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Mançuko, Hırvat 
Hükumetini Tadıdı 
Zaırrep 1 ( a. a. ) - Mançuko'nun 

müstakil Hırvat hükOmetini tanıdığı res· 
men bildirilmektedir. 

Yılı 1 No. 284 
lıln 1artları lda,. il• 

kararlattırılır . 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Sıhhi sebeplerden dolayı 
1 ' 
r • 

iktisat Vekili 
istifa etti 
Yerine Trabzon Mebusu Sırrı 
Day'ın tayini yUksek tastike 

iktiran eyledi 

Ankara 1 (a. a. ) - Sıhhi durumunun müsait olmamasından dol•yı 
iktisat vekilliğinden 31 Temmuz 1941 tarihinde istifa eden Samsun 
mebusu Hüsnü Çakırın istilasının kabuliyle iktisat vekilliğine Trabzon 
mebusu Sırrı Day'ın tayini 1 Ağustos 1941 tarihinde Reisicumhurun 
yüksek tasdiklerine iktiran eylemiştir. 

Ankara 1 ( Hususi muhabirimizden ) yeni iktisad vekilimiz bugün 
öğleden sonra vazifesine başlamıştır. Sırrı Day, mebuslar, vekalet 
erkini ve dostları tarafından tebrik edilmiştir. 

BUGÜN Yeni iktisad vekilimizin biyogrofisi kısaca şudur: Çeş
mede 1889 tarihinde doğmuştur. mülkiyede ve hukuk fakiilte · 
sinde tahsilini yapmıştır. Fransızca ve rumca d i 1 l e r i n e 
aşinadır. Mesleği maliye ve iktisattır. 
Maliye vekaleti nakit işleri umum müdürlüğünde . bulunmuş. ve 
Parisde düyunu umumiye-meclisi-nezdinde komiserlik baş katipliği 

yapmıştır. 

« BUGÜN » Yeni vekilimizi tebrik eder ve muvaffakıyetler 

diler • 

Smolensk 
Rusların 
elinde 
Son derece 

kanlı muhare-
beler cereyan 

ediyor 
Almanlar Srno
lensk'I almak için 
32 defa •lddetli 
taarruzda bulun
dular 

-RADYO-
Gazetesi -

Bu günkü Sovyet resmi 
tebliğine ıröre, Smolensk böl
ıresinde son derece kanlı mu· 
harebeler cereyan etmektedir. 
Bu bölgede Sovyet kıtaları mü
temadiyen hücumlarda bulunmuş 
ve Alman hücumlarını geri 

atmıştır. 

Londra radyosuna nazaran 
Smolensk halen Rusların elio
dedir.I Almanlar bu şehri almak 
için J2 defa şiddetli taarruzda 

bulunmuşlardır, 
Alman teliğlerinde ise, mu

hasaraya alınmış olan büyük 
Sovyet kuvvetlerinin etrafındaki 
çenberin mütemadiyen daral
makta olduğunu bildiriyor. 

Bütün bu harekata göre 
meydan muharebesindeki vazi
yetin hulasası şöyledir: 

Almanlar Stalin hattını yar· 
malt için Mohilev • Vitebsk böl
ırelerinde şiddetli taarruzlar 
yaptıkları ve Stalin hattını yar· 
dıkları zaman bir kısım Alman 
zırhlı birlikleri doğrudan doğ
ruya Smolensk şehrine ilerler· 
ken bir kısım Alman kuvvetle
ride Moskova yolu üzerinde Vi
yajmaya do&"ru yürümüşlerdi. 
Smolensk istikametinde ilerliyen 
kuvvetler şehre ırirmişler ve fa· 
kat Ruslara karşı zail oldukla· 
rından şehri tekrar terketmiş

lerdir. 
Almanlar, şehrin alınıp ve· 

rilmesine bakmayarak büyük Sov
yet kuvvetlerinin ibatasile meş
iul olmaya başlamışlar ve fakat 
bu ihata hareketi esnasında da 
bu bölıreye mühim Sovyet kuv
vetleri sevkedildiğinden büyük 
kuvvetlerin ihatasını ikmal ede· 
memişlerdir. Böylelikle bu defa 
her iki taraf bu bölgeye derhal 
bütün kuvvetlerini sevketmeğe 
başlamışlardır ki muharebenin 
günden ırüne büyümesi bundan 
ileri gelmektedir. 

• 

Veyvel 
çalışıyor 

Simla 1( a.a.)- Hindistan Baş -
kumdanı General Veyvel dün teşrii 
merkez müdafaa komitesinin ilk 
içtimaına riyaset etmiştir. Bir açı
lış nutku söyleyen Generl umumi 
vaziyeti gizden geçirmi~ ve muh
telif harp sahnelerinde Hind kıta
larının gördüğii mükemmel vazife· 
ye işaret etmiştir. 

5000 Iranda 
Alman varmış 

lran hUkUmeti, in
gilterenin ihtarı 
üzerine meseleyi 
tetkike ba,ıadı. 

Londra 1 a.a - Taymis gaze· 
tesinin diplomatik muharriri yazı

yor: 
Iranda pek çok Alman bulun· 

doğu ve bu vaziyetin devamı lra
nın bitaraflığını ihliil edebileceği

ne dair lngiltere tarafından yapı
lan ihtar üzerine lran hükümeti me 
seleyi tetkik etmeğe karar vermiş· 

tir. 

lran hükümetinin, !randa ika· 
metlerini haklı gösteremiyecek Al· 
manların oradan çıkarılması hu
susunda tedbirler alacağı ümit e
dilmektedir 

!randa bulunan Almanların 
miktarı 5 bin tahmin edilmektedir. 
Diğer bazılarının tahminine göre 
de 2 bin ile 2 bin 5 yüz dür. 

Mısır kabinesi istifa etti 
Kahire 1 a.a - Sırrı paşa 

kabinesi dün sabah istifa etmiştir. 
Sırrı paşa yeni kabineyi eski Baş· 
vekilin kardeşi ve büyük bir lngi
liz dostu olan Ahmet Mahir paşa
nın riyaset ettiği Saad partisi men· 
suplarının iştirakiyle kuracaktır. 

Tahmin edildiğine göre yeni 
kabine beş liberal, beş sadist ve 
beş müstakil azadan müteşekkil 

olacaktır. 

+ 

• 

' ' 
" " 

Libya harekatında bir 
kalenin lngilizler tarafın

dan zaptı 

mi 
etmek teşebbüsünde bulunmuşlar .. 
sa da kafileyi himaye eden tayyare
ler tarafından püskürtülmüşlerdir, 

Pike bombardıman tayyarelerimiz 

Akdeni1de düşmanın bir denizaltısını 

batırmışlardır. 

Stalin de 
Ruzvelte - • mesaJ 
yolladı 

Amerika, mal
zeme sevkine 
hazır! 

Hopkins Mosko 
fJada dedi ki: 

" Sovyetlerin bUyUk bir 
itimatla mücadele ettik

lerini gördüm " 
Moskova 1 ( a. a. ) - Stalin 

çarşamba giinkü mülakatı esnasın 

da, Hopkins'e reisicümbur Ruz· 

velt için bir mesaj tevdi etmiş· 

tir. 
Bu mülakatta harp malzemesi 

sevl<iyat meselesi tetkik edilaıiŞ 
v• Hopkins Stalin'e Birleşik Aaıe 
rikanın .derhal sevkiyata amade 

olduğunu bildirmiştir. Hopkins, 
yabancı matbuat mümüssillerin• 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Şimdi Alınanlar, vücude ge· 
tirme&"e ~aşladıkları çenberi da
raltmak ve Sovyet kuvvetlerini 
imha veya esir etmek istiyorlar 

[ Deflamı dördüncüde J 

Saad partisi Mısırın harbe da 
ha fili bir surette iltihak lehine 
olduğundan dolayı bu güne ka
dar kabineye rirmekten imtina et· 1 
miıti. 

« Stalinle Alman-Rus harp 
vaziyetini tetkik ettik. Ruzveltin 

talimatı mucibince birleşik Ame· 
rikanın Hitlerle mücadele edenle

ri bugünkü mücadele de kendi 
partisine mensup addettiğini ve 

bu partiye yardım edeceğimizi 
Stalin'e bildirdim. Sevkiyat :mese· 
lesini ve Sovyetler birliğine gön
derebileceğ'imiz malzemenin nevi 
ve miktarını müzakere ettik. Bu 
hususta şimdi tafsilat veremem. 

Sovyetlerin büyük bir itimat· 

• , r 
, 

' 
SIRP 

ÇETELERi 
Yugoslav yadaki 

Alman işgal kuv

vetlerinin arttırıl· 

masına sebep 

oldular. 

Montreal 1 ( A. A) - Yugoı

lavya baş konsolosunun aldığı bir 

habere göre, Almanlar Yugo•lav

yada işgal kuvvetlerini 10 tümen· 

den 15 e çıkarmışlardır. lşıral 

kuvvetlerinin artırılması geçen 

hafta zarfında, Alman üniforması 

geyen Sırp çetelerinin Belgrad'da 

Alman askerini katletmesi üzerine 

vuku bulmuştur. Baş konsolosun 

söylediğine göre, Sırp çetelerinin 

mevcudu 1000 raddesindedir. 

Fuar, Ticaret Vekilimiz Mümtaz Ökmen 
tarafından açtlacak - Fuar münasebetiyle ------• 
demlryollarında ihdas edilen servisler ---• 

lzmir: 1 [Hususi muhabirimizden} - lzmir enter
nasyonal fuarının hazırlıkları bitmek üzeredir. lnıril
tere. Almanya, ltalya, Romanya, lrao devletleriyle 
yerli ve yabancı birçok ticaret şirketlerinin Paviyon· 
tarının inşaatı ikmal edilmiş, dahili tefrişatına baş· 

lanmıştır . 

14,58 de varacak ve 17 ağustos tarihinden 26 eylOI 
tarihine kadar lzmirden saat 11,23 te hareketle 
Haydarpaşaya saat 18,52 de varacak doğru bir yol· 
cu katarı işletilecektir. 

15 ağustos tarihiyle 30 eylı11 tarihi arasındaki 
salı günleri lzmir - Band.rma - arasındaki iidi 
yolcu katarı yarine sürat katarları işletilecek bu ka· 
tarlar deniz yolları idaresinin lstanbul - B;ndırma 
ara&ında işleteceği sürat postalariyle buluşacaktır. 

Dünya ahvalinin bugünkü fevkalade şartları içinde dahi 
lzmir fuarının geçen senelere nazaran daha mükem
mel bir halde hazırlanacağı tahmin olunmaktadır. 

Serginin Ticaret Vekilimiz B. Mümtaz Ökmen 
tarafından açılacağı lıaber verilmektedir. 

Ankara: 1 [a. a.J - lzmir fuarı münasebetiyle 
Devlet Demiryolları idaresi aşağıdaki tren servisJeri· 
ni ihdo.s etmiştir: 

15 ağustos tarihinden 25 eylOI tarihine kadar 
-40 gün müddetle Ankara - Afyon - Uşak - Jz. 
mir, Basmane. ve Ankara _ Afyo~ - Karakuyu -
Aydın - lzmır arasında mutekabılen her gün ve her 
sınıf yoJcuJar içia doğru arabaJar i.şliyeceği gibi bu 
müddet 2.arfında haftada iki gün Diyarbakır - lzmir 

15 ağustos tarihinden 24 eylOl tarihine kadar 
Haydarpaşadan saat 7,15 te hareketle fzmir'e saat 

arasında da her sınıfyolcu için r mütek b"I d • 
b 

. . • aıen ogru 
ara alar ışletılecektir. 

Moskova: 1 [a. a.) - Tas ajansı, 
cepheden ırelen şu telgrafı neşret
mektedir: 

Cenubu ırarbi cephesi Başku
mandanı Mareşal Budiyeni ve Uk
rayna komünist partisi merkez ki
~ibi Krutçov Alman işıralindeki 
Sovyet arazisi halkına aşağıdaki 
beyannameyi neşretmiştir: 

·<Silahlarınızı kullanabilenlere 
hitap ediyorum; çetelerd iltihak 
ediniz. Nefret ettiğiniz Alman kıta
larını yok etmek için yeni hatlar 
vücude getiriniz. Faşistleri kuduz 
köpekler gibi imha ediniz. Trenleri 
Y?ldan çıkarınız. irtibatlarını kesi· 
nız.. Düşmana b'.r tek buğday ta· 
nesı kalmaması ıçin depolarınızı 
uçurunuz. Çok yakın bir istikbalde 
size lazım olaca mahsı!lü toplayı· 
nız, Geri kalanını t.hrip ediniz. Za· 
fer saati yakındır. Düşmanla dövüş· 
~ek1 _ ve onu imha etmek içiin her 
ur u gayreti gösterinız » 

Litvanga' da Alman 
idaresi kuruldu 

Helsinki: 1 [a. a.) _ Duna'· 
nın cenubunda bulunan eski Lit
vanya arazisioi de ihtiva edeo ve 

~s~l.and adı verilen yeni mıntaka-
a 1 Alman sivil idare komiseriyle 

Litvanya umumi valisi halka bita· 
be b" . ~ ırer beyanname neşrederek 
sıvıl idarenin kurulduğunu ve idari 
teşkilatı bildirmişlerdir. 

. Bu beyannamelere göre, eski 
Lıtvanya toprakları üç idari mınta· 

. 

la mücadele ettiklerini • müşahede 1 
ve tespit ettim. Mosknvada yap· 

tığım turnede pek az hasar oldu
ğunu gördüm.» 

Vaşington 1 ( a.a.) - Dahi- il 

liye nazırı, gazetecilere, Sovyetler 

birliğinin birleşik Amerikadan iki 
petrol gemisi istediğini bildirmiş

tir. 
Vaşington 1 ( a. a. ) - Ruz 

velt perşembe günü general Vo

likof'un riyaseti altında Vaşing
tonda bulunan askeri heyeti ka· 
bul etmi.,tir. Bu heyetin harp ma.l· 
zemes: siparişleri vermek üzere 

Amerikada bulunduğu malumdur. 
Sovyet büyük elçisi Umanski mü
mülikatta bulunmuştur. 

Rus mareşalı Budiye
ni'nin beyannamesi 

Zafer 
saati 
yakındır 

Cenubu garbi Safiyet 
kumandanı, Alman 
işgalindeki arazide 

kalan Rusları çetelere 
iltihaka dafJet etti 

Ruslar 24 saatte 
112 tayyare 
kaybettiler 

kaya ayrılmaktadır. Bu mıntakalar 
şunlardır: 

Ka vnas, Vilna ve Şrulen. 

Ruslar son 24 saatte 112 
tayyare kaybettiler 

Bertin: 1 [ a. a,) - Alman ba

va kuvvetleri şark cephesinde 30 

temmuzda cereyan eden gündüz 

Münakasaya çıkarılan 
yeni demiryollarımız 

Ankara : 1 ( Hususi Muha· 
birimizde )- E.lazığ • Van • lran 
hududu hattının altıncı kısmının 
inşaatı ile Bingöl • Muş arası hiz
met yolu münakasaya konulmuş· 
tur. Bu iş tahminen 2,500,000 
liraya çıkacak ve inşaata önümüz· 
deki ay içinde başlanacaktır. 

Posta Adli tebliğat 

işleri mUdUrlUğü 
Ankara : 1 ( Hususi Muha

birimizden ) - Posta telırraf te
lefon adli t~bliğat işleri müdürü 
Cafer Tayyar !stanbul posta mü
dür muavinliğine, lstanbuJ müdür 
muavini Nazmi Erkınen adli teb
lij'at i.şleri müdürlilJtüne nakledil· 

diler. 

ve gece muharebelerinde 57 Sov• 
yet tayyares tahrip etmiştir. 

Ayrıca 55 Sovyet tayyaresi 
de yerde yerde tahrip olunmuştur. 

Sovyetler son 25 saat zarfında 
ceman 112 tayyare kaybetmişlerdir, 

Sloflak tayyare meydanlarına 
hücum edildi 

Preshurg: 1 [a. a.) - Slovak 
ordusu başkumandanlığının 7 inci 
tebliği: 

29 temmuz günü 15 tayyare 
Slovak tayyaro meydanlarına hü
cum teşebbüsünde L bulunmuştur. 

Şiddetli bir hava muharebesinden 
sonra Slovak tayyarecileri adedce 
üstün olan düşman tayyarelerini 
ric'ate mecbur etmiştir. 

7 düşman tayyaresi düşürül

müştür. Bütün Slovak tayyareleri 
üslerine dönmüşlerdir. 

30 temmuz günü Slovak tay
yareleri firar halinde bulunan Sov· 
yet kıtalorıoa karşı hücum etmiş· 
terdir. Bir Slovak teyyaresi hasara 
uğramıştır. 

Rus yada 
mitingler 
Leh · Sovyet an
ıa,ması memnu
niyetle kar,ılandı 

Ankara 1 ( Radyo gazetesi ) 
Mosl<ovadan gelen haberlere göre, 
Polonya • Sovyet anlaşması bütün 

Rusyada çok büyük memnuniyetle 
karşılanmış ve bu anlaşmayı tasvip 

maksadiyle Rusyanın her tarafın· 
da mitingler, toplantılar yapılmış· 

tır. Bu münasebetle beyanatta bu
lunan Sovyet istihbarat dairesi re· 
is muavini Lozovski İslav mill~tle· 
rinin tek düşmanı bulunduğunu, 
onun da Hitler olduğunu ıöylemiı 

Rusya da vücuda getirilecek 
olan Polonya ordusunun Orta-şark· 
lngiliz kuvvetleriyle birlikte de 
harp edecekleri Moskovada b .. 
yan olunmaktadır. 

tir. 
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Kuvalarını altından 
yapan insanlar! 

Hatah i aceralarla 
______ .:::;::::::::::::::::::::::;:;;;;;;:;:..---------------------

geç n bir seyy __ a_h ___ J pandılar ve toprağı öptüler. lşte 
----- 1 şimdi. Amerikanın öte tarafındaki 

Seyyah Balboa, hesap- büyük denizin karşısı.ıda idiler. 

sız allmlara kavuşmak, iyi bir talih eseri .olarak Bal· 

Büyük Okyanusu keşfetme bua şimdiki Panama arazisi üzerin· 

için gola çıktı. Yolda vah- de dolaşıyordu. Bunun için bir sa· 
şilerle sayısız muharebeler hilden öteki sahile yürüyerek 26 

gaptı; müthiş maceralar günde gitmişlerdi. 
Bundan sonra Balboa burada 

geçirdi. Yalnız bir gün ld tk· d · k uzun müddet ka ı. ı cnız ıyı· 
içinde 1000 vahşi öldürdü. sı arasındaki en dar noktayı bul· 

du. 

Son ıamanlarda Büyük Okya· Daima vahşilerle muharebe 
nu .. , Yeni Dünya insanlarını ediyor, onların altınlarını alıyordu 

kan bulamamıştır. 
Halbuki Büyük Okyanusta se· 

yehat etmek istiyen Balboa için 
gemiye ihtiyaç vardı. Bunun üze. 
rine seyyah Atlantik kıyılarında 

gemilerini inşa ettirmiş ve bunları 
hüyük parçalar haliude, hammal. 

ların sırtında bütün bir Panama 
berzahını geçirterek Büyük Okya· 
nus sahillerine getirmiştir. 

işte Panamadan geçen ilk ge· 
miler bunlardır. Fakat bu gemiler 

şimdikiler gibi su üzerinden değil, 
karadan geçmişlerdir. 

en fazla alakadar eden yerdir. A· Yerli kabilelerle uğraşmak için 
merikalılar memleketlerinin .. n gü· gayet büyük ve azgın köpekler Bu sırada Pedraryas İspanyada 
zel sahillerinden olan Kali ıorniya yetiştirmiş ve bunları kendisine bulunan ve güzelliği ile dillere 
kıyılarından ta Guam adalarına ve alıştırmıştı. destan olan kızını seyyah Balboa 
Filipinlere kadar Büyük Okyanus Kendisine hücum yapılınca ya· ile nişanlamıştır. Bu genç kızın 
üzerinde sıra sıra ıııııl Amerikaya getir 
tahkimat nokta· I Balboa, gemilerini Büyük Okyanus kıyılarına getirdiği zamırn oradaki tilmesi ve Pasifik 
ları, müdafaa hal· ı v1ıhşi reislerinden biri kendisine garip bir sandal hediye etti. Bu kaşifi ile evlendi. 

ları Yapmışlardır.. san.dalın dışı altından .ka. ~lı 
0

idi. K.ü. reklerinin el ile tutulacak yerlerin· I rilmesi düşünü Ü· 
Sinema memleketı de ıse gayet büyük, ırı ıncıler goze çarpıyordu. 
Ho livud'un bir iki _,- yordu. 

saat ilerisindeki Sarn Oiago'da en 1 hut vahş~lerle m_uharebeye tutuşun- ', Altm ve incili sandal 
d l · d b" · d ca bu kopeklerı onların üzerine büyük eniz üs erın en ırı var ır. j 

S on seneler zarfında nazarla· aldırtıyı>rdu. 

rını üzerine çevirdiği Pasifik Ok- _flk lspanyol vali 
yanusu dünyanın en büyük denizi· 
dir. O kadar \d, yeryüzüneki bü
tün karalar biribirine eklense vü
cude gelecek muazzam kıta gene 
Pasifik denizinden pek küçük kalır. 

Pasifik Okyanusunu baştan başa 
keşfetmek insanlar için bir takım 
tüyler ürpertici hadiselere sebep 

olmuştur. 
Avrupalıları Pasifik · Okyanusu 

kıyılarına sevke<len en büyük hırs 
gene altın olmuştur. 

Kristof Kolomb'dan sonra 
Amerikaya seyahat eden Balboa 
adındaki seyyah bu yeni kıtanın 
Atlııntik sahillerinden garbe doğru 
ilerlemeğe başlamıştır. B11 sırada 
Balboa ras geldiği vahşilerin elin· 
de pek çok altın görmüştür. Vah

şiler, ellerindeki bu kıymetli sarı 
madenleri Avrupalıların kendileri· 
ne verdikleri çıngırak vesaire gibi 
ufak tefek eşya ile değişmeğe can 
atıyorlardı. 

Hatta bir vahşi kabilesi reisi 
kulübesindeki altıudan yapılmış 
bütün eşyasını Balboa'nın adamla· 
rına hediye etmiş ve mukabilinde 
hiç birşey istememiştir. Avrupalı· 
lar bunları paylaşırlarken biribir· 
lerıle kavgaya tutuşmuşlardır. 

hesapsız altm 
B unu gören vahşi reisi ken· 

di dilini çat pat anlatmağa 
bJşl .. yıın seyyahlardan birine: 

- Böyle adi maden parçaları 
içi" ~avga etmek yakışır mı? Ma
derr 1 i, bunlardan fada fazla ele 
g eçirmek sizi bu kadar memnun 
edı 0 • () halde ben sizi buradan 

y d b- - k d .. çok u .... ~ ,r } r e, uyu enıı.ın 

Keşfettiği .yerleri. l"pan~a 
hükiımetıne hedıye etmış 

ti. Balboa daima dolaştığı için 
1 s p an ya hükQmeti onun keş· 

fettiği yere Pedraryas adında bir 
vali tayin etti. 

Pedraryas'ın Donna lzabella 
adında güzel bir zevcesi vardı. 
Bayan lzabella kocasına pek düş-
kündü. Karı koca evlilik hayatla
rında biribirlerinden hiç ayrılma· 
mışlardı. Halbuki o zamana ka· 
dar Avrupadan Amerikaya hiç bir 
kadın gitmiş değildi. Henüz yeni 
dünyaya beyaz derili Avrupalı bir l 
kadın ayağı basmamıştı. 

O vakitler kadınların öyle kor
kunç maceralara girişmeııi, vahşi· 

Jerle her dakika gırtlak gırtlağa 
gelinen yerlere götürülmesi yel

kenli gemi ile uzun seyahatlar 
yaptırılması bir çılgınlık addedili
yordu. Lakin Donna lzabella çok 
vefakar bir zevce idi. Ne olursa 
olsun koca!lından ayrılmak istemi· 
yordu. 

Nihayet yola çıktılar ve Ame 
rikap geldiler. Donna lzabella 
Avrupadan Amerikaya gitmiş ilk 

kadındır. 
Pedraryas ile karısı Donna 

lzabella geldikten sonra 'ieyyah 

Balboa Büyük Okyanusun meçhul 
noktalarını keşfetmek için bugün· 
kü insanlara bile hayret verecek 
müthiş bir teşebbüse girişmiştir. 

Pasifiğe gemiler 
geçirtiliyor 

Cüretkar seyyah Pasifik kıyıla· 

rına geldiği zaman buralarda 
gemi inşa edecek malzeme ve İm· 

Balboa gemilerini Büyük Okya· 

nus kıyılarına getirdiği zaman 
oradaki vahşi reislerinden biri ken
disine garip bir sandal hediye etti. 
Bu sandalın dışı altınlarla kaplı 
idi. Küreklerinin el ile tutulacak 
yerlerinde ise gayet büyük, iri in· 
ciler göze çapıyordu. . 

Balboa sandalı kendisine hedı· 
ye eden vahşiye sordu: 

- Bu incileri nereden buldu· 

nuz? 
Vahşi eliyle Pasifik enginlt>ri· 

ni göstererek: 
- Uzaklardaki adalarda ... «ln· 

ci adası » oda ... 
Bu sefer de Balboa lnci ada· 

sını keşfetmek için yola çıktı. 
Ll't.kin müstakbel kaympederi 

ona fena halde kız.nuşll. Kendiainl 

dinlemiyen seyyahı, Panarııaya dö

ner dönmez öldürttü. 
Balboadan sonre& Pasifik birçok 

seyyahların gittiği yer oldu. Buna 
rağmen büyük denizin üzerindeki 
adalarda ve sahillerinde hala bir 
takım ilmi keşfiyat devam etmek· 

tedir. 

Ziraat mektebi mUdUrU 
lzmire tayin edildi 
Şehrimiz ziraat mektebi müdü· 

rü Muzaffer Erden lzmir ziraat 
mektebi muallim ve müdürlüğüne 

tııyin edilmiştir. Ziraat mektebi 
müdürlük vazifesini müdür mua· 
vini Nebil Alhnel yapacaktır. 

Bir tayin 
Ankara 1 (Hususi muhabirimiz 

den) - Mülkiye müfettişlerinden 

Hikmet Soymen uçuncü umumi 
müfettişlik yabancı işler müdürlu· 
ğüne tayin edildi. 

Bir katil idama 
mahkllm edildi 
-- Ankarada bir kuru yemişçiyi öldü 

ren ve kardeşini yaralayan Osman 
Fehminin muhakemesi bitirildi. 

--
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi 

Osman Fehmi Adanır adında 
bir meznunun idamına karar vu-
miştir. 

Osman Fehmi Ankara•da Ak-,. . 
köprü'de oturan kuru yemişci A· 
dem Beriş'i öldürmekten ve kar. 
deşi lbrahim Berişi' de öldürmeye 
teşebbüsten suçlu bulunuyordu. 
Karara bağlanan bu davaya sebep 

olan hadise şudur: 

Osman Fehmi '1undan bir 
müddet evvel kuru yemişci Adem 
ile kardeşine 2000 liraya bir ev 
satmıştır. Fakat ev kendisine ait 
olmakla beraber arsa İş Bankası· 
na aittir. 

Kurı.ı yemişçi kadeşler evle 
birlikte arsayı da iş Bankasından 
satın alıyorlar ve bedelini Banka· 
ya tediye ediyorlar. 

Günün birinde Osman Fehmi 
lbrahim'e müracaat ederek evin 
fiyatı üzerinde yapılan pazarlıktan 
caymasını teklif ediyor. lbrahim 
itiraz ediyor. iş mahkemeye intikal 
ediyor. 

Hukuk mahkemesinde kuru 
yemişçi kardeşler davayı kazanı
yorlar ye temyiz Mahkemesi de 
kararı tasdik ediyor. 

Aleyhine verilen bu kararı 

haber alan Osman Fehmi pazar· 
lıktan vaç geçmeleri için yeniden 
lbrahim ve Adem'e araya vası ta· 
lar koyarak müracaatta bulunuyor, 
Bir cumartesi günü sabahleyin iki 
kardeşin kat'i ret cevabını alınca, 
akşam üzeri Akkökrü'ye gidiyor. 
Ademle İbrahim'in yolunu bekli. 
yen Osman Fehmi ansızın iki kar· 
deşin karşılarına çıkıyor. Ademi 
öldürüyor ve lbrahim'i de yaralı· 
yor. 

Civar noktada bulunan poli.s 
memuru ve halktan bazı kimseler 
katili yakalamağa muvaffak olıı· 
yorlar. Müddeiumumilik işe el ko
yuyor. 

Yapılan tahkikatı müteakip 
ankara Ağır ceza Mahkemesinde 
bakılan bu dava karara bağlandı. 

Heyeti hakime reis Sabri Yol 
daş, aza Lebib Altıok ve aza Re
şat Bayramoğlu'ndar. terekküp edi· 
yordu. iddia malraınmı da müddei· 
umumilik muavinlerinden Zihni Be· 
til işgal ediyordu. 

Dün ö&"leden sonra müza"ere· 
ye çekilen heyeti hakime akşam 

üzeri hükmünü tefhim etmiş ve 
Türk Ceza kanununun 450 inci 
maddesinin 4 üncü bendine göre 
Osman Fehıni Adanır'ın idamına 
karar vermiştir. 

Beyazıt ku esinde bir 
ask cürmümeşhudu ! 

lstanbul 30 ( Husus'i ) Geceleyin Beyazıt kulesine çıkarak orada 
sevişen bir kızla Münir adında bir genç, kult>de rüıniime~hud halinde 
yakalandılar. Bunları yakalıyan polis Şükrü, kendilerinden beş lira rüş· 
vet isteıniı, gencin ll:z.erinde ancak llç lirn çıkhğından, diğer iki liraya 

mukabil saatini de rehin olarak almıştır. Münir, bugün saatini almağa 

gittiği zaman polis Şükrüyü de cürmümeşhud halinde yakalatmış tır. 

Tenis Turnuvamız 
bugün sona eriyor 
Tenis turnuvamız bugün sona 

erecektir. Şimdiye kadar tanınmış 
teniscilerimizi toplayan turnuvamız 
büyük alaka görmüştür. Adana te
nis hayatına ( bugün ) turnuvası · 
nın en çok tenisçi toplamış 

bir spor hareketi olduğu nu görm· 
ekle bahtiyarız. 

Temenni ederiz ki bundan sonra· 
ki turnuvalar keyfiyet ve kemiyet 
itibariyle daha değr.rli olsun 

Bugüne kadar elde dilen ne· 
ticelere göre ( Adana gençlik ku· 
lübü ) en fazla tenisci ile turnuva· 
rnıza iştirak etmiş ve daha çok 
neticeler kazanmıştır. 

Bu akşam son musabakalar 
yapılacak ve yarın umumi tasnife 
göre dereceler ve galipler gazete· 
mizde ilan ·edilecektir. 
Siyasal bilgiler okulu-

na talebe kaydı 
Siyasal bilgiler okuluna talebe 

kaydına 20 Ağu~tosta başlanacak
tır. Kayıtlar . 20 Eylule kadar de· 
vam edecek, 25 EylOlde seçme 
imtihanları yapılacaktır. Bu imti· 
hanlar Türkçe kompozisyon ede· 
biyat, cografiya, hayvan ve nebat 
fiz.yoloiisi, riyaziye, felsefe içtima
iyat, yabancı dıl derslerinden ola-
caktır. 

.1 P O L 1 T 1 K A f 

F rarrısız İmpa
ra torluğunuiı 
tasfiyesi 

Yazan 
A. Ş. 

Esmer 

İngiltere impara· 
torluğundan son· 
ra Fransız ioıpa
ratorluğu dünya· 
nın en geniş İm· 

paratorluğu idi. Napolyon muba· 
rebelerindeki mağlubiyetleri üze· 
rine müstemlekelerinin büyük bir 
kısmını kaybetmiş olmalarına 
rağmeı1, Fransızlar, Uzak ve Ya
kın • şark ile Afrika ve Amerika 
kıtalarına şamil geniş bir impa· 
ratorluk kurmıya muvaffak ol. 
muşlardı. Restorasiyon'un son 
günlerinde ellerine geçirdikleri 
Cezayir müstesna olmak üzere 

t 

bu imparatorluk Üçüncü Napol· 
yon ve üçüncü cumhuriyet de· 
virlerinde kurulmuştu. 

1904 itilafının imzası gününe 
kadar lngiltere ile rekabe;t halin· 
de bulunan Fransa, bundan son
ra siyasi mukadderatını lngilte. 
re'ye bağlamış ve dünyanın en 
büyük iki imparatorluğu, geçen 
seneye kadar en sıkı bir işbirliği 
halinde yanyana yaşamışlardır. 

F ransa geçen sene yıkılıp da 
Almanya ile mütareke im. 

zalarken, kırk seneye yakın bir 
zamandanberi devam eden bu 
işbirliğine nihayet vermekte idi. 
Bununla beraber, lngilizler, Fran· 
sız imparatorluğuna karşı vaziyet 
almak istemediler. Çünkü kendi 
geniş İmparatorlukları, Fransa ile 
işbirliği yaptıkları seneler zarfın
da sarmaş d o la ş F r an s ı z 
İmparatorluğunun içine karışmış· 

tı. İki İmparatorluk emniyetlerini, 
biribirine dayamış bulunduğundan 
Fran51ız imparatorluğu parçala~· 
dığı takdirde kendi imparator
luklarının da tehlikeye düşece· 
ğinden lııgilizler korktular. 

Bu endişenin yerinde oldu· 
gunn anlamak için lngiliz ve 
Fransız menfaat ve alakalarının 
bazı temas no\Ctalarını göz önü
ne getirmek kafidir. 

Yakın şarktaki Fransız ve 
İngiliz menfaatlerini biribirindeıı 
tabii bir hudut değil, mevhum 
bir çizği ayırmaktadır. Fransaya 
ait petrolün kaynağı lngiliz nü· 
{uzuna tabi topraklardadır. Ve bu 
potrol bir pip ile Fransız müs· 
t emlekesine sevkedilmektedir. 

Uzak· şark'taki Fransız vo 
İngiliz müstemlekelerinin emniye. 
ti de biribirine istinat ettirilmiş· 
tir. Afrika'da Togo ve Kamerun 
gibi müstemlekeler geçen harbin 
mirası olarak iki imparatorluk 
arasında paylaşılmıştır. 

F r.~~sa'nı~ lngiltere ile işbir
. lıgıne nıhayet vermesi, ln
giltere'nin Avrupa kıtası üzerin· 
deki nüfuzu bakımından ziyade, 
müstemlekelerdeki bu vaziyet 
bakımından lngilizleri endişeye 
düşürmüştü. 

(Devamı üçüncüde) 

k a • · eyim. Oradıı bu enarm ~ 

d l cı 0 kadar çok var ki, ma en er ~ .. 
ahali bütün ev eşyasını, su kova- 11 ROMAN: 91 DiKTATÖRDN ASKI .. l larını bile şu sarı şeylerden yapar. 

~=======;;;~================================NAKLEDEN:F'ethi/(ardeş========:~ Vahşi bu sözleri ile büyük 
Bahrimuhit kıyılarını kasdediyordu. 
Bnlboa oralarda hem müthiş altın 
bulunduğunu ve bir de büyük <le· 
niz olduğunu haber alınca hemen 
garbe doğru büyük bir seyahate 

Mariya tosdik ett!: 
- Evet. 

Ve kısa bir sükOtu müteakip ilave 
etti: 

yretle baktılar. 
ilk mukabelede bulunan Ronald oldu: 
- Ah hayır Mariyal sen yapma, bu 

işi sen yapma! 
- Bu işi yapabilmek için en müsait 

canavarın karşısında ne ıstırap çektiğimi 
biliyor musunuz? 

Kendisini elimle öldürmek istediğim 
halde ona itaat etmenin, nazikane ... cevap 
vermenin, onun için çalışmanın ve kendi 
sine sadık görünmenin bana ne kadar acı 

kırığı zabtetmeğe mavaffak olamadı: 
- Evet hatırlıyorum. 
- Sizin gibi malumatlı, zeki ve 

h~ssa çok cesur bir kıza ihtiyacımız 
dı. 

bil-
var· 

karar verdi. 
O zamana kadar hiç kimse 

Amerikanın öteki tarafında büyük 
bir deniz olduğunu düşünmemişti 
bile... Balboada hem hesapsız al· 
tınlnra kavuşmak, hem de Amcri· 
kanın öte tarfındaki büyük denizi 
keşfetm k için kazırlıklara bı .Jladı. 

Kendisine bundan bahseden 
vahşi reisini va{tiz ettirip ismini 
Don Karlos koydu. Onu yanına 
alıp yola çıktı. O günü 1513 se
nesi eylülünün tam biri idi. 

Balboa yolda vahşilerle sayı· 
sız muharebeler yaptı. Akla haya 
le g elmiyecek müthiş maceralar 
geçirdi. Y alnı:ı: bir gün içinde bu 
seyyahın hin vahşi öldürdüğünü 
seyahat kıtapları kaydederler. 

Bu arada dik dağlardan ka· 
yalıklardan bin bir mü.şkilatla iler 

liyorlard ı. 
Böyle, günlerce yürüdüler. Ni 

hayet 11zaktan •muazzam bir deniz 
görününce Bolboa ve arkadaşları 
tıpkı ilk defa Amerikaya ayak ba 
aan Kristof Kolomb gibi yere ka· 

- Zaten böyle bir teşebbüsten fayda 
da beklenemez. 

Taldek avlarını kaçırmaz, 
Yeni bir sükOt ... hepsi bu fikrin doğ· 

ruluğunu? ta5dik ediyordu. 
Fiikat Ronald birden isyan etti: 
- Bununla beraber arkadaşlarımızı, 

kurtamak için hiçbir teşebbüs yapmaks1• 

zın, ölüme terkedcmeyiz. 
Etmemeliyiz! 
Za.vallıları aldığı cevap, meyusane iç 

çekişleri oldu. İhtiyar mırıldandı: 
- Heyhat! Kurtaramıyacağız, elimiz. 

den hiçbir şey gelmez. 

Ronald güzel kuzunine dönmüştü: 
- Mariya onları ölüme bırakamayıı 

değil mi? Sen bir şey yapamaz mısın? 

Mariya ayağa kalktı. hafif ışığın eski 
bir heykel manzarası verdiği sararmış 
çehresi mertçe kararın ifadesini taşıyordu 
gözleri isyankar bir ışıkla parlıyodu. 

Sakin göstermeğe çalıştığı fakat hi· 
ddetten titriyen bir sesle teklif etti: 

- ister misiniz. taldeki ödüreyim? 

Altı ihtilalci, kontes bolsbera-, dikta
törü öldürmek teklifile karşılaşınca ona 
ayni zamanda hem hayranlık, hem de hı-

vaziyette bulunan benim ... 
Haydi cevab veriniz, onu öldürıneıni 

istiyor musunuz ? 
ihtiyar cevap verdi: 
- Hayır. 

Genç kadın, kendisinde bir IQtuf e
sirgenmişçesine, mütee5si. 5ordu: 

- Niçin? 

ihtiyar adam onun yanına geldi ba. 
baca bir şefkatle ellerini tuttu: 

- Cesursun yavrum ve sana bilhas· 
sa teşekkür ederiz. Fakat teklifini kubul 
edemiyeceğiz. 

- Niçin? Hayatımı bu gaye uğruna 
fada etmeği çoktan göze almış bulundu-
ğumu biliyorsonu7. • 

- Biliyoruz ve gayemize faydası ola 
cağından emin bulunsak bu fadakiirlığı da 
istemekte tereddüt etmiyeceğiz. 

Fakat Mariya şimdi hayatın bize öl. 
mekten daha faydalıdır. 

Mariya içini çekti. 

- Y aşamal- bana ölmekten daha 
i'ÜÇ geliynr. Biraz evvel düşmanımızın 

alkışlanmasına tahammül edemiyen sizler, 
benim herrün ıarayda nefret ettij'im bu 

geldiğini anlamıyor musunuz? 

Yemin ederim ki katil olmak casus 
olmaktan bana daha kolay gelecek! 

Mariya heycanlalımıştı, gözleri yaş· 

lıydı. 

ihtiyar asilzade, onun elleri içinde 
tuttuğu ellerinin titrediğinini hissediyor. 

du. 

- Oturunuz Mariya.. Sakin 
ve beni dinleyiniz. 

olunuz 

Evet, sizin gibi temiz ve dürüst ah
laklı biri için bu işin ne kadar güç oldu
ğunu biliyoruz. Fakat gaye için en fay
dalı şekil budur. 

Taldeki bu sırada öldürmek onu maz· 
!Om mevkiine geçirmekten ve kendisi ka· 
dar zalim olan maiyetinden birisinin dik· 
tatör mevkiine geçmesini temin etmekten 
başka bir şeye yaramaz. 

Yabancı bir memlekette mülteci ola· 
rak ıstıraptan ve sefaletten ölen muhte
rem babanıza ağladığınız sırada sizi bulu 
şumuzu hatırlayın Mariya ... 

Mariya başını önUne ij'di vo bir hıç· 

Silvanyaya dönebilmeni:ı için size 
sahte nüfus evrakı temin ettik. Sizi, 0 

zaman istifade ettiğimiz bazı hamiler 

sayesinde saraya alelade bir katip 
olarak yerleştirdik. 

Siz bu işe girer girmez rolünüzü 

fevkalade yaptınız. Teldekin kitibeliğine 
kadar yükseldiniz. 

Şimdi sayenizde onun bütün projele· 
rini biliyoruz ve intikamımızı en emin 
şekilde hazırlamak imkanlarına malik bu
lunuyoruz. 

Fakat vazifeniz bitmedi Mariya .. Tal. 
deki bir köpek gibi gebertmeden önce 
bize, onun memleketi felakete sürüklen· 

t' diğini kati bir şekilde isbat eden sarih 
bir delil, inkarı gayrikabil, eliyle yazılıp 

imzalanmış bir vesika lazım ... 

Böyle d e 1 i 1, elde edwıek sa· 
dece rejimin bütün muhalifleri ayaklan· 
maz, aynı zamanda Taldekin eski arka· 
daşları da kendilerine ihanet edildiğini 

anlayarak isyan ederler. 

l Devamı ••r] 



4' --

• 

--- . 

2 Ağustos !941 

- 39 
Bu adam ne diyordu, ne biçim ı 

konuşuyordu, türkçe konuştuğu 
muhakkak olduğuna göre kendisi 
neden anlamıyordu; delirecekti. 

- Bağa bah Beyzade Ali a· 

ğabeyl 
- Emret sultanım( 
- Dabanını yalayen; nasıl go· 

nuştun?. 
- Türkçe be moruk •. 
- Ben neden anlamayom? 

Sakın imam suyu gene çarpma· 

sın? 
- Yok be yahu ... Benim ko

nuştuğum lisan türkçenin elenika· 
sıdır. Kolay kolay öğrenilmez; pe
derden tahsil edersin .. 

- Peder elendi biliyo mu ? 
- Elenikanın daniskasını ça-

kar. 
- Amanın gayrik; nesini çe

kar dedin? .. 
Kibrit çakar. bir; çak· 

mak taşı çokar, iki eline düşerse 

ayıya nal çakar, üç ... 
Bu muhavere ortalığı kırıp 

geçiriyordu. Yaşlı SazLonadan yav
rucuk Estere kadar hazırun öyle 
gülüyor, öyle gülüyordu ki Havız 
Mıstıva dayanamıyarak sordu: 

- Ne gülüyor bunlar be? 
- Ne gülecekler?. Senin ele-

nika daniska türçe bilmeyişine ... 
- Kendileri biliyo mu sanki? 
- Bunların hepsi <le kan kır· 

mızı, süt beyazdır. Pederden tah
silleri var. 

- Allah, Allah ... 
- Ne sandın salozların mo-

lozu? 
- Buyur? 
- Ye de karnını doyur.. 
Bu cevap üzerine Hafız Mus

tafa sofraya baktı, bomboştu. 
- Ne yiyeceğim? .. 
- Burada Hayganuşun kökü-

nü, peder efendide de Jihanaların 

kökünü ... 
Havız Mıstıva yine bir şey an 

lamamıştı amma cahilliğine gül· 

dürmemek içi: 
- Olur .. 
Cevabını verdi ve bu cevabla 

kahkahaların haddülgayesini bul
masına sebep oldu. 

Uzatmıyalım; Yahudi kızla-

rının 

yel.. 

Hafuz, yine yel. 
Hafuı., bizi unutma. 
Hoca , ayağın düşüna 

- için yitsin hoca, yarın yı
ne yel, yine içelum ... 

Teşyileri arasında hep 
ber halkarak Yabudbaneden 

bera
çık· 

tılar ve içlerinden birisi sürücünün 
yanına oturmak suretile bir araba· 
ya atlıyarak aşağı mahallenin yolu 

nu tuttular. 
Gavur imamın muhterem med

rese ve yolculuk refiki, « peder » 
efendinin banesi » niyetine Sakız
lı Eleninin karhanesine götürüldü
ğünün zerre kadar farkında olmak

sızın, gidiyordu. 
Memnundu i çünkü razzakı 

alem işte şu Hafız Mustafa kulu
nu dahi düşünerek kendisine bir 
geçim kapısı açmıştı. Artık pe
der efendinin hanesinde beş vakit 
namaz kılıp mukabilinde elli tabak 
yemek zıkkımlanmak vardı. 

Arada, sırada idgamı maalgu· 
nne ile kalkaleyi ihmal etmeden 

vedzeler yumurtlamak suretile pe· 

der efendinin teveccühünü kazan· 

mağa çalışacaktı. 
- Elyumurta vessucuk ........ 

ku, gayet leziz şeved der sahannn. 
Gibi hem ilmi, hem begayet 

latif cümleler icad ederek herkesi 
Havız Mıstıvanın okuyuşu vechile 
enkeşt bertavanı hayret bırakmak 
az marifet miydi? 

Şu medrese yaman şeydi val
lahi... Adam bir taralınc\an cahil 
gıriyor, öteki tarafından allame çı· 
kıyordu. Hafız Mustafa neler; ne· 
ler de neler okumamıştı: 

Emsile, bina, batta isaguci ... 
Ahmediye ile Muhammediye 

de birinci idi. lsaguci mürekkep 
kelimesinin yunanca « eçi, ego, esi 
den teşekkül ettiğini su gibi bili

yordu. Gerçi : 
- Aletün kanuniyyetün ta'si

mü müraatüha ezzibni anilhatai fil
fikir .. 

Diye bir şeyler de ezberlemiş 
se de, huda kusura bakmasın, ma
nası aklından çıkıvermişti. Zihni 

oderece açık talebedendi ki bir 
güo « Nasare » yerine « pazare » 

Jİ ta1ril etmiş ve hocasına : 

YAZA"----
bcl~ 

)1 

BUGÜN 

Fransız imparator· 
luğunun tasfiyesi 

(Baştarafı ikincide) 

-
LoSnodnraRlus( ateab·) SMOLENSK' TE kavemetinden son- ,... _________ _;;_ ___ _ F ransııhr da öyle anlaşılyor 

ra hadise 1 erin J Q p O n y Q I ki, imparatorluklarıııa dayanarak 
A 1 m an - Rus / Fransayı kurtarmak için Almanya 
ihtilafı hakkında A 1 

ligi , Smolensk 
mıntakasında Rus· Sokak "k i e mütarekeyi imzalamıya karar 

Mihver devletle- merz aya vermişlerdi. lngilizlerin endişeleri !arın yaptığı hii-

cumlar neticesin- -

- Aşkolsun Hafız Mustafa ... 
Dedirtmişti. Şaka değil : 

rinin beyanatında 
de Alman kıtala· h b • husule getirdik-
rının evvelce iş- a r 1 leri eda değişmesi 

f arzz"ye Verdz" ne derece yerinde ise, Fransızla· 
rın hesapları da o kadar yanlış 

Pazare, yepzir ü, pazren, pazi · 
lem yepzir, lemma yepzir, üp· 

gal etmi~ olduk· dikkati celbetmek· Amerikan Topce- çıkmıştır. 
Fransız müstemlehleri başlı· 

ren ları bazı mevzileri tedir. 
terketmek mecbu· Ruslar, köprüleri UÇU• B 

kerinin bombala· ca dört mıntaka olarak mütalea 
zür pezreten ... 

riyetinde kaldıkla- ra,.ak Din ye perin kar• h u mb uahzzakm mu-
nışı hAdisesi böy- edilmelidir: 1 - Alrika'da 2 -

Diye işi biçimine getirmek ta 
lebei ulamdan her babayiğitin ka

rı değildi. 

ş h .1. t'l are e a kında 
rını göstermekte- ı sa ı ıne geç ı er B ·ı k 1 .• 

lece Kapandı. Yakın şark'ta 3 - Uzak şark'ta 
rı aoya anaa ını Vaşington 1 a.a - D.N.B. 4 - Amerika kıtasında. 

Dahası var: Hafız Mustafa 
dir. Ruslar bu hü-BU ha Al aksettiren Times 
cumları esnasında rp, man- aazet . .. 

Hariciye nazırı vekili Sam. Fransa'nın evvela Almanya ile 
ner Vels, B'rleşik Amerika bükü- bir mütareke imzalaması ve sonra 

« Vedduha » daki « vav » ın yan 
lışlıkla kelimenin başına yapıştığı

nı, « duba » nın da her halde dua 
olması lazım geldiğini, ilamaşallah, 
hiç kimseye sormadan kendiliğin· 

den buluvermişti. 

.. o esıne gore , 
düşmanı agır za- •• d f Temmuza kadar 
yiata uğratmıılar- yanın mu a aası Almanlar Lening· 

metinin, Tutivilla Amerika topçe- da mihver devletleriyle işbirliği 
\cerinin bombardjman1 dolayısile l yapmak kararını vermesi, ngilte-
Japon hükümetinin resmen vermiş reyi bu dört mıntakanın üçünde 
olduğu tarziyeyi kabul ettiğini pek nazik bir vaziyete düşürmüş-
bildirmiştir. Bu suretle hadise 

dır. h b• • • f rad'ın pek yakının· 
Bununla be· ar ı ımış • da tehdit, Kiyef' 

raber Almanlar in işgal edileceğ-i-
yakında yeni mu· Göbbels, Almanlar ni ve Moskova 

tür. Alrika'daki lnailiz ve Fransız 
kapanmıştır. & 

menfaat ve alakalarının müdafaası 
Vaşingtondaki Japon büyük Dünyanın düz olduğunu, ökü· 

zün boynuzuna istinat ettiğini, ö
küzün bir bal•k sırtında otladığı

nı , balığında « Kal » dağının 

üstündeki Kef gölünde yüzdüğünü 
yer yüzünde mikrop olmadığını, 

hekimlerin sahtekar, muharrirle· 
rin zındık, çatalla yemek yiyenle· 
rin cehennemlik olduklarını , Uğru 
Abbas, Çevirgel dualarını. Hazre
ti Veyselkarani efendimizin Kay
seride doğup Frengistanda vukıı

bulan « hayber » muhuebesinde 
şehid düştüğünü ve « söylemez 
yalanı , yemez haramı » olduğu. 

nu bilen bir adama cahil denemez· 

vaffakiyetler elde kendi aleyhlerinde yolunun açıldığını 
edeceklerini ilan- olabilecek arazi ka- ima etmekteydi-

Fransa ve İngiltere arasında as
elçisi Namura, hükümetioin tarzi- keri sahada bir işbirliğine istinat 
yeleriyle beraber bir de tazmi- ediyordu. 
nat teklifinde bulunmuş ve istik-

dan geri kalma- 1 
maktadırlar. l'a- zancı istemiyorlar, er. 

balde bu gibi hadiselerin teker- Bu işbirliğine nihayet verilir 
rür etmesine mani olmak için verilmez, ltalya, lngiliz Somalisi'ne 

d "ı Fakat b u a Ü n 
kat bu sefer ihti· Y O r 6 

Ruslar hala lıu 

tedbirler alacağını temin etmiştir. karşı harekete geçerek bu müs· 
Assosiyeted Prese göre, Ja- temlekeyi istilası altına almıştı. 

yatlı hareket ederek bu muvaffa- şehirleri ellerinde bulundurmakta-
kiyetler için bir tarih tayin etmek dır. Bunun için Göbbels « Alman. 
imkanı olmadığını ilave etmekte- lar kendi aleyhlerinde olabilecek 

dirler. arazi kazancı istemiyorlar » de· 
pon büyük elçisi Namura, Velisi Diğer taraftan garbi Akdeniz'de 

lngiltere'nin vaziyeti zorlaştı. 
ziyaret ettikten sonra, iki memle· 
ket arasındaki iyi münasebetleri Fakat lngiliz1er Afrika kıtası 
idame ettirmek için elinden ge. üzerindeki vaziyetlerini kendi mc· 

Bu ihtiyata sebep harekatın mektedir. 

gittikçe muğlak bir mahiyet alma- Üzümlere yetişemediği için 
sı ve Rus askerlerinin gösterdiği çok ham olduklarını ileri süren 
şiddetli mukavemettir. masaldaki tilki gibi na2iler, Clau- len her şeyi yapacığını söylemiş· saileriyle ıslah etmeğe muvaffak 

tır. oldular. Yakın-şark'ta Fıransa'nın 

di. 
Alkolün tesirile yobazın mu· 

hayyelesi muttasıl i~liyordu : 
Yarın ramazanda kürsüye 

çıkarak cemaata hitaben : 
- Ya ehli İslami 
Hitabından sonra viza nasıl 

başlayacağını düşündü ve ağzın

dan gayri ihtiyari bir: 
- Amanın gayrik .. 
Nidası fırlayıverdi. Deminden 

beri Havız Mıstıvanın hayaJata da· 
!ışını seyreden Ali Ağabey, yalak 
yobazın bu feryadı üzerine sordu: 

- Hayrola imanım, rüya mı 

gördün ? .. 
- Aah .. 
- Öyleyse ne diye bağırdın? 
- içimden guruntu ettiydim 

de ... 
- Kuruntu iyi şey değildir, 

adamı buruntuye uğratır ... 
- Yaaaa!. .. 
- Evet ... 
Araba, nihayet şimendifer ray

larının üstünden sarsılarak geçtik

ten sonra solda bir sokağa saptı 
ve bir evin önünde durdu. 

Bu sokakta diğer sokaklara 

benzemeyen bir levkadelik vardı. 
Bilaistisna her evin önünde müte
addit fenerler yanıyor, her evin 
balkonundan süslü ve renkli ka· 
ğıtlar sallanıyordu. Köşe başların· 
da, kapı önlerinde çalınan lalar· 
nalarj 

Aman Eleni 
Kavgasto yeni 
lsto mahallasu 

{Devamı val"j 

Bundan başka Alman makam- • sevitz in nazariyesi mucibince stra-
ları, demokrat efkirı umumiyeleri- tejinin gayesi düşman ordularını 
ni parçalamak için ileri sürdükleri hududa yakın bir yerde yok etmek 
bir iddiadan da vaz geçmek lazım- ve hasmın mukavemet kuvveti kı· 
geldiğini anlamış bulunmaktadırlar. rılmadıkça düşman arazisinin içine 

MalQm olduğu üzere Almanlar ilerlememektedir, demektedirler. 
Bolşevizme karşı bir melküre har- Smolensk'te sokak 
bi yaptıklarını iddia etmekte idiler. 
Bu husustaki siyasi manevraları 
şimdi tamamiyle akamete uğramış 
bulunmaktadır. 

Rus - Alman harbi, Al-
manyanın müdafaası 

harbi imiş ! 
Malal ve y a r a 1 ı askerle 

dopdolu trenlerin cepheden döndü
ğünü gören Alman milleti karşısın
da mefkQre harbi teranesinin iyi 

bir propaganda olmıyacağı anlaşıl·, 

mıştır. Bu sebepledir ki şimdi Al
manya'da Rus - Alman harbinin, 

Almanyanın müdafaası için yapılan 
harp olduğu söylenmeğe başlanmış· 
tır. 

Moskovaya yapılan bava akın
larının çok mükemmel bir müdafa· 
a ile karşılaştığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan bombardJmanları 

gözleri ile görenlerin anlattıkları
na göre Rus halkının kuvvei ma

neviyesi mükemmel olup herkes 
azim ve sükOnetini muhafaza et

uıektedir. 
Müşahitler , vaktiyle Lond~a 

yeraltı şimendilerlerind~ ol~ugu 
gibi, Moskova yeraltı şımendıfer
lerinde de hayatın nasıl tanzım 
edildiğini anlatmaktadırlar. 

Göbbels ne diyor ? 
Londra 1 (a. a.) - Alman ta

arruzuna beş haftalık bir Rus mu· 

muharebeleri 

Vişi 1 ( a.a) - Oli: Smolensk 
in Almanlar tarafından işgaline da 
ir bu barbe iştirak eden askerler 
tarafından verilen izahata göre: 

Saat üçtenberi hiç kesilmiyen 
sokak muharebelerinden sonra sa· 
at 10 da şehir hücum edenlerio 
elinde idi. Sovyetler şehir şimalin· 
de Dinyeper'in karşı tarafına çe· 
kilmişler ve nehir üzerinıdei<i köp
rüleri uçurmuşlardır. 

Alman bava dafi bataryalar 

saat 12 ye doğru şehrin cenubuna 
girmişler ve Rus ağır topçusunun 
ateşi altında, tahrip edilmiş tank
lar, öJmüş atlar ve - otomatik ta. 
bancaların~n son kurşununa kadar 
ateş eden Sovyet erleriyle olan do 
lu ıokaklard.ın geçmişlerlerdir. 

Pazar meydanında toplar şar· 

ka sapmış ve Rus mevı.ilerini döv" 

mek için mevzi almıştır. 

Bu sırada öncüler Dinyeper 

köprüsünü tamire çalışıyorlardı. 
Diğer taraftan Alman piyadesi 

lastikten sandallara atlamış ve ak

şama doğru hasmın mukavemetini 

kırmağa muvaffak olmuştur. Din

yeper köprüsu tamir edilmiş ve 

Alman tümenleri şehre girmiştir. 

Fin limanlarının 
bombalanışı 

lngiliz-Fin münase· 
betleri henüz ke 
silmeden v u k u a 
gelmiş 

Helsinki 1 (a. a. ) - lngiliz 
tayyareleri şimal buz denizindeki 
Lina Hamari ve Petsamo Fin li
manlarını bombardıman etmişler

dir. 13u hücuma 30 kadar bom
bardıman ve avcı tayyaresi iştirik 
etmiştir. Rıhtım tesisatıı>a bomba

lar isabet etmiştir. Diğer bazı ha

sar da vardır. Hücum eden tay
yarelerden bir çoğu düşürülmüş· 

tür. 

Fin siyasi mahfilleri, 
buz denizindeki Finlandiya 

şimal 
liman 

larına iki memleket arasındaki dip· 
lomatik münasebetler henüz res· 

men kesilmemiş bulunduğu bir sı

rada lngiliz tayyareleri tarafındaıı 
yapılan hücumun doğrudan doğru 
ya hasmane bir hareket teşkil et· 
tiği kanaatındadır. 

Bu hücum haberi Helsiııkide 
büyük bir heyecan doğurmuş ve 
gazeteler ili.veler neşrederek ha· 
diseyi halka bildirmişlerdir. 

Helsinkideki siyasi mahfiller
de beyan edildiğine göre, Filandi· 
ya hariciye nazırı bu tecavüz ne· 
ticesinde hasıl olan vaziyeti tet
kik etmektedir. 

2~)7~~t~;r;; Evlenmek için serbest bırakılan nıahkô 
" . 

H arp esnasında her memlekette olduğu 
gibi lgilterede de şüpheli görülen bü

tün ecnebiler bir araya toplanarak nezaret 
altına alınmışlardır. 

Aşağıdaki vaka bunlar arasında bulunan 
Corc Jak isminde Çekoslovakyalı bir mülte· 
ciye aittir. Kendisi tevkif edildiği sırada isle 
isminde geçen bir Alman kızı ile evlenmek 

üzere idi. 
Halbuki, şimdi, o da, sevgilisi de aynı 

mıntakada nezaret altındadırlar. Fakat, burada 
evlenmelerine imkan yoktur. Bu vaziyet karşı
sında Jak evlenmelerine müsaade edilmesi için 

hükümete müracaat etmiştir. 

Bundan nihayet birkaç gün evvel kendi
sine hususi müsaade gelmiştir. Vaziyet hemen 
kıza da bildirilmiştir. HükOmet her ikisini de 
evlenel:>ilmeleri için iki saat serbest bırakmıştır 

Tabii bu havadise ikisi de sevinmişlerdir. 
Derhal en yakın belediye dairesine koşmuşlar· 
dır. Fakat gelgelelim şahitleri yoktur. Halbuki 

aradan vakit te geçmektedir. 

işlerin sıkıştığını gören Jak hemen otomo· 
bile atlayarak tekrar kendi hususi mıntakala
rına koşar ve buradaki Jandarmalardan iki ta
nesini yakalayarak şehadet etmek üzere evlen
me dairesine kadar gelmelerini rica eder. 

Vakit geçmektedir. Jandarmalar üniforma· 
!arını değiştirmeye, silahlarını bırakmaya bile 
vakit bulmadan hemen belediyeye koşarlar, 
evlenme merasimi de derhal yapılır. 

Tekrar geri döndükleri zaman iki saat 
dolmuştur. Jakın otomobilden iki silahlı Jan· 
darmanın nezaretinde çıktığını gören arkadaş
ları kendisine takılmaktadırlar. O ise: 

- Ne yaparsın, kısmetimde olanlardan 

kurtulmak 
onlara işim 

Ok Hür bırakildığım zaman y ... 
düştü, diye dert yanmaktadır. 

bile 

• 
Birbirlerini görmeden 
arkadaş olmuşlar 

Mister Yong 
ile 'llister Cak
son 'un arka
daşlıkları ga· 

yet enteresandır. , . . . 
Bu iki abbabin bırıncısı Amerikada, ikin

cisi de !ngilterede oturmaktadır. Her ikisi de 
kendi memleketlerinden çıkıp ecnebi memle

ketleri ziyaret etmem_işt'.•· T~bii bu böyle olun
ca bu iki arkadaş bırbırlerıni de görmüş de

ğillerdir. 

Fakat gelgelelim bu i.ki adamın da büyük 
birer merakı vardır· Telsız telgraf... Geceleri 
saatlerle makinelerin başında dünya istasyon· 
!arını bulmaya çalışırlar. 

Bundan iki sene evvel bir gece tesadüfen 
çalıştıkları istasyonlara rasgelir ve konuşmaya 
başlarlar. Bu; ertesi akşam, daha ertesi akşam 
da devam eder. Derken bu gece sohbetleri 
ihmal edilemez bir adet haline gelir. 

iki adam birbirlerine kendileri, aileleri, 

memleketleri hakkında mufassal malümat ve· 
rirler iki meraklı artık birbirlerini her gün bir 
düşman bombaları yağmaya başlar. Mister Cak
arada oldukları arkadaşlarından, ahbapların
dan daha yi tanırlar. 

Sözün kısası, birbirlerinin yüzlerini hiç 
görmemiş olan lngilizle Amerikalı dert ortağı, 
can kardeşi olnrlar. 

Gelgelelim, harp gelir çatar. lngiltereye 
son gene her gece geçirdikleri buhranlı gün
leri anlatmaya devam eder. Derken bir gece 

Mister Y ong kendisine şöyle bir teklif yapar: 
- Orada tehlike -altında olan kızlarını 

buraya, Amerikaya, bizim yanımıza misafir ola
rak gönder. 

Bu havadis çocukları fevkalade sevindirir. 
Senelerdenberi ismini işittil.leri Amerikalı da
yılarını görmek nihayet kısmet olacaktır. Ana
ları babaları, çocuklarının iyi bildikleri bir 
dostun yanına gideceğini bilerek sevinirler. 

Şimdi Mister Cakson'un çocukları Ameri
kada Mister Yong'un yanındadır ve muntaza
man babalarına hayatlarından ve Mister Yong
dan ne kadar DJemnun olduklarını yazmak
tadırlar. 

Fakat, bu lngilizle Amerikalı ancak bu 
harbin sonunda görüşmeyi ümit etmektedirler. 

• 
Bu uzun yolun kahra

manı deri tüccarı Rasi 
F arnum adında biridir. 
Farnum 1413 senesinde 

Amerikadan 
Leningrada 
yürüyüş 

Amerikanın Saint Louis 

şehrinden kalkmış, yürüyerek Leningrada ka
dar gelmiştir, Farnum sırtında 10 kilo yük 
olduğu halde Misuri ve Kolumbiya nehirlerini 
ve Okyanus sahillerini takip ederek Alaskaya 
gelmiş. Gene yürüyerek kış esnasında donan 
Berhring boğazını geçmiı ve Sibirya tarikile 
o zaman adı Petresburg olan Leningrada gel
miştir. Bu uzun seyahati esnasında ne bir 
nakil vasıtasına ve ne d_, bir hayvana binmiştir. 
O zamanları bu yürüyüş rekoru bir hadise 
olarak k:ar.!Jılanmış ve bunan tesiri olarak Rus 
çarı Farnumu 1 uzuruna kabul etmiş, kendisini 

mükila tla ndırmıştı r .' 

Mihver devletleriyle giriştiği işbir· 

liği, az kaldı lngiltere,nin bu mın
takadaki menfaatlerinin tasfiyesi 
neticesrne varacaktı. Fakat lngiliz. 
ler bu sahada vziyetlerini düzelt
mişe benziyorlar. Amerika kıtasın
daki vaziyete Amerika hakim bu
lunduğundan bu mesele lngiltere 
için bır kaygı mevzuu olmamıştır. 

Diğer taraftan Uzak-şark vaziyeti 
pek had bir salhya girmiştir. Bu· 
rada Vişi hükümeti, güya Hindi
çiniyi lngilterenin elinden kurtar
mak için Japonya ıle bir karışı· 
lıklı yardım muhaJesi imzalamıştır. 
lngilterenın ve Japonyanın bu sa
hadaki emellerı öteden berı malum 
olduğuna göre, Hindıçınıoin hangi 

taraltan gelebilecek bır tehlıkeye 

maruz kaldıgı kolayca anlaşılır. I' a 
kat Vichi, bir senedenberi takip 
ettıgi siyayet çarkının dişleri ara
sına kapılmış bulundugundan mih· 
ver tazyık.ına boyun egmek mec
burıyetındedır. Hakkık.atte Fransa· 
nın yaptıifı ış, Hindiçinı müstemle· 
kesini Japonyaya terk etmekten 
ibarettır. Atrika ve Yakın • şark· 
taki vaziyclı kendi mesaisiyle ıslah 
etmeğe muvvak olan lngıltere, U
zak - şarkta Japonyay .. karşı acız 

vaziyettedir. Şu halde hansa ile 
kırk küsür sene devam eden işbir
liga geçt:n yaz nihayettenırken, in· 
guterenııı mli.stemlekelerdeki vazı· 

yetler dolayısıte enuışeye düşmek
te hak.kı varmış. 

F'ansanın hesaplarına gelince; 

bunun tawamıyle yanlış çıktı

gı ve yürumnel.te olan bu yolun, 

1- ransız miıstemleke imparatorluğu· 
nun tasfiyesi gıbı bir neticeye va
racağı artık şüphe götürmiyen bir 
hakıkat olarak tebarüz etmiştır. 

Fransanın Amerika kıt.ası üze
rindeki müsteml~keleri Amerikanın 
nüfuzu altına geçmış bulunuyor. 
lngittere ile ışbırlıgı yapacak bir 
Fransa'ya Amerikanın, bu müstem
lekeleri iadeye huır olduğu kabul 
edilse de Mıhverın ortağı olan bir 
Fransanın müstemlekeler üzerinde. 
ki nüfuz ve bakimiyetini ılga ede
ceğine şüphe yoktur. 

Yakın-şarkta Suriye deGaulle' -
ün ve de Gaulle vasitasiyle her 
halde şımdilik, lngilterenin nüfuzu 
altına girmiş !.ulunuyor. Afrikada 
hattı iı>tuva miistemlekelerı de 
aynı vaziyettedir. 

Cibuti ise, lna-ilizlerin işgaller 

altına geçen topraıdarla sarılara' 

tecrit edilmiştir. Hiodiçini müster 

lekesi Japonlara bırakılmıştır. 

Binaenaleyb iiç kıtaya şar 

geniş bir imparatorluktan bug 
Fransanın elınde kalan topraklar, 
Şimali Afrika havzasına münhasır· 
dır. Şu halde koca bir imparator· 
luk bir sene gibı kısa bir zaman 
içince tasfiye edilmiştir. 

2 Ağustos 1941 
CUMARTESi 
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Her hafta daimi en güzel ve en büyük filimleri halkımıza sunan 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Yine müstesna bir program takdim ediyor. 
Halkımızın en çok seveiği cazip, şen 

ve nefis sesll gUzel yıldız 
f DEANNA DURBIN / in hatırası hiç bir zaman 
unutulmayan en mükemmel ve şahane temsili 

NiEi ~iEiKf Ef R ~f E'fY ... _ _...... ı ı Vı ı ı ı Vı ı 
Mıı s'ki, gençlik ve harkulade güzellikler filmi 

ILAvr·rLN: Heyecanlı ve büyük film 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

Baş DöndUrUcU çardaşları ve nefis balalaykalariyle 
sizi hayran bırakacak binbir harikalar filmi 

liE3 ANGO Pi TA ::lil 
Haruniye Düziçi Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 
Miktarı kilo fiyatı tutarı o o 7 ,5 teminat 

Cinsi asgari azami lira kr. lira kr. lira kr. 

Un 65000 7000(1 15 10500 00 837 50 

Sadeyaıı 2500 3000 1 30 3900 00 292 50 

Bulgur 2000 3000 12 360 00 27 00 
Kurufasulya 2000 3000 25 750 00 56 25 
Keçieti 2000 3000 30 900 00 67 50 
Koyun eti 1500 2000 40 800 00 60 00 
Sığır eti 5000 6000 20 1200 00 90 00 
2eytun yağı 1000 1500 50 750 00 56 25 
Nohut 1000 1500 10 150 00 11 25 
Kesme seker 1500 2000 55 1100 00 82 50 
Toz şeker 1500 2000 50 1000 00 75 00 
Patates 3000 4000 5 200 60 15 00 
Zeytun tanesi 1000 1500 35 525 00 39 37,5 
Beyaz peynir 1500 2000 55 1100 00 82 50 
Sabun 1500 2000 45 900 00 67 50 

Odun 200 300 ton 0,75 2250 00 168 7'J 
Odun kömürü 10 ıs ton 3 450 00 33 75 
Kırık mercimek 1500 2000 20 400 00 30 00 
Gazyağı 750 1000 25 250 00 18 75 
Kuru soğan 4000 5000 3 150 00 11 25 
Tuz 2500 3000 8 240 00 18 00 
Salça 800 1000 20 200 00 15 00 
Arpa şehriye 200 300 45 135 00 10 02,5 
lrimik 400 500 30 150 00 11 25 

Kuru üzüm 500 750 30 225 00 16 87,5 

Kuru erik 300 400 40 160 00 12 00 

Çay 12 12 700 84 00 6 30 

Karabiber 5 5 300 15 00 1 12,50 

YekOn 28844 00 
- --- -- ------ - ... 

enstitüsünün 1 / 8 / 941 tarihinden 1 - Haruniye - Düziçi köy 
sonraki ihtiyaçları için yukarıda ci.n, asgari v_e .. azami .miktar ve muham-
men bedelleri ve muvakkat temınatları iOrulen yıyecek ve yakacak 
maddelerinin satın alınması 24/7/1941 tarihinden itibaren açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Şartnameleri iÖrmek istiyenlerin Harunİ}e - LCıiçi ~ G} ens· 

titüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri lhımdır. 
3 - ihale 9· 8- 1941 cumartesi günü saat 10 da Düziçi köy ens-

titüsü müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü 

maddelerinde yazılı evsafı haiz bulunmaları şarttır. 
5 - Eksiitmeye girecek olanların ihale saatından evvel ilk teminat 

larını yatırmış bulunmaları ve saatinde Haruniye - Düı.içi köy enstitü
sünrfe bulunmaları ilan olunur. 

Not; Ekmek kapalı ıarf usulile ihale edilecektir. Teklif zarfının 
2490 sayılı kanunun 33 üncü maddesine göre ihale saatından bir saat 

·veline kadar komisyona teslim edilmesi lazımdır. 
24 - 29 - 2 - 7 1050 

İLAN 

usmaniye Belediyesinin acık eksiltme ilanı 
•. Osmaniye istasyon yolunun (360) metre uzunluktaki kı

ı.nıı pırke ve adi kaldırım olarak inşa edilecektir. 
2. K ~ . i edeli (7629) lira (40) kuruştur. 
3. ltıı~ · \18) ağu;tos - 941 pazartesi günü saat (11) de 

belediye salonunda yapılacaktır. 
4. Muvakkat teminat (572) lira (21) kuruştur. 
5. isteklilerin ihaleden sekiz gün önce nafıa müdürlüğü

ne müracaatla fenni ehliyet vesikası alınları ve 941 mali 
yılında ticaret odasında kayıtlı olmaları meşruttur. 

6. Eksiltmeye girecek isteklilerin, ihale gün ve saatında 
eminat vesaiki ile birlikte ihale salonunda hazır bulunmaları 
zamdır. 

7 - ilan şeraitine riayet etmeyen istekliler eksiltmeye gi· 
nezler. 
8-Pı oie ve keşit evrakını görmek isteyenler Ada nada natia 

m\idürlüğüne Ceyhanda belediye fen memurluğuna ve Osma
n iyede belediye riyasetine müracaat edebilirler. 

2· 6. 10- 14 1083 
••••••••••••••••••••••••••• l~ 

5 Bu Fırsatı ! İLAN 
5 Kaçırmayınız i 
: Bir adet az kullanılmış : Bir gün tek ve bir gün 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : çift nomaralı taksi otomobil-
• • l . . 1 : natör buz dolabı acele sa- • erının ça ışacakları hakkın-
: tılıktır. i daki koordinasyon kararı 25-
: . . Bosna : 7- 941 tarihinden itibaren 
: T ahsın Sahh : kaldırılmış olmasına binaen • • ! Tel : TABO Abidin : bu otomobillerin seri seferleri-

: Pa,a caddesi Tel: 274: nin serbest olduğu ilin olunur. 
• • ........................... 1082 

BUGÜN 
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!§ ASRI SllNIEtAA"'NIN = ,- = 
: YAZLIK BAHÇESİI DE = 
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1 §ii Sinemanın şimdiye kadar vücude .. getirdiği en büyük ictimai film 
1 

Gu·· NAHKARLAR .. 
.. Baş rolde: Silwiasidney • Joel Macgrea 
== AYRICA: Umumi Arzu Uzerine = 

= HovARDALiK;ia== 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırrw 

<< ALSARAY >> Sinemasında 

Bu Akşam 
iki Film Birden 

I 

ÇÖL KANUNU 
il 

TÜRKÇE sözlü ve şarkıh 
Büyük Ş A R K Filmi 

ZEYNEBiM 
Adana Ziraat Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Belediye Tutarı Teminatı 

Cinsi Miktarı rayici lira Kr. lira Kr. ---- -- -
Ekmek 35000 K. 
Koyun eti 8500 « 

Toz şeker 3000 « 

Sade yağ 3000 « 

Zeytin yağı 600 « 

Pirinç 2500 « 

Makarna 400 « 

Kuru fasulya 2500 « 

12-50 
50 
51-50 
165 
90 
40 
40 
20 

4375 
4250 
1445 
4950 

540 
1000 

160 
500 

00 328 00 
00 318 00 
00 115 00 
00 511 00 
00 40 00 
00 75 00 
00 12 00 
00 37 00 

Nohut 700 « 17-50 122 ·oo 9 00 
Peynir 700 « 70 490 00 36 00 
Soğan 3000 « 10 300 00 22-50 00 
Patetes 4000 « 13 520 00 39 00 
Sabun 1500 « 50 750 00 56 00 
Soda 1000 « 20 200 00 1 S 00 
Çay 25 « 800 200 00 15 00 
Bulgut: 2500 « 20 500 00 37 00 
Un 17 To: 10-50 187 00 13 39 
Tuz 800 K. 5-50 60 00 4 00 
Zeytintanesi 700 « 40 280 00 21 00 
Maden kömürü 40 T. 28-70 1148 00 86 00 
Kok kömür 10 T. 36-74 367 00 27 01 
Benzin 80 Te: 490 392 00 29 00 
Petrol 80 Te: 370 296 00 22 00 
Mazot 6000 K. 14-45 867 00 65 00 
Vakum 250 K. 70-100 250 00 18 00 
Greys 100 « • 70 70 00 7 00 

Mektebimizin mayıs 942 gayesine kadar ihtiyacı olan 
yukarıda cins ve müfredatı yazılı e~.zak ~~ saireler 2. 8. 941 
den 18. 8. 941 tarihine kadar 15 gun muddetle açık eksilt
meye konulduğundan isteklilerin 18 .. 8. 9~1 pazartesi günü 
saat 11 de %7,5 muvakkat teminatlarıle bırlikte ziraat müdür 
lüğüne müteşekkil komisyona müracatları luzumu ilan olunur. 

İLAN 
Seyhan Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğinden : 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif evinde bulunan mah
kum ve mevkuflar için 941 
mili yılına ait ekmek ihtiya
cı ( yüz bin ) kilodan ibaret 
olup 3- 8- 941 gününden 
itibaren on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usulile aşa
ğıdaki şartlar mucibince mü
nakasaya konulmuştur. 

1- feklif edilecek fiyat 
muvafık görüldüğü takdirde 
18 • 8 • 941 pazartesi günü 
saat 11 de Seyhan C. Müd
dei Umumiliği makamında 
toplanacak komisyon marife
tile ihale edilecektir. 

2 - Yüzde yedi buçuk 
nisbetinde (937) lira (50) ku
ruşluk teminatı muvakkata 
alınacaktır. Taahhüt müddeti 
20. 8. 941 tarihinden itibaren 
31. 5. 942 tarihine kadar. 

3- Şartname parasız ola

rak ceza ve tevkif evi mü· 

2• 6- ıo. 14 1085 

Adana askerlik dairesi 
satınalma komisyonundan: 

1. 17 ton pirinç kapalı zarf 

0 suliyle mübayaa edilecektir. 

2· ihalesi 19/8, 941 salı günü 
saat 11 /30 da Adana as~ erlik 
dairesi satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

3. Toplu tutarı (6290) lira 
olup ilk teminatı (970) liradır. 

4. Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

5. istekliler belli gün ve 
saatten bir saat evveline ka· 
dar zarflarını komisyonda bu
blundurmaları ilin olunur. 

2.6.9. 12 1087 

dürlüğünden verilecektir. 
4- Teklif mektupları iha

le günü olan 18. 8. 941 pa
zartesi günü saat ona kadar 
komisyon reisi tarafından 

kabul edilecektir. 

5 - Fazla malumat is
teyenlerin ceza ve tevkif evi 
müdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. 

2· 6- 10- 14 1081 

Sayın Halkımıza 
Mersinde Bele diye ve 

ve bankalar civarında (Asya 
Oteli) isminde gayet hava
dar ve yeni binadan müte· 
şekkil bir otel açılmıştır. 

Otel!n bütün mobilıesi ye
ni alınmış ve yatakları en 
lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci 
sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vardır. 
Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından 

kışlık ve yazlık teşkilatı ha
izdir. Y ~tak fiyatı çok ucuz
dur. Tek yataklı 125 iki ya
taklı 100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun 
kalacakları ilan olunur. 

26- 29- 31. 2- 4 1058 ._ __________________ ___ 

~: 881 ,( 

Bugünku fırsallan ·~lılade ederek bu 

guzel makinayı heınen alınız . Zira 

yann bu liyalla boyle kıymetli bır rad

yo hulaco~ınıza emin olamazsınız! 

P-111· L l·:P·.S 
atış Yeri 

Belediye caddesi 

No: 67 - P. K. 20 
ADANA 

Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonu riya
setinden : 

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

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

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

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

2. 6.9. 12 1088 

Adana askerlik dairesi 
satmalrna komisyonundan: 

1. 28 ton Bulgur kapalı 

zarf usulile mübayaa edile • 

cektir. 
2. İhalesi 18/8/941 pazar-

tesi gÜnü saat 11 /30 da Ada
na askerlik dairesi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4. Evsaf ve şartnamesi 
her gün komsiyonda görüle
bilir. 

5. İstekliler belli gün ve 
saatten bir saat evveline ka
dar zarflarını komsiyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

2. 6.9. 12 1086 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YAVEROCLU 
Basıldıiı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaatıı- Adana 

2 Ağustos 1 941 

Smolensk Rusların 
elinde 

( Baştara/ı birincide ) 
ki bu iş pek kolay olmaınakta· 

dır. Buna da sebep gerideki ih
tiyat kuvvetlerin yetişmiş bulun· 
mamasıdır. Yani Almanlar kati 
neticeli meydan muharebesine 
istedikleri kuvvetleri zamanında 
yetiştirememiş bulunuyorlar. Ma· 
maf ih bu hususta yolların tahri
bide büyük bir engel teşkil et. 
mekte ve mesafe uzunluğu mu· 
vasalayı güçleştirmektedir. Bü
yük meydan muharebesinin ce· 
reyan ettiği saha ile Alman 
arazisi arasında 700 kilometre

lik mesafe vardır. Bu mesafeyi 
yaya olarak bir adamın 40 gün
de katetmesine maddeten imkan 
yoktur. Onun içindir ki Alman· 
larıo Sovyetlere nazaran bu 
bölgede daha az kuvvetlerle 
harp ettiklerini kabul etmek la· 
zım gelir. Sovyetlerin ise mun· 
tazam şose ve demiryolları mev· 
cut D oldugu için kuvvetlerini 
daha seri sevketmektedirler. 

Almanların bundan sonra 
ikinci bir hamle yapabilmeleri 
için çenber içine alındığı bildi· 
dirilen Sovyet kıtalarının esir 
veya imha edilmeleri lazımdır. 
Bu kuvvetler bertaraf edilme
dikce Almanlar ileri bir hamle 
yapamazlar. Fakat, bu kuvvet· 
ler bertaraf edildiği takdirde 
de Rusların geri kalan büyük 
kuvvetleri çok müşkül bir vazi
yete diişeceklir. 

İngilizler cenubi 
Fransadan 

uzak1aştırılıyor 
Lizbon 1 a.a - Lizbonda zan

edildiğine göre, cenubi Fransada 
oturan bütün lngilizlerin uzaklaş· 
tırılması için Vichi bükümetince 
verilen karıırın saiki, Almanların 

Akdeniz sahilinde bazı yerleri ya· 
hancılar tarafından görülmeksizin 
kullanmak istemeleridir. 

Borsa encUmenl dUn 
seçlldl 

Şehrimiz borsasına kayıtlı bi· 

rinci ve ikinci sınıf tüccarlar dün 

intihab komiserinin riyasetinde 
toplanmışlar ve borsa encümenini 

seçmişlerdir. 

Yapılan intihap neticesinde 

Feyzi Dural, Abdullah Gülek, ls

mail Burduroğlu, lsa Şakir Akdo· 
ğan, Ali karabucak, Hüseyin can• 

dan, Mehmet sabuncu yeni encü· 

merıi teşkil etmişlerdir. 

Feyzi Dural, encümen reisliği· 

ne getirilmiştir. 

Poligonda ati, tat· 
bikatına yar1n ba,ta

n ı yor 
Beden terbiyesi seyhan bölge

si tarafından açılan atıcılık kursu, 
tedrisatını ikmal etmiştir. 

Yarından itibaren saat 9 da 
inşaatı bitirilmiş olan bölge poli
g onunda atışlara başlanacaktır. 

Kursa devam etmiş beden terbi· 
yesi mükellefleri dört hafta müd· 
detle her pazarpoligonda atış tat· 
bikatı yapacaklardır. 

Yar1n şehrimizde yUzme 
müsabakalar. yapllacak 

Beden terbiyesi Seyhan Böl
gesi tarafından tertip edilen leda
rasyon teşvik müsabakaları yarın 

saa- 17 de 120 yüzücünün iştira· 
kile yüzme havuzunda yııpılacak· 

tır. 

Hazırlanan proğ-ramda; 1 -
yüz metre serbest, 2 - yüz met
re sırt üstü, 3 - iki yüz metre 
kurbağalamll, 4 - bin bet yüz 
metre serbest, 5 - kule atlama

ları, 6 - 4X 200 bayrak yanşı 

7 - su topu müsabakaları var· 
dır. 

Müsabakaları halkımızın ra· 
hatça takip edebilmesi için her 
türlü tedbir alınmış büfe ve caz 
temin olunmuştur. 

Bir mUrettip ve bir pos 
ta memuru arıyoruz 

Gazetemiz mürettiphanesin· 
de çalışmak üzere bir mürettip· 
le, gazetemiz posta servısını 

idare edecek bir memur arıyo

ruz. 

idare müdürlüğümüze müra

caat olunmalıdır. __ , __________________ _..._ .. 


