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Ankara 12 ( a, a. ) - Reisicamhar 
ismet lnönü bugün Çankaya köşklerinde, 
hükO.meti tarafından başka bir vazifeye 
tayin edilmiş olan Macaristanın Ankara 
elçisini sureti hasusiyede kabul buyur
muşlardır. Mülikatta Hariciye Umumi 
Katibi de hazır bulunmuştur. 

Yıl : 1 No. 267 
lıln tartları /dar• il• 

kararlattırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Antakya 12 (a. a.)- Suriye
de bulunmakta olan Alman ve 
ltalyan mütareke komisyonu iza· 
tarından mürekkep 50 kişilik bir 
heyet bu sabah buraya gelmiştir. 
Heyet arasında iki de ·general 
vardır. 

Suriye' deki Alman, italyan ~ütare
ke komisyonu izaları Antakya'd8 
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- Bu günkü Soyet tebliğinde, Sta 1 in hattı olarak Stalin bulunuyorsa da bu 
cephede bir deaişiklik olmadığı vazifeyi meslekten yetişmiş bir .. o·· n u·· n d e komutanın görmesi lıer halde bildiriliyordu. Alman tebliği ise 
harekata d~va m edildiğinden daha iyidir. 
bahsediyordu. durak/ ama Zürilı 12 ( a.a ) - Doyçe 

Bu günkü sükO.netin nisbi Algemayne Çaytung gazetesi, ln-

bir sükfinet olduğuna inanmak Almanlar bu•• yu·· k gilizlerin, Rusların yükünü halil-
icabeder. tahminlerimize göre bu (etmek için karadan bir taarruz 

duraklama, Stalin hattı önünde muharebelere yapamıyacaklarını, çünkü Alman 
büyük muharebelerin başlaması 

ordusunun bir kısmının garpte, 
şimalde ve cenupta nöet bek-

için bir it•irahat devresi geçirmek hazırlanıyor !emekte olduğunu, pek mühim 
lizıın olduğundandır. Stalin hattı miktarda olan kuvvetlerinin her 
önüne gelmiş olan Almanlar, mo- Belçika ve fransadan k Al 
törlü kıtalardan ve tank birlikle- hangi bir baskına arşı manya-
rinden ibarettir. Asıl muharebeler bazı Alman kıtaları yı ve şark cephesi gerisini hima
verecek Alman piyadeleri henüz ,ark cephesine çeklldi yeye muktedir bulunduğunu yu.. 

makta, Rus mukavemeti kırılma. 
geridedir. Binaenaleyh derinliği Tas ajansı, cephelerin üçe 

30 - 40 kl"lometreyı" bulan ve her t k · d"ld" • · · L · d dıg· ı için Fransadan ve Belçika-a sım e ı ıgını, enıngra ve 
türlu silahla techiz edilmiş olan şimal cephesine ve Vorşilol'un, dan bazı Alman kıtalarının çekil· 
Stalin hattına taarruz için büyük orta cepheye Timoçenko'nun, Ki· mesine zaruret hasıl olduğunu 
ordular toplamak lazımdır. Aksi yel cephesine de Buduyeni'nin ta· ilave etmektedir. 
halde, piyade unsurlarını bekleme· yin edildiği bildirmiştir. Budapeşte 12 (a.a) - Son da 
den zırhlı birlikler ve 25 • 30 tü- kikada gelen haberlere göre, ıno-

Böyl~ geniş bir cepheyi üçe 1 Zb 
menlik motörlü piyadelerle netice bölerek üç kumandanla harekata törlü macar kıta arı urg nehri 
almak istenirse bu kıymetli birlikle- devam etmekle pek 0 kadar iyi boyunca pek anudane devam 
rin az bir zamanda harp dııı edil- bir netice alınacağı şüphelidir. eden düşman mukavemetini kır-
mesi mümkündür. Onun içindir ki Zira bütün harekatı bilmesi ve mıştır. Kıtalarımız bu suretle 50 
Alman kumanda heyetr harekat ona göre düşünerek baret et- kilometrelik bir ilerleme kaydet 
için bazı hazırlıklarla iktifa et· mesi, sevk ve idare hususunda mişlerdir. Macar hareketi Alınan 
mekte ve büyük piyade kuvvet- emirler vermesi için bir kuman- ileri hareketile hem ahenk ola-
lerini Stalin hattı onüne getir- dan lazımdır. rak bütün cephede devam et-
mektedir. Vakıa her ne kadar Sovvet mektedir. 

Cezair : 12 [ A. A. J -
Dün Cebelilttarık limanına At

lantikten iki tayyare gemisi bir 
Kruvazör ve 8 Destroyer gel· 

lngiliz Başflekili, askeri teftişte 

6 Mihver Tayyaresi 
Topraklarımıza indi 

Memleketimize cebri lnif yapan 
bu tayyarelerden UçU Alman 1 

UçU ltalyandır 

• 

Ankara 12 ( a.a ) - Civar memleketlerde ve denizlerdeki harp 
hali neticesi , memleketimize cebri inişler yapmış olan Fransız ve Sovyet 
tayyareleri hakkında dün verdiğimiz malOmata ilive olarak bugün de 
Mihver tayyarelerine dair topladıiımız maJQmatı dercediyoruz: 

Alman tayyaresi olarak 18 Mayıs 1941 tarihinde ilk tayyare lmroz 
adasına inmiştir. Mürettebatı biri subay olmak üzere 2 kişidir, ikinci 
Alman tayyaresi 24 Mayıs 1941 tarihinde 3 kitiden mürekkep mürette
batiyle birlikte Antalyaya inmiştir. Bunlardan biri subaydır. 15 Haziran 
] 941 tarihinde de 4 kişilik mürettebatiyle bir diğer Alman tayyaresi 
Anamur'a bir cebri iniş yapmıştır. Bunun mürettebatı 2 si subay, 2 si 
gedıldıdır. 

ltalyan tayyarelerini de yeniden bildiriyoruz: 
Bunlardan birincisi 12 şubat 1941 tarihinde, 7 kitilik müretlebatiy

le bir likte Fethiye civarında Kemer mevkiine inmefe mecbur olmuıtar. 
25 Mayıs 1941 tarihinde ise iki ltalyan tayyareıfi hemen hemen ay

ni zamanda Türk topraklarına inmişlerdir. Bunlardan birincisi 6 nefer 
mürettebatiyle birlikte Finikeye, ikincisi 5 kişilik mürettebatiyle Fethi
yeye cebri iniş yapmışt ır. 

1 

Rus ajansı
nın garip bir 

Suriye' de 
harp durdu miştir. Şimdi limanda 21 lngiliz l 

k nak· M a h s u l H y 
harp gemisi ile bir as er "--::::-=------..:......:.:_a::_:r_:m:.:.:a:_:n:__:_:e~r:_:i:_d:_:e:_ ___ _J 

ha beri! 
Moskova : 12 (A.A.)

Tas ajansı bildiriyor : 
Sovyet istihbarat büro· 

sunun malik olduğu itimade 
değer malumata göre, Bul
gar - Türk hududunda bü· 
yük kıtaat hareketleri vuku 
bulmaktadır. Bu hududda 
gece gündüz tahkimat ame· 
!iyesi yapılmakta ve bu 
ameliye Alman Mühendis
leri tarafından idare edil
mektedir. Bir çok hava 
meydanı inşa halindedir. 

Faşist askeri zümresi 
hiç şüphesiz Boğaziçini 
zabta hazırlanmaktadır. 

Hususi takas 
tallmatnamesi 

Ank~ra: 12 (H~susi) - Hususi 
takas talımatnamesı neşredildi ve 
meriyete ırirdi. 

General Dentz 
müzakereyi 

kabul etti 
Kahire: 12 [a' a.) - Orta-şark 

lngiliz tebliği: 
Suriye'de general Deniz mu· 

hasamatın tatili için müzakereyi 
kabul eylediiinden müttefik kuvvet• 
ler 11-12 Temmuz geceyarısından 
itibaren ateşi muvakkaten kesmek 
için emir almışlardır. 

Kudüs: 12 [a. a.] - Bir Vişi 
murahhas heyetinin mütareke şart· 
!arını görü~mek üzere müttefik 
hatlarından geçtiği salahiyettar 
bir menbadan bildirilmektedir. 

Alman hükumeti 
Türk mallal'lnın, top
raklal'lndan transit o
larak geçmesini ko· 
laglaştıracak 

Berlin: 12 [a. a.J - Anadolu 
ajansının muhabirine salahiyetli bir 
kaynaktan bildirildijine göre, Al
man hükOmeti, Türkiyenin Alman
yanın komşusu olan memleketlerle 
ve bilhassa lsveç ve -linlandiya ile 
münasebetlerini temin masadiyle 
Türk mallarının Alman toprakla· 
rından transit olarak geçmesini ko· 
laylaıtıracaktır. 

liye gemisi bulunmaktadır. Yı 
( Resimd~, lngiliz tayyare ge· e 118 h z ·· 
milerinden biri görülüyor.) enz ıvı a su un 
Manıuttank! .: 1n üfbflı 9 a as ı 

Berlin: 12 (Anadolu ajansının ---- - ---- l.'j • ___ -:=-:-

• 

hususi muhabiri bildiriyor) - Şark Toprak ofis umum mUdUrlUğU mubayaa 
cephesinde ı 20 tonluk Mumut tank merkezlerini tren boyuna nakletmeğe batladı 
denilen bir Rus tankını gezdik. Bu 
tank hakiki bir seyyar istihkiııı 0

• 

lup ağır toplarla ve kalın bir zırh· 
la mücehhezdir. Fakat elastikiyet 

noksanı dolayısiyle o büyüklükteki 

1 

Alman tanklarına karşı koyaıııamış 

ve Alman bataryalarına hedef ol

muştur. 

lskenderuna ilt i ca eden 
Fransız gemileri 
Antakya, (a. a) - lskenderun 

)imanına iltica ederek silahları tec
rit v~ mürettebatı enterne edilen 
Fransız dananmasına mensup 11 
gemiden Le Cid, Acotebbe, Ma
rius Chambon, Ojebel Founine, 

Marseillais gemileri mayn tarama, 
Massilia, Jean Mic karakol gemi
leri, Cirus, Adour petrol gemileri 
Vaillance çapa gemisi ve Elan A

vizodur. 

Ankara 12 ( Hususi mu\ıabiri· 
mizden ) - Toprak mahsulleri 
ofisi &on günlerde mer'iyet mevki 
İne giren kararnamenin ·hükümle· 
rine i.tinaden, uzak yerlerde bulu 
nan rnübayaa merkezlerinin ~ tren 
hattı üzerindeki mıntakalara nakli 
için yeni bazı kararlar almakta· 
dır, Bu cümleden olarak yeniden 
bazı milbayaa merkezleri 1 tesis 
edilmekte ve dahilde bulunan ba
zı merkezler de hat boyuna nak· 
!edilmektedir. 

Şavşat, Yazıhan, Bismil ve 
Ergani de yeni mübayaa merkez· 
leri kurulmaktadır. MtzkOr karar· 
nameye göre, üç kilometreden 
uzak olan yerlerden gelen hubu· 
batın milbayaa fiyatlarından bu 
mesafe dahilindeki nakliye mas~ 

rafları tenzil edilmekte olduğ'un• 
dan bu hal köylüyü mutazarrır 
etmektedir. 

Umum Müdürlük, nakil işle• 
rinde vuku bulan bu müşkülitı 
önlemek, köylü hesabına daha 
faydalı olmak için mübayaa mer
kezlerinin tren ırüzergihında ol
masını daha muvafık görmek
tedir. 

Diğer taraftan birçok yerler· 
de yeni mahsul piyasaya tedricen 
gelmeğe başlamıştır. Müstahsil 
tarafından beyannamelerin doldu• 
rularak henüz ofise verilmemiş ol· 
ması bu faaliyetin inkişafına mini 
olmaktadır. Müstahsillerden bazı· 
ları hububat tarlada, bazıları har
man halinde, bazıları ise anbarda 
iken tesbit ederek beyannameye 
tabi tutmak istemektedirler. 

Viliyetlerden bu hususa dair 
gelen teklifler vekaletçe tedkik 
olunmaktadır. Bir karara varıl
dıktan sonra müıtahıillere bildi· 
rilecek ve bundan ınora daha ,e. 
niş mikyaıta milbayaa yapmak 
imkinı h.,ıl olacaktır. 

Denizde 
i ngiliz 

Amerikan 
işbirliği 

Çörçil, donan
maların biribiri

ne müzaharetini 
teklif etti 
Amerikalılar bunu 
çekingen karşıladıl 
ayan azası bu tedbi 
rin bir harp hareke 
ti olacağı mütalea 
s ı n da 

Vaşington ·12 (a. a.) - lns 
ajansı, Çörçilin lngiliz ve • Ameri· 
kan donanmalarının işbirliğine da
ir yaptığı teklif hakkında Ameri
ka iyin meclisi bahriye encümeni 
izilarile görüşmüştür. MezkOr 
ajansı, bu teklif hakkında olduk
ça muhteriz davranıldığını mfifa• 
hede eylemektedir. 

Ayan izasıoın mütaleası şu. 
dur ki, böyle bir tedbir Almanya 
aleyhine müteveccih harp hareke· 
ti olacaktır. 

Demoktrat E.llander şu müta
leada bulunmuştur: 

iki donanmanın işbirliii yalnı~ 
Almanya ile Amerika arasında top 
patlamuını intac etmekle kalmıya 
cak, ayni zamanda Japonyayı da 
h_er halde harekete getirecek· 
tır. 

Cümburiyetçi Viley demiştir 
ki: 

« Eğer iki donanma biribirine 
milzaheret edecek olursa harbe 
bilfiil iştirilt edilmiş olacaktır. 
Bu ise reisicümhurun her şey· 
den evvel parlamentodan harp ilin 
etmek selihiyetini almış olmasını 
icap ettirir.» 

Vaşington 12 (a"a) - Milli 
müdafaa proğ'ramına ait istihbaratı 
tanzim etmek için Ruzvelt Dona· 
van'ı tayin etmiştir. Donavan'ın 
vazifesi muhtelif hükumet kaynak· 
larından gelecek ve milli müdafa
ayı alakadar edecek bütün haber· 
leri ve malumatı toplamak ve bun• 
\arı hükumetin 1istifadesini mucip 
olacak surette tahlil ve tasnii 
etmektir. 

Afyon vallllğl 
Ankara: 12 [Hususi muhabi· 

rimizden)-Dahiliye Vekileti Müs· 
teşar muavini Şefik Bicioilu'nun 
Afyon valiliiine tayini kararlaş· 
mıştır. 

l a, e umum 
mUdUrlUğU 

Ankara: 12 (Hususi) - lstan• 
bul ticaret mıntaka müdürü Said 
Rauf Sarper Ticaret Vekiletine bağlı 
iaşe Umum müdürlüğüne tayin olun• 
muştur. B. Said Rauf lstanbuldan 
şehrimize gelerek vazifesine başla· 
mıştır. 

l ngl llz ,tayyarelerinin 
faallyeti 

Kahire 12 [ a. a. ] - Orta 
şark lngiliz tebliği: 

lnıriliz ağ'ır bombardıman tay
yareleri Napoli deniz yolunu bom 
bardıman ederek ;yangınlar çıkar
mışlar ve mühim hasarat meyda
na getirmişlerdir. 

Bingazi limanında dış rıhtıma 
isabetler olmuş, alevler yükselmiş• 
tir. Keza Derne, Gazala iniş mey 
danlarına da bombalar atılmış· 
tır. 

Suriyede depolar, yol nakliya· 
tı tekrar bombardıman -edilmiıtir. 

Londra 12 ( a. a. ) - Hava 

nezareti bildiriyor: b b d 
FırllrnaJara rajmen om ar ı 

man tayyarelerimizden bir . g~~p 
Afınanyada Vilbeınsbafn . denız us• 
süne hücum etmiıtir. Bır AJman 
mayin ~emi•ine iıabet kaydedil· 
miıtir. Batan tayyarelerimiz dön
moıtor. 
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BUGÜN 13 Temmuz 1941 

' Sovyet Rusya 
Harp Notları 

70 milletten terekküp ediyor 
Asker ailelerine B i r 

gapılacakgardım haf!alı~ 
1 

Dahiliye vekili, layihanın tatil VQZ ıget ın 
:==::I devresinden sonra meclise---- k b k Nüfus ve mesaha 

-~~- ------
Sofi gel Rusganın Asya Sovyet Rusyanın en büyük askeri 

kudreti, nihayetsiz insan kaynağına 
malik oluşundan ileri gelir. 

yerinde kine benzmez. Sovyet Rus- t ak d im edileceğini s Ö y 1 e d i u ş a l ş l 
yada Çarlık yıkıldıktan sonra fab· 
rikalarda işçilerin gizli rey ile ko· 
münist partisinin gösterdiği naırı· 
zedler ara•ından komiteler seçi
lir. Bunlara Sovyetler denilir .• Ma
halli Sovyetlerin üstünde şehir 
Sovyetleri, onların üstünde mınta
ka Sovyetleri onların üstünde 12 
milli mıntaka Sovyetleri vardır. 
Sovyet Rusya 9 muhtar mıntaka· 
ya 22 muhtar cümhuriyete ve 12 
meşruti cümhuriyete ayrılmıştır. 

ve Avrupa kıta.sında işgal 
ettiği arazi Türkiyeyi 40 
defa içine alabilir. Nüfus 
şimdi 200 milyondur. 

Sovyetler uzun müddet bu lıü· 
yük kütlenin ancak küçük bir kıs·J 
mından orduda istifade etmişlerdir. s ovyet Rusya hakkındaki 1938 tarihine kadar senede ancak 

bilgimiz pek mahduttur. 260,000 kişi askere alınırdı. Geri 
Sosyalist bir devlet kurmak iddi- kalanı askerlikten muaf tutulur, ya· 
asile ortaya çıkan Sovyetler Bir- hut başka işlerde çalıştırılırdı. Üç 
liği, uzun müddet bütün dünyaya senedenberi bu miktar günden gü· 
kapalı kalmış yepyeni, bambaşka ne arttırılmış ve geçen sene 2000000 

bir alemdır. 'Alman - Sovyet harbi kişiye çıkarılmıştır. 
münasebetiyle günün en mühim Bir seferberlik anında çıkara-
mevzuu haline gelen bu yeni dün- bilec~ği asker miktarı 20,000,000 
ya hakkında bir fikir edinmek kişidir ki, bunların 12,000,000 i 
faydasız olm .. a gerektir. muallem ihtiyattır. 

Sovyet Rusya sinesinde 70 Geçen harpte dahi Çar Rus· 
milleti, dünyanın en zengin kay- yasının vücude getirdiği ordu mu 
kanaklarını toplıyan bir kıta te- azzam bir şeydi. Yalnız o vakit 

Bütün bunlar anlatılan silsile 
dahilinde intihap olunur. Bunların 
hepsinin de üstünde Yüksek Sov
vetler Şurası bulunur. 

1 

Yük•ek Sovyetler Şürasına 
dört sene müddetle 569 mebos 
seçilir. Her 300 bin kişi için bir 

mebus. lakki edilebilir. Birkaç rakam size ordunun techizatı zayıf, iaşe teş-
bu hususta bir 1-----------------------------; 

fikir verebilir: ' Alman - Sovyet harbi kızılordunun tank fle tayga· 
Ayrıca bir de 

milletler şOrası 

vardır ki, buraya 

da 54 = milli hü
kumetin 574 mü 

Sovyet Rus- ı rece Almanlardan geride olmadığını göstermiştir. Bil-
yanın Av r u P a akis Sovyet ordusunun kullandığı 50 tonluk ağır tank-
kıtasında inal Lar Almanların bile hayretini mucip olmuştur. 
ettiği arazi Tür- l.iıİİİlıİ.;;.mÜİİİİıİİıİİıımm.iıilııiİııl••~~-~ll!'•llııİı..•••• _. messili gönderi-
kiyeyi 40 defa içine olabilir. Nü- kilatı bozuk olduğu için. bu bü- lir. Bunlar şu suretle seçilirler: 
!usu 200 milyondur. yük kütle Rus.vayı müdafaa eden Ukranya, Özbekistan, Türkme-

Brest • Litovsk'tan Vladvos· bir kuvvet olmaktan ziyade müda nistan, F.rmenistan, Gürcistan ve 
tok'a 8,000 kilometre, Arkanielden laayı güçleştiren bir unsur ol- diğer 6 meşruti cümhuriyetlerin 

Buharaya kuş bakışı 3,000 kilo- • muştu. her biri 25 şer murahhas gönder-
metre, Moskovadan Bakuya 2200 Şimdil<İ ordunun teçhizatı ta- mek hakkını haizdir. 
kilemetre mesafe vardır. mamdır. Alman-Sovyet harbi kı- Tatarlar, Mogollar, Moldavya· 

Son senelere kadar bu vasi zılordunun tank ve tayyarece Al- lılar ve 18 diğer muhtar cümhuri· 
arazinin mühim kısmı metrOk hatta manlardan geride olmadığını gös· yetler de on birer mümessil gön· 
mechuldü. 20 sene evvelioe kadar . I derebilı"rler. termıştir. Bi iikis Sovyet ordusu-
coğralyacılar Sibirya hakkında pek nun kullandığı SO tonluk ağır Dokuz mıntakailan ayrıca 45 
az şey biliyorlardı. Hele bu ıssız t ki Al ve milli mıntakalardan 12 murah· an ar manların bile hayretini 
yerlerin iktisadi kıymeti hakkıoda . l has seçı"lı"r. 

mucıp o muştur. 
hiç bir fikirleri yoktu. Şimalin da- lk" 

S 
·ı· d ı mecliste bulunan 1143 aza· 

ima buzla örtülü denizlerile Tür- •>vyet tayyarecı ıği e, Al-·1 b -ı kd nın 13 ünün yaşı 20 den az, 284· 
kistan çölleri arasındaki iklim far- manya ı e oy o çüşece erecede .. inkişaf etmiştir. \Sovyet ordusu ge unün yaşı 30 dan az, 831 ının ya· 
kı, Şimal Kutbu ile Afrika çölleri şı 40 dan az ve yedisinı"n yaşı 60· 

niş harp sahasında ve düz ova· 
arasındadaki fark kadar büyüktür. dan azdır. larda harbetınek üzere yetiştiril-
Ukranyanın yeşil çam ormanlarile Bu meclislerde 330 köyltı, 465 

miştir. Volga stepleri arasında, üzerinde işçi, 65 asker, 187 kadın. 80 Parti 
Sovyetler bilha•sa ikinci ci· taşıdıkları bayraktan başka hiç bir azası vardır. Ayrıca 55 kollektif 

b h R 
han harbi başladıktan sonra as-müşa e et yoktur. usyayı öte- çiftlik reisi, alimler, muharrirler, 

d b 
kerlik işlerine fazla ehemmiyet 

en eri soğuk bir memleket ola- aktrisler de mevcuttur. 

k b
·1· · H lb k S vermişlerdir. 1931 de Sovyet or-ra ı ırız. a u i ovyet hudut· Meclis içtima halinde iken mıı-

1 
• · d d dusunua tahsisatı bir buçuk mil-arı ıçın e aima karla örtülü yer· rahhaslar Moskova'da bulunurlar, 

1 ld 
- "b" yar ruble iken 1937 de 22 milyar er o ugu gı ı, sıcak çöller, fakat tatil esnasında kendi memle-

K ık d ld 
• "b 1940 da 57 milyar rubleye çıkarıl-a asya a o ugu gı i yeşillikler ketlerinde idare makinesinin bir 

• • - 1 mıştır. Bu masraf umumi bütcenin 
ıçıne gomü müş yerler vardır. uzvu olarak çalııırlar. 

yüzde 57 si demektir. 
• Sovyet ordusu iki kısma ay· Sovyet Rusya'da 23,000,000 

Sovyetler modern rılmıştır. Uzak Şarkta iki müsta· işçi ve 
93

•
5oo.ooo köylü vardır. 

bir Babı"I kil ordu v.rdır. Bunlar Japonyaya 
karşı hazırlanmış kuvvetlerdir. 

Bu geniş arazide dilleri, din· 

!eri, milliyetleri, hatta ırk· 
ları başka 200 milyon insan bulu
nur: Avrupa Rusyasında ve Volga 
nehrinin iki tarafında lisanlarını 
muhafaza eden müstakil bir Alman 
Cümhuriyeti, Tatarlar, Kırgızlar 
ve muhtelif soydan insanlar vardır. 

Avrupa kısmındaki ordu daha 
ziyade Ukraynada ve hudut üze
rindeki sahalarda yetiştirilmiştir. 
Bu ordu da her türlü teçhizat ile 
Ölekiııd~n tamamile müstakil
dir. • idare teşkilatı 

S ov~~t R~.syaoın idari 
kılatı dunyanın hiç 

teş· 

bir 

Menemen sulama 
,ebekesi 

Ankara: 12 [Hususi muhabiri
mizden) - Menemen sulama şebe

kesinin açılış merasiminde hazır 
bulunmak üzere suişleri reisi Sala
haddin Büge ve inşaat dairesi rei
si Ferdi Çağan gelecek hafta bu 
mıntakaya hareket edeceklerdir. 

Bunu müteakip Dursunlu kanalının 
Nazilli temdidi kısmının küşadı ya
pılacaktır. 

• 
1 stanbul : [ Hususi ] · Şehrimize gelen Dahiliye Vekili Bay 

Faik Öztrak gazetecilere bey;natla bulunarak demiştir ki : 

« - Asker ailelerine yardım için hazırlanmakta olan proje Büyük 
Millet Meclisinin bu tatil devresinden sonra Meclise takdim edilecektir. 
Bu layiha da lstanbul Belediyesinin hazırladığı"ve Daimi encümen tara
fından kabul edilen yardım esasları ve menbaları bulunmaktadır. Mec· 
lisin Öniimüzdeki faaliyet devresinde bu ·kanun layihasının müzakere 

edilip çıkacağını zannetmekteyim. 

Ahşap evlerin istimlaki için henüz bir kararımız mevcut değildir. 
Maamalih belediye kendi mevzuat ve imkanı dahilinde buna lüzum 
gördüğü takdirde parça parça yahud muayyen blokları istimlak ede
bilir. Öyle zannediyorum ki, bu gibi istimlak muameleleri de icap edin

ce belediye tarafından yapılmaktadır. » 
Vekil, bugünkü mahalle teşkilatının değiştirilmesinin bahi• mevzuu 

olmadığını ilave etmiştir. 

Mahkômlar ziraat işle -
rinde çallştınlacak 

lstanbul - Şehrimize gelen 
Adliye Vekili B. Hasan Menemen· 
cioğlu adliyede tetkik ve teftişler
de bulunmuş, gazetecilere beya· 
nat vermiştir. Vekil demiştir ki: 

- " Mahkemelerin faaliyetini 
memnuniyete şayan gördüm. Va· 
kit buldukça sulh mahkemelerini 
ve lstanbul ve Üskbdar ceza ev
lerini de göreceğim, Müsait zaman 
geldiği vakit inşası mukarrer olan 
adliye binası projelerini de tetkik 
edeceğim. Ve bu zaman hulul e
dince inşaata derhal başlanılması 

için lazım olan hazırlıkların ikma

line çalışacağım. 
Buradan lmralı'ya giderek lm

ralıdaki çalışmaları yakından gö
receğim. Ve yeni mahsul idrak e• 
dildlti için, oraya 1rönderilmiş o· 
\an biçme ve harman makineleri· 
nin çalışma tarzlarını göreceğim. 

lmralı ceza evi bekleJiğimiz neti

celeri tahakkuk ettirmiştir. Bundan 

çok memnunum. MalOm olduğu Ü· 

zere burada 800 kişi çalışmakta· 
dır. Bunların içinden hiç biri ora-

ı da tesis edilen nizamı ve istenilen 
faaliyeti bozacak hiç bir hareket· 
te bulunmamıştır. Bunun gibi. Zon
guldak kömür havzasında ve Ka· 
rabbk sahasında çalıştırd1klarımız 

da ayni şekilde sakin bir halde 
çalışmaktadır. Adliye Vekaleti bu 
teşebbüslerin çok iyi neticeler ver
diğini gördüğü için ceza evlerin
de bulunan mahkumların büyük 
bir kısmını gene ziraat işlerinde 

çalıştırmak için pek yakında top
rağı çok verimli olan Muğla vila

yetine sevkederek orada Ziraat Ve
kaletinin işletmekt6 olduğu arazide 
çalıştıracaktır. Bunun gibi, birkaç 
zirai müessese daha vücude geti
rilebildiği takdirde, uzun müddetli 
mahkumlardan hemen hepsi açık 
havada çahttırılmış ol8caktır. 

Şimdiye kadar benim temas 
ettiğim mahkumlar Hlışmak için 

büyük arzu g österiyorlar. Adliye 

Vekaleti de bunları çalışma fazi

letinden mahrum etmemek için e· 

• !inden gelen gayreti sarfetmekte-
dir. ,, 

Zirat bankası dogrudan doğruya 
müstahsilden-pamuk alacak 

Ankara: - Ziraat Bankası pa- \ B k k l u sene pamu mınta a arın-
muk mahsülümüzün kıymetini mu· d k" · b"" . . . a e ımın uyük bır kısmı Akala 
halaza etmek ıçın bu yıl da pa- ve Klevland gibi iyi cins tohum· 

larlayapılmış olduğundan, mahsul ga· 
yet iyi vasıfta ve rekolte itibariyle 

de zengin bulunmaktadır 

muk mıntakalarında doğrdan_ doğ· 
ruya müstahsilden mübayaatta bu• 
lunmağa karar vermiştir. 

Banka bu hususta alakadar 
şubelere icap eden direktifleri ver-

miş ve şimdiden hazırlıklara baş· 

!anmasını bildirmiştir. 

Veklılet pamuklaın toplanma

sıyle işlenmesinde kullanılan bazı 

makineleri şimdiden Ege ve Ada
na mıntakalarına göndermiştir. 

•• •• •• •• 
gorunuşu 

Üçüncü haf
ta sonunda 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK A imanların 

Sovyetler 
Birliğine karşı giriştikleri taarruz 
uçuncü haftasını doldurmuştur. 

Bu müddet zarfında Almanlar 
bir yıldırım harbi yapmakta olduk
ları hissni .vermeğe çalışmışlarsa 

da elde ettikleri muvalfakiyet
lerin derecesi, ve bilhassa, bu .. 
nun Sovyetler birliğinin [nüfusu
na, arazisine ve kaynaklarına nis· 
beti, aksi kanaati temin eder 
mahiyettedir. 

Almanların şimdiye kadar 
elde etmiş oldukları yerler, Po
lonyanın taksimi neticesinde Sov
yetlerin eline geçen parçadır. 

Buna bir miktar da beyaz Rus
yadan ve Ukraynadan parçalar 
ilave edilmiş, ayrıca, Letonya ile 
Litvanya da Almanlar tarfından 
işgal olunmuştur. Fakat buraların 
müdafaası henüz tamamlanmamış 

yerler olduğunu hesaba katmak 
lazımdır. 

Üç halta zarfında Almanlar, 
büyük kayıplar bahasına Stalin 
hattının önündeki sahayı temizle
mişlerdir. Filhakika Sovyetlerin 
kayıbı da, Alman iddialarına gö
re ihmal edilir bir yekOn değil

dir. Alman tebliğine göre, alınan 

esirlerin miktarı 400 bini geç· 
miştir. Fakat bu miktar Sovyet

lerin şark cephesinde Almanların 
Önüne diktikleri rakamın ancak 

onda biri kadardır. ihtiyatlar 
bittabi hesaba katılmamıştır. 

Stalin hattı önünde 
B undan sonra her şey Stalin 

ballının, yani Dniyeper'le, 
bu nehrin mansabından, Finlandiya 
körfezine kadar uzanan müdafaa 
!!ephesinin mukavemet derecesine 
bağlıdır. Bu müdafaayı bazıları 

Fransada Somme nehri üzerinde 
yapılan Fransız müdafaasına ben· 
zetmektedirler. Fakat bunun o 
müdafaa ile hiç bir alakası yok
tur. Çünkü Almanlar garp cep· 
hesinde Fransız müstahkem hat· 
larının bir kısmını yararak, bir 
kısmını da arkada !:ıırakarak Som
me nehrine kadar ilerlemişlerdi. 

Halbuki şimdi, doğrudan doğruya 
kati müdafaa ile karşılaşmışlardır. 

Zaten Sovyetler, hatlarını 

burada tesi~ etmekle, bir taarruz 
olursa, buraya kadar çekilebilecek-

[Deflamı üçüncüde[ -Volganın garbinda Kalmuldar, 
Mongollar yaşar. Daha ileride Ya
kut'ar, Boryanlar, Taygalar vesaire 
bulunur. 

Çarlar bütün bu muhtelif ırk 
ve milletleri Ruslaştırmak istediler, 
muva!lak olamadılar. Sovyetler her 
birinin kültür ve milli hususiyetle· 

rini muhafazaya itina etti. On üç 
büyük Cümhuriyet vücuda getirdi. 
~unları da ayrıca dillerine ve mil -' 
lıyetlerine göre daha küçük Cüm
huriyellere ayırdı. Mesela, Buryan 
Cümhuriyeti yalnız 180 bin nüfus
tan mürel<keptir.i 

. 
KALDIRIMLARIN KOKUSU l 

• Sovyetlerin tabii serveti : 

Bu büyu"·k d"" b"" . . unya, ta 11 zen-
2ınhkleriyle me•hu d D"" 

d k 
, r ur. un-

ya a çı an petrolün - . d . . . . yuz e 37 sı, 
demır madenının yüzde 58 . 
Patars'ın yüzde 83 ü 1 f 

1
' sel de 

60 M 
, 0 • orun yüz-

de ı, anganezin .. d 

k
- .. .. .. d 15 . yuz e 75, 
omurun yuz e ı, Sovy t R e US• 

yada çıkar. 

SenedenUseneye san•yileştiril
mekte olan ral havalisinin inanıl
mıyacak derecede zengin kaynak
lara sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu 
tabii servetlerinin zenginliği bakı
mından ancak Şimali Amerika dev. 

Jetleri Sovyetlerle mukayese edi· 

le bilir. • Sovyetlerin askeri 
Kudreti 

ikisi ortası sesin sahibine - Sen de 
böylesin ... 

On 

Kekemeye - Sen de ... 

Onaltı saat mı didiniriz ? 
çift mi çıkarırız?: Ala ... 

Ala ... 
Kallanın 

hi•sesine düşen yüz otuzbeş kuruştan 
fazla mıdır?: Hayır ... Ya ötekilere düşen?: 
Otuz, kırk, elli, bilemedin altmış kuruş .. 

Bu da hergün olsa, öp de başına koy .. 
Ya, işsizlikten (bugün gezin, dolaşın 1 ) 

diye daha dükkana girmeden ters yüzüne 

çevrildiğimiz sabahları ne yapalım? ... Us
tanın da hali bizimkinden katbekat kötü

dür hani ..• Bok üstün bok, yaz elendi yaz ... 
On çift, yirmi çift çıkarır, kavala teslim 
eder ... Artık günlerce bekle babam bek· 
le ... Kendine daha fazla kazanç getiren 
çürük haramahnı yutturmak varken, se
nin elinin emeği, gözünün:nurile diktiğin
amma biraz pöhalıya mal ettiğin • kun· 
duranı hangi kaval satar? 

Haa? ... Sorarım· size ... 

Dertte bir mi y•?I Dükkanının önüne 
külüstür bir cam koyarsın.~ Rap der be· 
lediye memuru çıkar gelir ... Ne o?· Vit· 

rin vergisi ... Kapının üzerine adını. sanını 
yazıp bir teneke asacak olarsun: Tabela 

vergisi ... Senden daha çok yağmur, dolu 
altından kaçanların işine yarayan ötesi 

vermeğe mecbursun ... Maarif, yol, kaza~ç, 
tanzifat, tenviriye ... iyi, boş aroma, gun-

d .. ı d - 00altı saat -e • gun ıem e ne gun: 
bir lirayı güç bela doğrultan işçiyle, se-

kiz saatte kazancını vızır vızır elliyi bul
duran patronun vergisi arasında bir nis
bet olsa! ... Ne gezer?! •.. 

Amelikada her zanaatkar, senenin 
bir ayında tekmil hasılatını vergi borcu 
diye hükOmete bırakırmış •.. Her esnaf, 
kendi cirmine göre ... Çok kazanan , 
çok ... Az kazanan, az •.. 

( Yumruğunu, hızla, çıkık göğsüne 
indiriyor.) Biz Volga mahkumlarıyız •.. 
Gördünüz müydü siz 0 (ilimi? .•. Hani bir 
sürü «biçareleri» toplayıp Volgada işli· 
yen gemilerin en alt katına yerleştiriyor· 
lar ..• Ayaklarına zincir vuruyorlar... Sa
bahlardan gecelere, gecelerden sabahla· 
ra kadar, kamçı altında susuz ve aç açı
na kürek çektiriyorlar... Gören var mı 

içinizde bunu?! 

Kalın ses - Ben gördüm ..• 
ince ses - Ben gördüm ... 
Biraz daha kalın - Ben gördüm ..• 
Biraz daha ince - Ben gördüm ... 

ikisi ortası - Ben gördüm .•. 
Kekeme - Be •.. be ... ben ..• de ... 

Kanbur kalfa - işte biz Volga mah. 

• 

YAZAN: Reşat Enis =====-' 
tavan arasıdır .•. Cılız bacaklarımız sözüm 
ona prangasızdır ... iş olurda üstüste çalı· 

şı~sak .. -~üneşi, çok kere, haftada ayda 
bır gorurüz ... Geç, çok geç vakit, evi· 

n~ • o da eğer varsa - döndüğü zaman 
çokecek bir sofra bulanımız parmakla 

gösterilir ... Çogumuz, yavan ekmegi dür· 
tecek katığı bile hazan bulamayız ... Ben 
böyltyim ... 

• 
Kalın sesin sahibine - Sen de böy-

lesin ... 

ince sesin sahibine _ Sen de böy-
lesin ..• 

Biraz daha kalın sesin 
Sen de böylesin ... 

Biraz daha ince sesin 
Sen de böylesin ... 

ikisi ortası sesin sahibine 
böylesin ... 

Kekemeye - Sen de ... 

sahibine 

sahibine 

- Sen de 

Kanbur kalla lafı bitiriyor: 
- uııııı 
diye, 

Sonra : 

geniş bir soluk salıveriyor . 

konuştuk, Ömer Elendi ... 
bize de elli paralık domuz 

kara, nasırlı ellerin sahipleri, şimdi biri
biri ~rkasından, teker teker dönüyorlar •.. 
Hepsı de ayni şeyi mırıldanıyor ... 

Kalın ses - Volga mahkOmlarıyız 
biz ... 

ince ses - Volga mahkumları ... 
Biraz daha kalın - Volga mahkum

ları ..• 

Biraz daha İnce - Biz Volga mah
kumlarıyız ..• 

ikisi ortası - Volga mahkOmları ..• 
Kekeme - Vo ... Vol... Volga ... mab ..• 

mah ... mahkum ... la ... la ... rı ... 
Kalalarında aynı düşünce kımıldanı· 

yor: 
- Kahrolsun makine... Otuzumuzun, 

kırkımızın bir haftada güç çıkardığı işi 

bir günde çıkaran, bizi süründüren fabri
ka kahrolsun, .. 

Onların sefaletinde ne makinenin, ne 
fabrikanın suçu vardır. Günde on altı 
saat çalışan, on çift kundura çıkaran ve 
bir lira kazanan işçi, içtimai kanonlarıuı 
makineciliğin ilerleyişine uydurmayan ce· 
miyetia kurbanıdır ... 

Ömer efendinin dükkanında yenı 
müşteriler .. 

k 
Kırk paralık raspa ... 

Bıça çentikleri kundura boyalarile - Altmış paralık boya ..• 

- Çok 
Ver şuradan 

kılı ..• 

dolmuş, kimi ulak, kimi tombul • fakat 

berisi delik dükkan saçağının verrlsini 
s ovyet Rus yada h e r J e n e 

2,000,000 kişi ıilah altına alınır. 

kOmlarından da beteriz •.. Çalıştığımız yer 
ya bodruma benzer bir odacık, ya bir çoğu sııka • ve hemen hepsi buruşuk, ( Devamı var \ 

...... ~.._------------------------~ 
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- Yok be; ona'raport derler. 
Bu !aport lransızca baba demektir. 

- Ya .. 
- Evet; şimdi karşındaki sa-

lar, çilingir sofrasını şenlendiriyor
lar. içlerinde kadeh yerine limon 
kabuğu, kahve fincanı kullananlar 

da var. 

loz Alaman mı?. Laporten dersin; 
şıpınişi anladı, gitti .. 

- Neyi anladı? 
- Şayetleyim " liiporten der 

Ahmet Arkuda est,,!dersem, senin 

ayı oğlu olduğunu .. 
Bu akşam da vapurdaki vazi

yet bu .. Zaten son inkılaplarla ca· 
miamızın şekli, çehresi, bünyesi, 
manzarası değişinciye kadar bu 
vaziyet klasikti. Atatürk bizi ne
reden aldı, nerelere götürdü? .. Ö
lümile hepimizi ciğerlerimizden ya~ 
ralıyan bu eşsiz adam, ağbani sa· 
rığı melon ş•pkaya tahvil mucize
sini göstermiştir. Bu mucize lsa 
peygamberin körün gözünü açma
sından daha ehemmiyetli, daha a
zametli; çünkü daha şümullüdür. 
lsa bir adamın kör gözünü açarak 
ona muhitinin hareketlerini göster
di; Atatürk ise koca bir milletin 
gözlerini açarak ona dünyayı, dün~ 
yaya da onun cevherini gösterdi. 
O kör günleri bilmiyen Ciimhuri
yet devri gençliği bugünün şaşaalı 
hüviyetine katiyen bizler kadar nü

fuz edemez. 
Fesin halini düşününüz: Saksı 

gibi bir şey; üstünde bir ibik, ibi
ğin ucuna fesin arkasında sallanan 
bir püskül bağlanmış. Kalıpçı dük
kinına gidersiniz. Herif fesi alır. 

Püskülünü çıkardıktan sonra " A 
mel'un şeyi .. Türkün başına nasıl 
musallat oldun,. der gibi iki avu
cunun ortasında avkaladıktan son· 
ra mükemmelen döver .. Sonra ağ· 
zına aldığı suyu fesin suratına püs· 
kürük şeklinde tükürür; tekrar av
kalar ve sıcak kalıba geçirir .. Ka· 
lıp bir numara fazla, bir numara 
eksik olmuş; ehemmizeti yoktur. 
Fazla olmuşsa kulaklarınıza kadar 
geçen fesle aldığınız biçime, ayna· 
da, enayi enayi . baktıktan sonra 

on parayı ödersiniz: eksik olmuşsa 
karnaval bayramını beklemeğe lü· 
ıum görmeden sokağa fırlarsınız .. 

Bu fet başlarımızda, bjr an i

çinde medeni serpuşa, şapkaya ta-
~ havvül etti. Yaşayış tarzımız de
ğişti. K'!dınlarımız; esaretin, geri
liğin, bedeviyetin, iptidailiğin nok· 
sansız alômeti olan çarşafı atarak 
ortaya çıktılar. Tramvaylardan, va· 
purlardan maskaralık perdesi kalk· 
lı. 

Bütün bunları yapan adam o 
idi, Biz onun sayesinde hürriyet 
havası, medeniyet havası, insanlık 
havası teneffüs attik. Türkiyeyi ku· 
ran, bize Türklüğümüzü öğreten o. 
dur. Onu inkar eden namusu, fazİ· 
leti ahlakı inkar eder. Atatürkün • 
her eseri üzerinde titizliğimizin en 

Şu taraftan acibüşşekil, keri 
hül manzar bir herif eşek aoırtısı

na '' Tinorosi,, nin konseri dedir
tecek kadar bed bir sesle böğürü· 
yor. Güverte yolcuları sesin ve ga· 
zel okuma şivesirin bu derece mili· 
hişiııe hiç tesadüf etmemiş olacak
lar ki herife istikrahla bakıyorlar. 
Bildiğimiz " ahbab kaçıran,, ma
kamı bunun yanında "ferahfeza ka

lıyor. 
Herif, bel kalınlığındaki sesi· 

ni keser kesmez demin Fransızla 
konuşan Ali, yanındaki delikanlıya 
hitap ediyor: 

- Ahmed 1. Herif amma hı· 
yariılen okudu be.. Şöyle bir do
laş da gazel nasıl okunurmuş an· 
lasın ... 

- Geç be Ali ağabey sen de: 

sırası mı şimdi?. 
- Sırası ya .. Elin kartalozu

nun altında mı kalacak bizim pa

reya? 
Vallahi Ali ağabey; sesim 

kısık .. 
Nazlanma 

tüm 1.. Şimdi ben 
rürsün. 

ulan tümbütü
çıkarım da gö-

Derken bu defa da Ahmet 
başlıyor. Gözler yerde ve yumul· 
muş; sağ elin şahadet pumağının 
ucu kulak deliğinde; tertip hafif
ten: 

Adam aman dertli koyun 
Acemi kasap elinden ne çe· 

ker dertli koyun 

Ben bu dertten ölür ise 
Adımı Dertli koyun 
Sağdan, soldan "Ya~a,, sesleri 

·'nurolu takdirleri; ''Dert görme,, 

temennileri. 
Ahnıedl.. 

- Buyur Ali ağabeyi .. 
- Biraz tizden okıımazsan Ö· 

lümü öp! 
- Allah göstermesin Ali ağa· 

bey .. 
Bu defa, baş enseye 1. daya• 

nıyor; okuyuş tiz perdtdendir: 
Adam aman yer beni 
Bu dert asla iflih etmez 
F ece gündüz yer beni 
imdadıma yetiş zalim 
Yiyecektir yer beni 
Üç Fransız tayfa, merakla, pa

reyanın başında ayakta duruyor. 
Ali ağabey, Ahmedi işaretle soru· 

yor: 
- Müsü 1 Koman? 
- Le dan nespa? 
Ali Ağabey Fransızın "dişleri 

değil mi,, sualini bittabi ters anlı· 
yor: 

/Devamı var} 

BUGÜN 

Rusya'da Ruz ve it 
Milli mUdafaa için 
8 milyar dolar tah· 
sisat istedi 

-3 Başku- Amerika 
Şimali lrlanda ve 
lskoçya'da üsler 
mi ıturacak? 

Vaşigton l'l (a. a)- B. Ruz. 
velt bugün donanma ve deniz 
komisyonu için 3.323.000.000 do· 
far tahsiıat istemiştir. 

Dün ardu için istenilen 4.770 
000.000 dolar tahsisat ile birlik. 
te bu rakam son 24 saat zarfın. 
da müdafaa maksadile istenilen 
tahsisat miktarını 8.093.000.000 
dolara iblağ etmektedir. 

Bu talepte donanma için 1. 
625 .000.000 dolar vardır. Bunun 
400 milyonu hük6mete veya eş
has.c. ait ticaret vapurlarına mü
dafaa tahsisatı içindir. 

Bugünkü matbuat konleran-
. h "B t' sında reisıcum ura unun ıca-

ret vapurlarının silahlandırılması 
demek olup olmadığı., sorulmuş. 
tur. B. Ruzvelt bu cihetin düşü. 
nülmediğini, paanın mıknatıslı 

mayolara karşı kor~nma _ ~e~is~tı 
gibi tesisata sarfedılecegını bıl. 
dirmiştir. Bazı hususi vapurların 
donanmada kullanılacak surette 
tadili de derpiş edilmektedir. De
niz komisyonu için 1.698.000.000 
dolar istenmiştir. 

Reisicumhur bu paranın mü
him miktarda yeni gemi için sar. 
{edileceğini bildirmiştir. 

B. Ruzvelt, icar ve iare proğ
raroı için yeni bir tahsisat lale. 
binin de hazırlanmak üzere oldu. 
ğunu ve fakat bu talebin bu haf. 
ta zarfında kongreye verilmesi 
muhtemel olmadığını ilave etmiş
tir. 

Mısır'• sel halinde harp 
malzemesi geliyor 
Londra: 12 (a. a.) - Royter 

ajansının garp çölünde)ti hususi 

muhabirinden: 

Libyadaki sükunet bu harpte 

ilk defa olarak geçen büyük harp· 

dekine benzer şartlar ihdas eyle

miştir. Biri birinden ayrı ve arası hiç 

bir tarafa aid olmıyan uzun ve 
karşıhkh siperler, iki tarafın siper
leri arasındaki bu sahada geceleri 

devriyeler dolaşmakta, çarpışmalar 

olmakta ve keşif hareketleri ya· 

pılmaktadır. Arasıra da şiddetli 
topçu ateşleri olmaktadır. 

lngiltere'den ve Amerika'dan 
Mısır'a sel halinde tanklar, tayya
reler ve toplar gelmektedir. Bu~· 
farın nasıl kullanılaacağını mu· 
kemmel surette bilen fenciler ve 
muallimler de gelmektedir. 

Mısır'ın müftafaası hususunda 

hiç bir egdişeye mahal olmadığına 
en bedbinler bile kanaat getirme-

lidir. 

mandanlık -2 günde 179 
Alman Tayyare

si tahrip edildi 
Almanlar, cepheyi ya
ramazlarsa mahvola· 
caklarını anlamışlar 

Moskova 12 (a.a) - Tas ajan· 
sı bildiriyor: 

Askeri harekat başlıca üç is
tikamette devam ettiğinden milli 
müdafaa komitesi düşmana muka
vemet için 3 başkumandanlık teş· 
kilini umumi karargaha emretmiş
tir: Şimali garbi, garp ve cenubu 
garbi başkumandanlıkları. 

Şamali garbi kuvvetleri başku
mandanlığına mareşal Voroşilof, 

ve garp kuvvetleri başkumandan· 

lığına müdafaa komiseri mareşal 

Timoçenko ve cenubu garbi başku
mandanlığına mareşal Budiyeni ta· 
yin edilmişlerdir. 

Her üç mareşal da kıtalarının 

kumandasını deruhde etmişlerdir. 

Sovyet tebliği 
Moskova 12 ( a.a ) - Sov· 

yel tebliği: 
11 Temmuzda cephede mühim 

bir değişiklik olmamıştır. Hava 
kuvvetlerimiz mütemerkiz darbeler
le düşmanın zırhlı ve motörlü cü
zütamlarını imha etmiş, düşman 

hava kuvvetleriyle tayyare meydan
larına taarruzda • bulunmuş ve 
Plueşti'yi bombardıman eylemiştir. 

Hava kuvvetlerimiz 9 ve 10 
Temmuz tarihlerinde 179 düşman 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 
Mareşal ManntJrhagm'ın 

emriyevmisi 
Helsinki 12 ( a.a ) - Finlan

diya orduları başkumandanı mare

şal Mannerhaym şu em•iyevmiyi 

neşretmiştir: 
« 1918 istiklal harbi esnasın· 

da Kareli ve hudud Finlilerine de
miştim ki: ( KareJi ve hudut Fin
lileri kurtulmadan kılıcımı kınına 

koymıyacağım. ) ()olar bu vaidin 
tahakkukunu 22 sene beklediler. 
Finlandiya karelisi df': kış harbinden 
beri bir buçuk senedir bunu bek 
fiyordu. 

Yine bir gün geldi, Kareli 
ayaklandı. Saflarımız arasında onun 
taburları hareket ediyor. Önümüz
de Karelinin hüriyeti ve Büyük 
Finlandiya bizi bekliyor. 

Vaşington: 12 (a. a.) - Ga· 
zeteciler toplantısında, Şimali Ir
landa'da ve lskoçya'da Amerikan 
üsleri kurulacağı hakkındaki ha· 
berlere dair Ruzveltten bazı su· 
aller sorulmuştur: 

Bir gazeteci, Ayandan Viyle
rin beyanatının hariçte akisler 
yapmış olduğunu söylemiştir. Ruz· 

velt demiştir ki : 

"- Bütün yapılanlar ya doğ· 
rudan doğruya lngiliz hük6meti 
tarafından yapılmakta ve yahut 
d:ı icar ve iare kanunu mucibince 
icra olunmaktadır. Eğer Ameri· 
kalılar bütün dünyada lngilizler 
için çalışırlarsa ve Amerikan çeliği 
Kanada, cenbi Afrika ve Allah 
bilir daha nerede kullanılacak o
lursa buna hayret etmiyeceğim.ıo 

Almanlar 12 lngiliz 
tayyaresi düşürdüler 

Berlin: 12 (a. a.) - D. N. B 
ajansının öğrendigine göre, dünkü 
gün lngiliz hava kuvvetleri garpte 
işgal altında bulunan topraklara 
yaptıkları mükerrer taarruz teşeb
büslerinde 12 tayyare kaybetmiş 
!erdir. 

Ticaret vekilleti ayak
kabı pençe fiyatını 

tesbit ettirecek 
Ankara - Ayakkabıların pen

çe fiyatları son günlerde bariz bir 
surette yükselmiştir. Bunda harp 
vaziyeti dolayısiyle kösele fiyatla· 
rının artmış bulunması da amil 
olmakta ise de pençe fiyatlarının 
tespiti kundura tamircilerinin tak· 
dirine bırakılmış gibidir. 

Bu işin bir ihtikir muzuu teş
kil etmemesini temin maksa-.:liyle 
pençe fiyatlarının tesbitine karar 
verilmiş ve Ticaret vekaletinin ala
kadar dairesi bu hususta hazırlık· 
!ara başlamıştır. 

Kösele fiyatları ve pençe işle
rinde imal ve işçilik masrafları tet
kik olunacak ve bu tetkiklere göre 
ayakkabıların boy ve cinslerine 
göre pençeleme fiyatlarının izami 
hadleri tesbit edilecektir. 

Tesbit olunan bu fiyatlar tamir
ci dükkinlarında liste halinde ası
lacak ve bu suretle halkın aldatıl
masına imkin verilmiyecektir. 

Tren bir adamı par· 
çalayarak öldürdü 
Ceyhanın Yaslıca köyü Boz. 

büyük mevkiinde tren bir adama 
çarpmış ve öldürmüştür. Yapılan 
tahkikatta, kazaya uğrayanın, Dört· 
yol'un Büyükçaylı köyünden Durdu 
oğlu Mustafa Telli olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

Askerler; geçeçeğiniz toprak anhmakta ve pek müheyyiç olmak. 
mukaddes bir topraktır. Milletimi· tadır. 

zin kaniyle yoğrulmuştur. Sizin za· Nazi zimamdarlarının, lngiliz 
feriniz Kareliyi kurtaracaktır. icra· tayyarelerinin gittikçe sıklaşan a-
atınız Finlandiya için büyük ve kınlarının halkın maneviyatı ü:ı;e-
mes'ut bir istikbal kuracaktır. » rinde bıraktığı tesire rağmen elle-
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Bir haftahk vazi· 
yetin kuşbakışı 

görünüşü 
(Baştarafı ikincide) 

!erini evvelden kabul eylemiş bu· 
lunmaktadırlar. Şimdi Almanlar 
bu hat üzerindedirler- Ve şimdiye 
kadar bu hatta birkaç mıntakadan 
taarruza kalkmışlar, ayrıca, D. N. B 
nin neşrettiği birkaç havadisle 
Sovyet maneviyatını sarsmak iste· 
mişlerdir. Fakat bu satırları yazdı· 
mız sırada bu hat olduğu gibi dur· 
maktadır. Yalnız merkez cephe
sinde bir kaç Kazamat Almanla· 
rın eline g-eçmiştir. 

Alman plAnı 
F akat umumi va1iyete bakıp· 

da işlerin mühim bir dur· 
ğunluk devresine girdiğine hüküm 
etmemek lazımdır. Almanlar hare· 
kellerini daima pafta pafta ikmal 
etmektedirler. Birinci pafta olarak 
bu hattın önündeki parçayı hedef 
almışlar, burada da geçen yazıla· 
rımızda işaret ettiğimiz gibi, geniş 
mikyasta esir almak ve malzeme 
imha etmek tabiyesini götmüşler· 
dir. Maksad orduyu darma dağın 

. etmek ve buradan sonra, Sovyet 
arazisi dahilinde kolaylıkla ilerliye· 
bilmektir. 

Almanların bu tabiyelerinde 
şimdiye kadar kısmen olsun muvaf· 
fak olamadıkları iddia edilemez. 
Fakat bu harp hiç de şimdiye ka· 
dar yaptıkları harbe benzememek
tedir. Sovyetlerin kayıbları dere
cesinde Alman kayıbı olduğunu 

söyliyebilmek için harp haberle
rini okumağa hacet y~ktur. 

Diğer taraftan, Sovyetler, Al· 
manların petrol istih•al edebile· 
cekleri mır.takaları bombardıman 

ederek onların bütün motörlü vası• 
talarını hareketsiz bırakmak çare· 
!erini aramaktadırlar. Eğer Sovyet 
mukavemeti devam edcek olursa, 
Almanların sayfiye harbi olarak gi· 
riştikleri bu taarruz gerek kışın 

yaklaşması, gerek ibtidai madde 
sıkıntısı dolayısile bir ştaiye harbi 
halini alacaktır. 

Suriye harekatı 

Ş ark cephesi harekatını bu 
suretle hulasa ettikten son· 

ra, bizim hemen cenubumuzda, 
kapı komuşmuzda, yani Suriyede 
de cereyan eden harekatı bahis 
mevzuu etmeden geçmiyelim : 

son haddile titremeliyiz. Onların 
şu veya bu suretle ·bozulması şöy· 
le dursun - incinmesine tahammül 
etmemeliyiz. Türk hiç bir zaman 
nimet kafiri olmamıştır. 

13 Temmuz 
PAZAR 

Çörçile atfedilen Rusların vaziyeti iyi rinde mevcut bütün malzemeyi kul-
Londra 12 [ A.A. ] - Times !anacakları _ tahmiıi edilebilir. 
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Suriyede lngili7 ilerleme.si karşı· 
sında panik başlamıştır; fakat bir 
mütareke akdedilmesi de imkansız 
bir hale girmiştir. Bunun sebebi, 
Fransa ile Almanya arasındaki 
işbirliğini baltalamaktır. lngilizlerin 
teklillerini Vichy hüküme.ti çok 
ağır bulmuştur. Çünkü general 
Katru ile müzakereyi kabul 
ederse, de Gaulle'cilerle karşı kar
şıya gelecek ve onları adeta meşru 
bir hükOmet olarak tanımış ola· 
caktır. Bunun Vichy hükümetinin 
prestijine vuracağı darbeyi dü
şünmek lazımdır. Bundan sonra 
lngilizler Beyrut limanında bulu· 
nan harp gemilerinin teJlimini is
temiştir. Eğer Vichy bunları ve· 

recek olursa, o zaman Almanlar· 
dan esirgediği donanmadan bir 
kısmını lngilizlere teslim etmiş 
vaziyete girecek, ve bu tabiatile 
Alman - Fransız işbirliğini boza. 
caktır. işte bundan dolayı, Vichy 
hükOmeti zaten çığrından çıkmış 

olan Suriye işini olduğu gibi ipka· 
ya karar vermiştir. Bundan sonra 
söz ilerleyen müttefik kuvvet· 
lerindir. 

Atatürkün beğendiği her şey 
güzeldir. Bu " Atatürkün beğen· 
diğ'inin başka türlüsü L çirkindir " 
demektir. Atatürkün beğendiğinin 
güzelliği derhal görünür. Fakat o· 
nun beğendiğinin başka türlüsün· 
deki çirkinliği veya beğenmediğin· 
deki fazih müstekrehliği ancak çok 

' dikkatli gözler derhal görebilirler. 

Ekseriyet bu çirkinliğin derecesini 

zamanla takdir eder, görür. 
Atatürl..ün beğendiğinin güzel 

oluşuna, başka hiçbir sebep olma· 
sa dahi, onun beğenmesi kafidir. 
O adam ki bütün memleket zifiri 
karanlık içindeyken aramızdan nu· 
rani bir sütun halinde yükseldi ve 
bize ışık, ümit, benlik verdi; ölün
ceye kadar ne yaptıysa mutlaka 
iyi ve güzel yapmıştır. 

Eseri; sizden, bizden, yani bü· 
tün milletten mürekkep olan eseri 
meydanda duruyor. 

Onun çizdiği hattan zerre ka
dar inhiraf göstermiyelim; hüsranla 
karşılarız. 

Evet; vapurun soldan birinci 
mevki kısmı olan a m b a r içi 
ve ambar üstü mühim fa. • 
aliyetlerin sahnesi halinde ... Yer 
yer, öbek öbek otu;an akşamcı· 

-

Bir tashih 
Dünkü sayımızın üçüncü sahi

fesinde •Muhsin E.rtuğrul'un açık 
mektubu dolayısile~ serlevhalı ya· 
z.unn imzası sehven unutulmuştur. 
Yazı, B. Remzi Ayhan tarafından 
yazılmıştır. 

YIL: 1941 • A Y:7 Güo: 194 Hızır 69 bir mUlilkat gazetesinin Stokholm muhabiri Al· Times ·gazetesinin askeri eks· 

Londra: 12 (a. a.) - Taymis mantarın ağır zayiat verdiklerini perine göre, Rus cephesinde ya. Rumi l~S7 • Haziran 30 
gazetesi, Alman propgandasının yazmaktadır. kındı. harekatın bir durğunluk dev· 

J 
iddiaları hilafıua olarak Afmany•: Almanların cepheyi yaramadık· resi geçireceği henüz söylenemezse 

Hiuô U60· Cemulilllhlr 18 

1 ;!~e Nöbetci eczane nın dünya haritasından silinroesı farı takdirde mahvolacaklarını an- de Kızılordu daha on gün muka· 
- d 1915 de lamışlardır. Alman halkı, söylendi· vemet ve darbeler indirmeae de-

lazımgeldiği hakkın a ., Fuat Eczanesi Çörçil'in hiç bir mülakatını neşret· ğine göre, yaralı trenini görerek vam edecek olursa bu mukavemet 
( Yeni postane Yanında ) memiş olduğunu yazmaktadır. Alman zayiatının ağır olduğunu pek uzun bir zaman sürecektir. 

~~~~~~==;;;~~;;;;;~;::::::::.==========~~========' 

Cep Radyo Hesriyat Cihazları 
Radyo Korporeyşın of Amerika » reisi· 

nin bildirdiğine göre, yakında herkesin şahsi 
radyo neşriyat cihazı olacaktır. Radyo dalga· 
!arının kilometre uzunluğuna göre parçalan· 

ması herkesin « abonman dalgası » olmasına 
yarayacaktır. Bu suretle milyonlarca insan, ya· 

pılacak cep neşriyat cihaziyle yüzlerce kilo
metre uzaklıkta bir akraba!l veya dostu ile 
istediği anda konuşabilecektir. 

Kıllı elin 
s ı r r ı 

yecanlı zabıta 

meraklıdır. 

• Nevyorkta Brooklyn'de O· 

turan ihtiyar Madam Benia 
Hebalant, vaktini geçirmek 
için koltuğuna gömülerek he· 
romanları okumağa çok 

Bundan bir ay evvel ihtiyar kadın, koltU• 
ğunda oturarak meşhur zabıta romanları mü· 

ellili Edgard Vallece'in « Kıllı el » ünvanlı 
romanını okurken açık duran penceresinden 

bir gürültü işitmiş ve o tarafa bakınca, pen· 
ceerden odaya doğru kıllı bir elin sarkmış 

olduğunu dehşetle görroüştür. 
lht. k d bu manzara karşısında ne 

ıyar a ın d , . 
yapacağını şaşırroıştır· aıresı beşinci katta 

bulunduğu cihetle bu kıllı el sokaktan yukarı 
tırmanan bir hırsıza aid olamazdı. Binaenaleyh 

k polise h b · t' derhal telefonu açar• a er vermış ır. 

Biraz sonra apartımana gelen polisler, pence• 
redeki kıllı elin esrarını aydınlatmışlardır. 

Civar apartımanlardan birine giren hırsız, 
zabıtac• takip edilirken yaralanmış ve dam· 
dan kaçmak için su borularına tutunarak aşa· 
ğıya inmek istemiştir. Fakat hırsız ihtiyar ka
dının odasının yanındaki borudan a§ağıya iner· 

ken, can vermiş ve eli açık duran pencerede 
•arkık kalmıştır. • 

B ki · Southampton berber
e enmtyen !erinden Rişar Siley, hiç 

ümidi olmadı&'ı halde miras 
birdenbire zensrin olu

vermiştir. Son zamanlarda ölen emekli bir 
albay, berbere 2,500 lngiliz lirası miras bırak
mıştır. Emekli albay vasiyetnamesinde, sene· 

lerdenberi berberin, bıyıklarındaki ağarmış 
kılları meharetle kestiği cihetle, kendisine min· 
nettarlığının bir nişanesi olmak üzere serve
tinden 2,500 lngiliz lirasını miras bıraktığını 
yazmıştır. 

Berber Siley, hiç bir zaman bu mirası 
beklemediğini esasen emekli albayı traş 
ettikçe, Hç bir müşteriden görmediği seha· 
vetle hizmetinin ödenmiş olduğunu söylemiştir. 

Havale 
hastalığı 

• Çocuklarda havale hasta· 
lığı denilen bir nevi kemik 
hastalığı vardır. Ekseri yavru· 
ları alıp götürür, bazılarını da 

felce uğramış gibi bir hale getirir. Nevyork· 
taki Tıp akademisinin son yaptığı araştırmalara 
inalımak lazımgelirse, çocukların yüzde 95 ine 
küçüklüklerinde bu havale illeti mutlaka ge· 
lirmiş. Fakat bazılarında büyük tesirler gös· 
termesine rağmen ekseri yavru]arda hissedil~ 
meden geçermiş, Ancak binde bir küçükte 
ölüme sebebiyet verirmiş. Şükredelim ki vaziyet 
böyleymiş. Yoksa düny: üzerinde insan nesli 

tükenirdi. 

lzlandanın işgali 

Bu hafta zarfında cereyan 
eden hadiselerin en mü

himlerinden biri de Birleşik Ame
rika askerlerinin lzlanda adasına 
çıkmalarıdır. Malumdur ki lzlanda 
Groenlandın şarkında ve kutup 
hattının heman altında büyük bir 
adadır. Bu suretle Birleşik Ameri 
ka Büyük Britanyaya bir miktar 
daha yaklaşmış bulunmaktadır. 
Bu hareketin neticesi şu olacaktır. 

Amerika, lngiltereye gönder• 
diği 'harp malzemesi yüklü vapur· 
lara lzlandaya kadar kendi harp 
gemilerini terfik edebilecektir. 
Çünkü kendi topraklarından yine 
kendi işgali altında bulunan top• 
raklara malzeme gönderilmekte• 
dir. 

Bu Atlantik meydan muhare· 
besinin lngilizlerin lehine inkişaf 
edebilmesini temin eden mühim 
bir merhaledir. Bundan başka 
Amerikanın lzlandanın şarkında 
100 'l . de bir kara suyunu 

mı enın 

d 
'kan konferansı karar· a panamerı . 

J 'bı'nce kendi emnıyet sa· 
arı mucı .. 
hası telikki edebilir. Biltun bu 
hukukô neticeler dışında fili bir 

/Devamı Dördüncüde} 
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YARATTIKLARI 

Eski Rusyanın ihtişam ve safahatla dolu saraylarında 
geçen ve aşk, müzik, güzellik, macera ve ihtiraslar 

Şaheseri olan 

• .... u .... • 
••• • ~. • ••• :•••-.·•.: n •• •....'!" ,.. f• 

•• 
:·ıı•--
•! l!IALAl~AVKA 
•:•;.ı --. . . . . . ..•.. ~ .... ......., ~ ... -.. ··"'•""•"'•""'•""• 

• ........ u ..... • 
Görmüş olduğu sonsuz ra§bet ve alkış üze· 
rine bir kaç gün daha temdit edilmiftir. 

Pek Yakında: 

•I I BİLLUR KÖŞK 1 I• 

Cukurova Pamuk Tarım Satış kooperatifleri 
1 

Birliğinden : 
Toplantıya Davet 

Kooperatifimizin 1940/41 birinci hesap yılına aid normal 
genel kurul toplantısı 31/Temmuz/1941 perşembe günü sa
at 15 de kooperatif merkezinde yapılacağından işbu ilan 
tarihinde kooperatifimizde kayıtlı bulunan sayın ortakları
mızın mezkür gün ve saatte toplantı yerinde hazır bulunma
larını ehemmiyetle rica ederiz, 

Ceyhan Pamuk Tarım Satış Kooperatifi -
RUZNAME 

1- Genel kurul müzakeratını idare etmek üzere açık 
reyle bir başkan ve müzakerat zabıtlarını tutacak iki zabıt 
katibi seçilmesi, 

2- Yönetim ve kontrol kurulları raporlarının okunarak 
kabulü, 

3- Bilanço ile fiat farkı hesabının tasdiki ile yönetim 
ve kontrol kurulları üyelerinin ibrası ve birinci hesap yıl:
mızdaki faaliyetimizden elde ettiğimiz safi fiat farkının ( ka
rın) Yüksek Ticaret Vekaletinin ve Birliğimizin direktifleri 
dairesinde tevzine karar verilmesi, 

4- Yönetim kurulu üyelerinden kur'a isabet eden iki 
zatın yerine gizli reyle iki asli üye ve yine gizli reyle bir 
sene için iki yedek üye seçilmesi, 

5- Statümüzün 39 uncu madddesi gereğince bir sene 
için .bir kontröl seçilmesi ve ikinci kontrolörün intihabı 
hakkının Yüksek Ticaret Vekaletine terkedilmesi, 

6- Eksperleri seçmek, işten el çektirmek, ücretlerini 
tayin eylemek hususlarında ve memur kadrolariyle yeni se
ne büdcesini hazırlayarak Yüksek Vekaletin tasdikine arzet
mek üzere birlik umum müdürlüğüne selahiyet verilmesi, 

7 Yönetim ve kontröl kurulları üyelerine verilecek hu-
zur haklarının tayin ve tesbiti hususunda Yüksek Vekaletin 
selihiyettar kılınması, 

8 Kooperatiflerimizin yeni sene iş siyasasının kanun 
ve ana mukavelename ile teşekkül maksatlarına uygun şekil
de hazırlanması vazifesinin birlik umum müdürlüğüne tevdii 
hususunun kararlaştırılması, 

9 Kooperatif ortaklarının teslım edecekleri mah -
süller mukabilinde kendilerine verilecek avansları karşılamak 
üzere birlikten istikrazda bulunmak hususunda yönetim ku
ruluna selihiyet itası, 

1 O Kooperatifimiz ortaklarının kredi ihtiyaçlarını te-
min etmek üzere birıık genel kurulunun verdiği selahiyet 
dahilinde kurulacak kredi müessesesine kooperatifimiz ma
nevi şahsiyetinin de birlik umum müdürlüğünce tayin edile
cek eşkal dairesinde İştirakinin kabulü, 

11- Ayni kredi müessesesine bütün ortaklarımızın his
sedar yazılmalarının ve şimdilik kooperatifimize teahhüt et- . 
tikleri kapital hissesinin azami nısfı derecesinde sermaye 
teahhüdünde bulunmalarının ve bu taahhüdlerini her sene tes
lim edecekleri mahsüllerin barem tutarlarının azami yüzde 
iki buçuğu nisbetinde olmak ve daima tevzi edilecek fiat 
farkından ( kardan ) mahsubu yapılmak üzere ödemelerinin 
kararlaştırılması, 

12· Birlik genel kurulunca ittihaz edilen karara tevfi
kan, teşkilat memurlarının hayat ve istikballerini temin et
mek üzere kurulacak yardım ve tekaüt sandığına birlik ge
nel kurulu tarafından tesbit edilen nisbet dairesinde iştirak 
hissesi verilmek suretiyle kooperatifimizinde iltihakına karar 
verilmesi, 

13 Statümüzün 65 inci maddesi mucibince ortaklar 
arasında açık reyle üç hakem intihabı, 

14- Kooperatifimiz memurlarından hazerde hizmeti fili
ye haricinde olarak talim ve manevra maksadiyle silah al
tına alınacaklara kooperatifimizce Yüksek Ticaret Vekale
tinin talimatı dairesinde verilecek maaş ve ücretler hakkın-
da karar ittihazı, 1005 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YAVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- AdaDA / 

BUGÜN 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

iki Heyecanlı Film Birden 

I 

Amerikanın ölüm kaynağı gangısterlerle eri modern 
kuvvetlerin ve makineleşen polisin savaşı 

Caniler Taburu 
Şimdiye kadar çevrilen /ilimlerin en heyecanlısı 

il 

Aşk güzellik sahneleriyle dolu 

Cennet Perisi 
Türkçe sözlü büyük kahramanlık filmi 

Adana Belediye Riyasetinden : 
PARKE YOL YAPTIRILACAK 

1 - Askeri tümen binası ile salcılar arasındaki ordu 
caddesi parke olarak inşa edilecektir. Kapalı zarf usulile 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştır. 

2 İşin keşif bedeli 10592.22 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 794.40 liradır. 
4 - İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 53 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - İhale 18/7/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girmek istiyen taliplerin ihale tarihin· 
den en az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne mü
racaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alma
ları şartdır. 

7 - Münakasaya girmek için teklif mektuplarını ve sair 
evrakın ihaleden bir saat evvel yani saat 15 e kadar bele
diye encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi la· 
zımdır. 

8 - Bu iş hakında fazla malUmat almak istiyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri dairesine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 3- 6- 8-10- 13 961 

Adana Belediye Riyasetinden : 
PARKE YOL YAPTIRILACAK 

1 - Elektrik şirketi binası ile salcılar arası parke yol 
inşaatı açık olarak ekailtmeğe konulmu~tur. 

2 - İşin keşif bedeli 6149.30 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 461.20 liradır. 
4 - İsteklilerin bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 

Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 30 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - ihale 18/ 7 / 941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
l 5 de B. encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihin
den en az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne 
müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası al· 
maları ilin olunur. 

7 - Bu iş hakkında fazla malümat almak istiyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya girmek 
istiyenlerinde ihale günü muayyen saatde belediye encüme
nine müracaatları ilan olunur. 

3- 6~8- 10- 13 962 

Belediye Riyasitinden: 
İtfaiye amir ve eşradı için kumaş ve dikişi müteahhide 

ait olmak üzere yirmi bir takım yazlık elbiseye açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin (kasketiyle birlikte) muhammen 

bedeli (16) liradır. 
3- Muvakkat teminatı 25,50 liradır. 
4· ihalesi temmuzun 18 inci cuma günü saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname ve kumaş nunıune~i. belediye yazı işleri ka

lemindedir. İsteyenler orada görebılırler. 
6- İsteklilerin ihale günü nıuayyen saatte muvakkat te· 

minatlarile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 4- 9- 13. 17 965 

İLAN 
Adana Beledlye Riyasetinden 

( 50000 Parke Taşı alıınacak) 
1 • Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol

larda kullanılmak üzere T oprakkale Taş ocaklarından çıka
rılmak şartile elli bin adet bazalt parke taşının mubayaası 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 487.50 liradır. 
4·- İhale 25/7/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 

de Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 • istekliler bu işe ait keşif ve şartnameyi Adana Be

lediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 33 kuruş mukabilinde ala· 
bilirler. 

6 - Fazla malümat almak ve şartnamesini görmek isti
yenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve mü
nakasaya gireceklerinden ihale günü muayyen saatde beledi
ye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

10 - 13 - 18 22 991 

Bir haftahk vaziye
tin kuşbakışı 
görünüşü 

[Baştara/ı Üçüncüde} 
netice de vardır. O da Alman 
denizaltılarının ve Alman korsan 
gemilerinin bundan sonra lzlanda-

1 yı bir üs olarak kullanamamaları
dır. işin garibi şudur ki, Amerika
nın emniyet sahası telakki ettiği 

lzlanda Almanyanın da harp saha 
sıdır. Bu suretle birleşik Ameri
kanın filen Alman harp sahasına 

Alman harp sahası da, Birleşik 

Amerikanın emniyet sahası içine 
girmiş demektir. 

Netice 

Sözlerimizi hülasa edelim: 
bu son halta zarfında 

harp mühim inkişaflar göstermiş

tir. Bu inkişaflar harbin bir sona 

13 Temmuz 1941 

doiru gittiğini (değil, daha umumi 
leşmek istidadında bulunduğunu 

göstermektedir. 
Birleşik Amerika harbin eşi· 

ğinden adımını atmıştır. Japonya 
kapıyı aralamıştır. Japonların Sov• 
yellere karşı vaktile Sovyetlerin 
Polonyaya karşı tatbik ettikleri 
usule müracaat edebileceklerini 
yani uzak şarktan bir harekete ge
çeceklerini tahmin edenler çok
tur. Çünkü eğer Almanya Avru
pada yeni nizamı tatbik etmeği 
üzerine almışsa, Japonya da büyük 
Asyada yeni nizamı kuracağını söy 
liyerek bitaraflık paktına rağmen 

kendi va>.iyetini açıkça izah el· 
miştir. 

Sibiryadan Urallara doğru ak
mak Japon planının esasıdır.Bu ba
kımdan Japon hareketi uzak bir 
ihtimal değildir. Ôyle görülüyor 
ki, 1941 kışına sulhle değil fakat 
daha umumileşen bir harble· gire
ceğiz. 

YAlllK SINIMA 
(BU AKŞAM) 

iki şaheser film birden 
1 

Heyecan, hareket kaynağı korku feUiket menbaı 

MICELLE MORGAN P. R. VILM 
Gibi iki büyük artistin yarattıkları en muhteşem film 

ŞiMAL KANUNU 
Mevzuunu hayattan, ateşini kalplerden top
layan kudretini gözlerde yaşatan muazzam 

Film 
il 

Sinemacılık dünyasında ebedi bir şöhret kazanan 
büyük Şark filmi Türkçe sözlü ve şarkılı 

Cemile Hurmalar Altında 
Charles Vanel Denise Bosc 

Gibi sinemacılık aleminin bu parlak ve sevimli yıldızları 
aşkın ebedi ve sönmez volkanları arasında yaşadığı ve 
yaşattığı büyük macera filminin her tarafı Türk müziğinin 
en güzel parçalariyle ve MÜZEYYEN SENAR'ın en 
güzel şarkılariyle süslenmiştir. 

Pek Yakında 

Deanne Durbin Sinemamızda 

İLAN 
Belediye Riyasetinden 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 takım yazlık elbi· 
senin kumaşı belediyece verilmek üzre yalnız dikişi ve otuz 
iki çift fotinin yaptırılması açık olarak eksiltmeye konul
muştur. 

2 • Beher takım elbisenin dikişinin muhammen bedeli on 
iki lira, beher çift fotinin muhammen bedeli on liradır. 

3 • Elbise dikişinin muvakkat teminatı 28,80 ve fotinin 
muvakkat teminatı 24 liradır. 

4 - Şartnamesi ve numuneleri belediye yazı işleri kale· 
mindedir. İstiyenler orada görebilirler, 

5 - İhalesi temmuzun 25 inci Cuma günü saat on beşte 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Kanara 
Müdürlüğünden : 

1- Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulan 16000 

kilo şekere istekli çıkmadı

ğından ihale müddeti on gün 

uzatılmıştır. 

2- Muhammen beher lçlo

su 48,80 kuruş olup muvak

kat teminatı 586 lira 50 ku
ruştur. 

3- İhale temmuzun 22 inci 

salı günü saat on beşde be

lediye encümeninde yapılacak
tır. 

4- İstekliler müzkür gün 

ve saatde teminat makbuzla

rile belediye encümenine şart
nameyi görmek isteyenler 
her gün belediye yazı işleri 
müdürlüğüne müracaat etme-
leri ilan olunur. 1004 

İLAN 
iyi ütü bilen bir hizmet

ci aranıyor . Fabrikatör Bay 
Nuri Has evine müracaatları 

11 - 12 - 13 995 

10 - 13 - 18 - 22 994 

Dikkat.. Dikkat .. 
İskerderun soğuk olukta 

Yeni Otele İniniz manzara
sını bir defa görünüz. 
Fiyatlar herkese uygundur 
Yemekli yatak 2 lira 
Tek yatak 75 kuruş 
Çift yataklar 65 ,, 

OTEL MÜDÜRÜ 
Süleyman Atlanç 

1 13/ 19 26 . 1006 . 

Çukurova Pamuk Tarım 
Satış Kooperatifleri Birli
ğinden: 

Birliğimizin 8/7 /941 tarih· 
li bugün ve 9/7/941 tarihli 
Türk Sözü gazetelerinde in· 
tişar eden genel kurul top· 
lantı ruznamesine aşağıdaki 
maddenin ili vesi tekarrür et
miştir. 

Madde: 15- Birliğimiz ıne 

murlarından hazerde hizmeti 
filiye haricinde olarak talim ve 
manevra maksadiyle silah altıPa 
alınacaklara birliğimizce yü~ 
sek ficaret Vekaletinin talı 
matı dairesinde verilecek mka 
aş ve ücretler hakkında a 
rar ittihazı. .. 

20 Keyfiyet statü.m.üzun .• 
inci maddesi mucıbınce ılan 
olunur. 1008 


