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Ciftciye elden gelen yardım yapılacak 
· - ·-;' - Ticaret veklllet i çok mü-

İngiltere ve Rus
ya tarafından 

TOrkiyeye 
teminat 
verildi: 
ilci hükumet, mem· 
leketimıze tecavüz 
emeli beslemeeikleri· 
ni bildirdiler 

Taarruza 
uğrarsak ••• 

Verilrn notalara göre 

lnglltere ve Rusya 
bize yardıma ha· 
zır bulunmaktedır 

Londra 13 ( a.a ) - Lood· 

ra radyosu bu sabah atağıdaki 
haberi vermiştir: 

Sovyet ve lnıiliz büyük el

çileri 10 Ağustosta Türk hükü

metine aynı mealde birer nota 

tevdi ederelr. ilr.i hükümetin Mont· 

rö a nlaıması hükOmlerioo tema· 

miyle saciılr. oldukları hakkında 

Türkiyeye teminat vermi~ler ve 

boıi'azlar hakkında veya Türkiye· 

oin berhaoıi bir kısmı üzerinde 

tecavuzi bıç bir emel besleme· 

diklerini bıldirmiılerdir. 

iki bükOmet, verdikleri no
talarda, Turır.ıyeoin arazı tema· 

mıyetine büyük bir ihtimamla 

rıayet etmek taahhüdünde bubın· 

muılardır. Tün.iyenın harbe ıır

memok hususundaki kararını pek· 

ali takdir ettıkleriui zikrettikten 

sonra, TU.rkiye üçüocü bır dev· 

lotin hücumuna maruz kaldıj'ı 

takdirde ona yardım etmeıi'e ha

zır olduklarını iliıvo eylemişler· 
dir. 

Sovyet büyük elçisi yaptığı 

şifahi beyanatda da Sovyetıer 

birlı&'i hüır.ümetınin Berlinde 1941 

de Alman - Sovyet ııörüşme· 

leri esnasında Sovyetler Birliıi'i

nin boıi'azlar üzerindeki emel

leri baklr.ıoda Almanyanıo mu· 

vaf/alr.atını talep etti&'ine dair 

dolatan şayiaların biç bir esasa 

istioad etmiyeo bir düşman pro· 

paıi'andası olduğuou ilave etmiş
tir. 

Letre lntaat tezgAhla
rına hUcum edildi 

Londra 13 (a. a.) Avcı tayya

relerinin rafalr.atinde olan Blen· 
haym bombardıman tayyareleri 

dün aktam erir.enden Letre inşaat 
tezıahlarına hücum etmişlerdir. 
Bir havuza bombalar atılmış ve 

havuzda bulunan ıemiye isabetler 

kaydedilmiftir. Tayyarelerimiz 

bir dllşmau avcı tayyaraılni dD· 
fllrmllflardİI', 

Ankara zigaretinee 

HükUmetimize 
verilen notalar 

lnglliz elçisl ayrı bir notada diyo~ ki: Bu be
yanat, TUrk - lngiliz muhadesınde hiç bir 
değişiklik yapmadığı gibi, ondan mUteveıııt 
vecibeleri de ne tevsi, ne de temdld edebilir 

Arkara 13 ( a.a. ) fngiltere büyük elçisile Sovyet büyük elçisi 10 
Ağustosta hariciye vekaletine ayni mealda birer oota vermişlerdir. ln-

a'İliz notatı şudur: . . . . 
" Mc1jette krahn harıcıye nazırı tarafından verılen talımata tevfikan, 

müıtehid kral hükOmoti namına ekselansınıza aşağıdaki beyanatı tebliğe 
memur bJlunuyor11 on: m;ttehit kıf•llık hü kQmeti Montrö mu~avelesine 
sad•katını teyôd ec'er ve Boğazlar hakkında biç bir tecavüzi niyet 
ve oe de miltalebatı bu uomadığıoı Türk hükOınetioe teyit eyler. 

Müttehit krallık hükumeti ve keza Sovyet hü lı. umeti, Türkiye Cum· 

huriyetinin toprak bütünlüğüne ihtimamla riayet etmeğe amadedırler. 
Krallık bükOmeti ve keza Sovyet büküıneti Türk hülr.Qmetinin bar• 

be sürüklenmemek bususundaki arzusunu tamamila takdir etmekle be
raber, Türlr.iyeye bir Avrupalı devlet taralından taarruz vuku buldup 
takdirde her türlü muavenet ve müzaharette buJunmaj'a amade o!abile· 
ceklerdir. ,. 

Sovyet notası da şudurı 
«Hariciye halk komiserinin talimatına tevfikan Sovyet Soıyalitt 

cumhuriyetleri birliii bükOmeti namına ekselioıınıza aıııi'ıdalı.i beyanatı 

teblij'e memur bulunuyorumı • . 

S 1. t huriyetleri birliii bükOmet.i, Montro mukavelesıne , osya 15 cuw b - • d 
aadakatini teyid eder ve boğazlar ba_kkında _hıç ir tecavuzı ve ne e 

matalibatı bulunmadııi'ını Türk milletıne temıo eyl~r. - •. 

S h - ır.o ı· e keza krallık hülr.Ometı, Türk hukOmetının ovyet u me ı v . . 
harbe sürüklenmemek hususundaki arzuıuııu tamamıyle talı.dır etmekle 

b b T - k" e bı"r Avrupalı dnlet tarafından taarruz vuku buldu· era er, ur ıyey _ • 
ğu takdirde Türlr.iyeye her türlü muavenet ve muzabarette bulunmaga 

amade olabileceklerdır.ıo 

Ankara 13 (a. a.) - loıriltere büyülr. elçisi 10 Aiustosta hariciye 
veki.letioe tevdi etıiıi'i nota ile beraber şu ıkınci notayı da takdım et· 
miştir: 

« Bugünkü nota ile müttehid krallık hükOmeti ve Sovyet sosyalist 

cumhuriyetleri birliii bükOmetinio beyanatı metnini ekıeıaosınıza tevdi 

ederken krallık hü~ümetioe mutaallık hususatta beyanatın 19 T•şrinıev· 
vel 1939 tarihli Türk lngiliz muahedesiniu bıri,ci maddesinde Turır.iyeY.e 
karı• münderiç taahhüdünün sadece tekrarı olarak tavsıl edıloıiı;ıoı bu· 
kOmetimin müsaadesiyle izah ederek kesbişeref eylerım. Beyanat bıı 
muahedede hiç bir deiişiklik yapmadıiı ııbi, ondau mutevelııt vecıbe· 
leri de ne tevsi, ne de tahdit edebılir. » 

Fransız 
Alman 
işbirliği 
Mareşal Peten'e sıöre 
ba, uzun zamana mü· 
tevakkıf bir iştir. 

Dar fan 
Milli müdafaa 
nazırhğına 
tayin edildi 

Vişi: 13 ( a. a,) - Resmen bil
dirildiıi'ine göre, Başvekil muavini 
ve Hariciye Nazırl Amiral Darlan, 
Mılli Müdafaa oazırlııi'ıoa tayin 
edilmiştir. 

Mareşal Peten evvelki gün 
oaat 21 de Fransızlara hitaben rad. 
yoda bir nutuk söylemiş ve demiş• 
tir ki : 

Fransızlar, size söyliyecek çok 
mühim sözlerim var. 
Fransız milleti, bir yalan şayialar ve 

entrikalar havası içinde, hakiki bir 
huzursuzluk içindedir. Aslında di
siplini bozmak teşebbüsünden baı· 
ka birşey olmıyan sözde halis te• 
ş~bbüslerini halr.lı ıröstermok için, 
çolr. defa batıl bülr.Ometo karıı da
hi, benim himayem ileri ıiirillmek• 
tedir. 

1 

Bu huzursuzıuıun ıebeplerın• 

•olamak ko.lttyuır. Mtt&ıUoı)eue 
muhaıcbe buıı..:ı bırakıl4u Jalıiı.at un• 
J..ı&ratur1uıu yuzunaou hücuma 1111" 

ru.L butuuaca"' u111u bır mıue;;tıo pu· 
duUarın..ıa harp cıovam ederıe, ber• 
k.e~ wcwıetı.etan l»lUtuall ba-.-.u.ı.'1• 
enoi4e ıie iı.euuı kcuo.ısıue ıua..1ıer 
ıur .. bHır. labıu.l~rıo karışıkUiUı• 
desııas bır prop4a-"4nda d& ual/O 

cNı.ıuunca, mıui wouJaatın manası 
duııruıuııunu ve şıddetını lr.aybet• 
uıe::-.tc:ıuır. 

Aımanya ile müoaıebetlerimiz, 
mahıyeu aucak muat•ve=mt::t uJabuc:ıo 
mutarelıiı.e mukave1cnamcsı)le te:ııbıt 

euıwli buluuwat.tauar. öuhc&SJJa uu 
bUy UK. wııaot aras10Cle1.k.1 aıun ... sobet· 
lcrı tayıu etllilllUt:n <lulayı bu va· 
zıyetın uzaması. bunun iKtıbamı da· 
ha zıyaue ıruçıe~muteuır. 

1!140 iıkteşrinde Alman raybı 
ıansöuyeıi tarıa.ıano.e1.11, bi:ayuk 114'Z.&· 

lc.etıni t•kdir etti&im şeraitte teklif 
edıleo 4bırlııııne ıreıınce, bu uzun 
zamanlara mütevakkıf bir iştir 
ve heoüz bütün meyvalaruıı ver· 
memiıtır. 

Uzlaımıı lr.ıtaoın faaliyetimize 
açılabileceıi'i ııeniı ufuklara doıi'ru 
teveccüh etme&-i bilelim. herle· 
mekte olduiumuz hedef budur. 
Falı.at bu, butüo azmimizi ve sab
rımıza ıarfetmemizi icap ettiren 
muazzam bir eaerdir. 

Alman hükOmeti, baılr.a vazi· 
lelerle meuuı bulunuyor. Şarktaki 
bu ronazzam iılerde bir emniyetin 
müdafaası yapılmalı.tadır va bunla
rın neticesinde di!nyanın nçbeıl 
dejiıebilacutir. 

him kararlar veriyor 
Alınacak bazı yeni tedbirlerle, 
memleket mahsulat. en son 

çıkarılacak 

başhca 
hadde -

Anka r.ı : 1 ( HıJsu;i •tıuhd b İ· İ rn izden ) - Ti.;a 
ret ve<a ~ ~t•, ıir,:ıt ve İı<tİsıt vaki 'etlerile ınÜ ? t ere 

ken, memlew.et iktısadıyatından (evkalid"' eh e- nı nı i y c ti 
haiz yeni kararlar vermektedir. Ametikaya si pariş 
edilmiş olan zira"t.t maki ... alarının bir kısmı gelmiştir . 
Bir lr.ısmı da ıelmelr. üzeredir. Me~cut makıoalar 
bu K"Ün pelr. cüzi bir ihtiyaca cevap vermektedirlrr. 
Memleketin zirai hayatına büyük tesirler yapacak 
olan bu malr.inaların çoialtılması için yeni tedbirlere 
intizar olunmaktadır. 

Diğf!r taraftan, alın 11 c a k., bazı yeni kararlarla 
b,şlıca meııleket rn ı hrn l itı. her türlü iınkio lardan 
istifade edilerek ens~n harlde ç • karılacaktır. Buğday, 
arpa, çavdar. pamuk ıribi toprak mahsulleri ile bil· 
umum gıda maddelerinin ziyadele-1m~si için çiftçiye 
de.ıet tarafından, elden relen yardım yapılacaktır. 

Bu arada, fevkalade zamanın icap ettirdiıi'i bü· 
tün tedbirler alınacak, ordn ve lıalkın muhtaç ol

duıi'u maddelerden geni1 miktarda atok yapılmHına 
d,.vam olun11cakt1r. 

M o ıı k o r.t a' d a :i o v y " t h a r p a k. a d e m i s i 1 

R U S Y a müh ·n demiryolu münakalat mer- ı 
kezlerİne in(ıiik ve yanj'ın bomba· 
Jarı atmışlardır. Jni'İliz iaıe ıremi

Adf mUcrlm veya terine yapılan hücumlarda Alman 

harp esiri, bUtUn tayyareleri 14000 tonluk iki tıcaret 
gemisi ve lskoçya sahilleri açık-

p o 1 o n J • l ı 1 • r 1 larında 5000 tonluk bir 2"emi ba
tırmışlardır. serbest bırakıyor 

Berlio 13 ( a. a. ) - Alman 
tebliıi'i: 

Cenubi Ulr.raynada Alman pi· 
yade kuvvetleriyıe Alman mütıelık 
ordulara mensup seri teşekkıiller 

Karadeniz lımanlarına çeır.ıleo UÜŞ· 
maoı ti.kip etmektedir. liu te~ek

küller aoudane bır aurette cer"f"n 
"den tikip hare~etıeri esnasında 
Sovyot dümdar kuvvetlerini muha 

rebeye mecbur euerek aiı;ır zayıat 
verdirmışlerdir. 

Şark cephesinin dij'er bölııe
lerinue Alman ı..uvvetıerı d " 
b"" Uf mana 

ucum ederek yeni muvalfakıyet
ler elde etmı•ler dır A " • ıman savaı 

tayyare teşekkilıleri Moskovanın 

Nıbayet, Mareıal Peton, hil
kO~etin derbal tatbılc. edec<ıri ıi
~~11 hareket proııramı &l•i•<l•ki 

UOkta h•lındc bııuırilmı~tır. 
b" t'" l- Gayrı meŞKul mını•uda 

u un partuerıo vo sıya~i te~ok· 
k""ll • 

u erıo faalıyetıoe nıbayet verıl· 
mıştır. 

1 2- Parlemeoto izasıoa .veri· 
en tahsisat ır.aldırılmışıır. 

3- Farmason memurlara 
kartı zecrı ıeabırler alınacak ve 
yükıek rütbeli masonlar umami 
bızmetıeruen çıkarılacntır. 

4- Lejıyoo, ıayri m~ııul 
mıntak.ada wuii iııkuaban eo ıyı 
b~r İşçisi olarak kalmaktı, fakat 
bukOuıete tabı buıuumaktadır. 
. 5- Poliıio faalıyet vaaıtaları 

bır miali artırılacaktır. 
. 6- idarede kırtasiyecilik zih

nıyetini kırmak ve ırızıı cemıyet
!erin faalıyetinin ouüne ıı•çmek 
ıçın k.omi:1erlar tayıo otunacd.k.tır. 

1·- Prefe'lerio aelabiyetleri 
takviye edılecektır. 

8- Pelr. yakında bir iş yaaası 
neşredilecektir. 

9- Ekonomik teşkilat muvak· 
kat statü tadil olun.caıı.tır. 

10- lqe teşkilatı değiıtiri
lecelr.tır. 

11- Felaketin mesullerinin 
mubakemeıinı ıüratleştırmek. mak
aadiyle bir ıiyasl adalet konıeyi 
kurulacak ve bu lr.onsey, 15 illc.
teşrine kadar mareıala tekliflerini 
bildirecakır. 

12- BGtün nazırlar ve yDk· 
•ek devlet memurları, Maret•I 
Pataiıa'a uct..ı..t aaiai edec:utir. 

Alman hava knvvetlerinin in 
ıril'_z silah fabrikalarına ve liman 
ıe .. satına yaptıkları hücumlar ta 
b. m 
ır muvaffak yetle neticelenmi,t" 

Ş ır. 

ımali ~irile.ada tayyarelerimiz 
Sollumda duıman motörlü vas ı ta
lar tecemmulerini bozğuna uğrat. ı 
mışlardır. lngılız tayyareleri garbi 1 
Almanyara ve Manı sahiline hü
cüm etmek teşebbüsünde bulun
muşlarsa da bu hücumıar akim bı· 
rak· lmışt r. 42 lng•lız tayyaresi dü· 
şürülmü~tür. liazim zayiatımız yok· 
tur. 

lnıiliz bombardıman tayyarele. 
ri dün ırece garbi ve şimali Al· 
manyanın muhtelif mıntakalarına 
bombalar atmışlardır. 16 l n ıili~ 
bombardıman tayyaresi düşürül· 
mütıür. 

Sovget tebliğleri 
Moskova 13 (a. a.) Bu sabah 

neşredileo Sovyet tehi ii: 12 13 
ağustos ıecesi bütün cephelerde 
mühim hıç birşey olmamıştır. Ha
va kuvvetlerimiz düımanın zırbh, 

motörlü ve piyade unsurlarına 
ve tayyare meyaanlarına karşı ta. 
arruzlarına devam etmiştir. Üç 
Alman tayyare grupu Leoioırada 
tıar uz teşebbüslerıode bulunmuş. 
larsa da tardedilmişlerdir. üç d~· 
mao tayyaresi düşürülmüştiôr. 

Moslr.oya J3 (a. a.)- Dün 
akıam rece feç vale.it neıredilen 
Sovyet teblı&ı: Cephede mühım 
bir hareket olmamıştır. 11 ağus· 
tosda 41 Alman tayyaresi düşürül
müştür. Sız 34 tayyare kaybettık, 

Moıkovaya yapılan hava akını 
esnasında 2 Alman tayyaresi dü · 
şürülmüştür. Harp ıremılerimizle 
donanmaya menıup tayyareler 
Baltık denizinde bir düşman muh 
ribile 2 nakliye vapurunu tahrip 
etmişlerdır. 

Moıkova 13 (a. a.) Sovyet 
radyosunun bildirdiiine ıöre, 
Sovyet birliii reisi, hapiste bulu
nan bütüu Polonyalıları affeden 
bir kararname mzılımııtır. ister 
•di mücrim olsun. İster harp esiri 
olsuu bütün Polonyalılar serbest 
bırakılacaktır. 

Moskova 13 (a. a.)- Yu2'os 
avya, Çekoslovakya ve Polanya ile 
ıiyatııf münaıeb6tlerini yeniden 
tesis eden Sovyet bOkOmeıl . bn 
hafta içinde Norveç v. Belçıka 

Budiyeni 
orduları 
çevrildi 
Odesa tecrld edil
di; ;\imanlar bir
kaç noktada kara
deniz sahillerine 
lrittl 

-RADYO-
- Gazetesi -

• Rus - Alman harekatı ce-
nup cepbeıinde Utrayna ve Ka 
radeniz sahilinde toplanmııtır. 
BerJindeo bildirildiğ-ine l'Ôre, Al. 
man orduları birkaç noktada Ka. 

radeniz sahillerine irişmiı. Oda· 

•• tecrid edilmiı. Mıreşal Budi
yeoi orduları çevrilmiştir. 

Ruslar bu cephedeki bare
kit baklr.ında sükOt etmektedir. 
lnıilizler ise Alman iddialarının 
büyük bir kısmını i•konto ettik
ten ıc.nra cenup vaziyetinin Rus. 
lar için lehli <eli oldu&-u netic.,. 
sini çıka,.maktadırJar. 

Rus kaynaklarına ıröre, Bük· 
reşıeu Köstenceye 2'ideo petrol 
boru•u tahrip edilmiştir. Bunun 
neticesi Almanların vaziyeti da
ha ziyade zorlaıacaktır. 

MJSkovada çıkan Pravda ıazet .. i 
yazdığı bır makalede Alman yıl 
dırım barbiııio suya düımüı bu 
lunduiunu iddia etmiııir. Fakat 
Almanlara ıröre, yıldırım harbi 
diye birıey yoktur; plinlı hare 
ket vardır. Maamafıb şarktaki 
harelr.it o kadar silratle iukişaf 
etmıştir ki, yıldırım harbi evsa

fını taşımaktadır. ~ıal edilen 
Rus toprakları 850 bin kilomet 
re murabbaını bulmuıtur. 

Almanlar vaziyetten mem· 
ouodurlar Son verıleo bir babe 
re ııöre Smoleosk'in Alman iı· 
ıaline ıeçtiğini ıöstermek için 
yabancı gazete muhabirleri Al
man makamları tarafından Smo
leosk 'e ıötilrülmüşlerdir. 

• Bulıar K"eoel lr.urmay rei•ile 
•>rdu kumandanlarının deıi'iştiril· 
meleri hadisesinde lnıiliz radyo 
ıu derin sebepler &'Örmektedir. 
Londra radyosu, ,Bulıarca net· 
r!yatıoda biıhassa ıöyle demiş
tır: 

« Baıvekil Filof memleket• 
te tam bir ıükOnet hük<.ım ıür. 
düıi'üoü iddia ederken Bulıraris
tanın için için kayuadııi'ını bilir. 
Degiştirilen kumandanların hare· 
ket tarzları Almanlar tarafından 
hoş &'Örülmemiştir.» 

• Bir habere • ıöre, Japonlar 
Fransız mü· temlekesinde 180 
bın asker toplıyac~lr.lardır. Bu· 
radaki üslerden Çıne karşı ilk 
hava hücumlarını bile yap111ır 
tardır. 

AvuıtraJya, Jeponyanın ha· 
zırlıjından endi1eyo düşmü~tür. 
Avuıtralya baıvekili Menziı'io 
Londraya hareket edeceıi'i bil
diriliyor. Bu, harp çıkalıdanba• 

ri M•nziı'in lnıriltereyi ikinci 
ı.l areti olac tı • 



2 BUGON 14 Ağustos 1941 

1 A~kerDiik b~hö~Deırn 1 ı·j·~·~·~·~~~~:~JIA[I ! : 

Japon donanma- 1 l lht~~ar [Bugün iki mühim 

. . . \ ..... "'~ ·· . •. ·--------------------i 

f POLiTIKA( 

Alman yanın 
isticali 

sının kuvveti ~s~·~s~;:g:~·~·;2 karar çıkıyor 
( Baştarafı. dünkü sayımızda ) ölüm cezasına çarptırılmış ve 

YAZAN 
A. Ş. 
Esmer 

Almao-Ru:. harbinde 
her iki tarafın da 
strateiiııi, iki aylık 

mücadeleden sonra 
prensip itibarile de 

-----------~:::'.'.'.'.- öldürülmüş. Bu haberi veren 
Yulaf, çavdar, arpa. munr ve mah
ıotuna hükilmetce el konma hük· 
mUbazıvilayetleredahateşmiledildi 

ğişmemiştir: Almanya mümkün 
olduğu kadar süratle netice elde 
etmek istiyor. Rusya ise, hareki· 
tı mümkün olduğu kadar uzatmı
ya ve kış gelme~den evvel dai
mi bir cephe kurmıya çalışmak
tadır. 

Denizaltı kruvazörleri 

Çift topla olan ve tay
yare toşrgan bu gemiler 
8 tanedir. Sürat/eri sa 
üstünde 17, su altında 9 
mıldir. Her birinin dördü 
başta 2 si kıçta olmak 
üzere 6 şar torpido kooa· 
nı vardır. 

92 5 - 926 da inşa edilen 
Aoba, Kinugasa, Hurutaka. Kako, 
7100 tonluk ve yine 33 mil süra
tinde gemilerdir. Bunların 6 tane 
20.3 lük topu, 4 tane l 2 lik tay· 
yare defi top o makineli tüf ekleri, 
12 tnne su Gstünden atılan torpido 
kovanı bir katapolti ve 2 deniz 
tayyaresi vardır. 

• Cep Kruvazörleri : ( Kaibo

kan ) - Bunlar Rus - Ja. 
pon harbine iştirak etmiştir. Bun· 
lardan ldumo o harpte Amiral Ka· 
mimura'nın bulunduğu sancak ge· 
misi idi. Halen Japonların Çin fj. 
losunuo kumandan gemisidir. 

700 tonla 8200 ton arasında 

muhtelif boyda olan bu gemiler 
beş tanedir. Süratleri, ldumo,nun 
20.7 Kasugaoıo 20 diğerlerinin 
( Aduma, Yakumo, lvate ) 16 şar 
mildir. Kasuganda bir tane 25.4 lük 
2 tane 20.3 lük 4 tane 15.2 lik ve 
4 tane 7,6 lık top 1 tane 8 lik 
defi 4 tane 45.6 lık su üstii torpido 
kovanı vardır. Diğer gemilerin hep 
side 4 tane 20.3 lük 8 tane 15.2 
lik 4 tane 7.6 lık top 1 tane 8 lik 
defi topu 4 tııne su altı torpido 
kovanı 2 tane de su üstü kovanı 

vardır süratleri az olduğu için mo· 
dero kruvazörlerle boy ölçüşemi-
ecek olan bu !gemiler, sahile as

y ·ı . 
ker ihracında ve tüccar gemı erı 

konovileriııde iş görebiJirler. 

• U afif Kruvazörler : ( Nito Zy· 
ili uoyokan ) - Japonlarıo 

cemao 141, 255 ton mı;.yi mahre· 
cinde 25 tane hafif kruvazörü var
dır. Bunların hepsi de geçen harp· 
ten sonra yapılmış modern gemi· 
lerdir. 

'Süratleri 33 mil olan bo gemi· 
lerin topları 14 lük ile 15.2 lik 
arasındadır. 8500 tonlukların dör. 
dünde 4 der tane ve 5195 tiklerde 
ise birer tane de tayyare vardır. 

D estroyerler: (ltto Kutiku· 
kan- Bıı sınıf tan, 118, 

933 tona baliğ olan ve hepsi de 
modern 83 gemileri vardır. Bunla
rın on tanesi 2000 tonluk ve hali 
ioşadadır. 
4 5 veya 6 şar tane olarak tabi. 
~ edilmiş 12.7 lik, 2 makineli tü. 

rek 6 veya 8~9 arasında torpido 

t bu g emilerin bazıları ma-
aşıyan _ 

yio almak için raylarla da muceh· 
beıdir. 

• N' 

H afif destroyerler: ( ıto 
Kutikukan) - Tonaiları 

755 ile 820 arasında tehalüf eden 

bu sınıfın süratleri sı.5 mildir. 
26 tanesinin 3 er tane 12 lik 

topu 2 makineli tüfeği 4 der tane 
53.3 lük torpido kovanı mevcuttur. 
Geri kalan üçu ayni topları fakat 
6 şar tane torpido kovaoİ• taşır. 

• T orpidolar: (Suiraitei) -
Bu 11oıf da ceman '6868 

t\>n olap 12 .yemiden ibarettir. 
527 ile 595 ton arasında üç 

tane 12 lik topu bir makineli tü· 
f eği 3 torpido kovanı olan bu ıe· 
miler 2 şer tane de ıu bombası 
tr, pu t ışırlar hepsi de 933 ile 937 
arasında yapılmış olan ve başka 
millette «"şleri olınıyan bu gemile-

=-- - -- ---
~- ----

1 M~ı~~~i~ Ş!i~~~i-
• ye Y erdelen tarafından 15-

8. 941 günü Cuma nama· 
zını müteakip Ali Yerdelen 
ruhu için Mevlüdü Şerif 
okutturulacağından A l i 
Yerdelen'i sevenlerin teş· 

rifleri. l 138 

rin 1.80.2 metre su çektiğine ba· 
kılacak olursa Çin harbi için ve 
bilhassa nehirlerde kullanılmak 
üzere yapıldıkları anlaşılmaktadır. 

• D enizaltı Kruvazörleri: (Jtto 

Sensuikao)- 1900 • 1950 
ton büyüklükte ve çifte toplu o
lup bazıları da tayyare taş1yan bu 
ıemilere denizaltı kruvazörü den
mektedir 

l 8 rmi olan bunların süratle
ri su üstünde 17 ve su altında 
9 mildir. Yalnız ikisinin birer tane 
12.7 lik topu, 2 şer makineli tüfe· 
ği varsa da birinin de bir tayya· 
resi v:ırdır. Diğerleri 2 şer 14 lük 
top ve 2 makineli tüfek taşırlar 
ve hepsi dördü başta ikisi kıçta 

olmak üzere 6 şar torpido kova· 

oı vardır. • B üyük Denizaltılar: (İtto 
Sansuikan)- 1400 tonla 

1600 ton nraıında tehalüf eden 

bu g"milerden 28 tane vardır. 
Hepsi de birer 10,2 veya 

12 lik top. ikişer makineli tüfek, 
6 şar da torpido kovanı vardır. 

Su üstü süratleri 17-20 mil ara· 
sında, ı1u altında hepsi 9 mildir. 

• K üçük Denizaltılar: (Nito 
Sensuika.o)- bunlardan 

24 tane vardır. 700.988 ton ara
sında olan bu Botlar birer 8 lik 
top birer makineli tüfek ve dör

der torpido taşırlar. Ekserisinde 
kovanlar baş tarafta fakat üçünde 
6 şar kovan olduğu için 2 si kıç
ta bulunur. lki tanesi de adedi 
bilinmiyen mayo almaktadır. 

• J aponların deniz kuvvetlerin· 
de bütün bunlardan başka, 

28 tane küçük mayin gemısı, 18 
tene mayin tarama gemisi, (ikisi 

hali inşada) 15 tane denizaltı av· 
lama gemisi, 2 ganbot, 9 tane 
nehir · ır~mbotu, 3 denizaltı ana 
gemisi ve iki tane (denizaltılar 
için) mayi mahruk gemisi, 9 tane 
yağ gemisi, 3 tane donanma erzak 
remisi, bir m"ktep gemisi, bir de 
tamir atölyesi gemisi vardır. -
MUHASİP 
ARANIYOR 
T ALIP OLANLARIN 

T ARSUST A SEBAT ÇIRÇIR 
FABRiKASINA MURACAT. 
LAR 1 . 

9--10--12--13~14~15 
li24 

Anadolu ajansı «muhakemeler 
görülmemiş bir süatlo cereyan 

ediyor» diyor. Yani herifler sa· 

bahleyin yakalanmışlar; öğleyioe 
kadar muhakeme edilmişler; ak· 
şama doğry da temizlenmişler 

olacak. 
Hukukçular idam cezasının 

lüzumu ve lüzumsuzluğu bahsin
de, ötedenberi, ikiye ayrılmış· 
lardır. lçtimaiyatla hukuk, pek 
yanyana giden iki yol olduğu 
için, bir vakit, bu münakaşaları 
hayli okumuştum. V a r d ı ğ ı m 

neticeyi ve edindiğim ka
oaatı burad.t yazacak değilim. 
Zaten kati şekilde ve yüzde yüz 

oisbette bir kanaat idiomenin de 
imkanı yok: Her iki nazar nok· 
tası pek çok haklı cihetler ta
şıyor. 

Arzetmek istediğim nokta, 
Almanya'da - ve tabii Alman 

işgali altında bulunan memle· 
·ktlerde - ihtikar suçuna veri
len ehemmiyettir. Kaçakçı bir 
domuz kasabının, beş tavuk ça· 
lanın ve askerden sekiz on siga
ra aşıranın cezası ölüm .. 

iyi amma bu derecesi de 
havsalaya sığmaz diyeceksiniz, 

belki de hakkınız vardır; fakat 
muhtekirler için kısa müddetli 
hapis <eczasının pek hafif 'Oldu
ğuna da kail değil misiniz?. So-

yuyor efendim; herif önüne ge· 

leni, dükkinma gireni, ağına dü· 

şeni soyuyor. Dün kırk kuruşa 
ııldığınızı yarın altmışbeş kuruşa 

tedarik edemiyorsunuz. 

ithalat eşyası için, sanki 
yeni getirilmiş a-ibi, «mahlm a, 
harp» teranesi tutturuldu; peki 
aoıma yağ da A.vrupadan •un 

geliyor?. 

HükQmetin geniş murakabe 

teşkilatı vardır; fakat bu teşki· 
)it, halktan yardım görmedikçe, 
en yüksek haddinde faydalı ola
maz. Murakabe teşkilatını daha 

fazla halk işletecek, balk kuv· 
vetlendirecektir. 

ihtikar karşısında « 
sen de » zihniyeti devam eder ve 
halk «Allahmdao bulsun" dua· 
sıodao daha ileriye gitmezse bu 
işin önüne zor geçeriz. 

Söze nihayet verirken ışın, 

bence, en "mühim noktasına temas 
etmek istiyorum: 

Muhtekir, ocak söndiirmeğe 
çalışan adamdır; bu gibileri ele · 
geçirdikçe ocaklarını söndüre

J cek tedbirler almal:yız. . • 

l .. . 
-------------- • • • • • ... • • • • y .......... . 

JN... nkara: 13 [Hususi) - Yarınki (bugünkü) resmi gazetede kovo
~dinasyon heyetinin iki kararnamesi intişar edecektir. Bunlardan 

biri, toprak mahsulleri ofisinin teşkilatı bulunan bölgelerle Ticaret Ve
kaletinin tayin edeceği yerlerde bütün değirmenlerin ayıklanmış yüz 
kilo buğdaydan 89 • 91 kilo un çıkaracak şek.ilde un öğütmelerinin 
menine dairdir: 

Diğer kararname mucibince; yulaf, çavdar, arpa, mısır ve mahlOtuoa 
hük\lmelçe el konma hükmü Ağrı, Aydın, Bingöl, Çoruh, Erzincan, Gıı· 
ziantep, Gireson, Hakkari, Maraş, Muş, Muğ'la, Trabzuo, Tuoçeli, Van 
ve Zonguldak vilnyetlerine de teşmil edilmiştir. - ~==--========= 

iskenderiyeden yapıla
cak idha atta sürat 

Ankara 13 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ticaret vekaletinden 
verilen mah1mata nazaran, lskende· 
riyeden büyük bir parti lastik gel· 
miştir. Bu la!tiklerin tevziatına ya· 
kında başlanacaktır. 

lskenderiye ticaret ateşesi Na

ci Aday Aokaradadır. lskenJeriye· 

den yapılacak ithalatın daha ııürat-

le temini için vekaletle temasla.-da 

bulunmaktadır. 

Alpullu şeker fabrikamız dün 
gece faaliyete geçti 

Ankara 13 ( Hususi ) - Şe· 
lcer fabrikalarımızdan Alpullu, bu 
gece ( dün gece ) yarısından iti-
baren yeni sene istihsal faaliyetine 
başlayacaktır. 

Uşak şeker fabrikası eylülün 
ilk haftasında, E<Jkişehir ve Turhal 
fabrikaları eylül ortalarında faali· 
yete geçecektir. 

Mer'iyet mevkiine giren 
yeni kanunlar 

Ankara 13 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Arthrma eksiltme 

·vo ihale kanununa· muvakkat bir 

madde eklenmesine dair · kanun 

Jiyihasile yeniden yapılacak su 

işleri için 50 milyon lira tahsisat 

verilmesi ve Ankara şehri )ağımla 

rının inşasına ait l;anun layihaları 
bugün mer'iyete girmiştir. Ankara 
ehrinio lağımlarına ait projeler 

hazırlanmı~tır. Önümüzdeki günler 
de ihalesine başlanacaktır. 

Pirinç tlyatlar1 

Köylümüz tarafından sökülen 
pancar mahsulü fabrikalara nakle· 

dilmektedir. Pancar mahsulü geçen 
seneye nazaran daha iyidir. Pan
car rekoltesinin 550.600 bin ton 

olacağı tahmin ediliyor. Şeker mah 

ıulün de 85 ila 90 bin t on ola· 
cağı. hlltta aşacağı umuluyor. 

Ticaret Vekili lzmire 
gidiyor \ 

Ankara: 13 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Ticaret Vekili Mümtaz 
Ôkmcn, lzmir fuarını açmak üzere 

bu Cumartesi akşamı Ankaradan 

1stanbula hareket edece kt ir. Vekil 

lstan bulda bir g ün kalaca k, ora
dan vapurla lzmire gidecektir. 

Bay Nazmi Sevgen 
Uzun zamaodanberi vilayeti

mizde iandarma alay kumandanlığı 

vazifesini yapan albay Bay Nazmi 
Sevgen, dün şehrimizden ayrılmış 

ve istasyonda hükılmet erkanı, 

jandarma zabitanı ve pek çok 
dostları tarafından hararetle uğur· 

Eğer Almanya, eylül ortala· 
rıoa kadar kati netice alamazsa, 
Rus harbini yarı kaybetmiş sayı
labilecektir. Bu itibarladır ki 
Almanlar kış gelmezden evvel 
kati neticeyi almak için istical 
etmektedirler. 

iki ay içinde r Almanlar her 
biri, 1914 harbindeki fTanenberg 
ölçüsünde birkaç meydan muha· 
rebesi kazanmışlardır. Bunların 
biri SmoJeosk etrafındaki muha· 
rebe ve ondan sonra da Kiyef 
etrafında Ruslara yüzbin esir ve 
iki yüz bin ölüye mal olan büyük 
meydan muharebesidir. 

Şimdi · bir kaç günden beri 
gelen haberler, Almanların Uk· 
rayoaya karşı büyük bir hamle 
yaptıklarını bildirmektedir. lngiliz 
ler de bu sonuncu hamlenin şü· 
mul ve ehemmiyetini inkar etme· 
mektedirler. bu hamle muvaffak 
olursa, Alm:ıolar Karadenize çı· 
karak OJesa ve Nikolayef gibi, 
büyük Rus limanlarını işgal ede· 
ceklerdir. 

Dün ıelen bir haber, Alman 
ların Nikolayeften ancak kırk mil 
uzakta bulunduklarını bildiriyor 
du, Bu zafer belki de Almanla
ra Kafkas yolunu açacaktır. Al
manyanıo istical göstermesine 
bir sebep strateji ise, diğer mü

him bir sebep de iktisadidir. 
Almanlar, cenup ve şark Avru
pasıoa doğru geçen nisanın altı· 

sıodanberi yaptıkları hamlelerden 
sonra, bu sah !ardan temin ettik 
leri petrol, ham maddeler vo gı· 
da maddelerinden kendi kendile· 
rin i mahrum etmişlerdir. 

Yugoslavya Almanya için 
mühim bir piyasa idi. Bu piyasa 
artık kapanmıştır. Rusya'ya gelin 
ce; bu memlekete ~karşı açılan 
barp Almanyayı bir kaç bakım. 
dan mutazarrır etmiştir, 

1 - Evvela Rusyadao temin 
edilen yedi yüz bin ton benzin 
yüzbio ton pamuk, iki buçuk mil 
yon ton gıda maddesi ve manga 
nez, asbestos, \rom gibi ·madde
ler kaybolmuştur. 

Ankara: 13 (Hususi muhabiri· 
aıizdpn) - Ticaret Vekaleti pirinç 
fiyatlarını lesbit için çalışmakta· 
dır. Bu fiyatlar yakında ilan olu
nacaktır. 

lanmıştır. Ankarada jandarma 7.a- 2 - Sibirya traıuit yolunun 
bit mektebinde mesleki tedrisat kapanması, Alınaoyayı bir çok 
muallimliğine tayin edilen Bay maddelerden mahrum etmiştir . .. 

Ydhk Toplanb Nazmi Sevgen temiz ahlakı, dürüst 3 - Ru'lya Belçika ve Nor· 

Geçen Salı günü toplanan hareketleri ve gerek mesleki, ge· veç gibi Almanyanıo işgali altın. 
Çukurova Pam~k lhracatçıları bir· rek ilmi kudretiyle muhitimizde da bulunan ~ memleketlere ihra-
liği idar~ heyeh, yıllık umumi he· çok iyi bir isim bırakmıştır. Bay cat yapıyordu. Bu ihracat da ta· 
yet toplantısının 4 Eylul Perşembe Sevgeo'e yeni vazifesinde de mu- mıımiyle durmuştur. 
günü yapılmasına karar vermiştir. vaffakiyetler dileriz. __ f_D_e_v_a_m_ı_Ü....;ç;..ü_n_c;;.u;;:,"':d:e~)..! 

,ı================~~==============:=:==========================~ 
1 ROMAN: ıs ı D i K T A T Ö R U N A $ K 1 il 

~ ;~~~~~~~~~~~~~NAKLEDEN:hfhf&r~Ş~~~~~ 
Mektep kaçağı bir çocuk f neşesi~.e 

çiti atladı. Evvela yolu takip etb. 1 
ve.k ı· ı 

Bi)yle yapması gururdan mı, yoksa 
mahçupluktan mı ileri gelmişti? Genç kıı 
bunu tayin edemiyordu. 

Karar verdi: Yemekte az şarap içe. 
cek, az konuşacak ve her ihtimale karşı 
ihtiyatlı bulunacaktı. 

Fakat yemekte hiç bir süprizle .karşı
laşmadı. 

Taldek her zamanki ıibi, ıert sözlü 
ve tavırlı durdu, pek az koouıtu. Ancak 
yemek sonunda daha ıofradan kalk· 
madan içerlerken, Militz.a, şefin kendisini 
dikkatle süzdüğünü ıördü. Aynı zamanda 

mırıldanıyordu: 

- Güzelsiniz! 

Genç kız bnou işitmemezlikten geldi 
ve hayretinden soğuk bir tor boşandığı· 
nı hissetti. 

Taldek biraz sonra: 

- Bugünlük Allaha umarladıkl diye

rek dııarı çıktı. 

Genç kız onu bir daha ancak ertes; 

rüo öğleden sonra gördü. 

Bahçeden ormaoa geçmek arzusunu 
yenemişti. Ne olurdu sanki? Kendisi için 
asıl tehlike bahçede ve köşkte Stefan 
Taldekin yakınında bulunmakta değil mi 

dedi? 

Taldekin ormana çıktığı hiç olmadı
j'ına ıöro eo emin yer orası olmak 11· 
zımdı. 

. . "den " patı a. raz sonra ormanın ıçıoe gı 
ya saptı. . . 

O .f . . t' ve gezıntıde 
nı ormaııını gıymış ı ld ... 1 

böyle yapmakla çok iyi et~iş 0 uıuna f 
bir kere daha kanaat getirdı. 1 

Çizmeler henüz ayaklarını yaş olan 
toprai'ın rutubetiocieo koruyor, kalın ku
maıtan elbisesi ~ayesiode çalı çırpıların j 
vücadunu tırmalamasıodan korkmaksızın 
rahatça ilerliyebiliyordu. . . . 

Öyle neşeliydi ltıl Kendısını Ç?cuk. 
luğuna dönmüş sanıyordu. Memleketınden 
uzakta iken başka omıanlardan ıeçme

miş degildi, fakat hiç biri bu ormanın 
derecesinde güzel olısmazdı. Burada ~en· 
disini kendi malikanesinde •anıyor, yaban. 

cılık hissetmiyordu-

Jki gün evvel çınar ağacı karşısında 
.da daba kunetli olarak aynı hisse düş. 
müştü. 

Hatıraları ve taze bahar havasiJe 
sarhoş olarak çok hızlı yürümüş olduğu 

için soluk almak için ormanın açıklık 
bir yerinde burdu. 

Burası ~rı çiçeklerle ıüslü yemyeşil 

bir çiçeklikti. Etrafında muhteşem kavak 
ağaçları yükseliyordu. 

Bunların ortasında genç bir yabani 
kiraz ağacı, beyaz çiçeklerile, koyu elbi
seli erkekler arasında beyaz müılim rob. 

lu bir genç kıza benzemekteydi, ;Militza 
bu benzeyişine gülümsedi. 

Sonra kiraz ağacının yanına gelerek 
çocuk gibi konuştu. 

- Vah zavallı yavrum! Senin burada 
ne işin var; ıen güzel bir meyva bahçe· 
sinde iyi aşılanmış ve sakin olarak mey
va yetiştirmekle meşgul olmalıydın. Hal
buki sen de benim gibi vahşi bir orman· 
da, senden çok büyük komJuiar arasında-
sın • • 

Ben de -'Senin ıibi böyle münzevi ve 

faydasız kalmağa mahkOmum 

Militza böyle bedbin düşüncelere "8. 
pılmak itiyadında değildi. 

Fakat genç, sıhhatli ve güzel hangi 
genç kız eğer aşkı tanımıyorsa, bazan 
gençliğine yuık oldaiu düşüncesile üzül· 
mez? 

Aşkl.. Militza vazifesini tamamlama
dan bunu düşünmek hakkına malik de· 

iildi. 

Zaten aşkla kimseyi sevdiii de yok
tu. Ronald için duyduğu hissi karde~çe 

bir dostluktan fazla değildi. 

Mütevekkilane içini çekti ve çiçek 
toplamağa koyuldu. Bir buket yapmağa 

kifi gelecek kadar çiçek toplamıştı ki, 
başını kaldırınca haykırmamak için ken· 
disini güç zaptettl. 

Stefan Taldok karftsındaydı ve ken• 

disine bakıyordu. 

- Tanımadığınız, bu ormanda tele 
başınıza gezmeğe çıkmakla ihtiyatsızlık 
etmişsiniz. Yolunuzu şaşırabilirsiniz. 

Doğ'rulmu~ olan genç kız cevap "Ver· 
di : 

- l.annetmem, ben 
rim. 

yolu bıılabili· 

Şef gülümsiyerek .mukabele etti: 

- Güneşe veya ağaçların üzerinde. 
ki yosunlara bakarak mı? yoksa geçtiii· 
niz yollara taş serperek mi? 

Militza şaşırmıştı. Taldolcin latife et· 
tiğine ilk defa şahit oluyordu. Fakat o 
derhal ciddilqti: 

- D ikkat ediniz. Bu orman tanımı
yanlar için hakiki bir labirenttir, Saatler
ce dolaşsanız ıene yolunuzu bulamaz11-
nız. 

Genç kızın inanmamış ıöründüğünü 
farkederek sordu: 

- Köşke dönmek için hangi yoldan 
gideceğini gösterin bakayım. 

Militza tereddüt etmeksizin cevap 
verdi: 

- Bu yoldan .. 
- Gördünüz mü, tam aksi istika· 

met! 

Berolcet versin ben buradan geç• 
tim. 

( Devamı var ) 
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BUGÜN 

v işi 
HÜ KÜME Ti 

-49- Suriyede alınan 
bUtün harp esir
lerini serbest bı
raktığını iddia edi
yor 

Bir Alman 
genera•i 

HAVA 
HÜCUMLARI 

Givur imam eski m~drese ar
kadaşını tanımakta güçlük çekme 
mişti; fakat Hafız Mu,tala talebei 
ülumdan Hafız Aliyi bir türlü ta

n1yamam1şt1. 

Korkacak h;ç bir vaziyeti ol-
• m1yan biçare Ha vız Mıstıva cesur 
adımlarla Gavur imamın karşısına 
çıktı. 

- Paran varını ? 
- Nirden olsun para ? Ben 

fıkara bir sof tayım . 
- Hiç yok mu?. 

Yüz a'tmış kuruşum var. 

Sökül. .• 
Buyur?. 
Çıkar paraları .. 
Amanın gayrik; bana ba· 

ğışla •. 
Çok laf etme, kurşunu 

yer1in. Çıkar. 
Hafız Mustafa kurşun lafını 

duyar, duymaz koynundan çıkar
dığı örme para kesesini Gavur i
mama uzattı. 

- Başka paran yok mu? 

- Yok. 
- Bu dünyada parasız yaşarı-

m az, Gel seni kurtarayım. 

- Aman etme .. 

Fakat bu canavar « etme 1 

gitme » yi dinliyen cinsten miydi? 
Onun maksudu ve matlubu kandı. 
içi kan istiyordu ve bu arzu mut· 
laka tatmin edilmeliydi ; edildide 

Müderris hoca, havız Mıshva. 
nın cesedine arkasını döndükten 

sonra oturdu. Mahmud beyle Ma
car Mehmed Ali de elenin yanın· 

da idiler. Müderris Hüseyin efen
di hocanın bütün sinirleri boşan

n11şt1. Zavallının bütün azası zan· 
gır zangır titriyordu. 

Biraz hoşbeşten sonra söze 

Mahı:ıud bey başladı: 
- Hocalendi; efeyi görmek 

istemişsin • 
- Evet oğlum. Bu Ali Molla 

benim talebemdendi. Öyle değil· 
mi Molla. 

- Öyle ... 
- Bak oğlum Mollal Hocan 

• sıfatıyla ben sana nasihata geldim 
Daha doğrusu beni tekmil memle

ket halkı yollariı. Pekala bilirsin
ki katil şeran haramdır; şekavet 

keza. Haydi şimdiye kadar bu gü
nahları işledin; hundan sonra töv
be, istiğfar edersin. Cenabıhakka 
beraber yalvarırız. Allah gafur ve 
rahimdir. 

- Hükümeti ne yapmalı ya 
boca? 

- Onu da düşündük oğlum. 
Ahali padişaha bir arzuhal yapa· 
rak senin affını istiyecek. Düşün
ki Molla, bu yolda her gün ce
nabı Hakka bir ısyan vardır. Al· 

!aba şiıkür diyoruz; mahşer günü
ne inanıyoruz. Bahusus sen ders 
görmüş bir hafızsın. y erm ahiret· 
te .• 

Fakat o ne ? Gavur imam yi
ne bel bıçağını çıkarmış , önün· 
deki toprağı çizmeğe başlamıştı. 

Nasıl?. Hocasını mı kesecekti. 

Evet; biraz evvel medre9e ar· 
ka daşını bilamerhamet öldürmüş· 
tü amma hocasına da ayni şeyi 
reva görmesine ihtimal verilemez· 

di. 
Faka! işte, bel bıçağı toprak

ta derin, derin çizgiler açıyordu. 
Bunun başka manası yaktu. Gavur 
İmam Müderris Hüseyin efendiyi 
de öldürecekti. 

Ansızın yükselen bir ses, ho· 
canın lakırdısını yarıda bırakmış

tı. Bu ses Mahmud beyin sesiydi. 
- Ali Molla, Ali Molla! Ete-

ğindekileri yere dök; çok fena 
boıuşuruz. 

Ali Molla uykudan uyanır gi· 
bi silkindi; gözlerini Mahmud be· 
ye dikerek cevap verdi: 

- Bozuşuruzda ne olur? 
- Bozuşursak bu olur işte .•• 
Mahmud bey bunu söylemek

le beraber Gavur imamı silah al
tına almıştı. Hiç b;r şeyden ha be
ri olmıyan müderris Hüseyin efen· 
di hoca ise bu manzarayı hayret ve 
haşyetle seyrediyordu. 

Mahmud bey gürler gibi hay· 
kırdı; 

- Hoca!. Dini, diyaneti kes• 
kalk, buradan çabuk uzaklaş ..• T:. 
leben olacak Molla, aana da kıy· 
mağı tasarlıyor •.• 

Zavallı hoca bitkin bir hale 
relmişti. Macar Mehmed Alinin 
1ardıaıHe reldiii yere röaderildi 

ve orada krzanlar tararından ata· 
bindirilerek uzaklaştırıldı. 

Mahmud beyin şedid müdaha 1 

lesi olmasaydı yerde yatan sarık 
adedi çoktan ikiye çıkmıştı. 

( N O T : - Boladanın Yı· 
kık köyü nulusunda mukayyed o
lan Yörük Beyi Mahmud bey ha
li sağ'Jır; meşrutiyetten sonra gö· 
çebeliği bırakarak Eşme cihetle
rinde tavattun etmiştir. ) 

Hocanın avdetile yayılan bu 
vakadan sonra jandarmanın takibi 

şiddetlendirildi. Gavur imam çete
sinin bulunab lectği mıntakalar ge· 
celi, gündüzlü taranıyor, fakat çe
tenin izine tesadüf olunmuyordu. 
Takip müfrezoleri Uşak ve hava· 
lisinde dolaşırTarken Denizli hava· 
lesinde bir Cinayet oluyor; vaka
dan bir müddet sonra çete Al· 
yonkarahisar havalisinde görünü
yordu. Cinayetin Gavur İmam ta
rafından irtikap edildiği muhak
kaktı; fakat bu kadar mesafe bu 
derece kısa bir zaman içinde na· 
sıl katedilebilirdi; müfrezeler şaşı .. 
yordu. Halbuki Gavur imam tak
tiğini hiç dtğiştirmemişti; her ci
nayeti müteakip vaka mahallinden 
inanılmıyacak kadar uzaklaşmakta 

bordevamdı. Sonra izi btlli olmu· 
yordu. Tesadüfen sıkıştığı yerler
de müsademe kabul etmiy~rek 

muttasıl kaçıyordu. Zaman zaman 
takip müfrezesini pusuya düşüre

ıek imha elliği oluyordu. Nitekim 
mülizim Hüseyin aga kumandastn· 
daki dokuz kişilik mülrezevi Uş
şak havalisönde Gedikli boğazın
da bu suretle kıstırmtŞ ve son ne· 
ferine kadar imha etmişti. Hükü· 
met, iki paralık bir çete karşısın
da iciz kalıyordu. 

Bu iczi Çakıcı çetesinin kar
şısında kısmer. anlamak mümkün~ 
dür. Zira Çakıcı efeyi bizzat halk 

seviyor ve muhafaza ediyordu. Ça

kıcı ele için bütün köyler emin 
birer melce teşkıl ederdi. Hemen 
her köylü Çakıcının üstüne titrer· 
ona muhbirlik etmekte zevk, gu
rur ve şeref bulurdu. Ça~ı<ı efe
nin şu veya bu suretle yakını ol· 
mak ve ona az çok bir yardımda 

bulunmak bir paye, bir vazife te· 

likki ediliyordu. Bu sebeple hü
kümet kuvvetleri, karşıs:nda çe· 
teden evvel balkı buluyordu. 

/Devamı var/ 
--==:::=:===-
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Vişi 13 ( a. a. ) - Fransız 
selahiyeltar mahlılleri, Sabık Su 
riye fevkalade komiseri general 
Dentz'in enterne edilmesi müna
sebetiyle lngiliz propag•ndası ta
r alından kasdi mahsusla çık.rıia ~ 

bir habere karşı vaziyet almağa 

başlamışlardır. 

Londra radyosu, dünkü, n•ş. 
riyatında, Suriyedeki lngilizlerle 
dö Golcuların, kendilerinin silah 
arkadaşı olarak telakki eUikleri 
Fransız esirlerine nezaret etmek 
istemedıklerini bildirmiştir. 

Bunu mütaakip aynı neşriyat

ta, Fransız makamlarının esir edil 
miş olan lngiliz ve dö Golcu su 
bayların hepisini serbest bırak
mamak suretiyle mütareke hü. 

kümlerinin Fransa tarafından ih. 
lal edilmiş olduğundan hobsedil. 

miştir. 

Fransız selii.hiyettar mahfille
rinde bu hususta beyan edildiği
ne göre, lngilizler Fransızların 
evvelce esir etmiş oldukları ln 
giliz adedince Fransız esirini ala. 
koymakla kalmamışlar, hundan 
maada general Dentzi ve diğer 

iki Frans" generaliyle 30 subayı 
da rehine olarak enleme etmiş

lerdir. 

Yine ayni mahfillerce işaret 
edildığine göre, Fransız hükOme
ti mütarekenin imzasını nıütaekip 
büıün harp esirlerini St>rbest bı

rakm•ştır. Suriyeden g<lirilen ln
giliz esirleri dahi serbest bırakıl 

mış olup bunlar halen Suriyeye 

avdet etmek üzere bulunuyorlar. 

esir! 
1'ir muharebede 50 den 
fazla Alman tankı 
tahrip edildi 

Uman 
mıntakasında 

iki Sovyet ordusu 
ve bir nişancı kol
ordusu imha edildi 

Moskova: 13 (a.a.) - 12 Ağus 
tos tarıhli Sovyet tebliği: 11 - 12 
Ağust•>S gecesi zarfında kıtalarımız 
Keksholm, Solsti, Smolensk, Ko· 
ra.sten ve Uman istikametlerinde 

düşmanla muharebeye devam et
mişlerdir. Kara kuvvetler mizle 
müşterek hareket eden hava kuv
vetlerimiz harp meydanında düş

mının zırhlı kuvvetltrile piyade

sine ve h1va m•ydanlarında da 
tayyarelerine hücutn etmişıir. 

K >ra~ten istika roetinde hava 
kuvvetlerimiz, tanklarımız, t ll pçu 
muz ve piyade kıtalarımız.ın müş 

terek harekelile bir çok Faşist 

tank kıtaları imha edilmiştir. IS i 
ağır olmak üzere SO den !.zla 
Alman tankı, iki hava dali bat.r 
yası, 12 hav• dafi mitralyözü, 8 
kamvon ve lS mot.,sıklet tahrip 
edılmişıir. 

Bir çete, otomobili b :>ıulduğu 

ıçın bir köyde durmağa mecbur 
olan bir Alm.:ın Generalini esir 
etmıştir. 

Dingeperin kıymeti çok 
azaldı 

lngiliz tayyareleri 
Almanyada 240 ki
lometre derinliğe 
kadar nüfuz ettiler 

Londra 13 (a.a) - Dün in 
giliz bombardıman tayyareleri ta 
rafından Almanya üzerine yapı 

lan gü ıdüz akınları esnasında av 

cı tayyarP.leri bombardıman tay
yare lılolarına Anverse kadar 
refakat etmişlerdir. 

1 n g i 1 i z bava kuvvetleri 
bu harekatta 12 boınbardımrn 
ve 8 avcı tayyaresi kaybetmiş

lerdir. Bo nbırdıman tayyareleri 

Alman topraklarında 240 kilomet
re derinliğe ~kadar nüfuz etmiş

ler ve Kolonyanın başlıca elek
trik saııtralları .,fan Kadra ile 
Kuatsak elektrik santrallarına şid

detli hücumlarda bulunarak isa
betler kaydeylemişlerdir. 

Libgada mihver hava meg

danforına akınlar yapıldı 

1' 'bire 13 [a. a J - Orta 
şark lngiliz hava kuvvetlerınin 
tebliği: 

Tayy>releri:niz Uhyadali düş 
man ıoevz.ıl rine ve tayyare mey 
ddnl. rına karşı geniş ölçüde akın 

lar yaptnışlardır. Atılan tor.lar· 

ca bomb.ının ht"piİ hedeHer mın 

takasına düş,nüştür. 

Sivily•da G<rbini tayyare 
meydanı bombalanmıştır. Mı'ilr 

saholleri açıklarında iki düşman 

tayyare~i dü~urülmüş ve Lauıpe· 

duia d.ı bır kÖ.oür vapuru bdtı· 

rılıoıştır. 

Akdeni>de bir tayyare düşü 
rülmü~tür. Kayıbım;z yoı...tur. BPrlin 13 a.a - D N.B. nin 

bu günkü Alman tebliğine ilaveten 
askeri kaynaklardan Öğrendiğine harekitla, 6 ıncı ve 12 ınci Sovy1!t 

göre, müttefik kuvvetler diişmanı- ordul.rıyle 13 Ü ıcü 5.,vyet nış•ncı 
Amerikada askerlik eneriik surette t.kip ederek çok kolordusu tamamm imha edıımı0 t r. 

müddeti arazı kazanmış ve bazı noktalarda ı:ı ınci sovyet ordusu b•şku-
Vaşington: 13 (a.a) _ Mebu- Karadeniz sahiline varmışlardır. mandanı general Nikolay Krıtlov 

san meclı~i askerli, müddttinin Dnieper nehrinin Kiyefin ce- esir edilm ştır. 
uzatılmasını a~kerlerin kenGı· arzu.. nubundak.İ kısmı, şimdiden Alman d General Ponjelin verdiği ifa .. 

1 
ede e.t.cümle dt'mt~t11!<.1 : 

larına bırakmak oıakıadile yapılan silih arının teiİr daireıi içinde bu· 
teklıfı 146. reye karşı 185 reyle lunduğundan, bu noktada 700 kü k •· D.ıh.ı 6 aifu:otu~ akşamı mu 
reddelmı .. tır. 

1 
. 1.k avemet ımk.inının kalmadığ-.nı rad 

,.. sur me re g~nış ı arzeden Dnicp-
Bir lngillz gemi kafilesl perin Sovyetlcrio münakale hattı yo ile M.:ıskovaya bıldirdım. Mus-

olarak kıymeti çok ozalmıştır, Müt- kova bu telgrdfımı alır altnaz bir 
Cenubi Amerikaya y• h ,_ · tefık kuvvetler, cenubi Ukrayna- rma areK.etı yapmamı emretti 

vardı da bir kaç demiryolu baıtına ha- Fakat bu yarma teşebbü•ü Alınan 
Montevideo: 13 (a.a.) - 6 bü· kim bulunduğundan, bu mıntıka- kıtalarının çemberi karşısında kı-

yük vapurdan mürekkep bir kafile da bütün münakale felce uğratıl· rılmaya mahkum oldu_,, 
bugün Laplata şehrine gelmiştir. mış denebilir. Sovyeıler Dnıe • So•yet generali bu son halta. 
Gazeteler kafilenin muvasalat.nı rin şimdiye kadar elJe,inde ::ı:_ ların fasılasız ricatinin Sovyet kı .. 
1 g"lt ı"n Anlantı"kte ha·k- ld k·· ··k k taları için son derece 1 a 1 ld n ı eren ım o U· nan uçu avsıni artık tutamıya- . ~ n ı o u-
ğunun bir delili olarak alkışlı· yacaklardır. gunu ıtave etmıştır. 
yorler. Sovgetlerin iki ordu ve Finlandigada 
Japon tayyareleri Çung- bir kolordusu imha Hel.inki 13 a.a Resm•n b'1di 

king'i bombaladılar rild ğine göre Liidoga gölü sahil-e dil nı iş 1 

Bu l 
Çuugking: 13 (a.a.) - Japon B erinde mulııelıl guruplar halinde 

N b t 
• . erlin 13 a.a - D.N.8_ Lild"ı- ·ı 1 

gece Ö 6 CI eczane - tayyare fıloları dün sabah Çu'g rıyor : 
1 

er •yen Fın kıtaları tarafından 
king'i iki defa bombardman et· U k aç 1 rn g•niş gediklerin doldu•ul - man m•ntı asında ç•vrl • Fuat Eczanesi miş lerdir. Alarm 9 saat 30 dakika olan Sovyet kıtalarının • kı mış ması h.rikasın• ldooıra gölü,,ün 

( h d ) .u··rmu··ştu·· r. metl · · k 1 mu •ve· şimali g>rbisinde devam edılmek-
Yeniposta ane yanın a erının ırı masivle 

~========:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~n~e;t;ic;e~l•~n;e~n:::::::t~e~d~ir;-::::::::::::::::::::::::::::;-.ı~ 

~ Ates altında calısan gazel ci 
' · Bir kaç ay evvel cenuLi lngiltf're hava har-

bininen müessir mıntıkasıydı, Buradaki ba-

zı şehirlerde döğüş o kadar şiddetli olmuştur 
ki halk saatlerle sığınaklarda mahpus kalmışdır 

Bu arada bi,hassa bava harbini seyredıp 
havadis vermek için bir Amerikan gazetesi bu
raya hususi bir muhabir göndermi~tır. Bu Ame
rikalı gazetecinin başına gelenler gayet tubaitır. 

lık alarm işareti verıldigi zaman bu muha
bir hemen bulunduğu gazınoda hususi tertıbatı 
havi bir alet sayesınde kaçışan halkın he)eca· 
nını, seslerini plağa almaga başlamıştır. .Sırf 
bunları kaydedebılmek içın oracıkta masasının 
başında oturmuş, başını knltuğunun altına 

almıştır. 

Derken ortalarda ses sada kalmamış ve 
uzaktan düşman tayyarelerinin uğultuİarı, motör 

gürültüleri duyulmaga başlamıştır. 
Gazetecınin aletı bunları da plağa alırken 

kendisi soğukkanlılıkla oradan dışarısını seyret
meğe haşlamış ve olup bıtenleri plağa nakle 

kuyulmuştur. Meseli : · 

" - Bu şimdi geçen bir bombardıman 

tayyaresiy<li. Allığı bombalar buradan ilr.i ma
halle uzağa düştü. Muhtelif yerlerde yangın 

çıktı. işte gene geliyor .. Üç tane birden .• Ben 
masanın altına gıriyorum.,, 

Burada onun sesi kayboluyor, büyük uğul
tular yaparak geçen tayyareler, büyük bir in
filak, bir bomba patlaması duyuluyor. 

Gene sükQt.. Acaba muharrir öldü mü ? 
Hayır iıte onun seıi .• 

- Bu sefer de aıla.ttık, dıyor. Bumbaların 
çoğu denize düştü. Şehırde hır Çok yerler ya
nıyor. 

Ve böylece bu cesur gazeteci lam dört 
saatlik bir hücum esnasında oracıkta 0 gazi
noııun içinde tek başın• oturmuş ve bütün 
o~up bitenleri p!Pğa alınıştır. Kaçtıkları halde 
bır çok ınsanlar, yaralanmış, olmüş, fakat ona 
bıç bır şeyler olmamıştır. 

işin acavip ve koınik tarafı bundan sonra 
başlar. "' tehııke biıtı,, işaretı verildıkten sonra 
herkes delıklerinden çıkınaga baştarlar. 

işte tam bu sırada Aıuerikatıııın merakı 
a-alip a-elır. Bakalım ber şeyi pıaa-a alabılmış 
mıyım ? Plağı busu•i gramofonuua koyup tec
rübeye başlar. 

Derken henüz tabii haline dönen şehire 
gene bır tay)a.re ve bombaı dıınan g üı iıH\..fıÜ 
b•şlar. Halt< oraya buraya kaçmaga başl.r. 

Muıhiş bır panık olur. Zıra bu selcr~i hucum 
büsbuıün habersiz otmuşıur. Alaım işaretleri 

bıie verılmemıştir. 

llirçok düşüp bayılanlar, kaçarken ayağı 

kayıp yaralananlar olur. Amerikalı gazeteci 

sebep olduğu telaşın farkına varınca hemen gra 
mofonu ketpa.tır ve ordu karargahına koşarak 

vaziy .. ti anlatır. Derhal radyo ile bütün halkı 

tenvir ederler. ZavaUı gazeteci de hoıbire özür 
dıler. 

Şimdi Amerikalının bu pliğı o kasabada 
meşhur olmuştur. Halk pliia •• Ateş ahında,, 
adını koymuştur. Ve şimdi kendilerini topıayan 

lngılızlot bu 
mektedırler. 

tuhaf haJıseye kahkahalarla gül-

Kazdığı kuyuya 
düşenler 

çok g•rıp bır vaka olıuu~tur. 

lngilterenin ce
nubunda Dover 

civarında ulak 

bir kasabada 

Son defa bu kasabaya üç defa hava hü
cumu vuku bulmuş ve her üçünde de düşma
nın buradakı ısabetlerinin her taraftan daha 
iyi olduğu naz.arı dikkati celbetmıştir. Fakat 
bunun scbebını anlamak mümkün olmamıştır. 

Tabii tayyare defı lopları her seferinde 
hemen mukebdede bulunmuş ve bir hayli zarar 
yapmıştır. işte tayyare defi toplarının son hü
cum esnası nda <ll;ŞLrdük.:eri bir tayyare bu 
sıırı ml')d. ııa ç k ıı rıuı~tır. 

lZu)'rugun..ı.J.. ı att:.~ler ve duman'a.r çıkarak 
yuvarlanan bu tayyare sahildeki evlerden biri
nin üzerine düşer. Bu ev de ateş alır ve yan

mağ"a başlar. Hemen yetişen itfaıye yangını sön

dürü~. Ve tnkJ.zın altından şunldrı \.ıkarır : 

Uç tan_, şehrin içini tarassut aletı.. Döı t 

tane düşman tayyarelerıle iıtıbat te.)İi aleti, 

lüzumundan fazla telefon ahizerleri ve harıtalar. 

Söz.ün kısası burası Almanların tayyarele

rine i;aret vermek için k·ıtlandıkları bir casus 
yatağıdır. Ve sabahtanberi hücumların muvaf
fakivrlli nelicelt-nme'ii bu sebepte 1 dolayıdır. 

Fakat işte bu dü;;cn Alman tayv~resi ken
di elile zabıtaya keııdi ca'.'llusldrııu a-öjteriver

mi~lir. Bu da tuhaf bir tesadüf. 

\ 

Almanyanın 

isticali 
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( Baştara/ı ikincide ) 
4 - Al,nanyanın Romanya

d ın te'llİn etıiğı petrol, Rus bom
~ardımanları dolayisile h•yli azal
rn ıştır. 

Diğer tır:\ftan Almanyanın ben 
z.in ihtiyacı artmı'itır. Bu ik 

tisıdi darlığın benzin sa!h8'1ı Al-
m ıny;ıyı bııhassa 

başlamıştır. 

tazyik elmeğe 

Mütehassısların ifadesine gö·e 
Almanyanın yalnız Ros harbindeki 
benzin sarfiyatı ayda 300 bin ton

kadardır. Bu rakkam şöyle bir he 
S>pla elde edilmiştir: Almanlar 
Rosyaya karşı 18S tümeo askerle 
harp etmektedirler. 

Bunların lSO si alelade piya
de tümeni, onbeşi, zırhlı tümen 

ve yirmisi de mulö•lü lümendir. 

Bu be saba göre, Almanlar, 6.300 
tank, 72 500 kamyon ve 3_750 
moto•iklet ku,lanmaktadırlar. Hun
dan başka hergün dörtbin tayya

releri de uçmaktadır. Bütün bu 
motörlü kıtalJ.r, geri hizmetinde 

kullanılan kamyonlar ve tayyare
ler İçin s1rfe,Jilen benz.in ayda 

300 bin tona baliğ olmaktadır. 

Amerıkalıların tahrninlerine 

göre, Almanya 1939 sen•s'nrle 
h trbe b~şl1dığı zaman, on ikibuçuk 

milyan torı benzin stokuna sahipti. 
Pol.ınya. R""rp ceph,.sindeki hare
kit ve B.tlıc.an h1rek.citınd.tn sen,.a 

Alınanyanın benıin sto"u yedi 
milyon tonu tecavüz l"t:nemrkte 

idi. A'm ınlar R Jmıny.ı'Jan sene

de dört. bt"Ş m ly.>n torı p~tr ,ı 

tenin ed ·bi eceıderı11i he:'apl ımış

l:ırke •, Rııslır t ar Jfınd ın yapılan 
bonbırdı n.ınlar, hu mi<tarı iki 

buçuk milyon t.Joa i ıdirmıştir Hu 

Vf'Sİlt! il" R.,manya'nın ~n büyük 

petrol tas[ive merkez.i olan Pıoesti 

şehri in bnmb . .trdı ııanı hakkında 

Yorıeş'lyar Post 2"4' .. tı:!sin ~e çıkan 

bir yaz.ı dikK<1te 18.yıw.t r Hu g.ııe 
lenın 4 agusıo:; tarıhli nü,ha .. ında 
denıliyor kı: 

« Bu laarruıların mav .. f(aki· 

yf"tle neticel~ndi5i anlaşılın<1.ktadır. 
R ımany:t. gün.le tahmınen 4 bin 

ton ham petrol i·tıh<al eder. 

Hu m ktarın büyük bir kısmı 
Ploestı ş·hrıııin etrafında toplan
mış olan onbf'Ş ta-..fiytbanede j~ .. 
tihs .. J edıJınektedir. 

Pıoesti şehri, petrol kuvuları· 
nın kı<mıi<amının buluııdugu Kar· 
pat daflarının etekerinde bır ova
da kaindir 

Bu taarruzlarının hedefinin 

tasliyehrneler olması mantıkidir. 
Çünkü düş'llan istedıği kad..ır ham 

petrol i•,ihsal ededursun. bu pet
rolıi ancak yakınd.-i petrol depo
larına p.>rnpalıyabilir. 

H .lbuki hım petrolü d•polar. 
da bulurıdurm.ık, benz.inı bu vazi
yette s 1kl<1.m&k kaJar tehl •kelıdır . 

Zırcl heın p::trol son derece kabi 
lı iştial bir g 1z salar. 

Nite<im t 'U gaz. tesloyehane• 
lerde 160 doreceye kadar ısııılan 
ham petrolden husule gelen ben
zindir. 

iaşe vaziyeti Almanyayı teslim 
olmıya hiç bir zaman icbar etmi

yecedir. Çünkü Alman devlet a
d t mldrı, her Avrupa miıletinden 

evvel, harbi yap 1n Alman milieti

nin doyacağını bir çok def•lar 
tekrar etmişlerdir. Ve Almanyayı 

ziyaret edenler, bu memlekette 
i~şe vaziyetınin, diğer Avrupa 

memleketlerine nazaran daha iyi 

olduğunu söylemektedirler. Alman• 
ya, 1914 harbinden ald ğı dersten 

istifade ederek, bu defaki muhare
be için da ha büyük stoklar top

lamış, ve gerek bu stokları, gerek 
muhtelif memleketlerin işgaliyle 
eline geçirebildigi maddeleri daha 
iyi tevz.i etmesini bilmiştir. 

iaşe vaziyeti hakkındaki haki
kat bu merkezde olsa dahi, h••p 
sanayiinde kullaô'ılan bazı esas 

maddeler ve bilhassa modern har

bin esa•lı maddesi olan benzin 
hakkında aynı şey sö;lenemez. Bu 

seb•pledir ki Alm ınya kısa bir 
zamanda Rus h ırbıni tasfiye ede 

mezse, hiç olm 1zs.ı kendısine ihti
y fıCI ol..ı.n ma ,tdcleri temin edec~k 

sahaları ele geçirmek ınecburiye 

tin~ertir. 

Hitler, sabık lspanyol 
elçisini kabul etti 
fledın: 13 ("·') - Hıtler dün 

umu-ni kararırahıoda, h1riciye na11rı 
F.ın R b»ent•op ile. saoık f,panyol 
büyü< elçisi Espimoza de Losmou• 
teras'ı kabul etmıştir. 
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YAZLIK SİNEMA 1 
BU AKŞAM 

Sinemanın üç büyük yıldızı 

Garry Grant Jean Arthur Richard Bartelmes 
Tarafından heyecanh ve müessir bir mevzu 
çerçivesl dahilinde yarat.lan ve dUnya tayyare· 

clliğ1ne ithaf edilen bUyUk bir F 1 L M 

TAYYARE POSTASI 
Fransızca SözlU 

Mevsimin en büyük musiki /ilmi olarak 
$eyredilen t1e pek beğenilen bir şaheser 

DANGOPİŞTA 
MACAR SENFONİSİ 

DIKK At: P,-oğr-;.;; ;;ı;t 8,3Ö d-;;ı;;,ıa;--- 1 
Adana Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

7 / 7 / 1941 tarihinde 75 numara ile sicilli ticarete kayıt 
ve ilan edilen kısacık kollektif şirketinin mu~ avele mucibin· 
ce müddeti hitam bulmuş olduğundan Birinci Noterlikçe 
musaddak icar ve isticar mukavelenamesi mucibince müte
veffa Mehmet Kısacık veresesi çiftlik, fabrika ve emlakinin 
işletme ve idaresi için vereseden Hüseyin, Seyfi, Rıza, Halil, 
Mustafa ve Hamide tarafından Birinci Noterlikten tastikli 
6/8! 941 tarihinde, tasdikli sureti aşağıda yazılı mukavele 
ile Kısacık Kollektif şirketi yeniden kurulmuş olduğundan 
keyfiyet ilan olunur. 

KISACIK KOLEKTiF ŞlRKF..T MUKAVELESİ 
Biz aşağıda vazıulimza Adanada kuru köprü mahallesinde 

mukim iken vefat eden Mehmet Kısacık veresesinden Ha
mide ile oğulları Halil ve Rıza ve Mustafanın vekilleri Sey
fi Kısacık müvekkilleri namına bilvekale ve kendisi namına 
bıl'asale ve Hüseyin Kısacık bil'asale aramızda ber veçhi 
ati şartlarda bir kolektif şirket akdine karar verdik şöyleki: 

1- Şirketin mevzuu 1. temuz. 937 tarihinde on iki kişi
den mürekkep verese arasında akdedilen şirket mukavele
namesinde münderiç olan ve birinci noterlikçe resmen tanzim 
kılman 2. ağustos. 941 tarih ve 3447 sayıh kira mulcavele
namesile isticar edilen fabrika ve değirmen ve çiftlik arazisi 
ve yazılı gayrimenkulleri işletmek gibi hususattır. 

2. Şirket ünvanı Kısacık koJektif şirketi. 
3. Şirketin nevi kolektif. 
4. Şirketin merkezi Adana 
S. Şirkete imzaya mezun ve şirket umum ve muamell· 

tını tedvire selahiyettar Seyfi Kııacık. 
6. Şirketin mebdei 2- ağustoı- 9-U müntehası 2- ağuı· 

tos· 945 tir. 
7. Şirketin sermayesi on iki bin Türk lirasıdır. 
8. Bilanço her sene başında yapılacaktır. 
9. Bilumum müstahdemin masrafları ve vergiler ve bedeli 

icar çıktığından sonra karüzarar altı şerik arasında mütesa
viyen paylaşılacaktır. 

Haricen tan1im kılınarak tasdiki talep olunan 1941 se· 
nesi ağustos ayınm altıncı günü tarihile yazılı bu mukavele· 
name altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri dairece maruf 
Mehmet Kısacık vereselerinden Hamide ile oğulları Halil 
ve Rıza ve Mustafanın vekileri Seyfi Kısacık bilvekile ve 
ken~isi nam.ma h~ı·asale ve Hüseyin Kısacığa aid olduğunu 
tasdık ederım. Bın dokuzyüz kırkbir senesi ağustos ayınm 
altıncı çarşamba günü. Adana birinci noteri 
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TOPLANTIYA DAVET 
Cukurova Pamuk ihracatçılan birliği 
idare heyeti riyasetinden: 

Statümüzün ikinci maddesi mucibince hesap yılımız 31-
Ağustos· 1941 tarihinde bitecektir. Bu sebeple ve yine sta• 
tüm üzün 12 inci maddesi hükmüne uyarak sayın azayı 4. ey· 
lül· 1941 perşembe·.günü saat 11 de birlik merkezinde adi 
içtima davet ediyoruz. Sayın azanın asaleten veya birlikte 
aza bulunan bir zat tarafından temsilen bu toplantıda haıır 
bulunmaları rica olunur. 

RUZNAME 
1. ldare heyetinin raporunu, mürakipler raporunu tetkik 

ile idare heyetini ve mürakipleri ibra etmek 
2. Yeni yıl büdcesini tesbit eylemek 
3. İdare heyetinin 12· 8· 1941 tarihli ve 47 numaralı 

kararile tesbit edilen iki mümessilin tasdiki 
4. Yeni idare heyetini ve yedeklerini seçmt"k 
5. Bir mürakip seçmek 
6. Hükümetin direktifleri dahilinde birliğin bir yıllık faali

yet programını tesbit etmek ve birliği alikalandıran bilumum 
hususat hakkında müzakeratta bulunarak kararlar vermek ... 
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imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 1 

U. Neşriyat Müdüril : Avukat 

Rifat YA VERO~LU 

Buıldıiı yer : [ BUGÜN ) 

Düziçi köy enstitusU 
MUdUrlUgllnden 

Enstitümüzün 75 lira ay
yık ücretli memurluğuna ta
lip olanların evrakı müsbite• 
lerini veya suretlerini idare
mize öndermeleri. 

BUGON 

-ASRI SllNltJJA a.NIN

YAZLIK BAHÇESİNDE 
•········ B U A ~ A ~ ··---· 

Suvara 

9,15 

Suvare 
9,15 

Istırapların sarmadığı bir aşk, inkisarların kırmadığı 
bir neş' e hayatın yarattığı bir mucize 

LEYLA MURAT ~~ YUSUF VEHBl'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKiLI 

........... ~.ı~ ........ ~~ı .... ~ .. ~ .. ı~ .. ~ ... ~ .. 

~iLEKELİ KADINU 
.. l:.~r~s:-e.x~~·~·~...,...--: ... ~.:-v • .,:--J..•Y-;·~~-x-:::-:.~~·~~ .. 

Mest edici bir müzik ... ihtiras ..• hegecan romani 
) . 
~ '. ·. ' , ~ "' 
Adana Ziraat lVIektebi 

Müdürlüğünden: 
Belediye Tutarı Teminatı 

Cinsi Miktarı rayici lira Kr. lira Kr. 

Ekmek 35000 K. 12-50 4375 00 328 00 

8500 « 50 4250 00 318 00 Koyun eti 
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 75 00 

Makarna 400 « 40 160 00 12 00 
20 500 00 37 00 Kuru fasulya 2500 .: 

Nohut 700 « 17-50 122 00 9 00 

Peynir 700 « 70 490 00 36 00 

Soğan 3000 « 10 300 00 22-50 00 

Pateteı 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 ıs 00 

2500 « 20 500 00 37 00 
Bulgur 
Un 17 To: 10 .. 50 187 00 13 39 

Tuz 800 K. 5-50 60 00 4 00 

700 4t 40 280 00 21 00 Zeytin tanesi 
Maden kömürü 40 T. 28-70 1148 00 86 00 

Kok kömür 10 T. 36-74 367 00 27 01 

Benzin 80 Te: 490 392 00 29 00 

Petrol 80 Tc: 370 296 00 22 {)() 

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 ist~klilerin 18. 8. 941 pazartesi günü 

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

\üğüne müteşekkil komisyona müracatları luzumu ilan olunur. 
2- 6- 10- 14 1085 

---=-

Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonundan : 

1 • Adaoada nokta amba• 
rmda mevcut 78879 kilo pa· 
lamut 27· 8- 941 çarşamba 
günü saat 16 da kapalı zarf 
usulile satılacaktır. 

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 satln 
alma komisyonuna vermeleri 

ilin olunur. 
11-14-17-20 1128 

Bir Memur 
Ah nacak 

Ziraat mücadele istasyonu 
MUdUrlUğUnden: 

Aşağıdaki ıartlar dahilin· 
de musabaka ile 60 lira üc· 
retli 1 kitip ve mutemet 

alınacaktır. 
1. 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 müe11ese müdürlüğü· 
müzde yapılacaktır. 

9-12-14 

Mersin Deniz Harp 
Okulu ve Lisesi Sa
tınalma Komisyo -
nündan = 

1. Mersin deniz harp oku· 
tunda yapılacak 23656 lira 
41 ~kuruşluk tadilat ve inşa 
işleri 8- 8- 941 tarihinde saat 
17 de pazarlığı yapılacağı ilin 
edilmişse de mezkur gün ve 
saatte talip zuhur etmemesi 
üzerine pazarlık on gün müd
detle uzatılarak 18- 8- 941 
tarihli pazartesi günü saat 11 

de yapılacaktır. ' 

2 .. Muvakkc..t teminatı 1774 
lira 23 kuruş olup bu miktar 
teminat parası mal sandığına 
veya teminat mektubu komis
yona tediye edilecektir. 

3. Pazarlık Mersin deniz 
harp okulu komutanlığı bina· 
aında teıekkül eden satınalma J 
komisyonunda yapılacaktır. 

4. Talipler 941 senesi tica 
ret odası vesikasını ve hamil 
oldukları ehliyet vesikalarını 
ibraı etmek suretile Mersin 
nafıa müdürlüğünden ihale 
gününden üç gün evvel bu iş 
için alacakları ehliyet vesika 
larını komisyona ibraz edecek 
lerdir. 

5. Talipler keşif, proje ve 
şartnameleri her gün Mersin 
deniz harp okulu komutanlı 
tında görebilirler. 

14 Ağustos 1941 ,, GAUTHIER vluAL 
ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 
H O R O Z Umumi satlş 

MARKA 

PAKET 

BOYALARI 

deposu: 
lstanbul Çiçekpazarı 
sokatı Altıparmak 

han No. 3. 4 
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iLAN 
Osmaniye Belediyesinin acık eksiltme ilanr 

1.0smaniye i~tasyon yolunun (36b} metre uzunluktaki kı
smı parke ve arlı kaldırım olarak insa edilecektir. 

2. Kc..şif edeli (7629) lira (40) ku~uştur. 
3 .. ihale (18) ağıstos - 941 pazartesi günü saat (11) de 

beledıyc salonunda yapılacaktır. 
4. Muva~ka~ t~minat (572) lira (21) kuru~tur. 
5. lsteklılen!'l ıhaleden sekiz gün önce nafıa müdu"'rl .. w •• _ 

n ·· ugu 
İ dur~caa.tla fenni ehliyet vesikası alınları ve 941 mali 

yı 16 aE tıc_arct odas.ında k~yıtlı .ol~ala~ı meşruttur. 
t . · t ksıltr1:\~Y~ gır~cek ısteklılerın, ıhale gün ve saatında 
~mına vcsaı ı ıle bırlikte ihale salonunda hazır bulunmaları 
lazımdır. 

7 - ilan şeraitine riayet etmeyen istekliler eksiltmeye gi· 
remezler. 

8-Proje ve keşit evrakını görmek isteyenler Ad d t' .. d .. 1- w - C h ana ana ıa 
~u ur ugune. ey. anda.belediye fen memurluğuna ve Osma-
nıyede beledıye rıyasetıne müracaat edebilirler. 

2- 6. 10· 14 103g 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan meada her gUn saat 

10 dan _12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarh 
caddesınde Asrf Sinema karfıaında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

Ad~na Belediye riya 1 Seyhan CUmhuriyet 
set ınden ı Müddei Umumiliöin
so.ooo parketaşı de": 
ah nacak 

1 - Şehir dahilindeki yol 
lar inşaatında kullanılmak ü 
zere toprakkalc tat ocakla 
rmdan çıkarılmak şartile 50. 
bin adet bazalt parke taşının 

mübayası açık olarak eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 
(6500) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 
tı ( 487 .50) lir adar. 

4 - ihale 29 • 8 • 941 
tarihine rastlayan cuma günü 
saat 10 da Adana belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5 - istekliler bu işe 
ait keşif ve şartnamesini A 
ciana Belediyesi fen işleri mü 
dürlüğünden 16 kuruş muka 
bilinde alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında faz 
la malumat almak ve şartna 
mesini görmek isteyenlerin 
Adana Belediyesi fen işleri 

müdürlüğüne ve munakasaya 
gireceklerin de ihale günü mu 

ayyen saatte Belediye encü 
menine müracatları ilin olu 
nur. 

14-17-22-27 1141 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1. Belediye ve kanaranın 
şartnamesine bağlı listede ya 
zıh kırtasiye ihtiyacı açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen bedeli 1066 
lira 25 kuruş olup muvakkat 
teminatı % 7 ,S hesabiyle 79 
lira 98 kuruıtur. 

3. ihalesi ağustosun ı 9 
inci salı günü saat onda be
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. istekliler aym gün ve 
saatte yatırmış oldukları te
minat makbuzlarile belediye 
encümenine ve şartnameyi 

görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine müra 
caatları ilin olunur. 

3. 7. 10. 14 1091 

iki mürettip alacağtz 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlütümüze mür•· 
caat olunmalıdır. 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mahkum 
ve nıevkuflar i~in 941 mili 
y~hna ait ekme~ ihtiy,acı ( y:et 
mış beş bin) kilodan ibaret olup 
14. 8. 941 tarihinden itibaren 
onbeş gün müddetle: ve kapa 
lı zarf usulile aşağıd; ki şanlar • 
mucibince münakasaya konul 
muştur. 

1. Teklif edilecek fiyat 
muvafık görüldüğü takdirde 
29. 8. 941 cuma günü aaat 
11 de Seyhan Cumhuriyet 
Müddei Umumiliği makamın 
da toplanacak komisyon ma 

rifetile ihale edilecektir. 

2. Yüzde yedibuçuk nisbe 
tinde (829) lira (12) kuruşluk 
teminatı muvakkata almackbr. 
Taahhüt müddeti 1. 9. 941 
tarihinden itibaren 31. 5. 94~ 
tarihine kadar dokuz aydır. 

3· Şartname parasız olarak 
ceza ve tevkif evi müdürlüğün 
den verilecektir. 

4. Teklif mektupları ihale 

günü olan 29. 8. 941 cuma 

günü saat ona kadar komisyon 

reisi tarafından kabul edile· 
cektir. 

5. Fazla malumat isteyen· 

lerin ceza ve tevkif evi mil• 
dürlüğüne müracaatları ilin 
olunur. 

14, 17, 22. 27 1142 

Seyhan P. T. T. 
MUdUrlUğUnden : 

1. idaremiz hizmetlerinde 
kullanılmak llzere (9) hamal 
alınacaktır. 

2. Bunlara aylık otuz li· 
ra llcret ve ayrıca da priıa 
verilecektir. 

3. faliplerin 7 88 sayılı 

memurin kanununun 5 inci 
maddesinde yazılı evsafı haiı 
olmakla beraber okur yazar 
olması ve yaşının otuzu geç· 
memesi lizımdır. 

4. isteklilerin evrakı müa
biteleri ile birlikte t6-8-94J 
tarihine kadar Seyhan P. T. 
T. müdürlOtüne müracaatlara. 

lj--14 1127 


