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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Vişi 18 ( A. A ) Reımen bildlrlldiil· 
ne göre Darlan kısa bir ıeyah•t için 
ayrılmıştır. Başvekil muavininin Pariae 
gittiği tahmin olunmaktadır. 

Mevcut statüko 
aleyhine 

iranda 
suikast 

teşebbüsü 
Ankara radyo 
gazetesine göre 

Bu haber husu
si maksatlarla 
çıkarılmıştır 
Ankara 18 ( Radyo gezetesi ) 
lran hakkında garip haberler 

uydurulmaktadır. Bu haberlerden 
birisini resmi fran Pars ajansı vermiş, 
daha doi'rusu, cevabile birlikte 
bu haberi neşretmiştir, 

Bu habere höre, gOya iran
da, mevcut statüko aleyhine bir 
suikast tertip edilmiştir. 

Maieste ala hazreti hümayun 
Şahenşahı lran Rıza Şah Pehlevi 
idareyi eline aldığı gündenberi 

yılmaz enerjisi sayesinde lranı 
yüksek terakki hamleleriyle bu
günkü yüksek mevkine isal et
miş bulunmaktadır. 

lran milleti, bir devlet reisin
de bulunması lazım gelen bütün 
meziyetleri nefsinde toplamış 

bu yüksek şahsiyeti ve onun kur
duğu idareyi çok sevmekte ve 
saymaktadır. 

Biz bu suikast haberine ihti· 
mal vermiyoruz. Bu haberlerin 
hususi maksatlarla çıkarılmış ol· 
duğuna kani bulunuyoruz. Zira 

lrana bu günkü mümtaz mevki'i 
veren bu yüksek öndere minnet· 
dar bulunan kardeş iran'da bir 

tek elin bile Majeste Rzıa Şah 
Pehlevi'nin kurduiu idareye kar· 

şı bir ıuikaste teşebbüs eyleme· 
sine imkan ve ihtimal tasavvur 

edemiyoruz. 

Rusya'ya İngi
liz - Amerikan 

yardımı 

Majeste Rıza 

Şah Pehlevi 

İRANDAKI 
ALMANLAR 
Rusları ve ingi· 
lizleri endişeye 

düşürüyor 
iki hükumet, fili 
tedbirlerin alınması 
taflsigesini tekrar· 
/adılar 

Londra, 18 (a. a.) Royter 
bildiriyor: Selihiyettar Londra 
mahfillerinden öğrenildiğine 

göre, lngiliz ve Sovyet hükQ. 
metlerinin Tahran' da ki mümes
silleri, lran bükQmeti nezdinde 
yeni bir teşebbüste bulunmuş
lar ve lran'da bulanan Alman· 
!arın fevkalade fazla mikiarda 
olması dolayısiyle iki hükQme· 
tin hissettikleri endiıc üzerine 
lran hükilmetinin nazarı dikkat· 
mı yeniden celbeylemişlerdir. 

lran hükOmeti, meselenin müs
taceliyetini anlamamıştır. Bunun 
içinid!rki, lngiliz ve Sovyet hü· 
kOmetleri, halen mevcut vazi· 
yete karşı koymak için fili ted· 
birlerin alınması tavsiyelerini 
tekrarlamışlardır. 

Gönderilecek malze· v da 
menin mikdarı askeri arşova 
bir sır olduiundan hayat 
ifşa edilmiyor 

Londra: 18 (a.a) - lngiliz- Bir çift ayakkabı 100, 
Rus ticari anlaşması hakkında ı;;;;.;..;_-. ... _..;ı..--~~~
telsiratta bulunan Taymi• ırazete· bir paket sigara 4 TUrk 
sinin siyasi muharriri diyor ki: 

"10 milyon sterling ilk önce 1 1 r a s 1 1 
küçük gözüküyor. Çünkü lngiltere -

h Berlin 18 ( Anadolu ajansının bu meblağın iki mislini er gün 
harp ihtiyaçları için sarfetm~ktedir. hususi muhabirinden ) - 'Varşo· 
Sovyetler, parasını veremiyecekleri va'da kısa bir müddet kaldım. Mü· 
lngiliz ihracatını krediden istifade him hasarlara rağmen hayat • nor· 
etmek suretiyle ödeyeceklerdir. mal gidişini almıştır. Fiyatlar deh 

Sovyet Rusyaya yapılacak yar- şetli yükselmiştir. Bir çift ayakka· 
dımda esas tutulacak şey, mali bı yüz türle lirası, bir ' yemek on 
anlaşmaların metni deiil, Rusların türk lirası. bir paket sigara dört 
ihtiyaçlarıdır. Amerika ve lngilte· türk lirasıdır. Bu lokantalara gi· 
renin Rusya'ya gönderecekleri mal· denler işgal kuvvetleri mensupla· 
zem enin mikdarı askeri bir sır rıdır. 
olduğundan ifşa edilemez. ,, Varşovada 30 Türk vardır. 

Taymis, lngilterenin Rusya'ya Bunlar hallerinden memnuniyet 
Kauçuk, Kalay, Elmas ihraç ve göstermişlerdir. Bir türk fırını şeb· 
Rusyadan Platin, kereste ve Ket~n rin iaşesinde mühim ı bir rol oyna· 
idhal edeceğini söylemektedir. maktadır. 300 ,bin yahudinin göz 
~ 

Bir Japon gazetesi tu 
suali soruyor 

Amerika yine 
harbe girecek mi 

Tokyo 18 (a.a.) - « Japon 
Times And Advertitov » gazete· 
si Çörçil- Ruzvelt görüşmesi hak
kında diyor ki: 

« Vilson'un 14 ·maddesile ye· 
ni logiliz·Amerikan deklarasyonu 
arasında fena hadiselerin alameti 
olarak sayılabilecek bir benzerlik 
vardır. 

Vilson'uo deklarasyonundan 
az zaman sonra Birleşik Amerika 
harbe girmişti. Şimdi ayni hadise 
tekerrür edecek mi? 

Danimarka, Nankln 
hUkOmetlnl tanıdı 

altında tutulduğu Getteo'yu gez· 
dim. Getteo'nun kendine mahsus 
bir hükOmeti, tramvayları, taksite· 
ri ve elektrik santralı vardır. Ölüm 
nispeti yüksektir. Her gün 300 
k~inin ölüdğü tahmin ediliyur. 

Bir lngiliz gemi kafilesi 
hUcum• ufiradı 

Londra: 18 {a.a) - Gemi ka· 
filelerimizden birine karşı evvelki 
akşam düşman tayyareleri taar· 
ruzda bulunmuşlar ve kafile va· 
purlarmın ve refakat gemilerinin 
ateşiyle karşılaşmışlardır. Bir Al· 
man tayyaresi tahrip edilmiş, ikisi 
de hasara uğratılmıştır. Gemileri· 
mizde nfl ölü, ne de yaralı vardır. 

lnglltere ·Meksika 
sly•sf münasebetleri 

Meksika: 18 {a.a) - Meksika 
Sanato azasından bir gurup, lngil
tere ile Meksika arasındaki siyasi 
milnasebatın yeniden tesisini der· 
piş eden bir karar turetini imza· 

1 Ticaret vekaleti bir talimatname hazırladı 

Değirmenlere veri 
ıecek selihiyet 

-
Defilrmenıerln mahsul mUbayaaları, Un istihsal 

ı----- ve satı,ıarı Toprak Mahsulleri Ofisinin nezaret 
ve murakabesine tabi tutulacak -

Ankara ( Hususi muhabirimizden ) - Ticaret 
vekalet~, d~i'irme~lere verilecek mubayaa selihiye
tine daır bır tilımatname hazırlamıştır. El konma 
hükmünden istisna edilebilecek olan dei'irmenler 
şu şartları haiz olacaklardır: 

a - Memleket Un ıtoku tesis veya tanzim sa· 
!ışının un olarak temini İçin ofisçe değirmen aaha
sında faaliyette bulunulmasına lüzıım görülen şehir 
ve kasabalarda müesses olmak . 

b - Halkın yiyecek ihtiyacı için biyennamele· 
rİnfl müsteniden kendisine bırakılan veya Pazarlar· 
da yapılan satışlarla lemin edilen mahsulleri sahip
leri namına muayyen bir Ücretle kırmadan kendi 
nam ve hesabına çalışmak, 

c - Sahip, or~ak veya kiracı şeklinde işleten 
zevatın muamelelerınde ağır suçlardan ve bilhassa 
milli korunma kanunu tatbikatından mahkOmiyetleri 
bulunmadığı sabit oluıak. 

Bu değirmenlerin mahsul mübayea edebilecekleri 
mıntakalar toprak mahsulleri ofisinin teşkilitı olan 
merkezlerden enaz 30 kilometre daha uzaktan başlamak 
ve ofisin mübayealarını ihlal eylememek şartiyle 

ofisçe tayin edilecektir. 
De&-irmenlerin müstahsilden mübayea fiyatları 

toprak mahıalleri ofisince şu şekilde tesbit oluna• 
caktır: 

a - Mahsulün de&-irmende teslim fiyatı ofisin 
aynı mıntakada bnlunan en yakın merkezinin müba
yea fiyatından değirmene teslim edilen mallar için 
nakliye düşülmiyecektir. 

b - civardan vaki mübayaala .. için bu esastan 
olisce kabule ıayan olan nakliye tenzil edilecektir. 
Değirmenler aldıkları buğdayları ancak hükümetce 
mukarrer tiplere göre ögütebilecektir. Bu tiplere 
uyğun olmıyın veya ofiıce tesbit edilecek şeraiti 

haiz bulunmıyan unların satışına müsaade olunamı· 
yacaktır. Değirmenler , bunları, masrafı kendilerine 
ait olmak üzere toprak ofisinin nezareti altında mu· 
karrer tiplere irca edebileceklerdir. 

Değirmenler unları, toprak mahsulleri ofisince 
tasdik edilecek bedel üzerinden satmağa mecbur 
olacaklardır. De&-irmenlerin mahsul mübayaları, un 
istihsal ve satışları toprak mahsulleri ofisinin neza· 
•eti ve murakabesine tabi olacaktır. 

Alman topcu bombardımanından sonra, bir Rus kasabası Alman işgaline geçigor 

Londra 18 ( a. a. ) - Selihi
yettar mahfillerde, Alman~arın Le· 
ningrad istikametinde yenıden taz· 
yik icrasına başlamış gibi gözük· 
tükleri ve bu yeni faaliyetin Es· 
tonya bölgesinde Tallin - Lenin· 
grad demiryolu üzerinde inkişaf 
eylediği ve Ukraynada ise Rusla· 
rm dinyeper gerisine çekilmekte 

ve burada kuvvetli müdafaa med~l· 

Leningrad 
................ ııııiiiiii ......... __ 

Bir Rus keşif müfrezesi pu 
suya düşürüldü 

e ı · 
zileri yapmakta oldukları zann_ _ 

mektedir. Bu nehir üzerine ko~ru 
d • .,.uı 

in•asınının kolay olma ıgı, f a 
• · 'k' tara ın ateşinin bu nehrın her ı 1 

da bakim bulunduğu, Odesanın 
d • ve 

hali Rusların elinde ol ugu 
1 

. 
. 1. 'ki · yer erı Sovyetlerın tah ıye eh erı 

tazyik --------
altında .. 

Ruslar Dingeper neh· 
rinin gerisinde kuv· 
vetli müdafaa mevzi· 
leri ~hazırlıyorlar 

Bertin 13 ( a. a. ) - Dniepe
rin öbür tarafına püskürtülmüş Bol· 
şevikler nehrin bazı yerlerinden 
geçerek keşifte bulunmuşlar ve 
nehri geçmeğe müsaade eden Al. 
man ileri unsurları ansızın saldıra

rak bu müfrezenin 47 sini imha ve 
41 ini esir etmişlerdir. 

Alman generalı ölmemiş 
Beri in 18 ( a. a. ) - T aoın

mış Alman ıreneralı Dietle'nin şark 
cephesinde öldüğü hakkında Rus· 
lar tarafından çıkarılan haber asıl• 
sızdır. 

Eden 
Moskova konferansına ıı· 

decek lnıiliz heyetinin 
reisliğini yapacak 

Rus yadan 
lngiliz - Amerikan 
harp ve sallı gagele
rine iştiraki istenile
cek 

Londra 18 {a. a.) Çörçil, Ruz· 
veltle görüstükten sonra bir lnıri· 
liz liıı;ıanına çıkmıştır. Başvekil 
yolda izlandaya uğram•ş ve orada 
bulunan Amerikan ve inıriliz kıta· 
larıoı teftiş etmiştir. 

Londra 18 (a. a.)- Deyll 
Meyi gazetesinin siyasi muhabiri, 

Atlantik ırörüşmesi akabinde 
Çörçilin Moskovada toplanacak 
olan Amerikan, lngiliz, Rus kon· 

ferrnsına iştirak edecek heyetin 
reisli&-ine en yakın zatın Eden 
olduiunu ve Stalinin Aaglo Sak
son tekliflerini derhal kabul etmiJ 

olmasının lngiltere ve Amerikayla 
sıkı bir işbirliiinio ehemmiyetini 
anl4dığına delile! ettii'ini yazmak· 

ta ve iyi malumat alan mahfile 
atfen de Sovyet lıükOmetinin lngiliz 
Amerikan harp V<> sulh gayelerine 
iştirak etmesi istenilecei'ini ilive 
eylemektedir. 

(Devamı dördüncüde) 

100 lngiliz 
tayyaresi 

Alman sanayi mınt•· 
kalarında bUyUk yan

gınlar çıkardılar 

Londra 18 a.a. - Hava noza. 
reli tebliği: Dün gece gayri müHit 
havada 100 den fazla bombardı
man tayyaremiz Almanyanın ırarp 

ve şimali garbisine taarruz etmiş. 

!erdir. Başlıca hedefleri Bremen 
Rusiburg sanayi mıntakası teşkil 
etmiştir. Bir çok büyük yangın 

çıkarılmış, bir bombardıman tay· 
yaremiz dönmemiştir. 

Londra 18 a.a. - Hava teb· 
!iği: 

Dün öğleden sonra avcılar re· 
fakatinde bir tayyare teşekkülü· 

ıııüz Manş açıklarında bir düşman 
tamamiyle tahrip eyledikleri te~~
rüz ettirilmekte ve Ukrayna bo • 
gesindeki muharebeye 1,5 milY0~ 
Alman askerinin ve bu arada 4 

ili 50 piyade fırkası, 45 zırhlı 
fırka ve 45 müttefik fırkasının so· 
kulduğu ilave edilmektedir. 

Ukraynada 
1,5 milyon Alman 
askeri harbediyor 

Ruslar Nikolagef ve 
Kribo-Rog şehirlerini 
ter kettiler 

A l b petrol gemisine torpil isabet et• iman ar muhare ege müte· 

Sovget tebliği 
Moskova 18 ( a.a. ) - Sovyet 

tebliği; 17 ağustos ırünü anudane 
muharrebelerden sonra kıtalarımız 
Nikolayef ve Kriborog şehirlerin~ 
terketmişlerdir. Nikolayefde gemı 
inşaat tezgahları berhava edilmiş· 
tir. 

16 agustos günü 19 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bizim za· 
yiatımız 12 tayyaredir. 

Karadenizde denizaltılarımız 
iki büyük Rumen nakliye gemisini 

batırmıftır. 

Fin cephesinde 
Berlin : 18 ( a. a. ) - FinlAn· 

Vltl Fransasında komU· 1 
nlzme kartı tlddetll 

tedbirler 
Vişi: 18 (a.~) - işgal altında 

bulunmıyan Fransada komünist faa. 
Jiyetlerine nihayet vermek üzere 
çok şiddetli cezaların derpiş edil· 
diği ve bazı hallerde ölüm ceza
sının da tatbik adilecoii sllyl•n· 

diya cepheıinde ilerlemekte olan 

Alman Fin teşekkülleri 16 ve 17 

ağustosda Bolşeviklere büyük za

yiat verdirmişlerdir. Cephenin yal· 

nız bir kısmında 850 ölü ve 700 
eıir bırakmışlardır. Sovyetlerin terk· 

ettikleri malzeme toplanmaktır. 

imha edilen Rus tayyareleri 
Berlin : 18 ( a. a. ) - 17 

Ağustos hava muharebesinde 58 

Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. 

Ayrıca yerde de 38 Sovyet tayya
resi tahrip olunmuştur. Zayiatımız 
yalnız 5 tayyaredir. 

ihraç edilecek pamuk 
numuneleri 

Çukurava pamuk ihracatçılar 

birliği EylOlun ilk yarısında ihra· 
cat partileri için her cins pamuk· 
tan (Çukurova pamuk ihracatçıları 
birliği müşterek tipi) ni lıazırlıya· 
cak ve alikadar bütOn makamla· 

tirmişlerdir. Gündüz avcılarımız madige n g e n i c Ü z Ü• 
Manş ve Fransız sahilleri üzerin· 

tamlar sokuyor 
de bir çok harekitta bulmuşlardır. 

Moskova : 18 ( a. a. ) - Sov- Bütün bu harekatta iki tayyaromiz 
yet emmiyet istihbaratının tebliği : kayıptır. 

Kuvvetli Sovyet mukavemetiy- Kahire 18 a.a. - lngiliz Orta• 
le karşılaşın Almanlar muharebeye ıak tebli&-i: 
mütemadiyen yeni cüzütamlar gön· Tobruk mıntıkasında düşman 
dermekte ve bunlar harp meydanla· şiddetli bombardımanlarda bulu-
rında ölüp mahvolmaktadır. Bir kıç nmak ve lngiliz keşif kolları fa. 

gün evvel 262 inci tümenin iki aliyetferine devam ederek diişma. 
alayı tamamiyle ezilmiştir, Ayni tü· na mütemadiyen kayipler kaydet· 
menin diğer ~layı techizatının yüz· tirmektedir. Hudut mıntakaaında 
de 80 ini kıybetmiJ ve nihayet normal keşif faaliyetleri vardır. 
bütün mevcudiyle imha edilmiştir. I =============== 
94 inci piyade tümeni ağır zayiata 
uğratılmış, mevcudunun yüzda 70 i 
imha edilmiş, 500 subay ve er tes· 
lim olunmuştur, Bunlardan başka 

279 inci tümen bir taarruz esna· 
sında 600 ölü vermiş ve 218 inci 
alayda tamamiyle imha olunmuştar. 

Nlt•n töreni 
Fabrikatör ve ticaret odası rei

si Bay Abidin Ramazano;lunun 
kızı Halet Ramazanoi-lu ile dok· 
tor Saim Erkuo 'ua ni.,an törenleri 
dün lstanbulda Parkoteli salonla· 
rında oüzide bir dlv•tJi buzuriyle . . . 
yapılınııtır. Yeni nlf&ıılılııl'ı .,. • 1• 

KUrkcUler köyUnde 200 
den fazla trahomluy• 

IUlıç verlldl 
içlerinde doktor ve trahom 

memurunun da bulonduiu balkevi 
temsil ve gilzel sanatlar komitele
ri azilarından müteşekkil 30 kifl· 
lik bir kafile Pazar rDnil KDrk~ü· 
!er köyüoe gitmiştir. Köyde, k~y
lüyü i)j'ilendiren nıe•eleler üzerın. 
de konuımalar yapılmlf, 200 den 
fazla trahomlu muayene edilmiı, 
ilaçları dai'ıtılmıştır. 

Aynı gün « lıtiklll » piyni 
t•mıil olaomq, balk tllrlcQleri eki-
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Yüreğir ovasın· 
da neler gördüm 
Seyhan valisinin · bir 
icatkerdesi: Belleten 

B. Faik Üstün, birinci 
derecede ehemmiyeti viUi
yetin temeline, yani köy
lere vermiştir. Bir kaç yıl 
sonra köylerin ve binneti
ce fliltigetin çehresi deği
şecektir. Her köyde mek
tep kareketi haşlamıştır. 
Belietenler fliltiyete ait 
bütün istatistiklere haki
ki birer istikamet verdire
cek mahiyettedirler. 

s~yın val.imiz Bay Faik Üstün'-

un, tibır caizse, icatkerdesi 
olan bu « temel istatistik » köy· 
lerden nahiyelere, nahiyelerden ka
zalara, kazalardan vilayete gelerek 
temerküz ediyor. O zaııı.an, mese
la nüfus kütüklerindeki rasgele 
beş bin nüfusun hakikatta 4850 
olup 150 tanesinin otuz seneden
beri işlenmemiş olduğunu görüyor
sunuz. 

Niçin pamuk rekoltesi tahmin
lerinde bu esaslı malOmattan isti
fade etmiyoruz ?. Sayın valimiz, 
rekolteyi bu Belletenlerden topla

tarak tahmin heyetinin varacağı 

Ağustos un 15 inci günü, Ada~aya rakamlarla karşılaştırmak esbabını 
48 kilometre uzaktaki Karataş istikmal buyuramazlar mı?. Bunu 

kendilerinden bilhassa rica edecenahiyesi merkezindeyiz. Alabildiği· 
· ·· 1 · k ğiz ve diyeceüiz ki: ne uzanan den1z, goz erı yı ayor, e. 

mütemadi serin bir rüzgar yar. Mahsul gelmeğe başladı; biz 
(Bilene, bilmiyene ilan ediyo- bala rekoltenin farkında değiliz ... 

rum: Adana şehri denizden 48 Bir çok sahalarda, me•eli yol 
kilometre uzaktadır; Buna rağmen işlerinde, mektep, hastane gibi. 
sıcaktan bunalıyorsak kabahatı mühim noktalarda, lüzumu kadar 
Allahta değil, kendimizde arama· doymamış olan vilayetimiz ıçın, 

1 ) kanun çerçeveleri içinde sessiz ve 
ıyız ... 

Seyhan valisi Sayın Bay Faik alayişsiz çalışmanın timsali olan Bay 
Üstün, Nahiye müdür vekili -baş- Faik Üstün'ün valiliği bizim için 
öirelmen Hüsnü Görgen'e, muhta· bir şans eseridir. 
rı çağırtması lüzumunu bildiriyor Faik Üstün bu vilayette, 
ve köyün muhtarı Mehmet Balıkçı temenni edelim ki, en az beş sene 

geliyor. Ben, va· .- daha kalsın ve 
tiden, şifahi isti· YAZAN bize ancak bu yıl 
zahlar, beylik sor·ı G tesbit ikinını bul-
rular bekliyorum; G abildiği hareket 
fakat vali hiç • programının fe-

aklıma gelmiyen !•••••••••••-.... yizli neticelerini 
bir emir veriyor: 

- Muhtar! Şu Belleteni çıkar 
bakalım!.. 

Muhtar, elini ceketinin iç 
cebine atarak on beş yirmi yap
raklı kitabımsı birşey çıkarıyor ve 

valiye uzatıyor. 

O zaman dikkat kesiliyorum ve 
sayın valinin elindeki matbO nes· 
neye alaka ile bakıyorum: Bu, bir 
Belletendir .. 

Evet; Belleteni. 
Neyi mi belletiyor? Arzede· 

yim: 
1939 dan itiberen beş yıllık 

cedvelleri ihtiva eden bu cüzdan· 
cık, aklınıza relen ve gelmiyen her 
şeyi belletiyor: Köyün nüfusu, ev 

adedi, kaçının ahşap, kaçının kir
gir, kaçının kerpiç olduğu, hayva

nat mıkdarı, mektebi, kız ve erkek 
talebesi, toprak sahibi olanı, ol
mıyanı, ortakçısı, amelesi, ekimi, 

ekim çeşitleri, yolu, suyu, ağacı, 
öleni, doğanı - yıllar1n karş1ların· 
daki hanelerde - birer, birer ka

yıtlı. Tetkik ediyorum: Mesela pa 
muk, geçen yıldan 100 dekar n~k
saniyle bu yıl 9000 dekar ekım 
var. Bitiş yüzde on noksan . Fa· 

kat randıman yüksek, kalite güzel, 
ha•talık yok. Noksan ekilişe rağ· 
men mıkdar bakımından geçen se· 

neyi bulacağız ... 

işte Belleten bana derhal bu

nu belli etti. 

versin. 
« Valilere kanun haricinde sala· 

hiyet verilmelidir.» 
Diyenlere rastlıyoruz; fakat bu 

kanaatte olanların ~ kanun haricln· 
de » tabirinde mündemiç lecaatı 

kavramadıkları muhakkaktır. Bu 
salahiyet nedir, nasıl verilebilir, ne

rede başlayıp nerede biter; hepsi 
meçhuldür. « Vali idareten şunu 
yapsın » demek, « kanunlar iflas 
etsin » demektir. Hangi mulihaza 
ile olursa olsun, kanun haricine 
çıkan salahiyettar, küçük mikyasta 
bir diktatör olur ki demokrat Türk 
milletinin buna elbette rızası ve 
tahammulü a•la taalluk edemez. 

Yüreğir ovasında, baştan başa, 
yaptığım tetkikli seyahatten, her 
bakımdan, memnun ve ümitli dön
düm. Yollarda bir çok pamuk tar
lalarında durduk; mahsulü topla· 
!anlarla ve toplıyanlarla konuştuk; 
köylerde Belletenlere müracaat 
ettik; varılan netice şudur: 

Vali, birinci derecede ehem
miyeti vilayetin temeline, yioi köy
lere vermiştir. Bir kaç yıl sonra 
kö~leri'!.. ve binnetice vilayetin çeh
resı deırışecektir. Her köyde mek
tep hareketi başlamıştır. Belleten
ler vilayete ait bütün iıtatistikl 
h k.k. b ere 

a ı ı irer istikamet verdirecek 
mahiyettedirler. 

BUGON 

L!!_EALITEI 

Kaynamış 
mısır 

IE'"vet; Süveyş ve lskenderiye 
ıı;;;;.. bombardımenlarile zaman 

zaman Mısır da kaynıyor ama 
l bu Mısır, o Mısır değildir; bil- ~ 

~ diğimiz koçanlı sarı darıdır. Bir t 
dostun anlattığına göre sarı t 
püsküllü yarimiz artık itibar sa 
hibi olmuş, Amerikan sofrala
rında ordöv r vazifesi görüyor· 
muş. 

Ankara'nın ( Karpiç ) lo· 
kan tasında beş Amerikalının, 

yemekten evvel, tam 35 kayna
mış mısır yediğini gören dostu · 
muz, lokanta •ahibini çağırarak 
sormuş: 

- Bu adet yeni mi çıktı? 

i iyi bir şeyse biz de yapalım. 
Lokantanın sahibi cevap 

vermiş: 

~ 
- Amerikalılar bu işe ye

ni ~ladılar; sebebini ben de 
bilmiyorum. 

Hakikaten vitamin derdi 
desek, mısır kaynamış olduğu 

için, bu düşünce doğru olamaz. 

Bir vakıtlar kuru soğanı, vita· t 
min yüzünden hatır hatır yiyen 
Amerikalılar şimdi de kerameti 
kaynamış mısırda mı buldular ? 
işin daha garibi, kaynamış 7 
darı yedikten sonra Amerikan 
midesinde öğle yemeğine yer 
kalmasıdır. 

Hikayeyi bilirsiniz? : Mısır 
tarlasına bir camus girmiş. Tar
la sahibinin oğlu mandayı kova· 
lamak için ilerlerken çömelerek 
kendisini gizlemeğe çalışan bir 
de hoca görünce babasına ba
ğırmış: 

- Babai.. tarlada camustan 
başka bir de hoca var! .. 

Babası derhal şu .emri ver
~ miş: 
~ - Aman oğlum, tarladan 

evvela hocayı çıkar!.. 
Demek k.l o vakıtlar hoca· 

n1n yediiini manda yiyemiyor~ 

muş. 1941 de ise vaziyet degiş 
mişlir; artık Amerikalının yedi

ğini hoca bile yiyemiyor ..• 

Bu garibeler diyarında ga· 
rip tavurla insanların garabetle· 
rine piyan yoktur. Dilckat bu
yürunanız Çörçil·Ruzvelt müla
katının dahi Amerikanvari oldu 
ğunu derhal anlarsınız. Hakika
ten milli.kat; ne Amerikada, ne 
lngilterede, hatta ne de yer yü 
zünde vukubulmuştur; iki sala
hiyetli adam, denizde buluş
tular. 

Sonra reis Ruzvelt'in gaze
tecilere verdiği şu cevaba ne 
buyurulur? 

- icar ve iare kanunu Rus· 
ya ,ıçın cereyan etmiyecektir; 
zira Rusyanın, ihtiyaçlarını kar
şılamak hususunda, tediye kabi
liyeti vardır. 

Rus 1 topraklarında tozdan 
dumandan ferman okunmadığı 
şu zamanda ne alameriken bu
luş değil mi? .... 

'y: ........... "' . .. 

Fiyat farkı 
nasıl ödenecek? 

Mahsulünü önceden teslim eden 
6000 kifiye vllAyetce hüviyet 

___ varakası verilecek ve tediyat her __ _ 
köy halkına ayrı gUnde yapılacak 

Son koordinasyon kararı mucibince müshtasile hububat için, kiloda 
bir kuruş prim verileceğini yazarak bu husustaki emrin geldiğini bildir
miştik. Mahsullerini evvelce teslim eden hak sahiplerinin adedi çok ol. 
duğu cihetle toprak mahsulleri ofisi Adana ajanlığı liş usulünün tatbiki
ni muvafık bulmuş ve neşriyatımız üzerine dün gazetemize aşağıdaki 

izah mektubunu yollamıştır. Alakadarların dikkatine arz ederiz. 
"Müstahsilden alınan hububatın beher kilornna birer kuruş daha 

tediye edileceği hakkında 17 ' 8 J 941 tarihli gazetenizde neşredilen 
malumatın atideki şekilde tevzihini rica ederiz. 

Kararname mucibince 8 , 8 / 1941 latihinden itıbaren alınan hu
bubatın beher kilosuna birer kuruş zammedilmek suretiyle tediyat 
yapılmaktadır. 

8 8 ı 1941 tarihinden evvel yeni sene mahsulü teslim etmiş olan· 
lara ait fiş adedi altı bine baliğ olduğundan talimatname mucibince tes· 
limat yapmış olanların adlarını, soy adlarını, te•lim ettikleri mikdarı 
gösteren cetveller, her köy ayrı ayrı olmak üzere, harırlanmaktadır. Bu 
listeler vilayete takdim edilecak ve vilayetçe istihkak sahiplerine birer 
hüviyet varakası verilecektir. 

Köylünün beyhude gelip gitmesine ve mutazarrır olmasına mahal 
kalmamak üzere hangi gün ve tarihte hangi göylere tediyat yapılacağı 
ayrıca ilan edilecektir. 

Dünid neşriyatınız üzerine malumat almak üzere muracaat edenler 
çoğaldığından keyfiyetin ilk çıkacak nüshanızda tevzihini rica ederiz.,, 

----- - - --- ==--- = 

Ankara -lzmir bisiklet yarışı 
İzmir - lzmir • Ankara bisik 

let yarışı programı bölgeye gel· 
miştir. Yarış bir eylül pazartesi 
günü Ankarada başlamak ve 9 
eylül salı günü lzmirde bitmek 
üzere 8 konaklıdır. 

Yarışa 1 eylül sabahı saat 
8,30 da Ankarada Ulus meyda
nındaki Atatürk anıtı önünde baş 
lanacak ve 9 eylül salı günü sa
at onda lzmirde birinci kordonda 
Atatürk anıtı önünde nihayet bu. 
\acakt.ır. 

882 kilometrelik olan bu ya· 
rışa Ankaradan 4 Eskişehirden , 

ls tanbuldan 4, fzmirden 5, Bursa· 

da-ı 4, Halaydan 2, sporcu iştirak 

Çırçır fabrikalarına 

kUtlU gelmeğe batladı 

Bölgedeki çırçır fabrikalarına 
kütlü gelmeğe başlamıştır. Fabri· 

kalarımızın 25 Ağustosdan itiba · 
ren faaliyete geçmeleri ve ay so
nuna do(ru pamuk borsasının ve 
umumi piyasanın canlanması mu\ı· 

temeldir. 

Genç bir kızımız Tıp 
fakültesini muvaffa

kiyetle bitirdi 
Şehrimizin yetiştirdiği gençler

den Bayan Rahime Ateş, tıbbiye 
mektebini mu vaffakiyetle bitirerek 
doktorluk ' hakkını kazanmıştır. 
Bayan Rahime. ateş, Ankara Nü-

e bastanesınde nisaiye ihtisa · mun 
Yapacaktır; muvallakiyetler 

sın• 

dileriz. 

edecektir. Yarışa iştirak edecek
ler 30 ağustos günü Ankarada 
toplanmış olacak ve 11 eylülde 
lzmirde yapılacak Fuar bisiklet mü
sabakalarına da iştirak edecek

lerdir. 
Konak mahalleri Sivrihisar, 

Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak 
Alaşehir, Manisa, ve lzmirdir. 

Yolda bisiklet değiştirmek 

caizdir. Bu koşuda derece tayin 
edilecektir. Ankara · İzmir güzer· 
gi.hınl en az zamanda katedecek 
~porcu bu koşunun birincisi adde

dilec~ktir. 

Birinciden uçuncüye 

mükafat verilecektir. 
kadar 

Yeni Ziraat Bankası 
mUdUrU işe batladı 

T. C. Ziraat Bankası Adana 
şubesi müdürlüğüne tayin edilen 
Bay Ziya, eski müdür Bay Rami
zin yeni vazifesine gitmesi üzerine 
işe başlamıştır. Muvaffak bir ban· 
kacı ve imanlı bir kooperatifçi 
olan Bay Ziyanın mıntakamız müs· 
tahsillerile kredi ve satış kopera· 
tillerine azami haddinde faydalı 

olacağı muhakkaktır, Yıllardanberi 

bankanın Manisa müdürlüğünde 

muvaffakiyetle çalışan Bay Ziyaya 
Adanamızda da başarılar dileriz. 

B. K unt 
Adana inhisarlar idaresi r11.k1 

imalithaneıi ftın memuru Feridun 
Kunt İstanbul inhisarlar Başmüdü· 
riyeti müskirat kontrol memurlu
ğuna naklen tayin edilmiş ve Pa
zar günkü ekispresle gitmiştir. 
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• İzmir Bornova Ha-
şarat ve Nebatat Hastalıkları Mü
cadele istasyonu yeni bir keşifte 
bulunmuştur. 

MalOmdur ki, Anadoluda silo· 
lara yerleştirilmiyen Buğdaylar ve 
umumiyetle hububat, bilhasa köy
lülerin ambarlarında haşereler yü
zünden tahribata uğramaktadır. Son 
zamanlarda Avrupadan mamul ilaç 
getirme imkanı da kalmayınca, 
Burnovadaki haşaratla mücadele 
istosyoou memleketimizdeki vası
talarla yeni bir ilaç üzerinde ça
lışmış ve çok mu valfakiyetli neti· 
celer elde etmiştir. 

Bu ilaç Kütahyada bulunan bir 
nevi kalker taşına bazı hususi mad 
delerin ilavesile yapılmakta ve ma· 
hsulitı on beş yıl muhafaza ede
cek kadar kuvvetli bulunmaktadır. 
Bu keşif üzerinde Ziraat Vekaleti 
büyük bir alaka göstermiş, Bur· 
novada derhal bir imalatbane ku
rularak faaliyete geçilmiştir. 

Pek yakında bu ilaçlar 35 şer 
kiloluk torbalar içinde toptan ve 
perakende olarak satışa çıkarıla
caktır. 15 kilo ilaçla bir ton buğ
day ilaçlanabilecek ve ilaç altı ku
ruşa satılacaktır. 

Yeni imalathane bit, tahtaku
rusu, pire, sivrisinek, vesair haşa· 
rat ilaçlarının da imalatına başlı
yacaktır. 

• Ankara avukatlarından Ha· 
mid ince ile lstanbul avulcatlarından 
Suad tahsin, Hasib ve izzet, Dahi
liye Vekaletine müracaat ederek 
İstanbul Belediyesine varidat temin 
edecek bir memba bulduklarını ve 
bu yeni varidatın halka biç bir 
yeni külfet tahmil etmiyeceğini söy
lemişlerdir Bunların istidaları !et
ki~ edilmek üzere Dahiliye V ekii· 
letınden lstonbul Vilayetine gön
derilmiştir. 

Bu zatlar buldukları bu vari· 
dattan kanunu mahsusuna tevfikan 
hisse istemekte ve bu hususta bir 
mukavele aktinden sonra temasa 
ğirişeceklerini beyan etmektedirler. 
Belediye bu günlerde kendilerile 
şifahi temaslara girişecek ve lü
zum görülürse mukavele akdedile· 
cektir. 

Avukat Suad Tahsin bu hu
susta şu izahatı vermiştir: 

« - fstanbul Belediyesinin 
bir ecnebi şirket nezdinde mektum 
kalmış 15 - 16 milyon liralık bir 

hakkını ihbar edeceğiz ve bir hakkın 
alınmasını da biz müdafaa edece
ğiz. Ancak bizimle bir mukavele 
akdi için şehir meclisinden müsaa· 
de alınması lazım gelecektir. Onu 
bekliyoruz. Bu ecnebi şirket hali. 
fı.aliıettedir. Ve Belediye ile daimi 
surette temastadır. Şimdiden esra
rımızı söyliyemeyiz. " 

• lstanbul Damga matbaasında 
tabı memuru Hilmi, makinist Meh· 
metve zamk ustası Etem, aralarında 
anlaşarak on bin liralık sahte pul 
basmışlar ve pulları üç kişi vası· 
!asiyle piyasanın muhtelif yerlerin· 
de sürmüşlerdir. 

Bu yüzden kazandıkları para· 
larla evler almışlar ve nihayet ya
kayı ele vermişlerdir. 

Bunların muhakemesine geçen 
gün başlamıştır. 

Suçlular, tamamen inkar yolu
na kaçmışlarsa da mahkeme tev· 
killerine karar vermiş ve muhake· 

meyi başka bir güne talik etmiştir. 

' DİK9rATÖRON AŞKI 
Oradan Yemişli köyüne geli· 

yoruz. 

[ j_R_OM_A_N_: 2_2 
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Muhtar! 
Elendim!. 
Belleteni! .. 

El ceketin iç cebine ve Belle
ten dışarıya. Bütün köy muhtarları 
köy Belletenlerini daima ceple~inde 
taşımağa mecburlar. Bana merak 
sarmıştır; validen evvel bakıyo

rum: 9040 dönümü Klevland 1500 . . 
dönümü Yerli olmak üzere 10 540 

' 
dönüm pamuk ekilmiş, bu mıkdar· 
dan 2175 dönümü bitmediğine gö· 
re mahsul yüzde 20 noksan. Fakat 
verim, burada da noksanı kapatı· 

yor. 
Oymaklı köyüne geçiyoruz. 

- Muhtar!. Belletenil.. 

Sorgu, sual yok; Belleten, ge
çen yılları olduğu gibi, içinde bu· 
Junduğumuz yılı da bize sarahatle 

söyleyecek. 
- Acaba bu yıl ne kadar 

ekildi? 

Sualinize muhatabınızın karar
lamadan 

- Eh •. Yedi, sekiz bin dönüm 
var. Belki biraz fazladır amma 
doğrusunu Allah bilir. 

Şeklinddki cevabile karşılaş· 
n n 

- Teşekkür ederim: Şimdi odama 
çekilmem lazım. Tetkit edilmesi geciken 
dosyalar var.Bugünkü gezinti çok uzun 
sürdü. 

Gülümsiyerek ilave etti: 

- Fakat pişman değilimi 

Merdivene yürüdü, iki basamak çıktı. 
Militza için den gelen ani bir arzu ile ko. 
şup ona yetişti heyecanla: 

- Fakat Şef dedi, yanağınızdaki sı
yırık; onu unuttuk. Taş çamurluydu, yara
yı temizlemek lazım ... 

Taldek döndü. Bir eli merdivenin 
trabzaeındaydı, öteki elini Militzanın omu
zuna koydu, Ondan bir basamak aşağısın
da duran genç kızı bu hareket sinirlen
dirmedi. 

- Peki, dediğiniz olsun diye üzeri. 
ne biraz ispirto sürerim matmazel V al· 
noris •.. 

Latife yollu da olsa, ona ilk defa 
« matmazel » diye hisap ediyordu. Sahte 
bir likaydi ile devam etti: 

- Sizin küçük isminiz nedir? 

Kontes Mariya dö Bolsbergin cevap 
vermesi için birkaç saniye geçmesi lazım 
geldi: 

- Militza, Şef ... 
Dalgırı dalgın tekrarladı: 

"M:u... uiö.,.I h:• i•rnini7: 

Tatlılaştırmağa muvaffak olduğu b~ 
sesle ve bütün musikili ahengini v~r~~e 
tekrarladığı bu isim genç kızın ku a arı 
· · · d. K . . R ld yakın, dost ıçın yepyenıy ı. uzını ona 
ları ona Mariya derlerdi, 
« Valnoris » ile ise onu küçük ismile 

k d 1 a samimi çağıraca erecede lauba i vey 
kimse yoktu. 

Bugün ilk defa olarak bir kişi bu üç 
heceyi telaffuz etmişti ve bu adam Ste
lan Taldektil 

Orada, merdiven basamağında, onun 
elinin hararetini elan omuzunda hissede. 
rek ve kulaklarında bu yepyeni İsmin 
musiki•ini duyarak, heyacan içinde kal
mıştı: 

- Bonsuvar Militzal 
Gitmişti. Tahta merdivenlerin, sonra 

döşemenin onun ayakları altında gıcırda
ğını duydu; nihayet bir kapı kapandı . 

Mariya bö Bolsberg, görüomiyen bir 
kuvvetin tesirinden kurtulmak istermiş 

gili silkindi. Mırıldanıyordu: 
- Aman Yarabbi! Bu mümkün de

ğil.. Mümkün değil ... 

-vıı-

Çiftlik yolunda Militza Y a&-mura tu
tulmuştu. Dolu ile karışık şiddetli bir 
· bahar ortalı· ı kası kavuruyordu Yol-

Genç kız ne yapacağını şaş<rmışken 
bir otomobil geldiğini gördü. Çiftli~ isti· 
kametinde gidiyordu. Oraya gitmese bile 
kullanan adam bir kadını, hele parti üni
forması giymiş bir kadını oraya götür· 
memezlik edemezdi. 

Militza bu yol kenarına çekilip eliy-
le işaret etti. • 

Süratle giden otomabil o kadar ani 
olarak durdu ki frenler gıcırdadı ve te· 
kerlekler çamur üzerinde kaydı. 

Hayretle olduğu yerde kalakalan Mi
litza gözlerine inanamıyordu; yağmurla 

i!lanao camların arkasında gördüğü adam 
yabancı değildi. 

Kapı açıldı: 

- Gel Mariya ... 
Nasıl inanılmaz bir tesadüfle kuzuni 

Rooaldla karşılaşmış olduğuna şaşarak 

içeri girdi. 

- Ne tali Mariya! Seni görmeğe ça
lışmak muksadile buraya geliyordum, ilk 
gördüğüm sen oldun? 

Delikanlı neşe ile konuşuyordu. Mi
litza ise sebebini tahlil edemediği bir en
dişeye düşmüştü. 

- Beni görmek için mi? Demek bu 
rada olduğumu biliyordun? 

- Emin değildik. Ben vaziyeti öğ. 

renmek ve tahminlerimizin dogru olup ol-

Sen V esliistan bize haber vermeden 
ani surette ayrılmıştın. Taldekin üniforma
lı ve sarışın bir kadınla beraber burada 
olduğu bu sabah hize bildirilince bu ka
dının senden başkası olamıyacağını düşün
dük. 

Militza kekeledi: 

- Size bildirdiler mi? 
- Evet •. Halbuki Taldek ızının bu-

lunamıyacağını sanıyordu değil mi? 
!asan ne kadar zeki olursa olsun bu

dalalıklar yapıyor. Dün kendisine sık aık 
gelen şiddet ve asabiyet buhranlarından 

birine kapılarak «Yanıkdeğirmen çiftliği» 
nin sahibini döğmüş. 

Çiftçi evveli onu tanımamışken son· 
ra mütearrızın çe~resini hatırlayınca Tal· 
dekin evvelce gördüğü fotoğrallarile ara 
da bir benzerlik görmüş. 

Emin olmamakla beraber bu sabah bize 
haber verdi: iyi yaptığı anlaşılıyor. 

Genç kız haymt içinde sordu: 
- Bu adam demek •. 

Ronald onun sualini tamamlamasına 

vakit bırakmadan cevep verdi: 
- Evet. Bizim gizli ajanlarımızdan 

biri.. 
- Taraftar mı yokıa ücretli muhbir 

mi ? 
- Ücretli ajan .• 

.. 
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Budiyenl'nln ricat hat
tını kesmek üzere Rus mukaveme- 1Sovyet ordusu -

1--------------------- ---------------------Yetişmiş, çelebi tabiatli bir 
adamdı . Polis müdürü Mazhar Bey 
valinin huzJruna çıkmış; ahnan 

tertibatı anlatıyordu; 
- Efendim; tren gelin ce Ke

mer istasyonunda her arabaya birer 
zeybek iki polis bindireceğiz. Ka
file hareket e ttikten sonra Ke
merçayı köprüsüne gelmeden ara· 
balardaki polisler zeybeklerin hep
sini öldürüp temizleyecekler. 

- Nasıl?. öldürecekler mi? 
sakın hal .. Kendilerini doğruca hü
kümet dairesine, jandarma Binba· 
şısının odasına gitireceksiniz. 

- Fakat elendim, bunlar mu
zir mahkumlardır; sağ bırakmağa 

gdmez .. , 
- lradei seniye gayet sarih· 

dir. KıUarına dahi dolo.unamayınız. 
Siz benim dediğimi yapınız. 

- Başüstüne .. 
- Mazhar B~y valinin huzu· 

rundan canı sıkılarak çıkmıştı. Fa
kat yapılacak bir şey yoktu. Vali 
ne isterse o olacaktı. 

Saatine baktı; Tren vakti yak· 

[aşmıştı . 

lıtasyonda bekilyen polislere 
ayni talimatı verdiği için acele, 
acele dairesine gitti ve oradan 
bir araba ile istasyona yolladığı 
memurlar vasıtasile alakadarlara 
yeni talimat gönderdi: 

ilk tedbirden vazgeçilmiştir. 
Zeybekleri sa&", salim hükQmet 
konağına getiriniz ... 

Tren g"elmişti; Paradiso « şim
diki kızıl Çullu,. istasyonunda iz. 
mirden hareket emri beklenmekte 
idi. 

Kemer istasyonunda arabalar 
haıırlandı ve Paradisoya trenin ha
reketi lüzumu bildirdi. 

Kemer istasyonunda meraklı 
halkın müteceosis nazarları altında 
ikişer, üçer arabalara bindirilen 
şakiler nihayet lımir hükumet ko
nağına getirilerek jandarma Bin
başının odasına yerleştirildileri. 

İzzet ve ikram yolunda idi. 
eşkiyaya lokantalardan her öğün

de koyun dolmaları, helvalar, müte· 
addid yemekler geliyor; paket, pa· 
ket sig"ara yağıyordu. Fakat bu
nun sonıı ne olacaktı?.. Hepside 
yatıp kalkıyorlardı. 

işin adı "misafirlik,. di amma 
odanın kapısında, pencerelerin kar
şısında manga, manga bekliyen 
süngülü nöbetciler kimsenin dışa

rı çıkmasına ıpüsaade etmiyorlardı. 

Gavur imamın sorduğu her suale: 
- Saraydan serbest emri 

bekliyoruı efe .. 

Cevabı veriliyordu. Halbuki 
Vali Kont Faik Bey saraya çekti
ğ'i bir telgrafta Gavur imam çe
tesinin serbest bırakılmaması ve 
münasib &"Örülecek başka bir vila
yet dahilinde ikamete memuredil· 
mesi lüıumunu bildirmişti; bekle
nen cevap bu idi. 

Diğer taraftan polis nezaret· 
hanesi boşaltılarak tomizletiliyor
du. eşkiyanın, cevap gelinceye ka
dar, oraya konulması müker
rerdi. Nihayet üç gün sonra: 

- Hoş geldiniz! 
Oiğ'er iç.eriye giren polis mü

dürü Mazhar Bey, caali bir tees

sürle, 
Bu ne; dedi, bu kadarcık yer

de 11 adam yatarmı? 
Sahte bir tavırla komisere 

çıkışarak ) Siıde insaf yokmu be 
mübarekler? Çabuk neıaret hane
yi temizletin. 

Orasını efelere hazırlatın. fuıa
sen emir bugün, yarın gelir. 

Bari orada istirabt etsinler ... 

Ve kimsenin ağız açmasına 

ıneydan vermeden odadan çıktı. 

Bir müddet sonra içeriye gi
ten polisler zeybeklere: 

- Buyurun .. 
Dediler ve çeteyi muhafaza 

•!tında götürerek umumi hapishane
nin nezarethane kısmına tıktılar. 

Givur imam işi anlamış, asabi. 
Yetin son haddine kapılmıştı. Bağı
ra, bağıra muttasıl: 

- O Sadeddin Beyin boyuna, 
bosuna, bıyıklarına kandık. Şimdi 
de bizi deliğe tıkıyor. Onun ben 
dinini, imanını .... 

Sövüyor, Macar Mehmed Ali 
de, 

- Dilini kısa tut efe, bun
ları söyliyecek zaman geçti, 'Başı
ı:ıuıda bir dert var, onun çaresine 
bakalım. Sen böyle sövüp sayar• 
S.n daha fena olurua. 

Diye Ali Mollayı teskine çalı
şıyordu . Gavur imam cidden ku· 
durmuştu; şu anda beş dakika 
serbesti bulsa dakikada iki kişi
den en aı on adım kesmek sure
lile belki hırsını alabilirdi. 

Orada da bir müddet kaldık· 
tan sonra bu gün kendilerine ira
deyi tebliğ ettiler: 

- lradei seniyeye geldi. 
Trablusgarp vilayetinde otura· 
caksınıı. Vapur hazır; buyurun 
g"idelim. 

Sessiz, sedasız kalktılar; umu· 
mi hapishanenin avlusunda dizildi
ler. Şimdi de yoklama başlamıştı. 

Her şakiyi ayrıca hpishaue müdürü· 
nün odasına götürerek kuşaklarıuı 
çözdürüyorlar ve silahlarını alyor
lardı , 

Bu şaı:.tı, kafileye reis tayin 
edilen polis komiseri ileri sürmüştü 
Filhakika Ali Molla çetesini Tara
bulusgarba götürmek üzere bir 
jandarma müliziminin idaresinde 9 
neferlik bir mülreıe ayrılmış ve 
kendilerine beş polis terlik edilm 
işti. Vilayetin emri mucibince bu 
kafileye bir komiser riyaset ede. 
cekti. 

Fakat hiç bir komiser bu dertli 
ve tehlikelisi üstüne almak istemiy 
ordu. Polis müdürü Mahzar bey 
evelA komiser Nişli Ahmet efodiye 
teklif etti; red cevabı aldı Komiser 
Karşıyakalı Ahmed efendiyi lzmir 
den ayıramazdı. Çünkü mükim hır

sızlık vakırna bakan o idi Komi
ser Arab Sabri efendi ise cürüml
erle, cinayetlerle meşguldü. Niha· 
yet başka bir komi&er bu vazifeyi 
derhude edebilecğini, fakat bazı 
şartları olduğunu söyledi. Polis 
müdürü Mazhar Bey sordu: 

- Şartların nedir? 
- Şartlarım şudur efendim? 

1 - Eşkiyanın üstleri, başla

rı aranacaktır. 

Ne hacet a canım?. Bunlarda 
silah filan kalmadı . 

- Bunlar dağ adamıdır beyim; 
kuşaklarının içini boşaltmadan bir 
adım bile atamam .. 

Kabul.. git, kendin ara. ikin

ci şartın ne? 
2 - 9 Jandarma, 5 de eder; 

14. Mülaıimle ben 2; 16 .. • 9 da 
eşkiya 25 ... 22 kişi de menfi var; 
eder 47 ... Rica ederim; 47 kişi 
buradan Trablusgarba kadar 35 
altınla gidebilir mi? .. 

[Der1amı r1ar/ 
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Nöbetci eczane -_I gece 
Bu 

Toros eczanesi 
( yenicami yanında ) 

Almanlar tara
fından alındı 

Dingeper kıyılarında 
muhasara edilen Sor1-
yetler ağır zayiat 
" e r d i l er 

Berlin 18 ( a. a. ) - D.N.B 
bildiriyor: 

Krivoy - · Rog endüstri ve 
maden mıntakasının temizlenmesi 
16 ağustosta bitirilmiştir. Bu an~ 
kadar yapılan müşahedelere göre 
Bolşevikler bu bölgede pek çok ' 
ölü vermişlerdir. 7000 esir alın
mış ve 38 top, büyük miktarıla 
tank, bir çok kamyon ve tayyare, 
ığtinam edilmiş veya tahrip 
olunmuştur. 

Aşağı Dinyeper üzerinde vu
kua gelen çarpışmalarda, Alman 
teşekk<llleri, Sovyet kıtalarını Dni
eper kıyılarında dar bir sahada 
muhasara etmişler ve bu kıtalara 
kanlı ıayiat verdirmişlerdir, Sov. 
yetlerin sallarla nehrin Öteki kı
yısına geçmek teşe~büsleri, Al
man silahlarının ateşı altında mu. 
vaflakiyetsizliğe uğruyordu. 

Budapeşte 18 { a.a. ) - Ma· 
car ajansı bildiriyor: 

Ukrayna'nın cenubu garbi 
kısmında muhasara edilen Sovyet 
ordularının imhası başlamıştır. Ma. 
car kıtaları, Alman cüıütamları 
ile birlikte bu harekata iştirak 
etmektedir. 

Macar askeri mahfilleri, mu
hasara edilmiş olan Sovyet cüıu
tamlarının kuvveti ve alınması 

mümkün ğanaim miktarı hakkında 
herhangi bir beyanatla bulunma
nın mevsimsiz olacağı kanaatin
dedirler. Fakat şimdiden şu cihet 

müşahede olunabilir ki, Budienni 

ordusunun Dnieper'in garbinde 

çarpışan cüıütamları, kısmen ya 
imha edilmiş ve yahut muhasara 
altına alınmıştır. 

Stokholm: 18 {a.a) Ofi: 
Ukrayna muharehe•İ hakkında 
burada fikirler bir değildir. Stok
holm Tidingen gazetesine göre, 
Sovyetlerin Donetz havzasını hi
maye için yeni bir ordu teşkil 
etmek imkanları ~-li mevcuttur 
ve vaziyet, pir kaç gün evvelkin
den daha az ümitsiz telakki olun
maktadır. Bilakis Social Demok
raton gazetesini? askeri müte~~s
sısına göre, Dnıeper havzası ıçın
de bulunan Budienni ordusunun 
kuvayi külliyeıini kurtarmak için 
artık faıla ümit yoktur. Bu çok 
genif nehrin öbür tarafına bir 
rical çok güç olacaktır. Bu kıta· 
ların yakında imhası beklenebilir. 

Krivor-Rog maden mıntaka

sını işgal eden Alman kıtaları, 

takriben 65 kilometre ilerlemişler 
ve Rusların Dnieper'in ötesine 
rical hatlarını kesmek ınaksadiyle 
Dnieper üıerinde Nikopol maden 

şehrini işgal etmişlerdir. 
ı..;.~~...;.;....~~~~~~~---

tinin devam ede-

/ ceğine inanıyo!. 
" Gelecek sene 
yaz seferi için Rus 
yaya '.derhal mal
zeme göndereceğiz 

Rockland 18 (a.a) - Royter 
Reis Ruıveltin yatı dün mahalli 
saatle saat 15 e doğru limana gel
miştir. Potomac'ın demir alma•ı 
üzerine, derhal ,yatta bir ırazete· 

ciler konferansı toplanacağı bil
dirilmiştir. 

Konferans, yatın bir salonun
da vuku bulmuş ve buna M. Hop· 
kins de iştirak etmiştir. 

Reis Ruzvelt konferansta de
miştir ki: 

M. Çörçil ile mülakatım mü
kemmel neticeler vermiştir. Vazi
yetin bütün veçheleri üzerine ta
mamile mutabık kaldık. Önümüz
deki toplantılar, yeni bir fikir te· 
atisinden başka bir şey olmıya· 
caktır. 

M. Çörçil ile benim. tarafımız 
dan hazırlanan siyaset deklarasyo
nunu meriyet mevkiine koymak için 
hiç bir tedbir alınmıyacaktır. Bu 
konferans neticesinde Amerika 
Birleşik devletlerin harbe girmeğe 
daha ziyade yaklaşmış olduğunu 
sanmıyorum . 

M. Çörçil ile beraber neşret
tiğimiz deklarasyonda ve bilahare 
bu deklarasyon hakkında yapılan 
tefsirlerde bir şey unutulmuştur. 
Bu da, dünyada nazi rejimi altın

da vukua gelen şeyler hakkında 

görüş teatisinin lüıumudur. Bu ba 
his müzakere edildikçe, bu nazi 
tesirlerinin Alman işgali altında 
bulunan ve yahut Almanya ile iş
birliği yapan milletler üıerinde iş· 
!ediği fikrin dehşeti daha ziyade 
anlaşılmaktadır. Demokrasilerin 
a-ittikçe daha ziyade ,-özlerini aç
mak lizımdır.» 

M. Ruzvelt, bundan sonra 
Sovyetler Birli,tine yardım mesele 
s•ne teml\S etmi4 ve şu beyanatta 
bulunmuştur: 

« Rusya'nm ihtiyaçlarının ha. 
len mevcut proğrama ne suretle 
ithal edilebileceğ'i müzakere olun. 
muştur. Sovyetler Birliği, icar ve 
iare kanunundan istifade etmiye · 
cektir. Çünkü Sovyetler harp mal 
zemesini ödeyebilecek vaziyette
dir. 

Rusyanın bütün kış mukave
mete devam ~deceğinden eminim. 
Gelecek sene yaı seferi için Rus
yaya derhal malzeme göndere. 
ğ'iz. » 

M. Ruzvelt, konferansta ken
disine refakat eden ordu, donan
ma ve hava kuvvetleri mümessil
lerinin isimlerini vermiş •ve bunla
rın lngiliz arkadaşlarile ayrı ayrı 
gurup halinde gördüklerini bildir
miştir. 

na taarruz 

Edecek 
Rus - Japon mUna
sebetları bozulur
sa bundan Krem
lin mesulmuşl 

Çunking 18 { a.a ) - Royter: 
iyi malumat alan mahfiller, Japon
yanın Uıakşarktaki Sovyet ordu. 
suna taarruz etmek niyetinde ol· 
duğu hakkındaki şayiaları ve Çung
king ile Vichy hükümetleri arasın
da siyasi münasebatın bozulmasını 
nazarı itibara alarak, Japonyanın 
yakında oyununu açığa vuracağı nı 

tahmin etmektedir. 
Çin menbalarından gelen ha

berlere g öre, Japonlar, Birmanya 
yolunu kesmek teşebbüsünde bu
lundukları takdirde, Çin'e bu yo
lun müdafaasında yardım edebil
mek için, lngiltere ve Birleşik A
merika şimdiden lizım gelen ted
birleri almakla meşğuldur. 

Burada bildirildiğine göre, ln
iiltere, Birmanya'da 8 büyük ha
va üssü ve Rangoon'u, Yunnan eya .. 
letinin merkezi olan Kunning' e 
bağlıyan yol, Japonların bombar
dnaanına uğradığı takdirde Çinli
lerle irtibatı muhafaza etmek mak· 
sadiyle, Birmanyanın şimalinde üç 
yeni yol inşa etmftktedir. 

Japonya'nın Siya'ma tazyik et· 
n.ıesine rağmen, iyi malılmat alan 
Çin mahfilleri başlıca japon hedef
lerinin Sovyet Rusya'ya taarruz et

mek olduğunu iddia ediyorlar. Aynı 

mahfillere göre, Japonya, kendini ı· 
lngiltere ve Birleşik Amerikanın 
muhtemel bir müdahalesine karşı 
korumak istiyor. 

Rus - Japon münasebetleri 
Tokyo : 18 { a. "· ) - Roy

ter: Silahların taksimi için lngilte
re, Birloşik Amerika vo Sovyet 
Rusya arasında bir anlaşma akdine 
mütedair haberler hakkınd" tefsir
lerde bulunan Hoşi Şimbun geze · 
lesi, diyor ki : 

Rus - Japon münasebetleri 
fenalaşırsa, bundan münhasıran 
Kremlin mesul olacaktır. 

Moskova1n1n, harp malzemesini 
mihverin düşmanları olan müttefik
lerin silihlari.vle bir araya koymı
ya karar verdifi hakkındaki haber 
doğru ise, bu çok teessüf edilecek 
bir haberdir. Çünkü Mosko va bili
yor ki, Japonyanın Çin muhasema
tını halletmek için sarlettiği gay
retlere lngiliı - Amerikan siya
seti mani olmaktadır. 

M. Ruzvelt, M. Ç örçil ile gö· 

rüşmelerinin bir &"Ünden fa zla sür

düğünü kabul etmiş ve lngiliz baş· 
vekili ile hal ve istikbal hakkında 
fikirler ve ayrıca çok faydalı ma -

/ Deuamı dördüncüde / 

Uzun etek gene moda olacak 
"Bundan sonra lngilterede ipek kadın ço-

rapları satmak ve kullanmak yasaktır!., 

lngilterede bu kanun çıkalı birkaç ay oluyor. 

ilk zamanları kadınlar biraz sarsılmışlarsa da 
göğüs gerdikleri diğer yokluklar arasında bu 
hiç mesabesinde kalmıştıır 

Harp Aletlerı aça tebliğlerinde, 
. kf] Hergün, harp olduğunu bilmiyoruz ve sadece malumat ka

bilinden yazıyoruz. 

Zira ipek yasağ'ının geleceğini evvelden 
gören mütehassıslar ipek çorabın yerini tuta· 

cık olan maddeyi evvelden hazırlamışlardır. 

Bunların bir tanesi sun'i jersedir. Bildiğimiz 

jerselere hiç benzemediği söylenen bu jerse 

gayet sağlamdır. Yalnız diz kapaklarını ipekli 

çorabın göaterdiği kadar güzel yapmamaktadır. 

Bu yüzden yakında yine uzun eteklerin moda 

olacağı sanılmaktadır. Yün ve pamuk çorapla· 
ra da rağbet artmış~ır. 

H ükametin çoraplara ait çıkardığı diğer 

bir kanun da şudur: 

"Çorap imalatçıları yalnı1 bir sene evvel

ki imalat miktarınııı bu sene ancak yarısını 

imal edebilirler. Bunun için de meydana çıkan 

çorapların daha dayanıklı olmasına dikkat 

edilmelidir . ., Hatta gazetelerde ev kadınlarına 

çoraplarının dayanmcsı için onları nasıl yıka

maları icabettiğini izah eden yazılar çıkmak

tadır. 

mal oluyor ? şu k_adar harp 

~-------- ve lıcaret g"e-
mısının batırıldığı, şu kada~ t-~~Y~renin, tankın 
topun imha veya tahrip edıldıgını okuyup du

ruyoruz. 
Bir harp gemisinin, bir tayyarenin, bir to

pun kaça mal olduğunu acaba hesap ettiniı mi? 
Bir lngiliz mecmuası her harp iletinin maliyet 
liatini kaddetmek saretile, bu merakı izale et
miştir. 

Tayyare gemisi 20 milyon, sallı harp zırh
lısı, 45 milyon, kruvazör 10,5, torpido 1,050,-
000 son sistem torpido muhrib 1,700,000, de
nizaltı gemisi 1,834,000, torpil ı0,834 Türk li· 
rasına mal oluyor. 

Kara harp vasıtalarına gelince, sahra topu 
7860, orta büyüklükte bir tank 78,600 hafif 
bir tayyare defi topu 15,700 uzun menzilli tay· 
yare defi topu 31,440, ağ'ır mitralyöı 1834, ha· 
lif mitralyöz 524, Işıldak 7860, askerin techi· 
zatı 104 Türk lirasına mal ediliyor. 

Şimdi hava silihlarına ielelim: 
Son sistem bombardıman tayyaresi 393,000 

avcı tayyaresi 68,120, orta büyüklük tetayyere 
bombası 235, infilak bombası 524, dip bombası 
250 küçük bomba 5, paraşüt 314 ve tayyare 
motörlü 15720 Türk lirasına alınabilir. 

• .-------Tayyare inşaatında 
Boksit adeninin 
ehemmiyeti 

Harp anayıının 

en mühim madde
lerinden biri de 
tayyare inşaatında 
esaslı bir rol oy-

nıyan boksittir. Zira bu, aleminyum imalinde 
kullanılan en ehemmiyetli maddelerden biridir. 

Avrupadaki boksit kaynakları ile münase· 
batı kalmıyan lngilterenin aleminyum istibsala
tındaki düşüklük harbin ilk aylarında lngiltere 
tayyare inşaatına büyük bir sekte vurmuştu. 

Fakat Amerika, lngilterenin tarafına geçe· 
liberi lngilizler derin bir nefes almışlardır; Zira 
Amerikada kendi müdafaa plinlarıoa kafi ge
lecek kadar boksit bulunduğu gibi, kısmen de 
lngilterenin ibtiyaeı temin edilebilmektedir. 

Amerikada müteaddit boksit kaynakları 

vardır: Bunlardan edilmekte olan istifade gün
den güne artmaktadır. Bugün senede 200 mil. 
yon kilo boksit çıkarılmaktadır. Harpten evvel 
bu miktar 160 milyon kiloyu geçmiyordu. Hu
susi müesseselerin de iştirakiyle bu adedin 1942 
senesi başlangıcına kadar 350 milyon kiloya 
varacağı. umulmaktadır . 

Harp çıkahberi, Amerika aJeminyum k11m• 

panyatı ç•llfm& vHıtal•nm takviJ'9 edıobilm•k 
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Her ne pahasına 
olursa olsun 

Moskovayı ele 
geçirmek istiyor 

Fin cephesinde Al
man orduları gurupa 
Kunandanı öldii 

Stokholm, 18 (a. a.) - Tass: 
Selibiyettar bir menbadan öğ 
renildiğine göre, Murmansk is
tikametinda cereyan eden bir 
muharebe esnasında, Fin cephe
sindeki Alman orduları grupuna 
kumanda eden General Dietl öl
müştür. 

Londra, 18 (a. a.)- «Daily 
Telegraph> gazetesinin Stokholm 
muhabiri yazıyor: Hitler Mosko
va'yı her ne pahasıoa olursa ol· 
sun almağa karar vermiştir. Zan
nedildiğine göre mareşal Yon 
Bock Sovyet hük<lmet merkezi
ne üçüncü bir büyük taarruz 
hazırla maktadır . Hitler'in bu ka
karıoa sebep şudur: Moskova 
düşmezse Hitler'in gururu ve 
propagandasının yiyeceği darbe 
ciddi olacak ve bunu Alman 
milletine izah etmek mümkün 
olmıyacaktır. 

Sovyet istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre, Alman batla
rının çok gerilerinde hummalı 

bir faaliyet müşahade edilmek
tedir. Almanya'da, Fransa'da ve 
merkezi Avrupa'nın her yerinde 
bütün sarnıç kamyonları seferber 
edilmiştir. Bunlar alelacele cep
heye mai mahruk taşımaktadır. 
Çünkü Rus şimendiferlerioin bu 
hususta Almanlar tarafından kul
lanılamadığı sabit olmuştur. Kam
yonlar delik deşik olmuş yollar 
boyunca ve kendilerini Sovyet 
tayyarelerinden gizlemek için 
fenerlerini karartarak ilerlemek
tedir. 

Ru~ların söylediğine nazaran, 
Almanların cenup Sovyet ordu
sunu muhasara ettikleri iddiası 

bir cihetten doğrudur ki Alman· 
ları Odesa ve Vikolayel 'te müm· 
kün olduğu kadar fazla tutmak 
için gerilerde kasden bir miktar 
rovyet kuvveti l.ıırakılmıştır. 
cap ederse bu kuvetler şehir

leri, rıhtı mları, limanları ve bü
tün seyrisefain tesisatını vesaire· 
yi tahrip edeceklerdir. 

Şayet Alman hava kuvvet
leri havaların kontrölünü ele 
alırsa mareşal Budiennynin ordu
su Dinyeper'in öte tarafına çek· 
mek işi daha ziyade güçleşecek
tir. Fakat ~urusı muhakkak ki 
bütün yere İnme imkinlarının 
Ruslar tarafından imhası ve çete 
faaliyetleri Almanların tayyare 
üslerini Ukrayna,ye nakletmeleri. 
ne ve ordu ile b irlikte ilerleme· 
!erine mani o lmuştur . 

Alman tankları başlı başı
na harekette bulunuyorlar 

Moskova, 18 a.a. - General 
Sukov'a göre, "Almanlar düşm
an hattında bir iedik açırak., 

tan ibret olan pek makbul usul. 
lerini ruslara karşı açtıkları se· 
ferde pek az muvaffakiyetle tat· 
bik edebilmişlerdir. Almanlar şim· 
di bütün kuvvetlerine daha sis· 
tomli bir taarruıi teşkilat vermek 
mecburiyetinde bulunuyorlar. 

Pravda 1azetesindc " alman 
tanklarının kullandıkları tabiye,, 
başlığı altında yazdığı bir maka
lede Sukov, şöyle diyor, 

Alman tankları artık ha~lıba
şına harekatta kullanılmıye>rlar. 

Doğrudan doğruya piyade ile iş
birliği yapmak suretiyle harekata 
iştirak ediyorlar. Bundan ma
ada muhtelif büyüklükteki tank
ları bir Kurup halinde topluyor
lar ve bunları topçu ve piyade 
ile takviye ediyorlar. Bununla 
beraber Kızılordu bu yeni Alman 
tabiyesine karşı koymak için İcab 
eden tedbirleri almıştır. 

Sovyet istihbarat bürosuna 
göre almanlar altı haftalık harp 
zarfında altı bin tank kaybetmiş
lerdir. Bu rakam 15 tank fırka
sına muadildir. Bunlardan bir kıs
mının tamiri mümkün olsa bile 
almanların mühim miktarda tank, 
dali topu, mitralyö• ve zırhlı va
sıtaları kaybettiklerini kabul el• 
mek lazımdır. Bütün bu kaybe
dilen malzemeyi telifi etmek ko
lay olmıyacaktır. Fakat en müşkil 
olan cihet tankları kullanmakta 
mütehassıs idmanh kıtaların teli.
fisidir. 

~öyle bitir· 
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Seyhan Defterdarlığından : 

Mahallesi 

Döşeme 

« 

sokağı Cinsi 

Nuri efendi ev 
Zeytunoğlu baraka 

arsa 

Ada 

362 
354 

par. 

2 
9 

Mesaha M2. 

75 
365,5 

vergi kıymetine 
göre temamının 

muhammen bedeli 

15000 
70000 

hisse mik. 

temamı 

25/108 

« Tevfikbey arsa 329 37 330 33000 temamı 
« « 186 1 892 62440 « 

" ~ " 330 2 188 14338 « 

« Rifatbey « 363 8 330 14250 « 

" Raif B. 369 4 391 15640 « 

« Hasan bey 363 10 415 20750 « 

" Karasalih 240 8 79 2370 « 

« Kuşcu Salim « 338 7 86 8600 « 

« « 338 8 115 ] 1500 « 

Eskihamam Çerçioğlu « 77 19 167,5 16800 « 

Döşeme Raif bey 369 3 209 8360 « 

Yukarıda evsafı yazılı 13 parça gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile 13- 8- 941 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

İsteklilerin 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat 1 O da defterdarlıkta müteşekkil 
komisyon mahsusa ve malumat almak istiyenlerin her gün milli emlak dairesine müracaatları 
ilan olunur. 15- 19- 23- 27 1147 

-ASRI S1NIMA~NıN-
V AZ IK BAHÇESİ 

BU AK AM 
DE 

Adana Birinci icra 
Memurluğundan: 

Adananın kasap bekir 
mahallesinde iken şim
di ikıimetgihı meçhul 
Mustafa oğlu keresteci 
Kemale. 

BUGON 

Daima en büyük fle en güzel /ilimleri gösteren 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Yine en güzel programlarından birini sunuyor 
Senenin en büyük ve en meraklı casusluk filmi .. Beynelmilel bir casusun 
entirikalarla dolu maceraları, esrarenğiz tertibat.,. Kırılan kasa ... Atıl· 
mış bir sığaradan çözülen esrar perdesi... Başlan başa nefis ve he· 
yecanlı bir mevzu çerçivesi içerisinde seyredeceğiniz Fransızca sözlü 

KURTUN izi 
şte bütün bu enterasan evsafa sahip bir mükemmeligettedi 

BAŞ ROLDE: Büyük Artist .. 

ILALETEN : 
VARREN V LLIAM 

Gönüllü Kahraman 
Türkçe sözlü 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gap
0

ılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

19 Atuıtos 1941 

Ruzvelt 
[Baştarafı Üçilncilde / 

IOmat teati oylediiini söylemiş· 
tir. 

M. Ruzvelt, lngiliz Başvoki· 
linin halen nerede olduiunu bil
dirmekten imtina etmiş ve oözle
rine şöyle devam etmiştir: 

Bildiğime göre, M. Çörçil, 
Amerik. Birleşik Devletlerine gel
miyecektir. Benim de şimdilik ln
giltereye gitmeğe niyetim yoktur. 

M. Ruzvelt çok sıhhatli gözü
küyordu. Konferans esnasında ta
bii bir pozda oturmuş ve bir si
gara içmiştir. 

Gazeteciler, salona girerken 
hepsine ayrı ayrı tebessüm etmiş 
ve nezaketle hoşgeldiniz demiştir. 

Reis Ruzvelt, konferanstan 
sonra, sırtında gri renkte bir yaz· 
lık elbise olduğu halde karaya 
çıkmış ve kendisini rıhtımda bek· 
!iyen büyük bir halk kütlesinin 
şiddetli ve sürekli alkışlariyle kar· 
şılanmıştır. 

M. Ruzvelt, buradan hususi 
trenle Vaşington'a hareket etmiştir. 

Eden 
( Baştarafı birincide J 

Suvara 
9,15 

Suvara 
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 ................ ... 

1 Adet 
3 .. 
2 

4 
8 

35 

80 
300 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 

2000 
1000 

750 

500 
250 
100 

50 
20 

Liralık 

" .. 
.. .. .. 
.. 
" 

2000. 
3000. 

1500. 

2000. 
2000. 
3500. 

4000. 

6000. 

Lira 

.. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 

Adana sulh birinci hukuk 
mahkemesinin 16/7 /941 ta
rihli ilamile İsmail hakkı 
Ôzanlı'ya borçlu bulundıığu
nuz mesarifle birlikte (143) 
Lira ve ilan masraflarını ilıi- 1 
nın neşrinden itibaren bir ay 
içinde ödemediğiniz takdirde 
cebri icraya ve gereken ka- '--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

Londra 18 (a.a.)- Moskovado 
bir konferansın toplanacağı hak· 
kında Ruzvelt ve Çörçilin yaptık
ları teklifin Stalin tarafından ka
bul edilmesi üzerine hali hazırda 

Londrada bulunmakta olan Biver 
Bruk'un Moskovaya gidecek lngi
liz heyetine ve Ruzveltin hususi 
mümessili Harri Hapkios'in de 
Amerikan heyetine riyaset edece· 
ği zannolunmaktadır. 

Moskova 18 a.a. - Kızılordu

nun gazetesi olan Krasmaya Zv
esta, Ruzvelt ve Çörçil tarafından 
Staline gönderilen mesaj hakkında 
diyor ki: 

Hitlerciliğe karşı milletler İt· 
tihadının kuvvetlenmesi, Faşizme 
galebe edilmesinin bir garantisidir. ILEKELİ KADIN! 

Aw•w~···-·-wı..e..•~s@O@•~·.-····- ··- .. -·- .. 
Mest edici bir müzik... ihtiras ..• heyecan romani 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Orman Envah Satış ilanı 
MİKTAR! 

Cinsi 
Çam 

Hacmi 
M3. 03. 

256 

Ster Kental Kilo 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Zindegan devlet ormanından numaralanmış 
256 metremikap muadili adet çam ağacın bedeli dört taksitte 
ödenmek ve on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- 8- 941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2- Artırma 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat 
12 de Seyhan orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Beher gayrimenkul metremikabının muhammen bedeli 
490 kuruştur. 

4. Muvakkat teminat 94 lira 8 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan orman çevir

ge müdürlüğünden Bahçe orman bölge şelliğilc Ankara Or. 
Umum Müd. görülebilir. 

6- Teklif mektupları 29- 8- 1941 günü saat 12ye kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lizımdır. 

7- İsteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikte belli olan 
gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları. (Bu vesika 

köylülerden istenmez.) 
15· 19- 23- 27 1146 

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Tutarı 

L. K. kilo 

4200 00 30000 

4000 
4800 
1080 
500 

1200 
[;750 

500 
450 

1722 

00 8000 
00 3000 
00 2000 
00 1000 
00 3000 
00 3000 
00 500 
00 iOOO 
00 60000 

Belediye 
Fi 

L. 

1 

rayici teminatı 
muvakkate 

K. L. K. 

14 315 00 950 gram itibarile 

50 300 
60 360 
54 81 
50 37 
40 90 
25 56 

100 37 
45 34 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Kesme şeker 

50 Toz şeker 
Pirinç (Maraş) 

2870 tonu 130 

25 Kuru fasulya(Maden) 
50 Zeytin yağı (ayvalık) 

Yeşil sabun 
Maden kömürü 
(Kriple) 

Adana erkek lisesi pansiyonunun 25 eylul 1941 den 31-
5- 1942 nihayetine kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı 7- 8-
1941 gününde eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etme 
diğinden 17. 8. 1941 den 27. 8. 1941 tarihine kadar 10 gün 
müddetle temdidine karar verilmiş olduğundan isteklilerin 
ihale günü olan 28. 8. 1941 perşembe günü saat 11 de ma
arif müdüriyetinde müteşekkil komisyona teminatı muvakka
te alın=br tırıldıtını bildirir makbuz ile müracaatları 

nuni muameleyr başlınacağı Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal
aynı 

377 
icra emri makamına kaim nız para biriktirmit ve faiz almı' olmaz, Faşistliği tahrip hususnndaki bü· 

yük vazifesini şan ve şerefle ifa 
etmekte olan Kızılordu, Ruzvelt 
ve Çörçilin Sovyet hüknmet rei•i 
Staline verdikleri teminatı hususi 
bir memnuniyetle karşılar.,. 

olmak uzere ilanen tebliğ 
olunur. 

1161 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 

(Lağam Yaptırılacak) 
1. Dörtyol ağzı - Yeni

otel arasında bir liğam in
şası açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3. Muvakkat t e mi na t ı 
(198.41) liradır. 

4. istekliler bu işe ait 
şartname, proje ve sair ev
rakı Adana belediyesi fen 
işleri müdürlüğünden 13 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

5. İhale 26-8· 941 tarihi
ne rastlayan salı günü saat 
10 da belediye encümeninde 
yapılacaktır: 

6. Müsabakaya girebilmek 
ıçin taliplerin ihaleden en az 
4 gün evvel belediye fen iş
leri müdürlüğüne müracaatla 
bu işin ehli olduklarına dair 

ehliyet vesikası almaları şarttır. 
7. Bu iş hakkında fazla 

malumat almak isteyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri 
müdürlüğüne ve münakasaya 
girmek istiyenlerin de ihale 
günü muayyen saatte beledi
ye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

11-15-19-24 1130 

iLAN 
Ankara yüksek z i r a a t 

enstitüsü veteriner fakültesi 
Askeri kısmına bu yıl sivil 
tam devreli liselerden iyi ve 
pekiyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını ve
rmiş olmak şartile talebe 
kabul edilecektir. isteklilerin 
talimatnamayi öğrenmeleri 

için şubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Düziçi köy enstitüsü 
Müdürlüğünden 

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

zamanda talilnizi de denemlt olursunuz. 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan maada her gün saat 

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

Vaşington 18 a.a. - Kordel 
Hal, Ruzveltle 2,5 saat görüşmüş· 
ti.lr. Hal ga2etecilere demiştirki: 

" R . . h l - eısıcum ur a yaptığı. 

mız mülakatta umumi malumat 
taatisinde bulunduk ve birbirimizi 
entornasyrınal vaziyet hakkında 

bildiklerimizden haberdar ettik. 

VAKIFLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN : 
Muhammen 
Bedeli 

Lira 
48 
15 

250 
60 
60 
90 
24 

Cinsi 
Mağaza 
Oda 
Kasap DükkAnı 
Sebze • 

« « 
« « 

Mevkii 
Ulucami civarı 
Arık oğlu camii C. 
Kale kapusu 

« 

« 

« 

Karşıyaka 
Karasoku 

Vakfı 
Bey dairesi 
Arık Zade 
Cafer Paşa 

« 

« 

« 

Emir Ali oğlu 
Cami atik 

Belediye 
Nosu 
140 

6 
4 
5 
6 
7 
6 

15 
o 

Yukarıda evsafı yazılı akaratı vakfiye 25- 8- 941 pazartesi günü saat 10 da ihale edil-
mek üzere icarları müzayedeye konulmuştur. isteklilerin vakıflar idaresine müracaatları. 

100 
300 

dükkan 
Mağaza 
Arsa M. M. O. 

19 - 23 1158 
----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Maraş Askerlik Şubesi Satı
nalma Komisyonundan: 

1. Aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedelleri ya
zılı maddelerin kapalı eksiltmesi yapılacaktır. 

2. lha_lesi 5/ 9/ 941 cuma günü saat 16 da Maraş asker 
tik şubesı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3. İstekliler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
zarflarını komisyonda bulundurmaları ilan olunur. 

Miktarı i 1 k 

Cinsi kilo Muhammen b. teminatı İhalesi 
Odun 1.800.000 21600 lira 1620 Lr. 5 9 941 saat 16 kapalı z 
Kuru ot 1.125.000 56250 « 4218 7 5 « « « 
Palaska takımı 1.500 15000 « 1125 « « « « « 

Saman 937.000 23425 • 1575 • « « « « 

Sığır eti 360.000 97200 « 7280 • « « « « 

Pamuk deneme is -
lah ve üretme ciftliöi 
müdürlüğünden : 

2903 sayılı pamuk ıslah 
kanunu hükümlerine g ö r e 
çırçır fabrikasının işleme mü
saadesinin alınması için mü
esseseye müracaatları, aksi 
takdirde mezkur kanun hü
kümlerine göre cezai muame
le yapılacağı ilan olunur. 

9 

19, 23, 28, 2 1159 

zayi teskere 
Adana 7nci topçu alayı 

1 inci tabur 1 inci bataryasın

dan almış olduğum askerlik 

terhis teskeremi zayi ettim 

yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığını ilan ederim. 

adana mirza çelebi ma

hallesiade ibrahim oğlu 330 

doğumlu mehmet. 

Pamuk deneme, is -
lah ve üretme çiftliği 
müdürlüğünden : 

Ahkamı mukaveleye göre 

müessesemizden klevland to
humluğu alınmış bulunan or

takcıların kütlülerini, ziraat 

çırçır fabrikasında tefrik edi 

len anbarlara getirmeleri ve 

mezkür kütlülerin müteakiben 

diğer kütlülerle karışmala -

rına m e y d a n vermemeleri 

ehemmiyetle ilan olunur. 

16- 17- 18 1150 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze mür&· 
caat olunmalıdır. -

imtiyaz aahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YA VEROÔLU 

Basıldıjı yer : [ BUGON ) 
Motbauı- AdaD• 


