
I Başmuharriri: Cavit Oral \ 
ÇARŞAMBA 

6 
Ağustos 

1941 
Yıl ı 1 No. 287 

iDARi! TER i ı Yeni 
l•ta•Jon cadd••I - Adana 
Telefon ı 138· Posta K. 48 

Abone ı Yıllıtı 14, Altı 
aylıtı 7 Lira, ayıttı 1,25 Kr. 

llln ıartları idare 11• 
kararlattırılır . 

I 

Japonyadan Yükselen 
Bir Tehdit 
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/Yazısı Üçüncüde} 

\.. 

Refah vapuru h8disesi hakkındaki 
intikal etti tahkikat adli safhaya 

' 

Rusların çekilirken yollar
da bıraktıkları tanklar 

Smolensk - Leningrat 
arasında 

3 üncü 
Alman 
taarruzu 
başladı 

Almanlar muharebe
lere mühim piyade 
birliklerini İştirak. et-
tırdıler. 

İngiltere , İran 
yolile Rusya ya 
yardımı düşü-

•• 
nuyormuş 

Ruslar, garp cephe· 
sine asker ihraç etme
leri için /ngilizleri sı
kıştırıyorlar. 

_Radyo -
- gazetesi -
Pazar günü, altıncı haftasını 

bitirip yedinci haftasına basan 
Alman - Rus harbinin pilançosn 
hakkında dünya gazeteleri muhte
lif hülasalar veriyorlar. Bütün bu 
neşriyattan anlatılan şudur : Her 
iki taraf da harbın inkişafından 

memnun görünmektedir. Almanlar, 
kat'i netice elde edememekle be· 
raber, kazandıkları zaferlerin şü~u
lüoü tebarüz ettiriyorlar. Mamafıh, 
Rus mukavemetinin umulduğundan 
fazla kuvvetli olduğ'u da Alman 
mahfellerince inkar olunmamakla· 
dır. 

lngiliz ve Ruslar, 6 hafta içinde 
kat'i netice elde edememekle Al· 
manyanın bir çıkmaza ~irdiği iddia
sıudadır. lııgilizlere gore Rus m~
kavemeti gittikçe sertleşmektedır. 

Ancak Rus vaziyetinin nezaketi 
kabul ~dilmektedir. 

Almanlor Smolensk ile Lenin· 
ırrat arasında yeni bir hamle ya· 
par ak ilerlemişlerdir. Alman ~kıta
ları bu ~ilerleyişlerinde muvaffak , .. . . 
oldukları takdirde, Lenıngradı ış-

ıral edebilecekleri ıribi Moskovayı 
da tehdit edebilirler. 

• Gelen haberlere göre, Ruslar 
lngilizleri yardım için tazyık etmek 
tedirler. Rus mahfillerinde en mü
essir lngiliz yardımının garp •cep
hesine bir asker çıkarma olduğu 
gizlenmemektedir. 

lngilterenin ise, yardımını hava 
bombardımanlarile yapmakla iktifa 
ettiğ'i görülüyor. Finlandiya liman
larından Petsamo'nun bombardı
manı bu yardım cümlesindendir. 
iki memleket arasında temas mın
takası bulunmaması yardımı güç
leştiriyor. 

• Rusya ve lngiltere, lran hilkil 
metinden lrandaki Almanların 
memleket haricine çıkarılmasını 
iıtemişlerdir. Almanlar, lnıiltere· 

• 
1 • 

• t ı'çin hücuma kalkan 
Bir mevziı zap ===-====-=======~ 

bb . .. ·· !randa bir nin bu teşe usunu, 1 d' 
mesele çıkarmak isteyiş'.ne al e ı -

1 Onlara göre lngıltere Rus 
yor ar. · · lran 
yaya ·müessir bir yardım ıçın 

olunu gözüne kestirmiştir. Rusya 
~e bu yolun temas tasavvurun-
dadır. 

•. Bugünkü (dünkü) tebliğlere 
göre şark ceph~sin~~ki durum 
şöylece hulasa edıle?ılı~: 

En şimalde Finlandıyanın şark 

b · de Sovyet kıtalarıoın laa- ' cep esın .. 
liyeti çok artmıştır. Sovyetler mu
temadiyen Fin cephelerine taarruz
da bulunmaktadır. 

Almanlar Leningratla Smo
lensk arasında Kolm da yeniden 
büyük mikyasta bir taarr~za geç
mişlerdır. Bu bölgede çetın muba 
rebelerin devam ettiği bildiriyor. 

Sovyet tebliğ'i de bunu , itiraf 
etmektedir. Malumdur ki, Lening
rad isti kametinde taarruz eden 
Alman orduları üstün Sovyet kuv 
vetlerini n mukavemetile karşılaş: 
mışlar ve taarruzlarını inkişaf ettı 
rememişlerdir. 

Kolm istikametine tevcih edil
miş olan taarruzun bu makslltla 
yapılmış olması çok mümkündür. 

Alman ordusunun bu taarruz
da muvaffakiyeti, Moskoya - Le
ningrad demiryolunu kesebilir. Bu 
hareketin Smolensk bölgesindeki 
harekata da müessir olması çok 
mümkündür. Bu takdirde Nevel'in 
şimalindeki Sovyet ordusunun geri 
çekilmesi liizımgelecektir. Bu, Smo
lenskdeki yarma cephenin genişle
mesine, motörlü Alman birliklerinin 
Moskova'ya sızmalarına imkin ve
recetir. 

Smolenskteki muharebeler şid
detini muhafaza etmektedir. Gelen 
heberlere göre, Almanlar, yaya 
yürüyeo piyade birliklerinin mü
him bir kısmını bu meydan muha
sine iştirak ettirmeğe muvaffak ol
muşlardır. 

Ukrayua'daki çevirma hareketi 
muvaffakiyetle devam etmektedir. 
Bu bölgede 6 bin esir, 50 top, 
68 kamyon 'Almanların eline geç
miştir. Kiye! civarında 48 milstah
kem Rus mevzii işgal edilmiştir. 

Ruzvelt 
teftişte 

Atlantikte donan 
ma tarafından alı 

nan tedbirleri gö· 
recek 

Vaşington 5 ( a. a. ) - _iyi 
bir kaynaktan öğrenildiğine ırore 

d ·u Ruzvelt, yatıle yapmakta ol ug 

gezintiden istifade ederek • Atlan· 
tikteki Amerikan üslerile olan de• 

· f için niz muvasalalarının emnıye 1 • 

donanma tarafından alınan tedbır· 
leri bizzat görecektir. 

Bunun için Atlantikte bir yer 
de Amerika donanma kumandanı 

reisicümhura mülaki olacaktır. fa 
kat bu mülakatın zamanı ve ye
ri bildirilmemektedir. Reisicümbur 

hareketinden evvel, ·Atlantik filo• 
su kumandanı ile müteaddit görüş· 
meler yapmıştır. 

Bölge yüzme 
birincilikleri 

Ônümündeki cumartesi ve pa· 
zar günleri Atatürk parkı yüzme 

havuzunda bölge yüzme birincilik· 

leri yapılacaktır. Federasyon tara

fından gönderilen program mu~i· 
bince birincilikler şu şekilde tertıp 
edilmiştir: 

Cumartesi öğleden sonra ya
pılacak mu•abakalar: yüz metre 

serbest, iki yüz metre kurbağala
ma 400 metre serbest, atlamalar, 

' 
Tramplen atlamaları, 100X4 bay-
rak yarışı. 

Pazar günü öğleden sonra ya
pılacak musabakalar: 

200 metre serbest, 100 metre 
sırtüstü, 1500 metre serbest, kule 
atlamaları, 401 numaralı mecburi 
atlamalarla iki ihtiyari atlama, 
Türel bayrak yarışı ve ıu topu. 

1F aciakurbanlarının varis 
ferine ikramiye veriliyor 

Hariciye Vekili 
,. 

Memleketin Siyasetiyle Alakadar 
Hadiseler Etrafında C. H. P. Umumi 

Heyetinde izahat Verdi 
Ankara: 5 (a.a.) - Cumhuriyet Halk Part!si 

umumi heyeti bugün (5-8-941 günü) sant 15 de 
reis vekili T _ _. l.,oıon mt1buv•1 4asan SaYll'- n reisliği 
altında toplandı. 

Milli Müdafaa Vekili Saffe• Ar. •• n kur.iıv~ 
gelerek Refah vapuru faciası hakkında evvelce 
başlamış olan idari tahkikatın şimdi işin mahiyeti 
itibariyle askeri mahkeme tarafından adli tahkikat 
safhasına intikal etmiş olduğunu ve Refah vapuru 
şühedasına mahsus olmak üzere subay, erbaş, tale
be, er farkı gözetilmeksizin her birinin kanuni vi· 
rislerine dörder bin ve kurtulanlardan subaylara 
800 er, erbaş ve talebelere 400 er ve erlere 100 
er lira verilmesinin karar altına ahnd;ğını ve ita 
emirJerinin tanzim ediJıniş bulunduğunu umumi he· 
yete arzetti. 

Ondan sonra Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu 
söz alarak, bir aydan fazla bir devreye :ıit siyasi 
ahval ve vakalarla memleketin siyuetile alakadar 
hadiseler hakkında tafsilatlı izahatta bulundu. Aza
dan bazıları tarafından sorulan suallere cevap ve-
neuce!endi. . 

Ruznamenin aon m11dde.!1İnİ 19 mayıs gençJıJc 

b - sebetiyle Cümhuriyet g"f'Zetesindc ayramı muna . . 
ıkmış olan «Gençliği övüş» mevzulu bır makalenın 

:dli bakımdan geçmiş Türk nesillerini tahkir mana
sını tazammun eden bazı fıkraları mevcut olup ol
madığına dair Kastamonu mebusu Abidin Dinkaya
nın Adliye Vekaletine tevcih etmiş olduğu sual 
takriri teşkil ediyordu. 

B. Şükrü Saracoğlu 

pıldığını ve bu makaleden geçmiş Türk nesilleri 

hakkında hakaret manasını tazammun eden ve o se
beple tahkikatı icap ettiren bir mina ve makaat 
mevcut olmadığı neticesine varıldığını izab etti. Takrir sahibinden sonra söz alan Adliye Vekili 

Hasan Meoemencioğlu kürsüye gelerek mevzubabs 
makalenin adli makamlarca icap eden tetkiki ya. 

Bu mevzua dair söz alan hatiplerin mütalia ve 
tenkitleri de dinlendikten sonra ruznamede birşey 
kalmadığ'ından saat 17,45 te celseye nihayet verildi. -

Alman 
zayiatı 

Her gUn Almanya 
ya yaralı dolu 20 
tren geliyor 

Londra 5 l a. a. ) - Mos
kova radyosu, Cenevreôen aldı 
ğı bir haberi zikrederek külli 
yetli miktarda yaralı Alman as
kerinin işgal altında bulunan 
yerlere taksim ~dildi&'ini bildir
mektedir. 

Bu habere nazaran hergün 
Almanyaya yaralı dolu 20 tren 
gelı:ııektedir. 

Moskova 5 (a.a) - Sovyet 
tebliği: 

4 ağustos günü Kolm, Smo 
lensk, Biyelaya.Çerkof istika
metlerinde şiddetli muharebeler 
olıııuştur. Sovyet hava kuvvet
le•i düşmanın motörlü birlikle
rile topçu ve piyade kıtalarına 
hücuııı etmişlerdir. 3 a&"ustosta 
düşıııan .tayyare meydanların~a 
20 Alman tayyaresi tahrip edil
miştir. Biz altı tayyare kaybet· 
tik. 

Pazar - pazartesi ıece:d 
Alman tayyarelerinin tMoskova
ya yaptıkları akın esnasıoda 2 
Alman tayyaresi düşürülmüş
tür: 

(Df!Y!amı dördüncüde) 

Pamuk kooperatifleri 
birliği toplantısı 

Çukurova p~~1!~ tarım satı~ 
Kooperatifler Bırlıgı, Ceyhan ve 
Tarsus satış kooperatiflerinden 
gönderilen delegelerin iştirakiyl~ 
dün kooperatif binasında uı:numi bır 
toplantı yapmıştır. Valimizin de 
hazır bulunduğ'u toplantıya saat 
18 de başlanmış, senelik rapor o
kunmuş, kooperatif hesapları göz· 
den geçirilmiştir. içtima ıece saat 

Çiğidin iç Ve Dış Ticareti 
Başıboş HırakılmıyacaK 

Ziraat bankasının çırçır ve Prese 
fabrikası mevcud çlğltıerl mU· 

bayaa ile tavzif edlldl 
Ankara 5 ( Hususi muhabirimizden ) - Bir ta~aftan ~~mo~ yağı 

sanayiine ham madde olması, diğer taraftan arta~ mık~a~ ıçın. ıhracat 
te•kil etmesi itibarile çığidin iç ve dış tıcaretını tanzım eyle-mevzon , . . b · 

mele lüzumu hissedilmiş ve çukurova mıntakası ıçın geçen azıran 

ayında ilk tanzim tedbiri alınmıştı. • 
Bu defa iktisat vekiletile müşterek tetkiklerden sonra tıcaret ve-

kaleti eğe mıntakası için de lüzumlu tedbirleri almıştır. . 
Çukurova mıntakasında ziraat bankasının çırçır ve prese fabrıkas~, 

mevcut çiğitleri mübayaa ile tavzif edilmiştir. Bu su~et~e mObay·aa· ed.ı
len çiğ-itlerden müessesece verilen mühlet zarfınd~. ı~tı.yacını. b~ldırmış 
olan fabrikalara istedikleri miktarlar teslim ve dahılı ı~tıhlik ıhtıyaçları 
temin eidildkten sonra artan kısım ihraç edilecektir. 

Ege mantıkasında halen mevcut çiğitleri de lzmir l~~ir Üzüm Tarım 
Satış kooperatifleri Birliği mubayaa edecek ve verece!fı moay~~.n müd-
d f d 'bt' l 1 b'ldı'ren fabrikalara elde edılecek çıgıtlerdeıı et zar ın a ı ıyaç arın ı . . , 
teslimat yapıldıktan ve dahili istihlak iht'.y~çları tatmın edıldıkten ıon~~ 
artacak kısım ihraç edilebilecektir. Her ıkı mantıkada alınan b~ t~d~ır 
lor halen mevcut çiğitleri istihdaf etmektedir. B~~~~la ~eraber on~muz
deki rekolte için de mümasil tetbirler alınarak çıgıdın ıç ve dış tıcaro
retinin başı boş bırakılmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Ercüment Ekrem Talu 
1 gazetemiz yazı ailesine katıldı 1 

d katitıl'ı 
c Bugün '" ercüment Ekrem Talu'yu yazı ailesi arasına a Oıtadın 

nı sayın o~uyucularına müjdelemekle Sevinç duy~yor. da bu 
, 1· arınkı sayımız « Bizsiz cümbüş » ismini taşıyan ılk ne ıs yazısını y 

köşede bulacaksınız. 

« Bugün » aziz okuyucularından 

d - "k - deıterli kar.şısında duy uru ıu ranı, 

ailesine matbuat hayatımızda umuoıun 
ler illveıile ödemeğe çahşmaktadır. 

• d"ail samimi ıevl'İ ve ilaka ror u. . . 
kalemlerden müteşekkıl tahrır 
ragbetine mazhar olmuJ töhret-

22 ye kadar ıürmüştilr. ..._ __ 
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Yalnız kara ve hava ordula
rile İngiltereye karşı müca
deleyi kazanamıyacağını 
anlamış bulunuyor 

iN.,. dana cayır cayır yanıyor. 

~Gündüzleri rahat nefes al· 
manın, geceleri uyu~anın imka
nı yok. Su küpü gibi mütema
diyen sızıyoruz. Mamafih işin 
sonu pamuğa dayandığı için sı

caktan şikayet hakkına malik 
değiliz:. İsterse bir misli daha 
sıcak olsun; yeter ki pamuğun 
mikdarı yükselsin, müstahsilin 

Okullarda 
imtihanlar ve ka· 

yit tarihleri 
Maarif vekaleti tarfından 
alakadarlara bir tamim 

yapıldı 

Adana- istanbul 
' 

hava seferleri 
- Pazartesi günilndenberl, 

Adana - Ankara - lstanbul 
hava yolu açıldı 

• 
Vişide başlayan diploma· ---------

muharebelerini kazanmak gayesine 
vasıl olamaz. Bu vaziyet ancak 
lngilterenin bu denizlerdeki nak

liyatını güçleştirir. 

yüzü gülsün. 

Evet: Adana cayır cayır ya- ı 
nıyor. Bu yangını, her yangın 
gibi, su söndürür: Şehir suyu, 
deniz suyu ... 

Ankara - Maarif vekilliğince, 
okullarda bütünleme imtihanları 
ve talebe kayit ve kabul tarihleri 
hakkında aşağıdaki tamim yapıl- ı 
mıştır: 

Istanbul • Ankara - Adana arasında pazartesi günündenberi hava 
seferlerine başlanmıştır. Pazardan başka her sabah saat 8,30 da 

tik faaliyetin hedefi 

Almanya, lngilferege 
karşı harbi kazanmak için 
At/antik meydan muhare
besine ehemmiget vermek 
mecburiyetindedir. Fransız 
donanmasının bu harekata 
iştiraki lngiliz nakliyatı 
üzerine vaki tazyıkin ~art
masını ve bin netice Ameri
kan yardımının güçlüklere 
maruz kalarak gecikmesi
ni macib olacaktır. 

A lman 'ordusu şark cephe
sinde Sovyetlere karşı 

mucızzam mücadelesine devam 
ederken, Alman diplomatları da 
yeniden Vişi ·hükumeti nezdinde 
faaliyetlerine başlamış bulunuyor· 
lar. Gelen hllberlerden anlaşıldığı, 
na göre, Almanya Fransız üsleri· 
ni ve donanmasını ele geçirmeği 
gaye edinmiştir. 

Almanyanın istila ettiği mem
leketlerdeki deniz üsleri, lngiltere 
ye karşı harbi Atlantikte ve ~~
denizde daha müessir _kılmak ıçın 
kifayet etmediği t yeni üsler elde 
etmeğe uğraşmasından anlaşılmak-
tadır. 

Kezalik Almanya bu denizler
de İngiltere ile mücadelesini daha 
ziyade şiddetlendirmek için muhte 
lif cinsten harp gemilerine ve bun· 
ları muharebeye hazırlamak için 
tersanelere ihtiyaç : duymaktadır. 

Gerçi İngiltere adası, Norveç 
ten İspanyaya kadar işgel altına 
ne SOlı:UlıilUŞ ve ou ı;aıuıu:fucu · ut. 

reket eden denizaltıların Atlantiğe 
kolayca çıkmaları temin edilmiş
tir. 

Lakin Amerikadan lnglltereye 
büyük mikyasta yapılmakta olan 
harp malzemesi ve iaşe maddele
ri nakliyatına mevcut denizaltı ve 
korsan gemilerile mani olamıyaca
ğı hakkında şüpheler günden gü
ne artmaktadır. Bahusus denizaltı 

inşa eden Alman tersanelerinin 
hava bombardımanlarile mütemadi 
yen tahribata uğraması ve kf)rsan 
lık harekatında kullanılan Scharn
horst ve Gneisna11 dritnotlarının 
lngiliz hava hücumları neticesinde 
harekattan sakıt kalınası Almanla
rı her · ne suretle olursa olsun 
Fransız donanmasını ele geçirmek 
teşebbüsüne sevketmiştir. 

Dakar ve Kazablanka 

Afrik a kıtasının garp çıkın
tısı üzerindeki Fransız 

Dakar harp limanı gerek lngilte
renin ve gerek Amerikanın Kızıl
denizde yapmakta oldukları nak
liyata taarruz için Alman denizal
tılarına çok lüzumlu bir üstür. 

Kezalik Fransız Fasındaki Ka· 
zablanka limanı, bu noktaya füı]e. 
necek Alman denizaltılarının Gar
bi Afrika sahilini takiben giden 
nakliyatı ve Cebelüttarık boğazını 
kontrol etmek için ehemmiyetlidir. 
Cezairdeki Oran ve Tunusun Bi
zerte limanları da gerek şimali 

Afrika hrekatı ve gerek JngiJizle
rin Cebelüttarıktan geçirerek Mı
sıra yapınak istiyecekleri nakliyata 
ınani olmak için mühim üslerdir. 

Bundan ba~ka Suriye limanla· 
rı on iki adadan seri harp gemile
rile bu memlekete yapılma~ı muh
temel nakliyat için mihver devlet· 
lerinin emrine imade bulunduğu 
tal..dırde Fi~isti? üzerinde Süveyşe 
karşı harekat ıcrasını temin ede
bilir. 

Fransanın işgal altında bulun
mıyan kısaııudaki Tulon ve Mar
silya limanları ise Şimali Afrikaya 
yapılaca"k sevkiyat için başlıca 
mühim üslerdir. 

1ta1 yan donanmasmı _..._......._ 

Fransız Lharp gemil~
le takviye 
F ilhakika Almanya, Fransa. 

nın yalnız deniz üslerini 
ılı almakla Atlaotik ve Akdeniz .. 

Halbuki asıl gaye İngiliz nak
liyatının felce uğratılmasıdır. Bu 
da deniz kuvvet ve kudretile 
mümkündür. ltalyan donanmasının 
Akdenizde tek başına bir kuvvet 
ifade etmediği ve İngilizlerle her 

karşılaşmada hezimete uğradığı 
ve harbin bundan sonraki inkişa
fında ondan müsbet bir iş bekle· 
nemiyeceği s a b i t olduğundan 
bu donanma ancak Fransız harp 
gemilerile takviye edilerek Alman 
sevk ve idaresine verildiği tak
dirde Akdeniz havzasındaki harpte 
bir rol oynıyacağı hesaplanmak

tadır. 
Halen Vichy hükllmetinin elin-

de üç dritnotla bir tayyare gemisi 
üçü ağır ve altısı hafif olmak 
üzere 9 kruvazör ve takriben 20 
muhrip ve 60 denizaltı gemisi bu
lunmakta olup bu kuvvet •İtalya
nın kaybettiği harp gemilerini te
lafi edecek kıymettedir. 

Fransız denizaltılarmm - - _,_, __ _ 
Atlantikte oymyacagı rol 

Almanya şayet lspany~nın da 

Mihvere iltihakiyle Cebelüt

tarık boğazını ele geçirmeğe muv
affak olursa şimal denizindeki ken
di donanmasını icabında Akdenize 
kaydırabileceğindeu Mısır ve Sü
veyşin zaptını istihdaf eden Yakın 
şark harekatına girişirken bu de
nizde \ngiliz donanmaınnı meşgul 
toplamış oıacaıttır. 

Bu takdirde bu kuvvetten ayı
racağı .süratli kruvazörlerin korsan 
olarak zaman zaman Atlantiğe a
çılması da mümkündür. 

Diğer taraf tan Atlan tik mey
dan muharebesine 60 Fransız tah
telbahirinin de iştiraki İngHiz nak
liyatı üzerine vaki tazyikin artma
sını ve binnetice Amerikan yardı
mının güçlüklere maruz kalarak 
teebhure duçar olmasını mucip ola
caktır. 

Hülasa: Almanyanın Fransız 

donanmasını ve deniz üslerini kul
lanmayı ısrarla talep etoıesi, bir 
taro.ftan Atlantik meydan muhare
besini kaybetmek endişesinin belir
miş olmasından ve diğer taraftan 
Akdeniz harbini çıkmazdan kurtar. 
mak için Cebelüttarık boğazına 
bir taarruz hareketine başlamak 

ihtiyacından doğmaktadır. 

( Det1amı üçüncüde) 

Birincisi yıllardanberi sü-
rüncemede. Geçen sene Belediye 

l reisimiz bu işle çok alakalıydı; 
mesele ne oldu bilmiyorum; fa
kat şehre hali tazyikli su gel- t 

~ mediği malamdur. Saym Kasım l Ener, her halde formalitelerin 

~ 
çemberini kıramamış olacak. 

\kincisi yol meselesi. Adana -
Karataş şosası, ilk yapıldığı gü~
denberi, tamir yüzü görmemış. 
Değerli valimi1.in bu mühimme· 
ye el atmış olması teşekküre 
değer. Bakınız; bunların ikisi de 
ma\ılul vaziyette bulunsaydı 
Adananın sıcağını yenecektik. 
Şimdiki yanışımız pek haksı~d~r'. 
adeta keyf için kendi keodımızı 
yakıyor gibiyiz. Ne yazık! .. 

Valimizin ve Belediye reisi
mizin himmetleriyle, temenni 
edelim ki, bu facıalı bunalış yılı 

;onuncu olsun. Önümüzde, 1942 ha 
ziranına kadar, tam 11 ay var. 
Bu müddet zarfında, eı.asen bo
ruları döşenmiş şehir suyu işi 
ve 40 kilometrelik şosa tamiri 
şöyle dursun, yeniden koca bir 
şehir bile kurulabilir. Adam başına 
günde elli metre mikabı hesa
biyle Amerikanvari su sarfiyatın
dan vaz geçtik; yevmiye on 
metre mikibına çoktan razıyız. 

Hele mevcut bir şosanın bu 
kadar senedenberi bir türlü ta
mir edilmeyışi gayet huindir. 
f'ulJwçuQ"'ı:u.ctıuıi~\: du.Hı::>N ~ 

vasala namevcut; çölde yaşar 

gibi çile doldurur; neden?. 
Ada namız en mümtaz şehir

lerimizden biridir. Türkiye'de 
her bakımdan esi bulunmıyan 
lzmiri bir tarafa bırakınız; lstan

bula hakkını veriniz ve, aşağı 

yukarı, bu iki şehrin halitası 

demek olan Ankarayı geçiniz; 
en başta Adana gelir. 

Adanamızı bu yürekler acısı 

su ve deniz yoksulluğundan der
hal kurtarmalıyız. Vallahi küçük 
bir himmet denizi bile buraya 

getirebilir. 

İmkanı olsaydı da Seyhan 
ve Ceyhan nehirleri şu satırları 

okuyabilselerdi halimize kim 

bilir nasıl acı, acı gülerlerdi ... 

"' .. 

1941-42 ·ders yılının başlıya
cağı ve talebe kaydının, bütünle-
me imtihanlariyle talebe ka~ulü 
imtihanlarının yapılacağ! t~!ıhler 
hakkında ali.kadar maarıf muesse
selerine şu esasları havi bir tamim 
gönderilmiştir: . 

1 - Ukokullar : Vilayet ılk 
tedrisat meclislerir.in kararlaştırdı
ğı tarihlerde faaliyete başlıyacak-
lardır. 

2 - Ortaokullar: 
. a ) Sınıf bütünleme imti~an

lariyle talebe kayıt ve kabulu 25 
Ağustosta başlıyacaktır. 

b ) Üçüncü sınıf bütünl~me 
imtihanları 2 eylülde bitecektır. 

c ) Devlet ortaokul imtihanı· 
nın eleme kısmı 4,5 ve ? Eyltll 
tarihlerinde yapılacaktır. 

d ) Devlet ortaokul imtihanı-
nın sözlü kısmına 9 Eylülde başla
nacak ve 19 Eylülde nihayet ve
rilecektir. 

e) İlk Sınıfların bütünleme 
imtihanları 17 eylülde bitecektir. 

f) Talebe kayıt ve kabulüne 
22 eylülde son verilecektir. 

3 - Liseler: 
a) Sınıf bütünleme imtihanla-

riyle t~ebe kayıt ve kabulü 25 
ağustosta başlıyacaktır. __ 

b) Üçüncü sınıf . butun~eme 
imtihanları 1 eyllllde bıtecektır. 

c) Lise bitirme imtihanlarına 
2 eylülde başlanıp 15 eylülde son 

verilecek tir. 
d) ilk sınıfl~rın b~tünle~e im

tihanları 17 eylulde bıtecektır. 
e) Devlet olgunluk imti.hanl~rı 

18, 20, 22 ve 23 eylül tarıhlerın-
de yapılacaktır. 

f) Talebe kayıt ve kabulüne 
22 eylü\de son verilecektir. 

4 - Ôğretmen Okulları: 

imtilianlarina ·'eyTU1cıe httô~~}.rmµ 
16 eylülde son verilecektir. 

5 - Mesleki Tedrisat Okul-

ları: 
Bütünleme imtihanlariyle tale-

be kayıt ve kabulüne 25 ağustos· 
ta başlanıp 20 eylülde son verile
cektir. 

6 - Talebe kabulü imtihan
ları: 

a) Sanat ve inşaat Usta okul· 
larına alınacak parasız yatılı tale
benin imtihanları 20 ağustosta 
yapılacaktır. 

b) Lise ve Ortaokullara alına
cak parasız yatılı talebenin imtihan 
lariyle Sanat Okullarının elektrik· 
çilik şubesi dördüncü sınıflarına 
alınacak Ortao!tol mezunlarının 
imtihanları 2 ve 5 eylül tarihleri 
arasında yapılacaktır. 

7 - Ortaokullarla Liselude 
ve Öğretmen okullariyle bütün 
mesleki tedrisat okullarında ders
lere 25 eylülde başJanacak tırr 

şehrimizden kalkan tayyare 10,45 te Ankara'ya varmaktadır. Bu tayya
renin yolcuları Ankara'dan 15,25 te lstanbula hareket edem tayyarenye 
binmekte ve 17 ,25 te Y eşilköy hava meydanına inmektedir. 

Bu suretle İstanbul - Ankara arasında tam 2 saat ve Ankara - ~\dana 
arasında da 2 saat 15 dakikada seyahat etmek imkan dahiline girmektedir. 

Seyahat ücretlerine gelince: İstanbul - Ankara arasında yalnız gitme 
17 lira, gidip gelme de 30 liradır. Ankara - Adana arasındaki ücretler 
de aynı nisbettedir. İstanbul - Ankara - Adana - arasında seyahat ede
cekler yalnız gitme 28 ve gidip gelme de 50 lira vereceklerdir. Bu pos
talarla, gazete, mektup vesaire gönderilecektir. 

Memleket gazetelerinden iktibaslar 

• Cumhurreisimiz İsmet ln
önü'nün ogulları Ömer Erdal İnönü, 
İstanbulda yapılan yelken yarışla
rında Starbot sınıfından bir tekne 
ile birinciliği kazanmıştır. 

• Maarif Vekaleti lalakadar
lara gönderdiği bir tamimle Ve
kalet mensuplarının mensup bu
lundukları mıntakalardaki bayır ce
miyetlerine ellerinden gelen yar
dımı yapmalarını ve bu cemiyet
lerde vazife almalarını bildirmiştir. 
Mevzuu bahis hayır müesseseleri 
ve işler asker ıdlelerine yardım 

işleri, bilumum halkevlerinin faali
yetleri, Kızılayın faaliyetleri ve 
bunlara mümasil işlerdir. 

• Yaş meyva ve sebze ko
operatifinin meyvaların bozulmci· 
ması ve daha kolaylıkla satışını 
temin maksadile hazırladığı yeni 
tip ambalailar bu sene geniş bir rag
bet bulmuştur. Geçen sene bir, iki, 
beş ve yirmi kiloluk modern am
balailarla satılan meyvaların kilo
da dört beş kuruş ve hazan on 
'···-•• lun•r fazla fiyatla satıl
ması müstahsili meyvaJarını küte 

ile sekvetmekten vazgeçirmiştir. 

Alakadarlar gelecek sene satışla

rın yüzde yetmiş beşinin bu şekil

de yapılacağını ve bir iki sene 

sonra da meyvaları bozan küf enin 

tarihe karışacağını tahmin etmek

tedirler. 

Bu ambalajlar sayesinde, bu 

sene ilk defa olarak lstanbula 

Tarsus mıntakasından üzüm götü

rülmüş ve müstahsil lehine müsait 

fiyatlarla satılmıştır. Bu mıntaka 

üzümleri yurdun bütün mıntakala
rından evvel yetişmekte olduğun
dan, günde beş vagonu bulan 
mevrudat tamamen müşteri bul
muştur. 

Bu suretle Tarsus ötedenberi 
İstanbula turfanda üzüm veren, 
Bo7.caada ve lzmirin yerini almıştır. 

• Bir müddet evvel, Bulga

ristanın Varna limanında yükledi
ği musevi muhacirlerle Akdenize 
giden, Uroguvay bandıralı Salva
dor yelkenlisi Marmarada Silivri 
açıklarında fırtınaya tutularak ka
yalara bindirmiş ve parçalanarak 
batmıştı. 

Kazadan sonra 203 musevi İ· 
le 3 sıhhiye memurunun ölümüne 
sebebiyet vermek suçundan İstan
bul ikinci ağır cezaya verilen ge
mi kaptanı Rus tebaası Viktor 
Yunanidisin muhakemesi bitirilmiş, 
her ne kadar hattı hareketinde 
bir suçu olmadığı görülmüş ise de 
klavuz kaptanın tavsiyesini tutmı
yarak sahile baştan kara etmediği 
için kendisini bir sene müddetle 

ağır hapse 100 lira da para ceza

sına mahkum etmiştir. 

• Son aylarda lstanbulda 

emlak muameleleri artmıştır. Yal

nız Martta lstanbul tapu dairele

rinde 1 milyon, 933 bin lira değe
rinde 1929 ipotek ve satış mua

-nı •• : ''"'"'1mu:t... • Avni avda 467 
bin 200 liralık ipotek fekkedilmiş
tir. Nisanda 2 milyon 400 bin li
ralık satış, yarım milyon lirahk 

ipotek yapılmış ve 474 bin liralık 

ipotek bozulmuştur. Satış ve kira 

bedelleri de geçen aylara nazaran 

düşnıiiştür. • 

• Sümer Bank umum müdü

rü, bir kaç gün evvel Karabük'e 

gitmiş, Karabükte, fabrika işçile• 

rinin yeknasak elbise giymeleri 

meselesini tetkik etmiştir. Umum 
müdür, dönüştü lstanbula gitmiş 
ve ilk olarak Feshane fabrikası 

işçilerinin yeknas;ık elbise giyme

lerine karar vermiştir. Bu suretle 

işçiler daha ucuz ve temiz elbise 

giyeceklerdir. Diğer müessese iş

çilerinin de bundan istifade etme

leri temin olunmuştur. 

[~ı RO=-M_AN_: 1-11 j DİKTATÖRDN AŞKI ] 

uzatıyordu. Düşmemek ıçın masaya 
tutunmak mecburiyetinde kaldı; ona, et· 
rafında herşey dönüyor gibi geldi. 

- Neniz var Valnoris? 

Taldekin suali genç kadın üzerinde 
bir münebbih tesiri yaptı. Katibe kendi-

sini topladı, bir Cevap bulabildi: 

- Bir sey değil efendim affedersiniz. 
Hafif bir baş dönmesi; son zamanlarda 

biraz fazla yoruldum da ... 

Diktatör, ona baktı. Kızın yüzünden 
dudaklarına varıncaya kadar kan çekil
mişti. Şakaklarında ter damlaları belir
mişti. 

- istirahat etmelisiniz. Size ihtiya
cım var. 

Valnoris başını dikti: 
- Peki Şef, çekilmeme müsade eder 

misiniz? 

Dı,arda meşum ıes devam ediyor
du 

" Bu hainler biraz sonıa .•. 

Militza, kaçmak, iclam hükmünü'Klay• 
nofa vermekle bizzat kendisinin konuş
turduğu bu sesi duyrnamak, için şehir
den uzaklaşmak istiyordu. 

Taldek: 

- Haydi, dedi, fidiniz. Fakat yarın 
burada ohuuız. 

- Peki şef. 

düşmemek için dayandığı ~~sa~an 
ayrılmağı şimdi istemiyordu. Çünku hum· 
malar içinde yananan elinin altında ma
deni bir cisim, diktatörün bir hançerden 

farksız olan sivri uçlu kağıt bıçağını 
hissetmişti. Bu tehlikeli bir silah olabilir
di . 

Taldek, katibesinin geçirdiği buhran. 
ların farkında değildi. Başını önüne iğ. 
miş, masasındaki evrakı okuınağa koyul. 

muştu. Bu vaziyette ensesini ve 

cazip bir hedef halinde Militzaya 

mişti 

sırtını 

arzet-

Ahi onun üzerine atılsa, kağıt bıça· 
ğile bu melün vücuda vursa, öldürünce
ye kadar vursaydı! Bu ne kolay ve ne 

bayırlı; bir iş olurclu. Başkalarının yaşa. 

ması ve hüriyetin verilmesi için bu cana· 
varın oldürülmesi lazımdı. 

Heyhat! Bunun zamanı gelmemişti. 
Vaadetmişti. Masadan uzaklaştı. 

" Sifoaniyalılar I Şefin fle 
milletin düşmanlarının nasıl ce
zalandırıldıklarını görmeğe da· 
fletlisiniz... ,, 

Militza, dizlerinin gene kesildiğini hisset· 
ti. Dütmemek için kapı yanında en ya. 

NAKLEDEN: Fethi Kar deş ·====:1111• 
kın koltuğa oturdu. 

Taldek dikkatle ona bakıyordu. Söy

lendi: 

- Sizi oparlör hasta ediyor galiba? 
Valnoris bu fazla ve lüzumsuz hastalık 

neden? 
Militza, heyacanını belli etmek be· 

ceriksizliğini gösterdikten sonra bunu in
kar etmenin daha fazla bir ihtiyatsızlık 
olacağını düşündü: • 

- Bu zayıflık belki yorgunluğum 

dolayısile sinirlerimin bozulduğundan ile
ri geliyor; herhalde itiraf etmeliyim ki 
kendimi bir merhamet hissine kapılmak-

tan menedemiyorum. 
TaJdek dudak büktü: 

- Merhamet mi? Bu, kuvvetli ira
delere layık olmıyan bir histir. Merha
metle insan hiçbir işte muvaffak ola -
maz. 

nım. 

Katibe başını önüne iğdi: 
- Affediniz; ben nihayet bir kadı-

-Şimdiye kdar bana bunu unuttur
mağa muvaffak olmuştunnz. 

Militza gülümsemek için 
zorlıyarak cevap verdi: 

kendisini 

- Bununla iftihar ederim ve bu te. 
veccüh layık olmak ıçın elimden 

releni yapmaia çalışmak azmindeyim. 

- pekala .Öyle ise bu işe üç sefil 
haydat, hak ettikleri cezaya çarpılacaklar 
diye bayılmamak suretile başlayın. 

Kahraman arkadaşlarına yapılan 

hareket karşısnda kin venefretini haykır
mamak için genç kadın dudaklarını ısır· 
dı. Soğuk kanlılığını elde ediııce: 

- Ortada ancak iki suçlu var ek
kselans; üçüncüsü zavallı bir ihtiyar ka· 
dın ... 

Diktatör hayretle muhatabına bak .. 
tı ! 

- Sizin bu kadar feminist bilmiyor.ı 
dum Valnoris. Kadm olduğu için yaptık
larından mesul değil mi? Militza cesa
retle mukabele ettiı 

- Hayır kadın olduğu için değil, 
saçları beyaz olduğu ve anne olduğu 

için... lki erkek yaptıklarının cezasını 
ödesinler. Fakat o zaten cezasını çekmiş 

bulunuyor. 

-Ne demek istediğinizi anlamıyorum 
Valnorisl 

- Bu kadıncağız, siyasi bir maksat .. 

la bu işe girmiş değildir. Ekselans, buna 
ben eminim. O politikadan anlamaz. 

Herhalde bilmiyorsunuz: Bu kadınırı 

biricik oğfo moden isyanında « mavi 

(Devamı var] 
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Bir şey söylemediniz 1 Pe

der elendi; Hafız Mustafa kalsın 
mı gitsin mı? 

A vustralyada 
endişe 

~aponya 'dan 

yükselen 
bir tehdit 

Li hamasetin utfi biha 
Harrel vebail hitıma 
Elmustafa, Velmurteza 
Vebnahüma Velfatıma 
-Manayi şerifini ş1p1oişi gav-

ladın mı ?. 
- Buyur?. 
- Anlamazsın behey nadan! 

Mahdumu necabet mevsumum e
gavlamıştır. Dinle ya.Mustafa! 

Havız Mıstıva bu dehri peder 
efendinin huzurunda biraz daha 
küçülerek daha hürmetkiirane bir 
vaıiyet aldı. 

- Dinle, ey mostralı katakul
li hafız Mustafa!. Li hamsetin; ya
ni beş ... Biz kaç kişiyiz?. 

- Gancuhlarla beraber mi ? 
- Sus gafili.. Kadın kısmı 

hesaba girer mi? .. 
- Avrat kişilerden gayri altı 

er kişi ... 
- Tamam ... Halbuki bu beş 

diyor. Şu halde devam edelim: Ut
li biha ... söndür onu ... 

Havız Mıstıva, alıklaştı. 

- Neyi peder efendi ? 
- Devam... Harrel Vebai.. 

yani, başa min huzur, eşek vebası· 
nı ... hatıma ... bitsin bu eşek ve
Lasıl .. 

- Bitsin peder efendi .. 
- Şu halde altıdan vaba ha-

lindeki bir eşek tenzil edilince 
beş kalır... içimizde eşek var mı? 

Ali ağabeyle arkadaşları gül· 
memek için kıvranıp duruyorlar
dı. Her kes susuyordu. 

- Susuyorsunuz. Öyleyse ben 
söyliyeyim Var! Bu eşek ı-

çinde şüphe taşıyor. Allahı buldum 
sanıyor. Halbuki bulamamıştır. 

Henüz cahildir. Hala rahmetli vez
cesini ... « Aliye hitapla » yani va· 
!iden merhumeyi düşünüyor. Bil
nıiyor ki onu alan Allahtır; o şim
di cennetialiida köşklerde oturu
yor. 

Dalga halinde kendi söylediği 
bu laflara hakikaten inanan Mur
taza hünğür, hüngür ağlamağa 
başlamıştı. Onu gören Ha.vız Mıs
tıva da ulumağa girişmez mi? 

Fırsat bu fırssttı; masadakiler 
kadınlı erkekli kahkahaları salıve
rerek içlerinde yaylı bir zeııberek 
gibi gerili duran gülmek tazyiki
ni boşaltıverdiler. 

Feryada ve ulumağa karışan 

kahkahalar bir müddet devam et
tikten sonra Ali ağabey Murtaza
nın yanına sokularak bacağına 

kuvvetli bir çimdik attı ve esrar
keşin bir şey söylemesine meydan 
vermeden söze girişti: 

- Babai. Aynasızlığın lüzumu 
yok , hırboya çaktıracaksın, ben· 
de senin ervahına dingil takarak 
hortumunu kıskaçladım mı, dinim 
rabbena hakkiçin İmamın kayığına 
binersin. Dalgayı kes moruk, ınut
rana beş kardeşi ekiyorum. 

Hafız Mustalanın bir kelimesi
ni bile anlamadıiı bu argo bitap, 
Murtazayı biraz kendine getirir 
gibi oldu. Fakat bu defa da bir 
dalgadan ötekine geçmiş ( rol i
cabı peder ) !iğini unutmuştu. Sil
kindi ve doğrularak sözüne devam 
etti: 

- işte böyle ... Kader, keder .. 
ikisi de kıyak amma kavak başka 
kavuk başka erenleri.. « Geçme 
namert köprüsünden ko apartsın 
çay seni » hocam!. Anlat bakalım; 
Hindiden ıni, Yemenden mi, Çinü 
·Maçinden mi, yoksa Capun padi
şahının olduğu yerden mi geliyor
sun? 

- lstanbuldan ... 
-- Tamam .. Orada 

'oteli keten tohumunun 

Zerdeçav 
nikahları 

IJC oldu? ikisi de ince hastalığa 
bire birdi(, 

Murlaza adamakıllı aaçmalıyor
du. Kendisinden beklenilen peder 
efendi rolünü sonuna kadar oynı· 
yamıyacağı anlaşılmı,ıı. Bu sebep
le Ali ağabey Murtazanın koluna 
girerek kaldırdı: 

- içeride sizi yemeğe bekler 
ler peder elendi; dedi, müsade e
derseniz Hafız Mustafa altı ay ka
dar burada misafir kalsın. Hizme
tinizde bulunmak istiyor. Buna ri
ca etti. 

Hafız Mustafa heyecana düş
müştü. Peder efendinin ağzından 
çıkacak cevaba halecan içinde in
tizar ediyordu. 

Peder elendi ise fersiz gözleri
ni Hafız Mustafanın suratına dik
lllİŞ düşünüyordu. 

- Kalsın ... 
Yalak hafız geniş bir nefes 

aldı. 
- Ne kadar kalsın peder e

fendi? 
- Sittin sene kalsın .. 
Bu cevap karşısında Hafız 

Mustalanın saldırıp iki elini birden 
öpmesi üzerine Murtaza yeniden 
dalgaya düşerek kendisini Mısır 
padişahı zannetmeğe başlamıştı: 

- Bize allah vermiş Hafız 1 
Hazineyi humayunumdan dilediğin 
kadar altın al .. Sana hil'at ihsan 
eyledim. Git, çifte kaynamış cin
sinden hampes bul, mest ol... 

Esrakeş Murtaza daha söyle
necekti. Fakat Ali ağabey heze
yanın devamına meydan vermedi, 
rol icabı peder efendiyi odadan 
dışarıya çıkarttıktan sonra merdi. 
venlerden indirdi, avucuna biraz 
para sıkıştırıp beline bir tekme 
yapıştırmak suretile sokak ka-

pısından caddeye atıverdi. 
Matlup olan zaten bu idi. Ha

fız Mustafaya bir « Peder elendi » 
göstermek lazım geliyordu; o da 
olmuştu. 

• • • 
Gözlerini açtığı zaman tepe 

camından süzülen cıhz bir ış1ğa 

bakarak gündüz olduğunu anladı. 
Bu zifiri karanlık yer n~resiydi; 
buraya ne zaman gelmişti; nasıl 
gelmişti; neden gelmişti? 

Aman yarabbi! Gözlerinin fe. 
ri , kesif karanlığı bir türlü yır
tamıyordu. Acaba kalksa nasıl o
lurdu? 

Doğrulayım, derli; her tarafı 
ağrıyordu. Ellerile sağını solunu 
yokladı, toprakta yatıyordu. 

Evvela öldüğüne hükmeder 
gibi oldu. Fakat ortada ne mün
kir , ne de nekir vardı. Sonra me· 
zarda tepe deliği bırakılmazdı, Şu 
halde ölmemişti amma ne olmuştu.? 

Hafız Mustafa zar , zor aya
ğa kallı . lncedik ışığın süzüldü
ğü istikamete doğru üç aclım attı; 

dördüncü adımda da yerddn yük
selen : 

- Allah suratım ... 
F eryadile karşılaşarak hızla 

yana kaçtı. Bu defa da ayağının 
altından: 

- Adiyo santo ijo dö perro .. 
Sesleri fışkırdı, Ne olduğunu 

şaşırarak sola dogru yönelince: 
- Ohha efendam; burnumu 

kırdıtdıtdıttırıyorsun more billiiçis 

lcabederse, Avus
tralya kendi mu
kadderatını bizzat 
idare edecek 

Sidney 5 (a.a) - Harbiye 
nazırı, beyanatında ezcümle de

miştir ki: 
« _ Japonyanın ileri sürdü

ğü himaye keyfiyeti . ~irkin bir 
tecavüzü saklamak ıçın ortaya 
atılan bir bahanedir. Eğer icabe
decek olursa Avustralya kendi 
mukadderatını bizzat idare etmek 
niyetinde olduğunu isbat edecek

tir.» 
Başka bir nutukta nazır, A

vustralyanın Uzakşarkta gittikçe 
artan gerginligi soğuk kanlılıklı 
takip etmekte olduğunu beyan 
etınİŞ ve şöyle demiştir: 

« - En büyük gayretimizi 
Pasifikte sulhun muhafazası için 

!etmekteyiz. Fakat tabanca 
sar f l . 
tehdidi altında men aat erımizi 

. ratorlug-u terketmeğe as-ve ımpa .. 
la yanaşmıyacağımız gıbı bunların 
dolambaçlı yollarla elimiz.den ~~ın-

da ınusaınaha etmıyecegız. masına 

Japon kuvvetlerini_n Hindiçi
niye muvasalatını endışeyle kar
şılaştık. Japonyanın _daha ~!eri 

itmek niyetinde oldugunu goste-
g d "'ld' ren emareler az egı ır. » 

Harp sonuna 
hazırlık 

Yapılacak tazyik, Ja
ponyayı şarki Asya 
ideallerini tehakkuk 
için teşebbüse set1ke· 
decek 

Japonya için 
hazırlanma 

zamanı geldi! 
Japon kıta/arı Hindi
çinide kendilerine bı
rakılan üsleri işğale 
detJam ediyor 

Pekin 5 ( a. a. ) - Amerika 
büyük elçiliği, Japon büyük elçili
ği nezdinde Amerika aleyhdarı ba. 
zı faaliydleri protesto etmiştir. Bu 
Amerika aleyhdarı laaliyetl~r taah
hütlü bağajla•ın şiınendifer istasyon· 
larca teslim edılu· t>n e!'li ışlerr- mü
dahale ve King Tao de Amerikan 
ticarethanelerinin önüne adamiar 
konularak bu mağazalara müşteri

lerin girmesine mani olmak gibi 
husasattır. Bu fa&liyetler İngilizle
re karşı da yapılmaktadır. 

Tokyo 5 (a.a) - Mühim Ja
pon gazetesi olan Aşahi diyor ki: 

« Birleşik Amerikanın Japon
yaya karşı hat hareketi gittıkçe 

basınane olmaktadır. iki memleke
tin münasebetlerini düzeltmeğe le· 

B u Ö dayı n bütün şebbiis etmeleri fırsatı kaçırılmıştır. 
Artık şimdi Japonya için en fena 

dünyaya tevzii için ihtimalleri gözönunde tuta ak ba
muazzam bir stok zırlanması zamanı gelmiştir. 
v U C U d e getirile· İngiltere, Amerika ve Çnug-
cektir. King Çin hükumeti Japonyanın 

çenbertenmesini tamamlamak için 
Vaşington 5 (A. A) - Buğ-

bu senenin ilk aylardanberi işbir
day mütahsili memleketlerden bü-

liği yapmışlardır. llinaenaleyh Ja-
YUk Britanya, Amerika, Kanada, 

ponyanın Fransız Hındi~ınısi ile 
Avustralya ve Arjantin hükumetle- bir müşterek müdafaa muahedesi 
rinin mümessilleri beynelmilel bir akdetmesi kadar tabii bir şey ola 
mahiyette olan buj'day meselesi- maz. 1ngıJ.tere ve Amerıka bu iki 
nin halli için esaslı tedbirler ahn· devletle Çung-King ve HoUanda 
mış bulunduiunu beyan etmişler- Hındıstanını ıhtıva eden bir blok 
dir. Alınan kararlar meyanında, teşkiline ve bu bloke Sovyetler 
harpten sonrası için bir yardım bırh&'ine de ilhaka çahşmaktadır. 

tedbiri olmak üzere ve bu gdayın Sovyetler birligindeu yardım-
bütün dünyaya tevziini temin ed~- !arı mukabılinde ıstedikleri şey 

b
ilmek maksadile muazzam bır Japonya için çok mühimdır. Japon· 

yanın Rusya ile bir bitaraflık mua 
buğday stoku vücude getirilmesi hedesi vardır. Fakat Sovyetler 
de vardır. Amerika hariciye neza- bırlıği İngiliz ve Amerikan muta-
reti vasıtasile neşredilen bir beya- lebatını kabul ederse Japonyanın 
nala göre, buiday kongresi mu- müstakbel hattıhareketi üçlü pakt 
rahbasları, muvakkat bir anlaşma ile çizılmiş bulunmaktadır. Ye 
projesi üzerınde mutabık kalmıştır. Amerika ile lngıltere ne kadar 

Almanya Hopkin
sin Moskovadaki 
ikameti hakkında 
bazı malQmat el
de etmiş 

Berlin: 5 (a.a.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Ruzvelt'in hususi mümessili 
Hopkinsin Moskovadaki ikameti
nin gizli sebepleri hakkında bazı 

malOmat elde edildiği yarı resmi 
mahfillerden beyan olunmaktadır. 
Maamalih şimdilik Almanya bu 
hususta tasribatta bulunacak va
ziyette değildir. 

Amerika, Rusyaya 
malzeme teslimini 

sür' atlandıracak 
Vaşington: 5 (a.a.) - Sov

yetler Birliği Büyük Elçişi Umans
ki, Samner Vels'le görüştükten 

sonra, Sovyetler Birliği ile Ame· 
rika arasındaki anlaşmanın bün· 

yesini izah etmişti. Sovyet büyük 
e1c,:ıtıı i\c.i bükümet arasında no· 
tdlar fPat edildiğini bildirmiştir. 

Hu nvl<ll .. r d:'\ Birleşik Amerika 
malzeme testimini sür'atlendire
ceğini ve Birleşik Amerikadan 
satıo alınan emteanın Sovyet 
Rusyaya denizden naklinin kolay
laştırmak hususundaki Rus tale· 
bini tetlr.ik edeceğini vadetmek. 
tedir. 

Almanya 
• Baştarafı ikincide· 

Görülüyor ki Almanya geçen 
umumi harpte olduğu gibi bu dün 

ya harbinde de lngiltereye karşı 

mücadelenin nihayet denizlere da

yandığını ve ezeli rakibine mey

dan okuyacak kudrette bir donan

maya sahip olmadıkça yalnız kara 

ve hava ordulariyle bu büyük mü· 

cadeleyi kazanamıyacağını anlamış· 
tır 

Fakat bu anJayışında geç kal

mıştır. Filhakika bu harbin mukad

deratını tayin edecek olan Atlan
tik meydan muharebesinin kazanıl

ması ancak İngiliz donanmasının 

kat'i surette mağlubiyete uğratıl

masına bağlıd:r ve bu da ona laik 
bir donanma meydana çıkarmakla 
mümkündür. 

Mamafih mihverin toplıyacağı 

donanmanın kuvveti ne olursa ol

sun denizlerin hakimiyetini lngiliz 

donanmasının elinden zorla alabi
leceği kabul edilemez. 

Avazesile karşılaştı. Mıstıva
nın çiğnediği üç kişi de ayağa 

kalkmıştı. Sağdan soldan muttasıl 
veriştirilen türkçeli yahudiceli , 
arnavutçalı küfürler arasında za
vallı yobaz büsbütün şaşırdı, 

Bundan bir ay evvel toplanan Japonya üzerinde tazyık yaparlarsa 

beynelmilel buğday kongresinde o kadar Japonya Şarki Asya ide- :--:=:================ 
sumnet Vels beyanatta bulunarak allerini tahakkuk ettirmeğe çalı- 1 TA .K v 1 J.\]_ , 

Çaprazlama gözleri karanlığa . şacaktır.» 

[Devamı var} 
5 müstahsil memleketin barbın 

d le Saygon 5 (a.a) - Hindiçini-doğurıııuş olduğu buğ ay mes_e · 
1 db 1 r nin müştarek müdafaası için y1-ş 1• 

6 Ağustos 1941 
ÇARŞAMBA 

1 
sini halletmek için esas ı te ır e 

1 
Bu Nöbetci eczane ile aktedilen anlaşma mucibince 
gece almadığı takdirde en nihayet ge· Japon kıtaları kendilerine terk 

lecek sene 1,5 milyar dolar ~ıy- edilen bütün üsleri işgal etmekte-

YIL: 1!141- AY Jl Gün: 218 Hmr 93 
Rami 1357 Temmuz 24 
Hicri 1360- Recep 12 F uat Eczanesi mbtinde buğdayın beyelınil•l. p~ya- • dir. 
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Umumi harb Avrupanın yaşayış tarzını alt tirahat ederdi. 
1 • 

ahçılığın yeniden sük(lt etmeğe başlamasıdır. 
üst etti. Harpten sonra, aradan sene er 

Avrupada en iyi yemek pişirilen memleket Fran· 
geçtiği galde, eski bolluk, eski rahatlık devri . J Şi~~i. bu paranın on 
geri gelmedi. Buhranlar, biribirini takip etti, lstıkrarsızlık ııııslını kazananlar bile 
h h 1 1 d B . t süremiyorlar B b' ayal pa a ı ığı gün en güne arttı .. , unun sakın ve rahat haya . . • unun ır 
· • 1 f d b A d k yıııetını ka b t · · ıçın son ıene er zar ın a ütün vrupa a es- sebebi paranın eski ı . y e mesı ıse 
ki zaman hasreti baş göstermişti, Hemen her• diğer asıl mühim olan bır sebebi de istik-
kes 1900 senesini arıyor: rar olmamasıdır. Evvelce .•~nede 20 hin frank 

- O zamanın ucuzluğu, o zamanm rahat• k" t' b' u"esseseyı ıdare etmek kolay-ar ge ıren ır m 
lığı ne idi ... Hey gidi g•inler heyi.; diye söy- dı. Şimdi 200 bin frank kar getiren müessese 

lenip duruyordu. bile daima tehlikeye maruzdur. Dümeni elden 
Yeni harpten sonra eski zamanı arıyan- bırakmamak, iş baŞından ayrılmamak la-

lar, bilhassa Fransada çoğalmıştır. Bir Fransız zımdır,» 

mecmuası bu münasebetle diyor ki: Bu mecmua daha bir parça eskoy<, 174 l 
« 1900 senesinde Fransada tam bir istik- senesine giderek o zaına.nın ucuzluğuna dair 

rar vardı. Herkesin kazancı muayyendi. Tacir, bazı rakamlar söylüyor kı bunlar insana efsa-
labrikatör, komisyoncunun bir vasati kazanç ne gibi geliyor. O tarihte bir köylünün sene· 
seviyesi mevcuttu, Bu seviye hemen hemen lik ev masrafı 100 frank, yani 5 lira imiş. Bir 
değişmezdi. Paranın kıymeti de sabitti. Bu yüz- köylü hizmetçi kıza verilen maaş senede 6 
dan herkes bir yaşayış tarzı kurmuştu. O za• frank, yani otuz kuruşmuş! .. O tarihte bir bay-
manlar senede 20 bin frank, yani bin lira ka- ramda bütün bir ailenin giyim masrafı iki üç 
zanınak büyük servetti. Bu parayı makul bir lirayı geçmezmiş!. 
surette yiyip bitirmenin imkanı yoktu. Ayda 
40 - 50 lira kazanç bile büyük para idi .. Ay
da 40 lira kazanan pek mükemmel ve müref
feh surette yaşar, her sene en az altı hafta 
dıoniz kenarına veya dai tepesine giderek İl• 

Agzının tadını 
bi ıenler kulübü 

• 
1 

Fransızlar bu eski de· 
virleri hasretle anarken 
kendilerini müteessir o-

sadır. Fransız ahçıları dünyanın her tarafında 
meşhurdur. Umumi harpten evvel Fransada 
bir çok «ağzının tadını bilenler» kulüpleri var

dı. Bu kulüpler sırf iyi yemek yiyebilmek için 

tesis edilmişti. Abçıları hakikaten bir üstattı. 
Bunlar yalnız malOm yemekleri iyi pişirmekle 

kalınıyarak ber sene yeni yemekler ve tatlılar 

cicad» ederlerdi. Bu icadlar dünyanın dört 
bir tarafına yayılır, Fransız ahçılığının şerefini 
bır kat daha artı.,rdı. 

u.~u i h rµt.n sonra bir kaç sene ahçı

lık büyük b r ~uhnn geçirdi. Bu hal Fransada 

adeta heyacan uyandm ... I..crbal her sene ye

mek sergileri açılmasına, güzel bir yemek bu· 
lana mükafatlar verilmesine başlandı. Seneler-

ce uğraşılarak son harpten evvel nihayet «ağ

zının tadını bilenler " kulüplerinin yenid~n ih
ya edilmesine muvaffak olundu. Şimdi bu ku

lüpler yeniden kapanmıştır. Fransızlar eski 
nefis yemekleri, tatlıları hasretle anıyor ve 

harp uzarsa Fransız ahçılıj'ının belini 
tamıyacak bir darbe yemesinden 

yorlar. 

doğrul

korku-

3 

List 
Ati naya ---------geliyor 

Bir tefsire göre, Al
man mareşalı, Bal
kanlardaki isyan tJe 
itaatsizlik hadiseleri
ni yakından görmek 
istemektedir. 

Alman kumanda 
hey' eti taktiğini 

değiştirecek 
lzvestia gazetesine 
göre, (Kızı/ordu düş
manını nasıl ezebile
ceğini öğrenmiştir.) 

Londra, 5 (a. a) - Rus teb
liğleri geniş mikyasta bir har~keti 
kaydetmediği halda Britanya ga
zeteleri bütün cephe üzerinde mu
kabil b'r Rus taarruzundan bahse· 
diyorlar. Nitekim bu haberi Berlin 
resmi mahfılleri de kabul ediyorlar. 

Muhakkak olan bir şey var ;a 
o da, Nazi ordusunun adetçe ken
dısine üstün bir düşman karşısın

da bulunduğunu ve Rus mukave
metinin inceliği yüzünden Alman 
yüksek kumanda heyetinin takti
ğini değiştirıneğe mecbur olacağı
nı Almanların da açıkça itiraf et
miş olmalarıdır. 

Şimdilik Rus - Alman cephe
sinde bir değişiklik olma'!lası yeni 
bir taarruz için Almanların tekrar 
hazırlıklar yapmalarına atfedile· 
bilir. 

/\iman askeri faaliyetinin ya
vaşladığı şu sıralarda akla gelen 
sual şudur: Alman kumanda beye 
tinin kullanacağı yeni taktik ne 
olacak ve bu taktik ne nisbet
te muvaffakiyet kazanacaktır? 

ltalyan menbaından öirenil
diğine nazaran ın•reşal List Ati
na'yı beklenmedik bir zamanda 
ziyaret etmek üzere Rus cephesin
deki vazılesıni muvakkaten bırak

mıştır. Bu hadisenin muhtelif tef· 
sirleri meyanında en akla yakın 
olanı şudur: Yunan, Yugoslav ve 
Bulgar ahalisi Almanlara kafi de· 
recede itaat etmemektedir. Ve 
mareşal List bu seyahati Balkan
lardaki Alman tabukümünün ha
kiki vazi)'etini bizzat görmek için 
yapmıştır. Almanya'nın ~us sefe
rindekı hayati menfaatierıne rağ· 

men boyundurugu altında bulunan 
blltun memleketlere nezaret etme .. 
si lazımdır. Bu mecburiyet kendi· 
sine tahmil edılmiş bulunan vazife
lerin en agırlarındandır. Fetb•di· 
len memleketler ahalisini esarette 
tutmak içın Alman ordu>unun bü
tün Avrupa'ya jandarm• temin et
mesi lazımdır. Başka bir cephede 
muazzam bır mücadel~nin devam 
ettiği sırada böyle bir yükün ta· 
şınması ağırdır. 

Hakikatte Almanya kendini 
yalnız iki cephede yani şark cep• 
besinde Rus hücumlarına ve garp 
cepbesin de lngıliz hava kuvvet
lerine karşı mudafaa etmiyor. Al
manya'nın işgali altına aldığı bü· 
tün memleketlerdlO müdafaa edile
cek Lir cephesi vardır. Ru, muka
vemetinin her yeni günü ve her 
yeni haftası bütün ezilen milletle
rin cesaretini arttırmaktadır. Nor· 
veç'ten Yunanistan' a kadar her 
yerde sayısız s•botaj ve isyan 
hadiseleri olmuştur. 

SotJyetlerin mücadele 
usulleri 

Moskova 5 a.a - Cephedeki 
vaziyeti tetkik eden lzvestiya ga
zetesi şöyle yazıyor: 

Faşist sürüleriyle yapılan mü
cadele şiddetli ve kati muharebe· 
!er safhasına girmiştir. Fakat Hit
lerin bütün ümitlerini bağladığı 

yıldırım harbinin de al<İm kaldığı 
muhalr.kakktır. 

Henüz faşist Alınan ordusu
nun püskürtüldüğünü söylemiyo-
ruz. Doğrusunu söylemek Jiz.lm 

k l ·d' losan gelirse düşman uvvet ı ır. 

ve malzemece uirad•j'ı muazza~ 
zayiata rağmen her :aman yenı 

. ld etıniye ugraşmaktadır. 
arazı e e . 

Kıtalarıoıız silkOnetle faşıstJe .. 
rin tank teşekküllerine hücum et• 
mekte ve onları piyadeden ayır

/ Deuamı dördüncüde J 
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YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM . . 

Dedikodusu bütün dünyayı aylarca işgf al e t. ~ 1 ş ~ seklı • 
. . Ed ) t ht ve tacından eragatım mucıp o an 

zıncı var ın a · f" b' 
AŞK l Zevkli nükte\ı ve ne ıs ır mevzuu macera arını ' 

çerçivesi dahilinde canlandıran 

ISKANDAL KORKUSU 
Fransızca Sözlü GUzel Filmi Taktim Ediyor 
BAŞ ROLLERDE · 

Güzel : KARROL LOMBARD 
Ve sevimli: FERNAND GRAVET 

Jitiveten, 
( ERROL FLAYN ) in harikası 

ÇALINAN ı:~eçzlü 
DiKKAT: Proğram saat 8•30 da ba,ıar 

PEK YAKINDA : d f'I . 
( DANGO PiŞTA ) Mevsimin harkula e ı mı 

~ıııııııııııııııımıııııııııımıuımımıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııı~ 

.~ AS?l'İ Sl!MltJl!\"'NIN 
~ V AZLIK 1 AHÇIF.Sİ t .. 
= 
; = 

DOROTİ LAMORUN = 

.. ( TURA ) .. 
-_ _ ( Ormanlar Perisi ) == 

Afrikanın balta girmemiş ormanlarında binlerce 

=::; h . h "'an ve vahşi kabileler arasında geçen 
~ va şı ag., = 

hazin bir aşk efsanesi. 
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Adana Ziraat Mektebi 

Müdürlüğünden : 
Belediye 

Cinsi Miktarı rayici 

Tutarı 

lira Kr. 
T emina~t~' _ 

lira Kr. 

- 35000 K. 12. 50 4375 00 328 00 
~~ 800 . 8500 « 50 4250 00 31 Koyun etı 

k 3000 « 51- 50 1445 00 115 00 Toz şe er 
3000 « 165 4950 00 511 00 Sade yağ 

O 90 540 00 40 00 
Zeytin yağı 60 

« 40 1000 00 75 00 
Pirinç 2500 « 00 
Makarna 400 « 40 160 00 12 
Kuru fasulya 2500 « 20 500 00 37 00 
Nohut 700 « 17-50 122 00 9 00 

700 « 70 490 00 36 00 Peynir 
Soğan 3000 « 10 300 00 22-50 00 
Patetes 4000 « 13 520 00 39 00 
Sabun 1500 « 50 750 00 56 00 
Soda 1000 « 20 200 00 15 00 
Çay 25 « 800 200 00 15 00 
Bulgur 2500 « 20 500 00 37 00 
Un 11 To: 10.50 187 00 13 39 
Tuz 800 K. 5-50 60 00 4 00 
Zeytintanesi 700 « 40 280 00 21 00 
Maden kömürü 40 T. 28-70 1148 00 86 00 
Kok kömür 10 T. 36-74 367 00 27 Ol 

80 T e: 490 392 00 29 00 Benzin 
Petrol 80 Te: 370 296 00 22 00 

6000 K. 14-45 867 00 65 00 
Mazot 70-100 250 00 
Vakum 250 K. 18 00 
G 100 « 70 70 00 7 oo 
~~~tebimizin mayıs 942 gayesine kada~ ihtiyacı olan 

k d · üfredatı yazıh erzak ve saıreler 2. 8. 941 
yu arı a cıns ve m 5 .. ··dd l k k ·1t 
den 18. 8. 941 tarihine kadar ~ gun mu et e açı . e ~.ı .~ 

k lduğundan isteklilerın 18. 8. 941 pazartesı gunu 
:eı.e 11°:J: % 7

1
5 muvakkat te~.inatlarile birlikte ~iraat müdür 

l .. v.. ··t ekkil komisyona muracatları luzumu ılan olunur. 
ugune mu eş 2- 6- 10· 1~ - 1085 

--~ -

İLAN 
Osmaniye Belediyesinin acık eksiltme ilanı 

1.0.,maniye istasyon yolunun (36Ô) metre uzunluktaki kı· 
sını parke ve adi kaldırım olarak inşa edilecektir. 

2. Keşif edeli (7629) lira (40) kuruştur. 
3. ihale (18) ağıstos - 941 pazartesi günü saat (11) de 

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

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

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

7 - ilan şeraitine riayet etmeyen istekliler eksiltmeye gi· 

remezler. 
8-Proie ve keşit evrakını görmek isteyenler Adanada natia 

miidürlüğüne Ceyhanda belediye fen memurluğuna ve Osma
niyede belediye riyasetine müracaat edebilirler. 

2- 6. 10- 14 1083 

BUGÜN 6 Ağustos 1941 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde Yüksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarllması husu
sunda sayın okuyucu ve mü,terilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastar1p halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyata 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarllacaktar. ÇAKICI EFE romanı baskısının azhğı 
yüzünden okuyucular1mızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
darmalar1nı, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaç1rmamalar1nı tavsiye ederiz • 

A D R E S : Adana M e r k ez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDESLER .. 

Adana askerlik dairesi sa
tınalma komisyonu riya
setinden : 

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

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

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

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

2. 6. 9. 12 1088 

Adana askerlik dairesi 
satınalma komisyonundan: 

1. 28 ton Bulgur kapalı 
zarf usulilc mübayaa edile -
ceKtir. 

2. İhalesi 18/8/941 pazar· 
tesi günü saat 11 /30 da Ada
na askerlik dairesi satmalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4. Evsaf ve şartnamesi 
her gün komsiyonda görüle· 
bilir. 

Adana askerlik dairesi sa- t'-• GAUTHIER VİUAL 

' tınalma Komisyonundan : ANİLİN VE ALİZARiN BOYALARI 
! - Adanadaki askeri bir- Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 

lik ve müesseselerin üç aylık 
ihtiyacı için 2so ton samanın H O R O Z Umumi satış 
22-8-941 günü saat 11-30 da MARKA depOSU : 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulacaktır: 

2 - Toplu tutarı 7500 
lira olup ilk teminatı 563 
liradır. 

3 - İsteklilerin muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veİisine kadar teklif mektup
larını satın alma komisyonuna 
vermiş bulunmaları ilin olu-
nur. 

1102 6-9-14-16·8· 

Adana askerlik dairesi sa
tmalma Komisyonundan: 

1 - Adanadaki askeri 
birlik ve müesseselerin üçaylık 
ihtiyacı için 350 ton kuru otun 
25-8·941 pazartesi günü saat 

l -~ da kapa ı zarf usulile 

ihalesi yapılacaktır. 
2 · Toplu tutarı 24.500 

liradır. . 
3 · İsteklilerin muayyen 

gün ve saatten bir saat evvel 
ine kadar mektuplarını Ada-
na askerlik dairesi satın al· 
ma komisyonuna vermeleri 
ilan olunur. 

1103 6·9-14· 16-8-941 

PAKET 

BOYALARl 

lstanbul Çiçekpazarı 
sokağı Altıparmak 

han No. 3 · 4 

1080 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalar1nı Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarh 
kartısında 128 nolu 

869 

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 sayıh kanunun 46. mad 
desinin L fıkarası mucibince 
14 ağustos 941 gunune 
tesadüf eden perşenbe günü 
saat 14 de pazarlık yapılacak 

List Atinaya 
Geliyor 

/ Baştarafı Üçüncüde / 
maktadır. Kızılordu düşman piya
desini imha etmekte, bava kuvvet· 
lerimizde tank cüzütamlarını ezmek 
tedir. Paraşütçü kıtalar ekseriyet
le indikleri yerde imha edilmek· 
tedir. 

Düşman pek sevdiği usulü 
kullanarak bir çok kereler bazı 
Kızılordu cüzütam ve teşekküleri
ni çevirmiştir. Fakat Kızılordu 
bu çemberleri cesaretle kırmakta 

ve mahirane manevralerle düşma
nı çevirip imha etmektedir. 

5. İstekliler belli gün ve 1 
saatten bir saat evveline ka
dar zarflarını komsiyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

Sathk Mektep tır. 2 - Muvakkat teminat 

B i n a s ı 1916 lira s2 kuruştur. 
Ceyhanın kırmıt nahiye- 3 Pazarlık Mersinde Dz. 

sinde 4 odalı 1 mektep bina Gd. erbaş orta okulu bina 

Kızılordu düşmanı nasıl eze· 
ceğini öğrenmiştir. Mukavemetimiz 
artmakta ve kuvvetlenmektedir. 
Kızılordunun yeni kuvvetleri mü· 
temadiyen gelmektedir. Ve bun· 
ların cesaret ve mahareti hudut
suzdur. 2. 6.9. 12 1086 

Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonundan: 

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

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

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

4. Evsaf ve şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. 

5. İsteklilerin belli gün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar zarflarını komisyonda 
bulundurmaları ilan olunur. 

s - 6 - 9 - 12 1095 

Adana askeri satmalma 
komisyonundan : 

1 - Adanadaki Askeri 
birlik ve müesseselerin üç 
aylık ihtiyacı olan 10 ton 
mercimek 2490 sayılı kanun 
43. maddesi hükümlerine tev
fikan açık eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

2 - Toplu tutarı 1800 
lira ve ilk teminatı 130 liradır. 

3 - ihalesi 12-8·941 gü
nü saat 11 de yapılacaktır. 

4 - İstekliler muayyen 
gün ve saatte Adana Aske
rlik dairesi satın alma ko
misyonuna mürafaatları ilin 
olunur. 1096 

sı acele satılıktır. Talip olan· sında satın alma komisyonun 
ların kırmıt muhtarlığına ı5 da yapılacaktır. 
ağustos 1941 tarihine kadar 4-Taliplerin 941 senesine 
müracaatları ilan olunur. ait ticaret odası vesikasını 

Ceyhanın kırmıt nahiye- ve ellerindeki fenni ehliyet 
si muhtarı Mustafa Biçer vesikalarını ibraz etmek sure 

1105 ' tile Mersin nafıa müdürlüğün-
L.A_d_a_n_a_a_s_k_e-rl-ik-da-i-re_S_İ .--ı den ihale gününden üç gün 

evvel bu iş için alacakları fen-
sa tmalma komisyonundan: ni ehliyet vesikalarını komis 

1. 17 ton pirinç kapalı zarf yona ibraz edeceklerdir. 
usuliyle mübayaa edilecektir. 5 - Talipler keşif , proje 

2 İh ve şartnameleri her gün Dz 
· alesi 19/8/941 salı günü d"kl" k 1 1 ge ı ı o u u evazım müdür-

saat 11/30 da Adana as~.erlik d ·· b"l ı lüğün e gore ı ir er. 
dairesi satınalma komisyonun- 4 _ 6 
da yapılacaktır. 

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

4. Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. 

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

2.6.9. 12 1087 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : • • 
: Bir adet az kullanılmış : 
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iki Mürettip 
Alacğız 

•Gazetemiz mürettiphanesin· 
de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra
caat olunmalıdır. 

Satıhk Buzdolabı 
5 ayaklı Norge marka mo

zayık renginde bir buzdolabı 
satlıktır· 

T rahum dispanseri kar
şısında 21 No : lu eve 
müracaatları 

5-6-7-8~9-10 1094 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- : 
• t•• b • : na or uz dolabı acele sa- : 
: tılıktır. : ~~~!!'!"!!!!!!'!"!!!!!!'!"!!!!!!'!"!!!!!!'!"!!!!"!!!!!!""--"!! 
• • imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
: Tahsin Salih Bosna : u. Neşriyat Müdürü : Avukat 
: : Rifat YA VEROCLU 
: Tel : TABO Abidin : Basıldığı yer : [ BUGÜN l 
: Pa,a caddesi Tel: 274: Matbaası- Adana : . 
•••••••••• •••••••••••• ••••• !!B!!!!ll'!!!'!!!"!l!L!!!!!!mB!!!!!!l!!!!!l!'"!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!I'-!!!"!~ 

Fevkalade muharebelerin ver· 
diği pratik tecrübelere malik olan 
Sovyet muhariplerinin yüksek va
sıfları bu kırk günlük harp esna· 
nasında artmıştır. 

Alman Zayiatı 
( Baştaraf ı birincide) 

Berlin 5 ( A. A ) - Ukrayna 
da kıt'atımız düşman kuvvetlerinin 
muhasarayı yarmak için yaptıkları 
teşebbüslere manı olmuşlar ve mu
hasarayı dağıtmışlardır. Düşman 

teşekkiılleri kısmen imha edilmiştir. 
Harekat sahnesini Smoleoskin 100 
kilometre cenubu şarkisine kadar 
genişletirken ileri hareketimiz kar· 
şısında baskına uğrayan diğer bir 
teşekkül de kısmen imha ve kısmen 
ihale edilmiştir. 

Estonyada Tars şehri zapt 
edilmiştir. Savaş tayyarelerimiz 
dalgalar halinde Moskova üzerinde 
uçarak mü~asir bir surette bomba· 
lamışlardır. 

Berlin 5 ( A. A. ) - Bir te· 
şekkülümüzün Peipus gölünün şi· 
mali garbisinde ormanlarda yaptığı 
cür'etli bir hareket esnasında iki 
Sovyet al ... yı ihata ve imha edil
miştir. 

Zayi Cüzdan ve 
Nufus kağıdı 
Türkiye cumhuriyeti Zira

at bankası Dörtyol Ajansın 
dan almış olduğum 368 nu· 
maralı vadesiz ve ihbarsız 
Tasarruf sandığı cüzdanımı 

ve nüfus kağıdımı Adana is· 
tasyonunda zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ede· 
rim. Dörtyolda fotoğrafçı 

Üzeyir Kaner 


