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Mahsuliinii hiikiimete sataca çiftci 
kilo başı'.na 1 .kur.uş '' f.azl'a ala Cak 

Müstahsil için çok ~TU~r~~:k~ı!':an.~lrak 

faydalı bir karar 
Ankar• 7 ( Hususi ) varın ( buır;; ~ ) müstahsili alakadar eden 

çok faydalı bir <arar çık • C ktır. M tl"' uı dnğu üzere hükümet buğ· 
day, çavdar, arpa, yul•t ve mahlut• e •ovmuş ve toprak ofisi ma· 
riletiyle.' mübayeaıına başlamıştır. Yeni kararlo, çiftçinin mahsulünü 
yaz mevsiminde teslim etmesi temin edilmiş olacaktır. Yarından itiba
ren 31 llkteşrin 1941 sonuna kadar, teslim olunacak mahsüllerln ki
loıuna, 28 Mayısta teıbit edilmiş bulunan fiyatlardan bir kuruş fazla 
verilecektir. 

1 ikinci teşrinden sonra yine eski fiyatlar cari olacaktır. Hükü· 
metçe, bu hususta alakadarlara icabeden emirler verilmiştir. 

Ankara 7 (a.a) - Başvekaletten tebliğ' edilmiştir. 

Bir biçer-döğer makinesi faaliyet halinde 

Müstahsilleri, elindeki mah•ulleri vaktinde teslime teşvik maksa
dile 28 mayıs ' 941 tarilı ve 2-15888 sayılı kararnamede yazılı buğ• 
day, çavdar, arpa, yulaf ve mahlut alım fiyatlarına 8 ağustos 1941 
cuma gününden itibaren kilo başına 1 kuruş zam yapılmıştır. Bu zam 
lar 31 teırinievvel 1941 tarihine kadar muteberdir. 1 teşrinisaniden 
itibaren 28 mayıs tarihli kararnamedeki fiyatlar verilecek yani kilo 
başına yapılan 1 kuruş zam kaldırılacaktır, ,Kilo başına 1 kuruş fark 
toprak mahsulleri ofisi •tarafından şimdiye kadar mübayea edilmiş 

olan yeni sene hububat mahsullerine de şamildir. Bunları teslim et
miş olanlara fiyat farkı toprak ofisi tarafından ödenecektır. 

Bir dostluk 
tezahürü 

Yazan CAViD ORAL 
8 - Ankara 

T aymis gazetesinin yazdığı bir 
makale Tlirk matbuatında 

haklı olarak sinirli bir hassasiyet 

uyandırdı. Belki tercümenin fena 

yapılışından ve belki de gazetenin 

söylemek istediği şeyle ifadesi ara· 

sında bir hata yazının muhtelif su· 
retlerde tefsirine yol açtı. Öyle 

anlaşılıyor ki bu neşriyat ve .b~ 
hassasiyet Londrada derhal - tesırı
ni göstermiş olacak ki; hem Tay

ınis gazetesi yazdığı ikinci bir ma· 

kale ile meseleyi izah etmeğ'e ça
lıştı ve hem de Mister Eden avam 

kamarasında yeni bir nutukla Türk 
• lngiliz dostluğunun mana ve mef

humunu ve bunun sağlamlığını an
latmak lüzumunu duydu. 

Taymis bizi en çok ıinirlendi
teo sevk v e idare tabirinin 
Alman ve lngiliz telakkilerine gö 

re başka başka olduğunu söyliye
rek yazdığı makalede fikrini izah 

etmekte ve « şarki Avrupadaki 

bazı küçuk milletlerin tarihi, baş
kalarından ziyade haricin böyle 

bir sevk ve idaresine muhtaç ol
tllalarını göstermiştir. 

Kudretli Türkiye geniş arazi . 
si ve yüksek ananeleri ile böyle 

bir şeye muhtaç değildir. Bilakis 

Türkiyenin şarki,Avrupada ve gar

bi Asyada böyle bir gaye ile lü· 
:ıum görülecek her hangi bir sevk 

v~ idare faaliyetine iştirak edebi
leceği ümit edilebilir.» demektir. 

lngiliz hariciye nazırı mister 
Eden' de Türkiye ile olan münase· 

betlerimizin esası lngiliz. Türk mu

•hedesidir. Bu muahedeye halisa
ne riayet ettik ve , edeceğiz. Bü

YUk Britanya ve Türkiye arasında 

ki dostluk yalnız harp esnasında 
değil harpten sonra da Avrupa an

laşmasına devamlı bir tarzda hiz
tııet edebilir. 

Türkiyenin zararına olarak bir 
anlaşmaya muvafakat edebileceği· 

tniz veya ettiğimiz bir propagan· 
dadır. Harp sonu alemi büyük ve 

kUçük bir çok devletlerin işbirli
ğine muhtaç olacaktırr. Atatürk'ün 

dehaaile vücut bulan modern Tür 
kiyenin bu alemde tam rolü ola

caktır. Ve Türkiye bunu yaparken 

kendi yolunu kendi kararlaştıra
cak ve arkadaşlarını da kendi in
tihap edecektir.~ 

Hiç şüphe yok ki iyi niyetin 
s .nimi bir dostluğun bariz bir ifa 
desi olan gerek Taymis'in tavzihi 

ıre gerekse mister E.den'in izahatı 
hepimizi memnun edecek mahi

Y•tte yapılmış ve söylenmiştir. 

I IJ.giltere 
1 r a n petrollerini 
kontrölU altına al
mağa t e ' e b b U s 
edecekmlt 

Berlin:: 7 [a. a.J - Alman si· 
yasi mahfilleri nazarı dikkatini lran 

üzerine celbetmektedir. Rus - ln

giliz anlaşması lran mesolesinde 
pratik bir mahiyet almaktadır. 

Su işlerine 50 ~uslar.~ .. 
mılyon olu 

1 milyon lira daha vermişler 
• • Sov yet ordu-

Berlinde lngiltere'nin hakika-

ten lranı tehdit etmekte olduğu 

ve önümüzeki günler zarfında bir 

lngiliz askeri müdahalesi olacağ1 
kanaati mevcuttur. 

lngiltere Ruslarla irtibatı te

min etmeğe ve petrol mıntakaları
nı kontrölü altına almağa çalışa

caktır. 

Hususi haberlere nazaran, bu 
gibi bir hareketin hazırlıkları ya

pılm•ktadır. 

Musolini'nin 
oğlu öldü 

Roma 7 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre, Duçe'nin ikinci oğlu 

hava yüzbaşısı Brüno Musolini bu 

sabah saat 10 da Pize şehrinin ci-

varında bir tecrübe 
da ölmüştür. 

uçuşu <0snasın-

Brüno Musolini 1919 senesin
de Milano da doğmuştur. 

Zaten bizimde lngiliz müttefikleri
mizden beklediğimiz ve bekliyebi
leceğimiz şey bundan başka türlü 
olamazdı. 

Bugün kabul etmek lazımdır

ki; bu büyük badire ve kanlı fe

laket sahnesi içinde ve karşısın

da bulunan insanlarda ve milletler· 

de ne asap kalmıştır. ve ne de 
kuvvetli bir sinir. Top, tayyare ve 

silah sesleri, durmadan ve yorul

madan işliyen çeşitli propaıanda 

vasıtaları karşısında beşeri hislerin 

hepsi de n ormallığ'ını kaybetmiş· 

tir. Hassasiyet, titizlik, sinirlilik 

bugünkü insanları ve milletleri en 

kuvvetli vasıflandıracak miimeyyiz 
his ölçüleri olmuştur. 

Öyle bir zaman yaşıyoruz ki 
buıün den yarının ne · getireceğini 

hiç kimse bilmiyor. Harbin henüz 

başlangıcında gibiyiz. Milletlerin 

mukadderatı mevzubahs olduğu 

böyle bir devirde harbin ne şekil 

alacağı ve ne gibi ihtilatlar yapa· 
cağı da malOm değildir. 

Zira bu harp devam ettikçe 

tasavvur edilemiyen sürprizlerin 

vukubulması da muhtemeldir. Çün· 

ki\ bir felaket içinde nasıl bir ferd 

herkesten evvel kendisini düşünür 

ve kendisini kurtarmağ'a çalışırsa 

bu muharebe içinde de milletlerin 

f ahS lS edz[ecek sunda kuman-

------ E1111elce tesbit et/ilmiş olan 
ha11zalara ithali kararlaşan 

mıntakalar 

_ı --
.l\nkara: 7 [Hususl muhabirimizden] - Yeniden yapılacak su iş· 

Jerioc 31 milyon lira tahsisi hakkındaki kanunlara ek kanun liyihası 
Meclis umumi heyetine sevkediJmiştir. Liyih l esaslarına göre, evvlce 
verilmiş olan 31 milyon liralık tahsisata ilaveten saledilmek üzere da
ha 50 milyon lira ilave edilecektir. 

Evvelce tesbit edilmiş olan havzalara Anadolu'nun garp ve ce· 
nup sahilini teşkil eden Akdeniz mı~takası, Orta Anadolu, Kızılırmak, 
Frat ve Dicle havzaları ve Sakarya om mansap . kısımları ithal edilmiş 
olacaktır. 

Sulama şebekeleri dahilinde bulunan arazinin kadastro haritaları· 
n• ve bu şebekeler içinde tesis edilecek nümune tarlalarının istimlak 
ve tanzimine ait bilOmum masraflar bu tahsisatt.,n ödenecektir. 

........................... 

Çörçil Ameri

ka ya gitti mi? 
Vaşinton 7 ( A. A) - Hari· 

ciye Nazırı Hal: dün gazeteciler 

toplantısında, Çörçilin Amerikaya 

gelip gelmediği hakkında sorulan 

suale cevap vermekten imtina et· 

miştir. Buna mukabil Hal, Dafku· 

perin Uzak Şarka giderken Va

şinğtondan geçeceğini ve kendisi

ni ziyaret edeceğini soylemiştir. 

aldığı vaziyet de 
ledir denilebilir. 

heman aynen öy· 

Arkadaşlık, dostluk, ittifak 
bunların hepsi ber milletin kendi 
manlaat zaviyesi ölçüsü içinde 
kıymet bulmaktadır. Bu realiteyi 
her milletin hadiselerle, misallerle, 

Rus ajansının 
tebliği 

Mosknva: 7 [a. a.J - Tas a
iansı, son günlerde Japon • Sov
yet kıtaları arasında mühim çarpış
ma olduğu hakkındaki haberleri 
kati bir lisanla tekzip etmektedir. 
Tas ajansı, ne Amur nehri sahille
rinde, ne de diğer bir yerde Japon 
ve Sovyet ask ı · . . er erı arasında hıç 

bır çarpışına olmadığını söylemek· 
tedir. 

lngiliz bombardıman 
tayyarelerinin Alman

ya'ya hücumları 
Bertin· 7 ( ] l .1. b · a. a. - ngı ız om .. 

bard'.man tayyareleri Almanya'nın 
garbıne ıre cenubu garbisine tahrip 
ve yangın b.ıınbaları atm•şlar ve 
ehemmiyetsiz hQs • rıt .'.: ebet iyet \'er 
ınişlerdir. 

tecrübelerle gördüğüne ve öğren- ı--------------
diğine de şüphe yoktur. , 

Onun için Taymis'in o sulh ve 
kuvvet başlıklı yazısı hakkında 

Türk matbuatının neşriyatını çok 

yerinde ve çok haklı bulmak icap 
eder. Bizim Büyük Britanya müt
tefikimize çok itimadımız olmakla 
beraber kendimize aid bir mesele· 
de de karşımızdaki kim olursa ol
sun bu derece hassas ve titiz ha· 
reket etmek milli menfaatlerimizin 
en esaslı şartlarından ve vazife· 
)erinden birisidir. Mamafih gerek 
Taymisin o yazısı ve gerekse bizim 
gazetelerimizin malOm cevabı hiç 

de faidesiz olmuş değildir. 

Bu mütekabil neşriyat iki müt

tefik araııoda mevcut olan inançlı 

ve samimi anlayışın tekrar tezahü

rüne vesile teşkil ettiği için çok 

da faideli olmuştur. 

Dahiliye vekaleti 
Siyasal bilgiler oku· 
lunda 1 O O talebe 
okutturacak 

Ankara 7 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Siyasal bilgiler okulu 
hakkındaki kanuna ek kanun layi
hası meslis umumi heyetine sevk 
olunmuştur. Layiha esaslarına göre, 
siyasal bilgiler okulunda dahiliye 
vekaleti hesabına l()ı) kadar talebe 
okutturulabilecektir. Gerek leyli ve 
gerek pansiyon şeklinde talebenin 
ibate ve iaşesi temin edil0mediği 

taktirde talebeden her birin'° yiye
cek, giyecek, kitap ve sair mas
rafları karşılığı olmak üzere da
hiliye vekaletince ayda maktuen 
azami ,.O lira verileçoktir. 

dan noksanı 
Bir çok birliklere 
erba•lar kumanda 
etmektedir 

Berlinden verilen bir haberde 
Sovyet kıtalarının muharebe \lazi
yetlerinin gittikçe zayıfladığı bil· 
dirilmektedir. Bir çok teşekküllere 
subaysızlık yüzünden erbaşlar ku· 
manda etmektedir. ihtiyat kuvvet
ler ya hiç talim görmemişler, ya
hut da pek az görmüşlerdir. Hatta 
ihtiyatlar sivil olarak muharebeye 
sevkedilmektedirler. Rus ordusun· 
da top ve ağır makinalı noksanı 

göze çarpmaktadır. 
Alman tebliği, Sovyetlerin 

900000 esir ve üç milyon ölü ver
diğini bildirmiştir. 

Berlin : 7 ( a. a. ) - Ana
dolu aiansının hususi muhabiri bil
diriyor : Dün öğleyin Almanyada 
bütün işler durmuş ve operlöre 
davet edil~n Alman milleti hüku
metin resmi tebliğini dinlemiştir. 
Bitaraf mahfiller bu tebliği müba
lagalı bulmuştur. Alman askeri 
mahfilleri ise Rus ordusunun artık 
tehlike teşkil edemiyecek kadar 
sarsıldığı iddiasındadır. Buna rağ· 
men Smolensk ve Leningrad civa
rında hala gayet kanlı muharebe· 
ler olmaktadır. 

Pamuk tarıl'l'.I statış ko
operatifleri umumi he· 

yet toplantısı 
Ç~kurova pamuk tarım satış 

k"opetatifleri birliği umumi heyet 
top .~ntı<ı dün yapılacaktı. Azanın 
ekseriyeti l.azıı bulunmadığından 

içtima bir halta sonraya bırakıl· 
mıştır. 

43500 çuval 
kahve geliyor 
Öğrendiğimize göre, Portsaid· 

den memleketimize müteveccihen 
43500 çuval kahve yüklü bir va
pur hareket etmiştir. Bu vapurun 
yakında geleceği tahmin olunuyor. 

Asker allelerlne yardım 
kanunu 

Ankara 7 ( Hususi muhabiri
mizden ) Asker ailelerine ~yardım 
kanun liiyihasının muhtelit ,!'nCÜ• 
mende müzakeresi bitmiştir. Layi
hanın pazartesi günkü meclis top
lantısında müzakeresine başJanma
ıı muhtemeldir. Muhtelit encümen 
m uhtelil bakımdan layihada ulak 
tefek tadilli yapmıttır. 

G i z 1 i 
anlaşma! 

1 

Berlin : 7 ( a. a. ) - Bör
sen Çaytung gazetesinin diploma
tik muharriri, Taymis gazetesinin 
bir makalesini tahlil ederken, Ber
linin Molotof'a reddettiği lstanbu 
hakkındaki teklifini Londranın 
müsamaha ile karşıladığına ve 
Türkiye, lran, Irak hakkında ln
giltere ve Rusya arasında bir tak 
ım anlaşmalar yapıldığına bük-

metmektedir. 

Muharrir, bu anlaşmaların te 

sirsiz kalacağını, zira Türkiyenin 

bu halleri her zaman göz önünd 
bulundurduğunu hatırlatmaktadır. 

Amiral Peten 

Almanya 
Vişiyi 
--·----------

1 

tehdit etti 
Peten' e verilen 
mühlet on ağus-

tosta bitiyor 
Amiral Darlan, Ka
zablanka ve Ceza
iri Almanlara ver· 
meğe razı ••• 

Londra 7 (a. a. ) - Hür 
Fransız mahfilleri, son on gün 
içinde ,Berlin'in Vişi hükOmetini 
Paristeki faşist parti vasıtasile de 
virmek tehdidinde bulunduğuna 

işaret etmektedirler. Tekrar müza 
kareye başlamak üzere Parise ha· 
reketinden evvel amiral Darlan
ın bilahare ıreneral Veygandın 
muhtemel mukavemetine maruz 
kalmaması ve imkan dahilinde bu 
lunan eıı müsait şartların temini 
için kendisine tam selihiyet ve
rilmesi hususunda mareşal Peteni 
ikna ettiği söylenilmektedir. 

Yine bu mehafil amiral Dar
lan' a nispetle general Veygandın 
Almanlarla uzlaşmağ'a daha az mü
temayil bulunduğunu kaydeylemek 
tedirler. 

Moskova 7 ( a. a. ) - Al· 
manya son yaptığı taleplere Vişi 
hükOmetinin nihayet on ağustosa 

kadat cevap vermesini istemiştir. 

Franıadaki \laziyeti iyi bilen şah· 
siyetler Vişi hükumetini Alman ta 
lepleri karşısında bir defa daha 
boyun eğ'ecegını tahmin etmek
tedirler. 

Söylendiğine göre Alına?lar 
Dakardan vazgeçtikleri takdırde 

C · Kuab-Amiral Darlan ezaır ve . 
lanka üslerinin AJmaolar•. verıl
mesine muvafakat edecektır. Fa
kat Almanların 1At1Antik meydan 
muharebesi bakımından ehemmiye 
ti haiz olan Dakardan sarfınazar 
•tmiyeceklerl anlatılmaktadır, 
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Cihangır isken. 
der Ve Digojen ! 
Ba~a:.~::::::~ ~I 

Babası Filip'in Yunan 1 
ve /llirgada ki zaferlerini 
alaka ile takip eden isken 
der, yeni bir ~ zafer muı
desi üzerine ağlamağa baş
lamış, larkadaşlarına " bu 
benim babam düngagı mı 
zaptedecek ? Bana, sizinle 
beraber yapılacak bir şeg, 

1 

kazanılacak bir zafer ~ bı
rakmıgacak 'mı?,, demişti. 

-
Cihangir lskender miladdan 

evvel 356 yılında doğ· 

- Sende ne kalacak? 
Diye sordu. lskender gülümsedi: 

Ümit 1 .• 
Dedi. 

Çanakkale boğazından Anado-

luya geçen lskender, lran 
imparatorlutunun Anadolu ordusu· 
nu Granik çayı kenarında bozmuş· 
tu. Bu zafer, garbi Anadolunun 
küçük hükümdarlarından biri fs· 
kendere parlak bir ziyafet vermişti. 
Sofrada, lskendere, bu bükümda: 
rın sevgili gözdesi olan bir çocuk 
biımet ediyordu. lskenderin bu 
gençle alakadar olduğunu gören 
hükümdar; sevgili gözdesini ken· 
disine derhal takdim etmeğe ama· 
de olduğunu bildirdi. 

isken der: 
« Biz kılıcımız ile kıtalar feth

ederiz, gönüller gasbetmeyizl.. 
Dedi. 

muştu. Onun doğduğu gün' Eros· 
tratos adında bir mecnun, Ef este 
acaib sebai alemden meşhur Arte· 
mis mabedini yakmıştı. Ayni gün 
babasının koşu atları ,olimpiyadda 
mükafat kazanmış, bir Makedonya Makedonyalı cihangir, fsos 
generalinin llliryadan zafer müjde muharebesiyle Suriyeye girdi. 
leri gelmişti. Seri bir yürüyüş ile Mısır kapılarına 

P k k" "k indi. Bu sırada, 
e uçu yaş-, YAZAN 

tan itibaren, çok lran imparatoru 

itinalı bir tahsil 1 Ek Dara, sulh tekli. 
gördü. Serpilip Reşat rem finde bulundu. 
büyüdükçe, her Makedonya kralı· 
k.tısin .. t:vgilisi bir ••••••••••••• na, bugünkü para-
nevcivan oldu. mızla milyonlar değerinde altın 

k ve Fırata kadar da Asya toprak· 

YÜ.LU pek latif idi, teni yanı larını veriyordu. lskenderin arka· 
beyazdı. gözleri berrak ve daşlarından ve kumandanlarından 

cazibeli sa çla rı kumral ve kıvırcık Parmeniyon :j 
idi. - lskender olsam, bu teklifi 

Güzel başı ekseriya sol omu- kabul ederdim 1 .• 
zuna doğru eğilmiş durur, tevazü Dedi lskender : 
bu dilber delikanlıya başka bir - Parmeniyon olsam ben de 
alım verirdi. kabul eder idim 1 

Cevabını verdi. 

I• skender, güzideler, hocalar lskender Mısırı zapteJti. isken 
mürebbiler elinde, müstak· deriye şehrinin temellerini attı. 

bel bir hükümdara lazım her şeyi Sonra Irak üzerine döndü. Erbildo 
p k k" tik Dii.rinın son kuvvetlerini mahvetti. 

görmüş, öğrenmişti. , e .. uç . lrak ve lram zapctti. Eski lrao 
yaşındanberf, Homiros. u~ ş.ıırlen· imparatorluğunu ortadan kaldırdı . 
ne karşı alaka gösterırdı, bılhassa Oradan Hindistan seferine çıktı. 
« llyada» destanını yaitığınıa al· c ihangir fskender, Hind sefer i 
tından eksik etmezdi. Bir hocası dönüşünde, Babifde, humma• 
onu bir gün kahraman Aşile ben· ya tutuldu. Ölümü kendisine hiç 
zetmişti. lskender bunu ölünceye yakıştırmıyor, hatırına getirmi· 
kadar unutmadı. yordu. 

Makedonyada, ~rkek çocuklar, Dünyanın bir kahpe dünya 
on, on bir yaşlarında içki içerlerdi. olduğunu, insanın .fani olduğunu 
lskender de, henüz çocuk sayıla· pek geç öğrendi, duydu. lodos 

ı b" ırmağından Adriyatik denizine, 
cak yaşlarda mük.emme ır ayyaş Tuna boylarından Habeş sınırla· 
cı.öhreti kazanmıştı. Sarhoşluğu hır.· 
Y rına kada uzanan imparatorluğunu 
çın olurdu. lyi binici, iyi yüzgeçtı. bırakacağı insanlara son sözlerini 

Bir gün, Makedonya sarayına, söylemek i.stedi. Generalleri ve 
Bukefalos adında bir at getirtil· arkadaşları, başucunda toplanın· 
mişti. Kanı asil ve çok güzel bir caya kadar, yeni bir buhran ile, 
attı, fakat, huysuzdu. çenesi kenetlendi, konuşamadı. 

Seyislerin güçlükle zaptede· işaretle kağıt ve kalem istedi. On· 
bildilderi bu hayvana, hiç kimse ları getirinceye kadar da, kolun· 
binmeğe cesııret edemedi. Bunun da takat ve kudret kalmadı. Is. 
üzerine lskender, ilerledi, büyük kenderin gözleri, son sözlerini 
bir cüret ile hayvanın sırtına atla- söyliyememekten, son arzularını 

h bildirememekten gelen müthiş bir 
dı. Htrçin ayvan aradığı sahibini acı ile açıldı. Ve öylece kaldı. 
bulmuş, lskendere ram olmuştu. t 

skender, gözleri dünyaya açık 
Bunu gören kral Filipin göz. öldü . Henüz oğlu üç yaşında idi. 

leri yaşarmış: « Oğlum !.. Artık 
sen kendine bir krallık ara!.. Be· 
nim krallığım sana kifayet etmezi.» 

diye bağırmıştı. . 
Babası Filipin Yunan ve lllır· 

yadaki zaferlerini ~li~a ile tiki~ 
eden lskender, yenı bır zafer muJ· 
desi üzerine, ağlamaia başlamış, 
arkadaşlarına: 

« Bu benim babam dünyayı 

mı a:aptedecek?. 1 Baııa, sizinle be
raber yapılacak bir şey, kaıanıla· 
cak bir zafer bırakmıyacak mı ?« 

demişti. 

K ral Filip, zabitlerinden birinin 

hançeri altında ölürken, ls
kendere yapılacak pek çok şey 

bırakmıştı. 

lskender, Makedonya kralı ol
duğu zaman yirmi yaşında idi. Ev
veli Yunan fütuhatınt ikmal etti. 
Yunan ve Makedonyayı birle~tirdi. 
Korente kadar yaptığt Yunan se· 
yahııtında, Korente meşhur füezof 
Diyojene rastladı. 

Bir büyük küp içiode hemen 
ç rılçıplak yaııyan Diyoien, güneş
t ısınırken: genç kral, &.:alabalık 
maiyeti ile karşısına çıkmış: 

• - Diyojen .. dile benden ne 
diler isen l 

Demişti. Diyojen, lakayt: 
- Gölge etuıe" başka ihsan 

istememi .• 

Ben nüfuz: ve iktidarımı 

paylaşmak niyetinde d"ğiliml 
Sözlerini ideta haykırarak 

dı 
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1 REALITEl 

Karnaval bayramı 
Osmanlı imparatorluğu z~

manında Türkiye'ye gelıp 

~ 
giden bir ,\vrupah, kendi mem· 
leketinde müşahedelerini anlatır
ken dinliyenlerden birisi sormuş: 

- Türklerin kıyafeti nasıldır?· 
Diğeri, ciddiyetle, şu ceva· 

bı vermiş: 
- Ben orada iken Türklerin 

karnaval bayramları vardı; kıya· 
fetlerini tesbit edemedim ... 

Avrupalı lhaklıydı: Sarık, ı 
Külah, Mevlevi sikkesi, Takke, 
Fes, bin bir çeşit serpuş; lata, 
palto, mintan, ceket, cübbe, 
Hayderiye bin bir çeşit kılık 
kıyafet... . 

Atatürk'ün eşsiz hamlesıyle 
bütün bunlar mazi oldu. Onbeş, 
onaltı yıldanberi artık karnaval 

bayrammda değiliz. A A 

Fakat selim tarzımızda bala 
o bayram devam ediyor. Yunan· 
lının kalimerasına, Franslzların 
bonjuruna mukabil gündüz se· 
lamlarımızın hatırımıza gelen 
birkaçınılşuraya diziverelim: Mer-
haba, selamünaleyküm, esselimün· 
aleyk, sababşerifler hayır olsun, 

I 
vaktışt"ırifler hayır olsun, ya mer· 
haba, ilah ... 

Bunlara radyo gazetesini~ 
«Geceniz bayır olsun» temenoı· 

siyle radyo spikerinin «Haytrh 
günler dileriz» duasını da ilave 
ederseniz mesele biraz daha çet· 
ref illeşir. 

Görülüyor ki selim tarzı· 

mızda tam bir anarşi içinde yu
varlanıyoruz. Halbu ki Türkün 
tertemiz, kıpkısa, kipkibar selim 

~ 
hitapları vardır. Bunlardan gün· 
düz i9in olanı (Günaydın), gece 
için olanı da ( Tünaydın ) dır. 
Günaydın, gün doğumundan ba· 
tımına kadar; Tünaydın da gün 
batımından geceyarısına kadar 
devam eder. 

Bu münasebetle Tün tabi-
rinde biraz duralım: Tünemek 
masdarından gelen bu kelimeyi 
zamanla kullanmaz olmuşuz. Sa· 
dece tavuklar içln kümeslere 
koyduğumuz deyneklere Tünek 
diyoruz ve kümes hayvanatının 

g ün batınca bu deyneklere çık
malarınt «tünedi» sözüyle ifade 
ediyoruz. Halbuki tün, gece, ka· 
ranlık, zulmet manasınadır; hatta 
halkın yanlış bir telaffuzla tonel 
dediği tünel kelimesinin «tün» 
ve «İl» kelimelerinden mürekkep 
(karanlık yer) manasının Türkçe 
mürekkep bir kelime olduğu bi
le iddia edilmiştir. Bu iddiaya 
gülüp geçenler çok oldu amma 
aksini isbat eden bir kahraman 
da görülmedi. 

Sadede gelelim: Günaydın, 
tünaydın şeklindeki selim tarz
larımızı mek tepi erden ve ordu· 
darı umumi hayat sahasına çıkar· 
malıyız. Mektep ve ordu, tale· 
beyi ve askeri ancak ve sadece 

( Der1amı Üçüncüde) 
~····~····, ~····~···~ 

kimse ile 

tamamla- dırl 

Milli Piyango 
dün çekildi 

fHarp Notlarıl 
Fevkalade 
tebliği erin 
manası 

Dün Berlin' 
de Alman Piyango idaresi 30 Ağustos 

için fevkalade bir p 1 lı n 
hazırladı 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
Sovyet harbi
ne dair mubte· 
lif fevkalade 

Milli piyangonun yedinci tertip 500 lira kazananlar 
birinci çekilişi dün saat 17 de ls
tanbulda ta k s i m meydanında 

FENiK , _______ ,resmi tebliğler 

yapılmıştır. Kazanan numaraları 
bildiriyoruz: 

2 O O O O lira 

306429 
Bu numaralı biletin yans~ ls

tanbulda, diğer parçası lzmırdo 
satılmıştır. 

10000 lira kazananlar 
073377, 399243 ( Her iki bi

letin de yarımşar parçası lstanbul 
ve Ankarada satılmıştır. 

5000 lira kazananlar 
286956 203360 074876 168641 

( Birinci biletin :ra!ıs~ 1.sta?· 
bulda yarısı lzmirde, ıkıncı bıletın 
yarısı lstanbulda yarısı Urf~da, 
üçüncü bilet tamamen lzmırde 
dördüncü biletin yarısı Kayseride 
yarısı lzmirde satılmıştır.) 

2000 lira kazananlar 
6339 rakkamile biten 40 bile· 

tin hamili ikişer : bin lira alacak· 
lardır. 

Bin lira kazaRanlar 
8209 ile biten 40 biletin ha· 

mili biner lira kazanmışlardır. 

• lstanbul Üniversitesi lkti· 

sad Fak.ültui Doktora talimatna· 
mesi hazırlamıştır. Doktora diplo· 
masını alabilmek için takip edilen 
şübelere ait seminerlere ve ihtisas 
kurlarına bir yıl müddetle devam 
etmiş ve en az üç seminer serti· 
fi kası almış olmak, Fakültece ka· 
bul edilen ilmi bir tez hazırlamak 
ve doktora imtihanını başarmak 
lazımdır. 

Talimatname lkfüad Fakültesi 
doktora imtihanı namzetliğine kay· 

dolunmak için lazım gelen şartları 
da göstermektedir. 

• Askere alınan maaşlı ve 
ücretli memur ve müstahdemlerin 
vaziyetlerini alakadar eden yeni 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. • 
Layiha alakadar encümenlerce 
müzakare edilmiştir. 

• Görülen idari lüzuma bi· 
naen İskilip kaymakamı B. Hulusi 
Akalın, Hendek kaymakamı B. 
Tevfik Nosyan, Mihahçç.ık kayma· 
kamı B. Cevdet Tunçer, Kangal 
kaymakamı B. izzeddin Aykut Ve· 
kilet emrine alınmışlardır. 

• Basra - Bağdat yolu ile 
transit olarak memleketimiıe ge
tirilirken evveli Irakta sonra da 
Suriyede çtkan dahili hadiseler yü
zünden getirilmesine imkan bulun
mayan ithalat eşyamızın bir an ev
vel yurda celbi için teşebbüslere 
geçilmiştir. 

5990 ve 4312 rakkamile biten 
80 biletin hamili • beşer yüz lira 
alacaklardır. 

7 00 lira kazananlar 
277 ile biten bütün biletler 

yüzer lira kazanmışlardır. 

50 lira kazananlar 
426 ile biteu bütün biletler 

ellişer lira alacaklardır. 

7 O lira kazananlar 
omortiler 

Sonları 20 rakkamıle 

ve 

biten 
bütün biletler onar lira kazanmış. 

lardır. Sonları 9 ve 7 olan bilet

ler de amorti olarak ikişer lira 

alacaklardır. 

Öğrendiğimize göre. milli pi
yango idaresi, 30 Ağustos zafer 
bayramı münasebetile bir plan ha 

zırlamıştır, Bu fevkalade çekiliş· 

te 80 bin kişi 2, 4 bin ki~i 10, 
4 yüz kiş• 100, 80 kişi beşyüz, 

40 kişi bin, 40 kişi iki bin, bir 
kişi 40 bin lira kazanacaktır. 
Biletler bir ve iki liralik olacaktır. 

Bu malların bir kısmının geri· 
sin geriye Hindistana götürülerek 
Bombaya, bir kısmının lran liman· 
!arın çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

Mallarm bu limanlardan tekrar 
vasıtalara yüklenip ayni transit 
yolla memleketimi.ze . ~etirilmesi 
için harekete geçılmıştır. Gerek 
kemmiyet, gerekse keyfiyet itibarı 
ile mühim idhalit eşyamız arasında 
bulunan mallar, yakında memleke· 
timize getirilebilecektir. 

Bu yolda kalan partilerin cel
bini müteakip. Basra - Bağdat 
trrnsitinden eskisi gibi istifade 
edilmemesi için hiç bir sebep yok-
tur. 

• Evvelki gün lstanbulda gala. 

tada Necati bey caddesinde, Topha· 
ne ile K:ıraköy Tranvay durağı 
arasında feci bir inhidam hadisesi 
olmuş, avukat Halid ve Çamhcalı 
Mustafa isimlerinde iki kişiye ait· 
dörder katlı yarı katgir iki bina 
ansızın çökmüştür. Her iki binada 
oturan 25 killiden 22 si dışarıda 
bulundukları için bunlara hiç bir 
şey olmamıştır. 

Diğer üç kişi enkaz altından 
yaralı olarak çıkarılmıştır. Bunlar· 
dan biri, lohusa bir kadındır. Za· 
vallının korkudan dili tutulmuştur. 

Bir polis memuru hayatını teh
likeye koyarak henüz birbiri üze
rinden kaymakta olan enkaza tır· 

manmış ve korkudan yavrusunu 
göğsüne basarak köşeye büzülmüş 
olan kadının yanına gitmiş ve ço
çuğu ile beraber kadını indirik en· 
kaz yığını haricine çıkardığı zaman 
bu kadınla çoçuğunun bulunduğu 
köşe de yıkılmıştır. 

neşredilmiştir. Bu gibi tebliğleri 

daima hafta sonuna~saklamayı iti
yat edinen Almanların, pazardan
beri üç gün geç kalmalarında 
ve yahut gelecek pazara göre 
üç gün evvel davranmalarıodaki 

sebep nedir? MalQmdur ki Al· 
manlar, tebliğ neşrinin tarzına da 
bizzat o tebliğleri doğuran hare
kat kadar, ehemmiyet vermekte, 
ve buna kendi zafer propağan

dalarmın unsurları arasında say· 
maktadırlar. Çünkü bo sayede 
iki türlü kazanç elde etmek ka· 
bil olmaktadır: 

1 - Muvaffakiyet haberleri· 
nin gecikmesinden dolayı endişe· 
ye düşt:bilecek olanları tatmin 
etmek, 

2 · - Cephede hakiki bir mu· 
vaffakıyet olmasa · bile, efkarıu· 
mumiyede böyle bir şey varmış 
da saklanıyormuş ve yahut ilan 
için zaman bekleniyormuş hissini 

uyandırmak 1 
Şimdi böyle tebliğlerin hafta 

ortasında ilan edilmesi de şüphe
siz, her haf ta başı, Almanları 

muvaffakıyet haberlerine alıştırma· 
mak için hazırlanmış bir şaşırtmaca 
ol<ıa gerektir. 

Şark ~cephesi 

D ünkü fevkalade tebliğler, 

şark cephesinin üç kısmına 

dairdir. Fakat hakikati açıkça 

söylemek lazımsa, bu tebliğlerde 
alınan esir adedinden, iğtinam 

edilen top ve tank miktarından 

başka müspet ve yeni telakki e· 
dilecek hiç bir malumat yoktur. 
Tebliğleri dikkatle okuyacak o
lursak, anudane muharebeler ya· 
pıldıiını bir defa daha ötrenmiş 
oluruz. Bunlarda ayrıca harekata 
iştirak eden kumandanların isim
leri verilmekte ve muvaffakıyet

leri övülmektedir. Bir numaralı 
tebliği ele alalım: 

Bu tebliğ ş i m a l e yani 
Balhk mıntakası harekatına da· 
irdir. Almanlar burada Estonya
nın şarkında Ostrov, Porkov, 
Pskov kasabalarını işgal ettikle
rıaı bildirmektedirler. Halbuki, 
Sovyet tebliği Kolm civarında 
harp olduğunu söylediğine göre, 
bu kasabaların düştüğünü Alman 
tebliğinden evvel öğrenmiş bulu
nuyorduk. Bu tebliğ ayrıca he· 
men hemen bütün Estonya şe
hirlerinin ele geçirildiğini ve Al· 
manların Peipus gölünün şima· 

linden Finlandiya körfezinde Nar
vay'a yaklaştıklarını bildirmekte· 
dir. 

(Devamı üçüncüde ) 
__________________ _, 

Dev gibi vücudu birden çökmüş 
gibiydi, yorgun ve bitkin görünüyordu. 

Trampetler mütemadiyen çalmaktaydı. 
Bir idam müfrezesi saraym cephesi önün
de mevki alıyordu. 

Her şey şefin verdiği talimat daire· 
sinde cereyan ediyordu. 

Genç kadın, bu sert sizlerle hülya· 
sından ayrıldı. Geri çekilerek: 

Bir kaç dakikaya kadar mahkOmlar 
getirilecekti. « Bunlardan iki erkek ihti
lal işine giriştikleri vakit ne yaptıklarını 

biliyorlardı • 

mı· 

- Peki Şef. Emrettiğiniz gibi yarın 

sabah buradayım. 

* • * 
Bu işe bilerek atılmışlardı. Fakat 

kaybetmişlerdi. 

Şimdi bunu hayatlarile ödemeleri idi· 
line bir şeydi. 

Ya üçüncüsü ? O, beyaz saçh 
yar bir kadındı. Mavi gözleri oğlu 
yaşlarla yıkanmıştı. 

ihti
için 

Dedi. lskender maiyeti~dekile
rtı: .c lckender olmasam, bir Diyo· 
jen olmal i~terdiml » demi~ti. fs
kender büyük Asya seferine çıkar• 
ken, bütün servetini etraftakilere 
dıiıtm11tı. Arkadqlarıadao Prikur 

- Bu kadınların hiçbiriıini iıtemiyo-

Sustu vo düşündü. Militıa onun 
rıldanarak tekrarladtiıoı duydu: 

Aşağıda, aynı zamanda sarayın av
lusnnu teşkil eden siyasi mahkilmlar ha· 
pishanesinin dış avlusuoda halk toplan· 
maktaydı. « Mavi muhafrzlar ,. ikişer sı

ra dizilmişler, balkın ortaya ta4ma1ına 

mani oluyorlardı. ( Devamı var ) 
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Londra; 7 a.a 

1
ı---;--~-------- tedirler. Fakat bu 

- Rus cephesin· 1 ngilizlere göre 1 nun daha yırtıcı 
den gelen haber· bir mahiyette ol-

ler, Rus askerle- Sovyet ması mümkündür. 
rinin bütün böl· Çünkü birhezimet 
gelerde iyi muka- Nazileri müşkül ' 

Zeki bir adam olan Ali Mol- 'ki · · o d vemet ettı erını r usu mevkide bırakabi-
la, Mahmud beyi gücendirdi~i da· göstermektedir. lir. Diğer taraftan 

_44-

- Eskiden hiç rakı içtin mi? 
- Ben ha?. lrakı mı ? Tek· 

gatresi haramdır; ağzıma değdir
medim. 

Ya akşam ki içtiğin ney· 

di? 
imam suyu ... 

- Tamam .. işte o rakıdır. 
- Tövbe yarabbi!. 
- Tövbeyi sonraya bırakta 

beni dini~ .. Gittiğin yer umumha· 
ne idi; sana rakı içirdiler. Sarhoş 
oldun. Ondan sonra kızlara saldır· 
dm. Karyola kırıldı, camlar tuz 
buz oldu. Polisler yetişip seni ya• 
kalamasalardı kimbilir daha ne 
haltlar edecektin ... 

- Ben ha? 
- Evet sen .. 
- Ben irakı içip zeroş mu 

oldum?. 
- Evet .. 
Zavallı havız Mıstıva olduğu 

yere çökü verdi ve sesinin çık· 
tığı kadar bağırarak hem ağlama. 
ğa , hem de bedduaya başladı. 
Bu samimi yürek döküşe dayana
mıyan komiser, biraz daha nasi· 
hattan sonra, hafızı serbest bırak
mıştı ... 

* * * 

kikada bütün kızanların Mahmud Smolensk cİ· ' 
beyle beraber gideceklerini anla- d son derece şid • varında bu şehrin ayanıyor detli bir taarruza 
makta gecikmedi. Bu sebeple bir şarkında cereyan 
an bile tereddüt etmeden cevap d d ·~~-~-----=---- intizar eden Rus-e en mey an mu· 
verdi: h_arebe. si ço~. bü-. Fı·nıı·ıer Almaın lar, Rus askerinin 

- Yooo Mahmud bey ,· ben k b h mukavemet kabili· yu ır e emıyetı 

böyle laf istemem. Kızanlar seni dhaıri.z bulunmakta· yardımından yeti hakkında çok 
bana akıl öğretsin diye seçtiler. nikbin görünmek-
Ben aksilik edersem « Olmaz efe» Almanlar Uk· • tedirler. Rusların 
diye ayak dirersin ; senin dediğin rayna'da Kiyef'e gayrı memnun bundan evvelki 
olur. Pekala; basacag" ımız Güllü k d • odan Al hücumlar oldug" u 

arşı ogr man tayyareler! 
köyünde mecbur olmadıkça adam doa u bir tar· gibi buna da mu• 

,r ya Sovyet Hatları öldürmeyeceğiz. Vakit akşam oldu ruza geçmeden vaffakiyetle mu. 
buradan Güllüyü ancak iki saatte eve! Odesa'yı gerisinde zırhlı kavemet edecek· 
varırız. Yola çıkalım.. tecrit etmek is· trenlere hUcum !gri zannedilmek· 

Mahmud bey derhal çeteye temektedirler. ettiler tedir. 
tertibatını aldırdı. Evvela bir tek F' l" d' 11 d L d ın an ıya ı ar a a oga gölü Sovget tebligv i 
kızanı yola çıkardı. Bunu bir kur· şimalinde çok şiddetli. bir muhare-
şun 1 f d 'k' k b l k Moskova 7 ( a.a ) - Alman 

ça ımı mesa e en ı ı ızan beye girişmiş u unma tadırlar. h 
t k. tl' A · 1 ki .. k ava kuvvetleri 6 - 7 Ag" ustos a ıp e ı. ynı ara ı a uç ızan Times gazetesinin muhabirin· 
t k. tt' A · I ki - k f gecesi _Moskova üzerine bı'r akın 
a ıp e ı. ynı ara ı a uç ızan den gelen bir telgra a göre, Fin. yapmaga teş~bbüs etmişlerdir. 

daha yollandı. Bunların arkasından Al landiyalılar man yardımından Gece avcılarımızla tayyare 
Ali Molla, Mahmud bey va Ma. - -pek memnun gorunmemektedirler, dafı bataryalarımız dalg" a halı'nde 
car Mehmet Ali yürüdüler; en ge- • d Almanların yaptıgı yar ım, filha- gelen düşman tayyare fı' lolarını da. 
ride de i~i kızan dümdar olarak 

1 
kika, 5 fırkayı tecavüz etmemekte. ha şehrin uzaklarında dag· ıtmı•lar-

yo a düzüldü. • 
A k 

&~ ~ 
rtı çete, çete halinde, ilk b k F' M" f 'd Bundan aş a ınlandiya aı. un erı en uçan birkaç tayya-

vakasını yapmağa gidiyordu. 1 d l k kerleri muharebe erin en şiddetli- re ev et mer ezi üzerine kadar 
Güllü köyünün kenarına var· gelmeae muvaff k 1 J !erine göğüs germek mecburiyetin. 6 a o muş ar ve bü-

dıkları zaman yatsı ezanı okunmak yu"k çapta ı' f'l"k b b ı ı dedirler • n 1 a om a ariy e 
Gavur imam çetesinin dağla· üzere idi. Köyün eşrafı cami oda· b h yangın bombaları atmışlardır. Ba· 

ra fırladığı sene eski Aydın viliı· sın da sohbete dalmışlardı. Halk- Kareli erza ında pek fazla zı evlerde yanğınlar çıkmışsa da 

b
. f Ç k Rus askeri yığılmış bulunmaktadır. süratle söndürülmüştür. Ôlü ve ya-

yeti havasını ır tara tan a ıcı dan bir kısmı, sabahtan akşama b F l d Bu, azı in an iyalılara, Rus. ralı vardır. 6 düşman tayyaresi dü-
Ele, dig" er taraftan Köselioğlu , kadar tarlada çalıştıkları için ak· - -ı - t•· · !arın Kareli berzahından memleke· şuru muş ur. 
bunlordan başlca da ufak tefek şam yemeg· ini yer yemez yatmıştı. Al t bl" v• ti istila ederek devlet merkez'ıne man e ıgı 
diğer çeteler yakıp kavurmakta Güllü köyü, bütün dig" er köyler B l' ( hücum etmek tasavvurunda bulun- ~~ ın .7 a.a) - Alman hava 
idi. gibi, zulmete ve su"kOnete gömül· f k k teşekkullerı 5 Ag"ust t B k d dukları i rini verme tedir. Bu f'ı- . . os a atı e· 

Vali, mutlak bir aciz içinde müştü. nızınde Sovyet donanmasına men· 

A d 
·ı· t' · 

1 
kir, yakın zamand~ hasıl olmuş- _ 

el uğuşturuyor, y ın vı aye ının Çete, köyün kenarında top an- 9?P c~zütamları ve sahildeki aske-
b ki d 

tur. t 
müşekkel, koca ıyı ı jan arma dı ve giriş, çıkış yerlerini iyi bi· Ç rı esısatı gayet müessir bir suret. 
alay kumandanı Sadettin bey hiç len Ali Mollanın emrile derhal da- ünkü bidayette Finlandiyalı. te bombalamışlardır. 

ff ld d 
. d h ı·ı . t'k ti d lar, Alm.•n. larla anlaştıkları sı'ya· Sahilde. bı'.r mu"bı'mmat deposu 

bir muva akiyet e e e emıyor u. ğılarak mu te ı ıs ı ame er en 
b 1 1 k set mucıbınce, yalnız taarruz"ı ma- berhava edilmı" ve mühim bir çok 

HükOmet nüfuzu vilayet, liva ve köyü mu asara a tına a ma sure- h S t . 'hk • 
kaza merkezlerinde sıkışıp kalmış- tile ilerledi. Fakat tertibatta bü· iyette harekat mevzuu bahsola- y~vye5 ısAtı amı bombalanmıştır. 

1 k" cağını ve Finlandiya topraklarıuın ıne ğustosta Alman hava 
tı; nahiyeler, köyler ve d.a~ ar a· yük hata vardı; zeybekler oldukla· h b kuvvetleri cephenin merkez kısmın-
milen eşkiyanın emrinde ıdı. rı yerlerde kalmıyacaklar, mubte- iç ir veçhile tehdide maruz bu- d d-l d • a uşman topçu mevzilerine kar· 

Binaenaleyh Gavur imam çete- lif istikametleri takip ederek ca- onma ıgını zannetmişlerdir. şı müessir• hücumlar yapmışlardır. 
si için takip müfrezelerinin teşkil mi odasının etrafında toplanacak· Üçüncü Alman taarruzunun 1 1 Alman tayya eleri tam isabet. 
edeceği tehlike ehemmiyeti baiz !ardı. Bu suretle asıl köy balkının ~r e _üç Sovyet bataryasını ve ay· 

deg
• ı'ldı'. Asıl mesele rakı'be asla b t k ı · d l kuvveti nı belgede başka bir mevzide 4 ser es a acagı üşünü memişti. B 

tahammül edemiyen Çakıcı elenin Ali Molla da Mahmud bey de Ma· d' azı müşahitlere göre, Lening. Sovyet topunu tahrip etmişlerdir. 
d k t 1 kt M 

ra ın nazilerin eline dücmek üzere Alman 5avaş tayyarelerı' ayn•' au"n 
ıerrin en ur u ma 1. car ehmet Ali. de, diğer kızan· v & 

k 
. b bulunduğu hakkında Almanlar ta. me~k.ez cephesinde Sovyet hatları 

Çetenin ilk müza eresı una lar da •ekavetin inceliklerini bil· ı d d hl ., ra ın an ileri sürOJen güJünç iddi- gerıaın e zır ı trenlere bombalar-
dair oldu. Onbir kişilik Ali Molla miyorlar, alelade çalı kakıcılar alarm başlıca hedefi, Ladoıca ıcö- la ve sair silahlarla hücum etmiş. 
çetesi ilk toplantısını yaptığı za· gibi hareket ediyorlardı. Bu işi ya· !ünü son derece müşkül şartlar lerdiB h 

· l k M h pan Çakıcı Ele olsaydı, hiç şüphe- 0 
ücum esna•ında bir zırhlı 

man efeye müşavır o ara a • içinde çevirmek teşebbüsünde bu· t~ene bombalar isabet ederek tre-
mut beyi seçtikten sonra şakavet siz köyden kuş uçurtmıyacak şe- lunan Filindiya kuvvetlerine cesa- nı berhava etmiştir. Dig er üç zırh· 
sahası olmak üzere kendisine De- kilde harekette zerre kadar kusur ret vermekten ibarettir. Hakikatta lı tren de ciddi hasara • t ı 
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Fevkalade tebliğ
lerin manası 

(Başlara/ ı ikincide) 
Eğer Estonya hakikaten kapan• 

E D E N 
mışsa burada alman 35 bin esir 
o kadar mühim bir rakam değil-

D/ Y 
• dir. Demek Sovyetler mühim kuv• O R K J vetlerini geri çeke bilmişlerdir. 

Türk _ İngiliz 2 numaralı tebJig 
Almanların iki numaralı tebliği 

muahedesine cenuptalti harekattan bahset· 
mektedir. Bu tebliğe göre Alman· 

riayet edeceg" iz lar Kiye! kapılarına varmışlardır. 
Burada büyük bir çevirme hareki· 

Atatürkün deha- tı yapılmaktadır. 
sile vücud bulan Tebliğ dışında gelen bir Ber· 
modern Türkiye· lin telgrafına göre, Alman kıtaları 
nln bu alemde yarma teşebbüslerini genişletmiş
tam rolü olacaktır ler ve bu Lölgede son derece 

modern 21 küçük istihkam zap· 
Londra 7 a.a - Mr. Attlee tetmişlerdir. Bu yarma hakkında 

bu gün Avam kamarasında harp resmi tebliğde neden malllmat bu· 
vaziyeti hakkında yaptığı beya· lunmadığı hakikaten merak edile• 
nat esnasında Orta şarktan bah· bilir. 

sederken demiştir ki: Ôyle anlaflıiyor ki, alınanlar, 
- lngiliz kuvvetlerinin Türk burada geniş bir cephe üzerinde 

• Suriye hududunda bulunuşu yapmakta oldukları çevirme hare· 
Büyük Britanyanın Türklerle 0 • katının neticesi hakkında kati ka-
lan dostluk ve ittifakını teyid ve naat nasıl etmeden, muvavfakiyet· 
takviye eyliyecek ve Büyük bri· teri tebliğlerine geçirmemeği mü-
tanyanın Kıbrıs adası halkına da racah bulmaktadırlar. 2 numara· 
ha büyük bir himaye temin eyle· 
mesini mümkün kılacaktır. lı tebliğde fıunun dışında Basarab

ya'nın tamamiyle rumen.alman as .. 
Londra 7 a.a - Hariciye 

nazırı Mr. Eden bu gün Avam kerleri tarafından istirdat edildiği 
kamarasında Mr. Attleeden son- haberi mevcuttur. Halbuki bu da 
ra söz alarak umumi vaziyet hak evvelce bildirilmiş olduğuna göre 
kında izahat vermiştir. tebliğde yeni malllmat olarak kala 

Mr. Eden Türkiyeden bahse· kala gene esirlerin adedi kalmak· 
derek şöyle demiştir. tadır. Almanlar, cephenin bu kıs· 

- Türkiye ile olan münase· mında 150 bin esir alındığını bil· 
betlerimizin esası Türk • lngiliz dirmişlerdir. Yalnız bu mikdarm 
muahedesidir. Bu muahedeye ha- 22 hazirandanberi devam edip gi· 
lisane riayet ettik ve etmekte 1 den harp esnasında mı alındığı 
devam edeceğiz. Süyük Britanya 
ile Türkiye arasındaki dostluk, tasrih edilmiş değildir. 
yalnız harp esnasında değil harp· Oç numaralı tebliğ 
ten sonra da Avrupa anlaşması- •• 
n• dev•mlı bir tarzda hizmet ede uç numaralı tebliğ, Smo-
bilir. lensk mıntıkasında cere-

Türkiyenin zararına olarak yan eden harekattan bahsetmekte. 
her hangi bir anlaşmaya muvala- dir. Bu tebliğde Smolen•k'teki mu· 
kat edebileceğimize dair zaman harebenin bir aydan beri sürdüğü 
zaman ırazetelerde düşman pro· kabul olunmaktadır. Tebliğe göre 
pagandasının yaptığı telkinler burada alınan esirlerin miktarı 
neşredildi. Bu nevi biç bir telkin 310 bini bulmuştur. Demek bu üç 
de hakikat zerresi yoktur. Bu ne mıntakada almanlar ceman 495.000 
video hiç bir şeye asla muvala- esir almışlardır. Şimdiye kadar 
kat etmiyeceğiz. ve her hangi bir sovyetleri imha ettiklerini söyliyen 
devlet tarafından bize bu nevi- almanların şimdi esirlerden babset-
den hiç bir teklif yapmamıştır. meleri dikkate şayandır. Bu suret-
Harp sonu alemi büyük küçük le, kendilerinin ağır zayiata uğra. 
bir çok devletlerin işbirliğine dıklarını anlatmak arzusuna kapıl· 
mubtaç olacaktır. Atatürkün da- m .ş olml'\ları tahmin edilebilir. Çün-
hasile vücud bulan modrn Tü'- kil esir alırken verilen zayiat, im .. 

kiyenin bu alemde tam rolü ola· ha ederken verilen zayiattan dai· 
caktır ve Türkiye bunu yabarken ma azdır. 

kendi yolunu kendi kararlaştıra- Tebliğleri bu suretle hulasa 
cak ve arkadaşlararını da kendi ettikten sonra, harekatın müstak· 
İntihap edecektir. bel inkişafları üzerinde duralım: 
'--"'-------~~ 

U k Af k h
. tır. ııgra ı mış· 

nizli , şa ~e yon ara ısar etmezdi. Leningrnd, ne şimaldlln ne de Fi· 

1 
· 'b · Yine 5 A • t ek Sovyet teblig" inde Ruslar tara-

mıntıka arını ıntı ap ettı. {Devamı varJ nlindiya istikametinden tehlikeye ma . . gus asta şark cephe-

B k K h d d 
sının cenup k d S lından zaptedildig" i bildirilen iki 

Hedefler gene eski hedeflerdir. 
Yani gene Leningrad, gene Kiye! 
ve gene Odesa'dır. u mıntı • onya u u una ruü bulunmamaktadır: 'd ısmın a ovyet tah-

f Ç k E 
şı atına Topçu ·ı . Fin adasının Hangö Sovyet üssü 

kadar uıayacak, akat a ıcı • Times'in askeri muharririne ra '.1 . mevzı erıne ve sab-
fenin dolaştığı yerlere zerre kadar 1 T A K V 11\~I 1 mevzı erme karşı hava hücum· yakınlarında bulunan adalar oldu· 

t
ecavüz edilmiyecekti. göre, düşman Kiyel'e karşı gharp· ~rı .yapılmış ve 5 tank tahrip e· ğu şiı.odi ifşa edilmektedir. 

ten ve cenuptan bir çevirme are· dılm f 6 b Berlin 7 ( a. a.) - General 
Çete bu kararı verip faaliye- 8 Av t 7947 h · · kış ır. atarya top harp hari- Antoııesku'nun kumandası altında 

h ld l 
. . gus os keti azırlamaktadır. Kiyef'ln ışga· cı ılınmıştır. Tam isabet oetice-

te geçerken ta si ar a zaptıyenın 1. d b k b · d b u 1 u n a n Alman teşekkül -
ld kl 

. . h C U M A ı uşmana üyü ir avautaj vere· s.ın e bir mühimmat deposunda İn· l R 
feci şekilde öldürü Ü erını a· k Od , f ı k eri ve uı>ıen kıtaları 4 ve 5 A· 

YJL, ıö•ı. AY 8 Gu"u·. 0 20 Hı•ır 95 ce ve essa nın müdafaasını 1 a vuku bulmuş ve bu depo te· • t Uk il 
her a

lan hükOmet te derhal takip ,.. • ma · 1 h 1 gustos a raynada yeni muva a· 
Rami !SS7 • Temmuz 26 güçleştirecektir. mıy e arap o muştur. 

1 1 
· k k t'le ha S kiyetler kazanmışlardır. Sovyet 

mü reze erı çı arma sure ı • Hicri 1360- Recep 14 Üçüncü Alman taarruzu, Nazi ovyet iaşe kollarına karşı 
b l Al

. M il l h.. d kuvvetleri kısmen kendilerini şid· 
rekete aş amıştı. ı 0 anın propagandasının çok muhtaç oldu· ~apı Sn u~u: esnasın ha lOO ka- detle müdafaa etmişledir. Bu mu. 
nihayet bir köy imamı olması ve l k ar ovye amyonu ta rip edil-

b 
1 

Bu ğu bir takım faydalar temin etme miştir. harebeler esnasında bir Rumen su-

f geca zaruretindedir. Fakat askeri ınu •· Ruslar tarafından zaptedı'· vari levası bir çok tank, top ve yanında ~akavete tecrübe sahi İ 'ı No"betcı" eczane· - "t 
biç kimse bulunmaması takip mü • '-&.;;..;...;;~-----------' - hassıslar bu üçüncü Alman taarrn· l 'k" F b' So t "b' t ki' k 
rez.eler.i içı.·n. büyük b.ir av.antaj lstı"ka-met eczanesi" k v en ı ı in adası ır vye mu ımma na ıye O· zunun, dig" er ikisinden daha u • lu iğtinam etmişlerdir. Sovyet kuv-
telakkı edılıyor ve Gavur ımam k M k 
çetesinin birkaç halta içinde, ölü ===(=H=ü:k:ü:m:e:t:y:a:n:ı:n:d:a~) ===~:v:e:tl:i :o:l:a:b:il:ec:e:ğ:i:n::d:e:n=ş=üp:h:e:::::e:t:m:e=· ===:o:s=o:v:a=7=:( ="=·=a.=)===B:i::r=::v:et:l:er:i=a;ğ:ır=z=a~y:ia=t=v:e:r:m:i:şl:e:r:d:ir. 
veya diri behemehal lslisal edile· ı: 1\ 
ceği umuluyordu. 

ilk toplantı yapılıp şekavet 
mıntıkası tahdid edildikten sonra 
Ali Molla Mahmud beye hitap 

etti: 
- Her şey kararlaştı; iyi 

amma para yok. ilk iş olmak üze. 
re biraz para tedarik etm~liyiz. 
Ne dersin Mahmut bey? 

- Hakkın var efe .• Münasip 
görürsen Lir köy basarız. Mecbur 
olmadıkça cana dokunmayız. Eş· 
raftsn biraz para alırız. 

- Hangi köyü basalım?. 
- Buraları sen daha iyi bi· 

lirsin efe ... 
Neresini münasip görürsen o

rayı basarız. 
- Buralarda en zengin köy, 

Boladanın Güllü köyüdür. 
Orayı yatsı namazı vakit an· 

sızın basarız. Köyün eşrafını top· 
!arız. Paralarını aldıktan sonra 
hepsini öldürürüz. 

- Paralarını aldıktan sonra 
nediye öldürelim.? 

- Sağ mı bırJ\kalım keretala· 
rı ? öldürürüz tabii ... 

- Bak efe; ne dersen canla 
başla baş üstüne amma sebepsiz 
adam öldürmeğe ben razı değilim. 

- Efe ben değil miyim? Be
beni dinliyeceksiniz .. 

Öyleyse izin ver 
kil de ben senenle 

efe .. Bu şe· 

dolaşamam • 

.__P_O_R_T_R_~ Mareşal Mannerhaynı'ın Hayatı 
Son Alman tebliğleri Finlerin, Mar_•ş.al ~·~ 

nerhaym'in kumandası altında muhım ılerı 
hareketi yaptıklarından bahsediyor. Mareşal 
Manuerhaym Finlidiyanın en meşhur simasıdır. 
istiklal harbinde, geçen aeneki Sovyet • Fin
muharebesinde Fin kuvvetlerine o kumanda 
etmişti. 74 yaşında olmasına rağmen bu defa 
da Fin ordusunun kumandanlığını deruhte ey· 

!emiştir. 
Mareşal Mannerhaym Finlandiyanın cenu

bunda Abo şehrinde doğmuştur. Bu şehir hal
kının çoğu Finli olmakla beraber bir kısmı da 
lsveçlidir. Mareşal aslen Finli ise de ecdadı 
lsveçten gelmiştir. Bu itibarla lsveçliler de 
Mannerhaym'i severler. 

Mannerheim J>ir Rus askeri mektebini bi· 
tirmiş ve yirmi bir yaşında zabit olarak Çar 
hassa süvari fırkasına tayin edilmiştir. Bundan 
sonra süratle terfi etmiş ve 1904 • 1905 sene·• 
!erindeki Rus • Japon harbine kaymakam rüt· 
besile iştirak etmiştir. 

Bu harp bittikten sonra Mannerheym As. 
yanın füsunkar teshirine kapılarak buradan ay· 
rılmak istememiş, iki sene Ortaasyada seya· 
hatle Türkistandaki Türklerin hayatlarını ya
kından tedkik etmiştir. Geçen umumi harpte 
Mannerhaym Rus ordusunun en maruf kuman· 
danlarından biri olmuştur. 1917 senesine ka-

dar mesleğine merbut kalmış ve siyasetle uğ
raşmamıştır. 1917 d•. Çarlık yıkıldıktan sonra 
kendi vatanı Finiaodıyayı kurtarmek için Rus
ya ve Ruı ordusu ile alakasını keserek Finlin· 

diyaya dönmüştür. • 
Mannerhaym'e 

mühim bir vazife 
O Zaman Finlindiyada 

bir cümburiyet kurul
muş ve ilk reis olarak 

1898 senesindenberi Sibiryada sürgün hayatı 
yaşamış olan Svinhufvud İntihap edilmişti. Fin· 
lindiyada milli bir cümhuriyet kurulmıış ol
makla beraber memleketi Rus koministleri ve 
askerleri doldurmuş bulunuyord•. Cümhurreisi 
Rusyadan dönen mdnnerhaym'i Flindiyayı ya· 
bancılardan kurtarmağa memur etmiştir. Çar-

1898 senesinden beri Finlandiyayı askeri mü
kellefiyetten hariç bırakmış olduğundaır Finli· 

ler askerliği bilmiyorlardı. Mannerheym, elinde 
milli bir askeri kuvvet olmadığına bakmıyarak 
cümhurreisinin verdiği vazifeyi kabul ile ale
lacele Finli köylülerden kısa bir talimle mu· 
halaza kuvvetleri teşkil etmiştir. Maretal sırf 
Finlilerin fevkr.lide cesaret ve cüretine güve .. 
oerek 1918 kinunusanisinin yirmi altıncı gece
si Ôsterbotten'deki Rus karargahına baskın 
yapmıştır. Disiplini olmıyan Rus kuvvetleri mu-

ka · em•t edemiyerek teslim olmuşlardır. Mare. 
şal bu esirlerden alınan 5000 tiıfek ve hayli 
miktardaki top ve mitralyözle kendi muhafaza 
kuvvetlerini teslih etmiş ve açıktan açığa hür· 
riyet ve istiklal harbine girişmiştir. Nihayet 
Almanların gönderdikleri askeri heyetin de 
yardımi ile Finlandiya istiklalini temin etmiş· 
tir. Bundan sonra Mannerhaym bütün gayre· 
tini Finii.ndiyının dahilen kuvvetlenmesine ve 
yeni bayat bulmaıına hasretmiştir, Bu arada 
gen Fin ordusunu da tensik ve ıslaha çalış· 

mıştır. 

1918 senesi sonunda Svinlıufvud kendi ib
tiyarile cümhur riyasetinden çekildikten sonra 
Mannerhaym vekileten devlet şefi olmuştur. 

Bu sıfatla lngiltere ve Fransayı ziyaret ederek 
bu devletlere Fielandiyanın istiklalini tanıttır· 

mağa muvaffak olmuştur. 

Yeni intihapta reylerdeki küçük bir fark 
yüzünden cümhurreisi olamamıştır. 

Maahaza bundan sonra da boş durmamış 

ve milletin ve ordunun temeli olan çocuk ter· 
biyesine çalışmıştır. 

Bütün eğlencesi de avcılıktan ibarettir. 
1936 senesinde kaplan avı iç.in Hindistan& ka .. 
dar gitmiştir. İyi hatip ve natuk olduğ-u gibi 
kalemi de kuvvetJidir. Türkistana aid kitabı 
kaleminin kuvvetini isbat etmiştir. 

Netice 
Dünkü Alman tebliğlerinden 

anlr.dıi'ımız manalar bunlar• 
dır. Fakat daha çok anlaşılan bir 
mana da bu tebliğlerin yukarda 
kaydettiğimiz gibi yeni hiç bir ma· 
lumat ortaya koymamış olmasıdır. 
O halde alınanlar, neden halta 
ortasında böyle tebliğler neşrine 

lüzum ırördüler? Heyecanlı ha
berler bekliyen alman efkarıumu· 

miyesioi tatmin etmek için mi, 
yoksa, bunun arkasında siyasi baş· 
ka bir maksat mı vardır? Dünya 
ahvalinin son aldığı şekillere bakı· 
lacak olursa, her iki şı~ı da doğ· 
ru telakki edebiliriz. Belki de bu 
tebliğlerle, üçlü pakt ortağı Japon· 
ya'nın Sovyetler Birliğine karşı 

harekete geçmesi imkanları da ha· 
zırlanmış olabilir. Hatırlardadır ki, 
laponlar, muhakkak surette Alman· 
yan 'ın delile tile, Hindiçiniye elleri· 

ni koii;rını sallıyarak kolayc;"°g;;::
mişlerdir. Bunun bir karşılığı ol. 
mak lazımdır. Bu karşılık, herhal • 

de japonların derhal Sovyetler 
birliğine karşı harekete geçmele· 
ri şeklinde mütelea olunabilir. 

Karnaval bayramı 
• Başlara/ ı ikincide • 

bu selam •Özlerine alıştırmalı; 

Halkevlerimiz de bunlar üzerin

de israr ile durmalıdır. Radyo 
idaresinin ise gündüz neşriyatını 

«Günaydın» la başlatıp cGürıay

dın> la nihayetlendirmesini, gece 
neşriyatında da «Tünaydın» 1 kul. 
lanmasını ve kullandırmasını çok 
yerinde bir hareket oJarak karşılı .. 
yacağız: 

Solim şeklimiz artık karnaval 
bayramından kurtulmalıdır. 

• •• 

, 
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YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Macaristanın en büyük facia artisti dehakiir 
Paul Javor'ın yarattığı mevsimin en nefis şaheseri 

DANGOPİŞTA 

iMAcARI 
ı .................... ı 

ı .............................. ı 
ıSENFONiSi ı : .............................. : 

Sinema harikasının ilk iraesi şerefine büyük sinema müsameresi 
Çapraz lrüstinler, baş döndürücü çiğanlar, harkulade balalaykalar 
ve bunlar arasında geçen heyecanlı, hazin ve büyük bir aşk romanı 

Hiç bir filmle mukayese edilmiyecek olan bu 
şahane filmi mutlaka görmenizi tavsiye ederiz 
iLAVETEN: 

Enson harp jurnalı ve BORIS KARLOFF'ın 
Temsili korku ve dehşet filmi 

[El ASILMAYAN ADAM E 
DIKKAt: Proğram saat 8,30 da başlar 

Seyhan Tapu Sicil 
Muhafızlığından : 

Cinsi Köyü Miktarı Hududu 

tarla Gerdan (2) Hr. Şarkan: Hacı Dursun, Garben: yol, 
(2063)m. Şimalen: Abdurahman kızı Emine 

Cenuben yol. 
farla (6) Hr. Şarkan: Ayşe Dudu veresesi garp 

(9866) Mm. kabristan ve kısmen yol, Şimalen: 
ve Cenuben; yol ile çevrili. 

Yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı iki parça tarla 
Mustafa oğ. Hacı Evliyanın senedsiz olarak uhdesinde iken 
vefatile veresesi tarafından intikalen tescili istenilmiş ve ta
pu sicillerinde kaydı bulunmayan bu tarlalar senetsiz hak• 
kındaki ahkama tevfikan tahkikat yapmak üzere 17/8/941 
tarihinde yerine memur gönderilecektir. Bu tarlalarla ala
kalı olanlar bu müddet zarfında muhafızlığımıza veya keşif 
günü yerinde keşif memuruna müracaatları ilan olunur. 

1114 

İLAN 
Maraş askeri satınalma 
Komisyonundan: 

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

2. Kapalı ~arfla ihalesi 
26. 8. 941 salı günü saat 16 da 

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

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

3. 8. 12. 16 1092 

BUGÜN 8 Ağustos 1941 

c::-:~:•~:.~~;~~•~•-:~~~4;~~-.-.. r.::r:;*J~·~·:e'ti:.;:e:e:e:~:~:~:1:e::e:f:"f":i:~;~?~?~;~:~:~::ni-~•·•~~·~~~~~~ ... ~-· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-- MEFRUŞAT DAİRESİND;E - · -
Sağlam 

Zarif 
Şık 

Mobilya ve 
her nevi tül 

__ Ç KiCi EFE 

• • • .. ... .. .. ı.. .. . .. .... .. .... .... .. • • • • • • • • 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malümdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve müşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan şifahi müracaat üzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yüzünden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz· 
dırmalarını, tafrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HO ZOGL U KAADEŞLEA 

İLAN 
Maraş askeri satınalma 

Komisyonundan : 
1. Kapalı zarfla 7500 çift 

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

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

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

4. Şerait ve evsafı hergün 
İstanbul, Ankara levazım amir
likleri satınalma komisyonla
rında Adana, Antep, Samsun, 

l 'lllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllUllllllllllıllllllllllllıllllllllllllılllllllllllllllllll,.1111111111111111111111111111111!1~ T oros li mi det şi r-
= ~eni eıiMli:rM ~ NIN keti Mersin orman 

/a~~ll ~lllnlt!:Pıl~ işletmesinden: 
Çoçak - Celiennemdere 

.. y AZLIK BAHÇESİ DIE .. ormanımızda katiyat yapılmış 

al 5+u+onu+!!+~0+~!!l ~.!!' .. n+uu•o> ~:r7:~al:~!::a:7:~=~eli!:1:~: 
= DOROTI LAMORUN metruk çıkıntı, uç dal ve bu-= := daklardanahvali havaiyye te-
=== = = ( TURA ) = sirile kurumuş çam ve kat-
.. .. ranlardan odun yaptırılacak-

( Ormanlar Peri si ) = !;~i!a1~~;:~naatt::ı~a1 şirke-
Afrikanın balta girmemiş ormanlarında binlerce __ s_-__ l_0=-_1_3 ___ 11_1_1 __ 

vahşi hayvan ve vahşi kabileler arasında geçen == Adana askerlik dairesi sa-
= hazin bir aşk efsanesi. tınalma Komisyonundan : 

~lllllllllliDlllUllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllıllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW lik :e-m~e~:::e~:;i~s::r~~:;k 
Kayseri askeri Satınalma ko... ,_,_,_ -·-•-·~·:-+-·-·-~·-·-·-•-·-·-·-·-·...,·-··-··-'-··-··-··.:'.:ıi ihtiyacı için 250 ton samanın 

22-8-941 günü saat 11-30 da 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulacaktır: 

misyo~l~r~n~; f:rüle~~~; : SAYIN ADANA HALKINA : 
••••••••••••••••••••••••••• • • . . . "" . 

T ·ş BAN KASI : Bu Fırsatı : • 11 A,..ustos pazartesi akşamı 1 

• 1 İ Kaçırmayınız i ! hepinizin uğrayacağı yer: ı 
Küçük tasarruf hesapları : Bir adet az kullanılmış • • ~l 

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

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

i g 41 1Kff.AM1 YE PLAN 1 ! yedi ayaklı (K-7) Kelvi- İt SEYHAN PARKI ~ 
K E Ş 1 D E L E R: : natör buz dolabı acele sa· : t 

4şubal, J'tlı,ıgıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. İ tılıktır. ! : O L M A l 1 : 
1941 İKRAMiYELERi ----. i Tahsin Salih Bosna ! • · • 

O gece hepinize büyük bir san'at ziyafeti verilecek t 
1 Adet 
3 

" 
2 

" 
4 " 
8 " 

35 " 
80 " 

2000 
1000 

750 
500 
250 
100 

Liralık .. 
,. 
.. .. 
" 

50 " -

2000. Lira 

3000. " 
1500. 

" 
2000. 

" 2000. " 3500. 
" 

4000. 
" 

300 " 20 .. - 6000. " 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal
nız para blriktirmit ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinlzi de denemit olursunuz. 377 

lmtıyaz sahibi : Cavit ORAL lk.i mürettip alacağız. 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat Gazetemiz müretıiphanesin· 

Rifat y AVEROGLU de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

Basıldığı yer : [ BUGÜN J idare müdürlüğümüze müra-
Matbaası- Adana caat olunmalıdır. 

! Tel : TABO Abidin 1 !: t 

i PaşacaddesiTel: 274! •: i>-" ~i OTELLO J· .... f : 
·······ii:.AN·······: OTF.LLO ROLÜNDE NURİ GENÇ : 

. ' . 
Adana Mıntakası lk- !.. _ - ~~-·- - -·- - ~- - - -·-·-·-·~: !.~~.1.2.~t 
tisaf Müdürlüğünden: satıhk Buzdolabı Çitçi Birliğinden: 

Orta mektep mezunu olup 
Zonguldak maden teknisiyen 
mektebine girmek isteyenle
rin kabul şartlarını öğrenmek 
üzere müdürlüğümüze müra
caat etmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

8- 10- 2 1113 

5 ayaklı Norge marka mo· Muhtelif marka traktörle-

zayık renginde bir buzdolabı 

satlıktır· 

Trahum dispanseri kar
şısında 21 No : lu eve 
müracaatları 

5-6-7-8-9-10 1094 

rin yedek parçalarile bedeli 
mukabilinde yeniden traktör 
ve F armill almak isteyen çif
çilerimizin b u ihtiyaçlarını 

m3rkalariyle birliğimize kayd 
ettirmeleri ehemmiyetle rica 
olunur. 8-9 1112 

1102 6-9-14-16-8-

Adana askerlik dairesi sa
tınalma Komisyonundan: 

1 - Adanadaki askeri 
birlik ve müesseselerin üçaylık 
ihtiyacı için 350 ton kuru otun 
258941 pazartesi günü saat 
11-30 da kapalı 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 
ilin olunur. 

1103 6·9·14·16·8-941 


