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Ankara 27 (Hu· ~~ ~ ~~ -----= - :-=-~y--~ 
•11~t> - Ticaret Ekmeğin karne usulile tevzii büyük f8· 
Vekaleti, ekme· • • • t • • 1 k 
tırı karne ile ve· h 1 r 1 e r e 1 n h 1 s a r e 1 r 1 e c e 

satılııcak , diğer ı 
yerlerde satış ser· 
best olacaktır. 

Vekalet, ma. 
karna, büıtüvi • tileceği )'erlerin _ - ~--

büyük şehirlere inti1ar ettirilmesi etrafındaki tetkik· 

lerioi bitirerek bir kararname hazırlamaia başlamıştır. 
Ôğrendii'ime i'Öre ekmek yalnız Ankara, lstanbul 

yufka ve aaire gibi unla yapılan maddeler üzerinde. 

ki yasağı da hafifietecaktir. 

Bu nokta üzerindeki t et le i k at henüz bitme. 
ve lzmir ile dijer bir iki büyüt. şehirde karne ile miştir: 

------------------------~~---

istihsal davası 
Yazan: CA vlT ORAL 

Berlin 
Elçimiz 

--ı 

Memurin muhakemat 
~ ararıD neresinden dönülse ' 
~ kardır. işte Saracoilu bü · 

ktlınetinio ilk esaslı ve hayırlı ted· 
biri de bıı olmuşlar. Bir senelik 
t•crübeler ve ba tecrübeler içinde 
iaıe teşkilatı, 1abaşı teşkilatı, pa
~rlara· kaldırmak, hububat fiyatla
rını yükseltmemek gibi şeyler mem• 
'•kette adeta bir buhran yaratmıştı. 
liilkOmetio aldığı sıkı tedbirler 
••nki Türkiyedo birbirinden ayrı 
•ltnnş iki hükOmetcik meydana 
t•lirıniştl. Bu anormal vaziy•t ta-

hiattyle devam edemHdi. Çünkü 
llleınleketio iktisadi ve iaşe durumd 

tlin geçtikçe biraz daha düzenini 
kayhediyor, yemeklik şeyleri teda· 

tik etmek hükumet için ve halk için 
ıtıiiteınadiyen güçleşiyordu. Realiıt 

bir idare için artık tecrübe edilmiş, 
lllQııbet bir netice vermemiş, faldo

den fazla zarar dojormuş bir da-
t Q11a üzerinde durmaia ve ıarar 

•t11ae;e imkin yoktu. Saracoilu 
hülOmeti de lıte bunu yaptı. Ev
"•li hububat fiyatlarını maliyet 

fiyatlarını koruyacak, memleketin 
Ç<>kluğuna teşkil eden bir kütleye 

t•ç11aiş senelerin ıztıraplarmı anut· 
tııracalt ba memleketh rerelt ikti· 

' ••di bakımdan ve rerekte milli 
1'Üdafaa bakımından en çolıt t\a
Yandıiı ve rüv endiği müstahsile 
ll11a1t verecek ve onu işinde şevklı 
bir çalışmaya tevkedecek bir fiyat 
Yükseldiği tesbit etti. HükOmet 
burıu yapmakla hem yine memle
ketin büyük bır müstehlik kütlesi 
t>lao çiftçiyi kuvvetlendirdi ve hem 
de yiı:ıe onun manevi kudretini 
~thrdı. Belki böyle yapılmısa idi 
•hlioıalki müıtahtil yer yer ve ya 
"•ş yavaş fazla kir retlrmiyen 

hububatçılıktan vaıreçecek veya da 
~'ndiıine yeter nisbette ekecek 

"• fakat bütün istihsal kabiliyetini 

hii~ametin el koymadır• ve 1atışı 
••rbeıt olan şeylere hasredeceldi. 

Nete\tim bazı mıntıkalarda bu rıbi 
hareketler de başlamamış dejlldi. 

Şillldi bu yerinde ve memle

k•ti ferahlandıran tedbirlerle bü. 

tün b11 hareketler önlenmiş olda . 

'v, aailstahıil barün dünden daha 
'illin ve dünden daha rüvenli bir 

"•tiyette işine urılmıt balııomak 
laclır, Buründen önümüzdelıti Hne 

için hazırlanacak hububat tarlala 
' 1nııı miktara hakkında bir tahmin 

d, bulunmak miimkün dejilH de. 
43 •enesinde 42 senesinden daha 

Ço~ ekileceiloe ve daha fazla bir 

1'ıahıul ahoacaiına ltatlyetle hüküm 

"•rınelt kabildir. Eier bu memle· 

~•tte gerek iktisadi düzeo va re· 

'•kı, iaşe yönlerinden her şeyin 
1•~la iıtihsale baktığı ve dayandı 
iı bir hakikat ise önüm6zdeki ıe. 
ll, bu çok mahaul almak davaaı. 
11111 'lı:endiliğioden halledilecek bir 
•ırr h t t b 1 llkOmetlmizin bulmuı vt a 

ı ~''tına da reçmiş olduruno ka· 
ı 1 1 •debilirl:ı:. Zaten ekonomik iş· 
•rde do bidiselerln dikine değil 
taru, • 
d rına uyarak mav affaluyet el 

' •hııaok bir kaide dejilmidir? 

Adllye VekAleti yeni bir 
terfi ve nakil llatesi 

hazarhyor • . 
Ankara 27 (Hususi muhabiri. 

mlzden) - Adliye Vekaleti hikim 
ve müddeiumumiler arasında yeni· 
den bir nakil, tayin ve terfi Jisteııi 
hazırlamaktadır. Bu kararnameyle 
bilhassa küçük memurların bir 
çotu terfi ve şark vilayetlerimiz. 
den alınarak garbe nııklettirile· 
ceklerdir. 

Şark viliyetlerimlze, ıtaj gör· 
mekte olan baki.n namzetleri tayin 
edilecektir. 

"Retlk S•ydam 
Hıfzıssıhha mUeasesesl,, 

Ankaradan verilen malOmata 
röre Ercincao meb'osu Salih Ba· 
şotaç ile Kütahya meb'usu Dr. Ali 
Süha Delibaşı, Büyük Millet Mec 
liıi Riyasetine bir kanun liyihaıı 
vermi~lerdir. Bu iki meb'us, ver
dikleri IOyiha ile Türkiye Cumhu· 

• riyeti Merkez Hıfz1111hhası müeı 
sesOJİ adıo10 merhum Başvekil 
Refik Saydam'a izafeten Türkiye 
Cumhuriyeti Dr. Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Müessesesi şekline kon· 
muını istemektedirler. 

Gazatecllerlmlz Majlno 
hattının ilk yerlldığı 

yeri gördUler 
Berlin 27 (a.a .) - Türk Basın 

Hey,ti Klook müstahkem şatosu. 
oo ziyaret ettikten sonra Frank· 
forttao Visbaden 'e hareket etmiş 

Badkreobnach'a rolmiştir. Misafir
ler Midderhanten de bağları ve 
şaraphaneleri ziyaret etmişlerdir. 

Heyet Lükıembork'a retmiş , 
pazar güoü şehri rezmiştir. Ôile· 
den sonra Fransız hududunda Ma
jino hattının Almanlar tarafından 
ilk yarıldığı yer olu Büyük Mon· 
medl istihkamları rezilmiştir. Se· 
yahata Ren üzerinden devam edi 
liyor. 

Bir adam trenden 
dü,tü, öldü 

Mevsim ve muhit icabı pa• 
zar rünleri Mersine plaja ridenler 
trenlerdeki izdihamdan pek şikayet 
etmol..tediler. 

yolcular buamaklarda seyahat 
etmek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Bo yüzden de her an bir tehlike 
beyecanı l'eçiriliyor. 

Nıtekim pazar rünü Mersinden 
Adanaya acelen !tatarlardan birinin 
basamaklarında ıeyahıtt etm~ğ'e 
mecbur kalan Tanuslu bir yolcu 
karacailya1 yakınlarında muvaze 
nesini kaybederek yerlere yuvar· 
lanmıı ve biraz ıonra da ölmüş· 

tür. h l 
Acaba pazar rünleri bu a e 

bir çare bulanamu m1? 

Amerlkadakl Fin 
koneoloelukları 

Va,inrton 27 (a.a) - Ameri· 
ka Birltşilı: Devletlerin~eki " 0 ?•0 · 
loıluklarını lrapamaıı içm Vaşıng. 
ton bükQmeti tarafmdan yapılan 
iıtete vordiri bu cevapta, Fiolan 
diya hükOmeti bu kararın idet ol. 
doru üzere önceden rörü4meden 
verllmiı olmasından dolayı hayret 
röstermeltte ve konıoloslok.larının 
bu aym ıooandan evvel kapan· 
ması için lcabeden emirlerin verll· 
diiioi bildirmektedir. 

Saffet Arıkan An 
karadan hareke 
etti 

Ankara 27 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Berlin Büyük Elçi. 
liiine tayin edilen Saffet Arıkan 
bu akş ımki ekspresle BerJine mü 
teveccihen hareket etmiştir. Bü
yük elçi istasyonda Mecliı Reisi, 
sehrimi:ı:de bulanan Vekiller, Par 

ti Genel Sekreteri Memduh Şev 

ket Esendal, Orıeneral Asım 

Gündüz, General Salih Omurh.k, 
Başvekalet Müsteşarı Cemal Ye 

şil, Hariciye, Maarif Huıusi ka
lem müdürleri, Ankara Valisi , 

dostları tarafından uğurlanmıştır. 

SaHet Arıkan iki üç gün la 
dar lstanbulda kalacak, sonra 
trenle yolunl!. devam edecektir. 

Tobruk 

Bombalandı 
Rıhtımlarda ve antrepo· 
larda yangınlar çıkaraldı 

Kahire 27 ( a.a. ) - logiliz 
Orta şark tebliği: Dün, devriye 
faaliyeti istisna edilecek olana , 
kara hareketleri bakıauııdan kay
dadej'or hiç bir ~ey olmam..,tır . 
Kum fırtınaları v" bulutlar moha 
rebe bölgesinde hava hareketleri 
ne mani olmuşt.r. 

lskenderiyey• yaklaşan "Yon 
kers 88 ,. tipinde bir düşman uça 
ğı avcılarımız tarafından denize 
düşürülmü~tür. Uzan mesafeli av 
uçaklarımız Sidi - Barrani açık. 
larında mavnalara yeniden muvaf 
fakiyetle hücum etmiştir. 

Dün rece bomba uçaklarından 
mürekkep büyük bir teşkU Top· 
ruk'u bombalamıştır. Rıhtı.tarda 
ve Antrepolarda yangınlar çıkarıl 
mış, iofiliklar işitilmiştir. Tam isa
bet 11lan bir vapurda şiddetli bir 
patlama olmuıtnr. 

Muharebe bölrulnde de şld· 
detli bava mqharebeleri cereyan 
ediyor. 

----------------------------
Suikast auçlularanın tem 

ylz llylhalar1 
Ank~ra 27 ( Ha1osi mobabl .. 

rimlzden ) - Alman Büyük Elçi 
si Fon Papeno ıaikast yapmaktan 

ıuçlu Pavlof, Kornilof, Abdurrab 
mao, Süleyman haklarındaki tem· 

yiz layihaları ve d01yaları b~t 
müddeiumumilik tarafından telkık 
edilerek birinci ceza dairesino 
gönderilmiştir. Önümüzdeki fÜB<" 

lerde evrakın birinci ceza daire ... 
ılnde tetkikine başlanacaktır. Hiı. 
dise aju ceuııyı miistelzioı ff 

mevkuflu buloadapodao tercihan• 

tetkik edilere" biır karara YWnlhr 1 

cıkbr. 

kanununda tadilat 
--

Kanun bugUnUn lhltlyeçlarıne 

cevap verecek bir hale 
getlrllecek 

--
Ankara 27 (Hususi muhabiri· 

mlzden) Adliye V elcileti, memurin 
muhakemat kanona üzerinde bazı 
tetkikler yapmaktadır. Bu tetkikler 
neticesi, kanun borüoün ihtiyaçla 
rma cevap verecek bir bale reti
rilecek, şumul ve muhtevası itiba 
riyle daha esaslı bir şekil almış 
olacaktır. Bu maksatla Vekaletler 
mümesaillerinden mürekkep bir lco 
misyon toplanmış, yapılaca1' tadi· 
lalın nelerden ibaret olacağı et• 
rafında görüşmeler olmuştor. 

Bu bosuıte verilen malilmata 
~ör~, bnrün tatbik edilmekte olan 

Hamburga 
Hava 

Taarruzu 
siviller arasında 

ölen çok 
Alman uçaklar1 da 
Brltanya adalarına 

hUcum ettiler 
Londra 27 (a.a.) - Hava na• 

zırhrınm tebliji; Dün gece bom· 
bardoman servisine mensup uçak• 
lardan müteşekkil büyük bir teşkil 
Almanya'nın ~n büyük limanı ve 
denizaltı inşaat merkezi olan Ham· 
buri''a hücum etmiştir. Hava el· 
verişli idi. Ak.mm çok muvaffak 

olduğa &'Örülmüştür. 
Mollandadaki hav• meydanla· 

n da bombalanauştır. Bu hareket. 
terden 19 uçak Oılerine dönıaıe · 

miştir. 
Berlin 27 (a.a.) - Alman teb· 

liti: Alman savaş uçakları dün 
gündüz Britanya adalannın cen~ 
kıyısında merkez.\ lorilterede askeri 
ve sınai hedefleri bombalamıştır. 
Düşman Mant çevresinde ve He· 
ligoland çevresiode 6 uçak kay· 

betmiş tir. 
logillz bava knvvetlerl batı al· 

maoya'ya yapılın tesiraiı iündilz 
bücumlarındao ıonra dün r•.c• 

kanun meşrutiyet devrinde hazır· 
lanmıştır. Borüokil icap vo zaruret 
lere uymaktan çok uzaktır. 

Yapılacak değişikllkte idari 
ve kazai selihiyetlerin tek elde 
toplanmasına bilhaHa fayret edİ· 
lecektir. 

Bundan bir müddet evvel mec· 
listen bu husosta çıkan bir tefsir 
kararlyle kanan şomolü daha faz· 
la renişletilmiş bulunmaktadır. 

Hıır11laoacak olan yeni kanun 
proiesiyle bütün bo hükümler ted
vir edilmiş olacaktır. 

Herşeyden evvel 
Hindistan, diyor 
Bombay 27 (a. a.) - c Hari-

can» adında\r.i haftalık gazetesin· 
de yazdığı makalede Gandi bilhas · 
sa şöyle diyor: 

«Müslüman birliği, reis rJinnah 
ile bir anlaşmıya varmaiı ben ar
za ettirim gibi, konrr• de arzu 
etmektedir. 

Sondan evvel yaıdıiım mr ya· 
zıya Jinnahın verdiii cevabı ıör· 
düm. Bn cevap, müslüman birliii 
reisinin anlaşmak istemediği zan~ıı 

d. E. jın 
nı verecek mfthiyette ır. g~r • 
nah anlaşmak niyetinde olsaydı lıton~· 
re reiıioln yaptığ'ıteklifi kabul. •.derdı. 

Bllindiil ı-ibl konrre reııı ınüs. 
lüman birliği ile ~~nrrenm, bir an. 
laşmıya varmak ıçın beraberce dü. 
şllnüp. bir çare aramalannt teklif 
etmlştı. 

Jionah'ın iıttdiğl Pakisteo •· 
ıa1larıoa göre, kurolack olan ~u 
müstakil müılüman devleti bir ,-un 
evvel bir bütün halinde berabere•_ 

d - b' d barbede yaşa ıgı ır evlete lı:arı• lan 4 

cektir. Bugün babiı ouıv~~11d. 0
1 d nıo 11 an. 

ne pakistandır, ne ~U.ıiıtandır.» 
Mevzubahs olan ,f'..'.:11

:.
6;....----

- . ~laylarma hü· 
Hamburg şehr•~ ve yangın bom. 
cam etmiş, tatırıp 

b 1 t 1ştır. 
a arı ~ ıP hali oldukça büyük ka-

Sivıl • H b utramışhr. emen emen 
rpla{~kaoıetgib mahallelerinde ol· 
e~ı üzere birçok binalar yıkılmış 
mı • G 
v• haıara ugramıştır. ece avcı-
larımızla uçaksavar bataryalar, 
bahriye topçuıu ve devriye remi· 
lerl 37 düşman uçağı dütürmüş· 
lerdlr. 

Alman piyadesi hücuma 
kalkıyor 

Voronejde 
şiddetli 

muharebeler 
Almanlar müthiş ---- - ---
kayıplara uğruyor 
~~~~...__~~~--~~~--

Alman zırhlı birlikleri 
büyük Don havzasında 
Rusları bozguna uğra· 
tarak nehire oardılar 

Berlin 27 (a.a) - Alman teb· 
liğ'i: Roıtofun cenubunda Alman 
kıtaları iki glln süren şiddetli sa· 
vaşlardan sonra kuvvetle tahkim 
edılmiş ve çetin bir surette müda. 
faa edilen bir şehri hücumla zap· 
tetmiştir. Savaş, tahrip ve pike 
bomba uçakları Alman piyadesine 
yol açmışlardır. 

Daha dotuda ıeri birlikler 
cenap istikametinde ilerlemişlerdir. 
Büyük Don havzasında ıırhh \:ıta· 
lar ve hıtva teıkillerlle işbirliği 
yapan müttefik ve Romen kıtaları 
düşmanı bozruna oğ'ratara" geniş 
bir cephede nehire varmışlardır. 

Knlııç'm şimal batısında zırhlı 
teşltillerlıs zırhlı müfrezelerimiz nelı' 
rin solandaki tepeleri ümitsiz bir 
aıırette tutmata çalışan Ras tank 
ve piyade birliklerileı şiddetli bir 
savaşa girişmişlerdir. 

Almon hava kuvvetleri düşma 
om Volra üyerindeld mülakatiyle 
Stıali.ogradın şimal batl91ndaki de· 
miryolu tesislerine şiddetle hüc9m 
etmiştir. 

Voronejdeki k.öprübaşıoa karır 
yapılan hücumlar düşmana a&'u 
kayıplu verdirilerek yeniden pOı· , 
kürtülmüştür. Şehrin şimal b.absın .. 
da yııpılao muharebede Rus kıta
ları şimale doğru hareket ilJlerinio 
ötesine püıkilrtillmüş ve cevrileı 
roruplar yok edilmiştir. Bu şiddetli 
müdafaa aavaşlarıoda 10 Temmuz. 
daoberi bir tek lco!ordo keıimindeı 
751 Rus tankı tahrip edilmiştir. 

Merkez kesiminde mevzii bQ. 
camlar esnasında mDteaddit dıış 1 
man taburu çevrilmiıtir. Avcı teı• 
killeri dün 120 Ruı uçağı dOşür 
ınüştür. Üç Alroan nça&'ı üssüne 
dönmemiştir. 

Sarıdan bnşka ltıı.lyan avcılarw 
da fiç düşman uçağı düşürml1~tür, 

Moskova 27 (a.a) - Moıltova 
,.dyosnnon bildirdii'ine röre, Vo 
ronejin cenup dolaylarında büyQk; 
ölçüde bir muharebe cereyan et 
mektedir. Almanlar miltbiş kayıp· 
lara oiramakta ve saatler ~e 
tikçe bo kayıplar artmaktadır. Ç• 

Kanadanın ve Ameri
kanın harp latlhsan 

Vaşinrton 27 (a.a.) Kanada 
Amerika harp istihıallerini ida:: 
eden müşterek komitenin bildirdi· 
ğine fÖre 1941 yılına oiıbetle A· 
merikı'"ın harp istlhsalleri dört 
misli ve Kanada'oın istihsalleri dJ 
üç miıli artın ıştır. 

Elde edilen terakkilerden an 
laşılıyor ki, her iki memlekette 
ıilah tiplerinin dirbirine beozetil 
meııi işl ilerlemiş ve istihsaldo g
c\kmeleri önlemek için malze 
\eatisl çaboklqtmlmııtır. 
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Denizcilik ----~ -·----~ı 

ilk Türk 

' denizaltıları 
vrupada Is· ~~ - .- - =c-:c,==:-

Atimle işliyen Osmanlı padışahı, ken· 
1 

il~ .de?izeltı ~~· disi için tehlikeli gör-
mısı ıcat edılır 

bu silahımız kıy. 

metli elemanların 
eline tevdi edilmiş 
ve harp kud· 
retleri en yüksek 
bir dereceye çı· 
karılmıştır. 1937 
de donanmamızın 
Maltayı ziyaretin· 
de denizaltıcıları-

edilmez Türk bah· düğü bu silahları ka-
l rlyesi de diğer k . k .. .. 

bahriyeler iibi bu raya çe tırere ÇUfU• 

t yeni icatla alaka· egv e mahkunı etmişti. 
dar olmuş ve 1889 m 
tenesiode la2ilte· =~ ' 

• nin Armstrong tezgahlarından par· mızın lnıiliz meslekdaşları tarafın· 
• ça halinde getirttiği iki denizalta dan takdir edilmesi ve rerek ltal-

teknosini Haliçte Valde kızaiında yada gerekse Almanyada yapılan 
lnriliz mühendislerinin nezareti al· denizaltılarımızın peraonalimlz tara 

ı tında ve Türk işçiler kullanarak fından idare edilen dalma tecrübe· 
kurdurmuştur. • lerindeki vukuf ve ehliyetleri o 

1 inşaatı ikmal edilen ba denazal· bahriyelerin mütehassıslarınca teı· 
· tıların Haliçte dalma tecrübeleri lim edilmiş olmaaı bo sllibımızın 
yapılmış ve Türk mürettebatının tevdi edildiği ellerin hakkile yetiş· 
bu a"keri ııilaha kullanabileceii ka· miş oldaldaraoa delildir. 

1 
naatine varılmıştır. Mecit ve Hamit ffer sabada olduğu gibi harp 
adları verilen ilk Türk denizaltıla· denizciliği ııahasında da te. 

İ randan biri Sarayburno açığında rakld ve inkişafa doğru azimle yü-
ı hedef olarak demirlenen eski bir rüyon Cumhuriyeti daresinin 15 inci 

remiyi devlet ricali voe sefirlerin yılını idrak eden denizaltıcıhi'ı ta 
huzurunda torpilliyorek batırmak rihinde ilk defa olarak bir felike-

1 ıuretile harp kifayetioi de isbat te uğradı. Bir l'emiıioi ve rüzide 
• etmiştir. . 38 evladını kaybetti. 
f Falcat zamanın Ü•maolı padı· Atılay denizaltımız Çanakkale 
şahı kendisi ve Hrayı içi.n b~ si- boiazı Önünde 80 metrede battı. 
Jihı tehlikeli rörerek lzaut korfe- Bu felaketi doiuran aebep ilzerin-
zinden harice çıkmamak üzere iz· do kati bir ıoy aöylenemez. Ba 
mit tersanelİnin b\r köşesine bağ• femimizio komutanını Yfl baş çarb. 
laomaaını emretmiş soora da Hali· çısını yakınen tanıdıiım ve ehli. 
cin Karaajaç mevkiindo bunlar yetleri balı:kıoda biç bfr şüphem 
karaya çekilerek çürijmeğo mıh· olmadıiı cihetle içtinabı ırayri ka-
lr.Qm edilmiştir. bil bir sebep olmadıkça bilri ve 

işte bondan yarım asır evvel ırörgülerile felaketin önüne reçe· 
başhyan denizaltıcılığımızın pek kı · bilirlerdi kanaatini taııyornm. 
,. olan ilk dovrl yenilik istemiyen Denizaltı silahına malik her 
terakki düşmanı zihniyetin pençeıi bahriyede ıolhta böyle kazalar va. 
altında kapanmııtır. ku bolmuş ve derin anlarda batan 

1914 _ 18 dünya harbi eınasın· 
da Alman bahriyesine deoiz .. 1. 

denizaltılardan bir kısmının çıka
rılması kabll olamamıştır. 

· tıcı Jetişmek üzere ıubay ve er· 
başlar rönderilmiş ve Almaoyada 
yetişen ıubaylarıam:ıo idaresinde 
Haliçte denizaltıcılık kursları açıla· 
rak 0 zaman Akdenizden memle
ketmize relmei• muvaffak olan 
Alman denizaltılarile kurs müdavi· 
minine Marmarada dalma talimler\ 

yaptırılmıştır. 
Umumi harpte dört yıla yakın 

Atılay kazasının şimdiye kadar 
dünya bahriyelerinde vuk1J balan 
kazaların en milhimlerinden biri 
olduğu, battıiı noktadaki derlnli
iin 80 metro olmaaındao ve fazla 
akıntı bulanmasından anlaşılıyor. 

Bahriyemiz için elim olan bu zj. 
yaın vazife airanda vukuu bışh 
ca teıellimizdir. 

V nif eler baımda şehit olan 
kıymetli denizcilerimizi rahmetle 
anarken a-üzido denizaltıcılarımızı 
bu gibi makGı talihleri yenmeğe 
azmetmiş biliyor ve tanıyoruz. 

bir meHİ ile bahriyemiz de oizaltı 
remlıini kullanacak iktidarda perlO• 
ael elde etmiş ise de bir denizal-

! tı remiıine malik olmadıiıodan bu 
personelden harp 1ahasında iıtifa· 

1 de edememiştir. 
Mütarekenin imzasile birlikte 

l deoizaltıcıhi'ımızın fenni 11aslara 
l lıtinat eden ve iti için büyük ü

mitler beslenen bu ikinci devri de 
, ıooa ermiştir. 

1 Milli mücadele içinde denizaltı 
gemiıi elde ederek bilhassa 

Adalar denizinde düşman naldiya
boa darbe indirmek emeli bir arza 
halinden ileri geçememiş, fakat bu-

l na rağmen Samsunda bir denizal· 
tıcıhk kunıı açılarak umumi harp. 

1 te başlanan eserin idamesioe ray. 
ret edilmiştir. 

Ceyhanda ekmekler 
dUzeldl 

Ceyhan (Huıusi) - Adi taş 
detlrmenlerde öj'ütülen onlarla 
yapıldıiı için, bir miiddettenberi 
burada ekmekler bozuk çıkıyordu . 
Bu işle yakandan alilcadar olan 
kaymakamımız B. Sadi Çıdalın 
direktifiyle, iaıe teşltilih vo bele 
diye işbirliği yapmıılar, ekmeklerin 
daha iyi çıkmasını temin etmişler 
dir. Buiday, makinelerle elenmek
te ve ıonra değirmene verilmek. 
tedir. Kazadaki no fabrikası faali 
yete a-eçince ekmeklerin daha iyi 
bir şekilde çıkacarı tabiidir. 

Deniz yosunun
dan reçel 

Norveçte deniz yosunlarının 
flatı yüzde elli derecesinde arttı• 
rılmıştır. Evvelce bu yoıuolardan 
yalnız iyot çıkarılırdı. Şimdi bun· 
lar hayvanlara yedirilmokte, güb 
re, sabun, muşamba yapmak için 
kullanılmaktadır. 

Deniz yosunundan reçel, don 
durma da yapılıyor. Deniz yosu· 
ounun hayvıoları çok beslediii 
anlaşılıyor. 

• p a, le l ara ltalyaoın Mi
lioo şehrinde 

buğday bütün arsalara, 
ekiliyor bahçelere bui· 

day ve mısır ekilmiştir. Evvelki 
sene 55 bin metre karelik yer e· 
itilmişken geçen sone bn miktar 
569,500 metre kareyi bulmnştur. 

Şimdi buğday mahsulü yetiştiğin· 
den, yakında hasat bıışhyacaktır. 

Milinodan sonra Brükıel şeh· 
ri de parklarda, arHlarda, hatta 
umomt meydanlarda ekim yapı 
yor. Fakat burada patates ekil· 
mektedir. • Paraşüt nası~ Çok k~msol~r 

• paraşütun bır 
lceşfedilmış kadm tarafın· 

dan keşfedilcliiini bilmez. Para
şütün bulunmasına şo hadise ae· 

bebolmoştur: 1873 yılında Cenubi 

Fransada Nim kasabasında sağı~ 
bir genç kız ıçık bir pencerenin 

üzerioe perde takarken muvaze· 
nesini kaybederek yüksek apart•· 

mandan yere düşmüştür. 

Fakat dik olarak diiştüiün· 

den, rüzıardan etekliii, fistanı 

balon ribi şişerek kızın aiır ağır 
sokaia kaldırıma inmesine yardım 
etmiştir. 

Bn suretle kız hiç yaralanmamış, 

bilakis dehşetli ıorette korkuıan· 

dan, heyecandan 
miştlr. 

sağsrhğı geç· 

Franaız ilimi Sebaatiyan Lo
oopman bu hidiseye tahidolmuı, 

uzan uzan düşünerek nihayet dört 

buçuk metre kutrunda yaptığı bir 

çadırla Mootpelier rasathanesinin 
on yüksek kısmından yere salınmış 
ve etrafta toplananların alkışları 
arasında hiç yaralanmadan inme· 
ie mnvaffak olmuştur. Böylelik
le ilk paraşüt keşfedilmiştir. Son
ra Jak Garperen paraıütü burün· 

kü vaziyetinde milkemmelleftir· 
mlştir. 

Daha sonra 10 metre kotran· 
da yaptığı büyük bir çadırın si· 

cimlorinl birleştiren bir kayışı 

bailıyarak paraşüt diye kollan· 
mıştır. 

Harbi umumiden sonra, ke
şif mükemmelleştirilerek inerken 
açılan paraşütler yapılmış, bunlar 

la tayyarelerden inilmiş, iniş teh

likeleri azalmıtbr. 

lskenderunda 4 bölge arasında yüzme müsabakaları 

Seyhan Takımı 
Birinciliği Kazandı 

Halkevinin yüzme yanş-
1 an güzel oldu 

24 Temmuzda Halayın kurtuluş bayramı münasebetile lıkeodernnda 
dört bölarenin lştiraldlo yapılan yüzme müsabakalarında böyremiz yüzme 
tal'lmı birinci l'elerek kupa ve şild milkifatlarını almıştır. Yüzücülerimi
zin kazandıkları bu zaferi tebrik. eder, 5 ve 6 eylQlde bölgemizde yapı· 
lacak olan yüzme şampiyonasında da kendilerine başarılar dileriz, 

Pazar ıünü şehrimizde Neticede bu mesafenin Türki 
yapılan yüzme müsabakaları ye lkinciıl olan Demir Spordan 

Muharrem Gülerıio 3,12,1 ile birin· 
ciliii alda. 

Adana halkevlnin tertib ettiii 
yüzme yarışları Pazar günü Ata
türk parkındaki yüzme havuzunda 
biiyük bir intizam içinde yapıldı 
Müsabakaya Adana rençlik, Demir 
spor ve Milli mensucat kulüpleri
ne mensup yüzücülerle hiç bir 
kulübden olmayan bir çok yüzücü · 
rirdi. alınan teknik otıtlceleri bil· 
diriyoroz. 

100 Metre Serbest: 

ilk yarış yüz metre serbeatti. 
Bu mü1abakaya dokuz yüzücü işti· 
rak etti. 

llti seri üzerinde yapılan yarış 
ta bu mesafenin Türkiye rekortmo 
ni Milli Mensucattan Mahmut Dal. 
han 1,04 de yüzerek rüzel bir de 
re~e ile birinci oldu. 

100 Metre Sırtüstü: 

Bu yarışa altıdan fazla atlet 
iştirak etti. Müsabaka rüzol oldu. 
Neticede Adana Gençlik den Ya0 

DUi 1,30 ile birinci feldi. 

200 Metre Serbest: 

Bu yarışa Adana Gençlik, De 
mir Spor ve Milli Mensucat Genç 
lik kulüplerinin yüzücüleri iştirak 

etti. N 5licede Adana Gençlik kn
liibünden Nihat Erdem birioclJiil 
kazandı. 

200 Metre kurbtılağama: 

Bu yarışa beş yüzücü girdi. 
Yilzücüler araaıoda bllbasta ıeaç 
elemanlar g-öze çarpıyordu. 

Atletizm müso.halcalarına 
hazırlık 

29-30 ağustoıta lstanbolda 

yapılacak atletizm m~tabakalarına 

hazırlık olmak üzere 14 ağuıtosta 

ferdi kabiliyetlerine rüvenilen at· 

letlere Zonguldakta on l'ünlük bir 

kamp açılacaktır. 
Bu kampa bölgemiz antrenörü 

400 Metre Serbett: 

Bu Mütabalı:aya altıdan fazla 
y\1zücü iştirak etti. 

Yarış l'Üzel ve heyecanlı oldu. 
Müsabakalara takip edenlerin teş
çileri ara11nda Gençlik kulübünden 
Lütfi Erdem 6,58 ile birinci :x-eldi. 

200 Metre Sırtüstü: 

Bu Müsabaka rooç yüzücüleri 
bir araya retirmlşti. Bu yüzden aynı 
ayarda olan müsabıkların çeki4ıne• 
leri bir hayli çetin ve zevkli oldu. 
Neticede iyi bir fioiş yapan Demir 
Spordan Mecit Gülerıio 3,49 ile 
biriocilii'i kazandı. 

1500 Met,e Serbest: 

Ba müsabakaya da beşten faz. 
la müsabık İJtltak etti. Yarış bü. 
yük bir alaka ile geçti. Neticede 
bu mesafenin Türkiye rekortmeni 
olan Adana Gençlikten Halil Dal· 
han 24, de )ilzerek birinci l'eldi. 
Soo olarak yapılan 4200 bayrak 
yarışı trünüo en heyecanlı müsa
bakalarından biri oldu. Neticede 
A takımı birinclllfi aldı. Bn takım 
şu yüzücülerden müteşekkildi. Ha
lil Dalhan, Lütfi Erdem, Nihat Er· 
dem, Mahmut Dalhan. Derece 11,36 
(Yeni Adana Rekoru; Eıki rekor 
13,07) 

Müsabaltalar yakarıda yazdı· 

iımır. ıribl intizam dahllindo cere· 
yan etti. 

Nlfan töreni 
Gazetemiz tevzi memuru B. 

lbrablm Çağlar ile Bayan E,ma 

nişaolanmıılardır. T•brik ederiz. 

Ce\'ad Diblenin nezaretinde Soy

han bölgesinden 7, Malatyadan 3, 

lçelden 2 atlet iştirik edecek ve 
oradan lstanbola reçilecektir. 

Şehrimizde bir 
hırsızllk hadisesi 

25 Temmuz ıüpegiindüz ıaat 
yarım raddelerinde ıehrimizdo bir 

hır11zhk hadisesi olmuştur. Mıntıka 
iktiaat müdürü B. Kemal Hakgüder 
öile üzeri daireden çıkıyor ve aa• 

falt cadde civarındaki evine l'idl
yor. Eve yaklaştıiı zaman pence· 
renin parçalaodıiıoı rörGyor ve 

evin muhakkak ıoyaldoj'ona bük· 
mediyor. Fakat pencereye yaklaşa• 
rak avin İçine bakıyor ve meçhul 
bir adamın odanın köşesinde bek• 

lediğlnio farkına varıyor. Bu anda 
bıraız 8. Kemalin yaklaştığını gö· 
rür ırörmez önceden açarak hazır· 

lamış olduin kapıdan fırlıyor ve 
asfalt caddeye doirn koşuyor. B • 

Kemal da arkasından koşarak ve 
tutalmaaı için oradan reçenlerin 

yardımını da lıtediği halde hırsızı 
yakalamak mümkün olmuyor ve 
hırsız • kaçıp kurtuluyor. Hır11:ı 
burüne kadar da tutulamamıştır. 

Haber aldıiımıza göre, bu gibi 

hadiseler tekerrür etmektedir. Za· 
bıtamızın ebeaımlyetle ba l'ibl hi· 
diaeler üzerinde durmasını:bekleri:ı. 

ilkokul öğretmenleri 
arasında nakil ve 

tayinler 
Vilayetimizden diğer viliyet

lere nakledilen öiretmenler şun

lardır: 
Kaşoba köyünden Mehmet 

Kaday Kayseri, Pozantıdan Azim• 

Akıoy lçel, Baklalı köyünden Nuri 

Gökalp Konya, Çakaldereden Senih• 
Ertekin Edirne, Merkez Seybao 

okulundan Naciye Ünlüer Niid•ı 
Akkapıdan Haydar Gökçü lzmlr, 

Karataştan Kimile Kaya Y ozrat, 
~ka Valiliklerden Seybao 

V alilitl emrine verilenler: Zonrul· 

daktan Fatma Amaç, Konyadao 

Memduh lnuior, Muğladan Naciy• 
Çiuar, Deni7liden Hayriye Güntelı 
Afyondan Seniha Y avuzok. 

Bu yıl öiretaıen okulları me· 
zonlorıodan viliyotimlz emrine ve· 

rilenlerı Erzurum erkek öğretmen• 

don Muzaffer Yurtçu, Adana erkek 

öğrotmendeo Turiut Doğarı, Ali· 

ettin Kısakürek, Sivas erkek öiret· 

menden Mustafa Doğruer, Kooy• 

kız öirotmenden Litife Bahçevıııı 

Yaşar Dinç, Kimnran Eren, Ediro• 
kız öiretmen okulundan Naciye 

Erdoian, Türkan Durıunkaya. 

1 Nihayet Türk vatam istiklaline 
1 kavuştuktan ıonra Cumhuriyetin 
terakkiye aşık rubilo ve ellle de

l oizaltıcılık mesleği layık olduia 
ebemmiyo&tle tutulmuş 1926 yılında 
Hollaodanın Rötterdam - Fa~ 

• Al-an tipi ilti de 

[1._r_·a_ri_hi_R __ om_a_n_:_S_t l ZINDIKLAR 
Semih Uygur ] 

nord tersanesıne ... 
1 l . . rlanınıştır. 1927 

D za tı femıll ısma , . 
d Ya ıltıbak 

yılı sonlarmda onıınma 
eden ve Birinci, lıdoci lnönü adla· 
rı verilııın bo ild remi ile ve AJ · 

c man mütehassıslarının nezareti al
tında talim ve terbiyeye başlanmış 
ve Türk denizaltıcıhj'ı bu üçüncü 
devriodo bakilr.i ve ciddi adımlarla 

ı ileriye d o i r u hızla yürümüş· 
tür. 

ltalyanıu Monralkooe tersano
ıinde Alman tipi olarak yaptırılan 
Sakarya ve Dumlupınar denizaltı· 
larınm lıpanyada Alman milhen· 
diılerinlo inşa ettikleri Gür deniz 
altı re111iıi satın alınmak ıuretile 

lllve edUmlı ve böylece denizaltı 
teşkilatımız •üratle bir filotilla ha· 
line aokulmuı\ur. 

937 de Alman Krup fabrika• 
ıını yaptırılan AY 11nı11 dört de
nizaltıdan ikiıinin 1939 da hizmete 
rtrmeai ve 1938 .senesinde lnrllte. 
reye alparlJ edilen Roiı sınıfı dört 
remiden de iklılnln ıon rllnlerde va. 
Jlfıy• b11lam11lylı mevc11d11 kabaran 

Alpar on kilise yaktı. Yüzlerce Pa· 
pas öldürdü ve bunları yaparken hiç bir 
şeyden korkmadı ve çekinmedi. Şimdi 
0 oun zavallı evinin ve hayatınan etrafını 
tehlike sarıncs korkudan imana relecek 
v~ bu yalanlancılıi'ı Allah bilmiyerek hoş 
rorecek öyle nıi? Biliniz ki Allaha böyle 
nedamet. 'erekmez. Eier o hakikt Allahsa 
ve kendaııne ."?peklerin deiil erkeklerin 
ibodet etmeaını iıtiyoraa ba nedameti 
kabul etmez anladınız au? Size başka ıöy. 
leyocek bir lifam yoktur. 

ihtiyar Papaıların mahzun bakııları 
birbirile karıılattJ• Artak Papas Marton 
keudi diUoriııdon anlamıyordu. Kendlleri 
lı:iliıe liaaniyle koouşorken o Kırların di· 
liyle cevap veriyordu. 

Oroılamoş Mana.tırıoın yakıldıiı rün · 
denbe;i bütün dikkatini Bege'deki müş
riklere dikmiş olan kör Beç, Berauy'de 
bir takım buırhkların yapılmakta olduiu 
haberini aldı. Bir f Ün casusları ksrdak.i 
ordngibın yerinde yeller eıtlilni ıöyle. 
diler. Şorban'lar çadırlarmı ıökmiifler 
lüzumsuz yemliklerini yakmışlar, Çokaro· 
vaya Uk kar düşmeden önce alelacele yola 
dllıülmGşlerdl. Buraya ilk yerleıtlklori 
zamaa kiıasooio hoıuoa rltmımlılerdi. 

Şimdi bu diyarı terk edip riderlerken de 
arkalarından kimse atlamadı. 

Bir kaç rün Keve ormanlarında ka· 
larak mütemadiyen çalışmışlar ve sallar 
yaparak Tunaya indirmişlerdi. Bir rün 
Kevo ve Harman kaleleri balkı ,uda aşa· 
j'ı doğru akıp giden ıonsuz sallar1 hay
retle seyrettiler. Arabaları ve hayvanları 
ıalların ortasına yerleştirmişlercli. Her 
salda yarı beline kadar çıplanmıı ve m~· 
azzam k\1rokleri çekmekte olan tunç VU· 

cutla beı altı renç mütemadiyen etilip 
kalkıyordu. Birinci saldan ınütemadlyeo 
yükselen bora sesleri sahildeki kayalarda 
akisler yapıyordu. Bu l4arotlerl .•ıra ile 
arkadaki sallardakiler tekrar edıyor bu 
ıuretlo daimi bir haberleşme oluyordu, 
Geçtikleri her yerde sahildeki halk bun· 
lar• dişlerini rıcırdatıyor fakat tutuşnıaya 
biç cesaret edemiyorlardı. Tuoanın o!ta
sıoda yükselen kayayı reçip de ~arlar 
ara•ın• ıirdikleri zaman Alpar sahıle bir 
takım adamlar röodererek bir kaç ba
lıkçı yakalamalarınt emretti. Suyun vazi· 
yetini iyi bilen ba adamlara klavuzlulc et
tirmek lıtiyorda. Şimdi aiır 11llar dört 
nala kalkan atlar gibi ıüratle llerlemoğ'e 
başlamıılardı. Hıııldayarak esen rüarar 

ÇEViREN ı 
Altunorduyı1 selamlıyordu. 

Sahilde yamaçlara yapıımış olan srfil 
köycüldere ,.1ı: aık teaadüf ediliyordu. Bo 
köyler etraflarıoı kazıklarla dikeoli çah· 
larla muhafaza ediyorlardı. Sazan marara· 
ların önlerini de bu suretle çevirmişlerdi. 
Uzaktan kırlangıç yuvasına benziyorlardı, 
Salların geldiiioi rörenler mitferlerfnl 
başlarına reçirlyorlar k11a kılıoçlarını el
lerine alarak ~ar ku\'vetlorlyle mndafaa 
vaziyeti alıyorlardı. Sahilde siyah köpek· 
lerde'n başka kimseler kalmıyordn. Sallar 
reçlnco rahat bir oefeı •h>:o~lardı: -

Beşonyö'ler aoyabatlerının uçuncil 
rünü dik kayalıklı bir boiaza vardılar. 
Kayaların üzerinde sürü ile kartallar uçu . 
şuyorlardı. Ba manzara Beıenyö'Jerin çok 
boşana ritti. Çllokü bo Altuoordanan 
en sevgili kuşlarıydı. 

Sa; ıabildeki kayanın üzerine uzun 
bir kitabe kazılmıştı. Çok riln rörmOş 
olan büyült Beşenyö'lerin ihtiyar elçisi 
bunu eski ve yapıcı bir "millfıtin kızdığını 
anlattı. Bu adamların işi gücü bina yap. 
maktı. Kundıız ribi su altında da çalışır· 
lardı. Beşenyö sahilile Bulgar tehili ara· 
aında dondurdukları ayakların bakayası 

buıün de oldaiu ribi dura yordu. ver ve 

Orşova kalelerine yakın bir 
acaip bir yazıları daha vardı. 

== yerde de 

Uzaktan bir taı yıj'ıoıoı benzeyıd 
bir çıkuıtıyı lıaret eden ihtiyar bunlaru7 
loaao lı:omiklerindon hasıl olmuş bir tepe 
olduiuna ıöyledi. Ôoünden geçerken te• 
pedeo aşaj'ı Tunaya kadar binlerce ada· 
mın iskeletinin bir yıl'ıo teşkil ettijlrıi 
hayretle rördGler. 

Sahile yıı.varlanan kafa taıları yı;ıo 
halinde duruyorlardı. Kırk senelik kanlı 
bit muharebeden sonra Blzaas imparatora 
Bazlllos Bnlrar orduıanu burada çevir· 
mit vı tamamen imha etmişti. Anilka'oın 
büyük babası bn harpten sonra Balı•' 
Oktoaos (Bulgar öldüren) iımlnl almııtı· 
Öldürülen kahramanlar burada da rab•• 
bırakılmamıştı • Seoelerdonberi yajııD0f 
ıuları onları Tunaya doiro snrü-klüyor ,. 
seller kafa tularıoı tqt.,.. ıarpıYorc:lo• 
Şimdiye kadar hiç ağzını açmamış ol•;. 
kara elçi birdenbire ıözo karııh. lı~•·~
lere bakarken karanbk aaratı oeı • 
açıldı rGlerok ı okl· 

- Doiruıu ba işe bir diyecek Y 
Diye bomurdaodı. J 

( DefHllll• ""' 
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28 Temm111: 1942 

Başlangıç, oluş 
ve bitiş 

YAZAN 
REFiK 
HALiD 

Güzel Sanatlar Akademiıi salonlarında talebenin yap· 
tıiı resimlerle heykelleri gözden geçirirken manalı 
manalı başını sallıyor, gülümsüyordoM, Onları pek 
toy işi buldujomdan mı ? Y okıa politikalı bir ba· 
kışla kendi fikrime ve ioanıma uygun röremediğim· 

den mrı> Alay mı ediyordum veya öfkelimiydim? Hayırl Elbette ld ta· 
lebe, henüz mektep ııralerında ike:ı kemale er~lş bir t:lam eter> mey· 
dana koyamaz; elbette ki bir renç, başlaorıçta belli b:ışh bir tarz•?· 
baı.n en acıibinin tesiri altında kalabilir. Başımı aallayıp gülüm1ememın 
•ebebi şuydu: Başlayııla olaş ve bitiş arasrnda bir sanatkar birbirine 
Uyınaz ne zıd ufhalar geçirir, tohum iken tırtıl, koza, kelebek olur. 
ı,ıe şu zekalar da klmbilir böyle başlayıp bize rıınler geçtikçe başlan· 
tıçlarına benzemiyen ne başka çeşit eserler, belki de şaheserler vere. 

celderdir. 
. Gımçlerin eserlerine balrarken Jüzumııuz ~fk~lere ve saplanmış fi · 

ltırlere kapılmadan yarını rörmek, yarından umıde düşmek ne hoştur( 
Hattı olgunlarıa kusurlu 'eserleri karşısında bile şevkimizi kaybetme 
!biz, aan'at aşkı taşıyandan daima bir şeyler belt!ememiz lizıın gelir. 
«~itti artık ölmüştür> d~me~ isa~etıi~ bir "h~kümdürl l~i eser, hele da· 
hı eseri, bir insanın mabıyetı, tabıatı ıle bulun blr. devrın çifıl•şmesin. 
den doğdutu içio her zaman ~e her yaşta beldıyeblleceğimiz hayırlı 
bir hadiıedir. Sanmamalıyız lu şo hadden ve bu hiçten eserlerden son· 
rı bir san'atkir artık iyi tir şey yaratamaz. Yaratır. San'at ve edebiyat 
tarihi aksini röıteren misallerle doludur: Manon Leıcaut sahibi papa1 
Prevost'nun bo eserinden başka yirmi eser daha yazdığına kim inanır ? 
liiç biri totmamışbr. Git Blas muharririnin de sdyaaız kitapları çıkmış · 
t~: okuyan olmamıştı. Yine Robinson Grusoe muharriri, o eş~iz eserJe. 
rınden önce yazmadığını bırakmamıştı. Cervantes? Şaheserler şahı Don 
Oaicbotte'den başka bir kütüphane dolduracak kadar kitabın müelli · 
fidirl 

Hayar, san'at için, deha için ne yaş, ne had, ne başlanrıç vardır. 
Napoleon ordularında her nefer bir mareşalhk esa11 taşımayı ümit e 
t•billrmiş; aan'at orduıanda da böyledir; çıkmadık aan·atkir canında 
eyiz ümidi vardır. Mozart çocukken dahiydi; Gluck altmışından sonra 

dahi oldu. Gibel San'atlar Akademlıinde eserlerini seyrettiilm gençler, 
hocaları, münekkldleri, batti biz bile birgün dibi oluruz, inşallah! 

(Ta.,dan) 

8. f.k4! l 1 Ne dağıtacak? 
ır ı ır yan ı- d k 

l I er en ... 
şı neye ma o a- YAZAN 1 İaşe işlerimizin· 

bı·ıı·r ?. en bol n~ye 
J B. FELEK malik oldaionu 

Y Ömründe mo · 
AZAN ıikile meşrut 

olmamış adam 
saz çalamaz: 

Peyami 
SAFA 

terzi olmayan a· 
clı1a elblae Doktor olmıyan adam 
'"•liyat yapmaz; fakat ömrün-
de ruh ve cemiyet llioılerile meş
tı:al olmamıı, rasrele bir kaç mec
lbua ve kitap okomuı adam, seziıi 
"• dayanarak veya kura mantakına 
11iınarak pıikolojiye, ıoıyolojiye, 
~blilr.a, iktisada ve felsefeye ait 

lilr.ihnler vermek ce1aretini kendin 
:~ bulur; daha kötüsü, bir giio 

0 Yle bir ihti1as istiyen itin baı•na 
t•Çerelt yıj'ıoların kaderine bük
lbeder, 

Maılkl :ile meşrul olmamış a
d.ıa, sazı eline alır almaz f alaoso 
"•ydana çıkar; terzi olmıyan ada· 
1'ııı yaptı;. elblH maskara olur; 
dair.tor olmıyan adamın 
'"eliyat ettiii hasta ölur. 

Fakat ruh ve cemiyet ilimleri
"• ait verilen hükümlerin yanlıılıiı 
~lıın tecrübelerin mudil neticeleri 
'Çiııde bile sakla kalabilir. 
d Çünkü insanın rubu. vocu· 
1lııdan ve elbiıesindea çok daha 

~lrift olduia a-ibi, manevi denilen 
~11blerin sabit mefhumları da kımıl 
• ' 11lfh ve deiiıikli realiteyi bütün 
k°C•lilr.lerile kavramaktan acizdir. 

i araştırırsak, şüphesiz onda son de. 
1 rece mebzul bir «teşltilit> buluruz. 
~ Bundan şu kadar zaman evvel 

koruluşanda bu teşltiJab matbu"t 
uzonozadıya anlatmış, övmüş ve 
halk da ondan hayli şeyler bekle· 
miıti. Bu kurumun illt anlannda 
b•n de onan ıalihiyetli erkinmdan 
birile tesadüfen temas ederek me· 
kaoizmaoın nasıl işliyeceiini ve 
böyle büyük bir cihazdan küçült 
iş beklemenin hat11 olacağını idrak 
ettirim için bo orranizasyonla ne 
dağıtılacağıDJ sormuştum. Sadra 
şifa bir cevab alamadım. Fakat 
aradan çok geçmeden bütün bo 
mekanizmanın k111mları yani halk 
birlikleri (ekmek karnesi) daj'ıt
makla işe başladıydı ve birlikler 
karneleri rüçlükle daiıttılar. Be· 
nim tribi tuttuğunu koparan bir va
tandaş ekmek karnesini almak için 
birkaç kere nahiye müdürüne ba~
vormaj-a, birkaç kere birlik aza · 
larile ağız dalaşıiı yapmağa mec• 
bur olduydu. Evvelki karneleri ise 
mahalle müme11illeri ltapıınıza ka· 
dar retirmişti. Bu ıefer birlikler 
bütün vatandaşları ayaklarına ça
çaiırdılar ve hayli zahmetli olduy· 
do. Bekledik. Hergün gazetelerde 
bo tetkilitın hareketlerine dair 
haberleri büyük b:r açgözlülükle 
okuduk. Birşey çıkmadı. Zaten pi · 
rinç sribi, yağ sribl maddelere el 
konduktan sonra iaşe nüfus başına 
100 gram Toryığı ile 500 gram 
pirinçten başka bir şey vereme 
mlşti. Zannetmiyorum ki; iaşe teş· 
kllitı başta olduğa halde alikah· 
lar l.tanballunun iki aydan fazla 

BUGO.N 

Berlin 27 (a. a) 
- Alman ordu . 
ları başkomutan 

lığının tebllti : 

Acele yardım 
istemek için 

Alman ve mütl 
tefik kıtaları 

a$ai'ı Don'da Uer
liyerek Rosto f ve 
bu şehrin doiusan· 
da Novoçerkuk'ı 
alırlarken, yukarı 
Don'da Alman 
sol cenahını kora· 
mak için kuvvet• 
il bir köprübaşı 
korolmoştur. 

Rostovun cena. 
bunda ve doiu· 
90oda cereyan e . 
den çetin malta· 
rebelerden ıonra 
Don nehri reçil· 
miştir. Nehrin ce 
n u p kıyısında 
muntazam ve in . 
ıicamlı bir cephe 
kurmak maksadi. 
le düşmanın yap
tığı teşebbüıler 

akim kalmıştır , 
Uçaklarımı:r. Don 
1J1ansabında bir 
Sovyet topçekeri· 
ni batırmışlardır. 

Mareşal 

Voroşilof 

Londraya -gitti 
Cenupta muha
rebeler şiddetle 
devam ediyor 

Hergün Sov 
yetler ba köprü 
başını şimalden ele 
reçirmeie ça • 

Volga nehri Ü· 

zerindeki hedef· 
lere f6Celi fÜn· 
düzlü hücumlar· 
da bnlunao Al· 
man bomba uçak· 
ları topyekGn 6000 
ton hacminde 3 

Almanlar Volgaya ve 
Şlmaı Katka•r•r• ka· 
dar bir yarma t•••b· 

lışıyorlar ve dai· 
ma yeniledikleri 
piyade ve zırhla 

kuvvetlerini bil 
batta Voront>i ya• 
kınlarmdan ileri 
sürilyorlar. Bo kav 
vetlerln ehem· 
mlyeti 103 Sovyet 
tankının tahrip 
edildiiinl bileli· 
ren Alman resmi 
tebliiile meydana 
çıkar. Tank kar bUaUn• geçt Her 

petrol remiıini yakmıılar ve cep· 
heye malzeme götürmekte olan 3 
büyük mavnayı batırmışlardır. 

Don nehrinin büyük bir kavis 
çizdiği bölrede Alman ve Rumen 
kıtaları düşmanın zırhlı birlikleri ve 
piyade kuvvetlerlle muharebe edlyor· 

lar. alman ve rnmen öncüleri nehre var 
mışlardır. Voronei bölge1inde bütün 
Sovyet hücumları lutalarımızın şid 

detli mohvemetile karşılaşmışlardır. 
Şehrin şimalbatısında düşmanın k91if 
a•ker topluluklara piyade ve zırhlı 
teşkillerimlzi ve bava kuvvetlerimizin 
müşterek bücaroları neticeainde dağı· 
tılmıştır. Oü.fmanıa karşı hücumları 

neticesiz kalmıştır. Yalnız bir keıimde 
48 düşman tankı tahrip edilmiştir. 

Doğu cephesinin diter kesim. 
terinde mevzii faaliyet kaydedil
miştir. 

· Sovyet bomba uçaklara doğa 
Prusyada muvaffakiyehiz iz'ac 
uçuşları yapmışlardır . 24 ve 25 
temmuzda Sovyetler 128 uçak 
kaybetmişlerdir. 5 Alman açaiı 
kayıptır. 

Berlin 27 (a.a.) - O. N. B. 

ajansının askeri bir kaynaktan öğ. 
rendiiine röre, Sovyetler, Rosto
fu çevreliyen ırmakl•r ve batak• 
lıklar ıribi bir çok tabii maniaları 

reniş bir müdafaa şebekesiyle 

tamamlamışlardı ve bilhassa Alman 
zırhlı kuvvetlerinin ilerlemesini ön 
lemek için bir çok tank siperleri 
kurmuşlardı. Ne bu müdafaa ıebe-

kesi, ne de bolşeviklerin fevkala . 
de 4iddetli müdafaası Alman ve 

Slovak kıtalarının tek bir hamlede 
ve bunaltıcı sıcaklar altında Ros 
tof müdafaa11nı yarmalarıoa ve 

hatta düşmanı Don'un ötesine ce · 
ouba ahıuılarına mini olama 
mıştır. 

Alman hava kuvvetleri aşarı 
Don'ıın cenubona doiru kaçmak 
istiyeo bolşevik tilmenlerini ıürek· 

li taarruzlarla pek aiır kayıplara 

ağratmıılardır. 

şıkoyma birlikleri bu mndafaa mu
harebelerine çolc tesirli olarak iı 
tirak etaıişlerdir. Aiır karııkoyma 
bataryası bir saat içinde kendi 
başına en az 17 düşman tankını 
muharebe dııı bırakmıthr. 

Ehemmiyetli Alman tayyare 
teşkilleri de Voronej dolaylarında 

ki kara muharebelerine iştirak et 
miller ve şiddetli Alman müda· 
faasını desteklemlılerdir. 

Sovyetler bütün taarrodarda 
şimdiye kadar kınlı kayıplara ui 
ramıılar ve en ufak bir netice bi
le elde edememlş\erdir. 

Moskova için, cenup cephenin 
yıkıhıına boyun eğmekten bqka 
rapacak blrşey yoktur • Çünkü 
Alman lutalarının aşarı Donetz 
ve Don'da\d ilerleyişini önlemek 
imkiosızdır. 

Londra 27 {a.ı.) - Reater'in 
Moıkovadaki bu1asi muhabirinden: 

Otla aşarı Don mecrasının ıol 
kıyısıuda büyük bir savaş relişme
ie başl•mıştır. Almaolar burada, 
nehri oldukça önemli piyade ve 
tank kuvvetlerile iki noktadan i'9Ç• 
miye muvaffak olmuşlardır. Sovyet 
mevzileri cama a"ilniloe niıb•tle 
daha dar bir dqrumdadır. 

Cepheden Kızılyıldıı razeteai· 
ne relen bir telgrafta denildiiine 

göre, •ıaiı Don nehrinin hemen 
bütün kesimlerinde ve bilhassa 
Roılov'la Simliyanskayada çok bü. 
yük çarpıımalar cereyan etmekte· 
dlr. Almanlar Volga'ya ve şimali 

Kafkasyaya kadar bir yarma yapma 

teıebbüsüne reçmişlerdlr. Buraya 
bir çok yeni Alman tllmenleri gel· 
miıtir. 

Moıkova 27 (a.a.) - Tas 

ajanaı Almanların bir çevrede, 

Sovyet mevzilerini yararak nehre 
çıkmak için iki ründür 200 tank 

hima)Hinde Önell'li ıayıda makine· 
li piyade kavvetlerile hücum ettik· 

ferini bildiriyor. • 

Çevrenin adı verilmemekle be--

3 

Yeni bir kanun 
• • 

pro1esı 

Amerlkada Mihver 
vapurları 

Cenevre 27 (a. a.) - O. N. 

Tren kazalarında ölen· 
lerin varislerine tazmi .. 

nat verilecek 
B. bildiriyor: 

Nevyorktan bildirildiğine röre, 
Birleşik Amerika devleıtlerinde~i 
düşman tebaasına ait servetleri ida
reye memur komisyon reisi demeç. 
le bulunarak, Amerika hükOmetinio 
Birleşik Amerika limanlarında bn. 
lunan 29 Alman ve ltalyan vapn 
rıana elkoymaş oldutuno ıöylemi~· 
tir . 

Bo vapurların çoiu kollanıla 
mıyacak bir halde bulunuyor. 

Fransa •çıklarında 
bir deniz muharebesi 

Londra 27 (a a.) - Amirallık 
dılresinln teblii'i: Hafif sahil kuv
vetlerimize mensup bir evriye bu· 
gün erken Fransa açıklarında iki 
düşman açak1&var 1remiıi rörmüş 
derhal hilcom etmiştir. Düşman 
gemilerinden biri batarken öbllrü de 
ağır hasara oiratılmı~ bir halde bı· 
rakılmıştır. Hafif motörlerimiz ut
bi birkaç ha1arla iki yaralıdan baş· 
ka hiç bir zarar i'Örmeden liman· 
larına dönmüşlerdir. 

raber, Don havzasının doğa ucun· 
da Staliurrad dojıııundaki Alman 
ilerlemesinin babiı mevzuu olduğu 
sanılmaktadır. 

Moskova 27 (a.a.) - Voronej 
muharebeıi gitgide ~iddetlenmek· 
tedir. Pravda gazetesinin muhabiri 
Rus kuvvetlerinin Atmanlara aiır 
darbeler indirdil.lerini ve düşmanı 
Don nehrinden öteye attıklarmı 
Cnmertesi akşamı bildirmiştir. Düş 
man, mevzilerini her ne pahasına 

olursa olsun muhafaza edebilmek 
için inadla mukavemet etmektedir. 

Moslc:ova 27 (a.a) - Pazar SA· 

babı erkenden Moskova radyosa, 
aıai'ı Don nehrinin ut lcıymnda 
muharebenin devam ettiğini bil 
dlrmlştlr. 

Almanlar, oiradıltları aiır ka~ 
yıplarr rözönünde tatmıyarak dur
ma '•n taarruz etmektedirler. 

Londra 27 (a.a) - Çioliyes 
ka'da pek çetin çarpışmalar olm11k· 
tadır. Rnılar vaziyetin borada pek 
ciddi olduiuno kabnl etmektedirler. 

Almanlar, Do'l nehrini geç· 
miye muvaffak olan kuvvetlerine 
büyilk hava kuvvetleri ıayesinde 
yardım ırönderebilmektedirler. 

Cenupta, Don nehrini reçmiye 
muvaffak olan Alman kuvvetleri 
imha edilmişse de, düşmanın neh
rin doğıı ltıyıaına yeniden ayak 

basmak için harekete geçtiii niu· 
hakkaktır. 

Londra 27 (a.a) - Don nehri 
boyunca miıli görülmemiı şiddetli 

çarpıımalar olmaktadır. 

Almanlar Roltov ıehrine 600,000 
asker, 2,000 tank ve tam bir hava . 

flloıile hücum etmektedirler. Bu 
ıehrin müdafaa hatlanndan bazı· 
ları yımlmıştır. 

Vişi 27 (ı.a) - Berlinin bi· 
taraf ıiyaai mahfillerlnde söylendi · 

iine röre, Mareşal Voroıilof şimdi 
Londrada bulunmaktadır. Mareıalın 

Londraya, lorilizlerden acele yar· 

dım lıtemek için l'lttiii ilive edil 
mektedir. 

Ankara - Münakalat Vekllli· 
ğl Devlet Demiryollerında vukua 
gelen kazalar sonunda ölenlerin 
varislerine ve yaralananların ken· 
dilerine tazminat verilmesi hakkın· 
da çok isabetli bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Projeye röre harp 
halinin meydana getirdiii bosuslar 
hariç olmak lltera idarenin suna 
taksiri bulnnıun buluomaıın vukua 
relecek tren kazaları ve çarpışma 
larında ölenler, malQI kalanlar 
ve yara1ıınaolarıı tazminat verile
~ektir. Tazminat miktarı ölüm ha 
lıode veya herhangi bir kazanç 
temin. edemiyecek tekilde tam 
malOlıyet halinde olanlara 1000 
lira, kısmi malOliyette 500 lira, bir 
aydan fazla çalışmamaj-ı intaç eclen 
yarabnma halinde 150 lira, bir 
haftadan faıla ve bir aydan az 
müddet için de çalışmaıuaiı intaç 
eden yaralıınmıı halinde 50 lira 
verilecek tir, 

Parasız seyahat eden Devlet 
Demiryolları memur ve müstahdem 
lerinin bu kanonla alacakları taz. 
mlnat diğer tazminatlarına halel 
getlrmiyecektir. Bıı tazminata kar
şılık olmak üzere her yolcudan, 
parasız seyahat edenler müsteına 
banliyölerde 10 para, ana hatlarda 
5 kuruşa sreçmemek üzere monz.am 
ücret alınacaktır. Banliyö trenle· 
rinde bir haftalık seyahat kartla· 
rından 12, 15 rünlüklerden 26, 30 
rünlilklerden 52, uç aylıklardan 
ise 156 kuruş munzam ücret alına 
caktır. 

Proienln ubsbı mucibe llyi. 
hasına röre alınacak olan bo mun
zam ücretler bir yılda 850 bin lira 
tutmaktadır. 

C. Müddeiumumi .. 
llğinden : 

( HUkUm HUIA•••ı ) 
Adanada Asfalt cadde üzerin· 

de 74 No.lo evde oturur Bakkal 
Cabbar oğlu Fatmadan doima 321 
doğumlu Mehmet dükkioıoda mev· 
cut şekerlere beyanname vermemek 
suça ile Adana asliye ikioci ceza 
mahkemesinde yapılan duraşma11 
sonunda: 4180 sayılı milli korunma 
kanununun 14/3, 55/2. 63 üncil mad· 
delerine tevfikan 25 lira atır para • 
cezası alınma1ına ve büküm keti· 
leştikten sonra hnlisatan razet• 
ile ilinına ve ilin ücretinin kendi• 
sindea alınmasına dair verilen 
9-4-942 tarih ve 424/154 sa· 
yılı karar katileşmlş olduğımdan 
ilin olunur. 2318 

Adana Asliye 2. 
Hukuk mahke· 

mesinden 
Adananın haneden mahallesin· 

den Muıt.ıfa karm Naciyenln 
Meninde Devlet demlryolları işlet · 
meıinde balas tamirciıi Salim ça• 
vuş yanında iken bileo mahalli 
ikameti meçhul rençper Nuri oilo 
Mustafa aleyhine açtıiı boşanma 
davasının Adana asliye İkinci hu· 
kak mahkemesinde yapılan duruı· 
ma sonunda: Dava sabit a-örülerek 
lki tarafın birbirinden boşanma· 
larına ve mesarifi muhakemenin 

davalıya ;:ıidiyetine k•biJi temyizolma~ 
üzere 26.6.642 tarihiade karar verilmit 
olduğundan devalı Mustafanın ma
halli ikamcıti meçhul olması heıa· 
bile tebliğ' yerine kaim olmak 
üzere keyfiyat Uin olunur. 

•biliyetaizlik, tefsire çok tabi ve 
~hlr.Qnı olan manevi ilimleri bazı 
.,,•bet hakikatlerden mahrum bı· 
lae !Daz; fakat bunların yarı mü· 
~'ler ve halk tarafından kabııl 
l _lınesi için çok defa biiyilk harp 
;1rııı :'e ihtilallerin kıpkızıl aydınlı 

~iciuiud~~ fn~!!~nl~ı~:nFa~~inmekte 1 p ı· ı o t 1 y ı I d a e ı ı· ş ,. r ' Şu halde blldiiimiz halde bilme- T E T K 1 K y 
dı~z~~tk~o!:l~i!:~~z t~~a:ık1 edii[; • 

halka tevzi edilemediği halde el 111::::=========~~==============================================~« 

• 

na ıhtiyaç hasıl olur. 
b• Tarihte kılıcını çekmemiı hiç· 
,ırk fikir yoktur. Büyrık inkıliplar, L' llarında büyük meıarlar bara· 
'ıt\ar. 

J..t· Ôlen fertler, doian fikirlerdir. 
•. ıç deillıe birkaç hçı kan verri 
b~~l .ö~ememiı hiçbir harp ve hiç 

ıhtılll l'Ölterileme:ı. 
"- lnaan ruhuna ve kaderine ait 
~ kl~atlerin pruva edildikleri yerler 
~ tırzi salonu bir kooaer aalonu 
~ ~llleliyat salonu ribl dar detil: 
d hı dolduran er meydanları lı:a. ,, t t • ~n ıtır. 
d ünyanın şa ve bu razeteıln. 
"\i~ "e11ıleket ekonomiıine, kültn. 
~ .. • "•ya mlidafaasına dair çır· 
hG~d1iı mulı.ale veya başmakalenin 
"-n nllalırila ilmt hakiketlerin hiç 
t~i•ebeti olmayan muharrirleri 
ti, lilı:çı, loıanların bazan bir fi. 
•ıııf '11hıını düzeltmek içia neden 'd denizler dolosa kan dökmek 
totıa....' kaldıklarını bir daha anla. 

lTaarirtefklr.._) 

konması üzerine piyasadan da lı:aç· ~ 
tığı için halk kara borsanın pen· Son zamanlarda muharip devlet,1er hava kav· durolamn. 
çesine düşüyordu. vetleriM çok büyiik ehemmıyet vermej'e Tayyare ondüıtrisl i1tih1&linl fevkalid• art. 

Bir mala el lronma11nın o şeyin baılamışlardır. Hor tarafta yeni yenl fabrikalar tıran baş döndürücü bir ıilratle tayyare yapabl-
derbal piyaaada yok olmaıına 9e · koraloyor, bava kuvvetlerinin miktarını arttır· lir. Fakat bu kifl de;:.:1dir. Tayyareleri kalla-
bep olutu hatta bir talum mizah au 
fıkralarına bile mevzu olmağ'a baş- mak için tedbir ılınıyor. Bir lsviçreli ınütehas- nacak insanlar da lizımdır. 
lamıştı. sıs bo münasebetle yazdıiı bir makalede di· Harp halinde balaoaa memleketlerde fenc;-

Dojrusu euılı bir tedbirin yor ki: d 1 • d · b ı le leri bava kavvetJeria e ça ıımal'a avet eden 
böyle netice vermesı u anı soda Gazetelerde 11k sık ıu yolda tebliı· ıer 0 • 1 balık avlamak lstiyenlerden başka· netriyat ba sabada insanın ro ünün ehea:uniye. 
ıını memnun edecek bir şey de · kayoruzı «Hava kuvvetleri k.,arglbının tebli· tini rösterir. Hava kuvvetlerinin uiradıiı ka· 
iildl: işte bal bu merkezde iken ji: «On iki bombardıman tayyaremb: diln r•· yıplar, mllrettebatın dinlenme ihtiyacı, müte• 
bu yeni ve muazzam teşkilat ko· f'l 4 ff ki ı ı rulmuştu. Umuldu ki bo teşkilat ce ı an yere muva a yet e taarruz etmiıtir. madiyea bin erce pUot yeti,tlrilmealne lüzmm 

elinde olduğu zannedilen kanont Sonlardan dördü ilssüne dönmemiJtir,> Ba kı· röıterir. Halbuki vasat bir pilotun yetiım_, 
ve ticari vasıtalarla bir takım ib- sa tebliiler haftada bir kaç defa tekerrllr et· için 6 - 8 ay ıaman llz.ımdır. 
tiyaç maddelerini hemen tedarik 
edip halka verecek! Bu olmadı. Ye. tiiinden harp haberlerini dikkatle o koyanlar Bundan ıonra da cephede hizmet• 'eç· 
ol teıkilit yalnız dedijim gibi ev- tarafından bile ehemmiyetle karşılanmaz. mezden ~vvel dört ay talim devr .. ı ,_çlrmeıi 
••lce mahalle mümessillerinin da· tıttatı karneleri dağıtmakla iktifa Halbuki bu cdört tayyare ü11üne dönme• icabeder. 
etti; fakat, bu dahi halk birlikle· miıtirı. ibaresi muharip devletlerin hava kuv. Uzak seferlere mabıuı bir •tır bombardı· 
rln..den ltlbaren iyi yürümedi. Buoa vetlerlnio baıında bulunanlara no kadar düıün· maa tayyarosinin mUrettebatı ' - 7 ki· 
r~flD•n biitçede oldukça yükse~ dA 1 b --"beler rörmil• bır yekQ0 yapan ba teşkilitıo ya; urür bilseniz. ıldir. Bun arın epsi azan teç.-u ... 
mı, pirinç IDı ıabua mo ne daiı· Ka b 1 b 1 b bl mDtebauıılardır. lıleriDde bir kamandan, bir 
t•caö-ını berkeı meraLla 'beLlerken Y o ao er tayyare bat ı aıına r kıy-
,. • a. a. IDeltir fak t b d d h ilbl ı bir pilot, bir lklnci pilot, bir telıizcl, lki veya ü9 

kendini dağıttıiı haberini . aldık. ' a un •o a a m mm 
Hayırlısı ola\ln. tayyare ile birlikte rnzide bir pilot ve efradın mitralyözcü balaaor. 

Cümbarlyetten kaybolmaııcbr. Bunların kolay kolay yeri dol· Otaı tondan fazla •iırlıkta dört motörlll 

tayyarenin harp ıahasında idaresi kolay bir iı 
deiildir. Bunun için mOlai• tecrübe sahibi ol. 
ınak liıundır. Gece açaıu, karanlıkta iıtilcaınet 
tayini, bazan bir, hatti iki m?tör durmaıken 
tayyarenin yolaPa devam edebılıneıinin teınini 
acemi piJotJar1n yapabilecekleri i~ler deilldir • 
Buna dlJJOlaD topratı üzerinde, daima uçakıa· 
var toPlarıoın, avcıların ateılne maruz olarak 

• • feoa havada yapılatt uzun bır 1eyahattn verdi-
ti yorruuluk ta ilivo edilmelidir. 

Bomba atanların da vazifesi mDhlmdlr. Uçak• 
savar topların attıkları ıüllelerin husule 

,.etirdiji sarsıntı yüıüuden aallanan b'ı t d r ayyare • 
hedefi bulmak mühim bir şeydir. 

Mitralyözcülerin de itleri kolay defildlr. 
Bunların aeyyar hedeflere karşı atıı hazariye• 

sini tamamen billaıeleri lazımdır ... 

Telsizci de mühim bir aoaardur. Kara ile 

lrtlbatı temin eden odor. Yülcaeltlerde uçarkea 

filo kumandanının 1111irlerini o alır ve lizım 
gele~ haberleri o verir. HOlba mürettıbatıa 
vazifelerini yapmalarını o tamln eder. Ba ınG. 

tıbnıllların yetıtm .. I de kola1 dej'ildir, 
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ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,SO SUVARE 9,30 

BU AKŞAM 
Türkçe sözlü Türk musukili 

1 LEYLA ile M~CNUN 
Şiirler : Vecdi Bingöl Beste Ustad Sadettin Kaynak 

Mecnunun Şarkıları • • Münir Nurettin 
Leglanın Şarkıları : Mü:eggen Senı;, ..................... ._. .............................. -----

Pek yakında : 
Stan Loreg Oliver Hardi 

2 
Maktepde 

İnhisarlar Adana Başmü
dürlüğünden: 

inhisarlar Adana Başmüdürlüğü ambarlariley tütün Fabrikası ve rakı 
olibanelerioden Knrais:ılı inhlııarlar idaresine nakloluoacak tahminen 
;ooo()) kilo mıımal tütün, içki ve diğer bil' cümle eşyanın taşınması işi 

1 çık eksiltmeye konulmuş, eksiltme günü olan 20/7/942 rünüode talip 
ilhuretmediğinden eksiltme On giio uzatılarak 30/7/942 tarihine raslayan 
erşembe fÜnil 1&at 12 de yapılması kararlaştırılmıştır. 

Eksiltme hıhisarlıır idaresi Başmüdürlük binasında yapılacaktır. Şart 
-.meyi rörmek ve fazla izabat almak \ıteyenler satış şubesine müracaat 

1 
~melidir. • 
ı Eksiltmeye iştirak edeceklerin muhammen bedelin yüzde 7 baçoiu 
4an 113 lira güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel BaşmOdüriyet 

i aznesine yatırmaları ilin olonor. 
2299 26 - 28 

,,\dana Askeri Sa. Alma Komis
;yonundan: 

1 - 1000 ton kuru ot kapalı zarfla eksilltmeye kon· 
1 
[lUŞtur. 

: 2 - Muhammen bedeli (70000) bin lira, ilk teminatı 
1 
~250) liradır. 

3 - ihalesi 31-7- 942 Cuma günü ııat 10.30 dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul levazım i· 

nirlikleri ve Adana askeri satın alma komisyonundan (350) 

furuş mukabilinde alınabilir. 
5 - lstekblerin belli gün ve saatten bir saat evveline 

cadar teklif zarflarmı komisyonda bulundurmaları lllzumu 

ilin olunur. • 
14-19-24-28 22 s s 

· Nafia Vekaletinden: 
Betonarme köprü intaatı ilinı 

1 - Seyhan Vilayeti dahilinde ve Adana • Kuaieah yolaoun 
9,000 inci kilo motre1lnde betonarme olarak lnıa edilecek Çakıl Köp· 
lilü ioıaıtı (150,000) lira ke,if bedeli üzerinden kapalı zarf aıullle ek· 
iltmeye çıkanlmışbr. 

2 - Eksiltme 7/8/942 tarihine müıadif Cuma rünü saat 15 de 
ıafia Vekaleti Şoao ve Köprüler Reiıliii odasında yapılaC'aktır. 

3 - Eksiltmeye müteallik evralt (750) kuruş mukabilinde Şose ve 
:öprüler Reisliiinden alınabilir. 

4 - isteklilerin tatil rünleri hariç olmak üzere ekıiltme tarihinden 
.n az üç rün evvel bir dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaatla bu cibi 
ııaatı yapabileceklerine dair ehliyet vHikaaı almalart lazımdır. 

3 5 - Eksiltmeye iıtlralıt edecekıer dördüncü madde de yazılı ve 
ika ile 942 yılına ait Ticaret Odası vesikıı ve (8750) Hralık mavak· 
at teminatlarını havi olarrk 2490 aayıh kanunun tarifab dairesinde 

l a:r.ırlayacaldarı kapalı zarflarını iklocl maddede yuıh vakitten bir ıaat 
1 vvelinı kadar Komlıyon Raiıllilne makbuz makabiliodı verınılerl 
hımdır ,(5500) 

2287 21-24-28-1 

Adana As. Satınalma 
Komisyonundan 

1- 200 Ton Odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmus· 

ur. 
1 2- Muhammen bedeli 8000 Lira, ilk teminatı (600) lira-

1 Jar. • 
3- ihalesi 5 /8 (942 Çarşamba günü saat 10/30 da dır. 
4- Odunlar Kor evsafında alınacaktır. Evsaf ve şartna· 

ı nesi Adana askeri satınalma komisyonunda görülebilir. 
5- is teklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 

~vveline kadar k o misyonda l:>ulundurmaları lüzumu ilin olu• 

lUr. 

Husust Muhasebe MUdürlüğünden: 
Aşağıda evıah yazıla rayrimenkol 618/942 Perıembe rünü saat 11 

le Vilayet Daimi Encümeninde açık artb!ma il• •atılacaktır. 
c Şartnamesi Adana-Osmaniye Hosuıı Muhaaeb• dairelerinde rörü· 

ebilir. 
Mahallesi -

1 :>tmaoiye·Rizaiye 

Mevkii 

Oilcili taı 

.. 

Muhammen bedeli 

30 
2302 24-28-1-5 

Maraş As. Satınalma 
komisyonundan 

.2.•kar miktarı 
5 

1- Kapalı zarfla 1200 Ton Butday kırdırılacaktır. Mu· 

hammen bedeli 72000 lira ve muvakkat t'eminatı 5400 liradır. 
2- Kapalı zarfla ihalesi 14/81942 Cuma gllnü saat 15 

dedir. 

3- İsteklilerin teklif mektuplarını ihale ıaatandan bir saat 
~vvel komiıyona verilnıiı bulunacaktır. 

4- Şart ve evsafı hergUn Maraı aıkeri satın alma ko· 

miıyonundı görülebilir. 
2275 18-23-2~1 

BUGON 

l Adana Askeri Sa. Alma komis
yonundan: 

1 - 25.000 kilo koyun veya sığır etine talip çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Koyun etinin muhammen bedeli (25,000) lira ilk 

teminatı (1875) liradır. Sağır etinio muhammen bedeli 

(17,500) Jira ilk teminatı (1312) lira (50) kuruştur. 
3 - İhalesi 4 - 8 - 942 - salı günü saat 10,30 

dadır • 
4 - Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul levazım a

mirliklerinde ve Adana Askeri satınalma komisyonunda gö· 
rülebilir. 

S - Koyun etine girecekler teklif zarflarını ihale saa
tından bir saat evvel komisyonda bulundurmaları, sığır eti

ne girecekler teminatlarile birlikte ihale saatında komisyon· 
da hazır bulunmaları ilin olunur. 

18-23-28-7 2 2 s 6 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye kanar ası gazoz fabrikası için 160 torba toz 

şeker kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli beher kilosu 96,S kuruş olup 

muvakkat teminatı 1158 liradır. 
3- ihalesi 14/8 /942 Cuma günü saat 10 da belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüğünde olup 

isteyenler orada görebilirler. 

S- Talipler teklif mektuklarını teminat makbuzlarile 

birlikte muayyen saattan bir saat evvel encümene vermele· 

ri ilan olunur. 
2298 23-28·2-7 

ilin 
Seyhan Vilayeti Daimi 

Encümeninden 
1 • Adana - Karaisalı yolunun 2-4 kilometreleri arasında 

( t 950) metrelik kı.sıma kum ve çıkıl mahlutünden yapılacak 
iş (13889) lira (46) kuruş üzerinden kapalı zarf usulü ile ek

siltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 6 /8 /942 tarihine müsadif Perşembe günü saat 

10/30 da viliyet daimi encümenince yapılacağından istekli· 

lerin teklif mektuplarını kapalı ve mühürlü olarak bu saatten 
bir saat evvel saat 9/3o da encümen reisliğine vermelidirler. 

3· isteyenler bu işe ait keşifname, mukavelename projesi 

ve §artnamelerini görmek için Nafia müdürlüğüne müracaat 

edebilirler. 
4- isteklilerin (1041) lira (71) kuruş muvakkat teminat 

vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden üç gün 

evvel bu gibi iş yaptıklarına dair bonservislerile iki fofoğ· 

raflarını bir adet elli kurşuluk, bir ade t 15 kuruşluk ve bir 

adet de bir kuruşluk uçak pulunu dilekçelerine bailamak 

ıuretilc villyete mürac•atlan lizımdır. 

2278 18-23-28-2 

Seyhan Vilayeti daimi encüme
ninden: 

1 - Adanı - Kozıo yolunan 23 - '1.7 kilometreleri arasında ya. 
pılacak (4000) mdtrelfk toprak tesıviyeıi (3)000) llta üzerinden kapıla zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6/8/942 tarihine müsadif Per4embe riloil saat 10,30 
da VUiyet daimi encümeninde yapılacağından i.toklilerin teklif mektoplaranı 

kapah ve müb\lrlü olarak bu saatten bir saat evvel saat 9,30 da daimi 
encümen reiıliğ'ina vermelidirler. 

3 - lstiyenler ba işe ait keıifoame, mukavelename proiesi ve şart· 
nameleri görmek için Nafiı müdürlüğüne mliracaat edebilirler. 

4 - lsteklilerfn (2625) lira muvakkat teminat vermeleri ve ehliyet 
vcıik11ı almak üzre lhaledeo üç rüo evvel bu ribi iı yaptıldaraoa dair 
boa servlslerile iki fotoğraflarını, bir adet elli kuroıluk, bir adet on 
heı kuruşluk ve bir adet de bir kur111luk uçak pulunu dilekçelerine 
bağlanmak: soretile vilayete müracaatları lazımdır. 

Adana Askerlik 
Şubesinden 

Bu Hne ikinci Teırinin birinci 
rünüode Ankarad harp akademesi 
emrinde çal•ıacak heHp ve mua
mele oknlona yedek subaylardan 
yü:r. talebe alınacaktır. isteklilerin 
kaydı kabul ıeraitinf okumalara 
ıçln ıubamize müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

Ceyhan Belediye 
Reisliğinden 

25 lir• asli maaıh Ceyhan 
belediye aıeıul muh . 11 •1 mün· 
h ıd 

asıp ı 
• ır. 

Memorio kanununda\ti evHfı 
haiz olanların evrakı mOıbitelerile 
Ceyhan belediye riyatetine 111\ira· 
caatlara ilin olunur. 

2322 28·30 1 

2277 18~23~28~2 

Adana Askerlik 
Şubesinden 

Bu yıl (Tabib, Eczacı, Kimya, 
Dişçi, Hukuk ve öğretme) sanıfla. 

rana lise m~zuou talebe alınacak· 

tır. Kayıt iıi EylQI ayı ıononda 
yapılacağından isteklilerin o aya 

kadar ıvraklarmı tekemmül ettir. 
meleri iç;n talimataaıneyl okuma· 

ları için şnbeye müracaatları ilin 
olunur. 

Zayi 
5 çocuk teıkeresl oüfoı cü:r.• 

daoı ~· ask~rlik tezkeremi zayi 
ettim. Yen isini alaca(ımdan eıkl· 

ıiolo hükmü yoktnr. 

Şeyh Mustafa mobaJlesinde 
Ali otlu Nedim Kıvurlu. 2318 

lmtiyu Sahibi : CA VlT ORAL 1 Rifat Y AVEROCLU 

U. Nıtrlyat MüdürO: Avukat 811ıld1iı yer : BUGON ~· atl au 

28 Temmuz 1942 

YAZLIK Sinemada 
BU AkŞAM 

Edebiyat Dünyaaınıo Güneıl.. Sinema Aleminin Zafer Tacı 
olan bir film .. BOrük lorillz edibi (Bernard Shavı) ın bütüo 

Dünyada akisler uyaııdırmış {Pyrmalion) nam meşhur romanından 
iktibas adilen ve Piyesini Loodrada bizzat oynamış olan 

Sinemanın en kuvvetli Artisti 

LESLIE HOW ARD 

aıA'KidiôYARAiiıM 
Emtalsiı. Aık ve hisfilminin ilk recesi müoasebetile şeref Galaaı ... 

Aşlt ve istrap.. Heyecan ve teenür itibarile bu filaı cidden 
f nıevılmin bir (şaheseridir. 

iLAVETEN: 
ERROLFLAYNNveOLlWlA DE HAW
ILLAMD'ın müşterek vemuazzam temsilleri 

KEŞiF ALAYI 
TÜRKÇE 

Pek Yakında 
En çok sevilen iki Büyük Artist lrıne Dunne ve Cary Crant 

DIL.k GÖZ AGiROSO 

Adana C. Müdei 
Umumiliğinden 

(HUkUm HUl6aası) 

G. Antebin tarla cedit mahal· 
leıioden olup Adanada Hamam 
kurba makballeslode otarur ve be· 
lediye müzayede salonu karımoda 
bakkal Mehmet oflu 328 doiumhı 
Mehmet Kıral pirinç ununun kilo· 
sunu 120 kuruşa 1attığ'ından bu 
suçla Seyhan Asliye ikinci ceza 
mahkemesinde yapılan daruşmaıı 
ıonuoda: 4180 taydı milli korunma 
kanaunuo 32 inci maddesi deliletil• 
59/3, 59/4 ve 63 üncü maddeleri· 
oe tevfikan beş lira ağır para ce· 
·zaıı ve 7 fÜn dükkiomın kapatal· 
ması ve büyük harflerle yazılacak 
afişin dükkanın röz~ çarpan yer
lerine yapıştırılmaaına ve büküm 
katileıtikten ıoora razete ile hü. 
lasatao ilanına ve ilin ücretinin 
kendisinden alanmasıoa ve 7 rüo 
ticaretten menine ve mevcut pirinç 
ununun müsaderesine dair verilen 
6/4/942 rün ve 472/152 tayılı ka· 
rar katlleşmlş oldainndan ilan olu. 
nur. 

2316 

C. Müddeiumumi
liğinden: 

( HUkUm HUlleaeı ) 

Adaoan1a eski tabakhane ma. 
halleıiode otarar HüHyln otlu 
F atmadan doğma Muttaf a Kalaba 
başkalarına karnesiz ekmek ıattı• 

ğındao Adana asliye ikinci ceza 
mıhkemeıinde yapılan doraımaaı 
ıononda: Mihi korunma kaounan 
55/2, 21 inci maddelerine tevfikan 
25 lira atır para cezasına 63 inci 
maddeye tevfikan hüküm katileş. 

tikten sonra gazete ile ilinına da· 
ir verilen 24/4/942 tarih ve 494/195 
sayılı karar katileşmtı olauiundao 
ilin olunur. 2319 

Zayi Mühür 

ŞAIHESERDNIOIE 

C. Müddi Umumi 
liğinden: 

(HUkUm HUl6eaaı) 
Adananın Sara yakap mahalle• 

sinde oturur ve çiftçilik yapar Meh 
met oğlu Emioedeo doima 290 
doiomla İzzettin Mevcut Arpa, 
Ba(day ve yulaf için beyanname 
vermemek toçuodao dolayı Seyhan 
Aıliye ikinci ceza mahkemesinde 
yapılan duruımaaı sonunda ıuç ta
rihinde meri olan 3780 1ayıh kana 

onn ba:r.ı maddelerini deiiştlrea 
3954 aayılı milli korunma kanooao 
31/7,59/4, ve T. C. K. nuo 56 ıncı 
maddelerine tevfikan 100 lira ajır 
para cezası ve 63 üncü maddeye 
tevfikan katileıtikten sonra ücreti 
kendisinden alınmak üzere Adana .. 
da çıkan Türksözü ve Burüo r•,. 
zetelerile llioıoa dair verile• 
9/1/942 gün ve 228/4 sayılı karar 
temyiz mahkemesince ta•tlk edil· 
mlş oldağoodan keyfiyet ilin ola· 
nur. 

2315 

Adana bölge sanat 
okulu müdürlü· 
ğUnden: 

On metre mlkibı iyi cinı 
pos çam kerestesi açık eksilt· 

me ile sahn alınacaktır. Beher 

metre mikibının muhammen 
bedeli 11 S liradır. İhaleıi3 
ağustos pazarcrtesi günü sa· 
at 10 da Seyhan maarif mii: 
dürlüğünde yapılacaktır. 
isteklilerin % 7 .5 ilk teminat 

makbuzu ve ıerekli evrakile 
eksHtmeğe iştirakleri ilan olu, 

2266 17-22 28 

Kiralık otel 
lskenderuııda yeni inta e

dilen Halk oteli mobilyasile 

Mührümü zayi ettim yenisini kiraya verilecektir. fsteklileriıı 
alacaj'ımdan eskisinin hükmü ol• 
madıimı ilin ederim. Uysal Ticarethanesine müra· 

Hanedan mahallesinde Nuri caatları. 
Kızı Hatice Yetiş. 2317 2286 21·23-25-26-28-30· 1 

lskenderun Deniz Komutanlığı 
Satın Alma Komisyonu 

.Başkanlığından: 
1 - Domu:r. burnu, Anuz arası telefon hatta lnıaatanı-. ,...abp , zuhur" 

etmeme~ üzerine ihale (10) oo gün müddetle t•mdid ed~br• 3\ ,7.94'/.. 
Cuma runü ıaat 16 da yapılacaktır. (Açık eksiltme) 

2 - Keşif bedeli 5812 lira olup mnvakkat temin~t 436; liradir 
3 - Bu işe alt keıif ve ıartnameler her gün <hıniı lıomotanl ~ıpd• 

rörüleblllr. 
1
• 

4
1
- Tdaliplert

0
o lh.aleKrüo ve 1 ı~ıtinde muv~kkat temioatiuip• bf• 

raber ıkeo erun enız omutao ırıoda top1'-nacak kO..:- ü c•· 
~~. --~~--~ 

No. 2323 

Adana belediye riyasetinden : 
1- Belediye gazoz fabrikası için 200 bin adet kapsur•· 

çık eksiltme usulile satuı alanacaktar. 
2- Muhammen bedeli belier kapsül l,42 kuruş olup 1111ı

vakkat teminatı 213 liradır. 
3- ihalesi 1418/942 cuma günü saat 10 da belediye en' 

cümeninde yapılacaktır. . 
4 - isteklilerin şartnameyi ıörmek için belediye yaz•. ıı; 

leri müdürlüğüne; ihale günü de muayyen saatta te'JD!İtD 
makbuzlarile birlikte belediye encümenine müracaatı.tı 1 

' 

olunur. 2321 28-2·6·11 


