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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Amisterdam 8 ( A. A) - Londra 
radyosu lzlandaya yeniden büyük miktar· 
da Amerikan kıtaları nakledildi/rini bil· 
dirmistir. 

Milli Şef, dilimizin özleştirilmesi çalış
malarına hız verilmes ·ni emir buyurdular 

r 

1 

~ 

i 

Mi 11 i Şefimiz Dil kurumu toplantısında 

Ankara 8 a.a - Mili Şef lnönü bugün refakatlerinde maarif vekili 

olduğu halde, Tür~ dil kurumunu ziyaret etmişlerdir. 

Yüksek başkanlıklarında yapılan toplantıda !Ogat, terim, tercüme 

ve yayın yolondaki çalışmalar hakkında kendilerine izahat verilmiş 

ve bütün ç•lış maların belirli bargılar üzerinde yürünillmesi hakkın· 

daki yüce buyrultuları kurulca hüyük şükranlar ıakarşılanmıştır. 

Cumhureisimiz dil devriminin yüksek değerine işaret buyurarak, 

dilimizin özleştirilme•İ yolundaki çalışmalara bir kat daha hız veril

mesi hakkında kıymetli drektifler vermişlerdir. Hazırlanmış olan imli 

tasarının müzaLeresini de idare bnyurara~ saat 20,30 a kadar ku· 
rumda kalmışlardır. 

Milli Şefimiz dönılşleriı.de yine kurum genel merkez kurulu ve 

işyarları tarafından uğurlanmışlar ve sokakta toplanan halk kütlesinin 

sevgi ve saygı dolu alkışları arasında köşklerine dönmüşlerdir. 

örfi idare kanununda . 

ta d i 1 8 t yapı I a ·C ak 
n=--~ü="kiimetin ge- Kanun ıAayihası ~eclis 
rinde bir kararı um um 1 heyet ı n de 

LAyihaya gore, örff idare mah· 
-- kemelerinin askeri ve adlf hakim--
--- ıeri, bUtUn memurlar1 millt mUda ---

Afrikadaki 
Alman kıtaları 
Balkanlara 
naklediyor! 
Kahire 8 (A. A) - Tass 

ajansı bildiriyor: 
Şimali Afrikadaki Alman kıl·· 

aları şark cephesine ve Balkanlara 
nakledilmektedir. Şimali Afrikada 
yalnız kalan ltalyanlar telaş içinde 
icil tedbirler almaktadırlar, Cep· 
henin bazı yerleri tahliye edilmiş 
veya edilmek üzeredir. 

==== 

MUstahsllin lehine alınan kararla en çok ho
,a gidecek şey, hükOmetin maliyet fiyatlarını 
ve piyasayı takip ederek hubuat mahsulüne 
bu zammın yapılması IU:tumuna kanaat getir
mi' bulunmasıdır. ŞUphe yok ki ayni isabetli 

-- faa vekAletince intihap ve tayin 
olunacak 

kararın diğer mahsullerde olacağı gibi pa- Ankara 8 ( Hu•usi muhabirimizden ) Ôrli idare unu.,.,.•un bazı Ukraynadaı askerlik 
kanununda 
mühim bir 
değişiklik 

muk fiyatlarında de tatbik edileceğini bekle- maddelerin tadili hakkmdaki kanun liyihası meclis umumi heyetine 
sevkedilmiştir. 

mek hakkımız olacaktır. Adliye encümeninin beşinci madde üzerinde yaptığı tadilat şudur: 
~ Yazan : CA vı D ORAL Örfi idare mahkemeleri aşağıda yazılı şekilde teşekkül edecektir: 

1 - Örfi idare komutanlığ'ı refakatında lüzumu kadar askeri mah· 8 - Ankara 
keme teşkil olunacaktır. Bn mabfemeler toplandıkları mahallin rismini 

le aşvekaletin bugünkü tebliğatında hub_ubııl alım fi'.atlarına 8 ağus- taşıyacaktır. Her mahkeme teşkil olunan '."ıntakada örfi idare komuta. 
l,g) tos 1941 cuma gününden itibaren kılo başına bır kuruş zam ya· nının inhası;üzerine milli müdafaa vekiletınce tayin olunacak bir gene· 

pıldığı ve bu kararın şimdiye kadar toprak mahsulleri ofisi tarafından ral 0 yer örfi idare mahkemesinin adli amirliğini yapacaktır. Ôrfi ida· 
ınubayaa edilmiş olan hubuata da şamil bulunduğu bildirilmektedir. re komutanının temyiz hakkı mahfuz kalacaktır. 

Ôyle zannederiz ki hükOmetimizin bu kararını okuyacak, haber a~a- 2 _ Örfi idare mahkemelerinin asıl ve yedek askeri ve adli ha· 
cak Türk köylüsünün ve Türk müstahsilinin ne kad~r memnu.~ 0_lacagı· kimleri, zabıt katipleri, diğer memur ve müstahdemleri milli müdafaa 
nı ve ne kadar sevineceğini kestirmek hiç de zor bır şey degıldır. vekili tarafından intihap ve tayin olunacaktır. Askeri adli hakimler 

Karar memlekette zeriyatı o kadar taammüm etmiş bir '."a~sul üze- bunlardan bilfiil hikimlik istemiş olanlar arasından seçilecektir. 
rine alınmıştır ki bundan istifade etmiyecek bir tek müstabsıl bıle kal- 3 - Müstacel ve zaruri hallerde örfi idare mahkemeleri teessüs 

tıııyacaktır. . . . edinceye kadar mahalli hakim ve cümburiyet müdddeiumumileri askeri 
Her mıntakanın çiftciii ekimi nispeti dahılınde bu fıyat farkın· 

h l k d adli hakim vazifesini göreceklerdir. 
dan is ti iade edebilecek tir. Zira bizde hububat ma su Ü a ar mem ı ,,,;;;;;,;,,;;~;;;;,,,;,;;~;,;;;,;;;,,,~;,;;;;;;;~;;;;;,;,,,============== 
leketin her tarafında ekilen hiç bir mahsul yoktur. pamukçu Çu· ı yesine gittiğini ve Mr. Çorçil'in 
kurova müstahsili, tütüncü Eğe köylüsü olduğu gibi Karadeniz Amerikalılara göre de tayyare ile bir kaç saat içinde 
lıodıkçısıda tarlasının bir köşesine hububat mahsulünden birinden birini bur~ya gelebileceğini ileri sürmek. 

R 1 t tedırler. •kınektedir. Fakat tabiidir ki orta Anadoludaki kesif hububat istibsalatı uzve 
diğer mıntakalarımızın hiç bir tarafında yapılamaz. Vatı~~t.on, 8 a.a. - Royter 

Bu itibarla bu karardan en çok müstefit olacak bir mıntaka m..ı.ııiiıilııııiii ___ .__ ajansı 1 ırıyor: 
Orta Anadolu olacağına şüpbe etmemekle beraber diğer mıotakala· ve ço·· rç·ı ı Vaşiogt_on'da söylendiğine gö-
rııııızın da ekimleri ve istihsalleri ni•petinde bir İ•tifade temin ede· re Ruz~elt ıle Çörçil arasında gö-
Ceklerine hiç Şüphe edilemez. ruŞm~nın VUkohuJması ihtimali ar· 

Bilhassa hububatı elinden çıkarmış olan Çukurova müstahsili- bu 1 uştu tık bır {;" olmaktan çıkmış bulu· 
ne liyat farkından istifade ettirmek kararı da bu mıntaka müstah n?Y?:: m~miyet itibariyle zann~· 
sillerinin hükOmetimizin gösterdiği bu alakadan dolayı son derece mem· d1.~dıgıde tore,"iki devlet adamı hat· 
nuniyet ve minnettarlıklarını icap ettiren bir şefkat eseri olduğu da Mu••/a"kaf A/- 1 azır a. eraberdirler. 
- h k kkt Harıciye n · · b ~u a a ır. ezaretının u mülil.· 

Her halde müstahsilimize biraz daha kazanç temin eden, gelecek d / ,. kattan hiç haberi olmadığına ve 
••nelerin ekim sahasını hazırlamakta biraz daha ümid ve hevesini artı· manya a a- bunu Ça~ca~ üç kişinin yani Ruz· 

velt, 0_rçıl ve Hopkins'in bildi. '•cak olan bu isabetli karar çok yerinde ve tam zamanında alınmıştır. k k d J l 
Çünkü maliyet fiyatlarının mütemadi surette yükselişi ve toprak mah· ayt arşı/ andı r~;evard~~t eden bir çok sebep· 
•ullerine bu artışla mütenasip bir şekilde zam yapılmayışı, müstahsilin 
~l•yhine ve onun biraz da ümitlerini kırıcı bir vaziyet ihdas etmekte Ruzvelt - Çörçll mU· Amerika kumandanları 
1
di. Halbuki verilen bn kararla mesela buğday Çukurovada 7,5 kuruş. IAkatında ~\merikan mülakatta hazır bulundular 
tan 8,5 kuruşa ve orta Anadoluda da 8,5 kuruştan 9,5 kuruşa çıkarıl- kumandanları da hazır Nevyork 8 a.a. - Nevyork 
tııış oluyor ki biç de fena bir fiyat zammı değildir. bulundular. Har~~d !iribune'ün Vaşington mu· 

Sonra bu kararla en çok hoşa gidecek diğer bir şey de hükümetin habırı bıldiriyor: 
Vaşington. 8 a.a - Mr Çör- B" l · tııaliyet fiyatlarını ve piyaseyi takip ederek hububat mahsulüne bu zam- ır •şık Amerika'nın çok yük· 

ııı l çil ile Mr. Ruzvelt'in görüşmeleri k ıo yapılması lüzumıına kanaat getirmiş bu unmasıdır. sek mev ide bulunan dört subayı 
Ş k k b 1 k d . ihtimaline ait şayialar dün yegane ,, R 

üphe yo i ayni İsa eti ararın ığer mahsullerde olacağı gibi ıvlf· uzvelt'e müliki olmuşlardır. 
h konuşma mevzuunu teşkil etmi•se B d l"ll -{!_tııuk fiyatlarında da tatbik edileceğini beklemek hakkımız olacaktır. • azı e ı ere göre bunlar Mr. 

_ de hiç bir yüksek memur bu Ç_ö~~il ve İngiliz heyeti azası ile 

Karadağ' daki 
karğaşalıklar 

Almanlara göre , 
lngiliz ve Sovyet 
ajanları tarafından 
çıkarılmış 

t Berlin 8 (a.a) - Hususi mu
q•birimiz bildiriyor: 

Yari resmi mahfiller, Karadağ
dha karışıklıklar çıktığı hakkındaki 
aberlere karşı vaziyet almışlardır. 

Söylendiğine göre, bu ~karğa. 
hlıklar lngiltere ve Sovyet ajanla
rı tarafından çıkartılmıştır. Ve ltal-
1Ynlar tarafından ypaılmakta olan 

islabata mani olmak maksadını 
istihdaf etmektedir. Hırvatistanda 
da karğaşalıklar çıkarılmağa teşeb· 
büs edildiği, fakat Hırvat makam· 
larının teyakkuzü sayesinde muvaf. 
fak olunamadığı söylenmektedir. 

Teyit edilmiyen bir şayiaya 
göre de hila Hirvatıstanın idare· 
sinde bulunan Banat'ı ve Bosna'yı 
ele geçirmek için Hırvat ve Kara· 
dağlı asiler arasında çarpqmalar 
olmaktadır. Bu mıntaka ahalisinin 
büyük bir ekseriyeti İslamdır. 

Berlinde işaret edildiğine gö· 
re, halıhazır hudutları nihaidir. 
Ve Karadai · lehine hiç bir deği
şiklik yapılması derpiş edilmemek· 
tedir. 

mesele etrafındaki esrarı adınla!· goruşmek üzere gitmişlerdir. 
mamıştır. Filhakika General Marshall, 

Ruzvelt'le Mr. Çorçil'in hare- Amiral Stark, General Arnold ve 
ketleri şimdiye kadar biç bir za- Bahriye nazırı Albay Knoks'un 
man bu kadar gizli tutulmamıştır. Vaşington'dan uzaklaşmalarına an· 
Halk iki şahsiyet arasında mülii- cak bu derecede mühim bir kon. 
katın vukubulduğnna kanidir. En ferans sebep olabilir. 
umumi kanaata göre, Mr. ruzvelt Telgrafın tebarüz ettirdiğine 
tayyareye binmediğinden bir harp göre çarşanba günü York Maiie 
gemisiyle gitmiş Mr. Çorçil ise bir limanında buluna Albay Knoks 
tayyare ile gelerek kendisine müla- Mr. Ruzvelt'le buluştuğunu tekzip 
ki olmuştur. ~tmemiş yalnız ,, Jzahat veremem., 

Mamafih, bir çok kimseler n& demiştir. 
Mr. Ruzvelt'in gemi içinde bir Gazete, Vaşington'da halkın on. 
sürprizle karşılaşmak istemiyecek• da dokuzunun Mr. Çörçil'le ırö-
lerinden, Mr. Ruzvelt'in hududım rilştüğllnil zınıletiğinl ilAve etmek· 
ötesinde ve kanada toprakların- tedir. 
da bıılııaıı Cam bello' dakl 

aralarında güksek kunıan
danlar dq bulunan 

30,000 Rus as-
keri esir düştü 

Alman hükumeti, ka
dınların mecburi hiz· 
metini 6 ay uzattı 

Berlin: 8 [a. a.] - Alman 
tebliii : 

Ukrayna'da ihata edilmiş olan 
mühim düşman kuvvetleri imha 
edilmiştir. Simdiye kadar araların
da 6 ıncı Sovyet ordusu kuman
danlariyle diğ"f yüksek kuman• 
danlar da bulunan 30,000 den faz. 
la esir alınmıştır. Ganaim pek 
çoktur. 

Estonya'da Alman kıtaları Ve
zenberg'i zaptetmişler ve Finlan
diya körfezi sahiliııe kadar ilerle· 
mişlerdir. Finlandiyacephesinde Al· 
man Fin kıtalarının muzafferane 
ilerleyişi devam etmektedir. 

Alman denizaltıları lngiltereye 
gitmekte olan bir kafileye hücum 
ederek 46,500 tonilitoluk gemi 
batırmışlardır. Ve ceman 29,000 
tonilatoluk 4 vapuru da torpille
mişlerdir. Bu 4 vapurun zıyaı 
muhtemeldir. 

Savaş tayyarelerimiz lng·iltere
nin açıklarında ceman 13,000 ton· 
luk 3 gemiyi batırmışlar ve biri 
petrol ıremisi olmak üzere diğer 
5 vapuru da ciddi hasara uğrat· 
mışlardır. 

Dün gündüz 24 lngiliz tayya· 
resi düşürülmüştür. Bu muharebe· 
!erde Alman bava kuvvetleri zayi 
ata uğramamıştır. :Dün gece Al
man savaş tayyareleri lskenderye-

deki lngiliz deniz üssünde vapurları 
ve ilman tesisatı muvaffakiyetle 
bombalamışlardır. 

( Deflamı dördüncüde) 

Polis nezaretine gider· 
kan bir adamı bıçak-

1 adılar 
Sabıkası oluk olmad•ğını tah

kik maksadile zabıta memurları 

tarafından merkez karakoluna gö· 
türülmekte olan Hüseyin Ôzkıral 
Nuri oğlu RefetYanıkkapı ve Meh 

met oğlu Kadir ilhan tarafından yol· 
da üç yerinden bıçakla vurulmuş· 
tur. 

Hidiıenin sebebi bir 

Meclise seflkedilen 
liigihaga göre: 

Fevkalide ahvalde 
ve seferberlikte yok
lama devrinde bulu
nanlar da askere 
alınabilecekler 

Ankara 8 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) - Askerlik kanunu
nun dördüncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun layihası mec
lis umumi heyetine sevkedilmiş· 
tir. Maddenin '.Son şekli ıu ola· 
caktır: 

Yoklama devrinde bulunup 
askere istenmesi zamanı ırelme
miş olanlarla 19 yaşında bulu
nanlar seferberlik zamanlarında 
veya fevkalide ahvalde MilJI 
müdafaa vekaletinin istemesi ve 
icra vekilleri heyetinin kabul ve 
Reisicumhurun lastik eylemesile 
askere alınabileceklerdir. Bu tak. 
tirde bunlardan yoldamaları ya. 
pılmış olanlar sevk olunacalilar 
yoklamaları yapılmamış olanlar 
için Milli müdafaa vekaletinin 
taıin eyliyeceği herhangi zaman· 
da askerlik meclisleri derhal top 
(anacak, bunların yoklama[ arını 
yapacak ve askerliğine karar 
verilenler askere alınacaktır. 

Bu suretle askere alınanların 
kanunen alınmaları lazım gelen 
güne kadar yapacakları asker· 
likleri, muazzaf hizmetlerine 
mabsub edilecektir • 

.. , .. ___________________ . 
Milli Şef 

Yeni Fransız elçlslnl 
kabul ettiler 

Ankara 4 ( Hususi ) - Cam• 
hurreisimiz buğün Çankaya köşk. 
lerinde, Fransanın yeni Ankara 
elçisini kabul buyurmuşlardır. El j 

y 



2 BUGÜN 9 Ağustos 1941 

1 Uie6yaıtdls Hli'i1saııııoını Sl\.'lıtınDınHesil<dlilır-, • • ............ ·~,,.. ...... ·--- ... •.A. l 

N apolgon 'un gü- ·ı ~~d~A~: ::e~ 
POLİTiKA 

Almanya 
kaç cephede 

harbediyor lünç bir itiyadı U suldendir: Hemen ?er yer~e 
alakadarlar, ya bır broşur 

ı 
veya bir risalecik çıkararak yap· ı 
tıkla~ı işleri sayarlar ve ~apacak· 
ları ışler etrafında genış vaad· 

Kooperatifler 
birliği toplantısı Yazan 

A. Ş. 
Alman poli

tika ve 

Meşhur· Alman edibi 
Göte der ki : --------- --------: 

" Jtigad edinilen şeg, 

ona alışan. için bir cennet 
değerindedir. ,, 

Napolyon Bonapart'ın 
bir hareketi vardır ki İm· 
parator, bu hareketi en 
yakışık almaz yerlerde ve 
herkese karşı yapmaktan 
kendini alamazmış: kulak 
memesinden tutup çekmek! 
h:ıttti, herkesin önünde ge· ı 
nerallerinin kulak meme-

1 lerini tutup çektiği sık sık 
görülürmüş. 

Alışkanlık denilen şeyin ha
ve harekette esaslı rol oynal 

mesı; muhtelif zamanlarda bir çok 
yerde tetkik mevzun olmuştur. Bu 
bahiste mütefekkir şair Şiller, «İti· 

• yad, İn5anın sütninesidir » diyor. 

Tet ikler neticesinde, bunun 
insanlar üzerinde kuvvetli bir tesir 
ıcra ettiği ve ayni zamanda, ıyı 
itiyadlnrdan faydalanan insanların 
fM"I alışkanlıkların zararını gör
düğü, bu rağmen bu tesirden ken
di ini kolay kolay kurtaramadığı 
netice:ıine varılmıştır. « Ne yapa
lım ? Bir kerre alışmışım, başka 
türlü rprnllk elimden gelmiyor .. » 
mazeoret y<'llu :.-özü de buna bır 
işaret ~ayılır. 

At arabalarma yerleşti-

rilen motörler 

1 tiyat ve ıılışkanlık denil.e~ 
şey kendini bilhassa ne gıbı 

hal ve hareketler de göstermiştir.? 
Ufak tefek hususlar bir tart>fıı 

. ~h'm hadiselerde esaslı bu tesır mu ' 
1 l de kendini açığa vurmuş 

ınese e er _ 

t Yapılan son bir tetkike gore, 
ur. ld -

ilk otomobiller ortaya konu ugu 
zaman ınotörler, at arabalarına 
yerleştirilıoiştir. Bundan da . m.ua
sırlarm alışkın olmadıkları bı: _ıca· 
eh yaıhrgamanıaları ' otomob'.h za_
hiren öt .. deıı beri benimsedıklerı 
kendi binek vasıtalarına benzer 

Ö k bu nakil aleti karşısında 
g rere • ·1 • r 

d. . olmamaları gözetı mış ır. te ırgın . .. .. _ 
Buna mukabil, bu cihetı goz onun-
d tutacak kadar ihtiyatlı davran· 
rn:nın ieplin ba\on mucidinin, ~ö
ziın alıştığı yuvarlak balon yerıne 
kendi ismini t aşıyan balona püro 
siğarası biçiınini vermesi ilk zam.~n
lnrdn ' endi'iiyle kıyasıya alay eoıl
mesimle iımil olmuş bir cihettir. 

Her itiyadın mutlaka bir sebe· 
b" olduğu gibi, her hangi bir şeyo 1 

1
1 nın bir alışkanlığı gidermek-a ışmıı _ 

d ha kolay oldugu da, yapılan 
ten a d" o·- t f 'k -mlesinden ır. ıger ara • 
tetkı cu d d" .1 

d'b Götenin itiyıı e mı en 
tan, e ı b" t d 

1 an için ır cenne e. 
şey, ona a ış • .1 k 
_ • d d" sözü de belırtı ere 
gerın e ır.» k 

1 lerde bulunurlar. Bu kitapcıkla· ~ 

ehemmiyetsiz vesilelerle tekrar tek- rın gayesi, kör benliği tatminle ~ 
rar içeriye dönmeleri· tırnakları beraber sandalyayı tarsindir. Artık 
bir birinin üstüne ge;irerek sürt· risalenin muharririni biraz da~a 

1 h d d d. l t k k kabarmış, biraz dah üstünleşmış me er veya u a ış e ırna e· _ 
ınirmeler· yemekte bile kitap veya görürsünüz; zira «Küçük dagları 
gazete o'kumağa dalmak; notları yaratan adam» payesine irtika 
. k t• k kt etmiştir. sıgara pa e ı ar asına, me up 
2arflarına, ya dil not defterine ge- iki gün önce bütün bu kü-
çirınek; bir şeyi unutmamak için çüklüklerden tamamiyle münez-
mendiline düğüm yapmak; çatal zeh bir halde, mütevazı ve ses-

kullanmayın elile yemek yemek; siz bir fikir adamıntn, kafa yo-
başkalarrnm yanında hilal , kiLrit rarak, vücude getirdiği yeni bir 
çöpü, knlem ve saire ile diş kur- eserle karşılaştığım zaman du-

calamak; çıplak veya çoraplı aya- ı:,akladığımı itiraf ederim. Adına f 
ğını elile tutup ovuşturmak; masa bihakkin «eser» dediğim bu 267 f 
üstüne ayak uzatıp da kanepeye sahifelik - hacmi küçük, ma\ıi· I 
yulanmak; girip çıkmalarda sağ- yeti büyük - kitap, Adana ti· 
veya sol ayağı önce ileriye atmak; car"t ve zahire borsasının 1939-
yolun Jaima ayni tarafından yü- 1940 yıllığıdır. 
rüyerek muayyen taşlara basmak Kabında «yazan: Borsa genel 

hatıra veya koleksiyon olmak üzere sekreteri Süleyman Sergici; çıka· 
akla geldik gelmedik türlü türlü ı ran: Adana ticaret ve zahire 

şeyler saklayıp biriktirmek , vesai- borsası» kaydı bulunduğu~a. g.ö· 
re vesaire ... hep kötü ve iyi itiyat- re eser Süleyman Sergıcının, 

ların teıahürleridir. Hangileri ıyı ı alaka ve himmet de Borsa ida· 
hangileri kötü kısmen telakkiye resinindir. Bu bakımlardan Sü· 

bağlı ise de, kısmen de kendiliğin- leyman Sergiciyi .tebrik, Borsa 
den belli, tabii!. ~ idaresine de teşekkür bizim için 

Tetkik yazısının sonunda, mü l bir vazife, bir borç halini ahy~r: 
zelerde sergilerde « lOtfen dokun· B~n gerek bu sütunun muharrırı 
mayınız « ibareli etiketlerin yer olmak haysiyetiyle, gerek naçiz 
tutması da pek çok kimsenin bak- şahsım namına bir vatandaş sıfa· 
tıkları şeylere ister istemez el I tiyle bu vazifeyi işte alenen ya· 
uzatma itiyadına karşı garantisi pıyorum. 

az bir sigorta mahiyetinde olarak ( BU G O N ) matbaasında, 
ileri sürülmektedir. Ve en son, her lstcrnbul ve İzmir matbaalarını 
softa başında peçetey]e mutlaka katiyen aratmıyacak bir nefaset-
çatal, bıçak ve kaşık silme ~titizli 

te basılmış olan eser de Süley
ğinde bulunan bir adamın, misafir-

man Serkicinin ve Borsa idare
likte de ayni hareketi tekrarlama-

sı göz Önüne getiriliyor ve yazı, 

« bu hareket sofrasına davetli ola-
rak. oturduğu a\lonin 
itimatsızlık göstermek 

adeta hakaret etmektir. 

temizli· ine 

o aileye 

Fakt ne yapsın ki onu bu dü 
şüncesizliğe ~evkeden şey, itiyadı

dır. O lokantalarda yapmakta ol· 

doğu hareketi, misafirlikte olduğu 
gibi kendi evinde de yapmaktan 

geri kalmıyor. Alışıklığın tesir de 
recesini bilmeli de mazur"görıneli» 

diye bitiyer. 

MUHASİP 
ARANIYOR 
TALİP OLANLARIN 

TARSUSTA ÇIRÇlR FAB
RiKASINA MORACATLA
R 1 . 
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sinin hiç bir tef ahuruna, hiç bir 

iddiasına ve hiç bir vaadine te
sadüf etmiyoruz. Bilhassa pamu
ğu ele alan e:ıcr, o kııdıır v k•· 

fane ve o derece ciddi şekilde 
hazırlanmıştır ki okuyarak aydın
landıkça, tevazuun bu güzel te· 

zahuru karşısında ruhi ve sami· 
mi bir takdir hissi içinde, hay· 

ran olmamak imkanı yoktor. l 
Öyle anlaşılıyor ki, Süleyman 

Sergici, fikri mesaisini yıllarca 

bu vadide teksif etmiş ve orta-I 
ya, bütün bundan evvelkileri ge· 
ride bıraltan, cidden muvaffak 

bir eser atmeğe muvaffak ol-

ı 
muştur. 

Adana Ticaret ve :ıahire 

borsasının 1939 - 1940 yıllı-

ğı, temenni ederim ki, 

borsalarımıza; .Jüleyman 
cinin çalışma sistemi de 
gençlerimize bir nümune 
etsin. 

bütün 

Sergi· 
bütün 
teşkil 

••• .. ...-.-. .....,,. .... V••~·~ 

Blrlik, 174 bin lira kirı ortakla
rına tevzi ediyor 

Çukurova Pamuk. T~rım. Satış Kooparatifle~i. Birliği u~umi heyeti 
dün Adana Bırlık bınasında Seyhan Vlısı bay Faık Üstünün 

huıurları ve satış kooparatifleri delegelerinin iştirakiyle Doktor İhsan 
Balatürkün başkanlığı altında toplanarak birinci faaliyet senesine aid 
hesabatı tetkik ve kabul etmiştir. Birliğin bir senelik faaliyetinde ortak 
mahsullerin satışından temin ettiği yüz seksen bin lira kardan, masraf
ların tenzilinden sonra kalan yüz yetmiş dört bin liranının nizamnamesi 
mucibince tevziine ve bu meyanda her ortağa kilo başına beş kuruş kar 
vermeğe ve ayrıca ortakların sermaye taahütlerinin kırk bir bin lirasının 
kar bakiyesinden karşılanmasına karar verilmiştir. Bilahare yapılan seçim 
de Doktor lhsan Balitürk, Hasan Çoşkun ve Ôıner Biçerle Gayyur Sa
rıbay Birlik idare meclisi asil azalıklarma; Mehmd Olgun ve Ali Ôztürk 
yedğe; ortaklardan Kazım Akçal ile Mustafa Ekener mürakipliklere se
çilınişlerdir. Karaisalı, Kozan, Kadirli ile Hatay Vilayeti dahilinde Dört
yol ve Reyhaniye kazalarında yeni kooparatifler açılması karar altına 
alınarak toplantıya nihayet verilmiştir. 

Pamuk Tarım Satış Kooperatifler Birliği umumi hey'et toplantısı 
münasebetiyle çekilen telgraflara Ticaret Vekili B. Mümtaz Ôkmenden 
ve C. H. P. G~el Sekreteri Vekili Zonguldak meb'osu H. Türkerden 

_::vap gelmiştir. 

İstanbul Üniversitesi iktisat 
fakültesine mahsus doktora 

talimatn • a m e sı 
Ankara - Maarif Vekaleti 

yüksek tedrisat dairesince hazır

lattırılan lstanbul üniversitesi ikti
sat fa~ültesine mahsus doktora ta 
limatnamesi talim terbiye heyetin· 
ce ka~ol edilerek vekilliğin tasvi· 
bine arzolunmuştur. 

Talimatname esaslarına göre 
lstanbul üniverııitesi iktisat fakül
tesi doktora imtihanı namzetliğine 
kaydolunmak için , tahsil müdde
ti 4 sene olan bir fakültenin ikti
sat lisansını ve siyasal bilgiler o
kulu diplomımnı veyahud muadil
liği pröfesörler meclisinin ınüte· 

alası üzerine maarif vekilliğince 
tastilc edilen bir ( siy:ısi ilimler ) 
veye ( ticaret ) lisansını haiz ol
mak lazımdır. Tahsil müddeti 4 
seneden kısa olan fakülte veya 
buna muadil bir lisans almış olan· 
lar , 4 seneyi dolduruncaya kadar 
tahsil vaziyetlerinin icaplarına gö
fakülte meclisince tayin edilecek 
lisans derslerine devama ve bun
lardan imtihan vermeğe mecburdu
rlar. 

Bundan başka doktora talebe
şi olmak istiyenler lisan tahsil de
vresi esnasında üç ayrı semineri 
talep edip sertifikrlarını almış ola-

caklar ve fransızca, İngilizce veya 
almanca yazılmış bir eseri kolayca 
tercüme yahut anlayıp izaha muk· 
tedir olacak derecede bu lisanlar
dan birine vakıf bulunacakladır. 
Bu dillerden başka bir yabancı 
dilin kabulüne fakülte dekanlığın
ca karar verilebi eccıktir. 

iktisat fakültesinde doktora 
mesaisi, nazari ve tatbiki .iktisat 
maliye ve bütçe, sosyoloji ve sos
yal siyaset, iktisat tarihi ve ikti· 
sadi coğrafya, istatistik ve işletme 
iktisadı olmak üzere altı şübeye 

ayrılmıştır. 

Talebe bu altı şübeden üçünü 
aeçocek ve bu fÜbelerden b~i 

bebamehal nazari ve tatbiki ikti
sat olacaktır. 

Yukarda adlarını yazdığımız 
şubelerin her birinden bir ders yılı 

müddetince devam etmek üzere 
semineler tertip edilecektir. takip 

ettiği şübelerin seminerlerinden 
sertifika alan ve iktisat korlarına 
bir yıl devam eden talebe, fakül· 
te tarafından kabul edilen ilmi 
bir tez lıazırlıyacak ve doktora 
imtihamını başardıktan sonra dok
tora diplomasını alacaktır. 

b"rlikte --1 1 d ır yan eslcı cUrmümeş 
Bir araba yolcularile, l 8 . k • . . 
ı go e yuvar an ı 

Ceyhan 7 ( Hususi ) Bugün hud hallnde yakalandı 
Ceyhanın Mercin] köyünde bir ka 1 H"" · ·1 K' ·ı d d 

l M 
. useyın og u amı a ın a 

za o muş, ercını. yokuşunda atla-
rı ürken bir araba Mercin gölü
ne düşmüştür. Arabada bulunan
lardan 4 kişi, bir tali eseri olarak 
hafifçe yaralanmak suretile kurtul 
ıııuşlardır. 

biri Kuru köprü mevkiinde Meh · 

met Ali oğlu Haydar Yıldırım'ın 

cebinden 127,5 lira parayı aşırır· 

ken yakayı ele vermiştir. 

Esmer 

strateiisinin ö
tedenberi he
defi, muayyen 
bir zamanda 

yalnız bir cephede harbetmelttir. 
Mehrfrontkrieg yani birden fazla 
cephelerde harbetmek ihtimali, 
Alman askerleri için daima bir 
endic;e mevzuu olmuştur. Halbuki 
Almanya Avrupa'nın ortasında 
bnlonduğundan coğrafya itibariy
le, böyle Mehrfontkrieg, yani bir· 
den fazla cepheli harp yapmak 
tehlikesine maruzdur. Bismark ve 
büyük Moltke, Alman'yayı böy
le kötü bir statejik vaziyete dü
şürmeımek için çalıştılar. Ve mu
vaffak da oldular. Almanya A· 
vusturya'ya karşı 1866 harbini 
yaparken, yani cenupla meşgul i
ken, şarkı ve garbi emniyet altı-
na aldı, Sonra Fransaya karşı 
1870 harbini yaparken, şarkı em
niyet altına aldı." Fakat 1870 ve 
bilhassa 1890 senelerinden sonr~ 
Almanya ıçın vaziyet değişti. 

Schliefen, Almanyanın böyle Meh 
font krieg dövüşmek mecburiyetin-
de katacağını nazarı itibara ala
rak meşhur harp planını ona gÖ· 
re hazırlamıştı. Fakat bu plan 
Alm·10yayı büyük harpte korktu
ğu akı bete uğramaktan kurtara-
madı. İki cephede dövüşmek 
mecburiyetinde kalan Almanlar, 
1914 harbini kaybettiler. Bundan 
sonra Almanla·, Mehrfrontkrieg' 
ten daha çok korkmıya başladı

lar. Von Sect, " şark ve garp 
arasında Almanya,. adlı eserinde 
Alman politika adamlarından Al
manya'nın bir defa daha iki düş
man cephesi arasında bırakılma· 

masını ısrarla istemektedir. Al· 
man führeri Adolf Hitler de Rus· 
ya ile 1939 paptını imzalarken, 
bu imzanın mucip sebeplerini, Al· 
manya•yı iki cepheli bir harpten 
kurtarmak düşüncesiyle izah et
mişti. Bir çok Alınan devlet a· 
dllmları ve askerler de Rusya i
le aktedilen paktı bu suretle 
izah etmişle• dir. 

Almanya Rusya ile harbe tu· 
• tuştuktan sonra, Rus ve İn

giliz politika adl\mları, bu Mehrf
rontkrieg meselesini ortaya at
mışlardır. Bunlar, Alınanya'nın 
1914 harbinde olduğu gibi, tek· 
rar birden fazla cephede har bet· 
tiğini düşünmekte büyük sevinç 
duymaktadırlar. Bu sevinci en 
son ifade eden de Mister Attlee 
olmuştur. Filhakika İngiliz nazırı 
evvelki gün Avam Kamarasında 

söylediği bir nutukta ezcümle de 
miştir ki: 

- Bir sene evvelkine kıyas 

edersek, bu gün vaziyetin biriz 
bir noktası da Hitler'in şimdi iki 
cephede harbetme!idir. Halbuki 
alman rüesası daima bundan iç
tinap etmeğe çahımışlardır. 

( Devamı Üçüncüde ) ·--

D ·it<TATÖRDN ASKI , . lı"yattan itiy .. d!ız zev 
ınsanın .. 

- hükmü çıkarılıyor. 
alamıy3cagı _. 
Eğer alışılan şeyler' fena degıl de 
iyi şeylerse, o zaman zaten moha
zeyi mucib mesele yok!... 

!ı ROMAN:l4 I 
1ır~;;;;;;~~;;;~===========:==NAKLEDEN: Fethi Kardeş====..;"' 

- Hakkın var. Şu halde onun mem- - Sen Veslas ahalisi nazarında 

Napolyonun itiyadı 

I• tiy. tlar serisinden_ buı arasında 
Napolyon Bonapartın bir hareke

ti vardır ki imparator, bu hareke· 
ti en yakı~ık almez yerlerJ. ~e her 
kese \carşı yapmaktan kendını ala
ınazmıa: Kulak memesinden tutup 
çekmek\ Hatta, neşeli neşeli ko
nuştuğu generallerinin herkesin 
önünde kulak memelerini tutup 
çektiği sık 11k görülürmüş! s-~hbet 
ederken muhatadının ceket düğ· 
me!lini koparırcasına örseleyen ve· 
ya parmağile karşısındakinin kar
nına dokunan kimselerin böyle 
yapışları, Fransız hiikümdarmm lııı· 
reketine C!l olmak üzere hatırla
tılıyor. 

Bazı kötü ve iyi 
itiyatlarm tezahürleri 

T emizlik delisi kimselerin 
kadın veya erkek, hertl\

rafta evl~rini ıildirip süpürtürken 
ortalığın aşırı derecede altını Ü5 · 
tüne getirruı•leri veya bizzat orta
lıiı karıştırmaları, bir çok kişile
rın evden çıkauen « ay şunu u· 
mıttam, ay bunu unuttum.. » diye 

Politika ile alakası yoktu, bu işi og
lunun intikamını almak için yapmıştı. O· 

nurı bir de oğlu olmuş ve onu sevmişti. 

Demek evlatlarını asla, batta onlar ölse
ler bile terk.etmiyen a!lneler vardı?» 

Trampete sesi beyninde ötüyordu. 
« Bu iş hala bitmedi mi? » manasına ge· 
len 5İnirli bir hareket yaptı. 

Bununla beraber bitmediiini kendisi 
pekala biliyordu. Henüz borazan sesi duy· 
madığı gibi, üç vücudun kurşunlarla de· 
lik deşik olarak kanlar içinde kaldırım· 
lara serildiğini haber verecek üç el tü· 
fek atesini de işitmemişti. 

Üç vücut .. 

Güstav Pavliçin, Marks Dimetet.in 
ve Marfa Kernovasın cesetleri ... 

Marfa Kerııovas, yani beyaz saçlı ih
tiyar kadın: anne ... 

Stefan Taldek ani kararlar verip 
derhal tatbik eden bir adamdı. 

Hususi bir hatla doğrudan doğruya 

emniyet umumiye müdürlüğüne merbut 
olan telefonu açtı: 

- Allo Klaynof ... 
ğillbr mi? Çabuk bulup 
di mi? peki .. 

nasıl orada de. 
çağırın ha, gel· 

Sen misin Klaynof; beni dinle: Av
luva toplanan halkı çabuk dağıt. Nasıl, 

benim emrim üzerine mi? 

Biliyorum ama bundan ne çıkar? fik-

. . d • . . d' halka ı'zahat mı verece-runı egıştır ım, 

ğim? 
mahkfünları Halkı çabuk dağıt ve 

hücrelerine gönder. 

ıd f nı tehir ediyo. am hükmünün in azı 
rom. 
Pavliçle Dimeter yarın. sa?ah hapisha

nenin iç avlusunda merasımsız ve halk
tan kimse bulonmakııızın idam edilsin • 

ler. 
Emniyeti umumiye ınüdürü kulakları· 

na inanamıyordu. Diktatör ned_eo böyle 
birdenbire emrini değiştirmege lüıum 
görmüştü. 

- Anladın ya Klaynof, iki erkek 

yarın şafakla beraber idaın edilecek, i~am 
esnasında halk bulunmıyacak. 

Emniyeti umumiye müdürü cevap 

verdi: 

- Baş üstüne ekselans. 

Sonra sordu: 

- Ya lı;adın ne olacak? 

Uzun bir sükutu müteakip Taldek 

cevap verdi: 
- Onu şimdilik hapishaneye korsu-

nuz. 
Klaynof zalimane rüldü: 

- O yaşta bir kadından, 
sayesinde çabucak kurtuluruz 
idama lüznm kalmaz. 

hapishane 
ekselinı, 

leket haricine nefyedilmesi münasip olur. ekselans hep burada sanılacak şekilde 

Şimdi bu hususta bir emirname ya· her zamanki tedbirler alınacaktır. 

zacağım. Her gece çalışma odanızın pence· 
Kendisini bu akşam hududa göde· relerinde geç vakitlere kadar ışık bulu· 

rirsiniz. Anladın mı Klaynof? .. Cevap ver· nacak. 
sene, Allo, Allo .. 

Klaynofun hayreti cevap vermesinine 
mani oluyordu. 

-Vl-: 

- Her zamanki gibi mi ekselans? 

- Evet Klaynof. Üç otomobil.. Bi-
rincisinde sivil polisler ikincisinde gene 
polisler .. Başka bir şey ist~mez. 

- Ne zaman yola çıkacaksınız ek

selans? 
- Birazdan, gece bastırınca ... 
- Ben yarın sabah yola çıkacağınızı 

sanıyordum. 

- Biran evvel Kovitzarda istirabte 
kavuşmak istiyorum. 

Klaynof, efendisine sadakatini teyit 
için yerlere kadar iğilerek: 

- Ekselans müsterih olabilirler, dedi,~ 
Kovitzarda tam bir eminiyet içinde bulu
nacaklardır. 

Manidar bir gülümseyişle ilave et-

ti : 

Emniyeti umumiye müdürü selam ve

recek geri geri çekilirken Taldekin sesı 

onu eşikte hareketsiz bıraktı: 

- Klaynof. 

- Valnorise habeer verin. Benimle 
berab-,r gelmesini arzu ediyorum. 

- Valnoris mi? O da Kovitzara gi

decek mi? 

- .Ne oluyorsun? kitibemi götürmok 
istememde şaşılacak ne var? 

Klaynof gene yerlere kadar iğildi: 

- Affedersiniz şef. Fakat tam bir 
istirahatten bahsetmiş olduğunuz için ka-

tibeye ihtiyaç olmıyacağını düşünmüş· 

tüm. 

Taldek alay etti: 

-pek sık düşünmüyorsun Klaynof; düşün 

düğün zaman da hep yanlış düşünüyor· 

sun! 
Bu sırada benim için tam bir isti· 

rahat mevzoubahs olamaz, valnorisin 

( Devamı var ) 
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HAVA 
HAREKATI 

• 

1 Sovyetlere göre 1 

_45- üç ayda lngilizler 938 
Alman tayyaresi dUşür 

Şiddetli 
ŞARKTAKi 

ARAZi 
Kızanlar , kendilerine verilen 

istikametlerde ilerlerken 
Ali Molla da yanına aldığı Mah
mut bey ve Macar Mehmet Ali 
ile birlikte doğruca cami odasına 
yöneldi. 
Köy odasının silah altına alınması 
güç olmadı ve birdenbire hasıl 
olan sükıltu Ali Mollanın korkunç 

sesi yırttı: 

_. Ya paranızı, ya canınızı!.. 
Selamsız, sabahsız gürleyen 

bu teklif herkesi şaşırtmıştı. Yal
köy ay&nındon Süleyman ağa so
ğukkanlılığını muhafaza edebilmişti. 
Bu ihtiyar Türk köylüsü gün gör
müş, feleğin binbir çenberinden 
geçmiş, askerliğinde çavuşluğa ka· 
dar yükselmiş, tecrübeli bir adam
dı. Gayet sakin bir tavurla Ali 
Mollaya cevap verdi: 

- Telaşın ne oğlum?. Para 
mı istedin? kolay. Hele şöyle bu
yurun, bir kahvemizi için de teda· 

rik edelim. 
Ali Molla bir karar vermiye

rek Mahmud beyin yüzüne baktı; 
Mahmut bey esasen, köy odasına 
girmek üzereydi. 

Macar Mehmet Aliyi kap ·d1 
bırakarak girdiler ve oturdular. 

Bir taraftan ocağa cezveler 
sürülürken diğer taraftan da Sü
ı~yman ağa tatlı, tatlı anlatmağa 

başladı: 

- Efeleri. Köylü kısmının üs
tünde para taşımadığını pekala bi
lirsiniz. Hamdolsuo yok degil; iste
diğinizi öğrenelim, tedarik edelim. 
Hele bir defa ne iatedıniz; onu 
bildirin .. -

Mahmut bey, Ali Mollaya fır
sat bırakmadan cevap verdi: 

- İhtiyacımız var ağa; bize 

400 altın yeter. 
- Başüstüne oğlum; müsaade 

edin, evlere gidip getirelim. Mama
fih daha evvel bu parayı aramız

da taksim edelim: Benden 100 al
tın, sen Yusuf ağa?. 

Elli de bana düşsün .. 
- Pekala. Sen Hüsey çavuş? 
- Benim param yok ağa; on 

altın yeter. 

Süleyman ağa bu suretle 400 
altını doldurmuştu. Ali Molla ile 
Mahmut bey de kahvelerini içmiş
lerdi. Bunu fırsat bilerek doğruldu: 

- Ee, bize müsaade edin de 
emanetleri getirelim. 

Alli Molla tereddüde düşmüş
tü; fakat Mahmut bey saf ve m6rd 
bir adamdı, Süleyman ağ'~ya yine 

o cevap verdi: 
Peki ağa; ne zaman relir· 

siniz?. 
Uzağa gidecek değiliz oğ

lum; bir çeyreğe kadar buradayız. 
Sonra hazuruna dönerek ihtar

da bulundu: 

- Eşittiniz ya cemaat ? Bir 
çeyreğe kalmadan herkes hissesi
ne düşeni buraya getirmeli .. 

Köylüler cami odasından çık

tılar. Muhtelif istikametlerde dağı
tırlarken Süleyman ağa, yanıbaşın
da yürüyen iki kişiye hafifçe bir 
şeyler söyledi. Bu parola, biran 
içinde, evden eve dola.ştı ve haki. 

kalen bir çeyrek sonra boşalan 
köyün kadın erkek bütün seknesi 

köy dışında bir çenber çevirerek 
eşkiyayı mühasaraya aldılar. 

Vaziyeti idare eden Süleyman 
ağa, derhal atlılar çıkarak hükü. 
mele haber salmağı ~a ihmal et
memişti. 

Köylüler sabaha kadar müsa
demeyi devauı ettiroıişlerdi. Çenbe
rin içinde sıkışıp kalan Ali Molla 
çetesi boş evlerde damdan dama 
sı çrayor ve her tarafa kurşun ye
tiştiriyordu. 

Ortalık ağarırken cıvar köyler 
ahalisiyle hükümet kuvvetleri de 
yetiştiler. Muhasara eden kuvvet 
400 kişiyi bulmuştu. 

Sabah oldu; akşam oldu; tek· 
rar sabah ve tekrar akşam oldu. 
Eşkiyadan bir kısmı evlerde bul
dukları yiyecekleri arkadaşlarına 
taşıyor ve bu suretle nöbetleşe 

t!Öbetleşe müsademeye devam eden 
çele dört tarafa muttasıl kurşun 

yağdırıyordu. Halk arasında ölen
lenler ve yaralanLnlar çoğalmıştı. 

Halbuki zaptiye kuvvetleri ol
sun; köylüler olsun; Gavu imam 
çetesine, bidayeten, ehemmiyet ver

miyorlardı. 

Demek ki Ali Molla öyle zan
nettikleri gibi, alelade bir şaki 

değildi. Dört yüz kişiye karşı on 
bir kişile kırksekiz saat karşı ko
yacak derecede yaman bir şaki 

idi. 
Fakat Gavur imam ilanihaye 

bu vaziyette kalamazdı. Kızanlar

dan birisi yaralanmıştı. Gerçi yara 
sı ağır değildi amma işte müsade
meye iştirak edemiyordu. Şimdiye 
kadar damlarına çıktıkları evler
de buldukları ekmek vesaireyi si
lah başında kemirmekle vakit g~

çirmişlerdi; fakat bu müsademe 
ne kadar uzarsa çetenin o kadar 
aleyhinde netice vermesi muhakkak 
tı. 

Daha ilk hamlede vurulacak
lardı. Ele geçmek büsbütün fena 
idi. On un için ne yapıp yapıp bu 
badireden kurtulmak gerekti 

Ali Molla yirmi dört saatlan 
beri muhasara çemberin en zayıf 
noktasını kollamakta idi. Köyün 
dağ tarafındal' atılan kurşunlar 

mahduttu. Takip kumandanı asıl 

ova cihetine ehemmiyet vermiş ve 
kolaylıkla kaçabilecek bütün de
likleri tıkamıştı. Şu halde dağ !a
talına yönelmek ve yüz de bir ü
mit ile postu kurtarmak icap edi
yordu. 

Evet bu tarafta ancak yüzde 
bir ümit vardı amma diğer taraf
larda zerre kadar ümit yoktu. 

Givur imam maksadını örtmek 
için kaçılacak taralı boş bıraka
rak bütün kuvvetile ova cihetine 
ateş açtı. Çete hem şiddetle ateş 

ediyor, hem de damdan dama ge· 
çerek, sokaktan sokağa fırlayarak 
ova cihetine doğru yaklaşıyordu. 

Takip müfrezesi kumandanı 

memnundu. işte nihayet eşkiya ku
cağına düşüyor demekti. Biraz 
sonra bunları yakalamak , olamaz

sa hepsinin de leşlerini yere ser
mek muhakkaktı. 

Kaçış istikametlerini bu suret- I 
le meydana vuran eşkiyayı bir an / 
evvel tepelemek için muhasara 1 
kuvvetlerinin ateşi bir nokta da 

teksif edilmişti ki çetenin ansızın 

1 ateş kestiği görüldü. Bunlar ya 
vurulmuşlar, yahud işın çıkmıyaca- 1 
ğını anlıyarak sinmişlerdi. Gün<İüz 1 
olsaydı vaziyeti anlamak k'llaydı; 

fa~ at ortalık zifiri karanlıktı. 

Takip kuvvetleri böyle düşü-

nürken yaralısını da bir kızanın 

sırtına veren Ali M<;>lla sessiz , 

sadasız dağ tarafına seğirtmiş ·ve 
muhasara hathnın en zayıf nokta. 
sına 5.ni bir ateş baskını yapmak· 
suretile çemberden fırlamağo mu-

{Devamı var} 

dUler 
Londra : 8 a. a. - Dün av

am kamarasında bir suale cevap 
veren hava nazırı M. Archibald 
Sinclair, mayıs, haziran ve tem
muz aylarında sovyet cephesi ha
riç olmak üzere bütün diğer cep
helerde tahrip edilen veya kay
bolan İngiliz, alman ve İtalyan 
tayyarelerinin miktarlarıoı bildir-

miştir. 

M. Sinclair şöyle demiştir: 
« - Zikredeceğim rakamlar 

İngiliz resmi tebliğlerine istinaden 
teshil edilmiştir. 

Mayıs 1941 de, 149 İngiliz 
335 · alm•n, ve 3 İtalya o tayyaresi 
kaybolmuştur. Hazi~ao ayında 227 

lngiliz 227 Alman 52 ıtalyan tayyare
si, temmuz ayında da 285 İngiliz, 
326 alman ve 64 İtalyan tayyare. 
si zayi olmuştur. 

Bu suretle bu üç ay zarfında 
ceman 661 İngiliz, 938 alman ve 
119 italyan tayyaresi kaybolmuş. 
tur. 

lngiliz tayyare zayiatı için 
zikrettiğim rakamlar Irak ve Su
riye'de kaybolan İngiliz tayyare
lerini de ihtiva etmektedir. 

Düşmanın zayiat rakamlarına 
hüviyeti teshil edilemiyen donan: 
maya mensup tayyareler veya 
İngiliz harp ve ticaret gemileri 
tarafından tahrip edilen tayyare
ler dahil değildir. • 

Bingazi ve Derne'ye 
hava hücumları 

Kahire: 8 [a. a.] - Orta-şark 
lngiliz hava ku.vv.etlerinin tebliği: 

Tayy•relerımız 5, - 6 ağustos 
gecesi düşman işgali altında bu
Junan JimAnlara ve tayyare mey

andanlarına hücum etmişlerdir 
Bingazi'de ağır bombardı,,;an 

tayyarelerimiz merkez Kated"ral 
ve ltalyan mendireklerioe isabet
ler kaydetmişlerdir. 

Derne'de limanda ve tayyare 
meydanlarında yangınlar çıkarıl

mış, motörlü nakliye kolları bom
bardıman edilmiştir. 

Gazala mıntakasında Ganbut 
üzerine de akınlar yapılmıştır. 
Misuraıta'da düşman kışlalaları 

ciddi hasara uğratılmıştır. 
Düşman tayyareleri 5 • 6 ağus

tos gecesi Malta'ya bombalar at
mışlardır. Avcı tayyarelerimiz 8 
düşman tayyaresi düşurmüştür. 

Süvegş'e yapılan 
hava hücumu 

Kahire: 8 [ a. a.) - "vlısır Da· 
biliye nezaretinin tebliği: · 

Dün gece Süveyş kanalı mın· 

taksında yap•lao hava akını esna
sında 30 kişi ölmüş, 35 kişi ya· 
ralanınıştır. Binalarda bazı hasar 
olmuştur. 

ı...-...;..~~~~~~~~~--

muharebeler -oluyor 
Fin körfezinde 
Ruslar hakim 

Almanların 20 inci 
tank fırkası ağır 

zayiata u§ratıldı 
Moskova 8 (a.a) - sabah teb

liği: 

7 Ağustos gecesi kıtalarımız 

Smoleosk, Belayea, Çerkof istika
metlerinde ve Estonya bölgesinde 
şiddetli muharebeler vermişlerdir. 

Cephenin diğer kısım ve istikamet· 
(erinde kayde değer büyük askeri 
harekat olmamıştır. 

Tayyarelerimiz düşmanın mo· 
törlü kıtalarile piyade ve top
çu kuvvetlerine ve tayyare mey
danlarına hücum ~etmişlerdir. Bir 
şehir yakınlarıııda cereyan eden 
muannidane maharebelerde bir 

Sovyet teşekkülü Alman ordusu· 
sunun 20 nci tank fırkasına ağır 

zayiat verdirmiştir. Nehri geçen 
kıtalarımız mukabil taarruza geçe
rek Alman fırkasının müdafaa 
mevzilerine hücum etmiştir. Alman 
topçusunun, ma:i ı aı1cı ı ta k ın•leı· 

rin ve mitralyözlerin m"lemadi 
ateşi kıtalarımızın ~hücumunu dur· 
duramamıştır. Şiddetli bir ateşi 

müteakip Sovyet tankları düşman 
mevzilerine yürümüşlerdir. 

Cereyan eden kanlı muhare
bede Alman tankları tahrip edil
miş, yüzlerce Alman askeri ağır 

taoklarımızıo zincirleri arasında, 

top ve mitralyöz mermileri altıo

da kalmıştır. 112 nci ve 59 uncu 

Alman tank alayları ağır zayiata 
uğramıştır. Sovyet birlikleri 28 
Alman tankı iğtinam etmişlerdir. 
Ayrıca 6 top, 28 mitralyöz, 30 
motosiklet 4 kumyon vo bir çok 
malzeme alınmıştır. 

Stokbolm 8 (a, a.) - Fiıılan• 

diyalılar tarafından Sovyet hatları 
na yapılan tazyıkı azaltmak mak
sadile Finlandiya körfezi sahilleri 
boyunca Sovyet kuvvetlerinin yap 
t~ğı hücumlar şiddetini kaybetmiş 
lır. Maamafi körfezdeki Sovyet 
hava ve deniz faaliyeti çok ehem
miyetlidir. -

Sovyet kuvvetleri Estonyadaki 
üslerden istifade etmekte, körfez· 
de serbestçe d•ılaşmakta ve gam· 
botlarla takviye edilmiş bulunmak-

Almanya burada dahili 
idarenin tanzimini harp 
ten sonraya bırakıyor 

Berlin 8 ( a.a ) - D. N. B 
ajansı bildiriyor: 

Şarktaki arazının müstacel 
mülki idaresinin ortaya koyduğu 

meseleler hakkında bugün Alman 
hariciye uezaretinde gazetelere 
herhangi bir beyanatla bulunul
maktan imtina edilmiştir. 

Burada beyan edildiğine gö
re, şarkta cereyan eden muhare
belerin viisatı ile ve mezkOr mu
harebelerin muzafferana bir neti
cesinin Almanya için haiz olaca
ğı tarihi ehemmiyetle mukayese 
eu.ilecek olursa, bu meseleler nis
beten ehemmiyetsiz kalmaktadır. 
Bu itibarla, bu toprakların dahili 
idaresinin tanzimi meselesi asıl 

harbin yanında tali bir derecede 
kalır. 

Berlindeki siyasi mahfillerin 
fikrine göre, mevzu•bahis işler 

ancak,.harpten sonra Avrupanın 
siyasi teşkilatı kurulacağı sırada 

bütün ehemmiyetile ele alınacak
tır. 

tadır. Bu gemiler şiddetli bir mey 

dan muharebesi cereyan Portava

la'nın müdafaasına müessir bir su ... 

retle yardım etmektedir. 

Budapeşte 8 (a.a.) - Askeri 

m h i ı •• mühim icaplar dolayisile 

U r ıı . , ı K.i askeri harekit hak-

kında şimui . ı . 

yeceğini beyan 

' lıalumat verilemi

etmişlerdir. Maa-

mali Macar kıtalarının bulunduğu 

cephedeki Sovyet mukavemetine 

kırılmış nazarile bakılabilir. 

Halen Ukraynada cereyan eden 

harekat neticesinde mühim yeni 

hadiselerin ve Sovyet kıtalarına 

karşı açılan cidalde en büyük 

hissenin Macar ordusuna terettüp 

ettiğinin bildirilmesi muhtemel
dir. 
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Bu Nöbetci eczane gece 

Mustafa Rifat 
( Kale kapısında ) 

-

Siper harbinde ölen bir kocanın sırn 
==============~=======~=-=====================' 
Hangi millette olursa olsun, kocaları aske

re giden kadınlar, birdenbire kocalarını 

daha çok sevmeğe başlarlar ve Üzerlerine a~ 
deta bir mertlik gelir. Ve kocalarının sağ, sa
lim dönmeleri için dua ederler. 

Fakat bu arada ltalyada şöyle acaip bir 
vaka olmuştur: 

Carmeo isminde genç bir kadın, henüz 
beş senelik evlidir ve kocasını ~ok sevmektedir. 

Komşulara daima kocasının fevulade bir a

dam olduğunu, kendisine gayet sadık kaldığı
nı söylemektedir. Cephede olan Victorio için 
gece, gündüz dua etmektedir. 

Buraya kadar hadiseler tabiidir. Fakat bi• 
sabah her şey değişmiştir. 

Zira sabah sabah kapu çalınmış ve: 

Carmen'in karşısına yabancı bir zabit di
kilmiştir. 

Ben, demiştir, Viktorio'nun harpte eo iyi 
arkadaşı oldum. 

Kendisi Allah sizlere ömür versin, geçen 
gün büyük bir siper harbinde öldü. 

Düştügii dakikade yanında yalnız ben var
dım. Hemen üzerindeki kağıtları, evrakları al
dım. 

Belki bir adres bulur ve ailesine son bir 
hatıra olmak üzere bunları verir, yahut gön
deririm diye. 

Böylece bu g•nç asker, Carmen'e bir to
mar kiğıt vermiş ve gitmiştir. 

Asıl en fena haberi Carmen, bu kagıt to. 
marını karıştırırken bulmuştur. 

Bunlar arasında kocasının diğer bir kadı
na yazdığı mektuplar, aldığı cevaplar ve bir 
de fotoğraf vardır. Zavallı Carmen orada dü
şüp bayılmıştır. 

Birinci mi, yoksa ikinci haberden doJ4y1 

mı? Yoksa ı"kı"•ı"nden birden mi ? onu b"ılm"ı- h kısmellı" ol d • - ı şa sın ma ıgını gostereo şöy e bir 

yoruz. • Bayan Ruzveltin Harp başlı!alıdanberi 
• "' Av_rupaoın bır çok yer-

ÜÇÜOCÜ evlAtlıgt lerınedeki çocuklarınha-
yır müesseseleri taraf'.n?an Aınerikaya ve Ka
nadaya sevkedildiklerını ve. orada kendilerine 
Lulunan yeni evlere yerleş~ıklerini işitiyoruz. 

lıte bu arada Amerıka cümhurresi Mr. 
Roosevelt'te karısı da bu muhacir çocukların 
arasından vakit vakit üç tane öksüz seçmiş ve 
onları evlatlık edinllliştir. 

Madam Roosevell bu hayırperverliiine da
ha lspanyol harbi zamaoıoda başlamış, " va
kit anası babası kurşıma di1.ilen 12 yaşındaki 
Loreozo Muriyası evlatlık almıştı. 

Almanya, Polonya harbi esnasıoda Bayan 
Roosevelt yine bir öksüzü evlatlık almak ar-
zusunu göstermişti. . • 

Bu sefer kora, Cenıoa Daybo ski isminde 
15 yaşında güzel bir Lehli kıza düşmüştü. 

Son gelen' haberlere göre, şimdi Madam 
Roosevelt, 3,5 yaşında Tomas Malone isminde 
bir lngiliz öksüzünü evlatlık almıştır. 

Madam Roosevelt'io bu üç evlatlığının 
tahsil ve hayatları ile son derece yakıodan a
lakadar olduğu, onlardan hiçbir şey esirgeme· 
diği söylenmektedir. 

• •-'"'f'""a""lı .... h .. s ... iz-"'"b"'"ir-, Büyilk piyangonun isa-
a d a m 1 bet ettiği ş•hıdar .ı. 

._ ___ _,;;;_;,;...;__ lma parmakla ırö-terıl 

miş, kendilerine, "' ne talihli insanlar,, deomİf· 
tir. 

Fakat geçenlerde her piyanio isabet eden 

vaka olmuştur: 

lsviçrede meşhur bir müessesenin yıllık 
piyangoıu vardı. Her sene olduğu gibi, bu se
ne de temmuz ayında bunların senelik piyan
gosu çekilmiştir. 

Beş buçuk milyon franga baliğ olan bü
yük ikramiye Jean Base isminde bir ameleye 
ç•kmıştıri 

Base, biletini 1940 senesi sene başında 

almış ve orada bir adres bırakmıştır. Fakat 
kendisini, bu adreste bulmrk mümkün olma
mıştır. Nerede olduğunu bilen kimse de yok
tur. _Böylece aylar geçmiş ve bu sefer piyan
go kumpanyası polise müracaata mecbur ol
muştur. 

Polis, yaptığı tahkikat neticesinde, Base' 
oin Fransız tebaası olduğunu ve harp çıkınca 
kendisinin askere çağırıldığını öğrenmiştir. Bu 
hadise esnasında henüz Fransa mağlOp bir va
ziyette değildir ve lsviçre ile Fransa arasında 
münasebet berdevamdır. • 

Hemen Fransız makam1na müracaat eden 
kumpanya, onlardan şu cevabı almıştır: 

" Mevzuu bahs Base, bilfiil cephededir. 
Ve kendisine bu gibi havadisleri bizzat ver
mek imkansızdır. Maamafih biz kumagdanını 

bu hadiseden haberdar ettik . ., 
iki gün sonra cephedeki karargah kuman· 

danından gelen şu mektubu Fransız otoritele
ri lsviçreye yolladılar: 

" Mevzuu bahis Base'ye ait havadisi ken
disine vermek mümküu olmamıştır. 

Bu haberi havi telgraf, bana geldiği za· 
m•n, kendisi c•phedeydi. Bu iyi haberi vere· 
bilmek için hır an t"Vvel dönmesini dört gö· 
ı .. bekled.u .. F •ı...ıt o v zife ba.,ında öJmüştü. 
Geri gelen as,.;.~n bir .-r bir~r gözden geçirdim. 
Bir tanesi Basenin röz.ü önünde öldüğünü 

ıöyledi. Böylece bonim vazifem bitmif olur . ., 
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Almanya kaç cep· 
hede harbediyor? 

- Baştaraf ı ikincide • 
Alınan « rüesasının » çok 

cepheli bir harpten kaçındıklarına 
şüphe yoktur. Fakat acaba Alman
ya, 42 hazirandanberi teknik meh
rfrontkring manasında harp ediyor 
mu? Gerçi Almanya bir çok cep
helerde dövüşmüştür. Ve hala da 
dövüşmektedir. Mesela Şimali Af
rika.da Alman müfrezeleri vardır. 
Fakat anlaşılan Mister Attlee de 
iki cepheden bahsederken, yalnız 
Almanyanın şarkını ve garbini dü
şiiomektedir. Diğer tali cephelerin 
ehemmiyeti yoktur. Hakikat şudur 
ki alman politika adamları ve as
kerler, Mehrfrootkrieg'den bahse
derken daima, Avrupa kıtası üze .. 
rinde ayrı cephelerde iki büyük 
kara devleti ile dövüşmeği murat 
etmişlerdir. Hatta denilebilir ki 
Rusya ve Fransa ile aynı zamanda 
bir harbi düşünmüşlerdir. ltalya 
gibi Fransa'ya nisbetle daha zayıf 

·olan bir devletle harbi bile düşün
dükleri şüphelidir, Galip ihtimale 
göre, alınanlar, Rusya veya Fran
oadan biriyle harbederken, aynı 
zamanda !talya ile de harbetmekte 
büyük mahzur görmiyecekler, bu 
ikinciyi tali bir cephe addedecek
lerdi. Nasıl ki 1914 harbi için de 
öyle oldu. Almanlar, bir aralık, 
hem şarkta Rusya, hem garpte 
Fransa ile harbederken cenupta 
ltalyanlarla da dövüşmekte idiler. 
Halbuki alınanlar askerleri, bu sı
rada da iki cepheden bahsediyor
lardı. Demek ki Mehrfrontkierg, 
lügat manasına değil, kıla üzerin
de iki büyük kara devletiyle aynı 
zamanda harbetmek minasına alın
malıdır. 

A lmaoyanın 1939 eylülünden 
beri bu manada harbetmek 

mecburiyetinde kalmadığı meydan
dadır. Alman politika adamları , 
voo Secktin « şark ile garp ara
sında Almanya » adındaki eserin
de istediği vaziyeti temin etmişler· 
dir. 

Almanya 1939 ağustosunda 
Rusya ile pakt imzalıyarak şark 
cephesini emniyet alına almış ve 
Fransayı yıkmıştır. Bundan sonra. 
da şark ile meşgul olmıya başla
mıştır. Şimdi .Rusya ile dövüşürken 
askeri kuvvetlerini ikiye bölınesi
ni istilzam edecek bir vaziyet yok 
tur. Fransa yıkolmıştır. Hatta Al
many 1nın ittifakına girmiş demek
tir. lııgiltere adalarına çekilmiştir. 
Garbi Avrupaoın diğer kısımları 
lamamiyle Almanyanın işgali altına 
girmiştir. Bu hale göre, Almanya 
1939 eylülünden 1940 senesi 17 

haziranına kadar Rusya seyirci 
iken Fransa ile meşgul olduğu gi
bi 1941 senesi 22 haziranından 
sonra da yalnız Rusya ile meşgul 

olm>klarlır. lngilterenin denizden 
ablukası ve hava bombardımanı • bir Mehrofrntrieg minasında bir 
c~phe teşkil edemez. Bu mana da 

ancak l n g i 1 i zler A , vrupa 
kıtasına bir ihraç yaptıkları zx-

man teessüs edebilir ki lngilizlerio
de böyle bir teşebbüse girişmeğe 
niyetleri olmasa gerektir. 

Ruzvelt ve Çörçil 
buluştu 

( Baştarafı birincide) 

Almanlar lakayd 
görünüyorlar 

Berlin: 8 [a. a.J - Yarı res· 
mi bir menbadan bildirıliyor: 

Bugün ,\iman Hariciye neza
reti, Çörçille Ruzveltin bir müla
kat yapmaları ihtimali hakkında 
yabancı gazetelerde, bilhassa Ame
rika'da neşredilen tahminlerle meş
gul olmuştur. Bu hususta tahmin 

yürütmekten imtinn edilmektedir. 
Oldukça lakayd davranan Berlin 
•iyasi mahfilleri, iki devlet adamı
nırı buluşınasının, hi.diselerin cere .. 
yanı üzerinde tesiri olmıyacağı fik
rindedirler. 

Bertin mahfilleri, Çörçille Ruz
velti alakadar eden meselelerin 
aralarında vukubulacak bir müli
katla halledihomiyeceğini tahmin 
etmektedirler. 

"Balık avından iyi netice
ler alınmaktadır/ 

Vaşington: 8 [a, a.] - Foto
mak Riyaseticümhur yatındon alı
nan resmi bir telsizde bildiriıdiğioe 
göre, Ruzvelt donanma teJ!ı>İzİ va

sıtasiyle beynelmilel işlerle sıkı bir 
teması muhafaza etmektedir. Hava 
güzeldir. Bahk avından iyi netice
ler ahnmaktadır. Bu telsizde Ruz .. 
veltlo Çörçil arasında yapılması 
muhtemel miili.kat şayiaları hakkın· 
da hiç bir kayıd bulunmamaktadır. 
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~ ...................... 11!1 ..... &m .... mll! 

YAZLIK SİNEMA 
lstanbul ve Ankara'dan mobilya almağa lüzum yok ... 

BU AKŞAM 
Macaristanın en büyük facia artisti dehakar 

Paul Javor'ın yarattığı mevsimin en nefis şaheseri 
TAHSİN SALİH BOSNA -- M.E.FR~UŞAT DAİRESİND;E~ -~:.ıı -DANGOPİŞTA Sağlam 

Zarif 
Şık 

Mobilya ve 
her nevi tül 
etamin perde 

·Ve perdelikleri 
BULABiLiRSiNiZ 

: .................... : 
:MACAR: : .................... : : .............................. : 

:SENFONiSi ı : .............................. : 
Sinema harikasının ilk iraesi şerefine büyük sinema müsameresi 

•. , .... : . • ....... q(· . ,..,,._.. : .... • , • ::ı. .. • • ....,, • .. J ..... _ • ,.· • 

~\l\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllll:llllllllllll:llıııııııııı:ıııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 1 Adana askeri i~ dairesi 1 

= A' (~Ü ri ~ıi M rr:~ i' c. satmalma ko~~syonundan: 1 ;;;; ~~ll ~ll~l!:ll~n NIN = 1. 17 tonpınnçkapalı zarf t 
. • usuliyle mübayaa edile(·ektir. ı 

~ y AZLIK BAHÇES111DE .. 2· ihalesi 19/8/941 salı günü 
Çııpra:r. früsti11ler, baş döndürücü çiğanlar, harkulade balalaykalar saat 11 /30 da Adana as~ erlik ı 

H
ve

1 
bunbl~r n1r~1sınd1a geçen kheyecanlı, hazdin.

1
ve biüyük bkir aşkl romabm E•~•:o•+:•!!=•:~•:!l ~i*++=ufi<t~•' dairesisatınalmakomisyonun-

1 ç 1r ı m e mu ayese e ı m yece o an u da yapılacaktır. 1 
şahane filmi mutlaka görmenizi tavsiye ederiz Harukalade program ROBERT OONAT'm 3. Toplu tutarı (6290) lira 1 

iLAVETEN: Bıitün Dünyayı heyecanlarla göz yaşına boğmuş olup ilk teminatı (970) liradır. 1 
Enson harp 1·urnah ve BORIS KARLOFF'm .. .. 4. Evsaf ve şartnamesi her = ve f:öhreti cihanın dört tarafına yayılmış olan = ·· k · d Temsili korku ve dehşet filmi Y gun omısyon a görülebilir. 

~ ASILMAYAN ADAM ~ AŞK ve GENÇLİK FiLMİ = 5. istekliler belli gün ve 
~ l~ : = saatten bir saat evveline ka-

~-.b.:::~::::.,::::.:::::r._::~=~~~~.of 1 E L V E O A G E N Ç L 1 K 1 : ~::0~;~~:E;;1~:::ı~~:ia:·-
~~~ {\AYIN ADANA HALKINA tıı Adanaaskerlik dairesisa-

Ukraynada 
( Baştarafı birincide ) 

Berlin 8 ( a.a ) - Hususi mu· 
habirimiz bildiriyor: 

Almanya hükOmeti kadınlar1.ı 

mecburi hizmetini 6 ay daha tem· 
dit etmiştir.Bu tedbir Almanyadaki 
işçi ihtiyacmın derecesini gösteri· ,. 
yor. Bilhassa dairelerde memur ve 
müstahdem noksanı göze çarp· 
maktadır. 

Moskova 8 (a. a.) - Bugün 
öğleyin neşredilen Sovyet tebliği: 

7 Ağustos gecesi zarfında 

kıtalar1m1z Keksholm, Smolensk, 
Belaya, Çarkof istikametlerinde 
ve c"pheoin E9tonya mıntakasında 
düşmanla muharebeye devam et· 
mişlerdir. "'ephenin diğer •istika· 
met ve mıntakaların da hiç l>ir 
hareket olmamıştır. Ha va :kuvvet 
!erimiz düşmanın motörlü birlikler ~~~ el ~ ~lllıııııııınm~ıııııııııııııııııııııııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııuınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııw tın alma k 0 mi sy 0 n un dan: 

: 11 A ustos pazartesi akşamı ~~ Mercimek ve fasulye fiyatları hakkında ı. 81. ton sı~ır eti ka~alı 
:, hepinizin uğrayacağı yer : : ~~ıti;sulıyle mubayaa edıle-

· ine harp meydanındaki piyadesine 
ve lhava meynanlarındaki tayyare
lerine hücum etmiılerdir. 

~ SEYHAN ARKI r.~ Seyhan Vilayeti fiyat murakabe cum:· !~:~·!.:; 16 

8d:-1!~ 
~ O gece hepini%e büyük bir san'at ziy~f;i ~e~le~e~ : 29 sayılı koordinasyo~O~,~~!~Dt~vıf~!nas;i!~~~ev~k~- ~:m1~;~~~:;~:?f.·Fi~~~~: 
~ • letinden Komisyonumuza verilmiş olan selihiyete istinaden lira olup ilk teminatı 1701 

r!.~.~ i:_. .. ~i: OTELLO ıı ... ~ıı :. kuru fasulya ve mercimeğin çuvalsıbz a~dami toptan ve pera- lira~~r.Evsaf ve şartnamesi 
~· kende fiatları aşaı<.ıdaki şekilde tes it e ilmiştir. ıs hergün komisyonda görülebilir. 

• OTEL L O ROL ON DE NUR t GENÇ 1 Fasulya fiyatı: 5. isteklilerin belli gün 
• Toptan Perakende ve saatten bir saat evveline 

• 8 -- 9 -- 10 •. k k d fi . Cinsi Kuruş uruş a ar zar arını komisyonda _. ................. :-~_,: ... :.· ... x ... :·~':.-x._,:,: .. z..,,:.; .. y..,J..-...;.~: ... :.: ... :t .. :•: .. :.:-... :•:.-.:,: ... x .. :.: ... :,g> 

Adana Askerlik dairesi satınalma 
Komisyonundan: 

Miktar toplu tutarı ilk te 'minatı ihalesi 
Cinsi Kilo Lira Lira __ .:::.:.:;;;.;.--~::::-:::':::":"~~-=---..::.::..=..__: _________________ ~ 

Odun 300.000 7500 563 13-8-941 saat 11 Kapalı zarf 
Koyun eti 8.000 4000 300 13-8-941 , , 15 Açık eksil 

tme 
Yoğurt 8.000 1200 
Süt 4.000 500 

Sade yağ ıo.ooo 16000 
Kuru soğan 6.000 780 

90 14-8-941 
38 14-8-941 

1200 16-8-941 
59 18-8-941 

11 it ,, 

15 .. ,, 
11 Kapalı zarf 
11 Açık eksilt 

me 
Sabun 6,000 3000 225 18-8-941 15 ,, ,, 

ısteklilerin gün ve s~atte murac.aatları ve kapalı zarfla 
ihaleye gireceklerinde ı~ale saatınden en son bir saat 
evelisine kadar teklıf zarflarının komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

1070 --- 1296.92 

Memur olacak biri Ath spor kulübünden : 
2 Ağustos 1941 tari.hin-

de yapılan fevkalade umumi 
heyet içtimaında müıakere 
nisabı kadar aza toplanmadığı 
cihetle nizamnamemizin 14 
üncü maddesine tevfikan ikin-
ci ve son umumi heyet içti
m a ı n ı n 15 a ğ us t o s 
1 9 4 1 taribine rastla yan 
cuma günü saat 18 de hal
kevinde toplanması tekarrur 
etmiştir. 

RUZNAME: 
1: ıdare heyeti namına 

bir senelik faaliyet raporu 
2: Kulüp hesaplarının tet

kik ve tavsibi ve idare he

yetinin ibrası 
3: Yeni idare heyeti seçimi 
4: Makamı Vilayetçe ta· 

dili talep edilen bazı madde 
lerin nizamnameye derci 

Sayın azaların teşrifleri 
rica olunur. 1 118 

aranıyor 

Enstitümüzün 75 lira ay
yık ücretli memurluğuna ta
lip olanların evrakı müsbite
lerini veya suretlerini idare
mize göndermeleri. 

7-9--12-14 1109 
------

Çitçi Bir liOinden: 
Muhtelif marka traktörle

rin yedek parçalarile bedeli 

mukabilinde yeniden traktör 

ve F armall almak isteyen çif
çilerimizin b u ihtiyaçlarını 

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

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbauı- Adana 

Maraş, Elbistan 20 23 bulundurmaları ilin olunur. 
Ereğli 21 24,5 5 - 6 - 9 - 12 1095 

Niğde 22 · 2s,5 Adana askerlik dairesi sa-
Mercimek fiyatı: tmalma komisyonu riya-

Toptan Perakende 

Cinsi 
Yeşil 
Kırmızı 

kuruş kuruş setinden : 
15 17 1 . Adana askeri birlik 
20 23 ve müesseselerinin ihtiyaçları 

1120 için 12 ton şeker 2490 
....... ~ ..... ~!!!!".....;.~~~....,. ................. -~~"""'!""'-~~~~~~ .......... Numaralı kanunu 31 maddesi 

ı Halkevi hükümlerine tevfikan kapalı Zayi Tesk ere 
Kürt isyanında alay 41 

tabur 3 bölük 10 dan Hacı 
abdurrahim oğlu 312 doğum
lu Mustafa namile almış ol
duğum terhis teskeremi ka
zaen zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Ceyhanın Muradiye ma
hallesinde Hacı Abdur
rahim oğlu 312 doğum
lu Mustafa 1116 

Zayi nufus kağıdı, askerlik 
teskeresi ve arabacı eh
liyet cUzdam 

Urfa nufus müdiirlüğün
den almış olduğum nufus ka
ğıdım ile dörtyol 41 inci alay 
3 ncü tabur 11 rinci bölü-
ğünden almış olduğum terhis 
teskeremi ve Adana beledi-
yesinden almış olduğum ara
bacılık ehliyetimi zayi ettim. 
Yenilerini alacağımdan eski
lerinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Urfa Kanberiye mahal
lesinde Halil oğlu 325 
doğumlu Ömer 

1117 

Reisliğinden : 1arf ile satın alınacaktır. 
2 . İhalesi 18·8-941 pazar. 

Dokumacılık kursumuzun 
tesi günü saat 16 da dır. 

noksanları ikmal edilerek pa-
. b 3 · Toplu tutarı 6000 

zartesı, çarşam a ve cuma Lira ve ilk teminatı 450 
günleri saat 14 ten 16 ya liradır. 
kadar ders verilmektedir· Bu 4 - İsteklilerin ihale sa-
kursa kayıtl~ olanların o gün atından bir saat evvel teklif 
lerde hakevme gelmeleri ve zarflarını Adana askeri satın 
arzu edenlerin yeniden kay- alma komisyonuna vermiş .ol-
dolunmaları ilan olunur. 

maları ilan olunur. 
9 - 12 1125 2. 6. 9. 12 1088 

Kuru çayır otu fi - Adana askerlik dairesi 
yatı hakkında ilin satmalmai<omisyonundan: 
Seyhan Vilayeti Murakabe 1. 28 ton Bulgur kapalı 

· zarf usulile mübayaa edile • 
Komısyonu Riyasetinden : cektir. 

Kuru çayır otunun beher 2. İhalesi 18/8/941 pazar· 
kilosuna toptan azami 6 bu- tesi günü saat 11 /30 da Ada-
çuk kuruş fiyat tesbit edilmiş na askerlik dairesi satınalma 
olduğu• ilin olunur. 

1121 komisyonunda yapılacaktır. 
3. Toplu tutarı (5040) 

Hususi Muhasebe lira olup ilk te'minatı (378) 
Müdürlüğünden: liradır. 

Hususi idareler emekli ve 4. Evsaf ve şartnamesi 
öksüzlerinden olup Ziraat her gün komsiyonda görüle-
Bankası Adana Şubesinden bilir. 
tekaüt ve yetim maaşı alan• 5. İstekliler belli gün ve 
lar 4056 sayılı kanun gere- saatten bir saat evveline ka-
ğince kayıtları icra edilmek dar zarflarını komsiyonda 
üzere Hususi Muhasebeye mü bulundurmaları ilan olunur. 
racatları ilin olunur. 1119 2. 6. 9. 12 1086 

Moskova 8 ( a. a. ) - Rad
yo ile neşredilen resmi bir tebliğe 
göre, Sovyetler şimdiye kadar 
ölü, yaralı ve kayıp olarak 600 
bin insan, 4 bin tank zayi etmiş

lerdir. 
Almanlar ise 1,5 milyon in11n • 

6 bin tank ve 8 bin top zayi et· 
mişlerdir. Stalin hattının yarıldığı 

bu tebliğde tekzip olunmuştur. 
ukrayna 2 

Satıhk Buzdolabı 
5 ayakla Norge marka mo

za yık renginde bir buzdolabı 
sathktır· 

Trahum dispanseri kar
şısında 21 N o : lu eve 
müracaatları 

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

Bir M e mur 
Ah nacak 

Ziraat mücadele istasyonu 
Müdürlüğünden: 

Aşağıdaki şartlar dahilin
de musabaka ile 60 lira üc
retli 1 katip ve mutemet 
alınacaktır. 

1. Taliplerin memurin ka 
nunundaki şartları haiz olma 
sı lazımdır. 

2. Lisan bilenler tercih 
edilecektir. 

3. Müracaatlar 15/8/941 
perşembe gününe kadar ka
bul edilecektir. 

4. Müsabaka imtihanı 16/ 
8/941 cumartesi günü saat 
10 da müessese müdürlüğü
)llüzde yapılacaktır. 

9--12--14 1121 

Zayi Teskere 
Mersin 23 ncü alay 1 in

ci tabur 4 üncü bölükten 
olup, Adana askeri merkez 
hastanesinden aldığım tezke
remi zayi ettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Kayseri Bunyan kaza· 
sından Mükremin oi· 
lu 320 doğumlu Bekir 

1115 


