general Ge
orge Cat\ct MarshaH'chr. Çünkü A
merikaya ilk defa muntazam as
kerliği tatbik etmeğe ve memle
ketin bir kaç yiiz bin kişilik_milis 
ordusunu mesle'ki bir ordu haline 
getirmeğe memur edilmiştir. Bu mü 
cadelede general Marshall yalnız 
teknik ve askeri kudret ve malO 
matını kullanmakla kalmayıp bü
tün taliikat ve hitabet kuvvetini 

sarfetme'ktedir. 
Çok zeki ve cevval olan bu 

askerin, nadir bulunur natuk bir 
adam olması yeni vazifesini kolay
laştırmaktadır. Hergün kongrenin 
encümenlerinde haur bulunarak mes
lekten anhyan ve anlamayan azalar 
tarafından sorulan suallere ve yapı
hın istizahlara uzun uzadıya cevap 
vermektedir. Generalin natukluğu 
ordu dışında da çok meşhurdur. Bu 
kudretidir ki cumhurreisi B. Roose
veltin Amerikada askeri mükellefiye-

ti tatbik etmesine imkan vermiştir. 
Böyle bir muktedir ve telikat sahibi 

muavini olmasaydı cumhurreısi llcr 
türlü kayıtlardan hoşlanmayan Ame
rikalılan askcrı mükellefiyeti kabule 

zor evle: edilebilirdi. 

Amerikah için 
Askerlik bir Lükstür 

H enüz e1Ji doteuı yaşınaa 
b\ılunan umumi erkanı har

biye reisi or<luyu ve as\Cer iği lüzum· 
suz bir luks sayan Amerı~a1ılarm 
aklım çelmege movaffa '6 muştur. 

Genera Marsnnl par amen oôa 
ki pdıitık:acilar'la yap ıgı muca c e· 
nin müşkilııtım şn 'Diikte ile ifaôe 
etmiŞtir: «Öyle bir po'k'Cr oynuyoruz 
ki, herkes tliğerinin kigtÔını gör
rnektdl1r.» 

Ordunun içinaeki va?ıyete ge· 
lince um m "Labıtlcr Ma liaH' i muk
tedir ıbir mitteh~sıs ve as\Cer ola
rak tanımakta ve takdir etmektedir. 

General Marshııll geçen umumi 
harpte Arnerikadan Avrupaya 

önderilen Amerikan ordusu baş-
g l p t:• •• 
kumandanı genera ersnıng ın 

umumi karargahına memur edil-
kum:ındanın 

miş ve daha sonra 

yaveri olmuştu. • . 
Bu genç erkanı harp zabıtı 

Argon cephesinde yanm o:ıilyon
luk Amerikan ordusunu tecrüheli 
bir eski lngiliz ve Fransız kuman· 
danı gibi mükemmel surette idare 
etmiştir. Bu muvaffakiyeti kendi· 
sine gerek Avrupada gerek Ame
rikada büyük bir şöhret kazandır· 
mıştır. Amerikalılar Marshall'ı 
dahlli harpte Bull-Kum'aa iki mey
dan muharebesi ka1anan şimallile
rin ~umandanı general Jackson'a 

Dr. Saim Uzel'~ 
kaybettik 

ikinci Büyük 'Millet Meclisi 
intihabatındanberi Manisa meb-
usluğuna seçilmekte bulunan 
B. M. M. idare amirlerinden 
Doktor Saim Uzcl'in lzmir'in 
Karş1yakasınd11 vefat ettiğini 
teessürle haber aldık. Çok sa
yın Bayan Güzide Üstün'iln 
enişteleri 'le muhterem valimiz 
Bay Faik Üstünün bacanakları 
olan merhum D oktor Saim Uzel, 
yül.sek evsafile herkesin hUrmet 
ve muhaböetini kazıınmıŞtı. Ôlü· 
mü, Egede olduğu !Caôar Çu· 
kurovada da derin bir tee~sür 
uyandırnf1ştır. !A.llah rahmet 

etsm. 

benzetmişlerdir. Maahua Amerikan 

ordusunda çok sıkı olan silsilei 
meratibi usulü dahilindt! katet
miştir. 

Mershall'in Hayata 

U mumi liarebe girdiği zam~n 
teğmen idi. 1918 senesın· 

de miralay olmuştur. bir müddet 

Çinde Tiyen·Çindeki Amerikan 

müfrezesine kumanda etmiş ve da

ha sonra harp akademisine mu

allim olmuştnr. Daha sonra beş 

seni Corciyadaki Benning müstah· 
kem mevki kumendanlığını yap-

mıştır. 1938 sen~sinde umumi er· 
kanı harbiye rei~i vekili tayin edil

miştir. Bir sene sonra asıl reis 

general Craig çekildikten sonra 

Amerikan ordusu umumi erkanı 

harbiyasine esaleten reis olmuştur. 

Bahriye umumi erkanı harbi
yesi reisi amiral Stark ile birlikte 

cumhurreisi • Rooseveltin Amerika
yı harbe hazırlamak gibi gayet 

nazik ve tehlikeli bir teşebbüste 

başlıca muavinleri olmuşlardır. 

General Marshall son zamanzarda 

askerlikteki içtihadını da değiş

tirmiştir. Geçen seneye kadar 

Amerika için modern eslaha ile 

mbcehhez küçük ~ ir mesleki or

dunun kafi geleceği kanaatince 
bulunuyordu . Lakin daha son· a 

Rooseveltin umumi mükellefiyete 
tabi iki milyon mevcutlu bir milli 

ordunun teşkili için ileri sürdüğü 

nazariyeyi benimsemiştir. 

Bu hususte devlet şefine siya
s'i \::abiye cilfetmden mühim yar-

dıml.uda bulunmuş ve muazzam 

meslt;ki oröunun sultıün idamesine 

ve Amerikayı harptrn uzakta tuta

cağına ikna etmege muvaHak ol
muştur. 

Şimdi de askerlik liiımetinin 

uzatılmasını ve Amerikan asker

lerimn yeni ôünya huaütlan hari

cinde kullanılmasını kongreden 
istemıştir. General Mar ali uzlaş-

maya taraftar bolitikacıları kan· 

mü<ldetinın uzahlmaındır. General 

Mman askeri usullerini iyice ted

kik etmiş oldnğundan encümen 

kenôisinin halk nrasıedaki şöhret 

ve muhftbbetine dayanarak sıkı 

askari inzibat ve talim e terbi

yeyi tadbik edeceğine itimad et

mekiedir. Amerikanları askeri bir 

Millet yapabilecek yegane adam 

Dündenberi yerini, hakiki 

~ 
sahibi buğdaya terkeden, arpa 
ekmeğinden bahsediyorum ve 
düşünüyorum: 

Avrupa'da milyonlar ve mil· ( 
yonlarca insan oğlu, değil arpa· 
ya, baklaya bile can atıyor. 

Garp yarı küresinde açlık, sefıı- ~ 
let, yoksulluk, - ızdırap değil -
ıstırap, olanca fecaatiyle, hüküm 

sürmektedir; çocuklar süt, has- ~ 
talar çorba, veremliler bir gram 
tereyagı bulamıyorlar. Haftada 
bir gün iki lokma et bulabilmek, 
en büyGk beşeri bahtiyarlıklar· 
dan sayılıyor. Öyle iken biz, 

~ 
beş on kün arpalı ekmek yidik 
niye adeta derd yanmağa kal
kıyoruz. 

~ 
Sıhhatin kadri hasta iken, 

suyuo kıymeti çölde belli olur. 
İranlı şiir: 

Kadri zer, zerger şinaset, 

Kadri gevher, gevheri 

Kadri gül, bülbul şinaset ~ 
Kadri Kanber ra ,\li 

demiş amma o zamaıı demiş. 

~ 
Şimdi ne gül, ne bülbül; ne al· 
tın, ne cevahir, ne Kanber, ne 
de Ali para ediyor: Avrupalı 

1 
insan oğlu bir lokma ekmeğe 
kurban.. . Bu itibarla, lraolı şai· 
rin kıtasına ilaveten, «arpalı 
ekmeğin kadrini de Avrupalı 
bilir,, demekde hata olamaz. 

Düşünilnüz : Zaten kendi 
kendisine yetmekten uzak olan I 
Avrupa'.da milyonlarla müstahsil, 
müstehlık oldu. Beş oo günlük 

bir harp yüzünden bugün biça-I 
re Sırbistan bile aç. Almanların 
Rusya 'ya saldırışını yalnız emni· 
yet ve yalnız petrol meselesi ola· 
rak mütalaa ne kadar yanlıştır?. 
Bu taarruzun teşrihinde, her şey
den evvel, Ukrayna'nın geniş 
hububat ııınbarlarmı hesaba kat
malı. Hal ve vaziyet böyle iken, 
hamdolsun, biz çok kısa bir za

man için yidiğimiz yüzde kırk ar

palı ekmeği bile bırakarak yeni-

den halis buğdaya dönüyoruz; 

bu no nimettir?. 

Bize taarruz vukubulmadan 
harbe girmiyece&"imize ve bu 
gidişle, inşaallah, hiç kimsede 

~ 
bize nldıracak mecal kalmıya· 
cağına göre arpa - buğday 

mahlOtu ekmeği artık maziye 
gömdük demektir. Zaten istedi
ğimizden fazla bol olan gıda 

maddelerini nefis buğday ekme· 

ğile - : şen , rahat, mesut -

afiyetle yiyelim. Allah bu dev
letin ve bu milletin daima mui
nidir. Biz, tarihten örıce bile 
vardık: tarihtdn sonraya kadar 
da varolacağız; bundan şüphesi 

olanı kendimizden saymayız ... 

••• 
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50 milyon tahsisat illtveslle be, 
senede tahakkuk ettirilecek su 

i•lerinin projeleri haz1rlandı 

Ankaradan bildiriJ_igor: 

Nafıa Vekaleti yeniden yapılacak su işlerine sarfedilmek üzere 
elli milyon lira daha tahsisi hakkındaki kanunun derhal tatbi

kına geçmiş bulunmaktadır. Beş sene.de tahakkuk ettirilecek olan bütün 
su işlerinin projeleri hazırlanmıştır. Önümüzdeki i günlerde peyderpey 
bu işlerin ihalesine başlanacaktır. 

Vekaletten aldığımız malOm.ata naza.ran bu 50 milyon lira ile yapı· 
lacak işler şu şekilde hulasa edılmektedır: 

1 _ Gediz ıslah ameliyatın~n 12 - Cenup ve garp sahil 
ikmali ve civar derelerin düzeltıl- mıntıkasında Kumkale, Milis, Köy-
mesi. sağ sahilin t~ulanması, ceğiz. Antalya, Manavgat, Alaoya 

2 _ Büyük Menderes'in iki Anamur çay ve derelerinin husule 
tarafındaki t bataklıkların kur.utul- getirdikleri bataklıkların kurutul-

• ması ve lüzumlu yerlerde sulama 
ması feyezanların önlenmesı ve yapılması. 
denize kadar olan ova kısmının 13 - Meriç nehri ve kolları 
sulanma"Jı. d 1 h 1 üzerin e ıs a at yapı ması, bu iş-

3 - Adanada {eyezanların ler arasındadır. 
önlenmesi ve ~ulama şebekelerinin Bundan evvel 31 milyon lira 
tamamlanmaşı. sarfı ile yapılan işler de şu şekil-

4 - Silifke ovasında batak· de hulasa edilmektedir: 
lıkların kurutulması ve sulama ya- 1 - Susurluk havzasında M. 
pılması, Kemalpaşa, Koc:ıçay, Mürüvetler 

5 - Malatyada Derme ve ve büyük ve küçük Karaderelerin 
Sultan suyu sulama şebekelerinin ıslahı ile bu havalideki ara7inin 
tevsii, sulanması, 

6 - Iğdır ovasında ana ka- 2 - Bııkırçayının ıslahı ile 
nal ile mehez tertibatının yapıl- Bergama ovasındaki bataklıldımn 

kurutulması, ması, 

7 - Amasya ve Erbaada su
lama yapılması. Niksar ovasındaki 
bataklıkların kurutulması, 

8 - Yeşil ve Kızılırmak man
sabında ki Bafra, Çarşamba ve 
Terme bataklıklarının kurutul-
ması, 

9 - Kl'ıtlırmak'ta lüumlu yer 
lerde sulama yapılması, 

10 - Porsuk feyezaoların ön 
lenınesi, bataklıkların kurutulması 
ve sulama yapılması, Sakaryanın 
mansabındaki bataklıkların kuru· 
tulması, Sakarya üzerinde Akhisar 
ve Adapazarı ovalarının Sakarya 
tuğyanından kurtarılması ve Akhi · 
sar ovasının sulanması, Adapazarı 
ovasında Mudtırtıu tuğyamnın ön
lenmeai, 

11 - Orta Anadoluda Isparta 
Konya, Niğde, Aksaray. Ereğli ve 
Kayseride bataklıkların kurutulma-

sı, mümkün kış ve yaz sulamaların 
ın yapılması ve yeşaltı sularından 
istifade imkanlarının araştırılması. 

3 - Kumçayının ıslahı ile 
kısmen Gediz f eyezanlarının önlen 
mesi ve Gediz'in sol sahili ile Me
nemen ovasının sulanması, 

4 - Büyük Menderes.te lşık
lı barajının inşası ve Srayköy ova
sının, Nazilli sağ ve sol sahilleri
nin sulanm11sı, 

5 - Adana'da Tarsus çayı 
üzerinde bir büyük regülatör inşa
sı ve sağ, sol sulama ana kanal· 
larının vücude getirilmesi, 

6 - Malatyada Derme sula
masının ilk kısmının ıslahı suretiy
le bu sulamanın emniyet altına 
alınması ve Sürgü suyunun Sultan
suyuna katılması, 

7 - Erzincan ovasındaki ba
taklıkların kurutulması, 

8 - lğdırda Serdarabat bara
ıından suyun ovaya alınmasına ait 
tesisatın ·yapılması, 

9 - Niğdede G ebere barajı· 
nın inşası, 

10 - Tokatta Kazovası sağ 
sahilin sulanması bu işler arasın
dadır. 

--

Mihmandar köyünde güzel 
bir karakol binası 

Mihmandar köyünde inşaatı bit
miş olan karakol binasının dün 
açılma töreni yapılmıştır. 

Merasimde vilayet iandarrna 
komutanı yarbay Nazmiyle Bölük 
komutanı Bay Neiat bulunmuşlardır. 

Bu güzel törene, ilk defa ola
rak, matbuat mümessilleri de da
vet edilmişlerdi. 

Tören münasebetiyle Yarbay 
Nazmi kısa birhitabede bulunmuş, 

1 
eserin vücude getirilmesinde büyük 

gayreti görülen Çifçiler Birliği 

azasından Zeynel Milli ile köylüle
re teşekkür etmiştir. Bundan son
ra köylülerimiz tarafından milli 
oyunlar oynanmıştır . 

Altı bin liraya çıkan karakol 
binasının inşasında göstermiş oldu
ğu büyük gayret ve himmetten 
dolayı biz de Zeynel Milliyi ve 
Mihmandar halkını candan tebrik 
ederiz. 

Atatürk parkındaki yüzme ha
vuzunda Beden terbiyeai yüzücü· 
leri arasında başlanan bölge yüz
me birinciliklerine pazar günü de 
devam edilmiştir. 

Valimiz Bay Faik Üstün'ün 
ve yüzlerce halkın hazır bolundu· 
ğu müsabakalar çok hararetli ol
muş, seyirciler tarafından dakika
larca alkışlanmıştır .. 

Müsabakalarda 5 yeni bölge 
rekoru kırılmıştır. Neticeler şun· 
lardır: 

Büyükler arası yü% metre 
serbest: 1,20 dakikada Lıltfi 

Erden birinci ( yeni bölge reko
ru ) , 1.42 dakikada Ahmet Tu· 
ruz ikinci. 

200 metre serbest: 3,29 da
kikada "'1ahmut Güvenç birinci 
(yeni bölge rekoru) , 3,33 daki· 
kada Bedri Tatlısert ikinci. 

100 metre sırtüstü: 1,44 da
kikada Ali Rıza Yamaç birinci 
(yeni bölge rekoru) , 1,45 dakika
da mecit Gülergin ikinci. 

1500 metre serbest: 28,17 
dakikada Muharrem Gülergin 
birinci (yeni bölge rekoru), 28,40 
dakikada Dündar Bilina ikinci. 

Türk bayrak yarışı: Muhar· 
rem Gülergio,- Lıltfi Erdem, Rıza 
Yamaç takımı 6,40 dakikada 
birinci. ( yni böle r ek o r u ) 
Federasyonun gösterdiği ihtiyari ve 
mecburi atlamalarda: Necdet bi. 
rinci, Kemal ikinci, Abdullah 
üçüncü. 

Orta küçükler arasında 50 
metre kurbağalama: 55 saniyede 
Hakkı birinci, 59 saniyede Lıltfi 

ikinci. · 
Orta küçükler arasında 50 

metre serbest: 44 saniyede Rama
zan birinci, 48 saniyede LOtfi 
ikinci. 

Orta küçükler arasında 100 
metre serbest: 1,45 dakikada Ne
şet birinci, 1,51 dakikada Musta· 
fa ikinci. 

Küçükler arasında 50 metre 
serbest: 52 saniyede Adil birinci, 
53 saniyede HalOk ikinci. 

B. Ahmet Remzi 
İstanbul ticaret mahkemesi 

azasından hemşerimiz Ahmet Rem
zi Adana ya gelmiştir. Arkadaşımıza 
hoş geldin deriz. 

MUHASİP 
ARANIYOR 
TALİP OLANLARIN 
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general Marshaldır. 

F~========~============-:::;::::::.==================================' 
DiKTATÖRDN AŞKI il 

Klaynofun "mri k:endisine bildirirken 
takındığı tavır pek manidardı. 

Hayır, asla!.. Ulvi gaye için de olsa, 
hatta babasının intikamını almak için bile 
asla Taldelc:e teslim olmayacaktı. 

Böyle bir adama teslim olmak için 
nasıl bir kadın olmak lazımdı. Marya dö 
Bolsberg namusunu müdafaa etmesini bi

lirdi. 

Kuvvet karşısında mağlOp 
son çareye müracaat eclebilirdi. 

-vıı-

da olsa 

Milih:a, koltuga aslandı ve okumak· 
ta olduğu kitabı elinden yere düşürdü. 
Kırda bulunduğu iki gündenberi müthiş 

tenbelleşmişti. 

Saatlerce bir koltukta oturup haya-
liita d a 1 nı a k 1 -u v a k i t ! geçi· 

riyordu. 

Sen villasından a1cşam üstü hareket 
etmiş, seyahati efin büyük otomobilinde 
onun yanıncia oturmuş olarak yapmtŞh. 

'karşılarındaK.i Stropontenler~e~iki sivil po 
lis sessiz sadasız oturmak'.ta ve elleri si- ' 
lahlarmaa her ihtimale karşı öeklemek· 
teydi. 

dilecegini de Şeften başka bil~n b yo~u. 
O, uyumadığı muhakkak olınak a era er 

hep gözleri kapalı durmuştu· 
Oinleniyormu, yoksa düşünüyor muy

du? 

Vasıl oldukları köşkte Militza, kendi
sine ayrılan birinci kattaki bir odada ra

hatça uyumuştu. 
Uyumazdan evvelki son inlibııı, açık 

pencereden giren çiçek kokusu olmuştu. 
Uyandığı zaman da çiçek kokusu rene. 
vardı, fakat bir hizmetçinin odasına ge
tirmiş olduiu çay ve ıtıurınıŞ ekmek ko

kusuna karışmış olarak •.. 
Sefin emriyle olduğunu tahmin ettiği 

bu dıkkat ve ikram pek hoşuna gitmemekle 
beraber Militza iştiha ile kahvaltısı yap
mış, sonra alelacele gitmişti, 

Taldek kendisini bir iş için çağırt· 
mazdan önce bahçeye çıkmak ve ve ilk
baliardan biru istif ada etmek için acele 

ediyordu. 
Köşk büyük değildi, vaktiyle av eğ

lenceleri için yapılmaş küçük, fakat çok 
ıarif <bir bina idi. 

Çok güzel bir bahçe içindeydi ve 

bu bahçe d e b i r o r m ıt n 1 a 

çevrilmişti. 
Militza bu ormanda Uolaşmaiı pek 

Fakat buna imkin olmadıiını dü-

NAKLEDEN: Fethi Kardeş -===== .. 
Orada keyfi için değil. diktatörün lrünce şaşırıp kalmıştı. Şef, o gün hiç 

katibesi sıfatiyle bulunuyordu, onun emri- gorunmemiş, katibelerini çağırmamıştı, 

ni beklemesi lazımdı, uzaklaşamazdı. Adam Acaba hep böyle mi yapacaktı ? 
sende! Militza bunu temenni etmekle bera-

Bahçe azmı büyüktü? Bahçede gezse ber pek de ihtimal vermiyordu. Temen-
kafiydi. nisi tahakkuk etse ne fevkalade şey ola

Böylece yapmış, temiz hava, çiçek 
ve toprak kokusu ve knş cıvıltılarile ade
ti sarhoş bahçede dolaşmıştı. 

Köşkün etrafını dolaşırJen birdenbi

re hayretle duralamıştı . 
Karşısında, ihtiyar bir çınar ağacı 

vardı. Göğdesini sarmaşıklar sarmış , ade
ti bir yeşillik dağı halinde yükseliyor-

du. 

Manzara filhakika gü:ıaldi, fakat Mi
litzayı sarsan ani ve şiddetli sıcağa ma
kul bir sebep teşkil etmeğe kafi değildi. 
Genç kız bu ağacı evvelce görmüştü. 

Bundan emindi. 

Fakat ne zaman? Her halde çok, pek 
çok evvel. .. Muhakkak olan bu ihtiyar çı
narı tanıdığıydı. 

Çınarın gölgesinde demirden yuvarlak 
bir kır masası ve bir kaç hasır vardı. Milit
za gündüzleri burada oturmağa karar verdi. 

Burası kitap okumak bilhassa tahay
yülita dalmak için gayet münasip bir 

yerdi. 

cak, bir müddet için kin duyduğu adamı 
görmeden, intikam hislerini unutup bu 
çiçek ve yeşillik dünyasında ne rahat 
günler geçirecek ti? 

Heyhat: Temennisi hakikat olmadı. 

ikinci günü, Militu, rene çınar gölıe
sinde otururken birden ayağa kalktı. Bir 
ses işitmişti: 

- Valnoriıl 

- Buyurun şef. 
Her zamanki emre müheyya vaziye· 

tini almıştı. Fakat Stefan Taldek: 
- Hayır, dedi, oturunuz. 
- Kısa bir sükutu müteakip ilave 

etti. 
- Size ihtiyacım oldu, 
Genç kız tekrar ayağa kallr..tı: 

- Müsaadenizle kalemimi ve defteri-
mi alayım. 

Taldek mutat sertliğile emretti. 

- O oturunuz demiştim sizew 

Nazik olmak istediği zamanlar, bile, 

sesinin amirane edasında değişiklik olma
ması belki de Taldej-in elinde değildi. 

( Devamı var ) 

Çok sayın Bayan ve Bay 
Ostün'e yurekten taziyelerimizi 

arzederız. 
.~- :----T-ı ..... ~~~~_.k! 

Köşkte ilk gün o kadar çabuk ieç· 
mitti ki renç kız rilnetin battıi'mı rö· 
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BUGÜN 

Bir Alman subayına 
göre şark cephesin

deki hareklt 
İRAN Esir Alman askerleri 

tarafından neşredi· 
len hitabe: ·---- ___ _, 

-47-

Kanlı bir 
Verdün 

Bitarafhğını silah· 
ta müdafaa Teslim 

olunuz! 
- lzmirde « •• -» Beyin .•. 
- Üstünüz de para var mı? .. 
- Üç beş kuruş var ağa .• Biz 

çabanız, bizde ne para bulunacak?. 
- Ne varsa çıkar ... 
Çobanlar üstlerinde. ki birka.ç 

kuruşu çıkarırlarken Alı Molla yı· 
ne bel bıçağı ile toprakları çizme· 
meğe başlamıştı. Bu aciz çoban· 
ları öldürmek istediri besbelli idi. 

Beri tarafta Mahmud bey, ço· 
hanların üç beş kuruşuna tenezül
de ki rezaleti düşünürken efe bir 
de adam kesmek cihetine gidiyor· 
du. Artık bu kadarına tahammül 
edilemezdi. 

Mahmud bey derhal çoba!llar
larla efenin arasına dinelerek ses

lendi: 
- Buraya bakın çobanlar 1 

Üstünüzde başka para kaldı mı ? 
- Yok efe!... 
- Bak bizim efe diyorki: Mal 

sahibine haber vereceksiniz. Ge
lecek sefdr sığır başına yarım li
ra hac yollamazsa buradan sürü 
geçemez. Dereyi salhaneye çevi
ririz. Anladınız mı? 

- Anladık efe ... 
- Haydin bakalım; bu sefer· 

lik hayvanları sürün ... 
Çobanlar gitti. Ali Molla ha· 

la bıçakla yerleri kazıxor, Mah· 
mod beyin bu hareketine hiddet
leniyordu. Çobanlar gittikten son· 
ra sordu: 

- Sen hep böyle mi yapa

caksın Mahmud bey ? 
Mahmud bey küskün ve ciddi 

bir tavırla cevap verdi. 

- Hep böyle yapacağım; ne 

olacak ? 
Kimseyi öldürmiyecek mi· 

yiz? 
Geleni, geçeni öldürmek 

t:felij-in şanına yakışmaz. 
_ Mahmud bey 1 Seninle bir 

anlaşma yapalım. Ben birisini tut· 
tam mu; sen yanımda bulunma , 
şöyle dolaşıver .•. 

I 

- Ben de ayni şeyi düşünü· 
yordum. Bu gidiıle ar~mız. bozu· 
lacak; bunu önlemek ısterım. 

Bu konuşma biraz acı olmuş
tu. Mahmud bey, imkanını bulsa 
Ali Molladan derhal ayrılarak oba
sına dönecek ve orada mazbut 
bir bayat yaşayacaktı. Fakat artık 
bir şaki idi, yerine dönemezdi. 
Dönerse tutulur, hapse tıkılır , 
hatta asılırdı. Bu serseri, bu gad· 
dar, bu zalim adam sadece cina· 
yelten zevk alıyordu. Mahmut bey 
ise cinayetten müteoeffirdi. 

Gavur imam bu kadar gad· 
darlığına rağmen Çakıcı efeden 
fevkalade korkardı. Zaten Çakıcı 
efe de böyle ırz düşmanı, zalim, 
haysiyebiz çeteleri küçük görür· 
dü. Onları nerede bulursa tepeler 
katiyen aman vermezdi. Givur j .. 

mam çetesi de bunlardan biri idi. 
fakat yanılarak Çakıcı efenin şe
kavet mıntıkasına ayak bas
mıyor, daima bu hududun dışarı

sında habasetler yapıyordu. Ali 
Molla, başka eşkiyanın, zahiren 
olsun, gösterdiği merhameti bile 
herkesten esirgiyor; önüne geleni 
yakahyarak : 

ve 

- Çıkar paraları 1 
Dedikten, paraları aldıktan 

- Başka paran yok mu ? 
Sualine: 
- Hayır, kalmadı. 

Gevabını telikki ettikten sonra 
- Madem ki paran kalmadı 

bu dünya da ne yapacaksın ? Gel 
seni kurtarayım diye zavallıyı bi
limerhamet öldürüyordu. 

Çakıcı ele bütün bunları işit· 

tijıi için Gavur imama adamakıllı 
düşman olmuştu. 

Fakat şıı vakayı da duyduk· 
tan sonra husumeti haddülgayesi
ni buldu. 

Boladanın Derbend köyünde 
Zehra isminde bir kadın vardı. Bu 
kadın fakir bir çilçinin karısıydı. 

Zehranın güzelligi civar köylere 
kadar duyulmuştu. Fakat kadın na
musluydu, kocasına bütün varlığile 
sadıktı. 

Bunu Ali molla da işitmişti. 
bir gün mak,adını Mahmud beyden 
gizliyerek ansızın köyü bastı ve 
r dını zorla dajjlara sürükledi. di· 
şi bir kaplan bibi kendisini müda
faa eden Zebranın mukavemetine, 
bacağının kaba tarafına bıçakla 
dokunarak, kırdıktan sonra zavallı
yı röz yatları ara1ında kirletti. 

Hayvani hislerini bu suretle• 
tatmin eden Gavur imam bununlada 
kalmadı. Dağa kaldırdığının halta· 
sında kadına sordu. 

- Beni sevdin mi ? 

Kadın, Ali Mollanın karasu· 
ratına, çelimsiz varlığına istikrah· 
la baktıktan sonra cevap verdi: 

- iki gözlerin kör olsun işal· 
lah; senin neren sevilir a mende
bur alçak? .• 

Bu cevap Mollayı kudurtma· 
ğa kafi gelmişti. Derhal bıçağını 
çekti ve biçare köylü dilberini he· 
men oracıkta koyun keser gibi 
kesmekte bir saniye bile tereddü· 
de düşmedi. 

Vaka her yerde şuyil bulmuş 
Çakıcı elenin kulağına kadar git· 
mişti. Fevkalade hiddetlenerek A· 
li Mollayı haklamak üzere hareke
te geçen ele, ilk defa olarak, Bo· 

!adın tarafına sarktı; bir haftadan 
fazla Gavur imam çetesini aramak 
la vakit geçirdi; maalesef bula· 
madan geri döndü. Bulsaydı Ga
vur imam çetesinin bilimerhamet 

imhası mukarrer ve muhakkaktı .. 
Evet; Çakıcı ele, kamalı zeybeği 

Salihlide bahce arasında nasıl bas 
tırıp kendi mıntıkasında gebertti 
ise Gavur imamı da yine kendi 
mıntıkasında avlamak istiyordu. 
Fakat kaptan Anderya gibi işte 
bu herif de bir türlü ele geçmi
yordu. 

Filhakika Çakıcı efe, ilk şe· 

kaveti zamanında meşhur Yunanlı 
Kaptan Anderyayı da çok ta.ki~ 
etmiş, fakat ele geçirememışlı. 
Kaptan Anderya bir A~navutla 
beraber gezerdi. Senede bır vur .. 
gun yaparlar, !>eş altı bin altın 
edindikten sonra ortadan kaybo
larak bir sene sonra meydana çı· 

karlardı. Çetenin efradı Kel 1-la· 
sanın Y anyadan getirdiği Laplı 
köylülerdi. Bunları Yanlaorn ç.:ı· 

ban diye getirirler, bir vurgun 
yaptıktan sonra ellerine birkaç yüz 
lira vererek tekrar memleketleri
ne yollarlardı. 

Anderya ile Kel Hası;.nın ara 
sı iyi gittikçe bu hep böyle oldu. 
Fakat bir gün aralarında müslü
manlık • hıristiyanlık davası baş 
gösterdi; ayrıldılar. Bu ayrılık Ü· 

zerine kaptan Anderya Yunanista
na gitmiş Kel 1-lasan yalnız kal· 
mıştı. Artık tek başına şekavet 
yapıyor, yanındaki Dino isimli kı
zanla birlikte önüne geleni soyu
yordu. 

lzmir jandarma kumandanı 
Arnavutlu. Kel Ha.an da Arna· 
vuddu ve köylerdeki Arnavutlar
dan himaye görüyordu. Alay ku· 
mandam Kel Hasanı zorla yola 

getiremeyince milliyet cihetine saptı 
ve kendisini Arnavutlar delaletile 

Bu 
gece 

{Devamı var/ 

Nöbetci eczane 1 

Bir Alman kaynağı, 
bu cephede yarım mil 
yandan fazla ölü ve
rildiğini bildiriyor 

Rus ya 
Polonyahları sa

botaja davet etti 
Londra 11 a.a - Bir Alman 

kaynağından alınan haberlere gö. 
re şark cephesinde şimdiye kadar 
yarım milyon Alman ölmüştür. Ya
ralılarla harp esirlerinin miktarı 
bildirilmemektedir. 

Londra 11 a.a - Amerika 
gazeteleri bir Alman •ubayının 
beyanatını ?e~re?iyorlar. Alman 
subayı demıştırkı: 

" - Kanlı bir faciaya atıl· 
dık . Bu facia çok daha geniş mik
yasta Verdünü hatırlatmaktadır. 

Almanlar esaslı altı hata işle
mişlerdir. Bunun başlıcası Rusla
rın adet üstünlüğünü ve askeri 
techizatını istihfaf etmiş olmak
tır. ,, 

Bu Alman subayı şunu da 
itiraf etmiştir ki, Almanların Rus 
milleti hakkında malumatları yok. 
tu ve milli toprakları müdafaa hu. 
susunda komünist aleyhtarlarının 
komünistlerle birleşmiyeceğini zan. 
etmişlerdir. 

Almanlar Kiyefi tecrit 
etmek istiyorlar 

Londra 11 a.a - Almanların 
şimdi en büyük' gayretlerini cenup. 
ta General Budyeni ordusuna kar 
şı teksif ettikleri anlaşılmaktadır. 

Fakat bu arada Almanların ilk 
hedeflerinin Kiye! mi yoksa Ode
sa mı olduğu ~da henüz bir 
şey söylemek kabil değildir. Al
manların Kiyeli tecrit etmek ni
yetinde olmaları muhtemeldir. Bu 
takdirde Odesaya bila~ücum 
etmeleri beklenebilir. 

Alman teblij'i, merkez cephe
sinde Smolensk meydan muhare
besinin buradaki Rus kıtalar1n1n 

çember içine ahnmasıyla sona er

diğini bildirmektedir. Fakat Rus 
tebliği mezkOr mıntıkada hala şid
detli muharebeler cereyan ettiiin 

edecek 
/ngilterenin Kafkas· 
yadaki petrol mınta· 
kasına bir mütlaha· 
lesi mevzubahs olu-
yor. 

Berlin 11 ( a.a. ) - Berlinin 
siyasi mahfillerinde, « Associated 
Pres » in Loodradan gönderdiği 

bir telgraf ehemmiyetle kayde· 
dilmektedir. 

Bu telgrafta lngilterenin Kal. 
kasyadaki petrol mmta~asına bir 
müdahalesi bahis mevzuu olmak· 
tadır. lngiliz ordusunun Türkiye 
ve lran'a dost olan memleketle
rin topraklarından yürüyeceği 

söylenmektedir. 

Tahran 11 (a. a.) - D.N.B. 
Tahranda çıkan en büyük Iran 
gazeli Ettelaat, Irana dair çıka· 
rılao şayialara karıı, vaziyet al· 
makta ve şöyle yazmaktadır: 

Iran efkarıumumiyesini kızdır 
mak maksadiyle çıkarılan bütün 
bu şayialar tekzip edilmek zah
metine değmemekle~beraber Iran
ın noktai nazarını tasrih etmek 

lazımdır. 

lran'da haliha1.1rda gilya bü
yük miktarda turist bulunduğu. 

nu söyliyen, vakıaları bilerek tah· 
rif etmektedir. Zira lran'da ika· 
met eden bütün ecnebilerin mu
ayyen bir iş sahibi olduğu bilin
mektedir. 

Berlin 11 (a.a) 
muhabirimiz bildiriyor: 

Hususi 

Alman hariciye nezaretinde 
resmen bildirildiğine göre lran 
hükümeti bitara(lığını her hangi 
mütecavüze karşı silahla müda· 
faaya karar verdiğini Alman hü· 
ıoetine bildirmiştir. Alman hükCı· 

ıneti Tahran hükOıııetine itimat 
etmekte .. ve hadiselere huzuru 
kalb ile intizar eylemektedir. 

Berlinde bugüne •kadar ln
gilterenin Tahran hük6metine bir 
illtimatom verdiğine dair hiçbir 
haber allomamııtır. 

miş, 16 dan fazla 
tahrip olunmuştur. 

tankı ve 138 

Bir Sovyet Torpidosu 
batırıldı 

den bahsetmektedir. Esasen Alman Berlin, 11 a.a - Kareli köyü 
lar Smolensk bölgesinde kati bir nde harekatta bulunan bombardı-
netice almış olduklarını ilk defa man tayyareleri 9 ağustos günü 
olarak ilan etmiyorlar. Moskova bir Sovyet torpido muhribini ba-
yolunun açılmış olduğunu söyle· tırmışlardır. 
mekten bıkmadıkları halde Al· 

Müteaddit isabetler alan dest
manlar Moskovaya doğru bir tür-
lü ilerleyememektedirler. royer yana yatmış ve suların altın-

da kaybolmuştur. 
Ukraynada harekat 
Berlin 11 a.a - Alman savaş Bir alman denizaltısı bir Sov. 

b b d yet devriye gemisini torpillemı·şt" 
pike om ar ıman tayyarelerinden M ır. 
mürekkep bir teşkil cumartesi gü· oskova radyosu yeni müttefik 
nü Ukrayna'da sovyet kıtalarına !ev Polonyalılara hitabederekk endile. 

kalade muvallakiyetli bir taarruzda rini memleketlerinde düşman Önü-
bulunmuştur. nde bomboş bir sahad b k . 

H ık • b an aş a hır a eczanesi Düşmanın 23 top bataryası ş~y ırakmamak usulünü tatbike 

" Sovyetler Birliğine 
karşı, akibeti bizim 
için meşilm olan bir 
harbe atıldık. ,, 

Kremlin 
Bir hava taarru

zunda hasare 
uğradı 

Londra 11 ( a. a. ) - Dünkü 
Sovyet tebliği nde, Ruslar tarafın· 
dan esir edilen Alman askerlerinin 
arkadaşlarına teslim olmalarını t av
siye eden bir hitabeleri neşredil

miştir. 
Tebliğ, Narvikten Finlandiya. 

ya gönderilen 63 üncü tümene 
mensup 307 inci alayın bir Rus 
alayına hücum ettiğini , topçu ve 
mitralyöz ateşiyle ağır zayiata uğ
rıyarak püskürtüldüğünü ve sonra 
da çevrildiğini bildirmiştir. Bir çok 
Alman askerleri kaçmağa teşebbüs 
etmişler ve karşı sahile yüzerek 
varmak için göle atlamışlardır. 

Fakat hemen hepisi boğulmuş 
veya Sovyet askerleri tarafından 

öldürülmüştür . Bir kısmı da teslim 
olmuştur. Esirlerden bazısı 63 Ün· 
cü tümendeki arkadaşlarına bir 
mektup göndererek teslim olmala
r ı n ı t .. vsiye eylemişlerdir. Bu mek
tu hn'l !-U. ti .ş udur, 

« N orveçt r o sonra Sovyetler 
Birliğine karşı akibeti bizim için 
me~Om olan bir harbe atıldık. Man· 
nerhaym ve hampalarının KareJide 
müstemleke elde etmesi için ölmek 
istemiyoruz. Fin milleti bi zden nef· 
ret edıyor. Rus milleti bizi öldürü· 
cü bir ateşle karşılıyor. Hitler 
mahvolacaktır. Mukadderatımızı, 

akibeti şimdiden belli olan bu ma· 
cerapereste bağlamağa değmez. 

Hayatınızı aileniz ve Almanyanın 
hüriyeti için korumak fırsatını ka
çırmayınız. » 

(Devamı dördüncüde) 

Bu usulün yolları, köprüleri, 
demir yollarını berhava etmek yi· 
yecek maddelerini ve sair ihtiyat 
malzemeyi saklamak veya tahrip 
etmek suretiyle Poloııya,dan geçe
cek olan Alman kıtalarını daima 
artan zorluklarla karşı karşıya bı

rakmaktan ibaret olduğu malüm· 
dur. 

Büyük bir cesaretle sabotaj 
hareketleri yapan polonyalıların 
bu davete icabete kusur etmiye· 
cekleri zannedilmektedir. 

I '][' .a. K v iMf 
12 Ağustos 

SAL 1 
1941 

YIL' 1941- AY 8 Gün, 224 Hızır 99 
Romi 1357 • Temmuz 30 
Hicri 136().. Recep 18 

( Tarsus kapısında ) bombalanarak muharebe harici edil· davet etmiştir. 
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M B I"' v <> e ullanılmağa başlanmıitır. 
karşılaşan Yuğoslavya Kralıçesı arı İr gramofon P cıQI Pliğı huzuru- Şöyle ki kalbin vuruşunun tesbiti kulakla 

şimdi Londra civarında bir sayfiyede basit bir RiSll doldurulur ? muzda sade 3 dinlemekte ekseriya doğru çıkmamakta olduğu 
hayat geçirmektedir. Bir müddettenberi rahat· dakika dönerek görülmüştür. Bunun için kalbin darabanları ev-
sız olan Kraliçe ansızın büyük bir arzuya tu· bizi eğlendiriyor· Fakat çok kimseler, bir pli- veli gramofon plağına alınır, sonra bu plak 
tulmuştur. Ve oğlu Peter ile konuşmak iste· ğın meydana ırelmesi için ne kadar zaman, gramofona konarak kalb vuruşları ve normal 
mektedir. enerji ve para sarfedildiğini ve onu vücuda çarpıp çarpmadığı tesbit olunur. Diğer yandan 

Kraliçenin bu arzusuna yerine getirmenin getirenlerin ne zahmetler çektiklerini bilmezler. plak meşhur adamların nutuklarının zaptına da 
de çaresi bulunmuştur. Zira ana Kraliçenin Bir plak nasıl vücuda getirilir ? yaramaktadır. Bu plaklar müzelerde muhafaza 
küçük köy evinde bir filim çevirmişlerdir. Kra· Bir salonda musikişinaslar, Şarkıcıler, tek• edilir ve istenildiği zaman o ölen veya henüz 

nisyeoler, ses mühendisleri toplanırlar. Mesela sağ bulunan meşhur adamın nutku dinlenir, 
liçe uzun kumral saçlarını örırüler halinde ha· 

bir radyo şirketi. Berlin konservatuvarı akade- sözleri işitilir. 
iının üzerinde toplamış, gülümsiyerek evinin l 

mesinin ses almağa çok e verişli olan salonu • balkonunda oturmaktadır. 

Sanki yanı başında imiş gibi oğluna cesa

ret vermekte, ona yine hür olacakları günün 

geleceğini, milletini bırakmamasını söylemekte 
genç Kralı kahramanlığa teşvik etmektedir. 

Son sözü şu olmuştur: 

- Evladım, eğer sıhhatim yerinde olsaydı 
benim de vazifem senin yanı başındaydı. Fakat 

buna imkin yok, kendini göster, ismin tarihe 

hürmet ve sevgi ile geçsin Peterl 

Şimdiki sayfiyesinde Kraliçenin 
13 yaşındaki oğlu Prens Tomislov ve 
şındaki oğlu Prens Andrej vardır. 

yanında 

11 ya· 

Şimdi Kraliçenin en büyilk arzusu oğlu 
Pelerin sesini ayni şekilde çevrilmi4 bir film 
v .. ıtaaile duyabilmektedir. 

nu kiralamıştır. Sesin pliğı alınmasından evvel 
he•kes telaşta, Salon döşemesi üzerinde de ses 
nakleden teller var. Şirketin ses mühendisleri 
plak çevrileceği sırada şarkıcılara, müzisyenlere 
heb emrederler. Mühendisler, ses alınan salonun 
altında başka bir salonda bulunarak konser sa· 
loniyle mikrofon vasıtasiyle temastadırlar. Müıı· 
takbel plağın kalitesinden ses mühendisleri me
suldür. Onlar, orkestranın vaziyetini düzeltmeğe 
plakta sesin kuvvetli ve hafif tarafımda tashih 
etmeğ'e ve binnetice orkestra heyetine de diri .. 
janlık etmeğe mecb11rdurlar. 

Bütün bu zahmetlere raıimen, radyo, gra
mofon plağını gittikçe öldürmektedir. Fa.at 
ırramolon plağı istikbalde de işo yarayacaktır. 

Netekim Amerikada tabaqette, tıbbi t .. bWor· 

Romanya, bol 
Ro manyanın hububat. v~ pet 

madenler r?l yetıştıren 
~-------- hır memleket 
oldul<tan sonra sal altın da istihsal ediyor. 

Romanyada 1941 ıenesinde 1,241 kilo sal 
altın istihsal edilmiştir. 1940 senesinde 1,038 
kilo saf altın istihsal edildiğine göre bu sene· 
ki istihsalat geçen senekinden 203 kilo fazla
dır demektir. Mamafi madenlerden istihsal edi

len altınlar, meri kanunlar mucibince Rumen 
Milli bankasına ver .Jmekte ve bu altı olar, ely
evm bankli.nııı ı...,sasında mevcud olanlarla bir~ 

lıkte tedaviılde bu ırn•n kağıd paralara bir 
karfılık t .. lul etıııttktedir, 

3 

İNGiLTERE 
Avrupaya asker 

mi çıkaracak ? 
Kıtayı istila planları 
hazırlanmış • lngiliz 
hükümeti tank ima· 
lalını tayyareye ter
cih ediyor 

Nevyork 11 ( a. a. ) - Bu
sines V cek adındaki mevkut ri
salede çıkan bir makalede deni
liyor ki: 
ln gilterenin kıtayı istila hususunda 
planlar hazırlığının son alameti lngi 
liz hükümetinin is tibsalat müdüri· 
yeti bürosuna müracaat ederek 
tank imal.iitının bombardıman tay· 
yaresi imalitına tercih edilmesini 
talep etmesinde mündemiçtir. 

Kahire 11 ( a.a ) - Rusya 
meyJan muharebesi hakkında alı
nan mevsuk h aberle r ortaşarkta .. 
ki müttefik ordular arasında pek 
.büyük bir alaka ile karşılanmak· 
tadır. 

Şimdiki şiddetl i sicaklar devresin· 
den sonra Ortaşarkta yapılacağı 
tahmin edilen ve kıtaat tarafından 

nikbinlikle beklenen muharebeler 
rin Rusyada cereyan etmekte 
olan muharebelerle sık ı bir suret
te münasebattar olduğu hususun
da herkes müttefikt ir. 

Bütün demokrasi aleminde 
izhar edilen hararetli arzuya b11-
radaki Sevkülceyş mütehassısları 

ile kurmaylar tamamiyle iştirak 

etmektedirler. Bu arzn, Mihver 
devletlerini iki cephede ayni za
manda harbe mecbur etmek fır~~ 
satı zuhur etmiş iken, 1-ıir daha 
tekerrür etmemesi muhtemel bu
lunan bu fev kalade fırsattıın isti 
iade etmekten ibarettir. 

Buradaki mahfiller, lngilizle• 
rin Norveç'i veya Hollanda'yı is
tilaya teşebbüs etmeleri ihtimali 
karşısında Almanların duyduğu 

yu mevzuubahis etmekle be 
ra , lngiltere Şi mali Avrup•ya 
karşı bir taarruz düşünsün veya 
düşünmesin, halihazırda Mısırla 

Suriye» Filıstin ve lrakta bulunan 
mühim kuvvetlerin, düşmahın \:Ok 
çekindiği ikinci cepheyi tesise 

kifayet edecek mi ktarda bulundu
ğunu kaydetme ktedir. 

Alman hizmetini temin ede
cek olan bu ikinci cephenin Av
rupa hudutları dışında bulunması 
muhtemeldir. 

Hadiselere geniş bir zaviye
den bakıl,jığı zaman, Hitler ordu· 
sunyn Rus toprak l arına derin bir 
surette geçmeğe muvaffak olma
sı taktirinde Ortaşarktaki mütte
fik orduların Almanların cenahı· 

nı t ehdit edeceği hartaya bir na· 
zar atfetmekle de anlaşı l abilir. 

Bilakis Hitler kuvvetleri Rusya
dan tardedilecek olursa , Ortaşark 
kıtaları ileri harekete geçebile
cekleri muhtelif istikametlerden 
birini terci h etmek mecburiyetin
de kalacaklardır. 

Bu taktirde mezkOr kuvvet
ler, tarihin bu ikinci Rusya rica· 
tini 1812 dekinden dah a büyük 
bir fela kete kalbetmek vazifesini 
Üzerlerine alm ış olacaklardır. 

Kremlin, Ru:tyaoın sol cena· 
hında dost bir Türkiyenin bulun
masını huzur ve memnuniye t ve· 
rici bir hal telakki ettiği gibi 
komşu mıntalarda bulunan kuv· 
vetli müttefik ordularının, Mihver 
küçük asya terıkiyle bir taşma 

teşebbüsün ümitsiz bir tehlikeye 
atılmaktan başka bir şey demek 
olmıyacağını ispat etmek ıçın 

hazır bulunmalarını da sağlam 

bir teminat olarak görmektedir. 
Bu arada Ortaşark kuvvetle

ri, çok uzak olmıyan muharebe. 
ler için hummalı bir surette ha· 
zırlanmaktadır. 

Ruslar, Fransız diplo· 
matlarına, seyahatlerin· 
de zorluk göstermltler 

Vişi: 11 (a.a.) - Dün akşam 

buraya vasıl olar. Moskova'daki 
Fransız büyük elçisi Berjöri, gaze

tecilere şu beyanatta bulunmu~tur: 

«- Seyahatımız büyük ınüşkü· 

!it içinde vukubulmuştur. Rusya 

topraklarında sonu ı.>Jmıyacağı gi-

b. - .. bütün bu seyahat es· 
ı gorunen 

d Sovyet makamları bize 
nasın a 
JizımgeJen riayetin en azını gös. 

termişlerdir. Buna mukabil Türkiye 
ve Bulgaristanda çok iyi kerşı• 

landık.• 

• 
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Siyam · Sıyam 

( Baştarafı birincide J 
'-:'akıa ~merika Birleşik dev

letlerı, «Dogan güne~» imparator-
luğunun bütün hareketlerini di ·
katle ı kip ey!ivor ve bu hare
k~tlerin genişleinesini önleyecek 
b~r _takım tedbirler alıyor gibi gö
runuyorlar. Fakat bu takip ile 
o tedbirler Japonları ne dereceye 
kadar işlerinden alı kovar? Allah . 
bilir.. · 

Şimdiki halde biz coğrafya ve 
yeni yeni memleket isimleri öğre-

niyoruz. Bu meyanda Siyam'ın, ye
ni adı ile Tayland olduğunu belle
yıp bir yaşımıza daha girdik. 

Meğerleyim, aramızda Siyam'ı 
da bilmiyenler varmı~. 

Geçenlerde bir yerde bahsi 
geçiyordu da, biri sordu: 

- Allah Allah! Bu Siyam 
lafı da nereden çıktı? Ne müna· 
sebet? 

Öteden bir diğeri ~oğukkan· 
lılıkla cevap verdi: 

- Siyam mı? Ramazanı şerif 

yakınlaşıyor da, ondan olacak! 

Adana Askerlik dairesi satınalma 
Komisyonundan: 

Miktar toplu tutarı ilk te'minatı İhalesi 

BU AKŞAM 
S i n e m a n ı n ii ç b ü g ü k !J ıl d ı z ı 

Garry Grant Jean Arthur Richard Bartelmes 
Tarafından heyec:J1nh ve müessir bir mevzu 
çerçivesl dahilinde yaratılan ve dünya tayyare· 

ciliğlne ithaf edilen büyük bir F 1 L M 

TAYYARE POSTASI 
Fransızca Sözlü 

Mevsimin en büyük musiki filmi olarak 
seyredilen fle pek beğenilen bir ~aheser 

MACAR SENFONİSİ 
DIKKAt: Proğram saat 8,30 da başlar 

iLAN Adana askerlik dairesi 1 
satınalma komisyonundan: 

1 

1 17 t · · k 1 zarf 1 Maraş askeri satmalma . on pırınç apa ı . 
usuliyle mübayaa edilecektir. Komısyonundan: 

2· İhalesi 19/8/941 salı günü 1. Kapalı zarfla 7500 çitf 

saat 11/30 da Adana as~ erlik yemeni alınacaktır. Muham-
dairesi satınalma komisyonun- men bedeli 30.000 lira mu-

da yapılacaktır. vakkat temiaatı 2350 liradır. Cinsi Kilo Lira Lira _________________ ;;;;;.;:,;,,;;_ __ ..=.;.:..;;. ___________________ ___ 

Odun 300.000 7500 563 13-8-941 saat 11 Kapalı zarf 
3. Toplu tutarı (6290) lira 2. Kapalı zarfla ihalesi 

Koyun eti 8.000 4000 300 13-8-941 1 1 15 Açık eksil 
tme 

Yoğurt 8.000 1~00 
Süt 4.000 500 

Sade yağ l 0.000 16000 
Kuru soğan 6.000 780 

90 14-8-941 
38 14-8-941 

1200 16-8-941 
59 18-8-941 

11 
" ti 

15 .. " 
11 Kapalı zarf 
11 Açık eksilt 

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

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

1070 1296-92 

Sayın Halkımıza 
Mersinde Be 1 e diye ve bankalar civarında (Asya Oteli 

isminde gayet hava dar ve yeni binadan müteşekkil 
bir otel açılmıştır. Otelin bütün mobi1yesi yeni alınmış 
ve yatakları en lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vardır. Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından kışlık ve yazlık teşkilatı ha
izdir. Y~takfiyatı çok ucuzdur. Tek yataklı 125 ikiyataklı 
100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun kalacakları ilan olunur. 

26- 29- 31- 2- 4 1058 

Bir Memur 
Ah nacak 

Ziraat mücadele istasyonu 
MüdUr.lüğünden: 

Aşağıdaki şartlar dahilin
de musabaka ile 60 lira üc
retli t katip ve mutemet 

alınacaktır. 

ı. Taliplerin memurin ka 
nunundaki şartları haiz olma 

sı lazımdır. 

2. Lisan bilenler tercih 

edilecektir. 
3. Müracaatlar 15/8/941 

Cuma gününe kadar kabul -
edilecektir. 

4. Müsabaka imtihanı 16/ 
8/941 cumartesi günü saat 
10 da müessese müdürlüğü
müzde yapılacaktır. 

9-12-14 1121 

Halk evi 
Reisliğinden : 

Dokumacılık kursumuzun 
noksanları ikmal edilerek pa
zartesi, çarşamba ve cuma 
günleri saat 14 ten 16 ya 
kadar ders verilmektedir. Bu 
kursa kayıtla olanların 0 gün 
}erde hakevine gelmeleri ve 
arzu edenlerin yeniden kay
dolunmaları ilan olunur. 

9 --- 12 1125 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. N~riyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaa11- Adana 

Teşekkür 
Ölen babamız Hafız İbra

him Özşabin'in cenaze mera
simine gerek iştirak eden ve 
ıerekse mektup ve telgrafla 
taziyede bulunan dostlara ay
rı ayrı teşekkürlerimize tees
sürümüz mini olduğundan 

sayın gazetenizle teşekkürleri
mizin iblağını dilerim. 
OGULLARI 
Ali Rıza ve Avni Ôzşahin 

1131 

Vakıflar Müdürlüğünden: 
Camii Kebir civarında es

ki dink binası içindeki buğ
day kırma taşı vesair edeva
tı mahallinde artırma yoliyle 
ve peşin para ile satılacaktır. 

İhalesi 26- 8- 941 sa
h günü saat 10 dadır. Mu
hammen bedeli (100) liradır. 
İsteklilerin o gün mahallinde 
bulunmaları ilan olunur. 

12 ~ 16 1133 

inhisarlar Adana Tütün 
Fabrikası MUdürluğunden: 

Açık eksiltmeye konulan 
fabrikada yapılacak sandık
hane binasına ihale günü o
lan 9-8-941 tarihide istekli 
çıkmadığından müddet on gün 
daha uzatılmıştır. 

ihale 22- 8 - 941 gününe 
tesadüf eden cuma günü saat 
on dörtte yapılacağından is· 
teklilerin tayin edilen günde 
eksiltmeye iştirak etmek üze 
re fabrikada bulunmaları ilan 
olunur. 1132 

olup ilk teminatı (970) liradır. 26. 8. 941 salı günü saat 16 da 
3. isteklilerin teklif mek-4. Evsaf ve şartnamesi her 

gün komisyonda görülebilir. 
5. istekliler belli gün ve 

saatten bir saat evveline ka
dar zarflarını komisyonda bu
blundurmaları ilin olunur. 

2. 6. 9. 12 1087 

Adana askerlik dairesi sa· 
tınalma komisyonundan: 

1. 8 J ton sığır eti kapalı 
zatf usuliyle mübayaa edile
cektir. 

2. ihalesi 22 - 8 - 941 

cuma günü saat 16 da Ada-

na askerlik dairesi satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 
3. Toplu tutarı ( 22680 ) 

lira olup ilk teminatı 1701 
liradır. 

4. Evsaf ve şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. 

5. isteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komisyonda 
bulundurmaları ilin olunur. 

5 - 6 - 9 - 12 1095 

Adana askerlik dairesi sa
tınalma komisyonu rıya
setinden : 

1 . Adana askeri birlik 
ve müesseselerinin ihtiyaçları 
ıçın 12 ton şeker 2490 
Numaralı kanunu 31 maddesi 
hükümlerine tevfikan kapalı 
1arf ile satın alınacaktır. 

2 . İhalesi 18-8-941 pazar. 
tesi günü saat 16 da dır. 

3 - Toplu tutarı 6000 
Lira ve ilk teminah 450 
liradır. 

4 - İsteklilerin ihale sa
a tmdan bir saat evvel teklif 
zarflarını Adana askeri satın 
a ima komisyonuna vermiş ol-
maları ilan olunur. 

2. 6. 9. 12 1088 

Adana askerlik dairesi 
satmalma komisyonundan: 

1. 28 ton Bulgur kapalı 
zarf usulile mübayaa edile • 
cektir. 

2. İhalesi 18/8/941 pazar· 
. tesi günü saat 11 /30 da Ada
na askerlik dairesi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3. Toplu tutarı (5040) 
lira olup ilk te'minatı (378) 
liradır. 

4. Evsaf ve şartnamesi 
her gün komsiyonda görüle
bilir. 

5. istekliler belli gün ve 
saatten bir saat evveline ka
dar zarflarmı komsiyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

2. 6. 9. 12 1086 

tuplarını ihale saatından laa
kal bir saat evvel komisyona 
verilmiş bulunacaktır. 

4. Şerait ve evsafı hergün 
İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satınalma komisyonla
rında Adana, Antep, Samsun, 

Kayseri askeri satınalma ko 
misyonlarında görülebilir. 

3. 8. 12. 16 1092 

iLAN 
Maraş askeri satmalma 

Komisyonundan : 
1. Kapalı zarfla 7 500 çift 

kundura alınacaktır. Muham

men bedeli 60.000 lira mu

vakkat teminatı 4500 liradır. 
2. Kapalı zarfla ihalesi 

26/8/941 salı günü saat 16 da 

3. isteklilerin teklif mek

tuplarını ihale saatından laa
kal bir saat evvel komisyo

na vermiş bulunacaktır. 
. 4. Şerait ve evsafı hergün 
lstanbul, Ankara levazım amir
likleri satınalma komisyonla
rında Adana, Antep, Samsun, 

Kayseri askeri Satınalma ko
rırisyonlarında görülebilir. 

3 . 8 12 16 1093 

c. H. P. Seyhan Vilayeti 
idare heyeti reisliğinden : 

1. Parti ve halkevi kon
ferans salonunda yapılacak 
(6635) lira (28) kuruşluk sah 
ne tesisatile bir kısım nok
san inşaat 4- 8- 941 ta
rihinden itibaren ( 10 ) gün 
müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2. İhale 14. 8. 941 tari· 
hine müsadif perşembe günü 
saat (17) de Adanada asfalt 
yol üzerindeki C.H.P. Seyhan 
vilayet idere heyeti salonun. 
da yapılacaktır. 

3. Eksiltmeye iştirak etmek 
istiyenler eksiltme tarihinden 
bir gün evvel bu gibi sahne 
tesisatı · yaphklarına dair ve· 
sikalarını parti inşaat kontro
lörüne ibraz edüp işe iştirak 
için vesika almaları ve ke
şif bedelinin % 7 ,5 buçuğu 
nibetindeki (497) lira ( 67 ) 
kuruşluk muvakkat teminatı 
vermeleri lazımdır. 

4- proje ve keşifnamaleri 
görmek isteyenler her gün 
parti kalemine müracaat et
melidir. 

12-13- 14 1134 

Orta mektep mezunu olup 
I Zonguldak maden teknisiyen 

mektebine girmek isteyenle· 
rin kabul şartlarını öğrenmek 
üzere müdürlüğümüze müra
caat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

8- 10- 2 1113 

Seyhan P. T. T. 
MUdUrlUğUnden : 

1. İdaremiz hizmetlerinde 
kullanılmak üzere (9) hamal 
alınacaktır. 

2. Bunlara aylık otuz li
ra ücret ve ayrıca da prim 
verilecektir. 

3. f aliplerin 7 8 8 sayılı 
memurin kanununun 5 inci 
maddesinde yazılı evsafı haiz 
olmakla beraber okur yazar 
olması ve yaşının otuzu geç
memesi lazımdır. 

4. İsteklilerin evrakı müs
biteleri ile birlikte 16-8-941 
tarihine kadar Seyhan P. T. 
T. müdürlüğüne müracaatları. 

11~13 1127 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 

(Lagam Yaptırı ı acak) 
1. Dörtyol ağzı - Yeni

otel arasında bir (ağam in
şası açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. işin keşif bedeli (2645. 
48) liradır. 

3. Muv3kkat t e mi na t ı 

(198.41) liradır. 

4. İstekliler bu işe ait 

/ Ras teblili 
Moskova 11 ( a.a ) - Sov· 

yet tebliği: 

10 !\kustosta kıtalarımız Solt
si, Ko;m. Smolensk, a~laye, Çer
kof ve Umar istikametlerinde şid· 
detle muhrebelere devam etmiş-
lerdir. Kara kuvvetlerimizle işbir
liği yapan hava kuvvetlerimiz düş 
manın zırhlı cüzütamlarına ve pi· 
yadesine karşı harekatta bulun
muştur. Hava kuvvetlerimiz düş· 
inanın 9 ağustosta 45 tayyaresini 
düşürmüş ve 25 tayyare kaybet
miştir. 

Tetkikat neticesinde öğrenil
diğine göre 7 -1 O ağustos gecesi 
Almanların Moskova üzerine yap· 
tıkları akın esnasında evvelce bil
dirildiği gibi 8 ~değil 10 düşman 
tayyareııi düşürüldüğü anlaşılmış

tır. Ayrıca 9 ağustos günü avcı· 
larımı:r. Mo<Jkova hava dafi batar· 
yalarının bulunduğu mıntaka üze
rinde 5 Alman keşif tayyaresi dü
şürmüşlerdir. 

Teşekküllerimizden biri 312 nci 
Alman piyade alayının iki taburu
nu ve bir motörlü piyade tabu
runu imha etmiştir. Sovyet kıtala· 
rı düşmana ait 8 top, 11 mitral· 
yöz ve 3 kamyon tahrip ·etmişler 
ve binlerce top mermisi ,500 bom 
ba, büyük miktarda fişek ve bir 
verici telsiz aleti iğtinam etmiş. 
lerdir. 

Almanlar harp meydanında 

4 yiizden fazla ölü bırkmışlar ve 
219 esir vermişlerdir. 

Şimal donanmasına mensup 2 
lıarp gemiın.iz iki faşist bataryası 
tahrip etmiş ve hiç bir hasara 
uğramadan ve zayiat vermeden 
üslerine düşmüşlerdir. 
Kremlin sarayı hasara 

uğradı 
Berlin 11 [a. a.] - D. N. B. 
Dün [gelen haberlere göre, 

9-10 ağustos gecesi Moskova üze 
rine yapılan akının şimdiye kadar 
bu şehre tevcih edilen hücumla
rın en müessiri olduğu anlaşıJmak 
tadır. 

100 kadar Alman tayyareııi 
şartname, proje ve sair ev- tahrip bombaları ve binlerce yan· 
rakı Adana belediyesi fen gın bomba!lı atmışlardır. Atılan 
işleri müdürlüğünden 13 ku- ! en bUyük çapta bombalardan biri 
ruş mukabilinde alabilirler. Kremlinde ehemmiyetli hasara sebebi-

5. İhale 26-8· 941 tarihi- yet vermiştir. Büyük yangınlar çık-
ne rastlayan salı günü saat mış ve banlar yüz kilometre uzak 
10 da belediye encümeninde tan görülmüştür. Şehrin şark kıs· 

mında da büyük bir yangın çık-
yapılacaktır: mıştır. 

6. Müsabakaya girebilmek Bir Fin şehri bombalandı 
için taliplerin ihaleden en az Helsinki 11 ( n.a ) - D,N.B. 
4 gün evvel belediye fen iş- bildiriyor: 
leri müdürlüğüne müracaatla Selahiyetli bir menbadan bil-

b · hl" ld ki d · 1 dirildiğine göre, düşman 9 ağus· u işın e ı o u arına aır 
tosta Fin toprakları üzerinde ha. 

ehliyet vesikası almaları şarttır· va faaliyetinde bulunmuştur. 
7. Bu iş hakkında fazla Dün sa balı saat beşe doğru 

malumat almak isteyenlerin bir düşman bombardıman tayyare· 
Adana belediyesi fen işleri si FinJindiya körfezinde K•>rvo 

şehri ii7.erirıde uçmuş ve :ıskeri 
müdürlüğüne ve münakasaya hedefler yerine ahşap iki evi bom 
girmek istiyenlerin de ihale blllamıştır. Orta çağlardan kalma 
günü muayyen saatte beledi- ve bütün şimali Avrupanın en gü 
ye encümenine müracaatları 1el kili:ıeleriııden birinin kubbesi· 
ilan olunur. ne tam isabet vaki olmuştur. inşa 

11-15-19-24 1130 sına 1414 de başlanan kubbe 1418 
de bir Alman mimarı tarafından 

Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonundan : 

1. Adanada nokta amba
rında mevcut 78879 kilo pa
lamut 27- 8- 941 çarşamba 
günü saat 16 da kapalı zarf 
usulile sablacaktır. 

2- Toplu tutarı 5521 lira 
ve ilk teminat akçası 414 
liradır. 

3- İstekliler muayyen gün
de ihale saatindan bir saat 
evveline kadar teklif mek
tuplarını re'sen veyahut ta
ahhütlü olarak Adana satın 
alma koİnisyonuna vermeleri 
ilin olunur. 

11-14-17-20 1128 

Bulunan Para 
Maliye tahakkuk dairesin-

de bir miktar para düşürül
müştür. Gaip edenin Şube 
Şefliğine müracaat!arı. 

Memur olacak biri 
aranıyor 

Enstitümüzün 7 5 lira ay
yık ücretli memurluğuna ta
lip olanların evrakı müsbite
lerini veya suretlerini idare
mıze göndermeleri. 

7--9~12--14 1109 

tamamlanrnııtır. 

Rusyada Çekoslovak 
kıtaları 

Londra 11 (a.a) - Çekoslo· 
vakya hariciye nazırı, Sovyet Rus 
yada Çekoslovak kıtaları teşkil 
edilmekte olduğunu bildirmiştir. 

Bu kıtalar Çekoslovak: subayları 
tarafından sevk ve idare edilecek 
ve Sovyet kumanda heyetine bağ 
lı bulunacaklardır. 

Odesa tehdit 
altında 
( Baştara/ı birincide ) 

Simali şarkiden gelen münfe
rit bazı düşman tayyareleri geçen 
gece Alman arazisi üzerinde uç· 
muşlardır. Bunlardan ikisi düşü
,.ülnıüştür. 

Sovyet tep/iği 
Moskova 11 (a. a.)- Alman 

tayyareleri tarafından Moskovaya 
yapılan dün geceki akın esnasın

da en aşağı 5 Alman tayyaresi 
düuürülmüştür. Tas ajansının bil
dird ığine göre, Alman tayyarele· 
r.nden mürekkep gruplar Mosko
vaya hücum etmeğe te,ebbüs et
mişlerse de dağıtılmsşlardır. Şeh

rin üzerine helmeğe muvaffak 
olan münferid tayyareler tahrip 
ve yangın bombaları atmışlardır. 
Evlerde müt~addit yangınlar çık
m~tır. ölü vo yaralı vardır. As· 
keri hedeflere hiç bir zarar olma
mıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri kay• 
bi da yoktur. 


