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imparatoru, Başvekil prens 
Konoye'yi, müteakiben harici
ye nazırı amiral Toyodayı 
kabul etmiştir. 

Adanaya 200 pamuk ekme makinesi verilecek 

Milli ŞEF 
Dün lngiltere Büyük 
elçisini kabul buyurdular 

Ankara: 27 [a. a.l - Reisicumhur ismet lnönü bugün saat 19 da 
Çankaya köşklerinde lnıiliz Büyük elçisi Si~ ~ughe K_u.atc~bu!I Hugeı~e· 
ni kabul buyurmuşlardır. Bu mülakatta Harıcıye Vekılı Şukru Saracoılu 
da hazır bulunmuştur. • Ankara: 'rl Başvekil Doktor Relik Saydam bogün ıaat 11 de Baş· 
vekiletde yeni Arjantin elçisi Bay Carlos Brtbbia'yı kabul etmiştrir.l 

·Ankara .valisi umumi 
müf ettis oluyor 

Konya valisi B. Nizamettinln Ankaraya ta
yin mevzuubaha 

Ankara, (Hususi) - Merhum ~eneral Kazım Dirik'ten inhifll 
eden Trakya umumi müfettişliğine üçüncü umumi müfettiş bay Abidin 
Tüzmenin, üçüncü umumi müfetıişlige Ankara valisi bay Nevzat Ta?• 
do(anın, Ankara valiligine de Konya valisi bay Nızametlin'i~ tay'.n 
edileceklerine dair kuvvetli bir rivayet dolaşmaktadır. Bu rıvayetın 
aıhlıatı derece.ı şu bir kaç gnn içinde btlli olacaktır. 

İran hadiseleri Şarki Af rikada yeni bir 
vazan : cAvıT oRAL lngiliz kumandanlığı 

Simla 27 (A·A) Royter bildi
riyor: Şarki Afrikadaki bareUtıo bil. 
kuve nıhayete ermiı bulunması do. 
layisiyle ortaşark kumandanlij'ına 
bütün dikkatini daha faal harekiı 

sahnelerine hasredilmesi imkanını 

vermek üzere şarki Afrika için ye
ni bir kumandanlık ihdas edilmiştir. 

Komtomaz ve dolt11mııs lran 
loriliz ve Sovyet müşterek 

tehdidi ve taarruzu kartısında kal
dı. Yukarıdaıı Kızılordu, cenuptan 
lnıiliz motörize lutaları ıulh için· 
de, kendi halinde, ıebinşabm enff
jik idaresinde büyük terakkiler 
kaydeden bo memlelr.elin bııdutla
rı içine ıirdiler. Kardeş lranlılar 
bu vaziyet karımoda ıayet haklı 
olarak btiklillerini müdafaa edi
yorlar. Şimdi iki taraf arasında biç 
bir esaslı ıebebe isHnat etmeden 
muharebe oluyor. lran istildilini 
ve millkl bütünlüıı üoil müdafaa 
etmelr. için harp ettiiini söyliyor. 

1 
ltalyan şarki Afrika imparatorlu· 
iuna taarruz eden kuvetlerin ku
mandanı ıenaral Koninııhan orta 

Londra lrandaki Almanları 
tehlikeli buldu&-ııno. ileri türüyor. 
Bıı yüzdende iki memleket arasın· 
da bir harbe müncer olacak ka· 
dar iblilif çıkmış ve harp vuku· 
bulmuş oluyor. Do&-ruıu bu vui• 
yet bııi ciddi surette müteessir 
etmektedir. 

H.ıdutlArımızda birisi müttefi· 
kimiz, diteri dostumuz ve aynı 
zamanda yine müttefikimiz, bir di
;eri komşumuz olan üç devlet ara 
aındaki bu mücadeleyi biç de boş 
ıörmiyoruz.. Likin ort;ıda bir realite 
vardır. Buna karşı ne demeli ve 
ne yapmalıdır? 

Harp ba~lamıştır. Şehirler bom• 

bardıman edilmektedir. lrandao ıre· 
len haberlerde bütün lran'ın ,milli 
bir tesanüt içinde canla baıla mil· 
dafaaya hazırlanmakta oldıı&"unu 
ıöıleriyor. Şu halde vaziyet had 
bir şekle ırirmiı demektir. 

Fakat bu hal böyle devam 
edecek midir ? loıilizler ve Sov· 
yeller bütün lraoı istila etme&"emi 
hedef ittihaz etmişlerdir yoksa mu· 
ayyen bir aabayı işral• etliktenson 
re lranla :anlatmak mı isteyecek· 
!erdir? Muhakkak olan bir ıey 
varaa iıtiklilini müdafaa etmek is· 
teyen bir memleketin 11ıali ve 
iıtılisı pek de kolay olmıyacaktır. 
Vakıa lran'ın lnriliz ve Sovyet 
milıterek kuvvetleri karşısında bu 
harpten iyi bir neticeyle çıkaca&"ını 
&mit etmek imkinı yoktur. Fakat 
vatan aıluyle mücadele etmeie ka· 
rar vermiş bir milletin esir edil· 
meıi de hayli ıüçtür. 

O halde lran ııibi geniş ve 
her tarafı motorize kıtalara müsa
it olmıyaı. bir memlekette bu mu· 
h a r e b e n in pek de çabıık 
biteceii tahmin edilemez. Onun 
için bu harp iki tarafa da a&"ır ola• 
•k ve bDyQk feılak&rlıldatı lılti1• 

farka, yeri bildirilmiyen baıka bir 
kumandanlığa nakledilmiştir. 

Şarki Afrika seferinin di&"er 
müml.z ıabsiyetlerinden biri olan 
ıenaral slapst ıarki Afrika kuman· 
danlı&"ına tayin edilmiştir. Bu ku
manbanlık doğrudan doj'ruya har
biye nezaretine bailı bulunacak 
ve loriliz Mısır ıudanının cenup 
hudutlariyle şimali Rodezyanın şi

mal hudutları arasında bütün ara-
ziye şamil olacaktır. 

Yen 1 
na 

ders rılı· 
hazırlık 

Ankara· Maarif V, ders yılının 
yaklaşma., dolayısiyle hazırlıkları· 
nı hızlandırm•ş bulunmaktadır. lık, 
Orta, yüksek ve mesleki tedrisat 
umum müdürlükleri yeni kadrola. 
rıoı hazırlamakta muallimler ara
sında lüzum görülen deiişikleri 

yapmakta ve talebe sayısına göre 
dersane vaziyetlerini tespit etmek· 
tedirler. 

Her dört omam müdürlük ba· 
(Üne kadar yapılanlara i ave ola· 
rak muallimler ve müdürler ara· 
ıında yapılacak degişikliklere ait 
listeler hazırlamaktadır. 

Dıier taraftan maarif müdür
lüklerinden mevcut münhaller ıo· 
rulmuştur. Gelecek listelere ıöre 
bu münhallere de yeniden tayinler 
yapılacaktır, 

um ettirecektir. Bu , itıbarla biz 
bu ihtilafın bir an evvel önüne re· 
çilme•İni ve iki tarafça lüzumsuz 
kan dökülmesine mani olunmasını 
çok arzu ederiz. ,Kanaahmızca bu 
hususta vakit ve imle.in henüz kay
bedilmiş deiildir. Yalnız iki tara· 
fın da hibnü niyet ıöstermesi li• 
zımdır. 

Her halde milletlerin:bürriyetini 
müdafaa etmek prensibile mücade 
leye fİriştiiini ilin eden büyük 
Britanya'oın • lran'ın iızetin.efıini 
kırmıyacak, istiklalini haleldar et· 
miyecek bir şekilde bu muharebe· 
ye bir nihayet vermek için yeni 
bir teıebbüs alaca&"ıoı Omit atmek 
lıakkım11dır. 

ı Bomha yüklenen bir Almanı 

1 
bombartlıman ta.f/.l/D,.esi 

1 

. Viborg 

tahkimatı 

yarıldı 
Almanlar kıttan 
evvel Lenlngradı 
ele geçirmek ıstı. 
yorlar 

Dinge perde 
Bir kaç köprUbatı 
Almanlar tarafın
zaptedildl 

-RADYO-
Gasetesi 

, 

Yeni Ziraat 
makineleri· geldi 

Amerikadan gelen bu makineler arasında pamuk ekme, 
balye maklnelerl1 traktör arabalau da var 

Ankara 27 ( Hu•usi ) lkinçi parti olarak Amft·" 
rika Birleıik de•letlerino sipıriş edılmiı bulunan 

yeni ziraat makinelerimizin ilk partisi ıebrimize ıel. 
miıtir. Gelen makineler arasında pamuk ekme ma
kineleri, linter makineleri, kombinelere ait traktör 
pallukları yedek aksamı, traktör arabaları, balye 

makineleride bulunmaktadır. Bütün bu makinelerin 
muhtelif yerlere trvziatı yapılmak üzere mool. i••rı· 

na başlanmıştır. P •muk ekme makıneleri malı yet 
fiyatıyle çılıçiye verılcceklir. Bu maldnelerden '.lOO 
Ü Adana p•ıouk mıotu .. ına, 100 ü de Eııe panıuk 
mıntakasına sevk oıuoacak.tır. 

Bir iran 
amiralı 
maktul 
düştü 

Tebriz Ruslar 

, 

t 

tarafından İşgal , · B; , f n g ; t ; :ı t 0 P c u k ı t a 
11 

ı _I edildi ._ _________ _ 

Abadanda petrol te· \ 
sisatı lran kuflfletle
rinden temizlendi 

lran kıtalar1 lngl· 
liz ilerlemesin• 
••mbolik •urette 
mukabele ediyor· 
mut 

Simli 27 ( A.A ) - Bir teblii 
de bıldirildiiine röre Beritanya 
ve bintJi lc.uvvetJerio iJeri hareketi 

ÇiAlt muadeleal 
E,vellı.i (Ün Ç•fçi birli&"inde 

çifçiler ve çırçır fabrikaları mü· 
meı~illerinin iştirakiyle yapılan top
lantı mu arreratından olmak ü1ere 

birinci çiiit muadtlesi bir eylülde 
yapılaca~tır. 

Bu muadelede, Çilçi birliğin· 
den B. Adil Ôzıiray, B. Z•ynel 
Bilici, labrikacılardan B. lbrabim 
burduro;ıu ile B. Asım Ôıı•ren, 
Borsadan B. Ahmet Malatyalı mü• 
mesıil olar4 bulunacakl~rdır. 

Sofyadakl Sovyet elçl· 
lik memurları 

E·zurum 27 ( a.a. ) - S·v
yet Ru•yan•n Sofya elçi li &"i erkin 
ve memurininden, üçü kadın ve 

üçü çocuk olmak üzere ll kişilik 
bir kafıle dün trenle buraya ret 
miş ve buradan otJbü.terle mem
leketlerine mütoveccıben ayrılmıı . 
lardır. 

Günlerce devam eden muha
rebelerden ıonra, nihayet Alman· 
lar Viborı şehrindeki !ahlı.imalı 

yarmı,lardır. Bu mıntakada 1125 
beton 11&-ıaak muharebe harici •· 
dilmiştir. 

' 

lranao cenubi rarbiıinde ve ,.., .. 
binde plin mucibince devam edi· 
yor. 

Hint kıt'aları Abadan da pet· 
rol tesisatı civarındaki lran lr.uv· 

Pamuk lhracatcılar bir· 
ljl idare heyetı toplanllsı 

• . ~ukurova Pamuk ihracalç•ları 
~ırlıgı idare Heyetine, Uınumi kıl
lı~ Z•ynel Besim ~un,unda İftira· 
kıyle bugün yılın ıon toplantısıoı 
yapacaktır. 

Mahkemeler veraset 
ltlerlnde resen karar 

Yerebilecek 
Ankara - Ver as et işltrini 

halle memor mahallerdeki bazı as. 
liye. hukuk bi.iınlerinin, bihaua 
leraızi hükOmlerinin tatbiki icabe· 
den hadiselerde ehlivu ufa müra• 
ca.t elıideri ve bunların da )&o· 
lıı olarak vardikleri raporları bük. 
me medar ittihaz <ilikleri ania 11J. 
mışlır. 

Almanların kıştan evvel L .. 
nioıradı ellerine ııeçiımek istedik· 
leri aolaıılmaktadır. Leoioıırad_ın 
Almanlar için çok mühim olduııo 
ııörülüyor. Hatti. bu ıebir Alman· 
lar i ç i n Moskovadan da~~ 
mühimdir. Leninırad sukut ettırı 
taktir de Sovyet cephesinde büyük 
sarşıotılar olacak ve Fin körfezin• 
deki Sovyet donanmasının laaıiye· 
tine nihayet verılecektir. 

Bu taktir de Almanlar Baltık· 
ta ve Fin köıfeıinde daha aerbeıt 
faaliyette bulunacaklar, bu suretle 
şimdi çok sıkıotılara maruz kaldı· 
&-ı bildırilen Alman ordularının 

ikmal işi temin edilebilecektir. Mü
teakip barekit salhatında da bu 
ordularıo Moskova istikametinde 
il er lem el eri im kin dahiline girmiş 
olacaktır. 

Almanların, kış relmeden Le· 
ninıradı ele ieçirmek için bütün 
enerj>lerini sarf edecekleri anla· 
şılmaktadır. 

• Ukrayna cephesinde de Al· 

manların büyük bir faaliyet ıarfet· 
tikleri anlaşılıyor. 

Alman fevkalade resmi tebli
&"inde, Dinyeper bölgesinde bulu
nan bir kaç köprübaşının zaptedil· 
diğ'i ve Odesa müstesna bu bölıe· 
de hiç bir Sovyet kıtası mevcud 
olmadıiı bildirilmektedirl 

Fin hududunda Sovget ta· 
lıanütlerine hücum 
Berlin 27 ( a. a. ) - Dün Al· 

man teşekkOlleri Fi11 hududunda 
mühim Sovyet tahanütltrine ve 
motori<e kollarına mavalfakiyetle 
hilcüm etmiştir. 

Reval mıntakasrnda Sovyetle
rin sahra mevzileri ve topçu mev· 
kileri imha olunmuı ve tam isabet· 
li darbelerle mühimmat dtpoları 
berhava edilmiıtir. Sovyet teşek· 

kOlleri insanca ve malzemece mü· 
him zayiat vermiştir. 

26 a&"ustoı ıecesi Çernikol'da 
askeri hedefler bombalanmıştır. 
Aji"ır çapta inlilik bombaları bü. 
yük hasarlar }'aratırken atılan bin· 
lerce yan&"ın bombaaı da şiddetli 
yanııtnlar çıkarmıştır. 

/ Dntunı tlirdil11ciül• J 

vetlerini temizlemişlerdir. 2 top 3 
zırblı otomobil itioam edilmiı ve 
3~0 esir alınmıştır. 

Abadlanın takriben 60 kilu
metre ıimalınde Marısde zabdetil
miıt•r. 

Benderşapurda sükOnet vardır. 
Kanakin mıntakaıında Beritanyalı 
ve Hintli kıt'alar hafif bir muk&• 
vemet ve top ateşinden ıonr>l Gı· 
laıı'ı zapteımıılerdır. 

Dı&-er bır kol Siraypol istika
metinde ileri hareketine devam ey. 
lemışlir. 

Simli 27 a.a. lran deniz kuv
vetleri 2 ıalopa kaybetmi~tir. Bri· 
tanyalılır 4 top çek•r, bir iaşe 
ıemisi, 2 Romörkör 6000 tonluk 
bir remi alabiltcek renişlikt• bir 
ıabıh havuz ele ftçirmişıır. Mu· 
kabil taarruzu idare eden lranlı •· 
miral Bayendr ölmüştür. Huitanya 
harp ıemileri biç bir zayiata ui• 
ramamıştır. 

Benderşarurda bulanan 8 Al· 
mın ve ltalyan il'• m.,ıuıl•" 1 si 
ınusadere edilmiş 8 inci,ıue batı· 
rılmıştır. Bu 7 gemiden 2 si hiç 

Bu içtimada, 4 Eylolda hey•le 
•rzedilecek busuaa t ıncelentcektir. 

Zafer bayramında bir 
garden parti Yerilecek 

30 _Ağuaıoı zafer bayram mü
nasebelıyle Ordu evinde bır ar
den partı tertıp ediluıiştır. ıı 

TetekkOr 
Yıldönümümüzü teveccübklr 

bir lisanla tebrik nezaketinde bu 
lunan f,ınirli ( Anadolu ) arkada . \ 
,,mıza bııhassa teşekkür ederız. 

.bi.r ~asara .u~r•mamışıır. Oığ'er 5 
ının ıse tamırı kabııdir B"ı "ıt . • r . nya-
lıların ıosanca zayiatı ehem . t 
si•dır. mıye • 

Alman ve lıalyanlar bahsedi
len . ıemileri kullanılmaz bir b 1 
retırmek iç •ıı mufassal plinlar ~a~ 
zırlamışlar ve biraz 1 h .b 1 mı 1 d a rı • yap· 

~ •r ır. Fakat Berıtanyslılarıo 
ıerı harek•t.i başka hasarın yapıl. 
maııoa manı olmnştur. 

( Diier telıraflar üçüncü 
a.yfamııdadır. ) 

Adliye Vekileti, bu h.,usta 
CÜ'Dhuriyet müddeiumumiJıkterioe 
bir trmim yaparak kazaları daire. 
sinde bulunan mahkemelcrerin bu 
kabil veras•t işleri için resen ka· 
aar vermeleri lüıu nunu b"ld" . 
tir. ı ırmış-

Var - yok 
Adana şehrinde ve Çııkorova 

d• T vros, F..smer ve yeni harman 
ciiaraları yokf 

Adana şehrinde ve 
da pipo tü_tünil yok. 

Çukurova-

Fakat Adana şthrinde Çu 
kurova inhisarlar başınüdürliliü 
var. 

Bu yokluklarla b" vadırı te· 
lif imkanını hanıi kudret bulabi· 
lir?. 

Çörçilin nutkundan 
çıkan neticel er 

8irle•ik Amerikanın harb aı. rumak vaadile, Japonya ile müza· 1 k h"I le • evve ıra ı me ve beşinci yılına 
zırlıklarının daha uzun müddet sij. lcere•e airmı"ştı"r, Fakat lnailizlerı"n· · ç· J , • • fıren ın - apon iht!lilına bir 
receii dikkate alınırsa Çörçil - kine mutabık olduö-u anlaulan Am· k ç 1 • . son verme iç•n ine yapılan ngi· 
Ruzvelt mülakatında, onun harbe erikan o>Örü• ve "'ayeleri &•asında ı· A "k • .., • ız - •Tu•rı an yarliırnlartnın l..e· 
bilfiil İflİrak ederek timdiki harbin o derece büyü• f•rklar vardır k"ı ·ı · · · t F k B ... _ . sı rrı esıııı ıs er. d at ırlt>$ık A"le• 
gıd_ı~ı uzerı~de derhal ve ıGıııullü bu müzakrrclerin mü•bet bir neti- rika ve lngihere, faraza Rusya a 
tesırı olabılecek f.E y m....., ""iNi I·• k y gıı11-.11ı1Q. -, sa ~ırmıma ve 
herb•nıi pratik E k/ ·a /H E E Fılipinlerle Ho· 
bir kara~ın alı~· me l enerQ • mir rkilet lonJ•Hinniı•anı-
mıı olduıu düşu• '------------------------------~ na ve S nır•p.,ra 
nülrnez. ceye varabilecelc.lerıne inanmctk satasmamak gıbı şartlar mukab Ji ols• 

Çörçil'in aon ııutlcunun dikkate rilçtür. Meger ki' Blrl•ıik Amerika da, J ıponyanın bu ıalebıni he•h•l
değer bir noktası, J ıponyanın Uzak ve d •layısıle lnriher•, J ıponyanın de kabul edeoek b>r vazöv•lle ol 
Doğudaki mütemadi ilerlemelerin Uzak Doiuya aid bir çok iJlekle- maular ır.r~kıir. Zaten Çörçil v•n 
durdurulması lüzumuna dair olan rini kabul etmek imlı.lnlarını k•n· Toltyo müzakereleri in müspet bir 
iıaretıir. Çörçil bunun için berşeyin dilerinde bulabilsinler, n•tic•ye varacaklarını fazla Omid 
yapılaea&"ını ıöylüyor. Onun verdi· Maltlmdur ki Japo"ya. hert•Y· eımediji için • Bu müzak erel•r 
tı 1ıa.,., •• ~. A.erilıa, .. ıı.. lı•· ıleıa .... .ı Çia ••k• .. ••etiıd •• · ( lhvturu Oçiinciid• J 

·1 
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.A s k e r O 1 il< 11:»aııııısoeırl 1 '·········->·········~~ 

ıı REALiTE! ~ 
aggare taşıyan Son ihtilaf Adana bölgesi 

'pamuk rekoltesi 
Adliye 

vekili Denizaltılar lQ)iline, edebiyatına hayran 
olduium lran, hiç bir sun'o

takıiri bulunmadıi'ı halde, harp 
1ahneıi haline geldi. Alınanya 
nerede, lngiltere hangi canipte· 
dir; bunlerdan birisinin dii'erine 
galebesi takdirinde lranın ne kirı 
veya zararı olurdu?. Fakat işte bü· 

--
FevkalAde denlz•ltı 

hakkında bilinen 
mal O mat ----

Sarcouf'un 203 milimet
relik kale i iki topa, 4 
tayyare dafi mitralyözü, 
10 torpil endaht kovanı 
mevcuttur. Mürettebatı 1 
subay, 100 neferdir. Sür· 
atı deniz üstünde 32, de· 
nizaltında 18 mildir. -Bütün de,,letler;n bahriyesinde, 

denizaltıların İnşaat projeleri 
da 'J'1.ıt !on derecede mahrem tutul. 
m•kt•dır. 

« Surcouf» ua İnşası etrafın· 
daki ketumiyet de bundan ileri 
gelmekteiir. Bu'lunla beraber, bn 
c f -vkalade • denizaltı hakkında 

şi"Tl•liye kadar bilinen başllca ma .. 
la 11 ar ş.ı ııar ... ur: 

Dttnız altında 4300 tonilato İs· 

tiabındı bıılu,ıuuğ-u cihetle bugün, 
düny1da mevcut tahtelbahirlerin 
en büyügüJür. Sathı bahırde 2800 
tu ••ilatu h•cım istiabıodadır. Mel< 
tu:n tutulması icabeden taraflardan 
sarfınazar eJillrse, topyekQn evsa· 
fı hakkında şöyl" mütaloa yürütÜ• 
lebilir: 

Uzunluğu 110 metre. 
Teslihatı: 203 milimetrelik ku· 

leli 2 top, 37 milimetrelik 2 tay· 
yare deli topu, 4 tayyare deli mit
ralyörii, 10 torpil endaht kovanı 
( 22 t"rpJ mevcutlu ), ırüverteıi 
üıerinde bulunan bir hangarda, 
bilhasu bu danizaltı için yapılmış, 
alçak kanadlı bir deniz tayyaresi. 

Mürottebatı: 6 zabit, 100 ne• 
ferdir. 

Faaliyet sahası: 10000 mil. 
( Atlantikte bir sefer esnasında 
Aotillerden Kazablankaya kadar 
olan meufede, biç bir yerde dur
madan 3400 mil katetmiştir. ) 

Deniz üstünde sürati: 32 mil. 
Denizaltında sürati: 18 mil. 

( Bu itibarla, teslihat bakımından 
kendi.inden çok dun olan en sür· 
atli birinci 11nıl denizaltılar kadar 
seridir .. ) 

Dahili taksimatı: Bir tahtelba· 
bir için fevkalade kullanışlı ve 
konforludur. Zabitlerin ayrı ayrı 
kamaraları olduğu gibi, hep bir 
arada toplanmaları için de ayrıca 
geniş bir koguş bulunm'Lktadır. 

Batırılan bir gemiden kurları· 
!anlara mahsu• olmak üzere bir 
mahal de ayrılmıştır. Gene bu me· 
yanda, iki elektrikli mutlak, 1:..ir 
eı..mek. fırını vesaire mevcuttur; 
bava tertibatı fevkalade itina ile 
yapılmıştır. 

Surcout'un rakipleri 

Halih~zırda dünya bahriyo· 
lerınde Surcouf ile kıyas 

edilebilecek ancak üç ıremi var
dır ki onlar da Amerika bahriye
sine U:ensup Narval, Nautilus(2730) 
tun ve Argonaut, ( 2710 ton ) 
ısimli denizaltılardır. Bunlar, lilha·. 
ltika toMj itibarile Snrcouf'a yak· 
!aşıyorlar a do teslihat bakımından 
onunla kabili kıyas d_eğ-illerdir. Bu 
gemiler büyük çapta olmak üzere 
152 lik iki 1topla mücehhezdirler 
ki, bunlardo güverte 1üzerine geli· 
şi ırüzel konulduiundan, her türlü 
himayeden aridirler. 

Buna mukabil lngiltere, Sur· 
coul'a müşabebeti olan ( X · 1 ) 
tıpinde bir gemi inşa etmişse de, 
tunaj itibarile Fransız tahtelbabi· 
!.-inden aşagı olduğundan :kadro
Y'* ahnımamı t ;:r. 

Tahtelbahirlerin ceddi 
S urcouf, ıreçicı bir tevakku 

fun tezahürü değildir. 
1893 te a kerl .kıymette ilk inşa 
olunan Gustave lede isimli tahtel
bahı<don son~•·. tahtelbahir inşaatı 
dıbyada y•nı bır laaliyt:t devresi 
eçıııı:t vo o vakıttanberi bütün İo• 

1 , 8 tı ılk. Öııcr Gustave Zede'den 
bilahare de L.uooeul'ten ilham al 
mıştır. 

Hakikati halde, inşaat Gym· 
note'den başlar. 1889 da plan ve 
prujelni harbiye mühendi•i Gusta· 
ve lod" tarafından hazırlanarak 
bir etüd gemisi halinde inşa edi· 
len bu tahtelbahir. 31 tonilato hac· 
minde 18 metre uzunluğ-unda 1,80 
kutrunda çelik bir puroya benzi. 
yor ve pervanesi 50 beygir kuv
vetinde elektrik cibazile harekete 
geliyordu. Sürati su üstünde 9 mil 
su altında 5 mildi. Tulonda yapı· 
lan tecrübelerden iyi netice alın· 
d ıiıııdan 1893 de Franll• bahri 

afif IDU0UC1YC'lll1U'-' 1•a- -.,.-

tezgahlarında bu tip gemilerin in· 
şasına başlanmış ve mühendis G. 
Zedenin ölümünden sonra da mo
~ai arkadaşı mühendis Roı:ııazzotti 
ınşaata nezaret etmiştir. 

Bronz Romo de~ilen 
ınşa olunan Zede, 262 tou ha· . . 
cmınde, 48 metre uzunluğunda ve 
ancak 3,30 m· kutrunda olup bütün 
tatbikatı Gymnote'un ayoiydi. Fa-

kat ırövdesine nisbetlo boyu çok uzun 
olduğ-undan, denize dalma kabili
yetine bayii ıekte veriyordu. 720 
beygir kuvvetindeki motörile ıu 
üstünde 12, ıu a ltında 9 mil yapı· 
yordu ve periskopu yoktu; tesliha
tı l dolu torpil kovanile 2 yer!ek 
torpilden ibaretti._ Fakat bütün 
bunlara rağmen manevralarda, bir 
manevra torpilini 14 mil sür'atle 
giden büyük bir zırhlıya isabet 
ettirmiş olması' o günden itibaren 
denizaltının müthiş bir harb silahı 

olaca&"ı kanaatini takviye etmiş oldu. 

Diğer tahtelbahirler 

tün bunlara rağmen realite, !randa 
da tayyare bombalarından ölen 
masum kurbanların varlığ-ıdır. 

lngiltere ve Rusya haklımı· 
dırlar?. Bunu tedkik edecek de
ğilim. Hatta ve batta lngiltere 
İle Rusya, muazzam doktrin ve 
iktisadi sistem zıddiyetine rai· 

men ıu veya bu meselede nasıl 
uyuşarak ne şekilde ittifak ak· 
!edebilirler? Bu ciht de bah•im-

den hariçtir. Beni ilgilendiren 

nokta, saadete ve sükOna hem 
muhtaç, hem liyık bir ülkenin 
alttan üstten istilaya maruz ka
larak parça parça ateş yağmu· 

runa müstehak görülmesidir. Ali· 
cenap ve hakperest bir mil· 
letin çocuiu sıfatiyle havsalama 

bu azametli hüznü ve ateşli fa
ciayı sı&"dıramıyorum; derdim 

A 
mer~kada - Holland namın• ye kaygum budur. 
dakı mühendisin Amerika lngiltere, muhakkak ki, de-

bahriyesine 1897 Je teslim ettiii mokrasi prensipleri ve hak mel· 
« Holland 2 " namındaki denizaltı humları için çarpışıyor. Şiarı ve 
içindeki hararet derecesinin fe ka- hedefi bukadar mukaddeı olan 
iade yüksekliii dolayısile kullanıla- bir milletin dinleme ve anlama 
mamıştır. Az zaman sonra inşa edi kabiliyeti her halde yüksek ola-
len « H<>lland 8 '" bilahıre tezırah· caktır. işte bu kanaata yulana-
lara konulan gemilere model itti-
haz edilmiştir. rak, Tnrk efkarı omumiyesını 

1 l 
cidden bislendiren, ihtilafa silih· 

nıri terede -- Tahtelbahir in-
şaatı ancak 1900 de başlamış ve sız yollardan bir nihayet verilebi-
zamanla tekimül etmiştir. lngilizler leceğini ummak istiyoruz. Dökü· 
az çok Fransız tahtelbahirlerinden len her masQm kanı, merk.,zden 

Yapılan tahminlere göre 
bu yıl 135 - 140 bin balya 

mahsul alınacak -- . 
Adana mıntakasının bu seneki p•muk rekolte ve kalite uaziyeti 

etrafında alakadarlara yapılmakta olan tetkikler sona ermiş ıri· 
bidir. 

Yapılan son tahminlere göre, bu yıl Adana bölhsinin pamuk rekoltesi 
135 - 140 bin balyadır. MalQm olduğu üzere ıreçen yılıd pamuk rekol• 
tesi 179 balyadır . 

Görülüyor ki bu seneki rekolte geçen senekinden yüzde otuz nisbe· 
tinde noksandır. 

Rekoltenin bu yılki noksanlığına kuraklık sebep olmuştur. Kuraklık
tan bir kısım tohumlar intibaş edememiştir. 

Buna mukabil kalite ve verim geçen senekinden üstündür. Bu yıl, kü
oeron adı verilen haşere yoktur. 

Vilayet Ziraat müdürü Nvri Avcı tarafından geçen sene 70 bin dö· 
nüııı erazide yeşil kurda karşı mücadele açılmıştı. Bu yıl yapılan müca· 
dele ancak '200 dönüm sabaya inhisar etmiştir. Parazit bastahklar tesi
rini göstermemiş, inkişaf tabii seyrinde devam etmiştir. 

Bu ayın 19 ve 21 inde yağan yağmurların Karataş ve Tuzla mınta· 
kalarında ilk a&-ız pamukları kıs men yere düşürmek suretiyle zarar yap· 
tı&'ı hakkındaki rivayet üzerine yapılan tahk:katıa, bu mıntakada bu su
retle ~ ir zararın bir nisbet dahilinde dahi husule gelmediği anlaşrlmıştır. 

Ancak kaydettiğimiz gibi bu yılın rekoltesi geçen senekinden yüz 
de ot-ız nisbetinde dOn, fakat buna mukabil kalitesi yüksektir. 

Bu yıl Kuraklık sebebiyle, mahsul erken buat edilmiştir. Halbuki 
hersene hasat onbeş Ağurtosta başlardı . · 

Adana kadastrosunun 
buyll bitirmesi muhtemel 

örnek almışlardır. muhite iten bir kuvvet halinde, 

it 1 'd ilk p 'k- t f d '-d"" d Ankara Tapu ve kadastro faali a yana a- c ullino " tah- ı ı ara ı a ye" ıgerin en uzak· 
telbahri 1892 de tezgahlara konul· laştırarak ebedi kinlere hayati· yelleri etrafında aldığımız malQmata 

Halen, Ankara, Eski şekir, Is· 
tanbul, Balıkesir, lzmir, Adana, Bo
lu, Edirne, Kırklareli, Kırşehir, Ela. 
zığ, vilayet ve Ayvalık, Manyas: Ed. 
remil, Burhaniye, Çubuk Çankaya, 
Beşiktaş, Beyoğlu, Kartal kaza mer
kezlerind e çalış1Jmaktadır. Bun· 
lardan Adana, Kırşehirve lzmir ka
za merkezleri kadastrolarının bu 

ıene içinde bitiıilmesi kuvetle ümit 
edilmtktedir. 

muş ve 1902 den sonra ciddi bir yet verir. Gönül istemiyor ki göre şimdiye kadar 39 vilayet ve kaza 
surette inuata germi verilmiştir. dost ve müttefik lnıriltere ile merkezinde başlamış bulunan kada· 
ltalyan tabtelbahirlerinin harici şek hem dost, hem müttefik. hem •tro faaliyeti, Bursa, çan kırı, ço-
li Frans1z 0 Narval,.a benzemekte- de kardeı lran; her geçecek günle rum, Tokat viliyet ve adalar Bü .. 
dir . bira:ı. kuvvetlenecek ve kök.lene- yük ada, Heybeli, Burgaz, Kınalı, 

Almaoyada - Kiel teırih1a· cek olan aı.ırhk münaferete dil.- Mudanya ve \,.mir"in Kartıyaka ka· 

rında ilk tahtelbahir inşaatı 1905 l şsünler za merkezlerinde neticelenmiş ve 
de « U - l » ile başlamıştır. Tab Temennimizin şu günlerde muntazam tapu ıcütükleri tesisi sure-
telbahir, o devrin Fransız gemi'eri bir vakıa halinde tecellisi, biz ~ 
olan c Sirene » vec Aigrett• ,. in l tiyle kadstroları tamamlanmıştır. 
aynıdır. Türkleri çok sevindirececektir. Bunlar dau başka bazı köylerle çift· 

Hulila : 19!4 e kadar, Ame· * * * liklerindekadastroları ikmaledilmiş-
rikada, lngiltere, Japonya umumi· ı tir. bu arada bilhassa Aydın,da Pa-
yet itibarile puro •eklinde aemiler ~ Bay Zühdü Vecdiye: d 1 • • iltifatınıza teşekkür ederim; tiya is, stanbul'da Cumhuriyet çift• 
inşa etmişler, ltalya, Almanya, Av· likleri inmhem kadastroları, hemde 
usturya ve Rusya ise, harici •ekli l temas buyurdqi'unuz mevzuu, ~ • ı· 1 1 • köylüye da"'ıltlmak suretiyle tevzi 
deniz üstü aemilerini andıran <reni• sırası ge ınce, e e a acagım. " • " • S 1 işleri nümune olarak vücude getiril· 
kaburgalı tipleri tercih etmişlerdir. aygı ar. miştirr 

Diğ-er taraftan Hatay vilayetin· 
de Fıransızlar- tarafından yapılmış 
olan kadastralplanları, umum mü
dürlükce tetkik edilmertedir. Ve Fı
r ansız sistemine göre tanzim edil· 
miş bulunan tapu kütüklerinin kendi 
sistemimiz olan lsviçre fol'müllerine 
göre yeniden tesisine çalışılmakta

dır 

F raosa, Zede tipinden inhiraf etme• --;:,,..,:;;:;.:;;:;•;:•:;;:;• ="='=' ="='=' =·=·=· ="='="='="=' ;:,.;i;;;;:=:::;=::=::;:::;:::;:::;:::;::;::;::;::=::=; 
mek üzre; bilhassa lNarval tipinde : 1 Toprak ofisi flmdiye 
yüzme kabiliyeti 25 - 35 arasında Tasarruf Bonosu , kadar 6000 ton buğday 
olan denizaltıları yapmıştır. 

Amerikan tipi c Holland • satıldı 
gemilerinin bir vakitler bazı Avru- A L { R S A N { Z Adana merkezinde, Toprak ofi· 

se 7 Haziran 941 den 12 Ağ-ustos 

941 e kadar 2497 ton buğday, 

2242 ton arpa, 1616 ton yulaf ve· 

pa tezgahlarında model olarak kul
lanıldığını unutmamak lazım ırelirse 
de, umumiyet itibarile Fran11z mo. 
delinin, bugüne kadar daimi bir 
surette kıt'anın diier bütün babri
yeleri tarafından kabul edildiğ-ini 
de söylemek hakşinaslık olur. 

Hikmet 

Paranızı tasarruf etrniş. Faizini peşin 
almış. Milli Müdafaaya hizmet etmiş 
olursunuz. ( 5767 ) 

1183 

rilmiştir. 

Vilayet ıtibariyle 

şimdiye kadar satılan 
kOnu 6 bin tondlr. 

toprak ofise 
buğday ye· 

Climhurlyet mUd· 
deiumumillklerlne 
mUhim bir tamim 
yaptı 

Ankara 27 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Adliye vekilimiz 
B. Hasan Menemencioğlu, ceza 
ve tevkif evleri yeni nizamname· 
sinin vilayetlere tebliği münase· 
betile cümhuriyet müddiumumilik 
!erine bir tamim yapmıştır. Bun· 
da bilhassa şöyle denilmekte· 
dir: 

« Ceza infaz saha•ında yiik· 
sek terakkilere mazhar olmuş 
olan garp memleketlerinde hürri· 
yeti tahdit edici cezaların infaz 
şeklini tespit ed;n hükümler tet
kik edôlmek, (memleketimizde ba 
sahada \elde edilen tecrübeleri 
göz Önünde bulundurulmak ve c 
za infaz işinin arzu ve temenni 
olunan gayesi hedef ittihaz olun 
mak suretiyle ihzar ve tanzim 
edilmiş olan bu nizamname bizde 

1 

mazisi henüz pek kısa olan ilmi 
hapishanecilii'in mühim bir eseri 
ve bu işe sabit bir istikamet ve
ren yarılmak istenilen gayeyi işa 
ret eden emin bir rehberi olacak 
tır. 

Ceza infaz işleri bilhassa iş 

esası üzerine müesses ceza evle 
riyle büyük bir inkılap geçirmiş 

ve bugün bir çok maddi •İmkan· 
sızlıklara rağ-men bu sabada p~k 
çok terakki ve inkişaflar kayde· 
dilmiş ve edilmekte bulunmuştur. 

Buğün iptidai ve geri bir ha 
pishanecilik yerine mahkumu ça· 
lıştırarak ıslih etme esasına ve 
insani görüşlere dayanan ilmi bir 
hapishanecilik kaim olmaktadır. 

Bu kalkınmada cümhuriyet 
müddeiumumilerine, ceza evi mü 
dürlerine memur ve müstahdem· 
terine büyük vazifeler teveccüh 
ediyor .. 

Bu önemli işte muvallaki· 
yet, anlayışlı bir mesainin seme. 
resi olacaktır. 

---~~~~~~~~~~~~·· 

MUdahale mUbayaatı• 
nı kooperatifler birliği 

mi yiııpacak? 
Ticaret Vekaletince tespit e· 

dilen pamuk fiyatlarını muhafaza 
için müdahale mübayaatı yapmak 
üzere T. G. Ziraat Bankası Adana 
şubesine henüz bir emir gelmemiş 

tir. Bununla beraber bu miıb1yaa· 
tın bu sene Kooperatifler bi~liği 
tarafından yapılması ihtimali mev· 
cuttur. 

Çifçl blrllğl reisi 
Çiftçiler Birliği r•İ•i Bay Faz 

lı Meta, bu ıabahki tayyare ile 
Ankarayr hareket etmektedir. 

B. Sinan Tekelioğ!u . 
Seyhan mebusu B. Sinan Te· 

kelioğ-lu dün akşam şehrimize ırel· 
miştir. 
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anlaşmak, ono mesela Almanya ile it
tifak gibi yapmak istediğ-i siyasi hatalara 
sevkeden tahakküm arzularından vız ge· 
çirmeye çalışmak müreccah deiil mi 
idi ? .. 

Kont dö Bohberg, diktatörün gölge
sinde asıl bir rol oynayarak onu bir cel
lid olmaktan çıkarıp bir rehber haline 
getirmenin mümkün olabileceğini ilk de
fa düşünmüş, fakat fikrini tatbike imkin 

bulamamıştı . 

Bu şekilde faaliyet gösterilirse Tal· 
de~in şahsında diktatör kaybolacak ve 
yerinde büyük bir şef kalacaktı. Marya 
dö Bolsberg babasının bu bayırlı işte 
kendisine de bir rol hazırlamış olduğ-unu 
anlamıştı. 

Bu vaziyette Stefanı, ertesi günü ha 
reketine mani olmayarak, düşmanlarına 
nasıl teslim edebilırıiil .. 

Vlostoy boiazıl 
Koçitzardan Sen Veslisa giden yol 

kilometrelerce bir dai ve derin bir uçu· 
rum kenarından geç;vordu. Yol çok dar
dı ve tehlikeli virajlarla doluydu. Bir 
"kaza,. için bu yoldan münasip bir 

yer b~lunamazdı. 
ihtilalciler bu şekilde bir ıuikast yapmak· 
la taldekio ölüsünden gizli itti!ak proje• 
ıini almadıiı da tasarlamıı olacaklardı. 

Zira Militza Şıfiıı bunları daiaa lls• 

makbuz ile muraciiitiarı 

· bulunu B 1 h rinde taşıdı&'ını haber verıııış u sna e ayır cevabını veremiyor 
yordu. müthiş bir buhran içinde yatakta kıvra'. 

K d. · · · b"ide Şefle bera nıyordu. en 191 ıçın otomo ı ._ 
ber bulunmamaktan kolay bir şey yodn. Nihayet göz y•şları, teskin edici kud· 

Bir kaç gün daha kovitzarda kalma· retile imdadına yetişti. Sessiz ve sakin, 
sını ona bizzat Stefao tavsiye etmemiş bahçede yağ-an hafif ilkbahar yağmuru 

ağlamağ-a başladı. 
miydi? Fakat... Ş f '- bil" 

d 
a ak sÖ•Üyordn ve Militza a u-

Stefanın otomobilinin oçnrum an aşağı ld b yumamıştı. Düşünüyor ve bir karar vere· 
yuvarlandıiını görür gibi 0 u ve ir miyerdu: 
iıyan hamlesiyle gayriihtiyari haykırdı: Stefanıo hareketine mani olmak için 

- Hayır! Hayır! istemiyorum! ne yapmalıydı? 
Kendisine geldi, isyan ve nefretinde-- Suikast hazırlığ-ını söylemeli miydi? 

ki samimiyete şaştı. Söylese bütün, teferruatı anlatamıyaca&"ı· 
Ne oluyordu? kalbinde geçenleri, na göre, ona inanacak mıyddı? 

düşüncelerindeki karışıklığ-ıo ıebebini inanırsa suikastçıları yakalatmak için 
tahlile cesaret edemiyordu. zabıta kuvvetleri ırandereceğ-ioe şüphe 

Niçin? ihtimal bu tahlilin neticesinden yoktu. 

korkuyordu. 
Senelerce bu adamdan nefret etmişti, 

fakat ıonra bütün bu kin ve nefret bina
sı birkaç gün içinde temelinden sarsılmış, 

nihayet çöküvermişti. 
Suikast bazılandığı haberi bir halta 

evvel onu sevince boğ-ardı, fakat bugün_, 
Hayır! Stefan ertesi gün yola çıkmaya

caktı. Onun ölmesini istemiyordu. 

Nihayet kendisini aynı zamanda 
neşeli bir heyecana boian, hem de 
katan itirafı bir aaal halinde koydoı 

- Yokaa onu 11viyor muyum? 

hem 
kor-

Arkadaşlarını böylece ele verebilir, 
onları idam sahasına bile bile gönderebi
lir miydi? 

Mariya onların da bir gün evveline 
ladar kendisinin olduiu ıribi hakikati bil· 
mediklerine kanidi. 

Şefleri Kont dö Bolsberg, Taldekle 
muharebe ve müzakeresinden belki on· 
ları da haberdar etnıeie vakit bulama· 
dan ölmüştü. 

Bütün bunlardan başka ve hepsinden 
ihtüıı bir ıbeb olarak Mariya, kendisinin 
o rün• kadar oynadıjrı rolü Stefaoın bil· 

mesini istemiyordu. 

Haynl Hiçbir şey bahasına onun iti· 
madını, dostluğunu kaybetmeğ-e gönlü ra
zı değildi: 

O halde ne yapmalıydı? 

Sussa Stefanı kaybedecek, ıöyleae 

arkadaşlarını cellada teslim edeckti. 

Ne yapmalı? Ne yapmalı? 

- Y arabbil Sen l>ana bir çare &'Ö•· 
teri 

-x-
- Matmazel 

mı Mağ-da? 

Valnoris daha kalkmadı 

- Hayır 

mı ? 
ekselans ... Uyandıralım 

- Sakın hal Bilikis kap111nın 
d" ve penceresinin altında ırürültü 
memesine dikkat edin. 

önnıı

edil-

Dün akşam biraz rahatsızdı, istirahat 
etsin. 

Ve Stefan Taldek yalnızca bahçeye 
çıktı. 

iki gün somorttuktan 
güneşi bütiln parlaklığile 
müştil. 

ıonra ilkbahar 
tekrar ırörün· 

( Devamı .... l 
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Fasiki mahrumlar nesli 1 ita~ ~gn"a- 4a:a~a;e:a~ ı-Baş~:~i~nin 
AN safa geldiniz, mi-
-, - Vaaay efendim, lcetimizle dünyda hiç bir ülke mu· 

kayese edilemez. 
sebat 1 beyanatı 

Almanya, lrana düştü Başvekil, lran 
NO rim ..• 

- Hoş bulduk... Aliyettesiniz in
şallah. Böyle ehibba, evidda pen
cere önünde toplanmış, neyle meş

gulsünüz .•. Hor halde !itil bir le· 
ma,a ••. D"vlethanenio manzarası der· 
yaya karşı da harikuladedir cidden ••• 

- Sormayın ... Sormayın ... Ver, 
Rasim eleııdi azıcık şu dürbününü 
diyorum aaoa ... 

- Dur şimdi şimdi.. Çık çk 
çk ... Lihavle ve likuvvete illi bil-
li\ı ... Allah ... Allah ... Nedir bul 

- Ne oluyr?.. Birşey anhya
mıyorum .•. Pencerenin önüne öyle 
dolmuşsunuz ki ne seyrettiğinizi bile 
göremiyorum. 

Na seyredeceğiz?... Reza· 

let 
Allah ıslah ehin. 
1 lah edilecek vaziyet kal

madı •.. Çıktılar ç•ğırlarıodan ... 
G"ne yeni gelen: 
- Muamma ıribi konuşuyor· 

ıunuz. 

Ev sahibi: 
- Muamması filan yok... An

latayım mirim ... Fakat sen evveli 
ver şıı dürbünü Allahını seversen 
Rasim efendi ... «Bir dakika!» Diye 
aldın, bir türlü elinden bırakmıyor-

sun •.• 
- Azıcık daha dur k11z11m ... 
- Amma .. eninkisi mızıkçılık ... 

Ha. ne diyordıım ?... Elendim, Şll 

eve taşınalıdanberi her gün kepa· 
zelik manzar•ları görüyoruz. 

- Ne gibi? 
- Ne gib! <>lacak? Bir deli· 

kanlı, bir kız ... Sandala biniyorlar.,. 
Açılıyorlar fışır fışır denizin orta· 
ıına ... Tam tenha bir yere vardılar 
mı, etraflarına şöyle bir nazar dtı· 
yorlar elbette... Kendileri~i taki.p· 
ten, takibattan uzak hıssedınce, ılk 
önce biri teknenin içinde kaybo· 
luyor ... Sonra, hop, öbürü de ... Bir 
müddet kayık melruk mtiş gıbi, 
enginde telatum ediyor ... Teliluınll .. 
Münasip io geçince evveli deli 
ka~lının başı beliriyor. .. Oğlan yarı 
çıplak ... Anladınız mı?.. Mayolu! .. 
Derken arka.ından kız... O da 

öyle-
Ranim elendi : 
- işte ... işte.. Kız da çıktı ... 

Ah, yr-rin dibine batsın .•. Hınzire ... 
Allah kabrehia ... Ahlaktan, namus
tan eser kalmadı ... 

Ev sahibi dürbünü kaparak: 
Artık, yeter ... Baktığın el

verir... Biraz da bana ver ..• Ve, 
azizim işte böyle, birer bi;er cup 
denıze ... 

Mi•afirlerden biri, müstehzi: 
- G.usü. zamanı .•. 
- N re<.1e o düşünce onlarda ... 
Yeni gelen, artık dky•ıı.mt· 

yarak ev sabıbine: 
- Zatı ilınizinki mahud koca 

kepçeli, «Oh, öldüm» lü ev sahibi
nin haline benziyor .. Verin şu dür· 
büoü, bendcni.:ı; de bakayım... Ko
nuğa ikram yok mu? .. 

Gafil avlıyararak, kapar: 

- A ... 
Penceredekiler, hep bir ağız-

dan: 
_ Ne rezalet, .. Ne kepazelik.. 

Avrupalılar, bize « su içenler» 
derle; Bir garplı bunun se.b~bioi 
bdna sorduğu zaman kendısıne : 

yardımda buluna- J d halkına sukQnet 
cağını vadetmemiş ran ra !JOSU- tavsiye ediyor. 

- Eğer bizdeki sular da siz· 
de olu su <lenilen şeyi yalnız yı
kanriıak için kullanmazdınız 1 de· 
miştim. 

Budapeşte 27 ( a. a. )- Oli 

bildiriyor: 
b • b/ • Tahran 27 a.a - P.rs ajan· 
ır t e ıg"' Si bildiri yar: Parlementonun tlÜn· 

kü fevkalade toplantısında, l,an 
neşretti başveıuli son vakalar ve hudutta 

Biıim için su başı cılmıyan bir 
yer mesireder> madut değildir. Bir 
garplı ttU başı aramaz. Çantasında 
iki sandoviçio yanında daima bir 
şişe şarabı bulundugu için ona gö. 
re her yer müsavıdır. 1 

Garplılar memba suyuna ehem· 
miyet vermezler. Hizim: 

- Yarın sulara gidelim 1 sÖ· 
züyJe Çırçır, Hunkir, Kestane, Fıo 
dık sularını murad ettigimizi anla 
mazlar. Onlar ıçın içılecek su te· 
davi için doktorun tavsiyesile içi· 
len made'l sularıdır. « Su şehri » 
demekle mutlaka bir kaplıca mu· 
rad ederler. M•mle .. tımızdeki gü
z.el suların zevkini çıkarmak: iç n 
.,ilhas.sa bir memba>n b .. şına gide .. 
rek içi dışı sirke ile yıkanmış, du· 
daklart tepsartccek. dereceue tuz
lu fıçı sard iyesi yediğimizi gör;e 
ler hayret ederler. 

Bize gelince: Hararet denilen 
şeyin sud•n başka bir şeyle sön· 
dürülebileceğıne de biz şaşarız. 

Faka! her halde mide ate.ini 
tahammür etmiş şaraptan ziyade 
bardağı terl•len bir kadeh suyun 
söndürmesi daha hbiidir. 

- Yenlsabab'tan -• 
Kavuklu Hamdi 

nin nezahati 

YAZAN 
Refik 
Halit 

Tiyatroya dair sı· 
ra makale yazan 
bir mütehassıs mu· 
harrir kıymetli ar
tıst Kavuklu Ham-

Macar ajansının Berlin muha. 

biri tarafından dün akşam verilen 

bazı haberlere göre, lranın Berlin Şehilerin bombardı 
elçisi Razartesi ve salı günleri manında bir çok 
Alman hariciye nezaretinde konuş- ölü ve yaralı var 

malarına devam etmişdir. Halha- Moskova 27 (a a) - Moskova 
zırda lranın Alman hükümetile radyo•una göre, Sovyet kotaları 
daba sıkı bir teması Alman bari- dün Tebriz şehrini işgal etmiş· 
ciye nezaretinde tabi'i addedil- !erdir. 
mekdedir. Tahrandaki Alman el- Moskova 27 (a.a.) - Moskova 

çisinin oldukça şab inşahla uzun görü radyosu lrandaki harekat hakkında 
şer ek alman yanın lrau yardımda bul şu haberi vermektedir: 
unacağını vadettigi hakkındakı ha- !randa Sovyet kıtalarının ileri 

berler Almanya tarafından tahrik hareketi, tespit edılen plan mu· 
maksadile uçurulan balon olarak cibince Jevarn etmektedir. 

tavsif edılmişdir. Dığer taralJan /ran şehirlerine yapılan 
Kisnıysof gazetesinin Berlinden hava h İruıı,J '' 
aldıgı haberlere göre Alman hü· Tahran 27 ( a.a ) T . hran 
küme! merkezi siyasi mahfilleri radyo•u askeri harekat haklında 
lran hadiselerinin bittabi büyük 

d 
aşağıdaki tebligi neşretmiştir: 

dikkatle takib ediyorsa a resmen 25 ağu•tos sab•h saat 4 de 
vaziyet almakdan içtinab etmek. şimalde Sovyet ve cenupta lngiliz 
dedl·r. Ma.,.ali Alm ın mahlıll ri 

kıtıları lrarı arazisini istıl3 etmiş· 
hadi•eleri dikkatli ve alakalı mu-I !erdir. Düıman tayyareleri Arde· 
•ahit olarak ta>ib ediyor ar. 
• bil Reşt ve Ah '"Y şehirlerini ve 

lran hadiselerinin civar mem. 
d başka doğer mahallerini bom bardı· 

leketlerde dojrurduğu akisler e bu man etmiıtir. 
mahfillerin büyük dikkatini cel- Halkla me•kun mahallelerde kül 

betmrkdedir. liyetli hasar vardır. Hail tan bir 
Tokyo 27 ( a. a. ) - V. N. çok kimse yaralanmış ve ölmüştür. 

B. bildiriyor. Askeı i hedeflere -ise hemen hıç 
Do:nei ajansı, ecnebi işlerine bir yerde İs.Jbet olm:tmıştır. Tcb-

tam bir vukufu bulunan bir mu- rizde hava dafi baıaryalıırı bir 
şahidin lrana karşı yapılan ingiliz düşman bombardıman tayyaresi 
·- Sovyet tecavüzuna t hsis etti.. dü~ürmüştür. 
ği bır makalesini n•şretmektedir: Moıörlü Sovyet kıtaları Culfa 

Makalede şöyle d•niliyor: ve MakO'ye kadar gelmı~l<rdir. 
lngiltere ve Sovyelltr birliği M,törlü lng•liz kıt.lan dört n<•k 

b 1 ·ı 1 · • J ld · tadan, yanı Hanıkin, Kasrıco.iıin, di için dıyorki: « Kendisinden ay· eyne mı e ıtımac ın ne o uguııu • 
rıbahsedece&"im.z Hamdi, ortada, u· katiyen b•lmediklerini ve beyne!· Nolthaı.e ve Ab.dao civ•rl•rında 

lu orta hayli hayasızca konuştugu mılel kanunları mutad tonımamaz lııgıliı lılusu Ba>ra körıeı.İuoe ta· 

'' çın U••Utulmaö-a mahknmdur. » 1 1 · B d ı · ı · - arruzi hareketlerde bulunnıuılar· 
& ~ ık ar.nın }enı ır e ı ını gosler· 

Merhumun 0-hret ve tabı"atına ta- 1 k 1 dır. Mütea, dıt no-.taıJan bırl.lt:nbİ· 
miılerdir. ranın endi toprak arı· 

ban tabana ııt bu ycra.iz hucuma S 1 l . k b' A re yapılan tecavüzün baskınına u.T· nı ovyc t •İı ığ'ıne arıı ır ı.. • 
ve hükme bakınca o cumleye gi· taya.o lran kıtaıarı cıddttıe muk.a· man askrri üs~ü haline konulma· 7 

ren isımde bir yanlışlık olması ıh· 1 veaıet eıwiı.ı.ıe dır. Müteoıddit uok-
sını kabu etmiş ol~ugu hakkında • 

timalini düşündüm. lielki, başka bi· S 'd k 1 talard 4 lran kıt.tarı düo;ımao ı!cri ·ır. h t ki ovyet ı diaJarı, lı.ak.ı atları • 
rinUen bah.)edıl~cck ı en oeza a harc:k.c:tini durdurmağ'a muvctftak 

b. b k b 1 k tem•men tahvifodeo bir yalandan ve mahcubıyeUe, ıı usa • a 1 ." oımuş ve iki duşru•n tankı muha· 
tan nelrt:ll)lt' litnıtwış, takdır &Ot ibaretdir. - tebc harici eJiıruı~tır. Memle ... eun 

müş giızel ahlaklı ve temiz sohbet· I ve h.rektl nezahetınden do· her t.raluıda halk vata .. ı wiıoaf•-
bl .ı lı ı san . . b ı h bir ınce s11nat e ınıo a ı sc • lctyıdır kı aıle rt:ısıcrı ve ba a ar aya kati surette aı.metllii~ buiun-

veo konuvermiş. Kendı:;ını )ÜZler- kadınların ve çocuklarını Hamdıye makla ve her tarafta BSker1ık ~u 
ce deta hem ıabueoe, hem ıuburi gönderır1cr, Ket Hosand ... ~ meu~· bclerıue gönüıJümiJ racaotctınelı.tcdır. 
kolunda seyretmış, ayrıca husuı:.i derlerdı·. ''euçııgımd~ubcrı nükte· J R d" l 
mecllsle de gorruü• olmak\,oım .- "' ran " US ıp omatık 

..- • nin, cıııa~ın vt: turr.çt:dı:kt incclık· 
t,barıle bıldıgımi soylemek ve çok ferin cahili sayılamıy•ğım cıheıle münasebetled 
terbıyeıı bır sooat.,.arın namını ha· her holde !t:hıudckı ;;ehadclıID ın Moskuva '1.7 \a.d.) - Sovyet. 

yaıızhk damıasından kurtarmak. bir kıymeti olsa gere~llr. Hıuııdi. · söıcü:..i.a Lozofski saJı akşamı gaze· 
vazılemdır. Hamdı besabıu.a, ham .. 
dolsuu, bi<ler hayaıt•yız. den yarın ahretle ~dut bekledı· tecılere dewıştır ki: 

Hatıiı Hamdi o oerece neza· ğim ve bu wakulla müdafaasına " - So•y•tler birliğile lran 
· k' "•lkı•tıg· ım da dbette iddıa eoc· · k bale oü~küııoü ı .. peşe~ar " • arasındaki dıplom•ti nıuııasebet· 

veya « ıenne » nin bilha••a. _tak_.· mez. ler id•me olunmak!Jdor. Sovyet 
Şayet yukarıdaki cümlede bir 

lıoe çıkan meodalı A~"1 gıpı •0 · büyüK elçisi bala T•hraııda ve 
b. isim yanLı~lıgı yolı.ıa ve (Jfla oyun· 

züııü hesap edemiyenlerın kaba ır lran büyük elçisi hala Mos'-ovada · · k cu H.imdınin hayasızlığı, ortaya, w. 
cevap ıcak ettıren tarızlcrını en- 1 k h bulunmaktadır.» ulu orta alı ıyutsa ya ın tarı e 
dine mahsus boş bir çehre bare-
ke.i bır « mimık >le geçiş t irir; ait meselelerde işltnilen bu hala· Tahrandaki /ngilizler 

Ya bakarak insanın eski tarıbe mü L d 27 ( ) L d pek kızarsa seyircilere duyurma· on ra a.a - on ra 
d h d - teallik yazılardan sıtkının büsbiı.·· 1 •n ataya u,en oyuncuyu azar- nın salah•yetli mahfillerine ge en 
1 d b O d 1 tün sıyrılmaması mümkün degıtdır. 
ar ı ile... yun a li zec, hazır maıOmata aöre, Tahr.ndaki lngiliz 

cevap, !&kırdı yetişmez oiao Ham- Sanat tarihine reçecek. olanlar da şu 0 

di - bir çok büyük komikler ıribi- hal" bakıp şimdiden dertlerine yan büyük elçisi ve lngilız t< baasına 
hususi yerlerde ıuituti durgun, sınlarl biç bir şey olmamıştır. Hepsi sair· 

vukubulan h•diseler hıkkıncla a
şağıda ki beyanatla bulunmuştur: 

( Bn harbin bidayetinde Şa· 
henşah1n emriyle alınan karar mu .. 
cibince hü•umet Iranın bıtaraflı· 
ğını ilin etmiştir. lran hükümeti 
uıecnleketı har~İn sirayet tehlike 
sine karşı korumağa ve lranla 
münasebeti bulunan bütün dev· 
!etlerin ve bilhassa komşu dev
letlerın meşru haklarını muhafa· 
ya ç>lış•rak bu bitaraflık •İyase- ı 
tını butün vasıtalar ve bütün kuv 

veliyle tatbii< ve takip etmiştir. 
Bu suretle, bu güne kadar hiç 
bir tehlike hiç birimizi te~dit et· 
lLCDı'>tir. 

tluna ra~men lng liz hüküme 
Iİ ve .SJv;et Ru,ya ıl~ itı!l•K d· 

tiL. tt!u sonr1' bu iki dt-vlet bir 
miktar Almdnın !randa bulur ma· 

sın10 kendıleri içın endişeyi mu

cip oldu~unu mü,terek deıdiıras . 
yonda bildırmişlf'rdir .. 3u iki dev 
ı~tın mÜmt's,ılleri, 19 temmuz ve 
16 ağustosta olmak üz.c::re iki de· 
la mez> ur deklarayona atfen ı . 
randa ikamet eden Alm •nlrırın 
en büyüK kısmının memlckcttt"n 

çıkarılmasını tal•p edrn muhtıra 
ı.,r verıuışlerdi,.. 

Başvekil, R·ısyaya ve lng ite. 
ye kalı temıncı.ltct buldııdu .ı unu 
!ı.Öyledi~t"n sonra demiştır ki . 

« Hu hukumı::tleri teskin ve 
tenvir etmek ic,.ın münıkün olan 
her şez yabılın,~tır. 

Maalesef, mcmleJ.eıin emni 
yetini ve huzuruı ı u muhafaza et 
mek ve ıkı kornşu dc:vlt:lın endi~ 

şelerine nıhayct vernıck gayc!ı.İy 

le lr•n huı..ümetıniıı saı h tı gı bü 
tün gdyrt:ıl re: roimt:n iyı b,r 
aul.a.:zwd ve t.u ı~ın n.u'.'>lıh.i:ıC b·r 
hılh yerıne Svvyı;t ve lnxil;z hü· 
k.U..uetierıuiu m..ıwu~~i.ıerı Ou sa· 
b .. h !lddt dorlte b.ı.fVcklluı ikaınet 
acdhına i(ltJcrc:a. tc:.:.klll eoicı lt:d· 

bırJcrJc ıı.:evap verwı~ oluugumuz 
ıuutalcbd.ll tı::k, ar ec.ıeu bırt.r uu· 
t4 tcvuı c:yıc:uıi-lleroır. 

Notalar D'İ4 ı~i hUkümet si .. 
lih kuvvclıuc mJraı..:d.ol t:llıklı::rl· 
nı bıl..ııru ı~lc:ı dır. 

Alma.o rdµorlarına göre bu . .. .. ' , 
blf8bı UJUıue >:ıoıl.cr bd.~yc .. i.i 1 

t:1'İlıde oılıza ... crch:rue Luıuuur ..,c:ıı 
ayuı ~a..t.lt.1. 1 ... 1 d ViclUl UIUbt:doh 
ı...u11vcllt:1İ irau huuutl r . ~ ıuı geç 
0111, .::>vvyct ha .. a lıı.uvv t 

t: erı Uô 
Azc,bay\;.an'da aı:ı'-

.,. "" Vt: lJ.ıuUalaa· 
ttız şehırıerı bvmb.ır<l 

ım.sn etmiş 

buluııuyurdu ve mu1ıı'm "•" . '" ... erı ıı..u .... 
vetler dô Culla'uan "fcbrız üze:· 
ruı~ yuıüyurou. 

Mütecavız kuvvetlerin lran 

kuvveıı.rıy.e kar~ıl•ştıkları her 
yerde b tl•bi müoıl<ıemeler ol
muş ur. 

lun hükOmeti bu tecavüzle
rin s~bep ve maksadını aydınl•t· 
mak ıçı? derhal teşebbüs ve mü 
zakerelere başlatnı~tır. 

HükOmet butün memlektt 
halkına büyük bir soğuk kanlıJ,k 
muh.faza etıoesıni ve b ' .. k b .. uyu ır 

sukQoetg- etirmf'sini tavsiye eder. 

,~~~~~~~~~~~-~---
1 Rusyada harekat l 
Leningrad 
d~şmedi 

Odesa civarın -
da şiddetli 
muharebeler 

Ruslar iki gUnde 

156 tayyare dü -

şürdüler 

Moskova 27 ( a. a. ) - Roy
terin hususi nıuhabi•i bildi•iyor: 

Alman yarım kav~inin yavaş 

yavaş Leuingrada yallaştığı hak
kında emareler mevcut değildir. 

Fakat Leningr•d bütün şiddet.e 

müdala~ edileceklir. 

Tallin civarında olduğu g;bi 
Odesa cİY'arında da şıddetli mııha· 
rebe/er dev.ım etınekte ve bıırdda 
SJvyc:t kıta.ları AtmJnldra ve Ro· 

menlere muazı.d.m kayıplar verdir

mektedir. 

Irandaki müşterek lngiliz Sov
yet hareketi Lıgıliz siya!lt·tinin git
tikçe art'\n kuvv~tinin bır işareti 

olarak Moskovada bilhas a iyi r.ar 
şılaomak tadır. 

Sou ıet tebliği 

M~•kova 27 ( a.a. ) - G er 
yarısı neşreıtilc:n S,ıv,et tebl,gı: 

26 agu-tos kıtal.rımıı bülüo 
ceph., hoyllnCt dıış n.".n<l karşı anU· 
d,ıne ç .... rı.ıı1•nı~tır. Hiııen elde e-<l l 

oları Sa'lh ın . .ılQ.n t ı natariin 

'21 a~lJitOita evw'elce bıldirılrn1ş 

olduğu vecih 1e 46 J\lman tayv~,e
si de,it, fdk.at 63 Al·nan tayy.ıre· 

si cfUşürülmuştur. '25 agu.toi gü 
nli 93 Al n.ın ldyy.t.rcbİ dü ·Ü ül· 

müşıü~. 18 S '"Y'd t •YY r sı ... a . 
y pıır. 

L~nıııgr.ıd ci"'ar ı uıudaf a 

~den SJ"')t!t t ıy· uccıltrı !iOn j,ı 

gun h;ınde h.ıva ınu~ar. b--lerırıcte 

-.ıe tJ,yy .ıre mo~d111larıııda lUl 
t hr ıp t"tmışlt-rdır. 

Çörçili.n ntkundan 
çıkan netıct:lerr 

• \ Başlara/ ı l:Jirirıcid" ) 
mu,.r.,ff.tıc; ulın ızs.ı Amenka ılr- bı:: 

robcrız » deıo~gı lüı.uıohı ~Örnıu~ 

tur. 
Çörçıı'ın nut unun t h,.rnmıy t· 

li d ğ~r bir yerı ıJc, h.srb 'llr:! ~u h 
g1yc:h:rıııe ~ı.J 0J4n ~ö le rııır. l\la 
ui n tur ~i, Çörçıl - Kı.ıı.vclt ıuü 

İd.ııl&tırıı wutcd.t..llJ bu hd.ı bi.ı ş·ıı di 
ye r.adar bir tı.ırlü İlan cullcuııycn 

g"dyelcrinl ı.c.;.retuJcr. 

Ycnı sulh gaye le• inin eskilerin· 
kinden f..,, k.h lıidugu 1101ı1. t"lart.lan 

bırinci~ı yeni preu:i•pleıinııı hır da· 

ha har.b oımıyacJ.gı fll'ı.rıııi tdşıma· 
uıgıdır, Bd&.ı;..ıs A;oeri"'a ve lnıııte. 
re l>u harbdt!n svnra muzcıfter ol· 

dukları takdirde, kendılerince •UÇ· 

lu teli.~ki olun ıcak. mılleUerı, yaııi 

Almanya ile mütteliderini, silahtan 
tccrid etmekle beraber kenJileıi 

daım ı sıliıhlı kalacaklardır. 

Deiil mi? .. 
yeni gelen, perişan bir halde, 

mahccp adeta melinkolikti. Zaten -Taa'dan- ve salimdir. 

~=======~======================================, 

ikinci fark da, y•ni su h pren• 
siplerinde, ticaret engellerinin kal. 
dırılacağıdır. Fakat eğer tercüme

de bir hata yoksa ve anladığıon· 

za nazaran, illn olunan lngiliz Bir· 
!eşik Amerika yeni sulh ga}elerin• 

de, harpten sonra, büyük millelle
re yaş•mak için muhtaç oldukları 

herşey verilecek, fakat küçük ve 
orta devletlere aldırılmıyacaktır; 

Çünkü bunlar gayelerde süı,Qtla 

geçiştirilmi, tir. 

dürbüniı bırakır: 
- Haydi canıuı, siz del.. Bi. 

ıim mahudumla kerime imiş ... Sınıf 
geçtik, ıat.ldeyiz diye, Allahın gü· 
nü soyunurlar, vücutlarını pomat
larlar, denize girer, güneşlenirler .. 
Bu oıui mi1? .. Olur adam değilsiniz ... 

Cümlesi birden, inkisar içinde, 
mahcubiyet içinde, pencerenin ya· 
nından çekilir, mevzuu deiiştirirler .. 

••• 
F asıkı mahrumlar nesli ... 

·Akıamdın· • Bir • • 
ıçım su 

Yazan : 
ULUNAY 

Biz Türkler su· 
ya düşkün adam 
!arız. Ne zaman 
bir şehri med· 

bedecek olursak, o şehrin koca· 
man binalarını, geniş yollarını, ti· 
yatrolarını; gazinolarını ikinci pli· 
na bıralurız. Bizim için bir şeb 
rio bunlardan pek çok daha mü
him iki neıiyeti vardır. Bir kere: 

- Suyu güzel, havası güzel·., 
dedik mi?. Ondan sonrasının artık 
ehemmiyeti yoktur. Bu itıbarla Öy· 
k MDDe4İ)'llruJD ki Jllael m-1e-

Bir tayyarecinin 1 edakörlığı 
'=====~==============~======::====:=~~===~======* 

Genç lvanol kollektif çiftliklerden birinde 

yerleşmiıti. Boradaki merkez okuma evinde okuma, 

öirendikten yazma sonra gönüllü olarak tayyare 

akademisine yazıldı. Mekt•bi bitirdikten bir müd· 
det sonra lvanol iısteğmen rütbesine yükıel· 

mişti. Mezun olunca çiftlikte evlendi ve bura· 
da çalışmaja başladı. 

Büyük seferberlik esnasında o da orduya 

çağrıldı. 

Üç günlük müddetin hitamında lvanof, 
yaşlı annesi babasiyle, karısı Olga ile veda· 
laştı. 

Olga ona: 

- Merak etme lvanof, dedi. Bu sene iki 

_misli çalışacajrız, döiüşen askerleri doyurmak 

için istihsalimizi ilti misline çıkaracağız. 

lv•nof da karısına: 
-Hiç üzülme Olga, dedi. Biz de aslan· 

!ar gibi dögiişeceğiz. Düşmanın mutlaka 
hakkından geleceğiz. 

• 

~ 
Ü;teğmen t. lvanol da onları takip etmek üzereydi ki uzak-

T a yyareCİ lvanof vanof'un idaresin· ı~n t~yyare meydanına doğru gelmekte olan 

V 'f B d de üç Sovyet tay- hır duşman tayyaresi gördü. 
azı S aşın a yaresi, Sovyet şe- • 

~~~~~~~~~·~ 

hı• lerıni bombardımana 

yaresi kovalıyordu. 

gelen iki düşman tay-

Maksatlarına iki tayyare meoz:•iut varma .. 

dan evvel muvaffak oldular, 

Müthiş bir mücadele başladı. iki taraf da 
ateş açtı. bu esnada düşman tayyarelerinden 
birisinin makinesi tam bir isabet neticesinde 
arızalandı ve tayyare düştü. 

Ôleki tayyare taşıdığı bombalardan kur
tulmak için onları süratle üzerinden geçmekte 

oldukları tarlaya attı ve kaçmağa başladı. Fa• 
kat Sovyet tayyareleri onu da düşürünciye ka· 
dar uğra~tılar. 

Bu arada kendi petrolleri de azalmıştı. 

o.ııetmen lvalol tayyarelerin derhal üslerine 

dönmelerini emir verdi. Havalandıkları tayyare 
meydao1n1n üzerine reldikleri zamanartık petrol
leri hemen hemen tamamiyle bitmişti. Oijer iki 

tayyare biiyil& bir ıııalauelle .,.i•7• ladll•. 

Derhal Kara-
rını \'tırıyor 

İvanof'un mit 
ralyözünde • ir tek 

ku·şun kalmamış· 

t r, benzin vaziyeti 

d> mulum! F .. :.~t duşuı.ın tay"resinin gelme· 
sine müsaade etmek meydand• ki bütün tayya
relerin bir b >mba vasıtas.le imha" demekti. 
Zıra bu uçak pek iıni olarak belirmişti ve 
yerdeki tayyarelerin havalanmasına vakit yok· 
tu. 

Genç tayyareci derhal kararı verdi. Daki
ka kaybctmeksizın yül seldi ve düşman tayya
resi onun alımdan geçerken bütün hıziyle 

kendi uçall'ını Ötekinin üzerine bindırdİ. 
Düşıoan tayyuesi derhal at.ş aldı ve iki 

tayyare birden alevler içinde ve parça parça 
meydana düştüler. 

Üstt•gmen lvanof ölaıüı; Fakat bütün 
tayyareleri ve tayyartciltr•yle l>ir Ruı tayya
re _,dam barap edilaeı.tu Juonıılaıı .... 

Fikrimiıce bu ç•şid sulh ga• 
yeleri harbi uztatmalttan ve karşı 
tarafta bulnnan muharip milletleri 

harbi kaybetmemek iç'n aıami de· 
recede cehd ve gayrete sevket
meklen başka bir şeye yaramaz, 
Bahusus bu harbin' g•ç•n Uınu ai 
Ha•b sulhunda iltizam rlunan ada· 
letsizliklerc:len ç•ktığı d•l~ünülür,e 

insaniyetin geçmiş der sJeıden ne 

kadar az btıfade ellıği ba>retle 
görülür. 

Bu harbin sulhu, ~ğer yeni 
bir !Jhakküm barışı h Ji,ı<ie tecd 
l• edece•se bilmelid<r ki hıç bir 
millet dığ'erler nio tah.ıkkurnüne 

aleddevam tah.ımmül edemrz ve 
her ta yık • .şidJetine a-öre nihay .. t 
bir i"fı i~ yap\r o.ıun için sulh 
yaparkf'n ye"i harbin tobua.ıL1.rı e· 
kilme;J.1.elidir. 

CC:ıamhıarl7ot r•flldmbd .. ) 
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YAZLIK SİNEMAYA 
• ilk , Orta ve Lise kitapları ve bil 

Viborg tahkimatı 
yarıldı 

( Baştaraf ı birincide ) 
Macar kara 11e haoa kıı11r1el· 

lerinin harekatı . 
--------------------------Koşmakta 11e her gösterilişi şehrimizde harukulıide 

bir SiNEMA hadisesi teşkil eden SINEMA'cılık 
A l e m i n i n e b e d i y e n ölmeyecek şaheseri 

! umum okul eşyasının en nefis ve en 

I • ucuz satış yeri HOROZOGLU Kardeş· 
: ler kitabevi olduğunu hatırlayınız • 

,.,.=---.. - ·.- · -= · - · -·- ·-·- ·-ı- · -'-···-'• ••ı-·-··!.~ 3 Vatan Kurtaran Arslan !E • Okullara kayıt edilmek üzere kayıt beyannamesi 
: ve üzeri yazılı dosyaları kitap evimizde bulabilirsiniz. 

b - - - - - - - - - - -·- -·- - ·- · ·- • 
Türkçe Sözlü 

Harikalar fllmlnl bUtUn,,heyecan ve gUzelllğlne 
t e k r a r ve tek r a r s e y r e t m ek t e d i r ı er 

! Adres: Horozoğlu Kardeşler 
• • ADANA 

;:•~~ ..... ERROL FLAYNN ·~·~•tt 
Ta•r f • n ılan y-.atılan bu şaheıer şehr imizde hiçbi; filmin göstermediği 
bır roğ neı görmüştür. Bu büyük film birkaç gün daha devam edecektir. 

iLAVETEN: Bir Yenilik Olmak Üzere 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr~ Mesut Savcı 
RAV VENTURA Ve Cazının Süslediği 

G~nçlik Ve Musiki Filmi 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1 1163 1 -15 

İP--A-R~i s-f 3E i DELiLiKLERif 
PEK YAklNDA: 

•ftÖLMİYEN AŞKtit 
Maraş Askerlik Şubesi Satı
nalma Komisyonundan: 

1. Aşağıda cins ve miktarları , muhammen bedelleri ya
z ı lı maddelerin kapalı eksiltmesi yapılacaktır. 

2. ihalesi 5/ 9/ 941 cuma günü saat 16 da Maraş asker 

lik şubesi 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 ihalesi 

O dun 1.800.000 21600 lira 1620 Lr. 5 '9/941 saat/16 kapalı z 
Kuru ot 1.125.000 56250 • 4218 75 « • « • 
Palaska takımı 1.500 15000 « 1125 « « « « c 

Saman 937.000 23425 • 1575 • • • • « 

Sığır eti 360.000 97200 • 7280 • • • • • 
19, 23, 28, 2 1159 

- B A 1 
l B A 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

I B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

1 B A 3 . Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

Talebe ve velilerin 
Dikkatine 

Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden:_ 

1- Yatılı ,gündüzlü ta• 
lebe kaydına 25- 8- 1941 
den 20- 9- 1941 re kadar 
devam edilecektir. 

2- Eskiden kayıtlı tale· 
benin de bu sene kaydı ye
nilenecektir 

3- Yeni kayıt her gün 
saat 9- 12 ye , eski ka· 

yıt her gün 14- 17 ye ka
dar yapılır. 

- Velisi ile gelip kaydı
nı yenilemiyen eski talebeye 
okulu terk etmiş muamelesi 
yapılacaktır. (Yanız veli de o· 
kula gelmek ile kayıt yeni· 
leye bilir.) 

5- Tafsilat için okula 
baş vurulması. 

24, 26, 28 
1182 

Milli mensucat 
Fabrikası 
Müdürlüğünden 

Fabrikamızın işletme mu
hasebesi, personel, ücret te· 

hakkuk bürolarına çalıştırılmak 
üzere kadın memur alınacak· 
tır. Lise mezunu veya fabrs· 
ka, hususi ticaret hane ve 
Devlet memurluğu veya ban
ka gibi yerlerde evvelce ça 
lışmış olanlar tercih edilir. 
Taliplerin mektep şehadet 
namesi ve bulunduğu yerler 
den aldıkları bonservislerle 
fabrikamıza müracaatları . 

Belediye Riyasetinden : 24. 26. 26 
1176. 

l-Belediye şubeleriyle kanaranın 941 yılı ihtiyacı için yaptı· -A-da_n_a_·-, 5-m-et--ln-o··_n_ü_K_ız
rılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen be· ErıstitUsU ve Akşam Sanat 
deli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı % 7,5 he· Okulu MUdUrlUgünden : 
sabile 111 lira 64 kuruştur. 2 5 Ağustos 1941 

3. ihalesi Eylulun 9 inci salı günü saat onda belediye tarihinden itibaren enstitü ve 

encümeninde yapılacaktır. akşam kısımlarının talebe 

24, 28, 2, 6 26-28 

4. İsteklilerin ihale günü yatırmış oldukları teminat mak· kabülüne başlanmıştır. Hı!r iki 
b ızl ar : l~ beledive encümenine ve şart namesile defter numu- kısmın kabul şartlarını anla· 
n•lrr ui görmek. isteyenler her gün belediye muhasebesine mak isteyenlerin okul idaresine 
müracaa: ları ilan olunur. müracaatları. 

1179 1184 

T. C. Ziraat 
Bankası pamuk 
Müessesinden 

Hükümetçe el konan ko
zaların çırçırlanmasına mu vak 
katen fasıla verip sayın müş· 
terilerimizin getirmekde ol· 
dukları kütlüleri çifçiler bir· 
liğinin tesbit ettiği 4 kuruştan 
çırçırlama ya başladığımızı ilan 
ederiz. 

27- 28- 29 1188. 

Kömür alınacak 

Belediye Riyasetinden 
1 • Şehir halkı ihtiyacını 

temin için belediyece satın 

alıınacak yüz bin kilo odun 
kömür kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Kömürün beher kilo· 
sunun muhamamen fiatı altı 

kuruş olup muvakkat temi
eatı % 7 ,5 hesabile 450 li-

radır. 
3· İhalesi Eylülün 9 inci 

salı günü saat onda belediye 
dairesinde belediye encüme· 
ninde yapılacaktır. 

4. istekliler kanunun 32 
inci maddesindeki tarifat dai· 
resinde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ve teminat 
~akbu~larını ihale günü ek
sıltmeyı açma saatından bir 
saat evveline kadar makbuz 
karşılığı beledıye riyasetine 
vermeleri lazımdır. 

5. İstekliler bu baptaki 
şartnameyi görmek ve icabe· 
den izahatı almak üzere her 
gün belediye muhasebesine 
ınüraacatları ilan olunur. 

24, 28, 2,6 1181 

DiKKAT 
Saf temiz Erzurum ve Ur· 

fa yağları Naci Kayadelen te· 
ciın evinde bulunur. 

Yağ camii civarı Antal
ya ambarı bitişiğinde 
No: 71 

1178 

TUrkiye iş bankası ano· 
nim şirketinden : 
Bankamızın muhtelif şubele· 

rinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire· 
sind maaş verilmek üzere aşa
ğıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alına • 
caktır. 

1- müsabaka imtihanla· 
rı 15 eylül 1941 pazartesi 
günü Ankara; İstanbul, İzmir 
Samsun ve Adanada yapıla
caktır. 

2- imtihan girebilmek i· 
çin: 

A) Laakal Orta merktep 
mezunu olmak 
B) 18 yaşından aşağı ve 30 
yaşından yukarı bulunmamak 

C) Askerliğini yapmış olmak 
( Askerliğini henüz yapma
mış olanlar muvakkat memur 
olarak alınacaktır. 

.S imtihanda muvaffak o
lanlar arasında ecnebi lisanı 
bilenler tercih olunur. 

4- Taliplerin en geç 13 
Eylül 1941 cumartesi günü· 
ne kadar yukarıda yazı lı şu· 
belerimiz müdürlüklerine ve. 
saiklerile birlikde müracaat
ta bulunmaları ilan olunur. 

18-29-~9 1190. 

Budapeşte 27 ( a.a. ) - Ma· 
car ajansı bildiriyor: 

Ukraynada harekette bulunan 
müttefik kuvvetlerin şark grupona 
mensup Macar seri kıtaları Dinye· 
per boyunca son düşman köprü 
başlarının mukavemetini kırmak 
için fa:ıliyet göstermekte ve müı· 
takbel hareket için hazırlanmakta
dır. 

Macar hava kuvvetleri, köprü 
başlarını imha etmek ve Dinyepe
rin ötesinde düşman kıtaat tec&m· 
mulerini kırmak gayesile yapılan 
muharebelere faal bir şekilde qti-
ri.ketmektedir. 

Finlandiga körfezinde Rııs 
donanmasına oerdirilen 

zayiat 
Helsinki 27 ( a. a. ) - Finlan• 

diya körfezinde fin donanmaoı ve 
sahil topçusunun Rus donanması• 
na verdirdiği zayiat hakkında aıa
ğıdaki blinço neşredilmiştir: 

1 Destroyer, 3 balıkçı ge· 
misi, 2 si petrol gemisi olmak üze• 
re 6 nakliye vapuru tahrip edil
m iştir. 1 ticaret gemi•iyle 1 balık
çı gemisi hasara ajntılmıştır. 

Viderlak adaları civarında 
5000 tonluk bir nakliye gemiıi ba
tırılmış ve bir çok romorkör mü• 
sadere edilmiştir. 

ASRI SININIA~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvara 
9,15 

iki Müstesna Film Birden 
I 

JEAK PIERRE AUMONT'un 
Kalpler yırtıcı eısiz bir sanat abidesi olan 

Ölünceye Kadar 
il • 

lorel . Hardi <<Harbe Gidiyor>> 
Emsalsiz iki komiğin seferber bale gelmeleri timdiye kadar tüldür 
medikleri derecede kahkahalarla güldürecekleri .......... . 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Belediyenin temizli~ 
işleri hayvanatının 941 yılı 
ihtiyacı için 45-55 bin kilo 
suman alınmak üzere açık ek 
siltmeye konulmuştur, 

2- Samanın beher kilo
sanun muhammen bedeli dört 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7 ,5 hesabiyle 165 li· 
radır. 

3- ihalesi Eylülün 9 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine mü
racaatları ilan olunur. 

24, 28, 2, 6 1180 

TUrkçe SözlU 

Çifçi 
Birliğinden : 

Kanun dairesinde işleme• 
!erine müsaade edilmiş köy 
Değirmenlerinin kapatılaca• 
ğına dair çıkarılan ıayialar'ın 
aslı olmadığı ve çifçimiz'in 
bu sebebden telaşa düşme• 
memesi ehmmiyetle ilan olu-
nur. 1191 28-29 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüiümüze müra· 
caat olunmahd1r. 

imtiyaz ıahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü ı Avukat 

Rifat YA VERof.LU 
Ba11ldıtı yer : [ BUGON ) 

Matbaaoı- Adana 

~IA\ llBA\A\§11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

lşden Anlll'gan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildirigorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

lşlerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi 11e Hususi Müesseseler Gibi Si:ı de : 

Fiyatı ar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

ta işlerinizi CBUGUN) Matbaasında Yaptırınız. !i 
I Cetvel kısmında: Resmi ve ticari defterler, faturalar, 

ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

akDUZ ııc ....... -----·-• · 

En güıel düğün ve niş .. n davetiyeleri, el 
Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k!ğ•t ve zarf başlıkları,her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : 

C·ııt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

8UGüM - Adana 


