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Norveçte fevkalAde 
hAI llAn edildi 

Yılı 1 No. 285 
han 1artları ldar• 11• 

kararlattırılır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Londra 2 ( a. a.) - Norveçteki Al· 
man komiseri, bütün Norveçte fevkalade 
hal ilan etmiştir. Bu suretle muayyen mın· 
takalarda veya bütün memlekette örfi 
idare ilan olunabilecektir. 

Ziraat siyasetin
de f igat mevzuu 

Çi/tcinin ve müstahsilin iyi veya fena vaziyeti· 
ni, istihsal ettiği maddelerin maliyet fiyatının 
ne olduğunu ziraat vekaleti ve teşkilatları kadar 
iyi görecek ve iyi takdir edebilecek daha selli• 
hiyetli bir organizasyon yoktur. 

2 - Ankara 

Ziraatta köylünün, müstahsi 
!in el emeğini karşılaya· 

cak şey yalnız toprağın verim me · 
selesi değildir. Toprağı iyi işle· 

mek. ve topraktan azami randıman 
almak müstahsil için bir gaye ol. 
malda beraber fiyat faktörinin de 
köylünün kazançJı bir ziraat yap· 
masında çok büyük rolü olduğuna 
hiç şüphe edilmese gerektir. 

Bu itibarla ziraat siyasetinin 
yalnız istihsalitı teşvik etmek, 
istihsalatı arttırmak gibi teknik 
bir saha ve çercive içinde vazife· 
sini daraltmak katiyen doğru bir 
düşünüş ve hareket olamaz. Zira
at siyasetinin esaslı vazifeleri için 
de ziraatın teknik •işleri olduğu 

kadar, mahsulün iyi fiyatla ınüstah· 
sili kazandıracak bir şekilde satı· 

şının temini de esaslı bir vazife 
olarak mütalea ve tatbik olunma
sını icap eder. 

Çünkii köylü ile, toprakla ça
lışanlarla yakın::lan ve sıkı sıkıya 
temasta bulunan ziraat teşekküleri 
ve Ziraat Vekaleti kadar ne bir 
teşekkül ve ne de bir vekalet 
mevcuttur. 

Şu halde çiftçinin ve müstah· 
silin iyi veya fena vaziyetini, istih· 
sal ettiği maddelerin maliyet fiya· 
tının ne olduğunu da Ziraat veka
leti ve teşkilatları kadar iyi göre· 
celı: ve iyi takdir edebilecek daha 
•elahiyetli bir organizasyon yok 
demektir. Bu sebepten dolayı ınah· 
sut fiyatlarının tesbitinde, müstah· 
silin lehine veya aleyhine yapıla· 
cak zam ve tenzillerden Ziraat ve· 
lı:i.letinin bir sevap ve günah cet
veli olduğunu kabul etmek lazım· 
gelir. Çünkü müstahsilin doğrudan 
doğruya fiyatların yükseltilmesi hu· 
•usunda yapacağı talepler ve ni
yazlar belki de resmi makamlar 
tarafından biraz mübalegalı ve bel
ki de biraz !azla kazanç hinile ya
pıldığı şeklinde karşı~anabi~ir. 

Halbuki müstabsılı temsıl eden 
ve onun her işini, her derdini ve 
ihtiyacını benimseyen ve benimse
mek mecburiyetinde bulunan Zira· 
at vekaletinin bu hususta söyli· 
Y•ceii söz ve vereceii müdellel 
rakamlar işi kökünden hallede
cek bir netice temin edebilir. 

Bunun için Türle.iyede toprak 
mahsullerinin fiyatlandırılması mev
zuu ortaya atıldığı bir zaman İn· 

sanın ilk aklına gelen şey -Ziraat 
'W'ek.iletioe düşen bu vazife ve Zi
raat veki.letinin de bu tabii vazi
fesini hale.kile yapup yapmamasıdır. 

Çünkü ,bizim kanaatımız şu 

dur ki, Ziraat vekaletinin Ticaret 
vekaletine vereceği rakamların fi. 
Yat tesbıtinde büyük faydası ve 
büyük rolü olacaktır. Ancak Zira
at vekaleti, bu işi ev bu vazifeyi 
Yapmak ve başarabilmek için çok 
İtinalı, çok dikkatli hareket etme· 
lidir, Zira bu mesele göründüğü 
gibi kolay değildir ve nazari ola
rak masa başında da hallolunamaz. 
Bu fiyat meselesinin müsbet ve 
müıoıır bir surette halledilebilmesi 
için her ziraat mıntakasının husu
siyetleri göz önünde bulundurul· 
malıdır. 

Maliyet fiyatı bütün teferrua
tile inceden inceye tetkik olmalı 
Ve bundan alınacak netice de Ti. 
caret vekaletine verilmelidir. O 
taoıan zaten yükü ve vazifeleri 
ıtayet ağır olan Ticaret vekaleti. 
nin bu suretle hem işi kolaylaştı· 
rılmış ve hem de tereddüt etme· 
den müstahsil lehine itimatla ve 
~mniyetle bir fiyat tesbit etmesi 
'mki.n dahiline ırirmiş bulunur. 
lier halde Ziraat vekaletinin bu 
mevzu üzerinde durması ve bu 
ıı:ıevzuu kendisi için çok ciddi bir 
Vazife olarak kabul etmesi İcab 
•der inancındayız. 

Yazan : CAViD ORAL 

Harbin 
kat'i 
safhası 

Alman raporlarına göre 

Smolensk 
muharebesiıne 
bağlı değil 

Kiyef'in 
bundan 

cenu· 
250 ki-

lometre mesafe· 
de bir muazzam 
meydan muhare· 
besi daha cere· 
yan ediyor. 

Stokholm 2 ( A. A) - Müs
takil Fransız ajansı bildiriyor: 

Smolensk mıntakası muha
rebeleri hakkındaki Alman ra· 
porları, hatbin kat'i safhasının 

bu muharebeye bağlı olduğu 
fikrini terketmiştir. Propağanda· 
cıların edası bariz bir surette 

mütereddit olmuştur. 
Bir gazeteye göre, Rus za· 

yiatı fevkalade büyük olmakla 
beraber Almanlarda ağır zayia
ta uj'ramı~lardır. bıtaraf müşa
hıtlere nazaran Almd.nlar .takvi
ye kıtaları göodermege mecbur 
olmuşlardır. Fakat çete ve Rus 
mukavemet cephelerine karşı 
mücadele eden Almanlar cephe 
gerısini iyi kontrol edemedikle
rinden, yol ve munakalenin zor· 
Juğu bu kıtaların gelişini çok 

zorlaştırmıştır. 
Rus ordusunun teslihatı çok 

iyidir. Ve bu ordunun Stalin 
hattı gerisine çekilen kısmı en 
iyi silahlara malik askerlerden 
mürekkeptir. 

Alman raporu diyor ki : 

« ilerleme haıeketimiz, yol 

bulunmayan sahalarda ince kum 
ve tozlarlarla, uçsuz bucaksız 

bataklıklarla daimi bir müca· 

dele halinde geçmektedir.» 
Bir Alman piyade tümeni 

bozguna uğratıldı 
Moskova 2 ( A. A) Bugün 

öğle üzeri neşredilen Sovyet 
askeri tebliği: 

Smolensk istikametinde ce
reyan eden meydan muharebesi 
esnasında kızılordu kıtaları 137 
inci Alman piyade tümenini 
bozguna uğratmışlarlardır. Dün 
gece muharebeler Novosel, Ne

vel, Sınolensk ve Jitomir istika

metinde devam etmıştir. Cephenin 
diger istikamet ve bölgelerinde 
mühim biç bir değışiklik olma
mıştır. Kara kuvvetlerile işbirli

ği yapan Rus tayyareleri, düşma· 
nın zırhlı cüzütamlarıoa, pıyade 

kuvvetlerine ve top mevzilerine 
darbeler indirmişlerdir. 

Bir başka muazzam mey 
dan muharebesi 

Berlin 2 (a.a) - Alman 
orduları başkumandanlığının teb
liği: 

Ukraynada Alman seri te· 
şekkülleri derin bir sahada düş 
man ,ricat hatlarının içerisine 
girmişlerdir. Kiyef'in cenubunda 
'..!50 kilometre mesafede bulunan 
mıntakada neticeleri ,kati olacak 
diğer bir muazzam meydan mu· 
harebesi cereyan etmektedir. 

Smolensk'in şarkında Sov· 
yet tümenlerini saran çenber 
daha ziyade daralmıştır. Dün 
gece Alman savaş tayyareleri 
Moskovadaki iaşe tesisatına, as 
keri hedeflere ve yukarı Volga 
ile cenubi Ukraynadaki mühim 
demiryolu merkezlerine muvaf· 
fakiyetle hücum etmişlerdir. 

Leningrat 
V<® 

Kiyef 
düşmek Üzere 

Almanlar bir cukurda 
1 

mühim vesikalar ele 
oecirdiler 

1 

1940 da basılan bu 
vesika ve haritalar 
~\iman şehirlerinde 
bombalanacak he
defleri gösteriyor
m Ut 

Almanların girmek üzere bulundukları Leningrat ı 
Berlin 2 ( a.a.) Anadolu 

ajansının hususi , muhabiri bildiri
yor. 

Muhabere malzemesine 1 

hükiimetce el konuyor 
- -

Son 24 saat içinde askeri va· 
ziyette hissedilir bir iyilik müşahe 
~e edilmiştir. Leningrat ve kiyef• 
ın düştüğünü bildiren fevkalade 
tebliğlere intizar edilmektedir. 

Berlin 2 (a. a. ) ·- D. N. B. 
31 temmuzda şark cephesindeki 
Alman hava kuvvetleri bilhassa 
Leningradın şarkındaki düşman 
tecemmularını hedef tutmuşlardır, 
Cenup bölgesinde • Dinyeper mın· 
takasındaki askeri hedefler •bilhas 
sa -

Şehrimizde ve diğer bazı vllA 
yet merkezlerinde bu malezeme 
nin satıtını yapanlar hükQmete 

beyanname verecekler. 

!Amerika Harbe - 1-------- ta yyarecilerimizin hücumuna 
uğramıştır. 

---.... ıHazır olduğunu Şimdiye kadar alınan rakam
lara göre, bava kuvvetlerimiz dilş· 
manın 40 •tank, 264 kamyon, 2 
zırhlı tren, 3 cephane treni, 1 
eşya treni, 3 lokomotif, 35 hava 
dafi bataryası ve 31 hava dafi to 
punu tahrip etmişlerdir. ,Bolşevik· 
lere insanca ağır zayiat ~ verdiril
miştir. 

Ankara 2 ( Hususi muhabirimizden ) - Bazı vilayet merkezle
rinde muhabere malzemesi satışile iştigal eden hakiki ve hükmi şa
hıslar elindeki bir kmın muhabere ınalzeınesinin beyana tabi tutulma 

sına mütedair koordinasyon kararı vekiller heyetince lastik edildi. 
Kararı bildiriyorum: 

1 - Milli korunma kanununun 31 inci maddesinin ikinci fıkrası-
na müsteniden ticarethane ve ikametgihları Afyon, Antakya, Anka

ra, BaJıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, EJizığ, 
Eskişehir, lçel, lstanbul, lzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sey
han, Sivas, Trabzon vilayetleri merkezlerinde bulunan ve ellerinde 
ikinci maddede cinsi ve nevileri yazılı muhabere malzemesi mevcut 
olan ve bunların satışile iştigal eden hakiki ve hükmi her şahıs, işbu 
kararın resmi gazetede intişar tarihinden itibaren on gün zarfındıı 

bu malzemeyi bulunduğu vilayet valiliğine aşag ıda izah edilen şekilde 
bir beyanname ile bildirmeğe mecburdur. 

2 _ Beyanname ile bildirilmesi mecburi tutulan muhabare malze

mesi şıınlardır: Manyatolu telefon, 4-::-1 milimetr~ kutrunda bronoz 
veya bakır tel, 3 - 1 numara l_zolator anten telı, p~tas kostik, kuru 
pil, anod bataryası, kömür çubug~, tutya levha, .ok112en, kaynak teli. 

3 _ Beyannamelere aşağıdakı hususa! derç olunacaktır: 
a _ M~vcut malzemenin adedi, cinsi, mikdarı. b - Beyanname

nin verildiği tarihte nerede bulunduğu ve sahibinin kiın oldnğu. 

4- Beyannamelerin tetki inden sonra, milli korunma kanununun mu· 
addel 17 inci maddesinin verdiği salahiyete müsteniden işbu karar 
hükümleri daresinde beyan edilen mallara, değer fiyatı verilerek satın 
alınmak üzere hükQınetce el konulmuştur. 

5 _ Dördüncü madde mucibince hükOme.~ tara.fı.ndan el konan 

b l b k eşri tarih• olan bugunden ıtıbaren başkala 
iş u ma zeme u ararın n k • 

l ko t 'hten sonra hü Omete satılmış sayılır. Ancak 
rına satı ınayıp mez r arı . l hl' . 
beyannamelerın tevdii için verilınış o an -~~ ın hıtaınından itibaren 
15 gün zarfında mahallin en büyük mu ıye m~m~ru, beyan edilen 
malzemenin satın alındığını tahrıben eshabına bıldırmediği takdirae 

bu malzeme serbest kalır. f' I 
l nin ıat arı mili" ··d f 6 - Satın alınacak ına zeme h • . ı mu a aa vekaletinin 

bir müwessilin de bu işe iştirakiyle ma allı fıat murakabe komisyonları 
tarafın dan tesbit olunur. 

• 
icar • ve ıare 

kanunu 
Sovyet Rusya hak· 
kında tatbik edi· 
lecek mi ? 

Vaşington 2 ( a. a ) - Ruz
velt gazeteciler toplantısında, 
Ruı~anın icar ve iare kanunundan 
istifade eden memleketler arasın· 
da olup ,,fmadığını ve bu kanu
nun, Sovyet Rusya hakkında tat
bik edilip edilmiyeceğini henüz 
bilmediğini söylemiş, şunları ili.ve 
etmiştir: 

« Sovyet Rusyanın Birleşik 
Amerikada yapacağı harp malze
mesi mübayaatını ödemek kabili· 
yetini haiz olması buna bir sebep 
teşkil eder. » 

Reisicümhur, icar ve iare ka· 
nununun ahkimi mucibince yeni 
kredilerin verilmesi için vuku bu .. 
lan talebler hakkında halibay.,da 
Moskova da bulunan Hopkins'in 
Amerikaya avdetinden evvel biç 
bir karar almayacağını söylemiş· 
tir. 

Ruzvelt, Peru ile Ekvatör ara .. 
sındaki iktilalın halledilmiş olma
sından dolayı memnuniyetini izhar 
etmek suretile beyanatına nihayet 

vermi9tir. 

Bir Japon gaze-
tesi diyor ki : 

Amarikan - Japon 
Silihlı ihtilafının ö
n üne geçen ameri· 
kan donanması
nın hazır bulun· 
mayıtıdır. 

Tokyo 2, (a. a) - Hoşi Şiın· 
bun gazetesi, Japonya ile Ameri· 
ka münasebetleri hakkında şunları 
yazıyor: 

' ' Vaşingtondaki büyük elçi 
miz Amiral Namura'nın elde et. 
mek istediği neticeııin g eçenlerde 
vukubulan lı;ıdiselerle hiç bir ali.
kası yoktur. Amerika şimdiki hal. 
de Japonya ile bir silahlı ihtilafın 
Önüne geçebilmişse bu Amiral Na 
mura'nın vazifesinde muvaffak ol. 
masından değil, Amerika donan
masının hazır bulunmamasından i· 
leri gelmektedir. 

Amiral Namura'nın Vaşington· 
da kalması, Birleşik Amerikanın 

teveccühünü aramakta olduğumuz 
hissini takviye edecek mahiyette-

-göstermelidir ! 
Amerika reisicum
hur m u av 1 n i n i n 
top fabrikası kü
••dında söyledfif 
nutuk 

Burlington: 2·(a.a)-Amerika cum· 

hu rroi•inin muavini Vollas 1 , ova, 
top fabrikasının küşadında sö le-
d.•. y 
ıgı nutukta ezcümle demirtir ki: 

. « Kuvvetle kuddretimizi aza
mı derecede inkişaf ettirmek ve 

harbe girmeğe hazır old • ugumuzu 
icraat ve hatti hareketi . . 1 

erımız e 
göstermek suretiledir ki ancak sul-

humuzu korumak ümitlerini besle· 

yebiliriz. Bizzat hürriyetin korun· 

ması bize bağlıdır. Bu vazifede ku

sur etmiyeceğiz. :o 

Vallas, işgal edilen memle • 

ketlerden bahsederek şöyle demiş
tir: » 

- Güneş zanattiğimizden de 

daha çabuk doğacaktır. Hitlerin 

divarları arkasında kudretsiz 

yatan betbaht millerler ışığı gör

meğe başlamışlardır. 

Göbels bir nutuk 
söyledi 

Berfin 2 (a.a) - Alman pro. 

pağanda nazırı doktor Göbels söy

lediği bir nutukta, Rusyaya karşı 
açılan harbin selıeplerini anlatmış, 

Alınanyanın nıçın dövüştüğünü 
izah etmiş, « Bütün dünya millet· 

!eri Almanyanın bu harple neler 
kazanacağını biliyor. » demiştir. 

Nutuk, lngiltere ve Rusyada 
şiddetli akisler uyandırmıştır. 

Bir çukura ::ömülen harita 
ue uesikalar 

Berlin 2 ( a.a ) _ D. N. Bı 
Bialistok ile Baranoviçi arasındaki 
sabada •bulunan Zelvan'ın işgali 
esna<ında Alınan kıtaları şehir ci· 
varında ·taze kazılmış ve henüz 
tamamile örtülememiş bir çukur 
bulmuşlardır. Bu çukur derhal mu 
ayene edilmiş ve kaçmakta olan 
Sovyetltrin alelocele mühim veiİ· 
kalar ve haritaları gömdükleri 
görülmüştür. 

Sovyet teşekküllerine ait mü. 
him emirnameJerden başkaca, Al
m 10 şehirlerine ait bir çok hari· 
talar da bulunmuştur. Bu harita· 
lar civardaki Sovyet tayyare mey 
danından gelmiştir. 1940 ille.baha· 
barında Sovyet devlet matbaasın· 
da basılmıştır. Ve Almanyanın 
çok içlerinde bombalanacak Al· 
man şehirlerindeki hecefleri göste 
rir manidar işaretleri ihtiva etmek 
tPdİr.ı 

Sovyetlerin mühim gördükleri 
hedefler kırmızı renkte çerçive· 
lenmiştir. 155 numarayı taşıyan 
Mağdoburg haritasında kiliseler 
ve· içtimai müesseseler de kırmızı 
ile çevrilmiştir. 

Alman mahfillerinde beyan 
olunduğuna göre bu haritalar Al. 
manyaya karşı Bolşeviklerin ·taar· 
ruz niyetlerfoi ispat eden vesika
ları tamamlamaktadır. 

Smolenks Almanların elinde 
imiş 

Berlin 2 ( a.a) - Moskova
nın askeri tebliilerinde 10 gün
denberi hep ayni mevki isimlerine 
tesaüf edilmektedir. 

/ Deuamı dördüncüde J 

Tenis turnuvamız neticelendi 

"Bugün,, Kupasını Adana 
gençlik kulübü kazandı 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi ile birlikte tertip ettiğimiz teni• 
turnuvası kupa maçları dün bitti. 

d mikst tenis· { Adana gençlik Kulübü ) tek erkek ve ka ın ve 
) le kazanmışlar -çileri bölgemiz birincisi olmuşlar ve ( Bugün • apasını 

dır . · 1 • 
( BUGÜN ) tenis kupası Adana ııençlik kulübüne ıneraıım e verı• 

lecektir. 
( Adana Geo~lik KuUlbO ) nO tebrik ederi:ıı. 
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1 A~k~ırllük ~©\hl~n~rrn 1 

Atlantik meydan muharebesinde Parasız yatılı 
talebeler 

POLİTİKA 1 

Polonya - Rusya 
anlaşması 

Amerikanın rolii y a z a n Evvelki gün Lond
ra 'da Polonya ile 

A. Ş. Rusya arasında im-

Amerika henüz Avrupa 
harbine müdahale 

etmedi 

Fakat .. lslandagı işgal 
etmek ve malzeme nakli· 
yatını himayesine almak 
suretile Atlantik meydan 
muharebesinin şimal cep
hesinde bilfiil mevzi almış· 
tır. Cenubf At/antikte bir 
üs elde ettiği takdirde bu 
meydan muharebesinin ce· 
nup cephesine de filen iş· 
· rak etmiş olacaktır. 

K ara harbi Rusyanın geniş 
toprakları üzerinde bütün 

şiJdetile devam •derken, deniz 
harbi Atlatiğin vasi sahasında ilk 
hızını muhafaza etmektedir. Kara· 
dl m törize ordular, denizde ve 
havalarda hhtebahir ve tayyareler 
zaf~r lc.ızanmak azmile çarpışmak· 
tadır. 

Alman • Rus boğuşmasile ge· 
niş bir nefes alan lngiltere' bü
yük ölçüde hazırlanma fırsatı elde 
ederek, Amerikadan malzeme nak
liyatına olanca gayretini sarfet· 
mektedir. Amerikanın lngiltereye 
harp malzemesi yardımı için kaa 
bul ettiği icar ve iare kanununun 
tatbik mevkine koamasındanberi 
lngiliz donanmasına düşman tahtel· 
bahirleri bakkında haber vermeğe 
memur Amerikan harp gemileri 
Atlantikta muayyen bir sahaya ka· 
dar devriye gezmektedir. 

Son zamanda devriye hududu 
lngilttreye doğru biraz daha tem
dıt edilmiştir. Amerikadan lngilte· 
reye en kestirme yol, Amerika 
sahilile lrlandayı vasleden hat olup 
Amerikan harp gemileri bu yolun 
emniyeti iç.in lngiliz donanmasına 

yardım etmektedir. 
ikinci bir yol da Groenland 

ve lsianda adalarile Şimali lskoç· 
ya olup bu yol emniyet bakımın· 

dan diğerine mürehcahtır. Zira 
Kanada sahilini takiben şimale 

yükselen konvoylar evvela Groend· 
landa uğrayarak düşman hakkında 
buradan malumat aldıktan sonra 
lslanda adasıoı tutmakta ve lngil
terenin şimalindeki lskoçya liman
larına yol vermektedir. 

Groenland ve lslAnda Us· 
!erinin ehemmiyeti 
f •k".t __ Amerikadan itibaren 

buyuk bir yarım daire 
teş~il eden bu yol, Amerika.lrlan 
da arasındaki direkt yoldan 
takriben 1800 mil bir laxlalık ar· 
zetmektedir. 

Norveçin şimal limanlarına üs 
lenen Alman tahtelbahirleri Gro
enlıind • lslanda yolunda vapur
lara sık sık taarruz etmekte. 
dirler. Geçenlerde bu yol üzerin· 
de bir Amerika vapuru ,torpillene 

rek batırılmıştır. Maamafih bu 
uzun yol üzerinde Groenland ve 
!standa üsleri teşkil edilmiş oldu· 
ğundan taarruza uğradığı halde 
batmıyan vapurları yedeğe alarak 
bu üslerden birine götürmek müm· 
küıı olmaktadır. 

Diğer taraftarı vapurlar. bu li· 
oıanlardan levazım ve mahrukat 
ilıliyaçlarını da temin etmekle be
raber, kı<men tayfaların da değiş· 
tire bilmektedir. 

Hatta hasara uğrıyan vapurla
r ı bu üslerde tamirleri de yapıla
bilmektedır. 

50 Amerikan muhribine 

devriye hizmeti 

A merikan harp gemilerinin 

binlerce mil imtidadındaki 
vasi b r sahada devriye gezmesi 
dü1ü •Ü -lü{Ü kadar kolay bir iş 

değılı1'r. 
Bu sah~y• asgari 50 muhrip 

veya kara kol gemisi tahsis etmek 
lazımdır. Devriye müddetinin hita
mında nöbet değiştirmek için 20 
muhrip emre amade bulundurulaca· 
ılı ve 10 muhribin de tamirde ve 
havuzlanmakta olduğu kabul edi
lirse bu devriye hizmeti Amerikan 
donanmasından vasati 20 muhribi 
meşırul etmekte oldu&"u neticeıine 

varılır, 

İngiltereye Amerikadan sevke- r 
dilen en mübrem ve müstacel mal· 
zemeyi hamil seri vapurların geçe· 
ceği kestirme yol { Amerikan· lr· 
landa arası ) üzerindeki devriyeye 
50 muhrip ve şimal yoluna da 
( Groenland • lsi•nda ) bu miktar
da muhrip tahsis edilmek ihtiyacı 
her ne kadar lngiliz donanmasının 
bu husustaki yükünü tahfif etmek
te ise de, Amerikan devriye gemi
lerinin ve personelinin devamlı su· 
rette yıpranmasını ve külliyetli 
mahrukat sarfını mucip olduğu 

şüphesizdir. ·Bu itibarla devriye 
sl'halarında bir üs temini zarurttt 
halini almıştır. 

lslandanın Amerikalılar tarafın· 
dan işgal edilerek bir üs haline 
vaz'ı bu zarurete karşı alınau ilk 
tedbirlerdir. Filhakika lslandanın 
Alman işgali altmdak! Norveçe 
yakınlığı dolayısile, bu adanın Al
man istilasına maruz kalmak ihti· 

ı_vA_zA_: _e_J 
malile Amerikalılar tarafından iş· 

gali bu tohlikeyi bertaraf etmiş 

bulunmaktadır. lsl~ndaya üslen· 
mele.le Amerika, Atlantığin şimal 

yolunu hem daha iyi ve hem de 
daha az devriye gemisi ile emni· 
yellemek imkanını elde etmektedir. 
Bununla beraber. Amerika kendisi 
için emniyet sahası addettiği At
lantikte sevkulceyşi bir ileri mevki 

de temin etmiş bulunmaktadır. 
Muhtemeldir ki Amerika pek ya· 
kında kendi kıtasile lngiltere ara
ıındak.i kestirme yolun tamam1nı 

da harp 1remilerile kontrol işini 

deruhte edecektir. 
Alman tahtelbahirleri, Amcri

kadan iki ana yolu takiben doğru· 

dan doğruya Britanya adasına ya· 

pılan nakliyatı tehdit etmekle kal· 
mayıp Amerika ile Afrika kıtası 

arasındaki muvasalaya da mani 
olmağa çalışmaktadır . Amerika 

bir taraftan doğrudan doğruya 
lngiltereye yardıoı ettiği ıribi, di· 
ğer taraftan kendi vapurlarile Af. 

rikanın cenubundaki İngiliz müs· 
temlekelerine ve en mühim olarak 
Kızıldenize büyük nakliyat hare
ketine geçmiştir. 

Cenubi Atlantik yolunda 

emniyet tedbiri 
Amerikanın Şimali Atlantik 

yollarını emniyete almak tedbirini 
Cenubi Atlantik yoluna da teşmil 
etmesi menfaati iktizasındandır. 

Filhakika Afrikaya giden Ce· 
nubi Atlan tik yolunun velev ki bir 
kı!mında olsun, devriye gemileri 
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ırezdirmek ancak bu sahada üsler 
temin etmekle mümkündür. Bunun 
için en müsait mevkiler Açores ve 
Y eşilburun adalarile Afrikanın gar· 
bindeki Dakar Fransız limanıdır. 

Gerek nakliyatı emniyetlemek ve 
gerek bu mühim noktaların Al
manlar tarafınddn işgal edilmesine 
mini olmak için Amerikanın bir 
an evvel harekete geçmesi bekle· 
nebilir. Zira bu mevkiler de Ame· 
rikanın 

dut tur. 
emniyet sahasından ma-

Amerika henüz Avrupa har· 
bine müdahale etmemiştir. Fakat 
ltalyayı işgal etmek ve malzeme 
nakliyatını himayesine almak su
retile Atlantik meydan muharebe· 
sinin şimal c~phesinde bilfiil mevzi 
almıştır. Cenubi Atlanlikte bir üs 
elde ettiği takdirde, bu meydan 
muharebesinin cenup cephesine de 
filen iştirak etmiş olacaktır. Ame· 
rikanın, Avrupa harbinin kara ve 
hava cephelerinde görünmesi an· 
cak Atlantikte toplarının ateşe 

başlanmasına bağlıdır. 

Denebilir ki Amerika Avrupa 
harbine müdabale için birinci ro· 
lünü oynamış, ikinci role hazırlan· 
maktadır. Gerçi bu iki role başla· 
mak için uzun tereddüt devreleri 

geçirmiştir. Fakat harp ilanına 

müncer olacak üçüncü rolün ikin
ciyi hemen takip etmesi mukad· 
derdir. 

Hulasa; İngiliz • Amerikan mÜŞ · 
terek menfaatleri Atlantik meydan 
muharebesinde bu iki büyük de· 

mokrasi idareyi işbirliğine götür· 
müştür. Bu işbirliği şimdiki halde 

denizde ise, yakın bir istikbalde 
havaya ve nihayet kıtaya intikal 
edecektir. 

Parti reisimiz bugUn 

Ankaraya gidiyor 
Cumhuriyet Halk partisi vili· 

yet idare heyeti reisi kimyager 

MQstafa Rifat Gülek, parti işleri 

hakkında genel sekreterlikle te· 

ma•da bulunmak üzere bu günkü 
ekispresle Aııkaraya ıridec .. ktir. 

Öğrendiğimize göre, parti reisimize 

vilayet idare heyeti azasından 

Tevfik Kadri Ramazanoğlu veki· 

let edecektir. 

Maat ve Ucretleri art
tırılan öğretmenler 

Ticaret lisesi tarih • coğrafya 
sitajiyeri Seher Ulusoy'un ücreti 85, 

ismet lnöoü enistitüsü Türkce si· 
tajiyeri Memduh Oral'ın maaşı 30 

liraya çıkarılmıştır. Ticaret lisesi 
büro, kommersiyal ve mal bilgisi 

sitajiyeri Nasip Ekin'de ücretten 
maaşa a-eçirilmiştir. 

Musabaka imtihanına girmek 
isteyenlerin kayıtlarına ---• 

batlandı 

Ankara 2 a.a - Maarif vekaletinden tebliğ edilmiştir 
1 Bu sene 915 numaralı kanun mucibince Lise ve orta okullara 

parasız yatılı olarak girecekler için açılacak musabaka imtihanlarına 
girmek isteyenlerin kayıt muamelesine lağustos 1941 de başlanacak, 20 
ağustos 1941 de son verilecektir. 

2 - Talip olanların 2o ağustos 1941 çarşamba akşamına kadar 
bulundukları yerin müdürlüklerine, Lise olmıyan yerlerde orta okul mü· 
dürlüklerine, ve orta okul bulunmayan yerlerlerde maarif müdürlükleri
ne dlüracaat etmeleri lazımdır. 

Musabaka imtihanları bütün sınıflar için şu tarihlerde yazılı olarak 
yapılacaktır : 

a ) Türkçe edebiyat ( 1 eylül 1941 pazartesi saat 9 da ) 
b l Metamatik ( 2 eylül 1941 salı günü saat 9 da ) 

=-= 

---1 Memleket gazetelerinden iktibaslar 

• Bir kaç gün evvel lstan· 

bulda sebze hali önlerinde uzun 
müddet denizde kaldığı anlaşılan 
bir ceset bulunmuş ve \ıüviyeti 
tesbit edilmek üzere morgıı kaldı
rılmıştı. Bunu öğrenen bir hamal 
morga gitmiş, bu ölünün kendi 
oğlu Zeki olduğunu söylemiş, ali· 
k•darlar da cesedin gömülmesine 
izin vermişti. ihtiyar hamal çocu· 
ğunu gömdükten sonra ağlıyarak 
evine gitmiştir. Fakat bir gün ev
vel gömülen Zeki ertesi sabah e· 
ve dönmüş ve 10 günderıberi bir 
arkadaşında misafir olduğunu söy
lemiştir. Bu suretle ihtiyar hama· 
im gömdüğü cesedi yanlış teşhis 
ettiği anlaşılmıştır. 

• lktisad Vekaleti, maden 
mühendisi yetiştirmek için Zongul· 
dakta bir maden teknisiyen mekte· 
bi açmıştır. Leyli ve meccani olan 
bu mektebin tahsil müddeti dört 
senedir. Diğer taraftan maden iş· 
!etmeleri elektrik santrallarında, 
nakil vasıtalarında ve atölyelerde 
çalışacak makinistleri yetistirmeğe 
mahsu& ikinci bir mektebin daha 
kurulmaa\ kararlaştırılmıştır. Bu 

mektebe ilk mektep mezunları ka· 
bul edilmektedir. lktisad V ekileti, 

ayrıca Sumerbanka bağlı fabrika· 

!arda ustabaşı ve kalfa yetiştirmek 
için kurslar açmıştır. 

• Hatay Vilayeti Ziraat ban

kasından istikraz yapmış olan çift· 
çilerden bir kısmının borçlarını Ö· 
deyemiyecek durumda bulunduğu· 

nu görmüş, Ziraat Vekaletine mü· 
racaat etmiştir. Vekalet, bu çiftçi· 
[erin borcunu gelecek seneye te· 
cile vo kendilerine munzam kredi 
açılmasına karar vermiştir. 

• Münakalat Vekaleti, lstan· 

bul ve lzmir limanlarının tevsii İ· 
çin bu yıl üç milyon lira sarfede
cektir. Bu paradan bir kısmı, Sam
sun limanı için de sarf olunacak· 

tır. 
lzmir limanının uzun zaman. 

danberi temizlenmemiş olduğu na· 
zarı dikkate alınmış. tarak maki. 
neleri ile liman derinliklerinin ta. 

ranarak temizlenmesi muvafık gö. 
rülmüştür. Ayrıca liman için lü· 
zumlu bazı modern tesisat ta vü
cuda getirilecektir. 

• Ziraat Vekaleti tarafından 
kurulan zirai kombinalar, Ankara, 
Pulatlı, Yerköy. Niğde, Konya, 
Afyon, Eskişehirde faaliyete baş· 
lamıştır. Kombinaların makineleri 
sayesinde 10 milyon kilo buğday 
elde edilmiştir. Zirai kombinaların 

makineleri milli korunma kanunu 
mucibince, sahibi tarafından ekil~

miyen, boş arazide de çalışmakta· 
dır. Şimdiye kadar Ankara civa· 
rında bu şeraiti haiz 13 bin de
karlık arazi ekilmiştir. 

• ilk tahsil çağındaki çocuk· 
ların sayımı hakkında istatistik 
umum müdürlüğü tarafından ala· 
kadarlar• emir verilmiştir, Sayım 

1 !kinciteşrin 1941 de yapılacak, 
bu işte Ortaokul talebelerine de 
vazife verilecektir. 

• Maarif vekaleti orta ted
risat kadrosu üzerinde tedkiklerde 
bulunmaktadır. Bu kadro için her 
sene enstitüden 120, yüksek mual· 
lim ve Ankara dil, tarih, coğrafya 
fakültelerinden de 200 mezun ile 
320 kişi hazır bulunmaktadır. 

Mezunların biç birisi geçen 

sene olduğu gibi !stanbula veril· 

miyeceptir. Üniversite mezun veya 
talebelerinden muallim olmak isti. 
yenler geç.en seneki ıribi lstanbul· 
da ancak yardımcı öğretmenlik 
yapabileceklerdir. 

• lzmir ve Mersin ithalat ve 

ihracat birlikleri umumi ki.tipleri 
lstanbuldaki ithaHit ve ihracat bir· 
liklerinde bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toplantıda her üç şekilde· 
~i .bi~~i~ler arasında daha sıkı bir 
ışbırlıgı yapılması ve birliklere da· 
ha geniş salahiyet verilmesi husu· 
sunda Ticaret Vekaleti nezdinde 
~üştereken teşebbüslere girişilme 
sıne karar verilmiştir. istenecek se· 
lahiyeti tesbit için de bir komis
yon kurulmuştur. Komisyon birlik
lerin nizamnamelerini tetkik ede. 
rek, bugünkü ıhtiyaçlara göre ta· 
dilat yapılması hn•usunda Ticaret 
Vekaletine bir rapor verecektir. 

Esmer zalanan anlaşma, 
ı~-----ıaltı hafta evvel 
Almanyanın Rusyaya harp açma'. 
sı üzerine, Rus siyasetinin 23 A· 
ğustos 1939 taribindenberi yürü· 
düğü çığırdan kati ve aynı za· 
manda kahkari ricalini ifade et
mektedir. 

Bu anlaşma ile Rusya, Polon· 
yanın taksimi bakkkında 1939 
Eylülünde Almanya ile imzaladı· 
ğı mukaveleyi feshediyor. 

Polonya. hiç bir devlete Sov
yetler Birliği aleyhine müteveccih 
bir anlaşma ile bağlı olmadığını 
beyan ediyor. 

Anlaşmanın imzası üzerine 
iki devlet arasındaki siyasi müna
sebetler yeniden tesis edilecektir. 
iki devlet Almanyaya karşı birlikte 
dövüşecekler •ve bu döğüşte bir 
birine yardım edeceklerdir. 

Rus toprakları üzerindeki e!İr 
P~iony~ askerleriyle Polonyalı 
multecılerden bir Polonya ordusu 
teşkil edilecektir. işte anlaşınanın 
hulasası budur. 

Bu anl.aşma~ı~ imzasında lngil· 
terenın .muhım rol oynadı~ı· 

na şüphe yoktur. 
Esasen bu anlaşmayı biraz 

da lngiltere ile Rusya arasındaki 
anlaşmanın bir cüzü olarak telak
ki etmek lazımdır. 

Malümdur ki 1939 harbi in· 
giltere tarafından Polonyaya ve· 
rilen garanti yüzünden çıkmıştır . 
Gerçi bu garp demokrasileriyle 
otoriter devletler arasındaki bü
yük mücadelenin hakiki sebebi 
değil, bir bahanesinden ibarettir. 
Ve eğer Dansig meselesi ortaya 
çıkmamış veyahut da çıktığı hal. 
de halledilmiş olsaydı, gene harp
ten kaçınılması mümkün olmıya
caktı. 

Fakat ne de olsa, Poloya 
garantisi harbin ani sebebini teş. 
kil etmişti. 

lngiltcre 1939 senesi ilkbaha
rında Polonyaya garanti verirken 
bu garantiye Rusyanın iştirak' 
edeceğini ve otoriter devletlere 
karşı teşkil edilecek olan müşte· 
rek sulh cephesinin bir harbe 
mini olacağını ümit etmişti. Fil· 
hakika Polonyanın Alman istilası
na uğramasına mani olmak, lngil· 
tereden ziyade Rusyanın işine el· 
verirdi. 

İngiltere senelerdenberi gar
bi Avrupanın statükosu ile meş· 
gul olmuş, fakat şarki Avrupa 
hakkında hiç bir mesuliyeti der· 
uhte etmeğe yanaşmamıştı. lngil
terenin tazyikiyle, Fransa bile 
1926 senesinde Lokarno muahe· 
desini imzalarken, şark ile garp 
arasında bir •fark gözetmişti. 

Rusya, ötedenberi, İngiltere· 
nin garbi Avrupa hakkındaki mes· 
Oliyetini şarka teşmil etmek iste· 

(Devamı üçüncüde ) 

DİKTATÖRUN AŞKI 
NAKLEDEN: Fethi Kar deş ==== ... 

ihtiyar, sesının ahengini değiştirip 
resmi bir tavır takınarak devam etti: 

Ronalt. heyecanla söylendi: 
-Mariya sen memleketin kurtarıcısı 

olacaksın. 

Onlar için dua edelim! 

Bodrumun kömürlü zeminine diz çÖ· 
küp ellerini birleştirdiler. Prens söylediği 
latince duayı hepsi tekrarladı: 

aldığı zarfı emniyeıi umumiye müdürüne 
uzzattı. Klaynof bunu aldı, açtı, içindeki 
kağıtlara kısa bir nazar attı ve sarardı. - Taldeki öldürmezden önce onun 

Atmanya ile yaptığına emin olduğumuz 
gizli ittifak muahedesini ele geçirmek la. 
zım ... 

Kontes Mariya dö Bolsberır, bu mu· 
hadeyi ele ıreçirip bize vermeıi'i, tahkire 
u&'riyan, serveti elinden alınan babanızın 

hatırası namına, vaadettioiz. 
Mariye cevap verdi: 
-Vaadimi inkar emek niyetinde do· 

ğilim prens Malya• Çerni.. elde etmek 
imkanını bulur bulmaz bu muahedeyi size 
vereceğim. 

Peki, Taldeki öldümekten ulvi gaye· 
!'iz için, şimdilik sarfınazar ediyorum. fa· 
kat size evvelce de söylemiştim: Bu mu· 
ahedeyi ele geçirmek son derece müşkül 
bir iş .. bir demir kasada bulunduğunu bi
liyorum ama kasa nerede? bunu henüz 
öğrenernediı:n. 

-:-Elbet onu da ö&nneceksiniz Mariya .. 
sız buna muvaffak olacak derecede zeki 
becerikli ve sabırlısıuız. 

Size itimat ediyoruz. 

Bize bu muaiaedeyi getiriniz; o zaman 

Taldek efki.rıumumiye karşısında mahvo
lmuş demektir. işte o ıün, kontos Mariya 
dö Bolsberır silvaniya üzerindo kurtuluı 

fÜoeşi doi"acaktırl 

Mariya düşünceli bir tavırla mırıl 
dandı: 

- Öyle olmaıın temenni edelim. 
Bir sükütu müteakip ilave etti: 
- Fakat 0 zamana intizaren arka

daşlarımızın idam emrini Klaynofa götür. 

mek mecburiyetindeyim. 
Gene ani bir sükOt oldu. ve bu •Ü· 

kıltu tesadüfün acı bir istihzasile yukarı. 
ki salondan ırelen kahkaha sesleri boz. 
du. 

Komik film gösterilmekteydi. Salon. 
da gürültülü neşe bodruma kadar taşı· 
yordu. Peşlerini bırakmayan zabıta kotro
lundan bir sinema salonunun emniyet ve. 
rici karanlığında bir müddet için kurtul· 
muş bulunan zavallı Sen Veslashlar ne 
eğleniyorlardı! Tepinen ayaklarının altın. 
da, memleketlerinin faciasından bir sah
ne oynamakta olduğundan hiçbirisi şüp· 
he etmiyordu. 

Prens Matyas Çerni aiır ağır ko
nuştu: 

- Arkadaşlarımız, bu işe girerler• 
ken esasen hayatlarını feda etmeği ıöze 
almışlardı. Onların fedakarlığı bize teşvik 
ve srayret vesilesi olsıun •.. 

l!lve etti: 

- Miservatur flestri anni· 
potens Deus et dimissis pec· 
catis vestris, perducat vas at vi
tam .... 

Bu, arasıra salondan gelen kahkaha· 
!arın karıştığı hazin bir sahne oldu. lh. 
tilalciler başlarını önlerine iğmişler, bu 

gayrikabili tahammül neşe içinde 
daha kolaylıkla kendi kendilerine kalabil
mek için gözlerini kapamışlardı. 

Mariya, başı dik, gözleri •,çık dua 

ediyordu. 

Müthiş bir irade kuvvetile 
rültüyü duymaz olmuştu. 

harici gü· 

Ronald, biribirini takip eden 
can sahnelerile sinirleri boz.olmuş, 
ıribi ağlıyordu. 

-v-

heye· 
çocuk 

- işte bu zarf içinJe de ekselansın 
emirlerine müteallik bizzat verdiği tefsi
lit ve teferruat ... 

Militza V alnoris, Stefan Taldakten 

- Ekselans bu merasimi, halk üze· 
rinde tesir yapması için emretmiş olacak
lar. Fakat bu beklenilenin aksitesiri de 
yapabilir ? Sizin fikriniz de bu değil , 
mi? 

Valnoris soğuk bir tavırla mukabele 
etli: 

- Ekselansın emri böyle; benim fik· 
rim yok. 

Klaynof mütevekkiline boynunu bük· 
tü. Sahi, katibe, şefin emirlerini asla mü· 
nakaşa etmezdi. 

- Peki, dedi. 

Fakat, elinde tuttuğu kağıdı bir da
ha okuyunca mırıldanmaktan kendisini 
alamadı: 

- Fena işi 

Valnoris lakaydane bir tavır takma· 
rak sordu: 

- Neden? Bu şekilde bir işi ilk de· 
fa tertip etmiyorsunuz? 

- Evet, Fakat bu sefer mahkOmlar 
arasında bir kadın, hem de yaşlı bir ka· 
dın var. ustelik ekselinsın istediği şekil· 
de bu işe gürültülü bir şekil verilmeıi 
bana tehlikeli olacak ıörünüyor 

l Devamı var J 
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KONTROL . rı imha KABİNESİ 
Aman Eleni 
Kavgasto yeni 
lsto mahalldu 
Y atin omorf yasu 

Havasile ortalığı çın, çın öt
türüyorlardı. Düğün mü vardı, şen
lik mi yapılıyordu, yoksa bu akşam 
padişah Abdülhamidin veladet ve 
ya cülüsu hümayununa mı tesadüf 
ediyordu; belli değildi. 

Ya sokaktaki kalabalığa ne 
buyurulurdu?. Vapur dumanı fesli 
kol yenleri mor kadifeli, bol paça 
pantalonlu, yumurta ökçe kundu
ralı , burma bıyıklı , bütün mana
siyle afi komprimesi delikanlılar 

sokakta vıcır, vıcır kaynaşıyorlar· 

dı. Boyundan geçme gümüş kös
tekleri göbeklerini döven hamallar 
sünneti şerife mucibince kesilmiş 

bıyıklarını burarak : 
- Ulan Emet; ganeuğa bahl 
Diye biribirlerine dirsek vu

ruyorlardı .. Ara, sıra şu veya bu 
pencereden taşan cırlak, çatlak 
bir icadın sesi: 

Aftos ispitalyamu kale 
Hev aman, yandım aman 
Mi kapsis gardiyakimu kale 

Kalesi 
Kale den mules kesi 

Türküsünü kaldırımlara dökü
yordu ve bütün bunların içine dü
şen Havız Mıstıva büıbütün alık

şarak sağa, sola « deve nalbanda 
bakar gibi bakıyor " du. 

Arabadan indiler. Ali Ağabey 
bir kapının tokmağını vurdu. 

- Piyos ine? « Kim o » 
- Ego ime mama , iniksi tin 

borta « Benim mama, aç kapıyı » 
Bu muhavere üzerine evveli 

kapının kuzuluğu açılarak bir acu
ze suratı göründü. Tam bir namus 
harabesi halinde olan bu suratın 
sahibesi Ali ağabeyi ve yanında· 
kileri dikkatla süzdükten sonra 
zırıldadı: 

- Vre Ali sensin ? Kalosto; 
hos geldi; safa geldi ... 

- Hoş bulduk mama ... 
Kapı , ferahlı bir telaşla açıl

dı ve kordonda rast geldikleri fıs· 
tıkçı Artin ustanın koşa koşa mer
divenleri indiği görüldü. : 

- Hoş gelmişsin beyzadem 

Nasırlattım hocanın fili beraber
dir? 

Hafız Mustafayı Nasrettin bo
canın filine benzetmek zarafetini 
(1) gösteren Artin usta, derhal öne 
düştü. Merdivenleri çıktılar ve 
bir odada kurulmuş masanın baş
ına oturdular. 

Aşağıda çaça ile s~rmaye 

kızlar arasında kıyametler kopu
yordu: Çaça, Havız Mıstıvanın bi· 
Çİı:nini anlata, anlata bitiremiyor ; 
kızlar da kahkahalar içinde, bu 

Bundadır beyzadem, teşri

finizi haber ettiyse sevinmişlerdir. 

Hele hocamızın teşriflerini duyun
cas fefkalade memnuniyetlik gös
termişlerdir. 

Tam bu sıra da odanın kapı

sınca başı ağbani sarıklı, sırtı la
talı, eli tespihli, anormal olduğu 
çehresinin renginden besbelli bir 
herif göründü. Odadakiler hep bir 
den ayağa kalkınca hafız Mustafa 
da telaşla davrandı. Ali ağabey 
hemen koşarak gelen zatın elleri
ni yakaladı ve : 

- Velinimetim; pederim; ha
yatımın banisi, işte mostranın ya
banisi, numarayı çaktırma, krizi 
gerize kaktırma, avel gacoya ha
bazan keriz et bir kaç kopça ka· 
~an , yoksa kellende kumaş doku
rum, yarın yedi sinsilenin ervahı

na okurum. 
iltifatları arasında şapır, şu-

pur öbmeğe başladı. Ali ağabey 

mütemadiyen el öptükçe herif: 
- Yaşa oğlum, berhudar ol, 

Allah rahatlık versin, çok şükür 
R3.biyenin nikihına, cenabı hak ih· 
san buyursun, inayet ola ... 

Çibi saçma sapan laflarla, ipe 
sapa gelmez dualar ediyordu .. Ali 
ağabeyden sonra, Hafız Mustafa 
da dahil olduğu halele kadınlı er
kekli her kes « peder efendinin » 
elini öptü. 

Bu herif meşhur esrarkeş ve 
ayyaş « Şıvalak Murtaza » idi. 
Şıvalak Murtaza gece, gündüz 
esrar tekkesi işletir, vakit bulduk
ça da umumhaneler arasında sefil 
ve sergedan dolaşırdı. Murtazanın 
ayık gezdiğini gören yoktu; ya es
rar dumaniJe mastur , yahut esrar 
la rakının karışık tesirile fitil do
laşıyordu. Kimdi , neyin nesiydi; 
bilen yoktu. Onun hakkında bilinen 

1 
şeyler şunlardı: · 

Zemini toprak, mustatil şeklin 1 
deki tekkenin dört duvarına boy· 1 
dan boya raflar yapmıştı. Bu raf
larca sırasile güvercin, horoz , ta- 1 
vuk , serçe luşu, hindi, ördek , 1 
kaz , tavşan, kedi, fino köpeği gi 
Li mahlukatın geceli gündüzlü dü
şünerek oturdukları görülürdü. 
·rekkenin bir köşesinde bir sıpa 

bir köşesinde bir keçi, bir köşesin 
de de bir koyun bulunurdu. 

Ne kafesle, ne kümesle ne de 
iple alakadar olmıyan bu mahlük
lar yirmi dört saatın yirmi dördün 
de de « dalgada » olduklarından 
kaçıp uçmayı veya birbirlerine 
saldırmayı hatırlamıyorlardı. 

/Devamı var} 

3 Ağustos 

PAZAR 

1941 

HükOmet, yabancı
ları dikkatle takip 
ediyor 

Tahran, 2 [a. a] - Pars a
jansı aşağıdaki beyanatta bulun
mağa mezundur: 

lran'da bulunan ecnebilere 
dair birkaç zamandanberi dolaş

mağa başlıyan şayia ve propa
ğandalar dolayısile, ve Rus - Al
man harbinin takviye ettiği ve 
efkarı umumiyeyi endişeye düşü
rebilecek iddi•lardan dolayı her 
hangi bir kargaşalığa mani ol
m•k ve meseleyi aydıolatmak 
maksadile bu haberleri veren 
kaynakların lran'nın ·vaziyetini ve 
şimdiki teşkilatını tanımadıkları

nı beyan ederiz. 
Bu gibi haberleri neşretmez. 

den evvel bu menbaların li.zıın 
olan malümatı elde etmeleri ve 
hadiseleri olduğu gibi karşılama
ları )a>ımdır. O zaman bunlar, bü
tün bu memleket ahalisinin ister 
lranlı, ister ecnebi ve hangi mev
ki ve meslekte olursa olsun ihlali 
cezayı mucip olan sıkı bir disip
line tabi olduğunu göreceklerdir. 

Dünyanın geçirmekte olduğu 
buhran hükümetin dikkatini ar
tırmaktadır. itan bilhassa memle
kete intizam ve sükOnun idame. 
sine ve bitaraflığını dikkat et
mektedir. Kimse emirlere karşı 
gelemez. Memlekette yaşıyan bü· 
tün ecnebilerin ne yaptıkları ve 
meslekleri bilinmektedir ve hü. 
kümet hepsinin tavrı hareketi ve 
yasayış tarzı hakkında malümata 
maliktir. 

Bundan dolayı kimse tesbit 
edilen hudutları aşamaz ve mem
nu faaliyette bulanamaz. 

Diğer taraftan buradaki ec

nebilerin mazbut bir listesi var

dır. 

Bu bakımdan bunların mik· 
tarı hakkında verilen 
ve asılsız malOmata 
vermeğe değmez. 

mübalağalı 

ehemmiyet 

edildi 
leningrad 
civarında 

muharebe/ er 
Alman - Rus harbi
nin müstakbel sey
ri, Smolensk mey
dan muharebesinin 
neticesine bağlı 

görülüyor. 
Londra 2 (a. a.) - Royter 

bildiriyor: 
Selahiyetli lngiliz mahfillerinde 

beyan olunduğuna göre Smolensk 
meydan muharebesi öyle muazzam 
mikyasta cereyan etmektedir ki 
bunun ili.oihaye devamına. imkin 
yoktur ve bir veya iki haftaya ka· 
dar kat'i bir netice beklenmelidir. 

Şu cihet de kaydediliyor ki 
Alman • Rus harbinin müstakbel 
seyri büyük bir nısbet dahılınde 

Smolensk meydan muharebesinin 
neticesine bağlıdır. 

Muharip taraflardan hiçbiri için 
bu kadar vasi bir sahada cepheyi 
tesbit etmek imkinı yoktur. 1914· 
1918 harbinde oldugu gibi bir si
per harbi yüzlerce kilometre im ti · 
dadında olan bir cephede imlc.an

sızdır. 
Almanlar Sovyet mukavemeti-

ni kırmağa kafi yeni kıtaları ve 
zırhlı kuuvvetler kullanabilecekler 
midir? Rus kıtaları ise tutunarak 
Almanları tamamiyle yıpratmağa 
ve meydan muharebesini kazana~ 
cak bir şiddetle mukabil taarr~zda 
bulunabilecekler midir? işte mese-

Kabineyi 
yin Sırrı 

teşkil etti 

Hüse
pata 

Kahire, 2[a. a] - Perşembe 

günü öğleden sonra teşkil edi
len yeni kabine, parlamentoda 
büyük bir ekseriyet temin etmiş 
bulunmaktadır. 

Yeni nazırlar şunlardır: 
Başvekil ve dahiliye Nazın 

Hüseyin Sırrı Paşa, Adliye nazırı 
Mahmut Galip p şa, Hariciye na
zırı Salih Sami Paşa. Maarif na· 
zırı Hüseyin Heykel Paşa, Evkaf 
nazırı Hüseyin Razel Paşa, Mali· 

ye nazırı Abdülhamit Paşa, Mil. ' 
it müdafaa nazırı Hasan Sadık 

Paşa, Pasif korunma nazırı Ab
dülkavi Ahmet paşa, Nafıa nazırı 
lbrahim Abdelbadi Bey, Sıhhıye 
nazırı Dr. Hamit Mahmut Bey, 
İçtimai muavenet nazırı Abaza 
Bey, Ziraat nazırı Paşit Atiyya 
Bey Levazım nazırı (l.hmtt Hüda 
Bey. Tiearet ve Sanayi nazı Dr. 
Abdurrahman Ömer R~y. 

Hariciye, Evkaf, Maliye, içti
mai muave>n,.t Maarif ve Milli 
müdafaa nazırları, bundan evvel· 
ki kabineJe de ayni mevkii işgal 
etmekte idiler. 

Yeni tayinler, kabine ile Vafd 
partisi arasınJa içtimai muavenet 
işlerinde çıkan ihtilafın nihayete 
erdiğini göstermektedir. Malum 
olduğu üzere V ald partisine men
sup nazırlar, geçen ikinci teşrin

de kabineden çekilmişlerdi. 
Yeni pasif korunma nazırı, 

hükümetin büyük bir ehemmiyet 
verdiği hava müdafaası işleriyle 
bilhassa meşgul olacaktır. 

le budur. d•. Alman hücum kıtalarının bam-
Alman kıtalarının Smolensk'in leleri mahsur düşman kuvvetlerini 

şarkında harekatta bulunduklarını dağıtıyor ve ilerliyen 'Almon piya-
gösteren alametler vardır. Bu mıo- desi de bunları imha ediyordu. 
takada ihata edilmiş Sovyet kıta-
larının bulunması imkan dahilinde- Muharebe meydaııı sayısız ce-

setle doluJur ve yanmış arabalar, 

dir. Fakat bul•rın mutlak surette tahrip edilmiş toplar üstüste yığıl 
mış bir haldedir. Burada 35 bin 

kapana girıniş olması iktiza etmez. 
Bu kıtaların müstakil birlikler ha· esir alınmıştır. 

B lnga z l Umanın da y a n - Hnde harbe devam etmelerô müm- Leningrad cephesinde 
gınlar çıka rıldı kündür. Nasıl ki ~imdi Rusların Vichy, ı (a. a.) (Havas) 

yaptıkları mukabil taarruzların da OH ajansının askeri muhariri ya· 
Kahire 2 a.a - Orta - şark b k t 1 k t 1 · t'hd f k k u ı a arm ur arı masını ıs ı a zıyor: Dün ü gün ve gece şar i 

lngiliz hava kuvvetlerinin tebliği : etmesi pek muhtemeldir. Avrupa' daki orduların vaziyetinde 
Tayyarelerimiz, 1 temmuz ge- Diğer taraftan Türk - Bul- bir değişiklik olmamıştır. 

cesi Bingazi limanına hücum ede· ğar ~ud?dunda geniş mikyasta her \1erkez cephc~inde, bilhassa 
rek müteaddit yangınlar çıkarmış- hangı bır hazırlık olduğu hakkında Smolensk ile Viazma arasında ay-
lardır. Bundan başka Bardiya da Londrada hiçbir delil yoktur. ni şiddetle ve ayni mevzilerde 

bombardıman edilmiştir. 35000 Rus esir düştü muharebe devam ediyor. 
Trablusgarpte lngiliz tayyare· B l' 2 ( er ın, a. a) - Smolensk' Başka yerlerde haber olma-

leri Zuaraya hücüm ederek yerd. e - b d 
t ı~ c~nu un aki sahada ihata e- ması yüzünden vaziyet karışık gö-

duran müteaddit tayyareleri nıı · d 1 ı ı mış o an Sovyet Kıtalarını 31 züküyor. Leningrad cephesinde, 
ralyöz ateşine tutmuşlardır. lngiliz t k h · h · l emmuz günü Alman kuvvetleri büyü · şe rın emen cıvır arında 
bombardıman tayyareleri Sicilya· çetin m h b l d muharebelerin cereyan ettig· ine u are e er en sonra imha 
da Mesina limanında bulunan düş· etmişlerdir. dair devamlı şayiaları kaydetmek 

ıııahlüku biran evvel görmek me· 11L: 1941 - A Y:8 Gün: 215 Hızır 90 
rakiyle sabırsızlanıyorlardı, Bu se· Rumi 1357 - Temmuz 21 

man gemilerini muvaffakiyetle bom Çember düşman kıtaları etra- lazımdır. 
bardıman etmişlerdir. Kayıbımız lında gitgide sıkışıyordu. Sovyet Diğer taraftan bütün mınta-

kt kıtaları her nerede kaçmıya teşeb kalarda her iki taraf hava kuv-

heple yukarıdakiler henüz oturmuş l~:H;i:cr:i=l'l6=0:· :R:e:c:ep=======9~ 
lardı ki merdivenlerden odaya doğ 1 • l 
tu bir kız hücumu baş gösterdi. 1 Bu Nöbetci eczane 
Birbirlerini ite, kaka koşuşan ya-. gece 
rı çıplak kadınlar bir kasırga hı

yo ur. vstlerinio faaliyeti artmıştır. 
Rumen - Hırvat ticaret !>üs ettilerse orada kanlı zayiatla Şimal müntehasmda ilk Rus 

mu~zakerelerı' geri çekilmeğe mecbur oluyorlar- I k •. b' 1. - · k d dl ngiliz as erı ış ır ıııı ay e i miş · 
Zağrep 2 ( A. A) - Roman- dı. Alman bataryalarının sayısız tir. Bir lngiliz tayyare gemisi Be-

ya ile Hırvatistan arasında ticaret t~plari düşman askeri arasına Ö· yaz denize girerek Murmansk ve 

zile odaya daldılar ve kahkaha 
basmakta yekdiğerlerile adeta mü
sabakaya giriştiler. Havız Mıstıva 
bu manzara karşısında büsbütün 
afallamıştı. Amanın ırayrik; bu 
yalabuk mahlOklar, Yahudi kızla

rına da benzemiyordu. Ahha şunun 
gerdanı, bnnun omuzları, ötekinin 

göğsü, berikinin baldırları hep 
ıııeydanda idi. lçındeki kör olası 
Şeytan da eline alcığı tamburasın
dan muttasıl· • 
Saldırdım da saldırdım. 

Havaları çıkartıyordu. Hele 
kızların binbir işye içinde Hafızın 
Yanaklarını okşıyarak:·1 

- Vre hoza, sen sok güzel 
alacaksın bana bu akşam ? Sevi
yor ben sana .. 

Diye çıtır, pıtır cilveleri de 
başlayınca şeytanın tanburası işi : 

Saldır da saldır. 
Havasına döküyordu, Vaziye

tin farkında olan Ali ağabey mü
dahale lüzumunu hissetti: 

- Çekilin ulan teresler •.. 
( Hocaya hitaben ) kusura bakma 
hocam; bizim cariyeleri peder e· 
fendi pek şımarık büyütmüştür. 

- Bunlar sizin cariye mi be? 
-Öyle ya .• Burası da peder e-

fendinin konaiı ... 
- Yaaaa ... 
- Evet ... 
- Peıler efendi nirde? 
- Şimdi görünür. « Artine 

hitaben » peder burada mı Artin 
uıta? 

T oros Eczanesi müzakereleri bugün Zağrepte baş· !um saçarken bomba tayyareleri Arkangeldeki S<ıvyet tayyareleri-
( Yenicami Yanında ) lamıştır. de havadan bombalarını atıyorlar- nin yardımına koşmuştur. 

~~~~~~~=======~=========~~~;;;;;~~, 

otel .halini alan radyo istasyonu 
Londra (B. B. C) Radyosundan birkaç 

gün evvel bahsetmiştik. Bugün, verdi

ğimiz malümata ilave edelim ki, istasyon bina
sı son günlerde bir otel halini almıştır. 

lngilizler harbi kazanmalarında en büyük 
amillerden birinin de kuvvei maneviyelerinin 
sağlamlığı olduğunu farketmişlerdir. Şimdi rad
yoyu bu hususta propaganda yapmak için kul
lanmaktadırlar. Böylelikle gece gündüz, yirmi 
dört saatin her saatinde B B C neşriyatına 

davam eder: Amma tepelerinde ateş yağmuru 

varmış, halk sığınaklara kaçıyormuş ... Gene B 
B C faaliyettedir. 

Gel görelim ki lngilizler kıymetli artistle
rinin, muharrirlerioin canını sokağa atacak ka· 
dar aptal da değildiler. Onlar yegane çareyi 
B B C binasını bir otele çevirmekte bulmuş· 

)ardır. Büyük salondaki iskemleler kaldırılmış 

ve buraya 50 ye yakın yer yatağı serilmiştir. 

Eğer o günkü neşriyatta vazifesi olan bir spi
ker, yahut şantöz, yahut muhasebeci sırasını 
bitirip te evine döneceği sırada alarmlar ça
larsa geceyi rahatça orada geçirebilmektedir. 

Son zamanlarda bombardımanlar o kadar 
sıklaşmışlardır ki şimdi radyo istasyonu men
supları ilk fırsata kendilerini oraya atmakta 
ve sonra saatlerce sıralarıoı beklemektedirler. 
Alt kattaki antrede de hazır yemekler ve içki 
utan bir bar a:ılmııtır. 

-Velhasıl lngilizlerin adasını dünyanın öbür 
c b''t" uçlarına bailayan B B . u un. ihtimalleri 

göze alarak her şeye ragm~n faalıyetine de. 
vam için lazım gelen baıırlıg.ı yapmıştır. Bura· 
sını adeta ulak bir şehir halıne getirmektedir· 
ler. Eğer günlerle burada mahpus kalmak icap 
etse bile binanın altında hususi teı tibatı haiz 
sığınaklarına sığınıp gen• neşriyatlarını yapa

caklardır. 

• 
Aşağıdaki vaka daimi 

düşman bombardımanı-Bir paraşütten 
iki elbise çıkar! na maruz lngilterenin 

gayet ücra bir köşesinde, birkaç yüz evli ufak 
bir köyde geçmiştir. Burası şehrin patırtı gü
rültüsünden, gazetelerin, radyoların propagan
dasından azade kendi halinde bir yerdir. Harp 
içinde olduklarını burada aklına lıatırlatan sa
dece ikide bir vızlayarak Üzerlerinden geçen 
ta yyarelerdir. Hani bunlar da olmasa .. 

işte geçen gün bu ufak köyün cıvarına 
yolda tayyore.i parçalanan bir Alman, paraşü· 
tile iner. Tarlada çalışan iki köylü gökten 
inen bu beyaz şemsiyeyi görünce hemen oraya 
koşarlar .. Yerden kaldırdıkları paraşütün altın· 
dan on dokuz yirmi yaşlarında kadar gözüken 

bir delikanlı çıkar. 

Çiftçiler hemen tayyarecinin silahlarını 

elinden alılar. Sonra aralarında bir münakaşa 

başlar. Şimdi bunu ne yaprealı? Köylerinde 
polis, jandarma kabilinden hiçbir teşkilat yok
tur. En nihayet bir tanesinin merhamet dama
rı kabarır: 

- Birader, der, ben bunu bizim eve gö
türeceğim. Zavallının hali bana dokundu. Bi
zim karı şunun yaralarını bir temizlesin de ne 
yapacağımızı ondan ~unra düşünürüz . 

Boylece yanında genç para~ütçü ile bera. 
ber çiftçi evine gelir. Onları karşılıyan karı
sına anlatır. 

- Karıcığım, de-r, evimde bir düşman ba• 
rındıracak değilim. Bu pek genç ve tecrübesiz 
bir çocuk. Biraz kendisine gelsin, çaresine ba· 
kacağız. 

Fakat çiftçi ka.1ın ouratı bir karış asmış

tır. Herkese ters cevap vermektedir. işin kı
zıştığını gören zavvallı çiftçı: 

- Sen bilırsin, der. öyleyse hemen 
gidelim. 

O zaman kadın baklayı ağzından çıkarır. 

Büyük bir hidetle kocasına : 
- Aptal, der, otur yemeğini ye .• Beni 

kızdıran o değil. Eve bir biçare getirmişsin ne 
çıkar. O da İnsan nihayet. Fakat eline o gü
zelim paraşüt geçer de onu niye g-~tirmezsin. 

Geçen gün komşuda işittim. Bir parşütten 
tam iki tane elbise çıkıyormuşl Eline g-eJen 
hazineyi kaçırdın. 

Pofony Rusya 
a aşması 

(Baştarafı ikinı:ide) 

mediğinden müşteki ıdi. Binaena
leyh lngilızier Polonyaya garanti 
verirken, Rusyanın uzun zamandö4n .. 
beri israr ettiği bir şeyi yaptıkla
rına kani idiler. Ve Rusyanın da 
bu garantiye iştirak edeceğine ina
narak buna girişmişlerdi. 

F akat hadi!eler tamamiyle 
ümit ve intizar edilmedik 

bir şekilde tecelli etti. Rusya, ln
giltere ve Fransa ile anlaşacağı 

yerde Almanya ile anlaştı. Bunun 
üzerine İngiJtere'nin Polonya'ya 
verdiği granti mi.nasını kaybetti. 
Alman - Rus anlaşmasını harp ta
kip etti. 

Almanlar üç halta içinde Po
lon ya 'yı istila ettiler. Ve EyJQI 
sonunda yapılan ikinci bir anlaş· 

m" ile Rusya ve Almanya Polon
ya'yı aralarında paylaştılar. 1939 
Eylül anlaşması, 18 inci asrın son· 
!arına doğru Prusya, Rusya ve 
Avu•turya arasında gene Po
lonya'nın taksimi için yapılan meş
bnr tarihi anlaşmaları hatırlatmak
ta idi. 

Ru <ya bundan sonra Polonya· 
yı, ölmüş ve tarihe intikal etmiş 
bir devlet telakki etti. Ve Polon
ya'nın tekrar canlanacağından 

bah•edilmesine bile tahammül ede
miyeceğini anlattı. Polonya hak

kındaki bu ins"'fsızlığından dolayı 

Rusya tenkit ve muolhaze edilmiş. 
tir. Ve geçen gün Londra'da im
zalanan mukavelenin dciilet ettiği 

siyasi ricat. Rusya'n1n bu noktada 
kendi babsını itir f mahiyetinde
dir. Bununla beraber, bu Polonya 

meselesinde bütün mesuliyetin 
Rusya'ya tahmil edilemiyeceği Je 
aşikardır. 

Hakikat şudur ki Polonya kur
tuluşundan sonra Rusya'ya karşı 

bir düşmanlık •İyaseti takip etmiş
ti. Rusya'nın kollektif barış siste
mine iltihakına kadar bir dereceye 
kadar mazur görülebilecek olan 
bu h reket bu hadiseden sonra 
da devam etti. Hatta Polonya kol
lektil barış si>teminin başlıca sa
botörüdür. 

Albay Beck'in idaresi altında 
Polonya, Almanya ile anlaşarak 

garp demokrasilerina karşı bile 
vaziyet alınış ve Çekoslovakya
nın parçalanmasına iştiri.k. etmiş. 
ti. 

Binaenaleyh Rusyanın Albay 
Beck Polonyasını kurtarmak için 

fedakarlığa katlanması beklenemez
di. Fakat bu muhakeme, Polonya 
nın mukadderatı bakımından doğ. 

ru olsa bile, Rusyanın emniyeti 
bakımından doğru değildi. Ve 
doğru olmadığını d• badi.eler gös 
termiş bulunuyor. 

Ş•,odi Bd sene fasıla ile 
ayni Almanyanın taarruz

larına hedef oJau polonya ve Rus 
ya mukadderatlarını tevhit etmiş 

bulunuyorlar. Her ikisi de feci 

şartlar ij altıııda birleşmektedirler. 
Biri, tamamiyle Alınanyanın işgali 
ve ıstiliısıııa ugramış ve fıli olarak 
ortadan kalkmıştır. 

Diğerı ise, aynı düşman ile 
bir hayat - memat mücadelesine 
girişmiş bulunuyor. Yakın mazide 
takip ettikleri politıkadan her iki
sinin de nadim olduklarına şüpbe
yoktur. Ve Rusya ile Polonya fe 
li<ette olJugu kadar da 1nedamet 
te birleşmiş bulunuyorlar. 

Şu var ki, bu anlaşmanın ha
kiki m,masını anlamak içi.ı Polon· 
yanın ancak lngiltere ve Rusya 
tarafından kazanılacak müşterek 

zafer netic.,sınde canlanabileceğ'ini 
hatırda tutmak lazımdır. l:lu se
bepledir ki Rusya Polonya anlaş
ması, nihai 11uih gayelerinin bir 
safhasını te;bıt eden bir İngiliz 
Rus ihtilafı mahiyetindedir. 

Japonyada alacakları 
bloke edilen 

memleketler 
Tokyo 2 (A. A) - D. N. B: 
Resmen bildirildiğine göre, 

Avustralya, Burma ve Malezya'nın 
Japon bankalarındaki alacakları 

bu günden itibaren bloke edil
miştir. 

---
Bir av köpeği 

aranıyor 

Beş aylık, s.ırı renkte b~r av 
kôpeğ'im kayboldıı. Bulup gctıren-
leri veyahut görüp de haber ve· 
renleri memnun edecefiın. 

Buırün matbaasında mürettıp 

Derviş Üzgün 



4 

Tabii sesli rakipsiz makinesile ve biribirinden 
Güzem tevkalide filimlerile halkımızın büyük 

teveccüh ve alakasını celbeden 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM • 

Yine iki emsalsiz ve muhteşem film birden takdim ediyor 
l 

Altın 

(DE 
sesli artist, gençlik ve güzellikler timsali 

NN'A DURBİN ) in temsili en 
büyük muvaffakiyeti olan film 

NiEi ŞiEiKiEIR ŞiEiY ~mmı ı: :: ıı :: .__ 
11 

VATAN KURTAN ARSLAN'ın 
yaratıcısı harkuliiıde filimler kahramanı 

BUGÜN 

{. • • l • ,,. -,. • 

Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen 

<< ALSARAY >> Sineması 
Sayın müdavimlerinin göstermekte oldukları alakadan dolayı 

111··t dd't t·1 ·~1uı Ak~ab~ ı· ·1 · \ ı ır~u ea ı van ı ator er e ser111 ır ge ırı en vası sa o-
salonunda gine iki büyük ve mükemmel film birden sunuya 

I 
Halkımızın en fazla sevdiği büyük ve kudretli artist 

( ERROL FLAYNN ) in harikah temsili tarihi 
filimlerin en heyecanlısı ve muhteşemi 

ÇALINAN TAÇ 
Türkçe sözlü 

il 

Macera Fi/imlerinin en güzeli 

Leningrat ve Kiyef 
( Baştaraf ı birincide) 

D. N. B. nin öğrendiğine gö· 
re bütün bu mevkiler bir müddet 
tenberi Alman işgali altında bu· 
lunmaktadır .• Tas'ın ı haberlerinde 
tekrarlanan bu isimler Novosel, 
Nevel, Smolensk ve Jitomirdir. 
Bu yerler daha temmuz ortaların
da Almanlar tarafından zaptedil
mıştir. Bu isimlerin sayılması <la 
gösterirki resmi tcıbliğlerde geçen 
isimlerin .. cephe ile hiç alakası 

yoktur. Sovyet ordularının in hiza· 
mı htJsusunda <liinyayı aldatmak 
maksadı bu re·mi tebliğlerden 

meydana çıkmaktadır. 

Ruslar Ukrayna'nın buğday 
lar11ıı Uralların arkasına 

naklettiler 
Londra 2 a.n - Daily 

graphın Stokholm mnhabiri 
yor: 

tele
yazı· 

3 Ağustos 1941 

Japon Filosu 
Kamran'a girdi 

Mançukodaki Ja -
pon garnizonunun 
takviye e d i 1 d i ğ i 
sanıhyor 

Loodra 2 (a.a) :- Londra 
selahiyetli mahfilleri, Japonyadan 
Mançukoya külliyetli askeri sevki
yat yapıldığı hakkında hiç bir ma
lumat almamışlardır. Mamafih Ko. 
re yoliyle bazı sevkiyat yapıldığı, 
diğer bazı kıtaların <la Japon de· 
nizindeıı sevkedildikleri zannolun
maktadır. 

ERROL FLAYN ÇÖL KANUNU 1 Sovyetler birliği hububat mu· ____ .. ______ .. ______ ·--E-ilmııiİll harebesini kazanmıştır. Hitlerin ka 

Geçen lıafta başladığı tahmin 
edilen bu sevkiyat esnasında ne 
kadar bir kuvvet gönderildiği ma
lılon değilse de Mançukodaki Ja· 
pon g.unizonunun takviye edildiği 
sanılmak tadır. 

Tokyo 2 ( a. a. ) - Nişinişi 
Şimhun'un neşrettiği bir telgraf 
haberine göre, Jnpon askeri heye
ti reisiyle Hindiı.;inideki Fransız 

kumandanı arasııı<la yapılan anlaş· 

ma üzerine Japon hnrp gemilerin
den bir filo Pazar sabahı ve öğle
den sonra Japon bayrağını çeke
rek HincJiçinide Kamran koyundaki 
deniz üssüne re!lmen girmiştir. 

Tarafından canlandırılan tarihi /ilimlerin en güzeli 

A iNAN 1:~eÇ,,ü ~~,~ 
PEK VAKINDA \-~ta:,~: "'~ ~ ı,,,' 

( DANGO PIŞTA ) Harikalar filmi G\bi 

~ı:mıııı1ıııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııu1111111111ııııırıııııııı11ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1111ID§_l!>. '\ t \\ad 1 o 
= ·,.,. Srl SINIMA~NıN = ·~ 
~ rAZL l AHÇ s· (t 
: ~.•.•.•.•.•A:•X•!•Z!.~ ++a.e~:.i+r~~•:S+t.~•- .• .,. • • .. 
= Sinemanın şimdiye kndar vücude getirdiği en büyük ictim::ı.i film 

. GÜNAHKARLAR .. 
.. Baş rolde: Sih iasidney • Joel Macgrea 
== AYRICA: Umumi Arzu üzerine == 

STAN LOREL OL/VER HARDI = 

~ HOVARDALIK'ta== 
§ 

~lllli1Uim!nııııımmuummmmnmnunnmuuuımınn11u ım111uun111nıuuuıııuuııııııı11 uııııııııııııııııııı ııııw 
• iLAN 

Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden: 

1. Kamyonetle yapılacak, Adana posta merkezi ile Ada
na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7. 8. 941 perşembe 

günü S.11 de Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasındaki artırma, ek· 
siltme komisyonunda ihale edilmek üzere 21- 7- 941 ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye çı· 

, ... 

karılmıştır. 
2. Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira ve 

muvakkat teminatı (180) liradır. 
3. Bu baptaki şartnameler her gün mesai dahilinde mü-

dürlük kalem şefliğinde görülebilir. 
4. Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 

makbuzları, şartnamede aramlan evrak ve vesaik ile birlik
te birinci maddede yazılı komisyona müracaatları. 

22- 26- 30- 3 1042 -- - --------~ 
İnhisarlar Adana Tütün Fabrika 
sı Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7-941 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
Keşif bedeli 7 572.27 lira muvakkat teminat 567 .92 lira· 

dır. bu işe ait keşif, şartname ve projeleri görmek isteyen
ler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 

veznesine yatırmaları şarttır· 
İhale 9-8-941 ·tarihine tesadüf eden cumartesi günü 

saat 9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fabri
kasında müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

26 - 30 - 3 - 7 1060 

Seyhan Defterdarlığından : 
Hisse 

mahallesi mevkii cinsi ada parsel mesaha kıymeti mıktan 
Döşeme Hasaııbey Hane 366 5 169 660,00 Temam 
,, Tevfikbey .. 365 lo 210 225,oo 11 

,, Hasanbey arsa 364 6 25 12,50 11 

Çinarlı Paç " 385 12 170 51,oo .. 
,, Köprü .. 397 17 63 31,So 11 

, ,, baraka 391 44 43 150,00 ,, 
,, arsa 391 75 215 lo7,5o 

Sarıyakup alemdar dükkan 87 136 3o 4oo,oo 's/3o 
Yukarıda evsafı yazılı 8 parça gayri menkullerin mülki

yetlerin peşin para ile 22- 7- 941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya ~ıkarı!m.ıştır .. Talip olanların 

0 0 7 ,5 teminat akçası makbuzlarıyle bırhkte ıhale günü olan 
6- 8- 941 çarşamba günü saat onda defterdarlıkta mü
teşekkil komisyon mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin 
de hergün milli emlak dairesine müracaatları ilin olunur. 

22- 26- 3o - 3 lo41 

~: 833 A 

Bugunlu lırsolfon ııtılade ederek bu 

guzel mo~inoyt hemen olınıı Zira 

yarın bu fiyatla boyle kıymetli bır rad

yo hulocağınızo emin olomouınıı! 

Sa ış eri 
Belediye caddesi 
No: 67 - P. K. 20 

ADANA 

Bir mürettip ve bir pos 
ta memuru ar1yoruz 

Gazetemiz mürettiphanesio· 
de çalışmak üzere bir mürettip· 
le, gazetemiz posta servisini 

idare edecek bir memur arıyo-

ruz. 

idare müdürlüğümüze müra-

caat olunmalıdır. 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

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

2. Muhammen bedeli 1066 
lira 25 kuruş olup muvakkat 
teminatı % 7,5 hesabiyle 79 
lira 98 kuruştur. 

3. ihalesi ağustosun 19 
inci salı günü saat onda be
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

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

görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine müra 
caatları ilan olunur. 

3. 7. 10. 14 1091 

• •••••••••••••••••••••••••• ! Bu . Fırsatı i 
• • : Kaçırmayınız : 
• • : Bir adet az kullanılmış • 
• d" • • ye ı ayaklı (K - 7) Kelvi- : 
: natör buz dolabı acele sa- : • • : tılıktır. : 
• • : Tahsin Salih Bosna : • • • • • : Tel : TABO A.bıdin : 
: Paşa caddesi Tel: 274: 
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Pamuk Eksperi Ahnacak 
Birliğimize alınacak iki 

pamuk eksperi hakkında ev 
velce ilan edilen şartlarda 
tadilat yapılmlştır. 

Bu vazifeye talip olanla 
rın 6 ağustos çarşamba akşa 
mına kadar umum müdürlüğü 
müze müracaatları ilan olunur. 

Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri 

Birliği 

3 - 5 1089 

Müdür ve Muhasebeci 
alınacak 

Birliğimize bağlı satış ko
operatifleri için Müdür ve 
Muhasebeci yetiştirilmek üze• 
re vazifeye talip olan lise 
mezunlarının yeni şartları öğ
renmek üzere nihayet 6 ağus 
tosa kadar Umum Müdürlü· 
ğümüze müracaatları ilan olu
nur. 

Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birlifri 

3 -- 5 1090 

İLAN 
Maraş askeri satmalma 

Komisyonundan : 
1. Kapalı zarfla 7 500 çift 

kundura alınacaktır. Muham
men bedeli 60.000 lira mu
vakkat teminatı 4500 liradır. 

2. Kapalı zarfla ihalesi 
26/8/941 salı günü saat 16 da 

3. İsteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatından laa
kal bir saat evvel komisyo
na vermiş bulunacaktır. 

4. Şerait ve evsafı hergün 
İstanbul, Ankara levazım amir· 
likleri satınalma komisyonla
rında Adana, Antep, Samsun, 
Kayseri askeri Satınalma ko
misyonlarında görülebilir. 

3 - 8 12 16 1093 

İLAN 
Maraş askeri satmalma 
Komisyonundan: 

ı. Kapalı zarfla 7 500 çitf 
yeoıeni alınacaktır. Muham
men bedeli 30.000 lira mu
vakkat temiaatı 2350 liradır. 

2. Kapalı ;arf la ihalesi 
26. 8. 941 salı günü saat 16 da 

3. isteklilerin teklif mek
tuplarını ihale saatından laa· 
kal bir saat evvel komisyona 
verilmiş bulunacaktır. 

4. Şerait ve evsafı hergün 
İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satmalma komisyonla
rında Adana, Antep, Samsun, 
Kayseri askeri satınalma ko 
misyonlarında görülebilir. 

3. 8. 12. 16 1092 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROÔLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaaıı- Adana 

.. 

zancı her ne olurs" olsun başlıca 
hedeflerinden birini tamamiyle kay· 
betmiştir. 

Ukraynanın sonsuz tarlaların
da, Kırımda lıer tarafta buğdaylar 
olmuş ve bu müthiş ek.ini Sovyet
lsr toplamıya başlamıştır. 

Ruslar bıı ekinleri düşm.ın e· 
line düşmekten1e yakmayı göze 
almışlardır. Bu sene diğer sene 
rııahsülüoden dört mislı fazla olan 
ekini kaldırmak için hakiki iş or· 
<lu'IU teşkil edilmiştir. Bunlar Mos· 
kova, Kief ve diğer büyük şehir
lerden tahliycı edilenlerden mü· 
rekkeptir. 

Muazzam sahalar şimdiden 

çıplaklaşmış bulunuyor. Buğday 

Uralların arkasında gizli antrepo· 
lara nakledilmiştir. Sovyetlerin 
esaslı iaşeleri böylece gelecek 
sene için de temin edilmiştir. 

,-• GAUTHIER VİUAL 
ANiLİN VE ALiZARiN BOYALARI ' 

HOROZ 
MARKA 

PAKET 

BOYALARI 

Umumi satış 

deposu: 
tstanbul Çiçekpazarı 

sokağı Altıparmak 

han No. 3 • 4 

1080 
• ·, ,. • • • ;- 1 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1 9 4 1 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubat, 2Mayıs,l Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 1000 .. 3000. .. 
2 .. 750 .. 1500. il 

4 .. 500 .. 2000. .. 
8 il 250 " 

2000. .. 
35 .,• 100 .. 3500. il 

80 il 50 " 
4000. .. 

300 ,. 20 ,, 6000. .. 
TUrklye ı, Bankasına para yat1rmakla yal

nız para biriktirmiş ve faiz almı' olmaz, aynı 
zan,anda talilnlzl de deneml• olursunuz. 377 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalar1nı Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarh 

karşısında 128 nolu 
869 evde kabul eder. 

Mersin Deniz Gedikli Erbaş 
Orta Okulu Satmalma ko
misyonu başkanhgmdan: 

1 - Mersin Dz.Gd. erbaş 
okulunda (eski tabur kışlasın
da) yapılacak inşaat için 
tanzim• edilen 25553 lira 59 
kuruşluk keşif evrakı üzerinden 
2490 sayılı kanunun 46. mad 
desinin L fıkarası mucibince 
14 ağustos 941 gunune 
tesadüf eden perşenbe günü 
saat 14 de pazarlık yapılacak 
tır. 

2 - Muvakkat teminat 
1916 lira 52 kuruştur. 

3 Pazarlık Mersinde Dz. 
Gd. erbaş orta okulu bina 
sında satın alma .komisyonun 
da yapılacaktır. 

4-Taliplerin 941 senesine 
ait ticaret odası vesikasını 

ve ellerindeki fenni ehliyet 
vesikalarını ibraz etmek sure 
tile Mersin nafıa müdürlüğün-

İLAN 
Seyhan Vilayeti Vakıflar 
MüdürlUgUnden : 

Han kurbu mahallesinde 
( 464 ) lira on kuruş bedeli 
keşifli Mahmut Paşa hanı 
tamir edilmek üzere (20) gün 
müddetle münakasaya konul
muştur. ihalesi 20- Ağustos-
941 çarşamba günü saat 10 
da vakıflar idaresinde yapt
lacaktır. isteklilerin teminat 
akçasile birlikte ihale günün· 
de, şartnameyi anlamak iste
yenle her gün vakıflar ida
resine müracaatları. 

1 ~ 3 1078 

den ihale gününden üç gün 
evvel bu iş için alacakları fen
ni ehliyet vesikalarını komis 
yona ibraz edeceklerdir. 

5 - Talipler keşif , proje 
ve şartnameleri her gün Dz 
gedikli okulu levazım müdür
lüğünde görebilirler. 

4-6 1084 


