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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara 4 ( a. a. ) - icra Vekilleri 
Heyeti bugün saat 10 da Bqvelı:ilette 
Başvekil Doktor Refik Saydam'ın riyaseti 
altında toplanmış ve ruznamedeki mese
leleri görüşmüştür. 

~ Yalnız Buğdaydan imali Kararlaştı 
Basvekilin ı~~~~~~~~i~,~i~~e~ 

Ekmeğin 

Talihsiz bir 
devlet 

Yazan : CAViD ORAL 
4 - Ankara 

i nsaolarda olduğu k:dar mlllet· 
lerde de talih aramak doğru 

bir şey olsa gerektir. Dünya tari· 
bini karıştırdığınız zaman talihli ve 
talihsiz milletleri tefrik edecek 
olursanız şüphe yok ki talihsiz 
milletler başında gelecek birisi 
Varsa o da Polonya olacaktır. Po. 
lonyalılar kabiliyetli, müstait ve 
çalışkan bir miJJet olmalarına rağ
men bütün tarihleri boyunca taz· 
yikten, tehditten, parçalanmadan ve 
esaretten bir türlü kurtulamamış · 
lardır. Rusya ve Almanya gibi iki 
büyük ve haris devletin arasına 
sıkışan bu talihsiz devlet mütema· 
diyen taksime uğramış ve bir kaç 
defa dünya haritasında ne ismi ve 
ne de cismi lı.almıştır. 

Polooyanın ilk taksimi 1772 
tarihinde iiç devlet arasmda vuku 
bulmuştur. Bu taksimde Duna'nın 
ve Dinyeper'in şark kısmını Rusya 
D.,nLii' Ytt TLur.. l.. ..... :._ ..... ı .... ,.ı, 
garbi Prusyayı Prusya, Cenubi 
Galiçyayı da Avusturya almıştır. 

ikinci defa olarak 1793 de 
laksim edilmiştir. Bu taksimde de 
Rusya ya Litvanyanın büyük bir kıs
mı VYolhyni6n ve Podolien, Prus
Yaya Danziğ ve Tboru, Pozen ve 
Kalisch düşmüştür. 

Fakat Avusturya bu taksim· 
den istifade edemediği için Prus· 
yaya kızmış ve muğber olmuştur. 

Bu parçalanma Polonyalılar 

arasında milli bir isyana sabep 
Vermiştir. Polonyalılar Thadöus 
Kosciusko'nun idaresinde müstev· 
lilere karşı milli bir harekette bu
lunmuşlardır. Fakat bu isyan ha· 
teketi muvaffak olamamış ve bu 
•uretle Polonya üçüncü bir defa 
daha taksime uğramıştır. 

Bu taksimde de Prusya Varşo
va ile Maaavien ve Yeni Prusyayı 
Krakauer'deo bir kısmını, Avus· 
turya Krakauer'in mütebakisini ve 
iarbi Galiçyayı ve Rusyada geri 
kalan bütün Polonya arazisini el· 
lerine geçirmişlerdir. Böylelikle 
Polonya devleti ortadan yok edil
ıniştir. 

Lakin Polonyanın talihsizliği 
bu kadarcıkla kalmamış, umumi 
hapte de bu memleket bir çok 
felaketlere maruz kalmıştır. 

Mareşal Pilsudskinin milli ha· 
rekiitile Polonya tekrar mllli ben
liiiui idrak etmiş, büyük bir 
m i 1 l e-lt ve büyük bir devlet ro 
lünde merkezi Avrupada yer al· 
ınıştır. 

Fakat Polon yanın bu büyük 
devlet rolü ancak Pilsudiskinin ha 
yatta kalışı ve üçüncü Rayhın or
taya çıkması müddetine kadar de· 
Vaın edebilmiştir. 

Polonya ilk senelerinde Hit
ler Almanyasile anlaşmış ve mare· 
l•lın siyasetine sadık kalarak bol· 
l•vik aleyhtarlığı siyasetini takip 
etmiştir. Danziır meselesi bu iki 
devletin arasını açmış ve bu ihti
laf, içinde yaşadıiımız büyük har 
bin başlamasına sebebiyet ver· 
ıniştir. 

939 aiustosunda Alman·Sov
y et anlaşması ise Polonyanın iki 
kuvvet tarafından istila !edilmesini 
\te yine dünya tarihinden silinmesi 
ni neticelendirmiştir. On sekiz gün· 
luıc kahramanca bir ~mücadeleden 
sonra Polonya yıkılmış ve Alman
ya·Sovyet Rusya arasında paylaşı
lıvermiştir. 

Fakat tarihin ve kaderin ne 

E nya tarafından ı 
UçUncU 

Yıldırım 
hamlesi 
hazırlığı 

Alman kıtaları 
Moskovaya 250 
kilometre 

mesafede! 
Kiyef ku,atılmak 
Uzere;bu1 bUyUk 
ve tumullU bir ha 
raketin [ba,ıanğı 
cıdır. 

- ·RADYO-
- Gazetesi 

• Alman - Rus harbi Pa

zar günü 6 ıocı haftasını dol-
' - · ı.__ı -_,.-.da. Hu batta 
başında Almanlar tarafından ha· 
riz bir zarer ilin ediJmemiştir. 

Mamafi 6 ıncı haftayı idrik edi· 
şin de ayrı bir önemi vardır. 

Çünkü bu müddet, nikbince ya· 
pılan tahminlerin en uzun raka· 

miydi.I 
Kiyef'in ve Leningrad'ın dü

şeceği hakkında yapılan tahmin· 
Jer henüz ırerçekleşmemiştir. Al· 
man tebligleri Rus hücumlarının 
püskürtüldüğünü, Rus tebliğleri 
de cephelerde Sovyet orduları· 
nın vaziyetinde bir degişiklik 

olmadığını bildiriyor. 
• Bir Alman gazetesi, Bolşe· 

vikliği mağlüp etmek için bida
yette hazırlanan planlar ka~ışt'.· 
ğından, harbin 1941 de bıtmı
yeceğini yazmaktadır. 

Völkişe Beobahter isminde
ki diğer bir Alman gazetesi ise, 
Bolşevikliğe karşı harp açmak 
hususunda en müsait zamanı se
çen Führer'e Alman milletinin 
duyduğu şükranı, Almaoyanın 

istikbale emniyetle baktığını be
lirtiyor. 

• Londra siyasi mahfillerinde 

Almanların şark cephesinde Ü· 

çüncü bir yıldırım hamlesi ha-

/ Devamı dördüncüde 1 

garip tecellisidir ki o günkü tak
sime iştirak eden ve Polonyayı ar 
kaaından vuran.Sovyetler bir:kaçgüo 
evvelisi Londrada mister Eden'in 
tavassutile Polonyalılarla bir masa 
etrafında toplanarak yeniden bir 
ittifak yapmak mecburiyetini !duy· 
muşlardır. Ye bu ittifaka •göre de 
Sovyetler Polonya ile yapmış ol· 
dukları bu anlaşmadan başka Po· 
lonyaya karşı biç bir ittifaka bağ
lı kalmadıklarını, yani Almanya 
ile yaptıkları ittifakı hiçe saydık· 
(arını itiraf etmişlerdir. 

işte Polonyanın bugünkü va· 
ziyeti budur. Ortada bir Polonya 
milleti vardır. Fakat işgal !_altın· 
dadır. Polonya devleti parçalan· 
mıştır. :Fakat şimdi bu devletin 
arazisi tamamile Almanya tarafın· 

dan zaptolunmuştur. Bakalım Po· 
lonyanın bu acıklı vaziyeti daha 
ne kadar devam edecektir. 

Her halde bu harp sonunda 
yine bir polonya ortaya çıkacak
tır. Ancak bu yeni polouya nasıl 
olacaktır? Bunu şimdiden kestir• 
mek mümkün doj'ildir. 

halktan diplomatik 

b. d·ı u• faaliyet fr f egı Almanya,Fran-
" Ekmeklerde gö 1 ' • Sız Üslerini Ve 
receğlnlz her kusu 
ru [belediyeye ha ' • • donanmasını ele 
ber veriniz.,, 

Ankara 4 ( a.a) - Başveka
letten tebliğ edilmiştir:· 

Toprak mahsulleri ofisi tara. 
fından imal edilen ekmeklik 110-

ların çavdar ve arpa katılmaksı. 
zın yalnız buğdaydan imali tekar· 
rur etmiştir, Bu yeni tip unlar 
yüzde 90 randımanlı olacaktır. 

Muhterem halkımızın fırınlar· 
dan satın aldıkları ekmeklerde 
her türlü kusııru derhal mahalli 
belediyeye haber vermelerini bil. 
hassa rica ederim. 

Lord Hali/aks 

lnglltere için 

Nazili 
aylar 

Lord Halifaks 
diyor ki: 
u Nihal zaferin mu 
hakkak (oludğuna 
her zamandan ziya 
de eminiz,, 

Nevyork 4 (a. a. ) - Büyük 
Britanyanın Vaşington , büyük elçi 
si Lord Halilaks lngiltere ve • Ka· 
nada halkına hitaben Y aşington 
radyosunda iradettiği bir nutukta 
ezcümle şöyle demiştir:, 

« - Önümüzdeki bir kaç ay 
belki çok nizik aylar olacaktır. 

Fakat şimdi, nihai zaferin muhak· 
kak .-,Jduğuna her zamandan ziya· 
de eminiz.» 

Lord Halifaks bu nutku, Det· 
roit·Michigan şehirlerindeki Pac· 
kard motör Car otomobil fabrika
larının Rolls Royce tayyare motÖr· 
leri imaline başlaması münasebe· 
tiyle söylemiıtir. 

Lord nutkuna şöyle devam et· 
miştir: 

« - Amerikan sanayiinin bize 
yaptığı yardım sayesinde, yalnız 
kendi hüriyelimizi korumakla kal
mıyacak, fakat nazi tecavüzü ne
ticesinde hürriyeti ellerinden ah· 
nan diğer milletlerin hürriyetini de 
kendilerine iadeye muvaffak ola
cağız. Hitler dünyayı altüst et
miştir. Tıpkı Napolyon'un bundan 
yüz küsur sene evvel yaptığı gibi ... 
Napolyon nihayet bir gün Yelliog
ton dükü tarafından mağlüp edil
di. Malum olduğu üzere ~Velling· 
ton'un bütün dehası, kendisini 
zahmete sokmak ve zorluklara 
maruz bırakmak hususundaki hu
dutsuz kabiliyetinden ibaret oldu
ğu söylenir, bu, Pack•rd kumpan
yasını idare edenlerde ırörülen ve 
harbi kazanacak olan bir deha 
nevidir.> 

Amerika'daki lnııiliz havacılık 

. " 
geçırmege 

F~ansa l~gilteregle müttefik olduju esnada Londraga Ç a J 1 Ş 1 y 0 r 
tıden amıral Darlan, bir lngiliz amiralile harita başında Londra 4 ( A. A) - Royterin 

;;:~~~~;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;~=~~===~~=~=~~diplomatik muharriri yazıyor: 

l • l Alman aakeri Sovyet orduauua 

ec ls to~ n t karşı harp etmekle meıırul oldufu 

, r an l- :~rbisır:::pad~lm::mm~r.10:i:tl:: 
larlna. başladı rette eutirkalar çevirmekle mot-

ırul bulunuyor. Eter Almanların 
ikna kabiliyeti Vişi bükGmetinin 

son tereddütlerini izale etmeie 
DUnkU içtimada mUzakere ve 

kabul edilen kanun llylhaları r-----
Ankara 4 a,a - Büyük Millet Meclisi, bir aylık tatil ılevresinden 

sonra, Şemseddin Günaltayın başkanlığında toplantılarına başlamıştır 
Bu gün~ü içtimada müzakereye başlanırken iktisat vekili Hüsnü Çakı: 
rın sıhhı sebepler, dolay~ıile İ0sti!• eyJe~iğinden ve yerine Trabzon 
mebo~u Sırrı Oııy tn tayın edılmış oJduguna dair riyaseticumbar tez· 
kere•ı o~un~~- ve ~unu müt~a~ip ruznameye ıreçilmiıtir, 

Me~lıs, Buyuk Mıllot ~eclısı ve ve müştemilitile saraylar ve köşk
lerde.kı. ~şyalar hakkında~ı meclis hesapları tetkik encümeni mazbata. 
~ına ıttıla . peyda ~ylemiş, ~ene~ler idaresine verilecek tazminat karşılı
g.ının temın suretı ve hazıneoın ortaklığı bulunan şirketlere ait hisse 
slınedlerinin aatın alıum~sı hakkındaki kanunun ikinci maddesile büdce 
lslr&'!Olt""rf6~ı~~ n%-eıhdrlnı vyLkı\t.rıluiJ ı'.o4u'nl •c • L'lıı4uu.1ıuuıcı •.ıau· ""4.ut.t· 

nnna bağlı cedvelin adliye vekaletine ait kısmında değişiklii'in yapıl
ması hakkındaki kan110 liyibasını müzakere ve kabuJ etmi~tir. 

Meclis içtima1n1 çarşamba a-ünü yapacaktır. 

Japonya 
Siyamın t•rk hudutları· 
na mUhlm surette asker 

yıAıyor 
Baukok 4 ( a, a. ) Royter bil· 

diriyor: 

Bir İtalyan 
Kruvazörü tor

pillendi 

muvaffak olursa bu muti bükGmetl 

istismar hususunda Almanlar biç 

şüphesiz daha ileri ıridecektir. 

Londraya gelen haberler, AI. 

manların Yiıi ile müzakereye baı· 

lamış olduklarını göstermektedir. 

MalOm olduğu üzere bu müzake

reler Alman - Sovyet harbinin baı• 
laması üzerine inkıtaa utramııh. 
Alman • F rausız müzakerelerinde 

Almanların takip ettiği ıraye, aıai• 

ral Darlanı, Fran11z ilılerile Fran• 
rak Almanyaya terk etmeğe ikna 

etmekten ibarettir. Fransa ıimdi 
iaıparatorluj'uo bir kıımın• ecnobi 
kıtalar1nın rırmesioe müsaade et .. 

miştir. Bu yabancı kuvvetler işıral 
ettikleri Fransız topraklarında liı• 

ler tesis ederek askeri hareklt 

hazırlıyacaklardır. 

Fransız milletine 

milletler aleyhine 

ihtimali varJır. 

Bu harekitın 

dost olan diier 

tevcih edilmesi 
Japonya şimdiye kadar resmi 

bir tebliğde bulunmamışsa da Siya
mın M&nçuko ve Nankin hükümet
lcrini tanıması için iki taraf arasın
da .~.ayri resmi müzakereler cereyan 
ettıgı malümdur 

Londra, 4 a.a. -Bahriye ne• 
zareti tarafından bu akşam neşre
dilen tebliğ: Bir lngiliz deniZ!ltısı 
A kd en izde a 1 tı puslu k toplar la mü- 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! 

Siyam bu iki hükümeti tanıdı
ğı taktirde vaziyet süratle inkitaf 
edecektir, Siyamın yalnız başına 
kaldığı iddia edilmektedir. Avrupa
da bir bayat memat mücadelesine 
girmiş bulunan lngiltereden taah. 
hütlerini ıreniştletmesinio beklene
aıiy~cetı. söy~~nmektedir. Bıına mu
kabıl dıledıgı takdirde Amerika 
Siyamın istikliliui garenti edebilirse 
de Amerikanın böyle bir harekete 
nıütemayil bulunduiu hakkınde bir 
emar~ye tesadüf edilememiştir • 
Şimdı müthiş Japon kuvvetleriniu 
Siyamın şark hudutlarında toplan· 
dığı herkesçe malOmd ur. 

heyeti reisi Sir Henry Seli ile A· 
nıerikan haha kuvvetleri başkuman
danı general Brett Packard Motör 
şirketi teisi Miste.' Gilman Kana· 

l b' • 
da 1 ır harp kahramanı ve Pac-
kard kumpanyası makinisterinden 
biri de birer hitabe iradetmişlerdir. 

lnıriliz hava kuvvetlerine men
sup bir telsizci de Londra radyo
sundan birkaç söz söylemiştir. 

Radyoda tertip edilen bu prog
ram, mukavelenin imzası gününden 
iti~aren on ayda inşa ve tecbiz 
edılen büyük bir fabrikanın işe baş
laması gibi bir mucizeyi ilan et· 
miştir. 

Lord Halifaks Amerika'da is
tihsali arttırmak için sarfedilen 
gayretleri takdirle yidetmiş ve 
şöyle demistir: 

«- Sürat her ıeydir. Diifma
nın imalatına yetişebilmek için 
uzun bir yol katetmek mecburi
yetinde bulunuyoruz. Fakat yardı
mınızla düşmana her gün biraz 
daha yaklaşmaktayız. 

Bir sene içinde Amerika, bar .. 
bi durdurmak için hayati ehemmi· 
yeti haiz ıilihlar ve malzeme imal 
eden muazzam bir fabrika halini 
almıt bulunuyor.• 

mücehhez ve Euifenis Diesavi ve
ya Emanuella Filiberto Duca Aos
ta olduğu tahmin edilen bir ltal
yan kruvazörüne hücum ederekl 
gemivi torpillemiştir. Bu ltalyan 
kruvazörüne gene altı pusluk 
toplarla mücehhez Garibaldi smı· 

fındanan diğer bir kruvazör refa. 
kat etmekte idi. Her iki gemi de 
duman perdesi arkasında gizlene· 
rek ilerliyorlardı, Kruvazöre iki 
torpil isabet etmiştir. Torpillerin 
kruvazöre isabetini müteakip mü
teaddit düşman torpido mubriple
rinin vaka mahalli etrafında dola· 
şarak duman perdesi yaptıkları 

ve kruvazörü setretmek istedikle
ri görülmüştür. Düşman kruvazÖ· 
rüoün batıp batmadı&"• malüm de· 
ğildir. 

lnglllz tayya;eıerl tlmalf 
Fransaya taarruz ettiler 

Londra 4 (a. a.) - Hava ne. 
zaretinin tebliği, 1 

Dün av tayyarelerimiz yeniden 
Manı denizi, şimali F raoı:ta üzerine 
taarruzi harekatta bulunmuşlardır. 
Bir çok düşman hedeflerine hücum 
edilmiştir. Karakol ıremileri, yerde 
bulunan tayyareler, askerler, top 
mevzileri ve bir tayyare meydanı 
alçaktan uçan tayyarelerimiz tara
fından tiddetli mitralyöz ve top 
atotine tutulmuştur. 4 düşman av
cısı düşilrülmiiftür. Tayyarelerimiz· 
den biri kayıptır. 

Valimiz Kozan'dan 
döndU 

3 ırünlük bir tedkik seyahati 

yapmak üzere Kozana ıriden vali· 

miz bay Faik Üstün Pazar günü 
şehrimize dönmüştür. Valimiz, Ko

zan ve köylerinin idari, Maarif ve 
Nafaa işlerile yakından alikadar 

olmq, 

IDlftır • 

milşahedelerioi tamamla• 

Zeynel Besim 
Suın şehrimizde 

Çukurova pamuk ibracacıtları 
birliği umumi katibi Bay Zeynel 

Besim Sun Adanaya avdet etmiş 
ve vazifesine başlamıştır. Ayni za

manda tahrir erkinımızdan bula· 

nan arkadaşımıza " Hoı ıreldin ., 

deriz. 

Gazi terbiye enstitüsüne gir
mek istigenlerin imtihanı 
Şehrimizden Gazi terbiye ensti

tüsilne girmek istiyenlerin ilk im

tihanları dün kız lisesi bölümünde 

Maarif müdiirü ve bir komisyondan 

müteşekkil heyet huzurunda yapıl· 

mıştır. 

Türkçe • edebiyattan imtihana 

3 talebe iştirik etmiş, Pedeırojiye 

talip çıkmamıştır. 

Mekteplerde talebe 
kaydı ve bUtUnleme 

imtihanları 

Ankara: 4 [a. a.] - Maarif 
Vekaletinden tebliğ edilmiıtirı 

1941 • 1942 dera yılının batlı· 

yacağı ve talebe kaydının bütün· 

leme imtihaularlyle talebe kabul 

imtihanlarının yapılacağı tarihler 

hakkında alikadar maarif mile.,.,_ 

aelerine birer tamim ırönderilmi1tir. 

Bir mecmua k•p•tlldı 
Ankara 4 ( Huansl ) - Dev

letin harici ıiyaıetiae dokunor 
mahiyetindeki n91riyatından dolayı 
Bozkurt mocmuuı vekiller beyati 

kar~l• kapatıbıııttır. 

r 
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Çorapsız kadın 

ve 

ret iyatımızda şö 
kıymet meseleleri 

--·-
Kadın denilen mahlilku şim~ 

diye kadar kim anlamış kı 
ben anlıyabileyim? ... Dahi şairi
miz Abdulhakhamit merhum 
bile kadın için « sensiz de, se-

l 
ninle de yaşanmaz » ~e~ekten 
daha ileriye gidememıştır. 

Kadında anlatılamaz ve an-

u 
Pazar gUnU yüzme havuzunda 
yapllan te,vik müsabakalar1nda 

dört bölge rekoru k1rıldı 

1 

Afrodit 
Buhur anında bir kadın 

Bu eserde kullanılan 
üslub tabii, yapmacaksız. 
Bir kelime ile: Güzel. Re
şat Enisin, diğer yazıcılar· 
dan ayırd edilecek şahısi 
ifadesi var. Şahıslar ka
rekterleri gibi konuşurlar. 
Eşhas 'ruhi hal/erile, dü
şünüşlerilc değil, vak' ala
rm içinde oynadıkları rol· 
lerile çabuk göze çarp
maktadır/ar. Esasen eser, 
içindeki her hangi bir şah
sm psikolojisinden ziya
de kitlelerin iizerinde mer· 
kezi siklet yapmış. 

Muhakkak ki Reşat Enis, genç 
romancılar içinde, tetkik edi-

lir:...en en Ön safa alınması icap 
e :e.11 ·rden biridir. Biz onu; bun
dan evvel çıkardığı Kılıcımı sü· 
ru ru , Gonk vurdu, Kanun Na
mı , , u ce Konuştu isimli dört 
orıiuı ı ve üzt'ı ınde durulması icap 
ederken unutulmuş, liiyikı veçhile 
kıymeti takdır edilmemiş eserlerile 

tanıyoruz. . 

Fakat, evet fakat Yıldız, ken
di orospuluğunu kocasına belli e· 
decek olan vücodı.ındaki çürükler, 
yüzündeki boya ve gözlerindeki 
siirmelerle nasıl görünecektir? 

Kendisini göstermez, 
der. 

döner, gi-

Yıldızın Ankaraya gitmesine 
kadar romanın birinci safhası idi, 
Ankaradan dönüp kendini göster· 
meden ayrılması ikincisafhayı teş· 
kil ediyor. Bundan sonraki vaka· 
lar da üçüncü safhada anlatılmış· 
tır. 

Üçüncü snfhada çocuk büyü· 
müştür, ~abasile Zonguldak ma· 
den ocaklarında ameledir. Orada, 
bir siyahlı kadın vardır ki herkes 
ona aşıktır; hatta Osmanın oğlu 
da (ç.>cuk burada başka isimle ya· 
şamaktadır) kadın da, eski bir be
lalısına benzediği için onu sev
mektedir ... 

Oğlunun h e r g e c e k i 
g a y r i t a b i i hareketlerinden 
şüplıelenen ve onu doğru yola sev
ketmek i tiyen baba, bir gün si
yahlı kadının bulunduğu meylıane· 

ye gelir .. Bir de ne görsün! Siyah
lı knchn oğlunun anası değil mi?. 

* ... * 

Eser kuvvetle başlıyor, ikinci 
kısım kuvvetli bitiyor. Artık, 

roman, normal ve bugünkü roman 

kaları pekili hikayecikler şeklinde 
kullanmıştır da .. 50 nci sahifeden 
başlayan küçük veremli kız Aliye· 
nin vakasını, yine muharririn im
zasile, gazetelerin birinde çıkmış 
bir küçük hikaye şeklinde okudu
ğumu hatırlıyorum. 

* * * 
Eserde kullanılan üs}Qp. ta~ii, 

yapmacıksız. Bir kelıme ıle 
güzel. Reşat Enisin, diğer yazıcı· 

lardan ayırt edilecek şahsi ifadesi 
var. Şa~ıslar karakterleri gibi ko· 
nuşurlar. Eşhas ruhi hallerile,. dü· 
şünüşlerile değil, vakalarıo içinde 
oynadıkları rollerile çabuk göze 
çarpmaktadırlar. Esasen eser, için
deki herhangi bir şahsın psikolo· 
jisinden ziyade kütlelerin üz~rinde 
merkezi sıklet yapmış. 

içtimai taraf en ön 
bu tebarüz ettirilmek 

gayret sarfedilmiş. 

safta ve 
için fazlf 

ı 
laşılamaz yaman bir duyğıı kud
reti vardır. O kadar ki Şikııgo-
lu bir kadın ansızın. kırmızı bon· 

l 
cuktan bir kolye ıle Snnfran
sisko <la sokağa çıksa yirmi dört 
saat sonra Ankaralı, Moskovalı, 
Londralı, Atinalı bütün dünya 
kadınlarını ayni modanın t'Sırı 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi tarafından tertip edilen yüzme teş· 
vik müsabakaları•pnzar günü Atatürk parkındaki yüzme havuzunda 

başta vali ve belediye reis vekili olmak üzere kalabalık bir seyirci önün 
de yapılmıştır. Müsabakalar çok heyecarılı olmuş ve seyirciler tarafın
dan sık sık alkışlanmıştır. 

Yüzme müsabakalarının teknik dereceleri şunlardır: 

100 metre serbest: Lütfi Erdem 1 dakika 22 saniyede birinci (yeni 
bölge rekoru ) İhsan Ermurad ikinci, Adil Girya üçüncü. 

100 metre sırtüstü: Mecit Gülergin 1 dakika 53 saniyede birinci 
( yeni bölge rekoru ), lıımail Girdap ikinci. 

görürsünüz. nereden lıaber alır · 
lar; nasıl haber alırlar; meçhul
dür ve dünya erkekleri ihtiyar 
güneşin soğudug u güne kadar 

l 
bu sırrı keşfe muktedir olamıya 200 metre kurbağalama: 3 dakika 23 saniyede Muharrem Güler· 
caklardır. gin birinci ( yeni bölge rekoru) Halit Ergenç ikinci 

\ 

İzmirde ve lzmirin karşı ya· 4X100 bayrak yarışı: Bedri Şensert, Suat Merder, ~Nihat Erdem 

l 
kasında ayağı çoraplı kadın, yü· ı \hsan Ermurad takımı 6 dakika 31 saniyede birinci ( bölge rekoru ) 
zü peçeli kadın kadar garip gÖ· 1500 metre serbest: 30 dakika 15 saniyede muharrem Gülergin 
rünr olmuştur. insan, çoraplı birinci, AJil Giray ikinci, Dündar Arca ücüncü, 

l 
kadına, Avrupa hamamlarında ı Atlamalar: Necdet birinci, Abdullah ikinci, Kemal üçüncü, 

peşternal kuşanan adama haktık· K iç1der ara,.ı 50 metre serbest: birinci Namık Kemal, ikinci Lüt 
ları gibi tuhaf bir hisle bakıyor. fi Burdur, üçüncü Alemdar. Arca 

Belki Adana böyle değildir di- f Müsabakaları, ıu sporları fedarasyonu komiserliğini yapmak· ve 
yordum, dün sokağa çıkar çık· yüı.ücülerimizi çalıştırmak üzere şehrimize gelen B. Rauf .Ardahan ida-
maz karşılaştığım ilk kadın da f re etmiştİi. Müsabakalarda birinci olan yüzücülerimiı.e bayan Güzide 
ç o r a p s ı z d e ğ i 1 midi? ·· ı d - 1 Ustün tarafından madalya arı agıtı mıştır. 
Şu halde, her moda işinde ol· --~ 

1 ~~~=b~:::· E~:u:::u~İz~ı:·y~~·-l ,ı--uu·· kuA met . Sogv an ı·hraca 
1 

Kadın, nerede olursa olsun, cm· ~ • 

1 ~Ii~f:.~~:~~:'l~~~;.;~:f :~~-t 1 tına kolay ık gösterecek 
ı 1 Kötn, y•hk, lbiçimsi" yahut l I l tamamiyle m~vzun ve ıdeal; ~ 

Evveli. isimden bahse<lelım: 
166 ıncı sahifeye kadar 

11
R0 • 

mania ismin ne alakası var,, fikri 
kafamızda yer ederken, o sayfaya 
gelince ismin bütün romanın mev

uıunu hülasa eder bir nı.ahiyette 1 
olduğunu anlıyoruz. Şimdi o sa-
hifeyi beraber okuyalım: 

11 Çok eski devirlerde Al· 
lahın mümessili olduklarına 

Köylü - mütegallibe, patron 
- amele, zengin - fakir ve bun· 
lara benzer münasebetler keskin 
gösterifmiş. Bu iki zıt kutbun eş· 
hasını gösterirken muharrir, gayet 
objektif kalmış, vakalar, karşılıklı 
düşünceler onları meydana koyu
yor. Yalnız ve yalnız vaka veril· 
miş, - fakat bir ııenarist gibi de
ğil - yalnı1. zıt şahsiyetler karşı 
karşıya konmuş, bir iddia ve ta· 
rafgirlik yok, muharrir daima per· 
de arkasındadır. Esasen bugünün 
romancılarından beklediğimiz bu 

değil mi? 
Eser eşhası çok olduğu halde 

hafızayı yormuyor. Şııhısları çok 
kolay aklımızda tutabiliyoruz. U
f a\c bir tasnif buna kafi: İyiler, 
kötüler. 

İyiler, muhakkak vakalarile, 
cn7 ı .... ae-, h .. r .. \c .. t\rrİ.!A. .hıltiwl-.r.: •• Q• 

1 
nasıl ve ne biçimde olursa olsun, ı 
biz erkekler, ~artık bütün kadın 
bacaklarını çiplak görmeğe mah· 
ktimuz. 

Evet; bir çift mevzun baca
ğın ipekli çoraplara bürünme· 
sinde başka bir şiir vardı; fakat 
bu modanın da geniş ölçüde 
tasarruf •gibi zamana uyğun bir 

~ vr-nrı';-·ntinciıii-'ma'c!illarr':' ---

~ Ve itiraf edelim ki maddi 

Ankara 4 ( Hususi ) - Bazı mıntıkalarda Soğan ihracı için vaki 
olan müracaatlar üzerine yapılan tetkikatı müteakip bu maddelerin ser
best dövizle veya ithalat maddeleri temini mukabilinde ihracına müsa· 
de olunmuş ve keyfiyet alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Serbest döviz veya mühim bazı mühim maddelerin ithali mukabilinde 
soğan ihraç etmenin arz"ttiği. müşkiller nazarı dikkata alınarak ihracatın 
daha güzel şartlar içinde icrasını teminen bu madde ihracı teşvik~ 
muhtaç maddeler arasına alınmıştır. Yabancı memleketlerle hes.:p vazı
yetlerinin müsait olmadığı ahval müstesna bulunmak kaydiyle soğan iH
racatma muhtelif surette kolaylık gösterilecektir. 

• 1 L!-l-- ··--.1· \/ ,.. 
gözile bakılırdı. Mabudun 
karısı, bütün erkeklerin 
müşterek malı demekti. 
''Babil,, li her kadın Afro· 
dilin buhurdanında oturup 
cinsi münasebette bulun· 
makla kut.sileşirdi. Ve, buna 
mecburdu dn .. 
Bugün: patron, Allahın mü· 
messili değil, yer yüzünde 
gölgesidir. Fabrikasına, mü· 
essesesine bağladığı kadın, 
önce kendisinin ve netice 
itib .. rile bütün erkeklerin 
müşterek m1lıdır. Bugün de 
her kadın, Afroditin buhur· 
dnnıııda oturup cııısı mü 
nasebette bııloomağa mec
burdur. Yalım. fark şurada: 
Düo bu kadına ilahi göz'e 
bakarlardı; yaptığı iş ibadet
ti. Bugünkü kadın ise .• nef
rete layıktır; zina işliyor.,, 

Mevzuu, hül0n~a e?il"m:k istenir
se basit gıbı gorulur. 

Haldkaten öyledir. Büyük hir 
aileden düşen bir kadın vardır 
(Yıldız). Çalıştığı fabrikada, teca· 
vüzJen kurtulmak için bir erkekle 
evlenir (Osmanla). Esasen Osman 
da yüksek, f alcat sahte bir muhi· 
tin şartlıırile bagdaşamamış, kaç
mış, evvelfı maden ameleliği t't· 
miş, sonra bu uez fabrikasına yer· 
le~miştir. Artık karısını iç yiizünü 
bildiği o fabrikada çalıştırmıya · 
caktır. Evine bağlar. Fakat, fab. 
rikadaki bir çöküntüden Ü.:ımanın 
gözleri muvakkat kör olur, tabii 
Yıldıı. ekmek parasını kazanacak
tır. işe başlar ve kocasını ve bir 
az sonra doğacak çocuğunu besle
mek için - bir çok ayak dire· 
dikten sonra - patrona başvurur 
ve kötü olur. 

Muharririn göstermesine göre, 
ı<cıdın bunda mazurdur. Burasını 
munakaşa edecek değiliz. Öyle 
gösterilmiş, öyle göreceğiz .. ,, 

Nihayet Yıldıza, hükumet mer
keLinde daha fazla para kazana. 
cagı 11 söylerler, oraya gitmesi j . 

ç·n t ş-vik ederler. Çocuğu ve ko. 
ca .1 ı~in bu lazımdır •. 

A· ~arada iki yıl kalır, niha-
y t ,o , nın ı rarına dayanamaz, 
döııer •. F.ı. at, ~cuğo ile kocasını 
teslim ettıgı Melek ismindeki ar
kadaşı, kocasının artık gözleri a· 
çıldığını söylememiştir. Ve kocası 
onu açık gözlerle Haydar. 
paşaya, karşılamaia g.elmiştir. .. 

düşünceyle, insana hakim olan bir 

( ader) den bahsedecekfr. Ve bu 
(Kader) de, birbirJerini taoıı:uyan 

oğluyla annesi lİ cinsi münasebette 
bulunduracaktır. 

lar konmu~tur. (Fakat tarafgirlik 

yok dedik) . 

Kötüler ise; daima fenadırlar. 

yahut fena adamlardan seçilmişler· 
dir. (Namık Kemalin larafgirliğile 

değil) 

l dünyada kadın bacağına yapış
mış şiir veya edebiyat gibi ma
nevi hazlara lıiç birimiz kiymet l vermiyoruz. l Bu modaya uydukları için 

J ~~;:nlara teşekkür doğru olmaz 

Hariciye memurlarının maaş ve 
tahsisatlarına zam yapılacak 

Ankara: 4 [Hususi muhabiri-
mizden] - Bazı hariciye memurla· 
rının maaş ve tahsisatlarına zam 
yapılması hakkında hü'kilmet mec
lise bir kanun projesi takdim et· 
miştir. Layihada, harp vaziyetleri
niıı birçok memleketlerde, ezcümle 
Birleşik Amerika, Sovyetler Rirliği 
ve lngiltere'de normal hayat şart· 
!arını değiştirmiş olduğu söylen· 
mekte, eşya ve gıda m~ddeleri 
fiyatlarının nisbetsiz bir derecede 
artmıs bulunduğu ilave edilmek
tedir. 

tihkaklarına ilaveten tediye edile· 
bilecektir. 

Eşhasın böyle olması bir ku
sur mu? Bunu dü,ünmemek gerek, 
çünkü cemiyeti bütün realitesile 
ele aldığımızdan bunları böyle 
karşı karşıya sıralamak lazım de· 
ğil elzemdir. 

* * * 

Bir kadın nasıl düşmüştür ? 
Hangi şartlarla kerhaneye sü-

~ * •• 
v-• ........................... .-.-. ..... 'W .. ... 

Te,ekkUr 
Genç yaşında. ani olarak ha

yata gözlerini kapayan Adana 

belediye müf ı!ttişlik katibi karde
şiın Ahmet Sarpkayanın ölümü 
dolayısilc taziyede bulunarak derin 

Bu memurlardan devlete ait 
veya devlet tarafından isticar edi-

len binalarda ikamet edenler için 
bu miktar yüzde 24 i geçmiyecektir. 

1843 sayılı kanonda musarrah 
başka vek8letlerin hariçteki me· 

murlarının da yapılack zamdan is· 
tif ade etmt·leri için layihaya ikinci 
bir madde ilave edilmiştir. 

Fakat niçin?. Niçin bu böyle 
oluyor. Romana melodram çeşnisi 

vermek için mi ? Kadınnı " bu 
halle kocama görünemem,, düşün
cesile ayrılması, kendini gösterme
mesi, gitmesi daha iyi değil mi i
di? Esasen dava o safhaya ka· 

dar tam manasile izah edilmiştir 

de .. Eğer maksat, maden ocakla
rının, - çok güzel gösterilmiş -
vakaları ve facialarile bizi karşı
laştırmaksa, onu, birinci kısımda· 
ki maden ocakları pasaiına pek
ala sığdırabilir, veya - kendin· 
den daha çok eser beklediğimiz· 
den - ilerdeki eserlerinde madde 
olarak kullanabilirdi. 

rüklenmiştir.. Şimdiye kadar, bu· 
nu izah eden yazıiarın en heye· 
canlısını - Biı.de - Akagündüz. 
de gördük. OnJa kızlar Akanın 

heyecanından elektriklenerek önıi· 
müzde arzı endam ederler. Bu tip 
romanlarında hemen hemen, yalnız 

kederimize iştirak eden zevatımuh
teremeye minnet ve teşekkürleri
mizi saygılarımla bildiririm. 

Ulucami Yanı 74 so. no. 60 

Evde Rifat Sarpkaya 

Buna göre, Soyetler Birliği, 
İngiltere ' ve Amerikadaki elçilik 
ve konsolosluk memurl.uına maaş 

ve ta\ısisatlnrı yekOnunun yüzde 

Nüfus ve Nafıa müdür
leri mezuniyet aldllar 

Nürus müdürü Şevket Taştan 

ve Nafıa müdürü Salim Soner yıl· 

lık mezuniyetlerine mahsuben birer 
ay izin almışlardır. Nitekim, romandaki ufak va-

~I ROMAN:lO 1 
Militza Valnoris kalbi ıstırab içinde 

olmasına rağmen gülmeğe muvaffak ol· 
du : 

- Suçluların tarafınızdan değil de 
başkası tarafından meydana çıkarılmasına 
üzüldüğünüzü İtiraf ediniz. 

Bu söz zabıta şefinin izzeti nefsine 
dokundu: 

- Suçluları meydana çıkaran büyük 
bir maharet göstermiş cleğil ki." Kendi
sine tesadüf ynrdım etmiş; daha doğrusu 
her şeyi tesadüf yapmış. 

- Ya? Nasıl olmuş bu iş? 
- Biliyorsunuz ki Şefin resmi zabı-

ta teşkilatı haricinde, mükafatla çalışan 
ve cemiyetin her sınıfına mensup hafiye
leri var. 

- Evet. 

- ihtiyar gazeteci kadın, bu hafiye-
lerden birine yanlışlıkla işaretli gazete· 
lerden birini vermiş. 

Hafiye g a z e t e d e k i delikleri 
görünce bunun şüpheli bir şey ol
duğunu anlıyarak gazeteyi şefe götür • 
müş. 

O gün derhal gazete satıcısı kadın 
gözhnpsine alındı ve ondan gazete alan· 
ların gazetelerine bakıldı. içlerinden iki· 

sinin gazetesinde şifre delikleri vardı. ldam 
edilecek olan iki delikanlı iştebu adamlar! 

- Ya? 

(Devamı üçüncüde) 25 ini geçmiyecek bir meblağ, İs· 

DİKTATÖRDN ASKI .,. 

Valnoris belli etmemeğe muvaffak 
olduğu büyük bir heyecan içindeydi. 
O akşı..m saraydan çok.geç çıkmış ve ga
zeteci kadının dükkanını kapaJıgörmemek 
için önünde durmayarak geçip . gitmişti. 
Eğer saraydan her zamanki vaktınde çık· 
mış ve gazete almış olsaydı takip edile
cek ve idam olunacaklar Masında kendi
~i de bulunacaktı. Taldek, o akşam onu 
sarayda geç vakte kadar alıkoymakla 
bilmiyerek can düşmanının hayatını kur. 

tarmıştı. 

Sordu: 
- Bu 

mü? 
gazetelerdeki şifre 

Diktatörün aşkı 

çözüldü 

Hayır. Şifre dairesi muvaffak olama· 
dı, suçlularda arkadaşlarının kimler oldu· 

ğunu söylemedikleri gibi şifre anahtarını 
da vermiyorlar. 

- Şu halde bu tevkif, ihtilalcilerin 
faaliyeti hakkında, hiçbir malOmat edin
menıze yaramadı. 

Maalesef hayır. 
Hakikaten teessüf edil~ek bir 

şeyi 

Vakit öğleye yaklaşıyordu. Bu saat, 
sen Veslasda, günün en canlı saatiydi; 
sokaklar ve mağzalar çok kalabalıktı. 

Birden, hükilmet merkezinin bütün 
ahalisi, biribirlerine elektrik teliyle rap-

NAKLEDEN: Fethi Kardeş ====:&t:I 
tedilmiş ve bir eletrik cereyanına maruz 
bırakılmış gibi aynı zamanda yerlerinde 
sıçradılar. Şehrio güriiltüsüne hakim bir 
ses gürlemişti: 

- Silvaniyalılar dinleyin ... 
Herkes, gök yüzüne baktı, ses ora

dan geliyor gibiydi. Bn ne demekti? 

- Silvaniyalılar, dinleyin ... 

ilk şaşkınlık geçince vaziyet anlaşıl· 
dı. Bir hafta evvel Ptomirtle yapılan bü
yük geçit resmini halkın uzaktan ve ku
laklarile takip edebilmesi hükumet mer· 
kezinin her tarafına, sokakaklara, mey· 
danlara, kahve ve mağzalara parlörler k0-
nulmuştu. Bunlar henüz kaldırılmadığı ci. 
hetle hükOmet kimbilir ne için bir defa 

daha istifade ediyordu. 

Spikler, davetioi birkaç defa daha 
tekrarladı. Herkes işini bıraktı, evvelden 
verilmiş talimatla hareket eden polisler 
sokaklarda nakil vasıtalarını durdurdular. 
Bir kaç dakika içinde şehirde hayat ta
mamile durdu. Herkes dinledi. 

- Sifoaniyalılar, bir adale
tin in/ azı hadisesine şahit ola
caksınız. Şayani nefret hain
ler, sizin seçtiğiniz şefe ve do
lagısile millete suikastte bulun
mak istediler. Bu hainler biraz 

sonra, saat on ikiyi çeyrek ge
çe geni hapishanenin büyük av
lusunda idam edileceklerdir. 

Silvaniyalılarl Şii f in ve mil· 
letin düşmanlarının nasıl ceza
landırıldıklarını görmeğe davet-
lisiniz, oraya gitmeği ihmal et
meyiniz/ 

Şehre biran ıçın feci bir ölüm süku
tu çöktü. Sonra bütün kiliselerin çanları 
ölüm çal11 çalmağa başladı. 

Öğle zamanı gelmişti. sokaklardaki 
kalabalık biraz daha fazlalaştı. Stefan 

Taldekin, idam için bu saati seçmesi se
bebsiz değildi. 

Kısmen merak ve tecessüs dolayısile, 
kısmen de rejime karşı liikayd olmak it. 
hamile kar.şılaşınaktaıı korkarak halk bü· 
bük bir kalabalık halinde yeni hııpisane

ye doğru ilerledi. Burası saray müştemi· 

}atından bir binada Stefon Taldek tara
fından vücuda getirilmişti ve yalnız siya· 
si mahkumlara mahsuttu. 

- Silvaniyalılar, dinleyin ... 
Meşum ölüm habercisi ses saraya da 

girdi, Militza Valnorisi tam kalbinden 
vurdu. Militza bu sırada diktatörün ya• 
nındaydı, ona imzalanmak üzere evrak 

l Devamı var l 
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i\lmanlara göre 

Smolensk ___________ i Orta ,arkta, gece 

Sovyetlere göre 
TÜRKİYE Al m an 

- 41 ::: harbi• ı,ıklarını söndür 
meyen yegAne 
memlekettir. 

zayi 1 Murtazanın yuzu safran gibi 
sapsarıydı. Hindistanın meşhur 
« Gandi » si bunun yanında ço
ban Mehmet pehlivan gibi kalırdı; 
Murtaza o kadar zayıf, sarı, cılız 1 
ve bitkindi. Esrar bütün tahribatı- 1 
nı yaptıktan sonra, gOya, bu ada
mı seyyar ve canlı bir ibret lev
hası halinde ortaya salıverm i şti. 

Adını ve şeklini değiştirerek 
eroin, kokain gibi isimlerle kibar
laşmağa çalışan bu mel'un zehir; 
müptela•ının bir hamlede haysiye
tini, benliğini, insanlığını kemirip 
bitirdikten sonra uzvi varlığıaı yu· 
tar. E.srarkeşte, eroin ve kokain 
tiryakilerinde seciye, seviye, ahlak 
gibi insanlığın en gayri mülarik 
lizimeleri eridikten sonra sıra UZ· 

viyete gelir. Artık onlarda erkek
lik, dişilik evsafı da kalmaz, bütün 
hareket kabiliyetleri sıfıra inmiştir; 

kıpırdamaktan, mücadeleden, gü
rültüden nefret ederler. istedikleri 
şey, tam bir sükOnet içinde haya
lata dalmaktır. 

Murtazanın tekkesinde de va
ziyet budur. Pis mendebur, kılık
sız, sefil müşteriler çepçevre pey
kelere kurulduktan sonra Hindis-
i an cevizinden yapılmış ve ucuna 
kargıdan bir marpuç takılmış « ka 
bak » tabir olunan nargile meyda· 
na çıkar. Bu kabağa tütün veya 
tümbekile karışık esrar basılır. Es
rarın üstüne küçük bir ateş konu
lur ve esrar kabağa merbut ka
mış emzikten, duman halinde riğre 
lere çekilir. Birinci esrarkeş, ka
bağı, cigerinin bütün genişleme 
kabiliyetini kullanarak çeker, ikin
ciye uzatır; ikinci üçüncüye, üçün .. 
CÜ dördüncüye devrede ede do
laştırırlar. Kabaklar bu suretle ta
addüt ettikçe herk•s kendi alemi
ne çekilir ve dalgaya düşer. Bun
ların üfledikleri dumanla esrar tek
kesinde göz gözü görmez olur. 
Artık her taralı duman kaplamış 
ve bu dumanı teneffüs mecburiye
tinde kalan keçiler , koyunlar, ho
rozlar, ördekler de dalgaya düş

müştür. 

Bazan, içlerinden birisi yine 
dalga halinde hikaye anlatmak he
vesine düşer. Hikayeye Hind padi

şahının kızından başlar, Amerika
daki Niyagara şellalesine intikal 
eder, üfürüğü keskin Seyyid hoca 
nın menzul tahsildara okumasın· 

dan bahsettikten sonra ahir zaman 
Öküzlerinin lilotosuz olduğunu icl
dia eder ve nihayet sozu Kayış
dağı suyunun irmik helvasında 
adaıokağını yerine kullanıldığını 
• ihvanın namusuna tevdi edilmiş· 
dir sır halinde ifşa ile bitirir. Ken
ki ,iileminde binbir çeşid dalgaya 
düşenlere dikkat ediniz; can kula

i'ile dinler gibi göründükleri ve a
rada, sırada hayret veya takdir 
alametleri izhar ettikleri halde hiç 
bir şey işitmemişleldir. 

Bazısı, peykede sol bacağını 

a.ltı na alıp oturur ve sağ bacağını 
yere sallar. Dalgaya düşdükten 

sonra bu biçarenin elleriyle mut
tasıl sağ bacağını yoklayıp gülüm 
ıediğini, fakat sol bacağının dizin
den aşağı!tı .. üstüne oturduğu i
çin- eline geçmeyince eterin bir 
merak içinde endişeye düşerek te
essür alametleri izhar ettiğini sey

redersiniz. O, sol bacağının dizden 

aşa~ı, kısmını kaybetmiştir; nerede 
düşürdüğünü düşünüyordur. 

işte tekke işleten Murtaza; 
bu esrarkeşlerin şeyhi, mürşidi, 
piri idi ve o gün - Ali ağabeyin 

gizli tenbihi üzererine - fıstıkçı 

Artin tarafından yakalanarak pe
der elendi vazifesile tavzif edil· 
mişti, Murtaza gerçi burada - E.r 
meni aktörün sahnede söylediği 

llibi - ( Rol icabı pederim ) idiy
se de kabaktan sonra muttasıl 

harlattağı « çifte telli » esrar si
ıraralarının tesirile dalgaya düşmüş 
ve kendİ•İnİ sahiden Alinin babası 

zannetmeğe başlamı~tı. Bu sebep
le rolünde « samimi » ve « muvef
lahidi. 

ihtiram mevkiine peder efen
diyi oturttuktan sonra yerleştiler. 
Murtaza, tam bir ciddiyetle etra· 
lına bakındı ve gözlerini Hafız 
Mustalanın yüzünde tespit ederak 
dalga ile : 

- Ya Mustafa; dedi, E.lmus
nıustafa, Velmurtaza, Vebhüma, 
Velfitıma... Yani Mustafa sen, 
Murtaza ben, evladlarımız bu can
lar, kızların hepsi de birer Fatıma 

bu bir beyttir. Beyi ne demek? 
Hafız Mustafa hayran ve hür

metkar cevap verdi: 
- Hane demek efendim ... 
- Aşkolsıın, aşkın nur olsun 

nurun ziya olsun, ziyan ışık olsun, 
ışığın alev olsun , alevin yüreğine 

dolsun, müminler mest 
olsun, münkirler mat olsun, ham 
ervahın canına yuf olsun, ehli di· 
lin demine devranına hu diyelim 

huuuuul ...... 
Kadehe yapıştı. Bu kadar 

müdhiş !alla manyatize bir hale 
gelmiş olan ·ıavız Mıstıva da bir 
kadeh kaptı. Hep beraber ikinci 
faslın birinci kadehlerini yuvarla

dılar. 
Ali ağabey diğer ihvan esrar 

keş Murtazanın ne marifetler be
cereceğini derhal anlamışlar ve 
intizara başlamışlardı. Murtaza 
tam dalgada idi, kendisini hakika
katen peder efendi, burasını ko
nağı, kadınları cariye, Aliyi evlidı 
diğerlerini de misafir sanıyordu. 

Adi bir kerhanede ( rol icabı pe
der ) olduğunu çoktan unutmuştu: 

Ya hafız Mustafa! 
- Buyur peder elendi ... 
- Bu bir beyttir demiştim; 

şöyledir: 

{Devamı JJarJ 

bl•tı•yor Londra 4 a,a - Daily Tele . 1,5 mil on graph gazetesi bu gün Mister 
Arthur Mertonun Türkiye hakkın-

MoskOVa yolu da bir röportajını neşretmiştir. Alman ordusun-
Gazeteci, Türkiyeyi orta şark 

açılmak üzere ta, geceleri ışıklarını söndürme- da firarlar 
yen yegane memleket ve etrafını 

Voroşilo/ ordusunun saran karanlığın ortasında bir t m Ş 
MoskoJJa ile irtibati kıvılcım olarak tarif etmoktedir. ar ıyor U 
tehlikeye girdi Türklerin haleti ruhiyesinden Almanlar harbin 

bahseden muharrir, Türklerin şe. 
Berlin, 4 a.a - Askeri bir ref ve namusla kabili telif olmak ilk ÜÇ haftasında 

menbadan D.N. B ajansına bildiri!- şartiyle harbe girmemek için im- 2300 tayyare, 3000 
miştir: kim dahilinde bulunan her şeyi tan kabettiler 

Şarkta geçirilen son haftanın 
yapmıya hazır olduklarını söyle· Moskova 4 (a.a) - Komünist 

bir evelki haftaya nazaran farkı, 
muharebe meydanlarının daha z-i mektedir. enternasyonal (mecmuası yazıyor: 

· I Mister Merton yazısını şu su· Rus - Alman harbinin ilk üç 
Yade şarka doğru genış emiş olma-

retle bitirmektedir: haftasında yalnız Alman kayıpları 
sıdır. 

Cephenin cenup kısmında al- « Türkiyenin lngiltere hak- ölü, yaralı ve esir olmak üzere 
manlar ve müttefikler havaların kında beslediği itimadın zayıfla- bir milyona baliğ olmuştur. Ayrıca 
daha müsait olmasından istifade dığına dalalet eder hiç emare 2300 tayyare, ve en iyi Alman tü-
ederek Kiyef civarında cereyan gösterilemez. menlerinin 3000 tankı tahrip edil-
eden kanlı muharebelerden sonra Kanaatime göre zamanı ge- miştir . 
rical etmekte olan düşmanı takip lince Türkiye lngiltereye karşı Moskova 4 (a.a) Sovyet 
etmişlerdir. teahhüdatına sadık kalacağını gös istihbarat dairesi reis muavini M. 

(ki haftadanberi bütün şidde- terecek ve topraklarına veya mil- Lozovski gazetecilere beyanatta 
tiyle Cereyan eden Smolensk mu. li istiklaline yapılacak her hangi bulunarak Alman zayiatının timdi-
harebesi nihayet bulmak üzeredir. bir tecavüz teşebbüsüne karşı ye kadar bir buçuk milyon kişiyi 
Sovyet kuvvetleri muhasara altın- mukavemet edecektir. geçmiş bulunduğunu ve Alman or- ı 
da bulunan orduları kurtarmak dusundan firar edenlerin her gün 
üzere yaptıkları neticesiz teşebbüs talarını ve askeri hedefleri fasıla artma kta olduğunu söylemiş ve şun- ' 
}erine devam etmişlerdir. sız bir surette bombard n°an et- l ır ı ıli. ·e etmiştir: 

Bu muazzam muharebe esna- k d ' 1 me te ır. - A l 11:\ n ar şimdi uzun süre-
Edebiyatımızda sında ihata edilen Sovyet teşek- Ukrayna'da biribrine müvazi cek bir harb duşünmek mecburi- . 

t küllerinin büyük kısmı imha edil-
ŞÖhret ve kıyme büyük hareket inkişaf ediyor: yetinde bulunuyorlar. 

meseleleri miştiAlman kıtalarının Moskova'nın 1 - Kiye!' in cenubunda Din · Almanlar muvaf /akiyetli 
, 1 garbında ilerlemesine mani olmak yester ile Bug arasında yapılan ÇeJJİrme hareketleri yaptılar 

(Baştara/ı ikincide, hususunda Sovyet kumandanlığının taarruz, Zürih 4 ( a. a. ) - Nasyonal 
neıl'celer vardır, vasıta, sebep an- f · - · "d ti Ç t 1 · t · · B sar ettıgı muannı ane gayre er, Dinyeper'in mansabına ve Ode ay ung svıçre gaze esının er-
latılır aeçilir. Netice bizi üzer, İ- neticesi Moskova yolunun açılma~ , d - I ·ı . h lia muhabiri dı'yor kı". 

& sa ya ogru yapı an ı erı are· 
çimizi sızlatır, burnumuzun direği- sını intaç edecek olan bu büyük k « J50 kilometrelik bir cephe 
ni kırar. meydan muharebesinin vukuuna et. üze1inde iki haftadanberi devam 

d b lı. d d - Mareşal Budiyeni'nin k.uvvetli d · h b Bu roman a u a ın uşme sebebiyet vermişlerdir. e en çetın mu are elerde Alman-
ı zırhlı birliklerle mukabil hücuma 1 vakaları ve diğer eri parça parça, Bu yol, yakında Alman kıta- ar muvaffakiyetli bazı çevirme ha-

kk 1 1 ki ·1 · · H • geçmek hususundaki teşebbüsü k 1 soğu an ı ı a verı mıştır. atta !arına açılacağa benziyor. re et eri yapmışlardır. Fakat bu 
bu vakaları hepimiz duymuşuzdur Cephenin şimal kısmında Pei- akamete uğratmıştır· Bu birlikler çenberleri kırmak için Rusların 
belki de. Demek ki yazıcı vaka pus gölünün garbında toplanmış Alman ordusunun açmağa muvaf- yaptığı teşebbüsler her zaman mu-

toplamağa ehemmiyet veriyor. Zo- bulunan Sovyet teşekkülleri de lak olduğu bir «ceb» e düşmüş- vaffak olmuştur. 
la öyle değil mi idi, Şolohof öyle sarılmış ve imha edilmiştir. lerdir. Alman bava kuvvetleri çevir-
değil mi? Buradaki Sovyet kuvvetlerinin Bu bu bölgedeki Macar kıta- me muharebelerinin kara kuvvet-

Velhaııl eser, vakaları itiba- bakiyeleri şimal istikametinde aa· Jarı ilerlemekte .ve Ru'\lar rical lerine yükledigi ağır vazifeleri ha-
rile ufak ufak mik&plardan teşek- hile doğru çekilmektedir. etmektedirler. fifJetmek ve mütemadiyen gelmek-

b k b. 'k- ·b· Leningraita halk lıorikatlar Jıtomirin cenubunda, Kiyef'e te olan takviye kıtalarının akınınl kül etmiş üyü ır mı ap gı ı .. 
h b. 'b' · yapıyor karşı yapılan harekat, son muha- durdurmak için muazzam gayretler 

Bu mikapların her sat ı ırı ırıne 
Vichy 3 (a.a) - Oli ( Havas) rebeler neticesınde daha bariz bir sarfetmektedir. 

intibak ediyor, birleşiyor, yanaşı- b ld · 1 d Şt k ı 1 · R ajansının askeri muhabiri i irı· inkişa kay etmiştir. u a ayyare en, usların Al-
yor, kaynaşıyor ve kafamızda u.- yor: Alman kıta/arı yeni bir manian taciz ve gerilerine hüc11m 
mumi bir mikap husule geliyor kı, d k 1 Şark cephesindeki harekatın Cep açtılar e ere on ara kıymetli bir zaman 
işte bu, romanın bütünüdür. k ld k b tt' k · · k 1 

• • • kati bir safhaya yaklaşma ta o u- Berlin 4 a.a _ D.N.B. Bir Al- ay e ırme ıçın uvvet i mevziler 

g- u anlaşılmaktadır. Varoşilof ile man pişdar teşekkülu" Smolenskı'n işğal ettikleri ucsuz bucaksız or-

D''van şairleri halk şairlerini l k No 1 k Timoçenko ordu arına arşı - k d b man arı tarama ta dır. 
kale almazlardı; Tanzimattan şar ın a üyük bir otomobil yo- Al b 

vograd civarında taarruza geçen !una varmış ve bu yolun Mosko- man te /iği 
sonra eskilerin yenileri okumamak Alman kıtaları Voroşilof ordusu- . d Berlin 4 ( A. A) - Alman 
modası çıktı ve kökleşti; şimdi İ· nun Moskova iJe irtibatını tehlike· vaya gı en mühim bir yerini zap- tebliği: 

k .. tederek yeni bir cep açma«a mu· P "! · se, gençler Avrupaya ço mu yuz ye koymuştur. Bu ordu ihtiyat kuv 6 eypus go imün garbinde düş-
d '·! · d d d' b' ı- J" vaffak olmuştur. Bu mühim müna- man teşekk " ll · · h d d ver i~ erıo en, ne en ır, ır ur U vetleri ile iaşe maddelerıni ve sa· u erı ım a e il iği sı-

bir birini okumak tenezzülünde ir levazımı yalnız Volgada demir- kale noktasının zaptı sayesinde ge- rada Alman kıtaları 10000 esir 
bulunmuyorlar .. işte bu roman bu yolu ile temine çalışmak mecburi · ri çekilen Sovyet teşe•küllerine ve büyük miktarda tank, top, ve 

f h 1 ricat yolu kapatılmış bulunuyor. · ı ·- · · J d' düşüncelerden uzak, bilar• is e yetindedir. saır a et ıgtınam etmış er ır. 
muhakkak okunmağa layık bir e- Şımalde barekat muntazaman Asker ve her türlü silahla yük Şark cephesinin diğer kısımla-

devam etmektedir. Hu mıntakada lü l.amyonlardan müteşekkil uzun rında harekat muvaffa kiyetle de-
serdir. d ı Al alınan neticeleri, Almanlar memnu- üşman kol arı man topçusunun vam etmektedir. Dün gece ~hem. 

(" ) A/rodit buhurda- niyet verici bir mahiyette addedi- ateşiyle imha edilmiştir. Yüzlerce miyetli tayyare teşekkü ll er i Mos-

nında bir kadın, 192 sahife, yorlar. , .. Sovyet askeri ölmüştür. Yeni ge- kova askeri hedefle rini müessir 

5 Leningrad a yapılan hucum len Alman takviye kuvvetlerinin surette bombalamışlardır. 2 kuruş. · d inkişaf etmektedir. Söylendiğıne yar ımı ile Sovyetleri saran çem- Dün gündüz ve bu gece Bri-
(lstanbulda Semih Lütfü Kitap go"re, Rusyanın bu eski devle.t ber daha zı' d d 1 B 1 ya e aramıştır. o - tanya nakliye aemilerine karşı 

evi tarafından bastırılmıştır. Ada- k · d h Ik k ki d barı ·ki b 6 

mer ezın e a ' so a ar a şevı er u çemberden kıırtulamı - h h ' h' nada .Sadık Aldatmaz kitap evin- k 1 ki ld" yaptığımız ava are.iitı mü ım at ar yapma a meşgu ur. yacaklardır. 
de satılıyor. Alman kuvvetleri düşman kı- muvalfakiyetlerle neticelenmiştir_ 

;;;;;:.;;;;;======~~;;;;;;;;;~;;;;;;-::::=-===========~~====~, 

Bir gene kızın askı ve posta pu u 
posla pulunun icadı tam yüz seneye bas

mıştır. 

Bundan yüz sene evvel logiltere'de Rov· 
land Hill adında bir posta müfettişi vardı. Gü
nün posta müdürü onu çağırarak şunu söyledi: 

- Bristol torafında hasılat azalmaktadır. 
Gidip tahkikatta bulununuz. 

Rovland Hill o vakit pek iptidai bir halde 
bulunan trenlerden birine binerek Bristol'a gitti. 
Mektup paketlerinin gelişini, mektupların atlı 
postacılara tev•İİni tetkik etti ve bu postacı
lerden biriyle yola çıktı. 

Adama yelerine gönderilmek üzere yirmi 
mektup verilmişti. Mektuplardan iki tanesi mür

selüileyhleri tarafından reddedildi. 
O vakit mektup ücretlerini mektup gönde

renler değil alanlar öderlerdi. Reddedilen mek
tuplardan biri bir genç kıza aiddi. 

Kız mektubu alınca açmak ve göndereni 
öğrenmek istedi. Müvezzi gene kızın arzusuna 
inkıyat eyledi. Kız mektubu aldı, bir göz gez

dirdikten sonra: 
- Bunu geri alınız... Nereden 

geldiğini bilmiyorum, Bilmediğim 
para vermek iıtemem. 

ve kimden 
şey için de 

Dedi. b' . 
Müvezzi mektubu bitta 1 gerı aldı. 
B . . - n müfettiş Rovland Hill u vazıyeb gore 

genç kıza yaklaşarak sordu: 
- Niçin mektubu almadınız? 
- Sırrımı ifşa etmiyeceksiniz, değil mi? 

- Size söz veriyoruıD··· 
- O halde size anlatayım: Bu mektubu 

bana gönderen nişanlımdır. O, uzakta ikamet 
ediyor. ikimizde fakiriz. Posta parasını tesviye 
edecek iktidarda değiliz. Bana bildirecek husu
si bir malOmatı, bir haberi olmadığı vakit zar· 
fın üzerine tesbit eylediğimiz bir işaret key
maktadır. Bu işareti• görünce onun sıhhatta 
olduğunu anlıyorum ve mektubu müvezzie iade 

eJiyoruml 
Kızın bu sözleri üzerin Rovlend Hill dü

şünceye dalarak oradan uzaklaştı. 

Pulu icat şerefi 
lngilterenin 

Povland Hill bu hile· 
nin yalnız bir kız ta
rafından yapılmadığı· 

na kanaat getirmişti. 

Bunun gibi binlerce kız bu yolu tutmuşlardı. 
Posta idaresi bu yüzden zarara uğruyordu. 

Müfettiş mektup ücretlerinin ı:önderenler 

tarafından verilmesini düşündü. bu sureti<> pos
ta idaresi parayı paşinen alacal.tı. 

Paranın peşin alınmış olduğuna dair zarfın 
üzerine bir ışaret konulması kararlaştırıldı. Bu 
işaretle «pub icat edilmiş oldu. 

Bu pulların posta idaresinden gayri mahal
lerde de satışı kararlaştırıldı. 

ilk evvel posta pulunu icad ve tatbiki şe
refi lngiltereye nasip oldu. 

1841 senesinde lngiltere posta idaresi pos
ta pulu satışından ciddi varidat temin etmeğe 
başladı. 

184'.l senesinde lsviçre'de de posta pulu 
çıkarıldı. Fransa kralı Louis Philppe Posta 
pulu ihdas ve tatbikına muhalefet etti. 

1848 de Fransa'da iktidar mevkiinde bulu-

nan muvakkat hükOmet dahi 
tatbiki aleyhinde bulundu. 

Ancak 1849 sene.indedir 

o:taya çıktı. 

posta pulunun 

ki Fransız pulu 

Po•ta pulunu icat eylediğinden dolayı 
Rovland Hill Kralıçe Viktorya tarafından aoa
let ünvanı tevcihi suretiyle taltif edildi .. 

İşte bu suretle bir genç kızın aşkı yüzün· 
den posta pulu icat edilmiş oldu. 

3 

Hopkins 
Moskovadan Lond 
raya döndü; Çör 
çil ve Eden'e iza 
hat verecek 

Londra 4 ( a. a. ) - Ruz
velt'in şahsi mümessili Harri Hop 
kins pazar günü gece yarıiı Mos 
kovadan Londraya avdet etmiş

tir. 

Londra 4 (a.a) - Gazete 
ler hafta sonunda vuku bulmuş 
olan bazı mühim hadiseler hak
kında tefsiratta bulunmaktadır. 
Taymis gazetesinin siyi.si muhar· 
riri, reisicümhur Ruzvelt tarafın

dan kararlaştırılmış olan petrol 
ambargosunun Japonya " İçin ağır 
bir darbe teşkil ettiğini yazıyor 

ve şunları ilave ediyor: 

1 

« lngiliz ve Hollanda Hin
distanında mümasili tetbirlerin 
alınacağı Londrada zannedilmek
tedir.» 

Harri Hop~ins'in Londraya 
avdeti hakkında Deyli Telgraf'ın 
siyasi muharriri de şunları yazı

yor: 

«Moskovadan dönen Hopkins, baş 
vekil Çörçil ve hariciye nazırı 

Eden'e Moskovadaki konuşmaları 

hakkında izahat verdikten sonra 
bir an evvel birleşik Amerikaya 
giderek reisicümhur Ruzvelt'e ra 
porunu takdim edecektir. 

lngiliz Sovyet ittifakının ak
d inden sonra geçen ilk halta 
zarfında Londra ile Moskova ara
sında sı kıbir temas sistemi vücu 
de getirilmiştir. 

Düşman üzerine müşterek 

tazyık icra edebilmek ıçın ne gi 
bi planların lazımgeldıği mesele 
si samimi bir surette müzakere 
edilmiştir.» 

Britanyanın şark sahillerinde Al
man hava kuvvetleri iyi müdafaa 
edilmiş kalılelerde ikisi potrol ge
misi olmak üzere ceman 40000 
ton hacminde 6 ticaret gemisi ba
tırmışlar ve büyük bir kargoyu da 
ciddi surette hasara uğratmışlar
dır. Alman tayyarelerinin muvaffa. 
kiyetli akınlerı bu gece Britanya 
adalarının bir çok hava meydan
larına tevcih edilmiştir. 

Alman tayyare leri 1 - 2 Ağus
tos gecesi lskenderiyede Britaoya 
Deniz üssünü bombalamışlardır. 

Dün gece lngiliz harp tayya
releri şimali garbi ve şimali Al
manyanın bazı kısımlarına az mik
tarda ınfilak ve yangın bombaları 

atmışlardır. Bazı küçük teşekkül

ler BerJin üzerinde uçabilmışlir. 

H'.llk arasında bir miktar za)'iat 
olmuştur. 3 Britanya tayyare~i dü
şürülmüş tür. 

Sovyet tebliği 
Mos\ı,ova 4 ( A . A) - Sovyet 

teblıği : 

3 Ağustos ı:unu kıtalarımız 
Smolensk, Koreslen ve Belayat
zerkov istikametlerinde ve cep · 
henin E.stonya mıntaka>mda düş

mana karşı muharebeye devam et
mişlerdir. Hava kuvvetlerimiz düş ~ 

manın motörlü cüzütamlarına, pi· 
yade ve topcusuna hücum etme
ge devam etmiştir. 

2 Ağustosdaki hava muhare
beleri esnasında hava kuvvetleri
miz 19 tayyare kaybederek düş

manın 31 tayyaresini tahrip etmiş
tir. 3 Ağustos gecesi Alman tay
yarelerinin Moskova üzerine yap· 
tıklan akın esnasında iki düşman 

tayyaresi düşürülmüştür. Bizim biç 
bir kayıbımız yoktur. 

Baltık denizinde bir düşman 
denizaltısı batırılmıştır. 

2 Ağustos gecesi tayyarelcri
mizin Köstenceye yaptıkları akın 

esnasında bombaların, içinde bir 
düşman torpidosu bulanan bir ha
vuza ve limanda demirli bulunan 
gemilere isabet ettiği tesbit olun
muştur. 

l '1"' B. K V i"::~ 
5 Ağustos 1941 

SALI 

YJL, • ~ ! - AY .8 Güo · 217 Hızır 
R urn ı 13S7 - Temmuz 
H ieri 1.560~ Recep 
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1 Bu Nöbetci eczane j 
~ece -

Yeni Eczane 
( Belediye Yanında ) 
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YAZLIK SİNEMA 
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1 ASRI SİNIMA NIN 

Ylldırım Hamıesi 
Hazırhğı 

( Baştarafı birincide ) 
zırlamakta olduklarına dair bir 
kanaat mevcuttur. Bu mahfillere 
göre, harp uzadğı ve kış bastır
dığı -taktirde Alman motörlü 
kuvvetleri çamurlara saplanıp 

kalacaktır. Binaenaleyh harbin 
kıştan evvel bitirilmesi zaruridir. 

yaklaştıklarını bildirmiştir. Sov
yetlerin Smolenskte yeni bir 
cephe tesisine imkan bulamadık
ları görülmektedir. 

BU AKŞAM 
Dedikodusu bütün dünyayı aylarca işgal e t m i ş ( seki • 
zinci Edvar ) ın taht ve tacından feragatini mucip olan 
AŞK maceralarını zevkli, nükteli ve nefis bir mevzuu 

ı = VAZLIK BAHÇESİ DE 
Kiyef cenuptan kuşatılmak 

üzeredir. Bu hareket, daha bü
yük ve daha şümullü bir hare
ketin başlanğıcıdır. 

çerçivesi dahilinde canlandıran 

ISKANDAL KORKUSU 
Fransızca Söz ıu GUzel Filml Taktim Ediyor 
BAŞ ROLLERDE . 

Güzel : KARROL LOMBARD 
Ve sevimli: FERNAND GRAVET 

ilaveten, 
( ERROL FLAYN ) ın harikası 

ÇALINAN TAÇ 
Türkçe Sözlü 

DiKKAT: Proğram saat 8,30 da ba9lar 
PEK YAKINDA : 

( DANGO PIŞTA ) Mevsimin harkulade filmi 

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden : 

o/o 7.5 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli 
bina kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 7/ 8/ 941 perşembe günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 
görmeleri mümkün olup taliplerin 2490 sayılı artırma eksilt· 
me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
evveline kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daimi encümende hazır bulunmaları ilin olunur. 

Tapu senedinin 

Muhammen bedeli Mevkii cınsı numarası tarihi 

rsoöö Abidinpaşa Tan Si. !50-7 l·kanun-934 
24- 27- 31- 5 1054 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
1 _ Vergi ~o~cun.un temini. - tahsili için satışa çıkarı

lan aşağıda sahıbıle cıns, me.v~ı ve ~uhamm~n bedeli yazılı 
gayri menkul açık artırması ıçın tayın ve ilan olunan vakıt
ta istekli çıkmadığından açı.~ .. artırma müddeti 941 senesi 
ağustosunun 2o inci çarşamba gun~ saat 10 a ~adar uzatılmıştır. 

2- ıhale vaktinden evvel malıye veznesıne yatırılmış bu
lunması lazım gelen pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakıtta vilayet idare heyetinde ha· 
zır bulunmaları ilin olunur. 

Muhammen Pey 
Bedel Parası 

Cinsi 

Hane 

Kııpu No Mahallesi Sahibi Lira Kr. Lira Kr. --30 - 32 Taşçıkan Cibara Ömer veresesi 2696 00 202 20 
27 - 31 - 5 - 10 1061 

Pamuk Eksperi Alınacak 
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 Tanın 
Satış Kooperatifleri 

Birliği 

3 - 5 1089 

lmtiya7 ahibi : Cavit ORAL 
U. "-eşrıyat Müdürü : Avuk.at 

Rifıı t YA VEROCLU 

Ba1ıldığ-ı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası- Adana 

Adana askerlik dairesi 

satınalma komisyonundan: 
1. Meycut bulunan 78879 

kilo palamutun 7. 8. 941 per

şembe günü saat il de 2490 

sayılı kanunun 31 maddesi 

hükümlerine göre kapalı zarf 

usulile artırması yapılacaktır. 

2. Toplu tutarı 5521 lira 

53 kuruş olup ilk teminatı 
414 lira il kuruştur: 

3. isteklilerin ihale günü 

teklif mektuplarını en son 

saat ona kadar Adana aske

ri satınalma komisyon reis· 

liğine vermeleri ilan olunur. 

25. 29. 31. S 1o55 

.. M!*!•a+Z+.E* +: • .!!.+;~~·+~:.~ l.~ ,!!' + +:ı+;++ &Zb!•!b i; 

::::a Sinemanm şimdiye kadar vücude ietirdiği en büyük ictimai film 

Almanların Smolenskten ve 

Kiyef'in cenubundan yapılacak 

bir kuşatma ile Sovyet ordusu· 

nu imhaye teşebbüs ettiğ-i anla· 

şılıyor. 
GÜNAHKARLAR .. • Halen dört bölgede büyük 

.. Baş rolde: Silviasidney • Joel Macgrea 
AYRICA: Umumi Arzu Uzerine 

meydan ınuharebeleri cereyan 
etmektedir: 1 - Şimalde Le· 
ningradın 160 kilometre şimalin
de; 2 - Smoleosk'in doğusuıı
da; 3 - Kiyef'in cenubunda; 
4 - Odessanın şimalinde ve 
Balta şehri doğusunda. 

Harekat ağır devam etmek

le beraber, Sovyetlerin maruz 

kaldıkları müşkilat evvelki haf

talara nazaran çok artmıştır. 
ST AN LOREL OL/VER HARDI 

HOV ARDALIK'ta== 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııw 

Bu son iki meydan muhare· 
besi biribirirıe çok yakın ve mu
vazi olarak inkişaf etmektedir. 

Londra radyosu, Almanların 
Moskovaya 250 kilooıetre kadar 

Ruslar, esaslı muharebeleri, 

Stalin haltı gerisinde, hiç bir 

müstahkem mevzii olmıyan yer

lerde vermek mecburiyetinde 

kalmışlardır. 

Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen 

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

Bu Akşam 
Müteaddit vantilatörlerle serin bir getirilen vasi salo
lonunda yine iki büyük ve mükemmel film bir densunuyor 

I 
Halkımızın en fazla sevdiği büyük ve kudretli artist 

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

ÇALINAN TAÇ 
Türkçe sözlü 

il 

Macera Filimlerinin en güzeli 

ÇÖL KANUNU 

,___ GAUTHIER VİVAL 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 
Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 

H O R O Z Umumi sallş 

MARKA 4 deposu : 
PAKET 

BOYALARI 

lstanbul Çiçekpazarı 

sokaQ'ı Altıparmak 

han No. 3 • 4 

1080 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalar1nı Pazardan maada her gUn saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarll 
caddesinde Asri Sinema kar91sında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

ı ••························· ........ ~ .... ~----------.............. ...;;;.;.;;; .... ..1 1• • • A Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonundan: 

~: 8$3 A 

Bugunlü lırsalton ıstılade ederel bu 

guıel molinayı heP1en alınız. Zira 

yarın bu liyalla boyle kıymelli bır rad

yo hulacağınıza emin olomauınızl 

~ : Bu Fırsatı i iLAN 
ı ! Kaçırmayınız : 
1 

B 
• Belediye 

: ir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : Riyasetinden : 
• .. b d 1 • : nator uz o abı acele sa· • Belediye kanununun 19 cı 

\

• tılıktır : maddesinin ikinci fıkrasına ! Tahsin Salih Bosna i tevfikan Belediye encümeninin 
• • 27-5-941 tarih ve 858 numa-
l Tel ı TABO Abidin : Talı karariyle müsadcsiz ola-

! i Pata caddesi Tel: 274 i rak yüzme havuzuna girmek 

'•••••••••••••••••••••••••= ve nehirde yıkanmak yasak 

İLAN 
Seyhan P. T. T. 
MüdUrlUgUnden : 

1 - idaremizde münhal 
maaşlı ve Ücretli stajiyerlik
lere orta mektep mezunları 
müsabaka ile alınacaktır. 

2 -. Müsabaka 10 9 8 
• • 1 

7 numara almak suretile pek 

edilmiştir. 
Bu yasağa aykırı hareket 

eyleyenlerin: 
(-cezai ehliyeti haiz olan 

ların kendileri ve olmayan
ların ebeveyinlerinin) maktu· 
an on lira hafif para cezasile 
tecziye edilecekleri. 

1098 

Zayi Mühür 
Mursal k ö y ü muhtarlık 

mührümü evvelki gece zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığmı 
ilan ederim. 

Mursal köyü muhtarı 
Davut Ayan 1100 

1. 81 ton sığır eti kapalı 
zatf usuliyle mübayaa edile
cektir. 

2. ihalesi 22 - 8 - 941 
cuma günü saat 16 da Ada
na askeTlik dairesi satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3. Toplu tutarı ( 22680 ) 
lira olup ilk teminatı 1701 

liradır. 

4. Evsaf ve şartnamesi 

hergün komisyonda görülebilir. 

5. isteklilerin belli gün 

ve saatten bir saat evveline 

kadar zarflarını komisyonda 

bulundurmaları ilin olunur. 

5 - 6 - 9 - 12 1095 

İLAN 
Zayi Senet 

Adanada birinci noterlikten 
resmen tanzim kılınmak 16 
kanunu 939 tarih ve 331-23 
sayılı senetle Adanada eniş· Sa ış Yeri 

Belediye caddesi 
Satllık Buzdolabı tem Sabri Güle «8550» lira 

5 ayaklı Norge marka mo- borçlanmıştım. Sened tarihin-

ı No: 67 - P. K. 20 

iyi ve iyi derecede kazanan

lar 15 lira maaşh veya 60 

lira ücretli memuriyetlere, 6 

ve 5 numara almak suretile 

orta derecede muvaffak olan
larda takdir hakkı idareye 

ait olmak Üzere 20, 25, ve 30 

lira aylık Ücretli stajiyerlik

lerc tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde mu

vaffak olanİar maaşlı veya 

ücretli memurluklara geçiri· 

lecektir. 

zayık renginde bir buzdolabı den bir ay sonra mumaileyhe 
satlıktır· borcumu ödemiş ve bahsi ge-

Trahum dispanseri kar- çen senedin arkasına sened 
1 

ADANA 

iki Mürettip 
Alacğız 

Gazetemiz mürettiphanesin· 
de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra-
caat olunmalıdır. 

Mudur ve Muhasebeci 
alınacak 

Birliğimize bağlı s.atış 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 ilin olu· 

nur. 

Çukurova Pamuk Tarım 

Sataş Kooperatifleri 

Birliği 

3 - 5 1090 

4 - Müsabakada muvaf

fak olanlar idarenin teklif 

edeceği yerde vazife kabul 
etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı 
memurin kanunu 4 üncü mad

dersindeki şartları haiz ol

makla beraber devlet me

muriyetine ilk defa girecekler 

in otuz yaşını geçmemiş ol

ması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek 

istiyenler 19/8/941 Salı günü 

akşamına kadar dilekçe ve 

evrakı müsbitelerile birlikte 

:seyhan P,T,T, Müdürlüğüue 
müracaat etmelidirler, 

7 - Müsabaka 20/8/941 

Çarşamba günü saat 10 da 

yapılacaktır. 
1- 5- ıo- ıs 1019 

şısında 21 No : lu eve muhteveyatını temamen aldı· 
müracaatları ğmı yazarak alacaklıya imza 

5-6-7-8-9-10 1094 ettirmiştim. Bu suretle borcu 

Adana askerlik dair . - I ödeyip geri aldığım ı;nezkftr . esı sa 1 sened her nasılsa zayı oldu-
tmalma komısyonundan : 1 ğundan şayet ele geçerse bir 

1. 1000 ton yulaf Adana· hükmü olmadığını ilan ederim. 
daki toprak ofisinin muhtelif Oymaklı köyünden ölü 
anbarlarından alınarak eski Mehmet Kısacık oğlu 
ve yahÜt yeni istasyona gün Ali Rıza Kısacık 
de en aşağı elli ton olmak 1101 
üzere nakil ettirmek ve va· 
gonlara doldurmak şartiyle 
1000 ton yulafın nakli 2490 
numaralı kanunun 46 mad
desinin (11) fıkrasına tevfikan 
yapılacaktır. 

2. ihalesi 8 - 8- 941 cu
ma günü saat 11 de yapıla
caktır. 

3. Toplu tutarı 2000 lira 
ve ilk teminata 150 liradır. 

4. İsteyenlerin muayyen 
gün ve saatte Adana askeri 
satmalma komisyonuna müra
oaatları ilin olunur. 

s - 7 1097 

Zayi Mezuniyet 
Diploması 

Bor Cumhuriyet okulun

dan almış olduğum 5/ 7/ 938 

tarih ve 65450/454 numaralı 

mezuniyet diplomamı gayip 

ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin kıymeti olmadığını 

ilan ederim. 

Borun Selçuk mahalle

sinden Şükrü oğlu Bur

hanettin Erdem 
1099 


