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r 
Londra 28 (A. A) - Çan 

Kay· Şek Çin ordularına, 

umumi bir taarruza geçli· 
mesl emrini vermlttlr. 

Yıl ı 2 No. 307 
hın tartları ldar9 il• 

brarlattırılır. 

\. fl'lyatı S Kuru.tur SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şef, Alman elçisini kabul buyurdular 

Örfi idare komutanı 
bir tebliğ neşretti 

IHerkes nüfus cüzdanını 
yanında taşıyacak 

1 b 1 28 H • ) - Ôrlı idare komutanı taleb vukuunda nüfus hüviyet cüzdanlarını ıbraz ey. \ 
stan u ( U5U!I • • • • h- · ti · t b"t 

1 A R A 1 k l tarafından aş•ğıda bil- lemelerıoı, aksı hareket edenlerıa uvıye erı es ı 
Korgenera • . r un a ki h- . 
dirdığim teb'iğ neşredilmiştir. edilmek Ü«re karakola davet olunaca arı ve uvı-

( Örli idare mıntakası dahilinde şehir, kasaba, yetlerine dair h;lalı hakikat beyanatta bulunanlar 
- l . ahallerde her erkek vatandaşın hü- hakkında da Örfi idare Kanuuunun yedinci madde koy er ve saır m 941 "h" 

viyetlerini kolaylıkla tespit için 5 eylill 1 h tarı ın· si hükümlerine göre takibat yapılacağ'ını sayın hal-

d "t"b nülus hüviyet cüzdanl•rını er zaman kımıza b"ld" · · ·28 - 8 - 941 en ı ı areı _ .. 1 •• t·· ı ııırım, M 

1 )""zumlu goru muş ur. 
üzerlerı•ıde taşıma arı u • . Örfi idare K<>mutanı Korıreneral 

B b. s yın vatan ·hşların zabıta amır ve 
una. ınaen '.l • • b' A. R A t kal 
1 t 1 dan h•r hangi gereklı ıca arda . r un 

memur arı ara ın 

Almanlar --
Dinyeperi -
g e çt i 1 e rı -

1 Laval'in Berlinde çekil- ' 
1. miş bir resmi 1 

Parlste bir merasimde 

Laval'i 
vurdular 

Ankara 28 ( a. a. ) -
Reisi Cumhur ismet lnönü 1------------
bu gün, Ç:ınkagadaki köşk- M i 11 i şef 
ler'İnde saat 11,30 da Al-
manya bügük elçısi Fonpa· Hava yollarına alt 
peni kabul bugurmuşlardır. tesisatı gezdiler 

Mulakalta Hariciye Ve· Mılli Şef l•mec lnönü evv•lki 
kili Şükrü Saraçoğ.u ha:ıır ırün ög-leden Önce Ankarada Dev 
bulunmuştur. let Hava yolları Umuıu Müdürlü 

Kan dökülmesine ma· 
ni olmak Uzere 

• 
ıran 

Muhasamatı 
Tatil etti 
Rusga ae lngi/tere hare

kô.lt clu1durmoyocoklkr; / 
ranclan Askeri teminat isti 

garlar. 

Efkanistan 
/randan sonra lngiliere ae 
Rusga tarfından işgal edi

lecekmiş 

- Radyo 
- gazetesi 

Londra ra lyosunu lran radyo· 
suna atfen bildirdiğine' göre, Iran, 
Ru• - luırıliz istilasına mukave
mete, nihayet verm•ştir. lran Başveki 
li istıfa etmiş, ıstifa ... ı kabul olurımuş· 
tur. Mebuslar meclisi toplanmış, 
harp halioi nihayete ermesini kabul 
etaıişt!r. 

Londra gazetelerine göre mu. 

~~;'r!,"ı~l~tı.'.Uıi"irte'r-:- tlır log\hz ır• 
ıetesi Ruaya ve lran arasında a•keri 
münasebet vücude ıretirilmesini öne 
şürüJor. lnırılizlerin; işgal ettikleri 

/ Dt!flamı dördüncüde!_ 

göısünün sol kısmı altına girm;ş 
ve oraJa kalmıştır. Bu sabah iki 
y3ralının vaziyetleri ciddi olmakla 
bor.bor şimdilık endişeyi mucip 
değıldir. 

Ankara 28 (Radyo ırazetesi) -
Pariste Laval ve De4 ye karşı 
yapılan suikast büyük alaka eyan
dırmıştır. Vışi hükilmeti suikasten 
sonra k.on•anistlere ve yahudilere 
karşı şiddetli tedbirler alacağını 

ğoinü ve Aukara tayyare meyJa· 
nını 2i1arat eylemışl~rdir. 

Mılli Şef, H•va Yollarına 
ait tesisatı ff'Zmi~ler ve buıünkü 
münakalit V<12İyeti ile ileriye ait 
projeler hakkında H.va Yoil.rı 

U.num müdüründen iz.bot almış· 
l.r ve dırektıfler vermışlerdir. 

Milli Şef, Hıva Yolları U 
mum Müdürliliünden ayrılırken 
g.Jişlerinde oldu&-u a-ibi Hova 
yolları mensubini tarafından Se· 
la11lanmı1I ır ve hararotle alkış 
l4na11~ ardır. 

• Ankara 28 ( a. a. ) - Reiıi 
cumhur l•met loöoü bu ırüo T. 
H. Kurumunun Eti Mes'utıaki 
tayyare meydanını ve buradaki 
büton tesisatı gözden a-•çirmiş 
!erdir. Alakadarlardan izahat al. 
mışlardır. 

Milli Şefe bu tetkikleri eına
sında Başvekil O. R. S •ydaıu ve 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 

d• relak•t ~ylemek•e•dilrr. 

Hububat f iyatf anna 
unnıl.,.-. --,-· 

ve mahlut alım lıyatlarına bir ku· 

ruş zam yapılmasına dair koordi

nasyon hey'eti kararı neşrrd'ldi. 
Karara ıröre bu zamlar 31 birinci 

teşrin tarihine kadar muteber ola· 
calr.tır. Bu tarihten itibaren eski 

fiayat tatbik edilecektir. 
Yeni karar hükümleri toprak 

mabsülleri ofisi tarafından evvelce 

mübayaa edilmiş olan yeni sene 

hububatı mahsulüne de şamil ola· 

cak ve bunlara ait liya. farklm 

ofos taralın<ian ,.bipl~rine Ölene· 

cektir Zam kararı 8 ağu.tostan iti· 

1 

, 



29 Atuıtoı 1941 
BUGON 

'1. - ....................... 1 

\ A~k~ırunk b~hn~neıril 1 \ 11 E A L ı T E 1 

J-l t ruzfa· Nesil inr? ava aar zihniyet mi? "Hiç bir talebe açıkta 
kalmıvacak 

inşaatında çalışma· 
ğa başladı 

rından korunma fa) en «BUGÜN• de «Bar l<a· 
~ dını-Taşçıkanlı kız• fık· 
rasını yazarken «AKŞAM» da da 
«Vi • NO• cFasıkı mahrumlar 

Ankara: 28 [Hususi muhabi
rimizden) - Nafıa Vekaleti, iki 
seneden fazla mahkOmiyeti bulunan 
mahkOmların şosa inşaatında çalış
tırılmaları hakkındaki hazırlıklarını 
t•tbik mevkiine koymuş bulunmak· 
tadır. Vücudu zinde 250 mahkOm 
gelibolu' da şosa inşaatına başla
mışlardır. 

i bir gizlem
-e ============== nesli• başlıklı fıkra•ın~ yazıhor· : muş. Bu güzel tesadufe, _ _ e -~ 

Al ınanlar yen - «BUGÜN» yazı işleri muduru· 
Fabrikahrın havadan görünmeme· .. «Va _ NO» ya aid fıkrası· 

inşa halinde bulunan 34 ilk 
kul binası yakında ikmal 

O· 

sistemi tatbik ediyorlar si ve göze çarpmaması için de ca- , :~~ktibasına çok s ev i n d i m. 
v gecillik taklidimak moullage, yani gi<leme s'.sJemi ~ıı~- Yazılarını ötedenberi zevk· 
1 er 'Oe Y , b lanılmışt.r. Yer ve yeşilliit taklıdı · le dikkatle ve alakayle okııdu-

olunacak 
ğ dan aliikadarlarca hazırlıltlara baş· 

M ekteplorin açılması yaklaştı 1? d'lip temizlenmekte, ders yılına 
lanmıştır. Me'<tep binaları tamır e ı 

hazır bir vaziyete ge~irilmektedir.' k il ve liselere tehacüm nispeti 

Gelen ma\Clmaia gö•e, mah· 
kOmlardan, gündelikle çalı~an ame
leden daha fazla randıman alınmak
tadır. Gelibolu'ya daha 150 mah· 

kum ııönderilecektir. 

sadil edamlar üıerın~ oy~ maksadı ile damlar -üzerinde bo· • • ' v· NO öyle sanıyorum 
• l sıslemı · · · ha- gum a - • k 1· ıe ile yapılan gıı eme ' ya ile yapılan gızleme sıstemı ki, bir noktadan an as ın - Ôğrendiğimize gore. bu Y_•1 ılk : u k a~a ması için tedbirler alınmış 

ne olursa olsun hiçbir talebenın a~ıı· tba' ha mdade çıkarılmıştır. ha'Vadan hususi suretle alı vadan hususi surette ( filitrelerle) cahül göstemiştir; «Fasık mah· 

n
an fotoğraflarla meyda· alınan fotograllarla meydana çıka.' · rumlar zihniyeti" ni cFasık mah· 

. d 'ht' ka ı ır a ve muallım kadrosu a 1 ıy_aca 
34 

I '(kokul tedrisatın başlayaca Kaydi bulunmıyan tah
sil vesikaları nasıl ah· 

nacak. 
d Al l nlabildiği için Almanlar bu yenı rumlar nesli» •eklinde. arza ça-

na Çıkmakta ır. man ar d- d- yap • d 
fabrikaların damlarını um uz . lışması bunu isbat e ıyor. 

· d · edılmekte o an 1 ' Ad 
Bu yıl için yenı. e~ ınşa . . , vazi ete etirilmiş olacaktır. ana 
ğı_ güne kadar ıstılade edılır bır Y

11
• g 

1 
ın katiyen mevzubahs 

yeni fabrikalarının dam· mışlar ve üzerine toprak doldur_•: Hakikaten zemmamlık, !as-
larını düm düz yapmışlar rak fabrikaların damlarında hakıkı \\ık herşeyde suizan ve sahte 

k t "e mua ım sıkın ısın 
V ılayeti için bu sene me ep 

• "k d 1 temin edilmektedir. .. • t Ankara 28 -Yangınlar ve İş· 
galler yüzöınden kayıdları bulun· 
mıyan bazı kimıelerin Maarif Ve
kaletine müracaatla tahsil vesika91 
isdedikleri görülmekte ve bu ve
sikalar için, isteyen şahsı tanıyan 
iki muallime dilekçeyi imzalatmak
la muteber tutulmakta idi. bu usu· 
lün bazı mahzyrları gürüldüğiinden 

k d , sa ' ·ı üzerine toprak doldurara · yeşillik yetiştirmişler ir. namus diivacılıfıı bir ne~• m.j,s~ 
olmıyacagı ala a ar arca I I I k I ktır llkolutlarda ogre • 

il. k d da bir az a ı o aca , . . 
Bu yıl mu• ım a rosun b it K- .. tmen yetıştırme 

J abrikaların damlarında \ 1 lngili~lman tayya~e fa_b- (esi olmaktan ziyade ~~ ~ 1 ;~-
hak

iki yeşillik yetiştirmiş lrikalarının ve bilhasse yenı Heın- yet meselesidir. Bu zı nıye 
9 k 1 tır Bundan aş a oy eııı k 

men sayısı 86 a çı arı mış . : ht l'f mekteplerde vazife alaca • 
kursunu bitirecek olan 27 egıtmen mu e ı 

kel fabrikalarının bu modern ya- değerli muharrir Va • NO'nun 
[erdir. pılış tarzını elbette ki çok iyi ~i- · ele aldığı cSoft,. ağzı konuşan» 

tır. 

Tayyarelerden, ulak yangın 

bombalarından tutunuz da 
her biri bin kilo yani bir ton afıır 

liyorlar. Fakat burada gece gu~· nesilde daha fazla tesadüf müm· 
d-z 9000 kişinin çalıştığını da bı• : kün olmakla beraber otuı ya-

u d g' ı yukarı . •ındaki insanlarda da rastgelmek Sümerbank pamuk men
sucatının tevziine başladı 

-ıh' lığında muazzam ve m~. ış 
tahrip bombaları atıldıfıını bıloyo
ruz. Ufak bombaların bir sepetten 

bo1altılır gibi birkaç tanesinin bir 
don büyüklerin ise teker teker atı 
\abilecbğini de tasavvur edebiliriz. 

Halbuki yeni sistem bomba atışın· 
da küçükler do, büyükler de te· 
ker telı.er atılır. Ve sanki bir .so-

. · d' "I · de bırer paya ve aırıga ızı mış ı • 

birer kopuyormuş gibi dosdogru 
bir hat üzerine düşerler. Bu sebep 
ten dolayı da bu bomba atıf tar

zına « •ırık usulü " derler. 
Tayyareci, daha doğrusu tay

yareciden başka tayyarede ayrılca 
bombacı ar bulunan bombacı veya 

« bir sırıldık ,. bombayı bir elek· 

trik düğmesine basıvermekle ko

layca aşağıya atıv~~i.rl~r.' Tayyar~ 
çok süratle ilerledıırı ı~ın ~om~a 
!ar « bir hattı müstakım ,. uzerıne 
ınuyaca gore c oır sırımı;uK: uvtuu• 
iç•ndo üç Jört veya daha fazla 
bo.oba bulunabilir. Bunlar yalnız 
afıır bombalar veya ağırlarla karı· 
şık hafif bombalar da olabilir. 

Çok büyük tahrip bombaları 
ise hedef iyice seçilerek ve tayin 
edilerek birer birer atılır. 

Şu son sistem « 11rık nıulü " 
bomha atışı ile evleri sık bir ma· 
h4ilrye, v•ya muhtelif kısımları 

b,roi• i ıe Lit·•ık veya yakın büyük 
fabrikalara yap labilecek hasaratın 

dehşdi göz önüne getirilebilir. iyi 
ce nişsn ahnarak bırioci " sırık ,. 
ye bırinci bomba hedefe isabet 

edene ardı ardınca düşen diğer 
bütü' bombalar da i•abet eder ve 
böylece azi.mi t.ıhıibat yapılır. 

Fakat şimendüler battı gibi 
dar bir hedef üz.erine atılın ''~sırık 
usu lü ., bombalardan bir tane i İsa· 
bet etm~zse hepsi bir diziye düş· 
tükltri için diger bütün bombalar. 
da boş:ı gider, 

liyorlar. Londra an aşa • h 

b. k'I etre uzak bulunmasına kabildir. Hayat sahnesinde, •· 
ın ı om 1 .1. 1 'sal 
• böyle bir hedel!n ngı ız- men hergün, bunun can ı mı . 

ragmen d , b , 'b' Va' • NQ da 
1 . . olan « kıymeti ,. mey an· . lerıyle, enım gı ı, er ıçın 
dadır. mutlaka karşılaşıyordur. . _ 

Bombardıman işlerinde müte· Öyle yaşlılar tanırım kı mu· 
hassıs olanlarca, en son usulde . samahada ve hüsnünazar sa 

Yapılmış ve gece gündüz tayyare· bibi olmakta bizi geçiyorlardı; 
l h k' da \er, toplar ve projektörler e mu a· öyle gençler de tanırım ı, , · 

laza altında bulunan Heinkel fab. yısıyle dört beş defa park da 
rikaları büyük hasarata ufırıyaca~ gezdiği için, şunun bunun karısı, 
şekilde havadan bombardıman edı- baldızı veya kızı hakkında kus 
lebilir. . madık herze bırakmıyorlardı. 

f'akat bombardıman mesele91· engereklik, bana göre, yaşda, 
nin uzun müddet inceden inceye başda, nesilde taazzuv etm'.yo~; 
tetkiki ve ona göre gayet dak~k yılanın çöreklendiği yer, zıhnı· 
hücum planlarının hazırlanması la-

d yetir. 
zımdır. Sonra en büyüklerin en Bu fena, küstah ve hay~",' 
bile olsa bir tek bomba ancak zihniyetle yalnız muharrirlerı~ı~ 
« mevzii ,. bir basar yapabilir. zin mücadeleye girişmesi kalı 

Çok hasar yapabilmek için ııelmez. Vakıa gazete, icabın_da 
bir çok biiyük bombanın atılması· herşeye rağmen, halka, . dogru 
na ihtiyaç vardır. Halbuki üsleri~- yolu gösteren bir meşaled:r; ~u· 
den uzağa gitmeye mecbur. alela· \ıarrirler, bu nurdan çıragı _yuk-

' , _ı .,_••u•re\,,.ri '""n , , '· _\,.1 .... _ ..... ı....ı...1.h.,1at l':n 
~... .... .... m.n"-".Pnnan. __ '""'J._ "U.c. ...... Y.a kularak söylemeğe mecburuz 
ta~ıyabilen muazzam bombardıman ki _ bizde matbuatın ve mu· 

A k Pamuklu mensucata 
n ara - . 

k , k' koordı • el konulması hak ınoa ı 
· da derhal te • nasyon kararı pıyasa 

.. . - · bulunmaktadır • 
sırını gostermış 

Sümer Bank fabrikalariy\e • 
diğer pamuklu mensucat imal ed~.n 

fabrikalar, imalatının tama.mı_nı s~-
B nk idaresine bıldırm•ge 

mer a -f 9 başlamışlardır. Sümer Banlt, nu u 

k 1 t . ' ao-z önünde tutarak esa e ını 6 • 

memleketin en ücra köşelerıne ka· 

t tevziine dar pamuk mens.ıca ın 

başlamış bulunmaktadır. 
Bu kararname çıkmadan ev_el'.p~ 

muklu mensucat üzerinde büyük ıhtı~a 
suretle memleketın r yapı\makta, bu 

makta idi. 
# ••• 

Fakat kararnamenin meriyete 
girdiği pazartesi gün~ndenberi bu 

. 5 meı · sucatı hemen her yerde 
cın .. . . . 
bul~ ak ve l.ıisat Vekaletının tayın 

t ... f'y•t üzerinden satın almak el ıgı ı 
··akün olmaktadır. 

mu lk' 
Mahallin en büyük mii ·ıt 

amiri tarafından ellerinde ~anı a· 
turacı olduklarına dair vesıka b~
luoan kim>eler Sümer BJnka mu
rcaat ederek istedikleri kadar ku
maş alabilmektedirler. 

Sümer Bank Umum Müdürlü
ğü bu gibi işler üzerinde halkın 
ihtiyaciyle daha yakından alaka
dar olmak maksadiyle memleket 
dahilind•ki Yerli Mallar Pazarına 

badema bu vesikalarında m~
teber üç şahıs tarafından _Maar_ıl 
müdürlükl.ri huzurunda teyıt ~dıl· 
mesi ve Maarif müdürlüklerın~e 
doğrulduğuoa kanaat ıı;etirip tahkık 
edılmesi takarrür e1miştir. 

lzmir elektrik tirkatl 
satın alınacak 

Ankara: 28 [Hususi] - lzmir 
elektrik şirketinin satın alınması 
için yakında müzakerelere başla· 
nacaktır. 

Koordinasyon heyetinin 
bir kararı 

Ankara: 28 [Hususi muhabiri· 
mızden) - iş kanununun küçükler 
ve kadınlar hakkındaki 50 inci 
maddesi hükmünün kampanya dev· 

. mu"nhasır olmak üzere 
resıne 

şeker fabrikalarına tatbik ~dilme
mesine koordinasyon heyetı karar 

VAR-YOK 
w----'" • -\-J.-- 1 ·~~>r ... .r.a."lr1nnılı- j11J'l.; 

makta.dır. • 

====-
tayyareleri ancak son zamanlarda harririn sesi, henüz, çok uzak- Bu akşam halkevinde Stajyer öğretmenlerin 
yapılmıya başlanmıştır. 

.. _Dm ___ mr 

Biitün bunlar gözönüne getiri· !ara gidemiyor. Gazetelerimizin toplantı var ücretleri peşin Adanada sıcak var, tazyikli 

lince İngilizlerin yeni tip bombar- yüzbinden haylı geride bulunan Zafer bayramı münasebetiyle verilecek su yok. 

dıman tayyareleri ile Almanyada !!:~~;[~~lı '':}!y'.'.'.'..lunke ~=~~:a~ bu akşam saat 21 de şehrimiz Adanada hararetten, hemen 
bilhasa bu çeşit askeri hedeflere 

250 
binlik Yunan gazetelerinin halkevinde bir toplantı yapılacak- Maarif Vekaletinden şehrimiz herkesde, isilik var; çaresi yok. 

daha kolay ve daha müessir bir karşısında, bu acı hakikatı her tır, Her kesin davetli bulunduğu maarif müdürlüğüne gelen bir ya· Adananın Bürücek yaylası 
ıurette taarruz edilebileceıi"i anla· . bu toplantıda, istiklal marşından zıda 2919 sayılı kanun mucı'bı'nce var; elektriği, suyu ve şehre ya-
'lllr' 

~ 
yirmi dört saatte bir yüziımze 

h sonra Bay Enver Behnan Şopolyo kınlıgı yok. 
N 1 h aykırmaktadır. maaş karşılığı ücretle tayin edilen 

itekim afıır ngiliz bombar- Vaziyet bu olunca mubar· tarafından bir konuşma yapılacak, Yüregir ovasında, allaha şü· 
dımau tayyareleri tarafından son B. Celal Sahir tarafından şı'ı'r okıı- stajyerlerin ü:retlerioin maaş gibi k- b' 1 1 b 1 ı. 

rirlerin açacağı mücadeleye yttr, ur, ın ere a ye p.:ımuK. var; 
zamanlarda bu le.bil hedeflere ya- I nacak ve bunu müteakip orke•tra peşin olarak verileceği bildirilmiş· Manda arabasından başka ta•ıya-

yer konlranslarla halkev e· • 
pılan taarruzlardan rok iyi netice- muhtelif seçme par~alar çalacaktır. tir. calc v s t ok • rimizin de iştırikleri şarttır. • a 1 a Y • 
~:~ ;~mağı teblığ-lerde zikredilmek· Halkevlerimizde •Bayronun baya- - ====~============== Bütiin bu yokluklara ilaveten 

tı» na ait konfranslar yerine SİZl'N ı·çı·N TASARRUF 48 kilometre uzaktaki denizle 
Terfia Uiylk mualliınlarin umumi hayatımızın mubtelıf sal şehrimi2i birle,tirerek halkı su. 
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bzanacak, ihtiyacı karşılayacak 
nakillerini istiyen muallimlerin lis. dayıDe'Vamı üçüncüde 1183 bir şyose~iz dddyok. 
te•İn i hazırlamıştır. Ey 1 ül ün ilk haf· _, __ •_n_ı_m_e_• _a_n_v_a_r.:,' ..;a;.:t_;,vo:,k:I:;: .. ~ 

Bunun için bu nevi hedeflere 
uzunlama yerine çaprazlama hücum 
edılir. Böylece bir sırıklık bomba 
]ar dan bir tanesinin olsun h•dele 
isabet etme•i ihtimali daha çoktur. ~ 

tasında bu listeler ilin olunacaktır.==·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=•="='="="="="='="='="=================================:================== 

Jf j ROMAN: 30 j D i I< TAT Ö R O N AS K 1 ~ 
l ~============NAKLEDEN: Fethf Kardeş ====j 

- Son sistem bombardıman usul· 
(eri hak•ında yukarda verilen kısa 
iuhattan müstakbel inşaat bakı· 
mından ·dikkat edilecek cihetler 

ve noktalar kendi kedine meydana 
çıkıyor: Birbirine bitişik ve sıkışık 
inşaat yerine seyrek inşaat. Hem 
seyrek, hem de doğru bir hat üze
rinde buıunmıyacak şekilde şuraya 
buraya ıerpilmiş inşaat. 

Alman tayyare 
.... ----- - ...........__, .. 
fabrikaları 

Havadan relecek modern bom· 

bardıman tehlikesine karşı 
en ıon sistem inıaat bilhasta Al
manyada bulunmaktadır. 

Bunların arasında d~ Alınan 
tayyare fabrikalarının yapılış tarzı 
ıöze çarpmaktadır. Berlin yakının
d,l<İ Oranienburıh tayyare fabri
kası buna en iyi misaldir• 

Heinkel tipi tayyare imal eden 
bu fabrikayı teşkil eden müstakil 
sekiz kısım ve bina arazi üzerinde 
öyle bir şekilde dağılmı, bulun· 
maktadır ki bombardıman ne ka· 
dar şiddetli olursa olsun bir bina. 
dan fazlasına isabet vaki olması 
iabil değildir. 

Şimdi kabahatini aff•ttirmelr. istermiı· 
çesine ıslak yaprak ve çiçekleri süratle 
canlandırıyor, çiçelderin etrafında arı ve 
kelebekleri tekrar topluyordu. 

Kuşlar ise kaybedilen zamanı telifi 
için şarkı söylemekte biribirlerile relr.a· 
betleydilerl 

Stefan dalırın dalgın dolaşıyordu. Mi" 
litzayı düşünüyor ve genç kmn birden· 

bire haya tında bir mevki işıral etmiş ol
masına şaşırıyordu. 

Militza, yanında aylarca muti ve seı
siz çalışmıştı. Onu çalışkan bir memur 
diye takdir etmiş ve kendisine 1timat ııöı· 
termişti. 

Hakk•ndaki dunoları asla bundan 
ileri ııeçmemişti. Genç kız ·onun için cin· 
ıiyeti olmıyan bir m•hlak, daha dofırusu 
zeki. sahibi hir makine adamdı. Onun gü
zel olduğunun hiçbir zaman onu bir er- • 
keğin bir kadını arzu etmesi şeklinde ar-
zu etmemi,ti. 

Halbuki şimdi( 
Bu iş nasıl olmuştu? 
Hatıralarında reriye doğru gittikçe 

maceranın başlangıç noktasını bulmakta 
rüçlük çekmedi. 

Bu iş, idama mabkom ettiği ihtiyar 
r•zete satıcısı kadın Marfa Gernovaoa 
dair Militza ile yaptıi'ı bir konuıma neti· 
CHİndı baılamıttı. 

" 

E . , b ydu· bundan 
vet, ba$1angıç tarıhı U ·İ d bT 

emindi ~e hadiseleri şimdi tahlı e e 1 
•-

yordu. . , b 
Talcek vatanının ,.(&meli içı~_ıca ın 

da merhametsizce hare~et etınek uzumhu· 
.. lü mer a

na inaoınış ve kalbini her tur 
met hissine kapamııtı. 

1 k Militza işte o gün ilk defa o ar• 
na merha. kalbine giden yolu bulmuş, 0 

meli ııöstermişti. 
Bununla beraber ııenÇ kız, 0 ııün 

onun kalbini muhafaza eden zırhta an
cak minimini bir gedik eçabilm:şı:. L~ki~ 
bu gedik yavaş yavaş genişlemıştı, fımdı 
kalbi merhamete açılmıştı. 

Gözlerini kapadı ve lr.endi kendiıine 
itiraf etti: 

- Aynı zamanda ıtka da açıldıl 
Halbuki Militza onun kalbini elde et

mek için bir şey yapmamıştı. Ne şuh dav• 
ranmış, ne onu tahrik etmiş ve dikkatini 
üzerine çekmek gayesini güden bir hare
kette bulunmuştu. Bilikis bedeni ve ru· 
hi bir iffet hissiyle kalbini müdafaa et· 
mişti. 

ihtimal Stalan ona biraz da bu se. 
beble yavaş yavaş ona bağlanmıştı? Tal· 
dek o zamana kadar entrikacı kadınlar
dan kaçmış, onların tesirleri altında kal· 
maktan korkmuş, hareketlerinde ve dü· 
tllncılırindı 11rb11t kalmak iıtemitti. 

Fakat Militza böyle kadınlardan 
değildi . Zekası ve tahsil yüksekti . 

Üzerinde nüfuzu ve tesiri olursa bu 
onu alçaltır veya kudretini azaltır mıydı? 
Bu suale samimiyetle"hayır0 cevabını ver. 
mekte tereddüt etmiyordu. 

Stefan, kalbinde doğmakta olan hissi 
ve damarlarındaki kanı ateşlendiren arzu· 
yu mazur göstermek için böyle ıebebler 
buluyor ve Militza ııüzel, genç ve arzu 
uyandıracak bir kadın .. ben de ııenç ve 
şimdi ilkbahardayızl,, gibi madui ıebeble~ 
gösterıneğe ııönlü razı olmuyordu. 

Bunu kendisi de farkederek homur -
dandı: 

- Şimdi de santimantal 
başlıyoru mi 

Dudaklarında beliren acı 
be59ümil dondu kaldı, 

olmafıa mı 

istihza te • 

Militza köşkten çıkmıştı, her zaman 
oturduğu pınar gölge•inde doğru fİdiyor
du, 

Herhalde Taldeki görmemişti. 
Kovltzara gelişlerinin ertesi günü ol

duğu gibi üniloruıasını bırakmış, beyaz 
yiinlüden bir etek ve işlemeli müslinden 
bir bluz giymişti. Ayaklarında hafif san• 
dallar vardı. 

Her zamanki ıribi s•m11kı tarayıp (,e• 
re altına toplamamıı olma11 yllzünden da 
tılan vı ırüıel yllzilnll lr.ıımral -bir halı 

gibi çevreliyen saçları ona harikulade bir 
güzellik vermişti. 

Kendisind3 lakayt, yaşamaktan bir 
şey düşünmiyen genç kız hali vardı. Bir 
şarkı mırıldanıyordu. 

Taldeli görünce duraladı. Onun ora• 
da bulacagını hiç tahmin etmemişti. 

- Sizi k rkuttum mu Militza? 
- Hayır Şef. 

Güneş ve gökyüzü gibi ııözlerile 
ona bakarak ilave etti: 

- Artılr. sizden korkmuyorum( 
Stelan onu herzamankinden bin kat 

rüzel ve harikulade buluyor, teninin ka· 
dile gibi parlaklığını, kirpiklerinin uzun
luğunu, dudaklarının nefis rüzelliıi"ini o 
ana kadar nasıl farketmedifıi.ıe ıaşıyor· 
du • 

Sanatin, tabiatin yardımına geldiğini 

ve Militzanın geçirdifıi korkunç gecenin 
izlerini haşif bir makyaj ile sildiğini anla
yamamıştı. 

Genç kız, sabahleyin aynaya bakınca 
yüzünü sapsarı görmüş ve bavulundll es
kiden kalma bir parça pudura ile buz ve 
dudak allığı, rimel bulup kullanmıştı. Sa
rayda işe başladığındanl-ıeri hiç makyaj 
yapmamış olduğu için onu hep öyle ııör

meğe alışmış bulunan Stelan o sabah Mi· 
litzada yeni bir cazibe lr.eıfediyiyor vı H• 

bıbinl anlayamıyordu. 

( Davamı var ) 
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Rus ordusunu im
ha etmeden zafer 

olma2. 1 

\---~~~~~~-
( Baştarafı birincide ) 

Bir Rus ordusu 
imha edildi 

iranda ....................... 
Umumi Damdaki kargalar Slav milletlerine 

karşı mücadele 

Son günl•rin oh•mmiyetli mu· 
vaffakiyetJerinden üçüncüsü İte 
Kiyefın tak.iben dört üz Km. ce
nup doğusunda ve Dinyeper neh. 
rinin batı sıhillerinde, Sovy•tlerin 
son ehemmiyetli köprübaşı olarak 
muhafaza ettikleri D nyeperopet· 
ro11slc. liman şehrinin Alman zu bh 

ordu<u ku'Tlandanı Orgenaral von 
Klasıt taraf.ndan üç gıin evvel şid 
detli bir hücum neticesinde zapte
dıJmış o1ı.oasıdır. 
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YAZAN iki gün evvb~ırl 
radyonun 

B. FELEK gece musaba· 

besinde Ahmet Muhib Dranas yeni 
şahlrler hakkında kısa. veçiz, fakat 
dolgun bir konuşma yaptı ve 400 
sene evvel ( Hayali ) nin söyledi
ği bir şiirle adını zaptedemediğim 

bir şairin yeni bir eserini yany~~· 
okuyarak şiirde yenilık ve eskılık 

olmıyacağını ne kadar güzel gös
terdi. Filhakika ( Hayali ) nin dört 
yüz yıl evvel söyledigi şiir bu gün
kü tesmiyemizle yeni sanılacak ifa
de ve edada iken y•nİ söylrnmiş 
olan eserde antika kokusu seziliyor 
do. Mu•aha beci bilhassa şiir keli
mesinin, densizce, münasebetsiz ve 

saygosızca başına g•çirilen ( Modern) 
sözıinden de pek haklı olarak şı· 

kayet ettikten sonra sanatın _ezeli 
ve ebedi bir heyecan oldugunu, 
yenilerin de bu heyecanı şüphes z 
duymakta ve muhakkak ki hayal
lerinde pek güzel hatlar ve renkler 
çizmekte olcıuklarından emin bu
lunduğunu, fakat bunları maalesef 
bizlere anlatmamak.ta ve yalnız bu 
hayallerin bir ucunu gö:ıterip üst· 
tarafuı ı kurmak, yapmak ve açıkça 
şiiri bize yazdırmak istediklerini 
bizde nadi,en görülen bir vüzuh 
ile çok güzel anlattı. 

Ü·ta•h" bu sözlerinden ilham 
alarak u 8n,"SIZ şıir yazmanın dünün 

bu günün bır n eziy<ti o'madığını 
ve yaru11n da b r hususiy, tı ulmı· 

yac•ğını hatırladım: Çünkü . b z m 
eoebıyatımızı u~tüne oıurdugumuz 

iki şark edeb yat dılinde: ar.bcada 
farscada böyıemanasız şiirlerden 

şikayet ede .. ve bize kadar vürud 
e oip gd<n •Özler vardır. Arobca· 
da: 

«El'mana fi batını- ş -şair> 
sözünü otuzdan yukarımız pek çok 
işitmiştz, söylemışizdir. « Şıirin mi· 
nası şaırın karnındadır» manasına 

gelir. F arscada ise bundan daha az 
maruf olmama•la beraber : 

« Eıerçi vezo ned~.red, velik 
bi - manist » 

Mısraı: 
« Vezni yok tur ama minasız· 

dır " doye bır kısım şıiılerle alay 
etmekteoir. 

Türkçeye gelince : Bu mana· 
ıız şiırlerie en rüzel i~tıbzasını 

Dam ü::.tüoue saksagon 
Belıne vurdum kazmaylan. 

beytınde yapıı.ış ve yopmaktadır. 
Şundı ıatı ra<tyodak1 mus11.ha· 

beden alıp buraya gelınce; vapur
dan aktarma olacağ'ız. 

« Dam üstuncıe sak.sağan > 
deyince aklıma geldi : licn evin 
üst katında yatıyorum. liina ahşap 
ı. b.i çatı ve saçaklar da ah~ab, 
Y uııga geluiıo gdeli benim içıo 

ıabahın saat altısından sekizine 
kad"r uyku uyumam•k haram ol
du .. liılmıyorum kaç yüz tane kar
ra, a-~uış :;u.çak.1arıu ç ınkoıarı u.ze· 
rıot.ie saygıı,ızca o kadar g~zınlyor· 
la.r ve o tıerece giJrUllU c'1ıyurlar 

ki; uyumak kabıl dcgil. Kar~anın 
da uy•nmak busu•unua ne ı.auar 

erı.eucı ulauguuu « karga kahval· 
tuonı etmeden » tııözü pek iyi an· 
latır. 

Bu müloarek kuşlar sekize ka· 
dar tepewdekı çin.c.ularda piyasa 
ettikt~n sonra sekize doj'ru ıri· 
diyorlar .. bızim damda yıycock1 
içecek bır şey olmadı&"ına . göre, 
bll karg-a. dernegin1n orada '.~tıma 

etmesı, binallın yüksek, ge~ış . ve
1 içtımaa mu::.aid oıuşunJan u~rı ge . 

ıe gerek ..• Lakin muayyen .bır saat 
geaınce neden gıdıyortu.r dıyo du· 

şüudüm, taşına'.~ •.e buldum. :ıaat 
ıekız~ doğru guneşın tt:sırı artarak 
saçaklardui çınkol.m kızdırıyor. 
Kızgın çinkoda çıplak tabanları 

yanan kargalar da bizim damdan 
çekiııyorıar. 

Lal lafı açar a. ihtimal sık sık 
rüyama &"İrdıiinden dolayı olacak 
aklıma &'ene ihtikar bahsi &'eldi. 
Filbakika bu ırün piyasada dolaşan, 
balkın maişet ve &"•da maddeleri 
üzerinde madrabazlık yaparak para 
kazanmaia çalışan muhtekirler de 
birer kargadır; birer karga azına· 

uıdır. Piyasa da bizim damımızdır. 
Bunları ko•mak iç•n yeğine ~are, 

güneşin çinkoyu kızdırdığı gıbı, da
mımızı yani piyasayı bunların ayak
larını yakacak kadar kızdırmalıyız 
ki; ortadan çekilsin ve bizi rabat 
bıraksıul.r 

[ Cumhuriyetten ) 

• içki aleyhdarlığı 

Yazan : 
ULUNAY 

Amerika yıllar

la içki ile müca· 
dele etti. Bu 
memnuiyet hiç 

bir ite yaramadıktao baıka hili· 
ıki ortaya memleketia 11bbati ve 

1 
1 

ahlakı ile alakadar bir çok mah· 
zurlar çıkardı. içki yasağı tatbik 
edildikten sonra gümrük ve zabı· 

ta memurlarıyla kaçakçılar ara•ın· 
da müdhiş bir mücadele başladı. 

Her iki taraf da tam yeni dünya 
ya yakışacak teşkilatlar vücuda ge
tirerek birbirlerini atlatmağa ça· 
lıştılar. Amerikada alkollü içkiler 

kaç•kçılarına « Bootlegger » der
ler. Bunlar düşkünlerine içki ye· 
tıştirmek için akla gelmez kurnaz
lıklar düşünüyorlardı: Kaçakçılar~n 

1 
faaliyetine mani olmak için cıe bu· 
kümet gözü pek memurlardan mü· 
rckkcb bir sahıl muhafaza alayı 
vucuda getirm ı şti. 

içki ya~a&"ı dolayısile bu . iki 
kuvvetın mucadelesı Amerıkada 

şehir baydutluğunu fenni surette 
tekamul eıtırwı~tır. Hu itibarla O· 
r~daki gangster denilen güruh, 
j- ransanın meşbur Ap•şlarını fer 
sah fersah gende bırakmıştı. Bu 
mücadele ayrıca zabııa rc.monları· 
na gayet meraklı mevzular hazır· 

ladıgı gibi dünyanın her taralına 
yayılan Amerıkan iılımleri de bu 

medeni e~kıyahkın incc!iklerıni her 
kese ögretıyor1arcıı. 

Ben iık defa olarak meşhur 
Klark Gabli böyle bır haydut şek 
lınde laıııaım. hımcıc g•~ç bır ga 
zetecıye attığı tokat bızim eski 
kabadayılara « aferin 1 » deairte· 
ce1< k•d•r fiyakalı ı.ıı • 

D•ha evvelleri bir Jorj Bank
rof adında bır sanat~ir vardı ki 
yalnız başına bankayı soyau&u za. 
man !leyircıler bu ciırtt kaı~ısında 
b11yrau kahy<.ırıu.ıdı. 

Şımdi de Edvar Robinson, gi· 
bi arustıer bakıki böyıiatı s newö• 
ya nakil hususunda lüyük hüner 
g Ösler mişler dır. 

Hemen hemen bütün Amerika 
zabıta tilmlerı::ıdd böyle haydutla· 

Almanlar 30 bin 
esir aldılar; 40 bin 
beş yUz Rus aske 

ri öldU 
Moskova 28 ( a.a ) - Sov

yet tebliği: 

27 ağustosla kıtolarımız Smo
lensk, Gomel, Petrolsk, Dinye 
per ve Odesa istıkemetlerinde 

düşmanla anudane muhar•beler
de bulunmuştur. 26 atu•to•1a 
hava muharebeleri e~nasında 17 
düşman tayyar•si düşüıülmiı~tür. 
Bıı.lm za)iatımız 8 tı.t)yaıecıır. 

Bertin 28 ( a.a ) - Alman 
tebliği: ı 

Bildirildiği gibi general Fon 
Klayd'ın zırhıı bırlıkıerı Dın)•fer 
Petrolsk köpü laşını \e şthıır. i 
zapteımişlerdir. Ki) el'ın cenubun 
da düşman teşekkiılleri kısmen 
maglup edilmişlerdiri 

Volikinoyni'in şarkında 22nci 
Sovyet ordusu ihata imha edil
mişı ir. SO bin den fazla e>ir alın 
mış, 400 top elımize geçmiş~ir. 
Dü ·man 4u:ıoo den lazla olu 
ver~iştir. ltmen gölü ile Finlin
diya körfezi arasında ve Re•al 
önünde aynı zamanda da Finli.n 
di a cephesinde bare•it mu•affa 

y . H 
ki etle devam etnıektedır. ava 
k:vv~tlerimiz Kiyef'ın şarkında 
düşman kıtaat tecemmularını bom 
bardıman ve Moskovt.n n garlın 
dakl •e Leningrat mınta.•asında· 
ki demiryolu ~ebekelerını nıuv.,f. 
fakiyetle tahrip etmişlerdir. 

Fınlindiya körfezinde bom 
bardıman te}ekküllerimız 4 Sov. 
yet nakliye gtmisi b•tıımışlar· 
dır. 

ra, kcsça.,,çılara tetı&Liıl OJULUT. Alman hava kuvvetleri dün 
Jçki yasaj"ı, içkı fiyatJarını O gece İugıJterenin şaık sıahilinde 

kadar yi.ık~eıtwıştı ki, kaça~çıların Jıman tesıs11tını ve müteaddit in 
meslekıerınoe ıı.uvall•k olmak İ\in giliz tayyare meydanlarını bom· 
canen, bedenen malen ledakiırhk bardımao etmişlerdir. Alman sa· 
etmekle ha~ları varoı. hillerinc lr.arşı lıgıliz tayyareleri 

l:lundao başk. bır de ahaliye tarafından yapılan . hücumda 23 
yüksek lıyatla satılan bileli iç~iler 
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lngilız tayyaresi düşürülmüştür. 
vardı ki Lehırden ıbareltı. 

« insanlar, menedıldikleri şeye 25· 26 ağustos g-ecesi isken. 
karşı haris olurJar "' hakikatı A· deriye'ye yapıJan hücumda Jıman 
merıkadak.; içk.ı yasak caıloıai z.•· ı te•isatına ve demiryoJu şebekesi 
man bütün Uryanhgıyle teba.ruz et· üzerine bombalar atıJmıştır. Dün 
mıştir. gece lngiliz .tayyareleri Almaoya 

Bu hileli içkileri müptela olan· nın &'arp ve cenub ırarbiıindeki 
lar, zehir olduklarını aueta bile bazı yerler üzerine yangın ve 

......................... 
Sefer beri i k 

80 Sogetler 
kilometre daha 

il eril edil er 
Şahentah, başve
kilin talebi UUzerl
ne, lrtın kabinesi
nin istifasını ka
bul etti 

Simli 28 ( a. a. ) - Royter 
bildiriyor, 

lran ordularının nmumi sefer• 

berllğini iliın •d•n bir tebliğin 
neşredild;ki öğrenifm;ıtir. 

Moskova 28 ( a.a. ) - Mos

kova radyosunun bildirdiğine göre, 
Sovyet kıt•ları lranda 80 kilomet

re daha ilerlemişler ve Tebrizin 

88 kilometre cenubu şarkısinde 

Türkmeoşahi'ye varmtşlardor. lıeri 
harekeli devam etmektedir. 

Tahran 28 ( a. a. ) - Royter 
bildiriyor: 

Başvekilin talebi üzerine şa· 

henşah, lran kabinesinin istıfasını 
kabul etmiştir. 

Şahenş•hın emriyle, yeııi kabine 

teşekkül edinceye kadar nazırlar 

vazifeletini görmeğe devam ede
ceklerdir. 

Nevyork 28 ( a. a. ) - D •• 
N. B. : Nevyork Taym;s gazetesi, 
lrana karşı yapılan lng;liz - Sov

ytt hücumunun evciden kararlaş· 

tırıldığını açıkça kabül etmelı.tedir. 

General Veyvel Hindistan~ nakle

dildiği zaman düşünülen şeylerin 

baılıcası tecavuzü hazırlamaktı. 

Çörçille Ruzvelt'in Atlantikte yap• 
tıklan mıılakat ise Sovyetler bır

liğine harp malzemesi bakımındın 

yardım meselelerinin görüşülmesi· 

ne vesile olmuştur. 

ne 
Aynı gazete, Sovyetle birliii· 

Vılidivosıok yoliyle yapılacak 

malzeme sevkiyatının Japonya ta

rafından alınması muhtemel vazi. 
bııe içıyorlardı. 1 tahrip bombaları atmışlardır. Ko 

1 1 k• A 'ka lonyde halkla meskdn m•h.lıere 1• . , • _ Şımdi an aıı ıyor ı merı • au nazarı ılu.ı.ıı t .. '4' ... , .> lvyet· 
da içı<ıuın •erbe>t >Urette satılma· bombalar düşmüştür. ler birligiyle doğrudan ""ıCrıya bir 

yet dolayosiyle uirıyacağı müşki-

Romanya, bu mU· 
cadelede Alman· 
yanın yanında bu
nacak 

Bükres 28 a .a' -Rador aj'· 
nsı bild•riyor: 

Dün akşam alman elçisi M. 
Fo\dlinger Romanya'yı zôyaret et. 
mekte olan alman guetecilori şe 
refioe bir ziyafet vermiştir, 
Bu vaziyet esnasında söylediği 

bir nutukta, Başvekil muav,ni M. 
Mih•il Antonesko ezcümle demış 
tir ki, 

Avrupa'nın dü$manlar1nı yı

kan büyük alman R•yhi avrupa 
medeniyeti ugrunda bolşe•izme 
karşı yapılan mücadelede Roman 
ya'yı birleştirmiştir. 

Karpatlarla Karadeniz ara
sında ku vet ve tevazu ile bu 
Junmaklııi'ımız ve cofrali vaziye
timiz saye!liode cenub ... şarki Bal
kanların rut komünh.t t hakkümü 
alhna girmesine mi ıi olan haki 

ki bir ırk muvazeue sıstemi vü 
cuda get<rilmıştir. 

Vazıf~miz a'lırlarca fedakir 
lıklara katlanmalı.tan ibaret ol-
muşt ır. 

Bir propaganda ile haklar 
yaratılamaz. F ubrer'in adalet his 
siyle runen milletioin rolünü an
t.dığına kaniim. 

Alman elçisi M. Fonkilinger 
Romanya'ya gelirken bize şöyle 

demiştir:Dürüslüğe karşı dürüst· 
lük. R;men askerlorinin kanı ve 
bakiı..i imaniyle ruınen hükumeti 
namına şu ceyabı veriyorum: Dü· 
rüstıüğe karşı dürüştlük. 

Mı il etler arasında adalet pren· 
sibi ve yeoi Avrupa uğrundaki 
mücadelede yapılacak müstakbel 
hareketlere ruroen milleti ayni 
cevabı verecektir. 

Bükreş, 28 a.a. Ofi: Al-
man g uetecileri şerefine verilen 
ziyafette Başvekil muavıni M. Mi
bail Antenesko0 nun Romanya,nın 
kominizm ve slavizmc karşı mü· 
cadelede Almanya'nıo yanında 
bulunacağına dair olan beyanatı 
müşahıtlere nazaran slav millet 
Jerine karşı yapılacak bir seferin 
mukaddimesldir. 

M. Antenesko'nun sözleri bi
raz hayreti mucip otmuştur. Çün
kü rumenmilleti her zamıın komü 
r.i.;t aleyhtarı olmakla beraber 
~

1

"v ale}'lıtarı d~ğildir. 

Almadar ayni zamanda Kiye
fin hemen cenubundaki diger R •S 

p yade me•zılerini aldıklar nı bil · 
dirıyorldr. liu sureıle Dınyfperın 

garp sahı1ınde bu fÜn SıJ1ı1yettcrın 

el ııde kalan yegane şcbır Kiyef 
müstabKtHn mcvK.ıidir. Alm.anldrın 
buna karşı Gomel ve Çerkas:ı.ı CI· 
hetlerınden yanı şimdi ve cenubun 
dan ve D.nyeperın şark. cıhetindcn 

bır ihata hareketi tasarladıkları 

muha•kutır. Fakat pek aşi>ar o· 
tarak görülü yer ki, Almanlar ordu· 
larını luzumsuz telefattao koru· 

mak yani en büyük muvafl.kiyet· 
!eri en az ıelelaıla elde etmek 
azmıle hareı..itta teenni ediyorlar. 
O.ıların Gomeı yarma ·und4n sonra 

ç .. rıtıi!il m ~vkiini de ele alın .. ğı 
mliteak.ıp Oıııyıe perio şar"'ınt g~çe· 

rek K yefın ıhatas•na derhal te1eb· 
büs etmemiş olmaları ancak bu 
nunla izah ollloöbilir. 

Bu •lardan başka Alman budu· 
dundan Dinyeperopetrov•k mev~i· 
ine kadar olan 900 Km. dmnli· 
ğ;ndeki muazzam sah•d ı bozul .. ak 
terkolunan demiryollarıyle yolları 
ve köprü[ eri tamir etmek, geni, 

olan Rus demiryollarıoı normal 
geni•( ,ge irca etmek gibi büvük 
ternik işlerin talep edeceği büyük 
zaman ve mesai ve b.:ıhu~us Oın· 

yeper gipi iç;nde gemi işleyan Tu· 

·I naya benzer
1 

bir n
1
ehri ge~medn~n 

büyük hazır ıksız o amıyacagı u· 
şüoülürse Almanların Oınyıeperin 

garbını tamamile temizlemeden ve 
geri ile muvassala\11 yoluna koy. 
madan buna teşebbüs etmek iste· 
memeleri pek tabii görülür. 

Bu münasebetle şunu da söy
liyelim ki Almanlar umumi plan 
ve maksadları dahilinde tayin ettik· 
!eri yakıu bir hedeflen diğerine 

doğru yürümektedirler. Bugün bu 
rada, yarın şurada yarmalar ve İ• 

lerleıueler kaydederek onlar )al
nız Leningrat, Mo•kova ve Kiyefi 
zaptetmeıi;i değil, esas olan Rus 
ordusunun imhasını kendilerine 
gaye edinmege mecburdurl•r. Çün
kü bu gayeye "rmeden bü ı ün mu
valfakiyetlerin hiç bır kıymetı kal· 
maz. 

Cumhuriyet aıkadaıımızdan sında hoşnut olmıyanlar gtoo mev· irtibat ve muvasalo temin edilme- 1 
cuamuş. üozeıelcnn dedıderıne Yunan hUkOuetlnin K k 
göre bu yolda propoganoaya veri· sinin büyük bir ehemmiyeti olduğu. or unç bı·r cı·na"-"'et 
len hız ön safh.ya gırmış. bir kararı nu yazmaktadır. I 

h l · t 'kı · -o 1 tı' Atı'na•. 28 [•. a.J - Yunan hü· b d ( 8 t r B 
Aley tar ar ısıa ısıı erı • Ye • S"ıcilyanın cenu un a aş ara,ı İrincide) 1 Ginayetin sebebi k k h "Oıneti, kanun mucibince servetle· I 

yorlar: « liın i ı yiız Amerı a şe • • hava muharebesi şlediği kanlı cinayeti müteaki~ işlenen kanlı cinayeıin eebebi rl'nde sarhoç_luk.tdn mütevelıt vuıı..u· rinin menşeıni isbat etmeğ'e mec· K ·ı S h' l' ~ 

v atı up '· e ındıeki sopu.yı bir ta hale.kında hususi s.ıreıto yaptığı"." at dol.yı•ı•u• 4~.:.ılJO kışı tevıul b•ır olan kimselerın servetini der· Roma•. 28 [a. a.) - Sicilyanın t 
" rafa f,rldtarak gene karanl·klara tahıtık.atten şn ne lceyı ehıe ettııt; edilmiş otomobil kazalarının laz· bal müsadere etmeğ'e karar ver· ceup sahıllerinde 5 ltalyan avcı dal ,yor ve gözden kayboluyor. Katil Suphı bundan 1-ır mud-

lalaşmasının sebebi de ıçkideo i. miştir. tayyaresi bir düşman bava teşek· Katil yakalanıyor det evvel, Ceııle i>mınde zeııgin 
lcrı geııyoru.uş .. , Bn tedbir, servetlerin yabancı külünün hücumuna uğramıştır. Vakayı haber alan Z•bıtı der· ve dul bır kadınla evlenmiştır. liu 

Ncvyorkta on beş bin delirme memlek•tlere nakledilmesine maoi f 1 1 h 'k t t k " kadın, d.he e•vel, Sa•t uğ u Sü.ey 
Adedce üç de a üstün o an ha ta •ı 4 ve a ıuaıa başlaonıı , vakasının yüzde kırkı içki hususun· olunmak içı'n al•nmışhr, 

1 
k k b man adında b.ri ile yaşaw•kta ıdı. 

da çoK poı hızkir oldugum alt..ıe ~ hasım 1 m1tra yoz e atıeş açmış· "' l:iu sc:bcbıcs, .S.ıphı ııtı, kdr ı~ıuın b ~;~~~~~~~;~;~~n 20 • l - ı katı ço ısa ır zamanda evın ıe 
bu id jiaları bıraz mübaıa&-alı bu· - - tır. 2 düşman tayyaresi düşürül· •aklı olarak bulunmuş ve yakalan· e•kı kuc.sı Suıey man, b.b •• ı .:>•ıt 

1 
- J mıştır. M h t b luyorum. Delırmc, vakalarıoı içki· rJ.:"' T1I. K V İ M müjtür. ve amuca~ı c. uıc arasında ır 

den ziyade aşağı yukarı bütün dün ..cı _ I Hadiseye müJdeiumumilikçe e 1 mıinaferet husul~ gelmo~t•r. duuun 
yayı saran bir salgın hastalıia at· Amerika hUkOmet konulmuş, Müddeiu .. umi Muavini neticcsı ol•r•k, bır ırun :>upnı nef· 
!ediyorum. 29 Ağustos 1941 petrol gemilerinin Bay Zeki Çulfaz tarafından adli ret ve igbırar ııö•lercııgı bu uç şa-

lçki aleyhtarlarının faaliyetle. C U M A idaresini eline aldı t•hkikat yapılmıştır. hıs ala)hıııe bıo suc,; ısu0 t et .. ış ·~ 
rinden bir semere huıl olacağını YIL: 1941 • A) a Gun: 24l Hı•ır 116 Katılın, Supbi olduğu tahdkkuk hıuızdırlar, idJıa.iyle mebkemeye 
biç zannetmiyorum. Beşeriyet içe Rom! 1:157 - Ağuatoa 16 • Nevyork: 28 [a. a.] - Sarın~ etmiş•ede vaka faıli suçunu şimdiye mürac••t eylem•~ıır. 

1 
· d tt· • ı••n Ş b 6 b ı' in teşkılı k d Mahkemede, maktul mektep ge mı~ ıço gı er. '"" ~ - 8 

an vapurları kontröl eye '" r ar İnkar etmekte ve cinaıetle 1 b
- J b' k - A 'k bekcı.i lbrabım, S .. pnı aıeybıue ol-Amerikalı ar oy e ır anun 1 üzerine hükQmet bütün merı ~n hiç bir alakası olmadıg· mı söyleme· 

d l B B arak SUleyman t ''"f1111 iltizam ot-koymakla içkiyi mene emez er. u u Nöbetci eczane gemilerinin idare•ini eline almıştır. ktedir. Maamafi, butün deliller ve mış •e ona göre şehadette bulUol· 
yasak evvelden serbest içenleri ,_ .. f:.e_c_e___________ Kontröl heyeti bu gemilerio va~i· şebad•tler cinayelon Suphi tarafın. multur. Mahume iddıası dogru gö-

şimdi gizli içmeğe mecbur etmek- yeni eczane yet ve kullanılış tarzlarını tanzım dan işlediğini meydana çıkarmış rülmcdiıj'indcn .)upbı aleybıne uc• 
ten başka bir şeye yoramaz. ( B I edecektir. bulunmaktadır. tilenmıştır. 
ı::;;~y~~l~a~b~a~ı.~·t~a;n;~======~:;~e~e;d~i~y;e:;y~a~n~ı;n~d;a:;;)~==~===;~=========================~~ işte, cinayete sebeb _budur ve 

k:~a;~a~t::~~!·~ı~~:,!:ih:i.~:~~~~:~r~· 
~=========~===============::::::==:==:=.:=:==:=====~=~~~=~~~~~~~~~::=~~~~=:~:::~~~ ~~=T~a=b=k=ı'k=a=ta===m==ü=d=d~e=ıu=m==u=m=il=ık=ç=e= 11 •devam O•uyvr. 

başka bir biçim gözlük iı:ad etmekle meş&"ul- her lsviçrelinin senede içtiği süt mikdarı 263 Orta çaglarda gözlügün bilhassa büyük şe• 
hırlerde satılığa çıkarılması ve taşınması 

garip bir hadise olarak telakki edilmiştir. O 
zamanlar, çok az kimseler gözlük satın alıyor
muş, çünkü çok pahalı imişler. Mesela 19 un
cu asırda Almanyada gözlüğün tanesi birer 
franga satılıyormuş. Tabii, o zamandan bu gü· 

ne kadar, gözlük camları mükemmelleştirilmiş 

ve imalatı da kolaylaımış olduğundan gözlük· 
ler ucuzlamış ve gözlük kmllananlar da çogal· 
mıştır. 

Bugün Almanyada ıözlük taşıyanlar 20, 
Birleşik Amerika devletlerinde 45, Japnnyada 

20 milyon kişi imiş. Fakat, şimdiki gözlüklerin de 
yakın zamanda modası geçecektir. Çünkü l· 
limler doirodan doiruya gözlük içiııe konacak 

dür. litre tutar, lsviçreden sonra süt istihlikinde 

Gözü &"Üneşten ve tozdan kornmak b•ha- ıırasiyle Birleşik Amerika, Kanada, Danimarka 
nesiyle son zamanlarda gözlük kullanmak bil. 

yeni Zelanda m•mleketleri gelir. hassa kadınlar arasında çok taammüm etmiştir. 

Hatla Avrupada modaya düşlün kadınlar, ~u- Bu memleketlerde nüfus başına istihlak 

daklarını yazın kullandıkları gözlügüo rengıııe edilen süt 100 ile 220 litre arasında tehalüf 
boyamaktadır. eder. 

doktora müracaat etmeden modaya uysun diye En az ıüt harcayan memleket de Japonya. 
gözlük kullanmak, göz hıfzıssıhhasına muzrıdır. 
Böyle hareketler, insanın &"Özlerini bozar. 

En çok sut içen 
memleket 

E11 çok süt İçen 
memleket halkı, Is· 
viçre abaliıidir. Va• 
ıatl bir bNapla 

dır. 

ltalya çok ıüt istihsal eden bir memleket 

olmasına rağmen aenede vasati her İtalyanın 

istiii ıilt, 30 litre7i resm•ıı. 

Nesilmi zihniyemi? 
(Baştarafı ikincide) 

Fasık mahrum nesli, artık 
rırtlak veremine tutulmuştur; onun 
se• yerine çıurdıgı hırıltıya veya 
fısıltıy.- kimse •h•mmiyet vermi
yor. Fakat, yaşı ıtıbariyle, bu fena 
hastalıktan masun olma:1u li~ımre· 
len insanların ayni zihniyetle milOI 
bulunuşlarıdır ki temız havamızı 
ilsad ediyor. 

Bunlardan aakınmalı ve bu k~-
d 'h . t' b·ıa· merhamet le~hır· uz zı nıye ı ı bk' 

1 
. 

l . . 1 t yı'flerımız:Je, ta lr crı· erımız e, ez 
mizle ezıneHyız. ••• 

sı 

,48 

tur. 

a 
u 



1 R A N kalide bir toplantı esnasında yeni 
hükQmet memleketi istila eden 

{ Baştarafı birincide/ Sovyet ve lngiliz kıtalarının üstün 
petrol mıntakasından çıkmak niye• lüğüne bina•n kan dö•ülmesine 

BUGON 29 Atuıtoı 1941 

• tinde olmadı•ları tildirimektedir mani olmak üzere lran kıtalarının 
... .,Jaşıldığına g.ö'°e h11rbio sonuna ka- mukavemetinin tatile karar ver- J 
dar müşt•rek lnziliz ve Rus işgali ·ÇAKICI EFE devam edecktir. miştir. 

Simlô 28 [ a. a.] - lngiliz bb
lranı mukavemetten vaz g•çmek· 
te israr edip etmediği bilinemez liğinde deniliyor ki : 
Mademki bu kararı vermiştir. Oha!- Harekatın cereyan ettiği ce• 
de herke•in bu karan hürmet et- nup mıntakasında Hurremşah da 
me•ilazımdır Verilen haberlore gö- temizleme harekatı bitmiştir Aba-
ro, E.fganistan dd, !randan sonra in- dan'da sükOn büküm sürmektedir 
giliz - Rus işga(;ne alınacaktır. E.f-
gani•taa baş vekili tvpraklarına her Burada halk logilizlerin gelişini 
>angı bir tecavüze karşı şiddetle iyi karşılamıştır. 
müd•faa ede<tğ,ni ve istiklalini ko· 1 

. ngiliz kıtaları 160 kilometre 
ruyab7ıe .:eğini bilmi4tır. 

Tahran, 28 a.a. D. N. B. bıl- ilerlıyerek Karind'e varmıştır Sov-
ji•iyor. yet kuvvellerioin büyük mukave-

eni (ran ka1 inesi 1932 sene· metle karşılaşmadan Morant Şut 
siııd•n 1935 sen•sine kadar Baş- b 

k ·ı · ı 'nı' «o-rmu-ı olan Al ' atlına vardıkları zannedilmektedir ve ı vazı •sı " ı 

furuı•İ hanın riya••ti altında te• Bender Şapur'dan hareket eden 
şekk ül etmi,ıir. Ali Süheyli Hari küçük lngiliz gemileri Karum n"bri 
cıye nezaretine, Ameride dahiliye boyunca 190 kilometre içeri iler-
nezarf'tine tavin tıdilıni.şferdır. Fev~ mektedı,r. 
~~-===~~--:..;--....::::.:..:=..:...~~~~~ 

1 ASRJ SiNltAA~NIN 
V AZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
-9 BU AKŞAM 

iki Müstesna Film Birden 
I 

Suvara 
9-

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

Ölünceye Kadar 
il 

Lorel - Hardi <<Harbe Gidiyor>> 
Emsalsiz iki komiğin s•ferber hale gelmeleri şimdiye kadar ıüldür-
medikleri derecede kahkahalarla güldürecekltri .......... . 

TUrkçe SözlU şaheser 

i B A 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 
•unda sayın okuyucu ve mUtterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan elfaihi müracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz· 
dırmaıaı:~nı, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut gondererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz , 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDESLER .. 

r----öKUi- -ESYASiGELDr---
1 ilk , Orta ve Lise kitapları ve bil 

I
~ umum okul eşyasının en nefis ve en 

~l ucuz satış yeri HOROZOGLU Kardeş· 
~1 ıer kitabevi olduğunu hatırlayınız. 
~ Okullara kayıt edilmek üzere kayıt beyannamesi 1 

ti ve üzeri yazılı dosyaları kitap evimizde bulabilirsiniz. i Adres: Horozoğlu Kardeşler 
m ADANA 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1 1163 1 -15 

ı : 

YAZLIK SiNEMA 
:: ~ . . ~ ~ '• . . ' 

BU AKŞAM 
En büyük /ilimlerin en büyük iki yaratıcısı 

UBETTE OAVIS ......... ve ......... HENRY PONDAH 
yı, seven ve sevilenlerin romanı olan 
me.,slmin aşk, ihtiras ve ıstırrp filmi 

Fransızca sözliJ şaheserde takdim edecektir. 
Bu tilm ebedi bir aşkın sembulUdUr. 

iLAVETEN: insanı çıldırtan harkuliide musikisi nefis 
şarkıları ve bayıltıcı gazelleri hatıralorda yaşryan en 

Güzel Şark Filmi 

.......... RAMONE NOVARRO ...... ~ 
Tarafından yaratılan 

1 B A 

İ B A 

1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

2 Madeni eşyayı parlatır 

Tahta kurularını derhal öl-

\Adana askerlik tlaire- ı Ciftciler Bi rliginden 
Sİ satınalma komis- 1s7 ~ayılt ~a~ar?a 

d 
menın sekızıncı 

lşEYH AHMETI 
TÜRKÇE Sözlü ve ~.LATÜRKE Musikili 

1 B A - 3 
dürür. 

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

No. 99 1167 

yonun an : maddesinin ikinci 
1- 10 Ton sade yağı fırkası• 

kapalı zarf usulile 8/9/941 ' 
pazartesi günü saat 11 /30 da Ekmeğini evind~ yapan 
ihalesi yapılacaktır. ve istihsali olmayan veya 

2- Toplu tutarı l6.000 istihsali istihkalioe kafi gel· 
ıniyen kimselerin ekmeklık 

lira ilk te'minatı 1200 liradır kl'k h ' yeme ı ve ayvanlarının 
3- istekliler muayyen yemlik ibtiyaslarının mahalli 

gün ve saatten bir saat ev· pazar_la.rdan temın oluna bi· 

Müsabaka ile memur ı 
al ı nacak 

TUrkiye iş bankası ano· 
nim şirketinden : 

Tornacı tesviyeci alınacaK 
Adanada fabrikamızda ça· 

lışmak üzere iki tornacı bir 
tesviyeci ve bir oksijen ve e
lektirik. kaynakcı alınacağın· 
dan talıp olanların bizzat ve 
ya sarıh adresini göstermek 
suretiyle mektupla fabrika 
müdüriyetine müracaat etme· 
leri ilan olunur. Seyhan İli Kwltür Direktörlüğünden: 

İıkmektepler için aşağıda ya•ılı olduğu gibi ( 170) adet 
talebe sırası yaptırılacaktır. isteklilerin teminat makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları, şart· 
namesini .. ve nümunesini görmek için de hergün maarif dai· 
resme muracaallan ilan olunur. 

veline kadar teklif zarflarını k leceğını ve .Pu ma sat içinde 
Adana satın alma komisyonun· müstabsıllerın pazarlarda ( 100) 
da bulundurmaları ilan olunur k d 

/ / 
kiloy~ a ar . hububat satışı 

Bankamızın muhtelif şubele
rinde çalıştırılmak ve 36)9 
sayılı kanun bükümleri daıre
sind maaş verilmek üzere aşa · 
ğıdakı şartlar dairesinde mü· 
sabaka ile memur alınacaktır. 

1- müsabaka imtihanları 
15 eylül 1941 pazartesi günü 
Ankara; lstanbul, İzmir !:>am. 
sun ve Adanada yapılacaktır. 

Adana Milli mensucat 
fabrikası Müdürlüğü 
29-31-1. 1192. 

y APILACAK SIRANIN 
muvakkat açık eksiltme 

Muhammen teminatı günü 
Adedi Tipi bedeh lira lira 

~~~~7C";-;--~:;-;:--

~ o küçük 600 45 

80 orta 
40 büyük 

1040 
600 

78 
4ı; 

sa atı 

10-9-19-tl perşembe 10 
günü 

• • 
• 

23, 26, 29, 2, 1175 

Büıldııi'ı yer ı [ BUGÜN ) 

Matbaa11- Adana 

lmtıyaz aahıbı : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Q;f,t YA VF"RO~l il 
~~~~~~~...;.~;.;...,.~~~~~~~~~~~~ 

23/26/29 8 4 9 · 1174 yapabııec~klerı ~ılayet maka-

t C Z• mından bıılığımıze gönderi• . ıraa t l.:n tebliyatla bildirim iştir. Bu 

B k k 
hükme müsteniden Şehre ge: 

an ası pamu Jecek olan hububat satışları-

M 
na ınüın_an~at ~l~nmayacağını 

Üessesinden sayın çiftcılerımıze ilin ede-

Hükümetçe el konan ko· 
zaların çırçırlanmasına muvak 
katen fasıla verip sayın müş· 
terilerimizin getirmekde ol· 
dukları kütlüleri çifçiler bir
liğinin tesbit ettiği 4 kuruştan 
çırçırlamaya başladığımızı ilan 
ederiz 

27- 28- 29 1188. 

riz 
1193 

DiKKAT 
Saf temiz Erzurum ve Ur

fa yağları Naci Kayadelen te· 
ciın evinde bulunur. 

Yağ camii civarı Antal· 
ya ambarı bitişiğinde 
No: 71 1178 

2- ımtihan girebilmek ıçin: 
A) Laakal Orta merktep 

mezunu olmak 
B) 18 yaşından aşağı ve 30 
yaşından yukarı bulunmamak 

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

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

4- Taliplerin en geç 13 
Eylül 1941 cumartesi günü· 
ne kadar yukarıda yazılı şu· 

Çif çi 
Birliğinden : 

Kanun dairesinde işleme
lerine müsaade edilmiş köy 
Değirmenlerinin kapatılaca
ğına dair çıkarılan şayialar'ın 
aslı olmadığı ve çifçimiz'in 
bu sebebden telaşa düşme
memesi ehmmiyetle ilan olu· 
nur. 1191 28- 29 
belerimiz müdürlüklerıne ve 
saiklerile birlikde müracaat'. 
ta bulunmaları ilin olunur 

18-29-~9 1190. 

MA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çallşır. 

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

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

işti.en Anlc:·gan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

el işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. !il 
Cetvel kısmında: 

R • . • il En güzel düğün ve niş•n davetiyeleri, el 
. esmı ve tıcarı deft.erıe~. faturalar, Tabı kısmın,.a 1 ilinları,kartvizitler,kağıt ve zarf başlıkları.her 
tıcaret makbuz ve fişlerı hazırlanır. U ı boyda mecmua,broşür basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 
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