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IDAftE YERi : 

Çakm•k caddnl Adana 
Telefon 138- Potta K '8 

Abone:Yıllılı 14,altı a)'lıl• 

T, a~lı l• 126 kuruftur 

Ankara 24 (Radyo gazetesi) - Bom· 
bayda kargaşalıklar yeniden artmıştır .. 
Kalküta üniversitesi askeri işğal allına 
l\hnmış, iki profesör t•vkif edilmiş, po· 
lisln ta kibindcm kaçan bir üniveraite ta
lebesi öldurülmüştür. 

-..11: 3 No. 609 

SiY ASI, IKTI SADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE ~------------------J 

Milli ŞEFiMiZiN ~:Jf~br' Almanla-r Don nehri dir 
TETKiKLERi ::;:!:::::;: seğinden şarka geçtile 

CDmhurreisimiz Bafra 
da halkla hasbihalde 

bulundular 
Bafra 24 (a.a.) - Burün saat 11,30 da Milli Ş ,f ismet lnilıü Bef

raya şeref vermişler ve meydanı doldoran binl~rctı Bafrahnm coşlı:un 
içten tezahürleri ve sürekli alkışları arasında halkevine teşrif buyurmuş• 

lardır. 
Buraya te~rifi mütealnp şehrin muhtelif semtlerini, Kızılırmak \(Öp· 

rüsOtü, kereste fabrikasını ve bükOmet konağını rezrni4ler, sokakları 
doldnran muazzam insan kalabahğmm cYaşa, Varol lnönü» seil~ri ara· 

ıında orta okul binasına gelmi4lerdir. 
Milli Şef öğle yemeğinden sonra Orta Okul salonunda halkla bir 

lıabihalde bulunmuşlarrlır. Bn rörüşme!erde ayrıca Parti, Hılkevi ve 
muhtelif ıneslolc meosuplarıda vardır. Cümhtırreiıimiz Kn:ılırmal yltağ'ı 
nın seyrüsefere müsait bir hale kon mas•, Bafre ov asının k:ınallaYla sn · 
lanmasıoı ve mevcat göllerin islahı etrafındl\ hazırlanm•ş olan proieyi 
halkın rnovacehesinde derin bir alaka ile tetL:ik buyulcmuılardır. 

Milli Şef, llgllilere direktifler vermişler ve saat 15,20 de heyecan, 
ıevri daygalrriyle bekleyen Bafralıların ııürekli alkışları arasında Sam · 
ıon'a müteveccihen hareket bavurmuşlardır. 

Tekzip hastalığı, 
kontrol noksanı, 

• • 
vesaıre vesaıre ... 

Yazan: REŞAT ENİS 

T oprak Ofis Adana ajanlığın• 
da bir hadise var; billyor

•nnuz. Genç ve dejerli adliyeclle· 
rinıiz elinde, ehemmiyetle tahkik 
••fba1mdad.,, ihtilas, ayr1 bir cep· 
heden de, Ofis Umum Mildilrlil· 
itınce incelenmeltte ... Bu da malam. 

Gazetemiı, hidisenin ehemmi· 
Y•tini müdriktir; tahkikatın safha• 
lllrından efkirıumumiyeyi haberdar 
Vazifesilo de, tabit olarak, keodini 
'-llkellef saymalı.tadır. Muhabirle 
rlınizi kih - bir i'&Zeteci hllviye 
tile 1uymetli yısrdımlarmı gördüğü· 
lbiiz - adliye erkanımıza yolluyor; 
klh Valiyi rabatsıı ediyoruz. Ba· 
ıaıı da, bütüa bu makamları bey· 
hııde i2'ac etmiş olmamak için, 
lahkiltatıa tekemmül edip etmedi· 
~İni küçük memurlardan öirenmek 
1•liyoraz. 

Okayucalar1m1z, iıci üç rüo 
~vvel, Ofiı Umum Müdürlilğünce 
ıbtilaı hidiıesini tahkika memur 
edilen müfettiı B. Hatif'in l'azete· 
'-izde çıkan beyanatını haıtrlaya· 
C&klardır. Aıağıda okayacaiını~ 
l•kzlpte mevzuubahis telefon lto· 
nı:ıııaasını yapan ve o i'iln sordaia 
~ll&llere Bay mllfettltin kemali nen• 
h~tle verdiii cevapları kaydeden, 
ltzat bu satırların mubarrirldir. 

1 Numarala tekzip 
, ve hakikatler ...___,,........ __ _ 

B a beyaoatı veren müf et· 
bir liften, gazetemize şöyle 

tekzip yollan1Dıfbr: 
«Sayıo Buriln gazetesine: 

tll Benim adıma Sazetenlzin bu
"ktı nOshasında çıkan beyanatı 

~ıtı:ıdııın. Telefonla yapılan luıa bir 
.._0ıııııaıa beyanat mahiyetinde ola. 
')•catı cribi bo kooaımayı, iP •• 

ı,t • • • 
('.> edelti yazıya da oyrun bulmadııa. 
'dt'Y•ndan bana amoı0i miUettit 

ı Verilıni~ teıkilitımııda umumi 
",.1U•ttiı yoktur ve ben sadece Ofi· 

IQ b' 'i ır aıllfettlşiyim. Ba konoımada, 
t::_•ın İşlerini pek karııık bulda
lt.. : da söylemiı deiilim. Yeni 
•ort lflaıaq oldatumdan ötlirü bu 
'lt~Yl karşılık vermiyecetimi llive 
"-el · Matbuat lıtaoaounan lll'lli 

de.lae day•oarak ba düı•b· 

menio gazetenizin yarıollİ nüıha· 

sıoa yaıılma11n1 diler ve saygıla· 
rımı ıunanm.> 

Doğrusu Ofis müfettiıfnin ba 
tellşını lüzumıoz ve garip bulduk. 
B. Hatit'in beyanatı «Ofis muame· 
litı çok düzrün-1ür I• mı:ıhlyetiııde 
olsaydı, realiteye uymayan böyle 
bir hükmün csü..'ati mümKin~» lle 
yalanlanmasını tabii karşılayacak· 
tık. Halbuki, hadiseler, müfottlıin 
uydurulmuı diye tavıif ettiği bey&· 
natını teyid mevkiindedir: 

ı _ Ofiı kasasından çalınan 

paranın hakiki miktarı, bir bafta~·a 
yakın zamandır bili ortaya çıkarı· 

lamamııtır. 
2 _ Müteaddit muhasebecinin, 

bu arada bir de kontrolör lsmailin 
mevcudiyetine rağmen, Ofis kaııı· 
ıındald ihtilas haftalarca sonra, 
ancak mevkuf Suad'ın yanlış bir 
manevrasil• ortaya çıkabilmiştir. 

3 - Adana çiftçisi, yeni bir 
ek.ime hnırlanacaiı &"ünün arefe· 
ıinde, bir aydan fazla bir zaman 
Ofia kapılarında bekletilmiş, te11im 
ettiii hububatının fiyat farkını, 
ancak gazetemizin ıararh neşriyatı 
neticeılnde alabilmlıtlr. 

Hata yapmışız! --
B müfettiş: «Ben umumi mü· 

• fettiı değilimi» diyor. Hata 
yapmışız. Zühalilmüziln mucip se• 
bebini izah edelim: 

Biz T opralt MahsuJleri Of iıi 
Adana ıjanhiındaki ba 4ayan1 dik· 
kat ihtiliı hidiıesin.e memleket. ö~ 
çllsüode bir ehemmı~et "° ma~a 
vermiştik. Topuk Ohs Umum M~· 
dürlü(ünüo, bu ribi mühim had.• 
aeleri tıı hk.lk için kadrosunda bır 
de baı veya umumi müfettiş bulun· 
durabilecei'ioi düıünmüıtük. Me. 
sele bundan ibaret .. 

"Hatif'ten bir sada,, 

H atırlatahm ki, 8. müfettif, 
razet•mize yollam•k ıı:ah

metlne katlandıkları tekzipte «mÜ· 
likab ve «beyanat» kelimelerinin 
IOgat mlnilarını karıştırmışlar· 
dır. Y aloız telefonla deiil1 tel. 
ılı telefonla da beyanatta buhıau. 

labilir. 

Kııa keselim: Müfettiş B. Ha· 
tif'in bize telefonla beyanat veren 
ıesi, meğer 1'Hatif'ten bir sadi 1., 
imiı. 

Halk mı memurun, memur 
mu halkm uşağıdır? 

8 u memleketin bir k11ım 
momarlıırında, kökleımiı 

çok l'arlp bir zihniyet vardır: Me• 
mor halkın dei'il, balk meınuruo 

uıağıdırl Eferıdi olım halk deiil, 
s301Li memurdur. Hal~ıo bir ücret 
karşılıiı tavzif etliği memur, ta· 

nır ki, volioimetinio işini lOtf en ve 
ioayeten yapmaktadır. 

Daha garibi şu : Halkın fikir. 
lerine terceman olan gaz.,,te, çoğu, 
bu memur vatandaşın hoşuna git· 
memeldedir. 

Her hıılJe, koyu demokrat 
BııvekUimiz Sııracoi'luıı un, kökün· 
den lı:opımp atmak yolunda oldu· 
iuna kuvvetle loaodığ'unız kötü 
bir zihniyet " 

Bu noktaya Ja böylece parmak 
butıktıın sonra, aldıiımız ik\ nu· 
maralı tekzibe gelebiliriz. 

Dünyadan bihaber bir ~dam 

I• ii numaral~tekziptold "karı · 
şık imza üzerinde, yaıı ma· 

kineaiyle yazılroı~ ' ' Olis kontrol 
memuru lsa Mail ,, ismi okunuyor. 
Her halde lımail olacak. Bu muh 
terem, tekzibine şöyle bnşlamıı : 
" Mevcudiyetinden burün haber· 

dar oldo(um ıazeteoizin bugfinkü 
nüıhasında .. lıih. ,, 

Küçük de olsa, bir memurun, 
akla eıra bizi tezyif için bi.iyle cil· 
retUr bir ifade tarzı kullanışı ve 
" Bugilo ,, gazetesinin mevcudi· 
yetinden bihaber rörünüıü biıi 
güldürdü. Hatta öyleıine güldürdü 
iti, bu tekzibin sahibini mahkeme· 
ye vermeii bile lilzomıuz saydık . 
Yukarı<la aulattığımıı memur tipi· 
nln mantalitesine bir misal diye, 
tekzibi dos)·amıı.a koyduk. 

Şüphesiz Matbuat kanununun 
hiç bir maddeıi, sarih bir hakaret 
ifade eden bn türlü tekzibi sütun· 

lar1mııa ieçirmeie bizi zorlaya· 

mazdı. 
" Bay memarun, bu şehirde 

hnkOmetin en büyük mOmessili olan 
Vali dururken l'Uetelere tekzipler 
yollayarak çizmeden yukarı çıkışı 
her halde muahaze edilecektir . u 

Diye düşüodük. 

Garibi şurada: 
Oflı kaaa11odan onbio lira i'İ· 

bi büytlk bir paranın peyderpey 

. Stalingrad için 
kat'imegdanmu 
harebesi başlad 
Alman kıtaları Novro· 
siskinin 25 kilometre 

şimaline vardılar 
Ankara 24 ( Radyo Gazeteııi ) - Alman kuvv:ltleri Don nehrini 

dirsek noktasından şarka geçmişlerdir. Stalingrııd şehrinin 

ikibotini tayin edecek kat'i meydan muharebesi başlamıştır. 

Kafkasyada da muharebeler biltün şiddet1yte devam etmektedir , 

Alman kıtaları Novrosiski'nin 25 kilometre şimaline gelmiş bal•· 
nayorJar. 

Berlin 24 (a.a.) - Alman tebliği : Kafkasyada Alman ve müttefik 
Jutaların hücumu çetin dağ mnharebeıi şeklinde devam ediyor. Stalha· 
gradın şimal batmnda hava kuvvetleri tarafından emsalıiz bir 

Ankara 24 (Radyo razeteııi)
Bir lngiliı razetesinlo haber ver• 
dii'İne göre, Çörçil aıkeri teflerle 
yeni ltonferanılar yapacak, mDtte• 
fik kovv~tlerln iateal, Ruıya'ya 
cephane i'Öaderilmeal meseleleri 
bu lıonferaoıların baıhca mevzu· 
larını teşkil edecaktir. Kışın Al· 
man orduıuoa ve Alman sanaviine 
aman vermemek için planlar haz ır 
lanmaktadır. 

(lngiliz hava nazırının dikkate 
değ,.r beyanatı 3 üncü sabifcıniz· 
dedir.) -
ııtırılışı hidlsesi mevcudiyetlerini 
inkar eder dururken, bu ofiste 
müteaddit muhuebeclnin ve bu 
arada bir de kontrolör lımıtilin 
varlığını estf ederiz ki biz de şim 
di öğreniyoruz. 

Toprak Ofisi binası, "Bugün., 
idarehııne1inin burnu dibindedir 
ve sa!nhleyin koltoldarır.da gazete 
tomarlariyle kapıdan fırlayıp ırhre 
daiı1an müvezzilerimiı, ha,Y.kırışla· 
riyle ilk öoce kootro!ör lımailin 
afyo :ıuno patlatmak liıımgelir l 1 

Anlaşılıyor : Ofis kontrolö•ü, 
onbin liranın mürtekipli(i t öhmeti 
altında mahkemede hesap vermere 
haıırlaaen Suadın kasasına, bir klllp 
alcçe gibi girmiş, oturmuı, öylece 
dünyadan bihaber kalmış. 

Kalp akçe diyoruz,, Akıi hal· 
de barlarda, sefahat alemlerinde 
bouılacak, otrafıı saçılıp dö,ülo· 
cek, onu görenler bulanacak, o tJa 
etrdırıı görmelt imklnıoa kavuşa· 
cakh 1 

Asıl dava 

A ııl d:ıva, ne nıilfetti~io, ne 
de bu küçült memurun tok 

ziplerindedir. Ortada bir memleket 
ıneseleıi vardır: Çiftçinin mab1D· 
lünü satın almak için biikOmeti:ı, 
ıniUetin katalarından günde 50, 
60, 100 bin lira çeken Toprak 
Ofi• Adana Ai•nlıj'ının muamelatı 
kootrolıllz le almış; bir aianı şefi, 
bu milesaesede meıul bir takım 
aıuha~ebe memurlarının mevcadi 
yetioe rajmen, bu lı.aaanın mııhte 
viyahndao mühim bir lmmını ça· 
labilmiş, sefahat yerleri mahdut 
avuç içi kadar şehirde rüolerden· 
beri har vurup harman savurabil· 
miştir. 

Bir müfetti4in ıözüae en çok 
varım saatte •ırıtamayao yanlıı 
hesap bu mile .. neııio muamelatın· 
da lta;ışıklık, lşleylı tarzında •kaak-
hk bol11od11juou • bal ribi iıbat 
eder. Banu böylece bilmeli 1 

R•ıat"Eniı 

surette desteklenen Alman piyade ------------~ 
menleriyle hücum kıtalaaı Don K d 1 H 
nehrini geçmişler ve doğ-oya doğ . o r e a 
ro hücum ederek kuvvetle tahkim 

edilmiş düşman mevzilerini yarmış ı d İ YOf ki : 
(ardır. 

Don cephesinin diğer kısımla· 
rıuda mevzii düşman taarrczu ltal 
yan kıtalarmın mukavemeti karşı
sında akim kalmıştır. 

Alman bava knvvetlftrİ cephe. 
nin g-eriainde demiryolu tesislerine 
na'ltliye hareketlerine ve Volga 
nehri üzerindeki münakalelere karşı 
tesirli hücumlarda bulunmuştur . 
Kalugaoın cenup batıSloda Nedi 
nin şimal batıısnda ve Rie\' yakın 
ları:ırla düşman bücamları daha 
baş!arkeo küskürtülmüı vey 11 akim 
bıraktırılm ışhr, 

Tesislerde büy ük bııaıırlara 
sebep olmuştur. Alman savaş tay 
yareleri dün i'ece MiJlant da bır 
logillz sanayi şehrini ve doğu in· 
gilterede askeri ebe:nmiyette be· 
defleri bombılaanıtır. Atılan bom· 
balar birçok infilak ve yangınlara 
sebep olmuştur. 

Alman denl:r.altıları doğu ye 
batı Allantikto karail denizinde 
ceman 107 bin tonilato tutarlDda 
17 gemi ile ~ yelkenli taşıl batır

mıştır. Bu gemilerden 64000 tooi· 
lato tutarında 11 i kafileler ara· 
ııpda bulunu)ordu. Ayrıca ilci ge• 
mi daha torpillenmiıse de düşman 
müdafaa" yüzünden bunlarm batıp 
batmadıiı tesbit edilmemiıtir. 

İran - Irak 
Başkumandan

lığı 
İngilizler bir müstakil 

ordu kurdular 
Ankara 24 (Radyo l'azetosi) 

Londradan relen bir haberi lrao 

B d 11,• ı adile ye 
ve Irak 14komao • 0 

• 
. b' B L odaolık koruldafU· 

oı ır aş .. uma _ . 
b'ld' ktedir. Bu muıtakıl or-oa a ırme • l y 

d 
" 

ııdaolırıoı evve ce u· unnn am• 
. t da lı:i lndiliz kuvvetlerine 

nanıı an G 
kamandaııhk yapmış olan ~eral 
Vilıoo retirllmiştir. Royter'io aske
ri muharriri yazdığı bir mak.altıde · 
clran ve Irak Almanların uçaiı ile 
bir ıaat mesafede bulunınıları do· 
layiıile (İttikçe ehemmiyet kes · 
betmektodir» demi4tir. 

Brezilyanın harp ilim 
Hitler için siyasi bir 

mağhlbiyet oldu 
Ankara 24 ( Radyo i'azet.ı 

Londradan gelen bir telgraf cB 
zilyaom nıkeri kuvveti kii9 
ıenmekten uzaktır» diyor. Har.,."ı..ıın• 
başında Brezilya ordusu 9 
asker 206000 ihtiyattan ınürekke 
ti. Nlifuıo 43 ı:d&yo:r-2-16931 olaa 
Brezilyanın müttefıklere yard'll\ 
iktisadi kayoaldarındna ve cofr 
duru.nandan gelecektir. 

Brezilyanıo Almanyaya V• 
ltalyaya harp ilan ndişi münaH 
tile Amerilca H rlciye Nazarı Kordel 
Hal bir demeçte bulonmaı ve bil• 
hassa ; 

" Mihver devletlerine Hk.t 
baltımdao oldoin kadar ınanewt 
baldmdan d• ciddi bir darbe indi 
rlidi .. demi~tir. 

Ururavayın da Mihvere hup 
ilin ettiii şayıel11rı ç.ıkmıtsa da 
Uruguvay Hariciye Nazırı bu ı•JI 
aları yalanlamıştır. 

Brezilyanın harp ilioı bakluad. 
Rusyanın ne düşüodiliü, Moıkov• 
da çıkan Pravda rnetesinia t• 
yazılarından aolaşılıyor : 

•• Brezilyanın harp ilinuna bfl. 
yük bir önemi vardır. Ba harp 
ilin• Hitlerin yeni bir siyaıi rnatla 
blyeti Hitlere karşı cephenin Jenl• 
den kavvetlenmesidir. ,. 

Mihver kaynakları bunun hiçte 
önemli bir olay teıkil etmediji h· 
naatindedir. Japooyada da hiç Wr 
hayret uyaodırmamııtır. Japonl•ra 
göre, Brezilyauıa harbe glr .. eal 
Amerikalılara milesslr bir yard .. 
olmayacaktır. 

Bir tayin 
Erzurum Valisi Asım T6rel'ia 

~eyhan. vili~et idare heyeti aıal.. 
rına taıa edılmi~tir. 

ilk okul 6iretmenlerl
nln lntlbek zemmı 
lık oknl of retmenlerioin iati

bak zammı cetveli Maarif vuaa.. 
tinden viliyel• 6Öaderilmittir, 
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~örUşler 
Almangada kara 

. Partisi yıllı 
greleri baş ıy 

fı 

piyasa yoktur 
r Çünkü cezalar pek ağırdır; ekseriyet
·ıe ölüm cezası verilir. Hiç kimse ihti· 
r-kir yapmağa c e s a r e t edemez • 

Muhtekirlere 
il 

sopa 
Bir Fransız gazetesinin yezdı 

iırıa ıöre lrıgiltere'de kora bor 
say" karşt 4idıletli mücadele açıl· r 

Bir Fransız 
mecmuasının 

nuhabiri Avru • 

_.:::; idi. Fakat ötebe 
ınıştır. HukGmet fiyatleri yükseltmek 

ve gizli satış yapmak isteyen kim· 
ıelere karşı para ve hapis cezala· 
rından başka dayalt da atılması 

için bir kanun layıhası hazırlamış · 

tır. Yalnız dayak.tan evvel suçlu 
doktor muayenesinden geçecektir. 
lngiltere'de sopanın çolt büyük 
tesir yapacaiı ümit ediliyor. 

Ko ure tarih ve ı v AR ı-Be,lindeki şekerlemeci dük- ri almak için dük· 

kanla'lnın vitrinlerinde sah- lc.aol.sra girince şe · 
kerlemeeinin vİt· 

te çikolatalar vardır · - rinindeki güzel çi 
>anın bıışlıca mer· 

iıtezlerlni gezmiş 

ir. Muharrir İp· 
idn Berliccı uğ· 

·amış, b u r a d a 
rördüklerine dair 
bir mektup yaz 

Magaza vitrinlerindeki eşga kolataların sahte, 

süstü': satılmaz - Alman- maroken eşya 
yada adam başına senede ' satan marazanın 
15 kilo 600 gram et düşer vitrinindeki çanta • 

yerleri teshil edildi 
C. H. P. yıllık kongreleri Önümüzdeki ayın birinden itibaren ba,lı· 

yacaktır. Adana u.erke:z nahiyesine bailı ocak ve naLiy., kongrelerinin 
yapılacağı tarih ve yerleri tesbit edilmiştir. 

• içki de bir ihtiyaçtır. Hele 
yazıo bu en sıcak günlerinde, 
dndaklart hararetten çatlamış bir 
insıın içio, buğulu bir bardakta ~ö 
pükleri taşmış biranın (görünüşü 
bile ne ferah vericidir! 

mıştır. Mektupta diyor ki: 
Bindiğim tren çok kalabalıktı. 

.rHer istasyonda birçok yolcular ini· 
yor, bunların yerine başkaları bini · 
yordu. Kalabalığın sebebi, Avro· 
panın bütün memleketlerinde oldu· 
doğu gibi, yolcu trenlerinin mile. 
tarının azaltılmasıdır. Siviller an
c.sk mühim işler için seyahat ede 

:biliyorlar, _ 

: Gerçi bilet almak için gişelere 
baş vurunca kendilerinden vesika 1 

~aranmıyor. Fakat. gazeteler, rady~ 
lüzomıuz seyahatın vntanperverh
ğe aykırı bir hareket olduiunu o 
kadar çok tekrar etmişlerdir ki, 
disiplinli insanlar olıın Almanlar 
lüzumsuz yere seyahat etmemeğe baş
lamışlardır. Mamafi Almanyada ti-

J cari ve sanai faaliyet o kadar bü· 
yüktür ki her gün on binlerce in· 
11an bir şehirden başka şehre git

i meğe mecbur oluyor. Bu yüzden, 
k bindiğim tren, bütün trenler rlbl, 
müthiş kalabalıktı, koridorlar bile 
dola idi, kontrol memuru bile kon · • trolnndn küçlük çekiyordu. 

Kontrol memurlarının çoğu ka· 
dındır. Ekseriyetle genç ve güzel 
kadınlar, Başlarında mavi bir kas
ket, üstlerinde sarı düğmeli bir 
ceket, bncnklarında uıun pantnlon 

bulununor. 

J Lokanta vagonu müthiş kala 
balık. oluyor. Üç servis yemek ver

,. diğl halde yer bulnoamıyor. Üçün· 

cü serviste yer bulmııta muvaffak 

olabildim. 

Yemekler şunlnrdı: Sebze çor
bnsı, patatesli kararca, havuç ve 
bezelye bir aradn, çilek podingi. 

• Yemekle beraber yarım şişe Mo-
1 selle şarabı içilebiliyor. 150 gram 

ekmek veriliyor. 

Gece saat 23 le Fraııkfurt İs· 
1 tasyonun çıktım. Her taraf karan· 

hktı. Yolcu korşılamnğa geleııler 
yilk ek b:ığırarak, orad:ı bulundu\.-

' !aranı lı:ıber veriyorlardı. Ortalıkta ' 
• taksi, araba ve hamal yoktu. Elim 

deki cep fenerinin yardımiyle is· 
tasyondan çıktım, ötedenberi bil
diğim Bristol oteline gittim. 

Otel, harpten evvelki koofo· 
runu mu haf aza ediyordu. Öğleye 
kadar sıcak su vardı. Temizlik , 
hizmet mükemmeldi. Giden garson· 
lnrın yerini 'kadınbr, yaşlılar ve 
pek gençler tutmuşlardı. Ertesi 
günü şebi!de ima bir gezinti yap· 
tun ve Berline hareket ettim. 

Beri inde 

Fevkalide bir talih eseri ola: 
rak otomobille seyahat edı

yordnm. Almanyada hususi eşhas 
otomobil kullanamaz. Otoınobille 
seyahat etmek için hıuıısi müs~~e 
lizımdır ki bıı da pek az verılır. 
Bindiğim araba rüzel bir otomobil 
yolunu takip ederek öğleden sonra 
Berline muvasalat elti. 

Şehre garp mahallelerinden 
girdik. Kaiıcrhof oteline indim. 
Otel kalabnlıkh. Holde, barda bir 
çok insanlar ve akşam çayını İç· 
meğe gelmiş şık Berlinli bayanlar 
bulunuyordu. 

«Alman çayı> adı verilen bıı 

çay Almanyada yetişen bir takım 
nebatlardan yapılıyor. Otellerde , 
e\fvelce yer lutmamışsan1z, boş O• 

da bulmanıza imkln yoktur. Bir 
çok otollere, ya ordu, yahut sıhhi 
ihtiyaçlar için el konmuşlar. 

Odamda yerleştikten aonra dı· 
şaraya çıkarak Berlin ~a!nta~a k.n. 
J&Jtnn. Mağazaların vıtrınl,,rı dolıı 

_ ~ - -:::: larıo yalıuz ıüs 

makamında bulonduğıınu , kadın 
çoraplarının da satılık olmadığını 

öğrendim. 

Ekmekçi: kasap, bakkal dük· 
kanları önlerinde kalabıılık görül· 
müyor; yiyecek her şey vesika ile 
dir. Vesikası olan da günün han· 
gi saatinde olursa olsun, hakkını 
alacağına emindir. 

Haftalık ekmek tayini uzun 
müddet 2,250 gramdı. 6 nisan 
1942 denberi bu miktar 2000 gra
mıı indirilmiştir. Haftalık et tayini 
de 300 gramdır ki senede 15 \dlo 
600 gram eder. 

Halbuki Almanlar harpten ev

vel nüfus başına sensde 46 kilo et 
tarf ederlerdi. Y aj'h madde haf tada 
206 gram veriliyor ki ayda 883 
rram eder. Bıı miktar Danimarka
dan az (1500 rram) ftalyadan çok 
fazladır. [ltalyada 400 gram.] 

Almıınyada kara piyata yok· 
tur, Çünkü cezalar pek aj'ırdır, ek
s~riyetle ölüm cezası verilir. Bu 
yüzden ihtikar yapmıia cesaret 
edilemiyor • 

Hükumet buna mukabil, büyük 
mi yasta olmamak şartile eşya de· 
ğ:ştirilmesine göz kapıyor. 

Sabahlıırı razete almıılc için 
acele etnıelidir, zira dokuzdan son· 
ra 'razı,te bulunamaz. Gazeteler 
eski hacimleıini muhafaza etmekle 
bernber, baskı miktarını azaltmış · 
lardır. , 

Halk fazla şık değil· fakat te-
miz giyinmiştir. Almanyada Hasen 
harpten evvel odundan yünlü ku 
maş yapılıyordu. Bu bakımdan bü 
yük değişiklik yoktıır. Kadınların 
çoğu çorap ıiymiyor, ayakkabıla· 

rındıı tahta tabanlı ayakkabı bu. 
!onuyor. Hepsinin başlarında kü· 
çük, fakat garip haaır şapkalar 

bulun o yor. 
Lokantalarda önceden masa 

trıtmnk lazımdır. Haftada ilci rün 
el yoktur. iki g-uu,fe yııloız bir icap 
yemek verilir, lıerkes l,unu yer. 
Bira satışı ın3lıduttur, şarap az 
bulunuyor ve fiyatı çok yüksektir. 
Fakat yemek fiyatları harpten ev· 
veline nisbetle değişmemiştir. iki 
marka [ 1 lira ] iyi bir lokantada 

(Dcwamı üçüncüde) 

Fransada ka-ı Fraosa'da halka 

l . t verilen yiyecek 
orı ar ıyor ''-d ._ 

mııı; arı ptııı; az 
dır. Bilhassa çocuklar kifi dere· 
cede gıda alamıyorlar. Yapılıın 
hesaba göre 14 bin çocuk günde 
2500 kaloriye muhtaçtır. Buna 
mukabil aldığı kalori şudur. 

Ekmek 275 Gram 672 Kalori 
E.t 35 c 53 c 

Şeker 16 c 63 « 
Şarap 20 c 116 c 

Süt 125 c 40 « 
Çikolata 16 « 80 « 
Yai 15 « 127 « 
Peynir 7 « 22 « 

Hamorişi 8 « 29 « 

Patates 133 c: 96 « 

Reçel 10 « 19 « 

Kuru 1ebze 8 c 26 « 
Bunlara karnesiz olarak veri· 

len şu maddt!Pr i!311e edilebiJir. 
Sebze 300 gram 84 kalori bahk 
3 gram 2 kalori, tavuk 3 gram 
4 kalori, meyva 100 grllm 45 ka· 
lori. Y eldln 1478 kalori, ediyor 
ki 1022 kalori gıda alınıyor de. 
mektir. • Aı,,upanın 1 Avrupa kıtası 

nın nüfusunun 
nü/u5u 529,000,000 ki· 

şiye balii olduğunu son nüfus ista 
tistilderi bildirmektedir. Kılometre 
murabbaına 46,9 kiş iHbet etmek , 
tedir. Nüfusunun çokluiu itibarile 
Avrupa Asyadan sonra en kalaba 
lık kıtadır. Faht s:ıhasma röre 
nüfus kalabalığı itibarile Avrupa 
bütün kıtaların başında gelir. 

Avrupanın 529 milyon nüfu 
sundan 47 milyonu karasında ol· 
mnyıp Büyük Britanya ve lrlanda 
adalarındadır. Rusyanıu Avrupa· 
daki kısmının nüfusu yüz otoz 
milyondur. Avrupan 1 n kalan nüfu 
!IU 350 milyondur . 

Keyfiyet yani nüfns.ınun ev. 
sııfı itibarile Avrupa bütün d ün 
vayu faiktir. Çürıkii Avrupıın ın 
lnğiltere, Fraosıı, Almanya, Belçi 
ka ve lsvcç gibi yerleri asırlardan 
beri yüksek sanayi ve hırfet yurt· 
lan olduiundnıı nesilden nesile 
bo ha valinin halkları sanatta ilcr· 
!emişlerdir. 

:....-------------------------

Hazırlanan listeleri bildiriyoruz: 

Karataş nahiyesine bağlı 
ocaklar 

Çoğşır!ı (1/9/1942 Salı saat 
10) merkezinde, 

Çimeli ( 1/9/ 1942 Salı saat 
14 ) » 

13) 

10) 

iskele (2/9/1942 Çarşamba sna t 
» 

Kadıköy (4/9/ 1942 cuma saat 

Nahiyesi (13/9/ 1942 pazar saat 
13) » 

Yüreğir nahiyesi ocakları 
Yunuıoğlu (1/9/ 1942 1ah saat 

1 O) m11rkezinde, 
Şahinağa (1/9/1942 salı saat 

14) > 

Arap1:öyü (3/9/ 1942 pcrşeaıbe 
saat 10) » 

Havutlu (4, 9/1942 cuma saat 

10) « 
Camili (4/9/1942 coma saat 

14) )) 
Mihmandar ( 6/9i1942 pazar 

!lad 14) > 

Nahiyesi 13/9/1942 pazar saat 
9 ) > 1 

Tuzla nahiyesine bağlı 
ocaklar 

Ziamet (1/9/1942 salı saat 10) 
merkezinde, 

Meletmez (1/9/1942 snlı saat 

14) > 

Tuzla (2/9/1942 çarşamba saat 

10) 
Nahiyesi (13j9/ 1942 pazar Hat 

15) > 
Misis nahiyesine bağlı 

ocaklar 
Abdioğlıı (1 /9/1942 salı saat 

l 0) merkezinde, 
Kürkçüler {2/9/ 1942 çarşamba 

sut 10) ~ 
Misi!! (3/9/1942 pf'rşcmbe saat 

10) • 
N ahiyesi {13 9 1942 puer saat 

10) )) 

Karahacılı n.ahi.qesine bağlı 
ocaklar 

Ça)lı (1 /9/ 1942 salı saat 10) 
merkezinde, 

Boynuyoğun (3 9/ 1942 perşem· 
be 9aat 10)• 

Burnk (3/9/ 1942 perşembe sa· 
at 14) > 

Nahiye i (13/9/1942 pazar saat 
10) )) 

Yukarıcanibişeh;r nahiye
sine bağlı ocaklar 

Kurttepe (1/9/1942 sah 11at 
10) merkezinde, 

Ş"lmbayat (1/9/ 1942 sah saat 
14) > 

Dikili (3/9/ 1942 perşembe saat 
10) > 

Nahiyeıi (16/9/ 1942 çarşamba 
saat 9 » 

Aşağıcanibişehir nahiyesine 
hailı ocaklar 

Gerdan (1/9 '1942 sah saat 10) 
merkezinde, 

Yol geçen (1 /9/ \942 ıalı saat 
12 > 

Karayusuflu (3/9/1942 perşem· 
be saat 10 > 

Çaputçu (3!9/ 1942 perşembe 

saat 14 » 
Nahiyeıi (16/9/ 1942 çarşamba 

saat l.'.l ~ 

Adana merkez nahiyesi· 
nin oe bu nahiyeye bağlı 

ocakların konıreleri 
Ulucami (1·9 1942 ıah saat 14) 

Çocuk Esirreme kurumunda, 
Tepebai (1 9 1942 aalı aaat 

17) Birinci Orta okulda, 

Kayahbai (1·9 1942 salı saat 
20) Kendi ocağında. 

Meıtanzade (3.9 1942 peşem

be saat 15) Kendi ocağında, 
Kocaveıir 3 9·1942 perşembe 

saat 20) Okuına odasında, 
Köprüköy (3 9·1942 pertembe 

ıut 20) Keodi ocağında, 
Hürriyet (5·9 1942 cnmartesi 

ıaat 14) Alemdar medresesinde, 
Hanedaı. (S 9 1943 cumartui 

s aot 14) Ktndi ocağında, 
Kuruk i"ıprü (5 9. 1942 cunıar 

tesi .. aat 16) 
Rf'şatbey (6.9 1942 pazar taat 

20) > 

Cumhuriyet (6.9 1942 pazar 

Ya, harp badirosinin etrnfı· 
mızı sardığı bu karanlık günlerde, 
bir küçük kadeh ralcı, tasamızı: 
kökünden ıilip götüren ne kov· 
vetli bir müsekldndirl 

Litife bertaraf, şehirde bir 
inhisarlar idaresi var, fakat rakı 
da, bira da yoktur, 

• Şo ıon rünlerde ekmek· 
lerimiz pek f enn pişirilmektedir. 
Oknyncolarımız rerek şifahen, 
gerek yazı ile, ekmeklerin acılı· 

lığından ve ekşiliğinden ınzlanıyor. 
Katkısız, halis buğday onumuz 
var, fakat bu undan ağ1z tadiyle 
yiyebileceğimiz ekmeği pişirebiJe. 

celt fırın ve bu fırınların çıkar· 

dıiı ekmeği kontrol edecek bir 
makam yok l 

-ı YOKI----
Pazar gUnkU yUzme 
tetvlk mUsabakalara 

Seyhan Su sporları ajımhğı ta· 
rafından tertip edilen teşvik yüz• 
me müsabakaları 45 yüzücünün iş· 

tirakile pazar günü Atatürk par· 
kandaki yüzme havuzunda kalaba· 
lık bir seyirci önünde intizam da· 
hiliode yapıldı. 

Müsabakalarda yüzücüleriıni:ı 
ümitli yarışlar yapmışlar ve bir 
çoklarında İyi dereceler ıılmalı:lıı 

beraber 3 Bölge rekoru elde et· 
mişlerdir. Bilhassa genç yüzücii· 
lerden Mustafa, Doğan ve Keaıal 
çok yakıoda ağabeylerini arataııı· 
yacak kabiliyette olduklarını yap· 
takları güzel derecelerle göster· 
mişlerdir. 

saat 9) Mezbahada, 
Karşıyaka (6 ·9 1942 pazar sıı•t 

12) Kendi ocuğında. 
Köprüsokağı (6·9 1942 pn:ı11 ' 

saat 14) » 
Dö$eroe (8 9. J 942 sıı lı sıı'1 

20) » 
Çıoarlı ( 8 9 1942 sah saat 

20) > 

Merkez Nahiye (20 9 1942 pi' 
zar saat 10) Parti merkezinde: 

•====================~==::::;:================~=======:=========::::::::I. 

MUHIM BiR RUS MERKEZi : STALINGRAD r TETKiK 

•==================================~=========================;;::::=====~
re Stalinırrad'ın nüfusu 445 bindi. Etra-

Rus yada StaJingrad etrafında kanlı 
snoharebeler oluyor. Son günler 

zarfmda bu muharebeler eo olddetli saf. 
hasına rirmiştlr. Askerlik bakımından bü 
yUk kıymeti olan bu şehre iki tarafta çok 
ehemmiyet vermektedir. 

Stalinrrad 500 bin nüfuslu bir şehir . 
dir. Askerlik noktasından büyük ehemmi· 
yeti oldoio kadar ticaret ve sanayi itiba

rile de kıymetlidir. Staliıırrad'ıo eaki is 
mi Çariçin (Tsaritsyne) dir. 1919 da Sta. 
lin tarafındın bu şehrin cenubunda Deni 
kin kuvvetleri mağlQp edildiltten sonra 

şehre Staliograd adı verilmiştir. 

Çariçin 1589 senesinde ıı.uralmuıtur. 
Suratı uzun müddet bir köy, Tatar isti· 
llsına kar~ı bir kale halinde kalmıştır. On 
sekizinci asrıo sonunda nüfusu •ocak 1,132 
idi. Buraaı ancak on dokuzaucn a9ırda 
gelişmeğe başltımııtar. 

Volga üzerinde' :zengin Don arazisinin 
yanı başında bulunması Dooeç maden bav. 

zaıına yakıohrı yüzünden boratı mühim 
bir ticaret merkezi halini almak iıtidadıoı ., 

göıtermiıtir. 

1860 senesinden sonra şimendifer hat· 
!arının yapılman, Vo1ga üzerinde 

vapur seferleri Staliograd'ın genişlemesine 
çok yardım etmiştir. 

Mamafih oo dokuzuncu asrın sonunda 
nüfusu yine 50 bini reçiyordu. Burada 
bazı fabrikalar kurulmakla beraber en zi. 

yade hububat ve hayvan ticareti merkezi 

idi. 

1917 de Rus ihtilali başlayınca Sta· 
lirjgrad gerek Kızıllıır, gerelı: Beyazlar 
için mühim bir mevki haline geldi. 

1919 Haziratıında Denikin ordusa bura. 
sını işgal etti. Fakat çok geçmeden, birin· 

cikinunda Voroşilof'uo kumandası altında· 
ki kuvvetler burasını reri aldılar. Bu ha· 

reıketi Stalin idare etti. 

} 9'll do Rusyadaki kıtlık zamanında 
Stallngrad büyük sıkıntılar geçirdi. 

Fakat bu devre atlatılarak beş ıenelik 
sanayi plim karıırloştırılınca bu şehirde 
bir çok fabrikalar kurulmasına başland1. 
O zaman şehrin nüfasu 150 bindi. 1930 
da bu mikdar 200 bini, 1932 de 300 bini 

buldu. 1939 da yapılan oilfus sayımına iÖ· 

fında yapılması düşünülen büyük nafia 
inıaatı yüzünden Stalingrad Ruıya'nın en 
büyük şehirlerinden biri olınağa nam· 
zettir. 

Stalingrad Volga nfhrinln sağ sahi· 
lindedir. Nehir burada çok reniş 

lir. Bir çok kolları vardır. Şehir Don neh· 
rinin diraeğine 70 kilometre mesafededir, 
Rusyanın verimli toprakları borada biter. 

Staliorrad'dan şarka doğru bir kaç kilo
metre gidince çölü andıran boz kır bııılar. 
Burada bir çok tozlu röller vardır, Bura
da iklim Asya çöllerinin iklimine benzer 

ve çok kuraktır. senede ancak 20-30 
santimetre yağmur yağar. Staliuırrad' da 
Temmuzda sıcaklık vasGti olarak 24, ikin 
ci"inunda sıfırın altında 10 dere~t!dir. 
Nehir dört beı ay tamamen buz tatar. 

Staliograd ile Rusya'aın dijer kısım. 
ları araaında miloakalit evveli 

Volga nehri sonra şimendifer hatlara ile 

temio edilir. Stalingra J şimendiferletİn 

mühim bir kavuşak noktasıdır. Volra ile 

Do:ı nehri arasında bir kanal vardır. Bn 

suretle bir nehirden ötekine nakliyat 

temin edilmiştir. 

Stalingrad elli seneden beri Rns bok· 
dayları, keresteleri, balık, meyve, Bakads" 
gelen petroller için bir tevzi merkezidif• 
O civarıo bütün mahıülleri, bilhassa ıııeŞ' 
hıır karpuzları buradan sevkedilir. Bu ks'' 
puzlar o kadar meşhurdur ki 18 inci ıs•1'. 
da çariçe Elizıı.bet bunların saraya n11k11 

için bir rneyva merkezi lc:urmoştur. 

Stalingrad son senelerde bu ınev"i• 
. . a· 
ını mubaf aza etmekle beraber ıı 

nayi sahuıoda büyük adamlar ntııııştır· 
Borada nehrin iki kıyısı boyunca hessP~1~ 
fabrikalar kurıılmu~tur. Bıınlardıın bı~ 
meşhur traktör fabrikasıdır. Senede 

1
5

11 
bio traktör yapmak üzere karulaıoŞ 0 

tJ k 
. "d d b . tıı11 bu fabrika harbin ıptı asın an erı kÖ' 

yapıyordu. Doneç havzanodan gelen ~ 
mür ve Ural petrollarile ı,leyen bOYO 

f• eb•· 
çelik, silih fabrikaları, petrol tes ıy ı... 

• f IJll 
neleri, konserve, yiyecek ma~delerı urllı 
rikaları, deiirmenlt'r, büyült bır ele ioİll 
santralı buradaki aanayi mües9c.1eJc:r 

ba~lıcalarıdır, 
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Almanyada harbin so 
• 

nu nasıl görülüyor? 
....................................... 

YAZAN Şark cephosindo büyük başarılar gö.termiş bir 
Alman generaline sordum: «Harbin sonunu na

NECMEDDl N sıl görüyorsou~z ? Gülümsedi ve şo cevabı 
S A D A K verdi: 

«Biz kumandanlar yalnız kendi işimizi biliriz. 
Bütün harp meselesi bizim yetki ve ilgimiz dışında kal!'·" • 

Uzun süren yemeğin sonlarına doğru lconuşmaını.z,. ıste.r ıstemoz 2'0 
ne harb meselesine geçti. Generalin inanı kuvvetli, fıkırlerı ço~ aydındır. 
Üaa göre bugünkü hareketJ.,rin vargısı o~a? Kafk~sya zaferı~ yarısı 
demekti. Napoleon uğ olssydı dedi, harp ıçın ne lazımdır. Suahne «Pa
ra, para gene para> cevabını vermez. Sadece «~enzin» derdi. Bugünkü 
harp, tayyare, tank, kamyon' yani • kısaca motor savaşıdır. Çarpışan 
ordularıa muhtaç olduğa benzin mıktan akılları durdurur. ( Sonradan 
Öirendim ki Almanyanıo bir yıllık benzin ihtiyacı 18 mllyo!l tondur.) 
Kafkasya kaynaklarının Almanya eline geçmesi Rusyayı en aşaiı otuz 
ınilyon ton pettolden yoksun bırakac:ık, Almanyayı - kuyular ne kadar 
yıkılıp bozulsa - bir kaç ay içinde o nisbette zengin edecektir ..• 

Alman hükOmei ricalinden , 1 rejimde toplu bir halk hareketının 
Rasyada harbin pek iyi gittiiini baılayıp yaşayabileceğine ioa~mak 
••vinçle söyleyen bir zata sordum; gü9tür. Esasen, ordu ve Partı dı-

- Şark cephe"indeki hareket şmda büyük bir kalabalık kalma· 
şu voya bu şekilde istediğiniz gi· mıştır. Fabrik?lardaki ~!man am~ 
bi bitebilir. Harp ne zaman bite· lesi cepbededır, yerlerını altı mıl 
ceıktir saniyorsonuı. ? yona yakın yabancı işçi doldoru-

- Bu suali lng-iltereye soru· yor. Bu uyı gitgide arhcaktır • 
naz, dedi. Almanya için gaye her Almanyada, üç yıllık çetin harbin 
şe1don önce Rusya harbini başar- ve onun türlü acı ve yoktullukla· 
ınaktır. Aldıj'ımız zengin yerlerin rının doğarduio bezginlii'i, yaban· 
kııa zamanda değetlcındirilmesi Al· cı gözü ile dışardan sezmek güç 
ınanya uzun bir harbe dayanma tür. Hiç şüphe yolc ki orada da 
kudretini verecektir. herkes harbin ıona ermesini dört 

t ili lor zaferi, Alınanyanın röıle bekliyor. Fakttt Alman ida 
içe d og z ökmesinden bekliyorlar. recileri, harbin, Alman milletinin 

r en ç · ·h · d - k ·ı b't ' • · Böyle bir hayale kapılmak, Nazı ı • ıçe~ en_ ço_ mesı e ı mıyecerıne 
tiliti de doğan yeni Almanyayı emın go•ünuyorlar. 
hiç t:nı:amakhr. Almanyad~ hiç Şa~k • cephesind~ iş b~!se de 
bir a aklanma, hiç bir çök.üntu ol- harp bıtmış olmıyacagına rore, har 
ınıya~aktır. Alman milleti iyice bi· bin nasıl ve nerede ıona ereceii 
liyor ki bu harbi kaybederse Al· suali henüz cevapsız kalıyor. De· 
nıanyadan eser kalmıyacaktır. Harp nebilir ki lngiltere, ıolba Almanya 
Çok çetindir, Alman mılletioin çek· da bir değişiklikten bekliyorsa , 
tiii yoksulluk, katlandığı fedakirlak Almarılar da harbin sona ermesi-
Çolı: büyüktür. Harbin acısını her- ni, lngilteredo' bir değişimden umu• 
ltes duyuyor, Fakat buna katlan· yorlar. Zafere varmak için lngilte 
tnaktan başka çare olmadığına da re zaman unsuruna fÜveniyorsa , 
her Alman candan inanmıştır. Her· Alruanyada harbi kazanmak için 
kes ancak karnı doyacak kadar zaman içinde dayanma kudretine 
Yiyor, fakat aç lotan yok.tur ve sığınıyor. 
tertibatımız, teşkilatımız öyledir ki Bu düşünceler kısa ve sathi 
harp daha yıllarca süne Almanya bir rörüşürı mahsulüdür. Rusya 
•ç ltalmıyncaktır. Çekilen sıkıntılar. işi Alman yanın umduğu gibi biter 
tayyarelerin yakıp yıktığı şehirler ıe, asıl iki düşman karşı karşıya 
her Almanın yüreğinde düşmana kaldıj'ı vakit ne olacak? Bunu şim 
karşı ancak kin duyiasunn kızış diden bilmek ve anlamak imkan-
lırıyor harp isteğini arttırıyor. sızdır. 

Almanya harbin ne zaman bi· 
tecetini düşünmüyor. Sadece Av· 
tupada sulhu yerleştirmeye çalışı· 

~or, Rusya harbi bitlikteo sonra 
rıe ol 11 cağını ve h 'lrbi ne suretle, 
ne zııman nihayet bulacağını log' l 
tare düşüoıün. Almanyaya karşı 
harbi açan odur ... » 

Biızat gördüğüm şudur ki Al· 
llıanyada, hülı.Omet adamları ve 
Yüksek ordu kumandanlarından, 
kış çatmadan önce şark cephesinin 
tehlikesiz hatta zararsız hile ko · , 
ntcnğı inanı ne kadar kuvvetli 
iıe, devlet makanizmasında ve 
Pıırtı çevrelerinde Almanyanın bor 
~angi bir şekılde içerden çökmesi 
1htimali o derece akla getirilmeyen 
bir düşfincedir. Gerçek ten, Parti 
leşltllntı halk tabakasının en aşağı 
bn küçfik -ıümrelerine kadar dal 
tıdalt salmış, çok sağlam bir ya. 

( Aktam'dan ) 

Hallm Alganoğlu 
Bir aylık mezuniyetini lstanbol 

da ieçiren İlktedrisat miif tıttişleri· 
mizden Halim AlgaaoJilıı cumartesi 
günü şehrimize gelerek vazifesine 
başlamışhr. 

Beden terbiy•sl !i•hhat 
mUfettlf llAI 

Beden terbiyesi Seyhan böl
gaıi sıhhat müfettişlij'ine hükumet 
doktoru Bay Mecit Altıok seçil
miştir. Yakında rençlik ulüpleri· 
nin sıhhi d:ırumlarıoı teftişe baş· 
hyacaktır. 

Evlenme töreni 
Memle\cetimizin yetiştirdiği as· 

lceri doktorlardan B. Eminle, An· 
tal ya an barı ıahibi Fesih lacirJioi'· 
lunun kızı ve öğretmen Ülker'in 
kız kardeşi Mebcurenin düiünleri 
dün kalabalık bir davetli huzurun· 

Pıya benziyor. Parti teşkilatı, hü
~Onıetin elinde, iaşe gibi on güç 
1~ler lçin bile, on değerli bir va 
~ıfedir, cfa orduevinde yapılmıştır. Gençlere 

- saadetler diler, ailelerini tebrik Bir çok Alman şehirlerinde go 
r ederiz. hup konuştuğumuz Parti başları , 

9Psi çok ate~li, Fnhrere taptıkla· -
rı kadar zafere ıimdiden ınanmış, Sümerbank Adana 
~hll afak bir yenilme veya çökme t 1 1 bu··rosu 1 

tilllalini asla akıllarına getirme· sa ın a ma 
~erı, heyecanlı nutuk •Öylemektoki Kütlü, ~oza ve Pa· 
0laylıkları kadar sıraları 2elince • b 

•everek cepheye koşmaya hazır muk mil ayaatına 
ea1t· ' 1 Alınanyadan büsbütün başka bafl&mıttır 
~eni bir neslin insanlarıdır. Türlü 
•lk ıııııflarının ara~ıoa karışıp Yeni fiyatlar tesbit olun· 

~~ııuşaıak fırsatını bulamadığım caya kadar eski fiatlarla 
cÇın küçük memuron osnaho, tüc· ınubayaata d~vam edilecek 
•rın · · ' b h r d k b- • ışçınln, ev kadınının u a ve bilibare zuhur e ece 

d~ll ,,rldişi ve ıonu hakkında ne farklar çiftçilerimize derhal 

' 
IUndüklerini bilmiyorum. Halk ·ı 

'•sınd k verı ecaktir. Keyfiyet sayın o} • ço eza çekenler hoşnut 
lıı '-•Yanlar balansa bile _ ki bu çiftçilerimize ilin olunur. 

llclata muhakkaktır - baj'ünkü 2424 25-26-27·28-29·30 

BUGÜN 

1000 lik 
.... 1 .................. . 

hava 
akınları! .......................... 

Almanyaya karşı 
yeniden başlayacak 

Londra 24 (a.o.) - fogiliz 
Hava Nazırı demiştir ki: 

«- Acınınksızın, Almanyaya 
karşı taarruzlarım11a devam ede 
ceğiz. Yapılan tahribat f,.ci bir 
şz\cil almıştır Renould ve Matford 
fabrikaları yok edilmiştir. Halbuki 
yalnız bu fabrikalar 5 tümeni si· 
lahlandırabilirdi. 

Kolonyada yapılan tahribst da 
ağırdır. 250 fabrika yol: edilmiştir. 
Sizden, bu Alman halkının uğra 

dığı felakete bakarak sevinmenizi 
istemiyorum. Fııkııt şunu bilmeli· 
siniz ki bunların hepsini keadili 
iııteruiştir. 

lıeride binlik akınlara yeniden 
başlıyacağu. Bomba uçaklarımız 

bütün uçaklardan iyidir: Alman Sa· 
nayi bölsreleri gitgide çevrelen· 
mektedir. Hedefimize varabilme. 
miz için daha vakit lazımdır. Fa· 
kat biz yavaş yavaş hedefe vara. 
cağız. Birleşmiş miJJetler ordula· 
rının Berlioe girecekleri ğün ge. 
lecektir. 

Haşin Nazi kudreti henüz h 
rılmış değildir. Rusyada kış başla. 
yınca Almanlar belki do bombar. 
dıman oçaklarıoı İngilterenin üze• 
rine yollıyaca\rlardır. lnriliz milleti 
bu ihtimale hazırlanmıştır. Fakat 
loriliz milleti b•ından iki yıl evvel
ki azimli durumu bir kere daha 
göst'erecek ve Alman hava kov · 
vetlerinin, maneviyatını bozmasına 
müsaade etmiyecektir. 

Kara, deniz ve havada kudret
lerinin en yükskk noktasında bu· 
lunan Naziler, demokrasilerin bü· 
tün kudretlerini meydana koyma· 
larından evvel, neticeyi almaya 
çalışıyorlar. Rus cephesinde kanlı 
kayıplara rağmen, Alman ordulım 
dünyanın şimdiye kadar mislini 
görmediği en milthi,ı aııkeri kudret 
olarak durmaktadır. Alman ordu
ları, kahraman Rus ordularını, ya
vaş yavaş, fakat muhakkak suret
te sreriletmektedir. Bugün mukad
deratımızın başka bir buhranı kar. 
şmnda bulonuyoru:r:. Bir tek gü
nün bile heder olmaması lazımdır. 
Hepimizin düşünceleri ve enerjisi 
harb vazifeleri ü:r:erinde toplanma
lıdır. Zafer Her İngiliz vatandaşın 
bütün gayretlerini ve f edekarlığı· 
nı istiyor.» 

Kafkasya da 

Rus istihkô.m-
l arı yarıldı 

Bir Stokholm ga· 
zetesl "Rus ordu· 
su artık kartı ta
arruza geçemez !,, 
diror. 

Borlin 14 ( r.. a. ) - Atman 
orduları başkumandanlıiı tebliği: 

Kakfasyada Alman ve Mütte 
fik kayvetleri fevkalade müstahkem 
düşman mevzilerile yolları kapıyan 
kuvvetli baroiları delmişterdir . 
Düş'llaaın karşılık taarruzları püs· 
kürtülmü,tür. 

Volga nehrinde 21 ve 22 a• 
ğastos günlari bombalarla bir Sov. 
yet romorkörile iki nehir taşıt ge· 
misi tnoşturulmuştur. 

Don cephesinde düşmanın neh· 
ri ~eçmelc için yaphğ'ı t tehbüs 
ler bir çok ooktalıırba akim bıra· 
kılmıştır. 

Kalora cenup batı çevre!liyle 
Rjev yakınında düşmanın önemli 
piyade teşkilleri ve zırhlı birlikler· 
le yaptığı taarruzlar hava kuvvet· 
larimizin tesirli müdahalesile des
teklenerek çetin savaşlar sonun· 
da püskürtülmüştür. 

Dün bu çarpı,malarda, 88 1 
yalnız bir kolordu kesiminde ol-
mak. üzere 161 düşman tankı tah· 
rib edilmiştir. 

limen gölünün cenup doğu
sunda ve Leningrad karşısında 
münferit düşman tasrruzları ber
taraf edilmiştir. Dün Sovyet hava 
kuvvetleri, hava çarpışmalarında 
ve ncaksavar ateişle 122 uçak kay. 
betmiştir. Aynca üç Sovyet açaiı 
da yerde tahrip olunmuştnr. Dört 
Alman uçağı iluilne dönmemiştir. 

Vişi 24 ( a.a. ) - Stockholm 
gazetelerinden biri, RDI ordusu ar· 
tık kar~: taarruza geçemez. bu 
orduya, yaptığı çetin ricat hal'e-
keti pek çok hırpalamıştır demiş
tir. 

Vişi 24 (a.a.) - Orel cephe· 
sinde genişlemekte olan Alman ta
arruzunun hedefi, Voronejden çe
kilmekte alan Rus kuvvetlerioin 
yanını vurmaktır. 

Vicyb 24 (a.a.) Almanlar doğu 
cephesinde ilerlemelerine devam 
etmektediler. Kafkaı daj'larında 
Rulların milstahkem mevkileri işğal 
edilmiştir. Şimdi Almanlar Novo· 
roslski limanına 50 ldlometre me· 
saf ededir. 

Bir günde bu cephede, 100 
Rus uçaiı tahrip edilmiştir. 

Haşmetli Odun Hz. 
I• nıanları~ yaşamak içi~ .muhtaç o~duklar~ euslı Lir kaç ıııadJe 
vardır kı bnnlnrdan bırı de ateştır. Yuıc sene evveline kadar 

bu ihtiyaç yaluız odunla temin edilirdi. Yemek pişirmek, kışın 11ınmak 
için ocaklarda odun, mangallarda kömür yakılırdt. Ktş yaklaşıııca lıer. 
kes bir senelik odun ve lı.ömürünü tedarik etmeğe çalışırdı. 

Yirminci asrın iptidaıııodan beri odun vo bu imtiynlı mevkiini kay· 
butti. Sobalarda odun yerine kok veya maden kömürü, mutfaklarda ha. 
vağazı kullanılmasını başlandı. Odun mahrukat arasından çıktı, iptidai 
madde halini aldı. Odandan kağıt, yünlü vo ikokli kumaşlar, hatta şe· 
k.er yapılıyordu!... Yomnşak, mtıcı bir çok kamaşlarda yünden eser 
yoktu; bo kumaşların iptidai maddeıi tomamen odundu. 

Garp memleıketlerinde odunun yakıcı madde olarak kallanma devri 
kapanmış zrnnedilirken harpden sonra odan yeniden ehemmiyet kazan
mağa başladı. Kömür kıtlığı yüzünden ekser memleketlerde 11ınmak için 
yine odana baş vurulmaktadır. Odun yalnız ıobolarda yanmakla kalma
dı, kösele yerine ayakkabılarında da kullanılıyor. Odan şöyle dursu:ı 
talaş da birdenbire kıymetlenmiştir. Bir zamanlar talaşa biç ehemmiyet 
verilmezdi. Harbden evvel Fransada senede 6 milyon ton talaş elde 
edilirdi. Fakat bu kullanılmadan atılırdı. Şimdi talaştan da bir çok hu· 
suslarda lstif ade ediliyor: 

1 - Yakacak madde olarak kazanlarda kullanılıyor. Talaşla yanan 
ekonomik 'obalar çok raj'bettedir. Talaştan, az miktarda petrolle karış· 
tıraralc, briket gibi kalıplar yapılıyor, bunlar kömür gibi yanıyor ve hiç 
bırakmıyor. 

2 - Talaş sıvalara karıştırılarak rutob~tin geçmesine mani olacak 

bir tabaka teşkil ediyor. 
3 - Talaştan biblolor, oyuncaklar yapılıyor. 
Görülüyor ki odunun artır• bile çok rağbettedir. Bir Fransız raH• 

tesi bundan bahsederken: cHarb bir parça daha uzarsa odundan bahse 
derken raliba, lıa,metlG Odun hazretleri, diyecetiu diyor. • Monte Karlo s6ndU • 
i kinci düyya harbinden en çok mütee11lr olan memleketlerden biri de 

Monte karlo (Monte Carlo] dur. Monte Karlo bilindlii ribi Franunıa 

Almanyada kara 
piyasa yoktur 

- Ba~tarnf ı ikibcide -

şunları yedim: Bir çorb , sebzeli 
sucu\t, patates, Hin la . 

Tiyatro ve sinemalar 

Tiyatro ve sinemalar müthiş 
kal balıktır. Lehar'ın Conte 

de Luxemburg, Paul Linc\tenin 
Frau Luna op.,retleri gibi eski O• 

peretler de oynanıyor. Berlinli ti
yatroyu sever. Sıkı tahdıtler yü· 
zünden başka şeye para sarfede
ceği için sık 11k tiyatro ve ıioo
maya gidiyor. 

Barlar da doludur. Fakat dan 
ıedilmiyor. Kırmm ltalyan şarabı 
veya şişesi 20 marka Alman şam· 
panyası içilerek müzik dinleni)'or. 
Saat on ikide her tarafın kapanma· 
sı lazımdır. 

Fakat on birde her yer boşa· 
hıor. Çünkü eheriya bu ssatte 
hava tehliltesi işareti verilmesine 
başlanır. 

Borline g4'ldiğinin ikinci akşa· 
mı tehtike işareti verildi. Berlinli
ler büyük bir sükOnotle ve diıip· 
llnle sıtınaklara gitmeğe başladı· 
lar. E'.lasen daima karanlık olan 
sokaklar birkaç dakika içinde bom· 
bo~ta. Uzaktan uçaksavar topları· 
nın seslerini işittik. Fak at Berlin 
üzrrine tayyare gelmedi; Tehlike 
geçli işareti saat üçte verildi. 

Berliode garip bir şey pek az 
asker rörülmesidir. Buna mukabil . 
sokaklarda kahvelerde yeraltı şimen-
dif erinde en az 15 başka lisan dnyn· 
layor, Bunun sebebi çalışmak üzere 
boraya muhtelif memleketlerden 
işçiler relmiş olmasıdır. işçiler: eki 
fi derecede yiyoruz, yatacak yerimiz 
iyidir. aldığımız ücretten de her haf
ta evimize bir kılç para göndere 
biliyoruz.» diyorlar. 

210 gazeteci 

Her gün saat 13 le Hariciye 
nezaretinin kabul salonu 

da bir nevi Babil kuleıi halini ah· 
yor. Çünkü Ansrlosakson memleket
lerinden çıkanlar müıteına olmak 
üzere dünyııoın her tarafında çıkan 
gazotelerin 210 muhabiri burada 
toplanıyor. Bitaraf gazetelerde sık 
ıık bahsedilen bu basın konferans· 
larından birinde bcode bulundum. 
Yeşil örtülü bir masanın Önünde 
40 yaşlarında yuvarlak yüzlü şiş
manca kısa keıilmiı bıyıklı bir zat 
ecnebi basın serviıi şefi orta elçi 
B. Schmidt'ti. Gazetecilerden bir 
kuımı masanın etrafında oturmuştu. 

bir kısmı ayakta idi. lstiyen sigara 
içiyordu, teşrifat yoktu. B. Schmidt 
sordu: 

3 

25 Ağustos Salı 
Tllrklye R•dyodlflb.yon poıtalan 
Tllrklye radyosu, Ankara RadJ08• 

7,30 Prorram ve Memleket 
nal ayarı. 

(Pi.) 

7 32 Vücudumuzu çalııtırabm • 
7.40 Ajanı haberleri. 
7,55 Müzilr.: Senfonik 

820 -
8,35 Evin saati 
12,30 Proğram ve 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Oyun havalan. 
12,45 Ajanı haberleri. 
1300 -
13,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
18,00 Proğram ve memleket 

saat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo Salon or
kestrası. (Violoniıt Necip Afkın)ı 

18.45 Müzik: Türküler. 

tt.) 
19,00 Konaşma (derdleıme ... 

19,15 Müzik: Şarkılar. 
19,30 Memleket Saat 

ve Ajıms Haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müzil_t: Fa11l heyeti. 
20,15 Radyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Film parçalara 

(Pl). 
21,00 Ziraat Takvimi. 
21,10 Müzik; 17 oci Asır mi• 

ziiinden (Pl). 
21,30 (K<'nuşma lkti1at ıaah°). 
21,45 Mü:r:ik: Klasik Türk Mı. 

ziği proi'ramı. (Şof: Mesud Cemil). 
22,30 Memleket Saat Ayan.; 

Aians Haberleri ve Borsalar. 
22,45 
22,50 Yarın ki Proiram 

kapanış. 

-Sual sormak iltiyen var mı? 
Biraz sükOttan sonra çir mubar 

rir saal sordu. Fakat 8. Schmidt da. 
ha ziyade kendi~i sorulacak •aall-5 
telkin ediyor. Sazan çok nazik n• 
aller ıoruluyor. B. Scbmldt bir il• 
tifo veya bir tebeasümle itin içind• 
çıkıyor. 

Viya nada 
f tansaya Viyana yolile döndil& 

Eski Avasturya paytahtıaın 
zel hususiyetleri lcalmaınıttır. Şarep 
içerek danıodilenfıçılı kabsrel• 
kapalıdır. 

Çüolr.ü şarap bitmiştir. Kahv .. 
lerde Vlyanaoıo meşhur ıütlO kah• 
veleri kremli gatoları yoktur. Fa 
halk neşesini muhafaza etmiıtir. S 
gun bir papatya menkuu karıııı 
eskisi gibi vals havalarını tekrar 
ediyorlar! 

Ct'nubunda Akdeniz sahilindeki Monaca prensliiioin baş şehridir. Monaca 
Avrupınııı eıı küçüle şehridir. Niifmıu ilti bini ancak bulur: meaebua 
da iki kilouıetre kare kadıuJır. Bu hükümet sahilde :j kilometre azan• 
luiurıda bit sahadır . Bu uhanm en geni' yeri l>ir kilometredir. 

Moııııco ptk küçük bir hülcGmel olmakla beraber Monte Karlo ve 
buradaki kumarhaneler yüzünden diinyanın heı' larafıoda meıhardar. 
Y 11rli nüfu~a iki bini geçm dıj'i halde yabancıların miktarı 25 bindir. 
Bunun büyük bir kısmını oyan ml!!raklıları teşkil eder. Fakat Monte Kar• 
lonoo mutedil iklimini, geniş b11hçe ve parklarını beienorek borada yer. 
leşmiş ol:ın birçok ihtiyarlar da vardır. Bilbaısa lngilizler Monte Karloya 
pek severler. 

ınr Fransız gazetesi Monte Karloda bugünkü yaşayış tarzını ıo H• 

retle anlatıyor: «Daimi surette Monte Karloda oturanlar rüadllz park. 
larda gezmekle, sahilde yüzenleri seyretmekle vakit ğeçlrirler. Akta1a 
beş olunca derhal çay içınek için koşarlar. Fakat bn, çayın: bir çaydır. 
Yani içilen şey kurotulmoş otlardan ibarettir ve içinde teker yoktar. 
Alışkınlık dolay11iyle kimse bunu da kaçırmıyor. 

Monte Karloda lngifü ve Ruslardan başka tanınmış ıimalar ıanlar• 
dır: Eski Mısır Hidivi. ( Yatı limanın yarısını lcaplaınaktadır. ) Yanan 
preoılerinden Andre, eıki Oımaoh sefirlerinden Şerif [paşa], Guatemala 
sefiri ve Danielle Darrieux'nün yeni nişanlısının nsta11 E~selinı Paıc• 
beco. Karadağ prenseslerinden ftaly• Kraliçesinin kardeşi. 

Monte Karloda başlıca e;lence oyundur. Bir zamanlar birçok 
1 
.. 

rışlar, mÜ!abaltalar, tiyatrolar vardı. Kumarı sevmiyenler bunlarla ••ldt 
geçirirlerdi. 

Şimdi bu eğlencelerden hiç birl~i. k~l~adığından hemen herkea k .. 
mar oynuyor. Gazinoya ~ir~n~er eskısı gıbı bak:~ra veya rulet aalonlan• 

aitmiyo holde iıinı goruyorlar. Burada bır frank atarak çevril• na • r, . . . G . b. 
bir küçük: kumarla vııkıt ~~çırıy~r. ıız:noya ırşey 2etiren aaaiua fi• 
rakları bile çıkarken talihını tecrube. edıyor, aldığı bahşışı atarak bıun1t1 
b. '- . ı· faJ'lasının çıkmasını beklıyorlar. 
"""ç mıs 1 

• h ı- d b. f b . ._ " "I Bu yüıden gazınonu~ o un e ır a rıs;a guru tüsü vıırdır. Ba O'/• 
nıyanlar da oldukç~ cnühıaı bir yekQn tutar. F alcat rulet ve bakara••• 
saları nispeten tenııadır. 

Yiyecek sıkıotısı burada da mevcuttur. Bu yüzden yerli fakir halk 
için bir aşhane açılmıştır. lyi gıda alaaııyan çocuklıırdan bir k .... 
da lsviç~~ye. r~ndo~ilmektedir: Parklardan bir kısmı sebze bahç•I ha
line getırılmıştır. Y ıyecek vesıka iledir ve miktarı Fransadakinin aynidir, 
Bara91DID Fransl\dan bir farkı sigaranın daha bol olması, rnnde berk ... 
bir paket ıiıarıı verilebllm11idir,-. 




