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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Tahran: 23 (a.a) - Tilrkiyenin Tah
ran büyük elçisi Suad Oavaz dün kalp 
sektesinden ölmüştür. 

Almanya ı 
Sulh imkanla -
rını araştırmı

yormuş ! 
Alman hariciyesi 
bu haberi, Aflrupa 
haflasını zehirleme 
flakası olarak telak 
ki edigor. 

Berlin 23 (a.a) yari resmi bir 
kaynaktan bildiriliyor: 
Bir lsviç·e gazetesinde Alman
yanın sulh imkanlarını yoklamak 
üzere gı1ya bazı teşebbüslerde 

bulunduğuna dair bir k~yıd irı 
tişar .,etmiştir. 

Almanya hariciye nezareti 
bu haberi Avrupa havasını ze. 
birleme vakası olarak telakki 
etmektedir. 

Bundan başka Berlinde şu 
cihet müşahade edebiliyor ki, ha 
berin verilmesi tarzı rnüteşayini 
göstermeğe kafidir. 

Bu gibi haberler tefsir edil 
meğe değmez. 

-~· ·-
' ··~ Bu Berlindeki bir muha

bir tarafından verilmiş olsa bi
le Seriinin havasını değil muha. 
birin mahiyetini gösterir. 

1 Alman askerleri lastik sandallarla bir nehri geçerlerken 1 

Dahiliye vekaleti mühim bir layiha hazırladı 

Nahiyelerin teşkilatı 
gen iş .1 eti 1 ece k 

Ankara ve /stanbul valilerinin 
yerleri mi değişecek? 
lstanbul• giden Dahlllye Veklll, --
,aylalar etrafında beyanatta 

bulundu --
lstanbul: 23 ( Hususi J - Dahiliye Vekil Faik Ô~trak .Ankara. tre· 

niyle şehrimize gelmiştir. Vekil, vilayetle Vali muavinı Raşıd Demırta!· 
tan viliyet işleri hakkında izahat aldıktan ve şehrimizde bulunan V eka· 
let seferberlik umum müdürü Hüssameddinle görüştükten sonra akşam 
vapuru ile Yalovaya gitmiştir. 

Dahiliye Vekili kendiıiyle görüşen gazetecilerin suallerine şunları 
söylemiştir: . 

«Ankara ve lstanbul valilerinin yeı leri değişeceğine, lzmir Beledıye 
Reisinin Ankara valisi olacağına dair rivayetler deveran ettiğini söylüyor· 
sun uz. Bu şayiaların aslı ve esası yoktur. Asker. ailel~rine yardı~. kan_u: 

"llyete tebliD- edilmiştir. Yeni kanun a•k•r aılelerıne yardım ıçın kalı 
nu vı • d' 1 . ı· k k d 

1 k 
"d t membalarını tazammun "tmekte ır. stım a aounun a ge ece varı a . . . ... 

f k b
. adde tadilatı yapacağız. Bunun ıçın bır layıha hazırladık. Bu 

u a ır m h" b" k 1· . 
devrede Büyük Milel Meclisine arzetmek üzere mü ım ır anun ayı· 

hası da hazırladık. 
Bu layiha ile nahiyelerin teşkilatını genişl~tiyoruz. Bu teşkilat bilhas· 

sa köy kalkınma gayelerimize hizmet edecektır.» 

i ra n 

1 
Her nerede-;;---j 
gelirse gelsin_j 

·~~- -~~ 

Tecavüze 
karşı 

koyacak 
/ngiliz kuflfletlerinin 
irana girdiği şagiaları 
doğru çıkmadı 

General 
Veyvel 

r r 

B. Faik Ôztrak 

Vegflel, Edenle beraber \ 

- - 1 

Odesa -tamamen 
çevrildi 
Sovyet esas 
müdafaa hattı 
yarıldı 
Bazı kUçUk Alman 
mUfrezeleri Dlnye 
peri geçmeğe mu· 
vaffak oldular 

Voroşil of' un 
gizli evrakı 
ele geçirildi 

Ankara 23 ( Radyo Gazetesi ) -
Alman!., tarafından ileri sürü -
len bir iddiaya göre, Ruılar ken· 
dilerine yük olmaması için Alman 
esirlerini kurşuna dizmektedir. Di· 
ğer taraftan Ruslarda Almanları ıe· 
birli gaz kullanmaia hazırlanmakla 
itham ediyorlar. 

Leningrad şehrinin müdafaa ha
zırlıkları artırılmatadır. Şehrin her 
tarafında Askeri bandolar çalıyor. 

Ruı mukavemeti ve ele &'•çen 
Rus arazisindeki petrolün tahribi 
devam ederse motörlü kuvvetlerinin 
hareketlerindeki zorluklar baş göste. 
recektir. Rusyada harekatı devam et
t;rebilmek için Alınan yanın ayda bir 
buçuk milyon ton petrola ihtiyacı 
vardır. Halbuki bütün bu istibsalat 
ayda bir milyon tonu geçmemektedir. 

Kıra/, Vegflel' i başgafler 
liğine tayin etti 

Londra 23 {a. a.) - Kral Sör 
Arçibald V eyveli başyaverliiine ta· 
yin etmiştir. Bu tayin Veyvelin şim
f!J~i..Y.!.tj~s~<IG~..h.ik.ıMl';•;~ı;;;.; 

Bertin 23 {a. a.) Sovyet ordu
ları şimal başkumandanı mareşal 
Voroşilofa ait evrakı götüren tay· 
yare, alçaktan uçarken, Almanlarıo 
muvakkat bir tayyare meydanı ci~ 

varında motörüne ateş eden Alman 
piyadesi tarafından inme&"e mecbur 
edilmiştir. Tayyarede Sovyet baş
lcumandanlığına ait &'İzli mühim 
evrak bnlonmuştur. 

Londra 23 ( A. A) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği: Bombar
dıman tayyarelerimiz dün gece 
garbi Almanyaya tekrar taarruz 
etmişlerdir. Taarruz Manhaym 
endüstri şehri üzerine teksif edil· 
miştir. Bir lngiliz tayyaresi ka
yıptır. Savaş tayyarelerimiz bir 
taarruz! devriye uçuuş esnasında, 
işgal altındaki arazide tayyare 
meydanlarına hücum etmişlerdir. 

( Resimde bir lngiliz bom· 
bardınıan tayyaresi görülüyor. ) 

Bertin 23 (a. a.) - D. N. B. 
bildiriyor : 

Dinyeper üzerinde elan Sov

yetlerin elinde bulunan birkaç köp· 
rü başının zaptı için yapılan mu
harebeler bütün şiddetile devam 
etmektedir. Sovyetler aiır tankla· 

rını birer istihlıaıo gibi kullanmak 
ü ... re toprağa yerleştirerek sahra 
merkezlerini takviye etmişlersede 

Alman kıtaları müteaddit nokta· 
lardan düşman mevzilerini yararak 
ilerlemeğe muvaf(ak olmuşlardır. 

Sovyetler Dinyeper üzerinde 
bulunan Çerkossi şehrinin evlerin· 
kapanup müdafaaya devam etmiş

lerdir. Şiddetli sokak muharebeleri 
neticesinde Almanlar düşmanın son 
mukavemetini de kırmağa ve şehri 
işgale muvaffak olmuştur. 
Alman kuvvetleri Dinyeperdeki bir 
adaya çıkarak bu üssü de zap· 
tetmiılerdir. 

Lonra 23 (a • a ) - Royter 
bildiyorı 

Lonranın askeri mahfillerinde 
Dinyeper nehrinin aşaiı mecrası 
şarkında muharebeler olduğu hak
kındaki haberleri teyit edecek ma
lumat yoktur. Mevcut intiba şudur 

ASKERi VA Z 1 Y E T 

ı- Milli Sef 
Yeni Arjantin el· 
çlslnl kabul b u · 
yurdular 

Ankara 23 a.a. - Cumhur
reisimiz ismet lnönü dün ıaat 
17 de Çankaya köşklerinde yeni 
Arjantin e 1 ç i 9 1 K a r 1 o s ' u 
k a b u 1 e t m i ş v e elçi reisi
cumhurumuza itimatnamesini tak. 
tim eylemittir. Kabul esnasında 
Hariciye Yek.ileti umumi kltibi 
muavini Cevat Açıkalın hazır 
bulunmuttur. 

Vifl askerfmahkeme· 
sinin kararı 

Londra 23 a.a. - lsviçre rad· 
yodyosuna &"Öre, Vişi askeri mah • 

kemesi general dö Gol'e iltihak 

ettiklerinden dolayı 5 subayı gı. 

yaben ölüme, bir subayı gıyaben 
20 sene hapse mahkOm etmişlr. 

ki, bazı küçük Alman müfrezeleri 

nehri geçmeie muvaffak olmuşsa 

da, büyük kuvvetler. &'eçememiştir 

Binaenaleyh, cereyan etmekte O• 

oımaktaaıa1r. 

Bükreş 23 ( a a ) - Alman 
Rumen umumi karar&'ihının tebliği: 

En büyük şehri olan odesa kıtalarımll 

tarafından tamamiyle çevrilmiştir. 
Şiddetli ve çok kanlı mukarebeler

den sonra düşmanın esas mildafaa 

hattı yarılmıştır. Kıt;ılarımıı odesa• 
dsn 15 kilometre mesafede bulun
maktadır. 

Kışı beklerken ••• 
Almanların, çizmiş olduğu hatları, bu gidisle 

kıs gElmeden kazanmaları mümkündür 
Alman - Rus harbi, 22 Ha· şetli bir m~hiyet almakta bulunan bilmelidir ki, Sovyet kıtalarının 

ziranda başladığından diln ikinci harb kuvvetlerinin bir gün teşkil hudutların hemen gerilerinde yap· 
ayını doldurmuştur. edebilecekleri azim tehlikeyi sezip tıkları inatlı ve sebatlı muharebe· 

Bu sebeple Alman ve Sovyet anlamakta Almanlar asla tereddüd ler nasıl ki onlara Stalin hattını 
ordularının bu iki aylık harp esna- etmediklerinden bu harbi kendile- kuvvetli bir surette tutup müdafa 
sında ne yaptıklarını &'özden &'eçi- rince en münasib addettikleri bir aya imkan vermediyse bugün ve 
rerek ne yapabileceklerini düşün· anda açmak ciir'etini &'Österdiler. yarın LeningraJ, Moskova ve Ki· 
mek faydalı olur. Almanyanın, bu harbi açmakta yel önlerinde verdikleri ve vere· 

Sovyet ordu. Y/ A:ıı&AINJ cekleri muharebe· 

~::r::a:~::~. ı EmekliGeneral H Emı"r Erkı"leJ ~;;~n~:d;!iv::;~ 
dugundan daha • !J ve Urallara sa· 
fazla harp -
etmek kudret vasıta ve imkanla- Sovyetlere takaddüm etmediği limen rical ve buralarını kuvvetle 
rına malik oİdukları şu iki aylık takdirde, bir gün garbda meşgul tutmak ve mildafaa etmek imklnı 
harple pekala sabit olmuştur. Fil- olduK"u bir anda arkadan ne bü· onlar için uolacaktır. 
vaki Rus imparatorluğunun insan yü~ bir ~arb_e yemek ihtimali ol- Sovyetlerin o &"•niş araziyi 
kaynakları pek &'eniş ve pek çok· dugunu şımdı arlık az çok herkes adım adım müdafaa etmek tabiye• 
tur. Sovyetler hükQmetinin yıllar. anladı. si Almanlorın nef'inedir. 
danberi büyük hava ve kara ordu- Almanlar 22 haziran sabahı Çünkü Alınanlar, Sovyet ordu-
ları hazırlamağa, aynı zamanda harbe başladıkları zaman Sovvet !arının yıpranmadas Volıra gerisi· 
pek geniş • bir harp sanayii yarat· ordularının çoğunu hududların ne ve Urallara kadar ricat edebil-
mağa çalıştığı ve bu hususta bü. hemen üzererinde ve gerisi yakın- meleri ihtimalinden korktukları ita 
yük muvaffakiyetler eldu ettiği d., larında toplanmış ve yayılmış bul- dar kıştan korkmazlar. Kış llst ve 
malOmdur. Bu sebeple Sovyet or· dalar. baıı pek, karnı tok vo ayaiı ıı-
dularının sayıca ve maddece harp Filvaki ISnvyet orduları, ve cak olan ordulardan ziyade kış 

lnglllz kıralı tarafından 
batyaverllğe tayin edlldl 

Vaşington 23 ( a.'.a. ) - Oli: 
Amerikan ajanslarının bildirdiğine 
&'Öre Vaşingtondaki lran elçisi 
Muh~mmet Şayesteh, reisicumhur 
Ruzvelt'le görüştükten sonra şu 
beyanatta bulunmuştur: 

K-unu söylemiştir. 

Elçi şunları ilave etmiştir: 

hükOmetinio lngiliz notasına cevabı 
Londraya gelmiştir. 

Tahrandaki lngiliz elçisine ve• 
rilen ve şimdi Londraya relmiş 
olan bu cevap tetkik edilmektedir. 

Ruzflelt · Çörçil müllikatın 

kudreti zaten küçük görülemezdi. Sovyet kıtaları hudut meydan mu· harbine hazırlıksız ordular için 
Sovyet subay ve erlerinin harp rebelerile Stalin hattında mağlup vahim olur. Kış ve karda harp 

« lran, her nereden gelirse 
&'elsin, ve hatta bire on nisbetin· 
de de ol " her hangi bir tecavüze 
karşı koyacaktır.» 

Elçi !randa bir Alman beşinci 
kolunun mevcud olduğu haberini 
tekzip etmiş ve !randa bulunan Al· 
man miktarının takriban 700 oldu-

« iki senedenberi Alman sey· 
yahlarına hiç bir vize verilmemiş· 
tir. !randa bütün ecnebiler sıkı bir 
nezaret altında bulunmaktadır. 

lranın, bitaraflığını muhafaza 
eylemesi komşularımızın menfaati 
icabından olduğuna kaniiz. » 

/ngiltere, lranın ceflabını 
tetkik ediyor 

Londra 23 ( a.a. ) - Reutar 
ajan11nın bildirdltin• &'Öre lran 

da lran meselesi de 
görüşülmüş 

Nevyorlr 23 ( a.a. ) - D.N.B 
United Press'in Londradan aldığı 
bir habere &'Öre Atlantik millika
tında lran meaeleai M. Ruzvelt'l• 

/D•flamı d~rdüncad•J 

&'ayelerinln zayıf olabileceği de olduktan sonra dahi Lenin&"ratla için hazır ve ona &"Öre mücehhez 
tecrübe ve ispat edilmemiş bir fa. Moskovayı ve Kiyefi iki aydan bi- olmıyan orduların hatta sayıca pek 
raziye mahiyetini &'•çemiyordu. raz fazla bir zamandanberi mildafa• kilçük fakat kışın harp etmeii bi· 

H S 1 · · ı aya muvaffak olmu•lardır. lir ve iyi techizı edilmiş kuvvetle· atta ovyet erın nmumıyet e • - 1 re karşı ne kadar müşkil bir vazıye • 
vatan için fedakirlık hissiyle bera· Bu, onların zannolundui'u ıri· 1 te kalabileceklerini bir tene evve 
ber Ruı milliyetçiliğini bile artlı· bi, bir iki mağlubiyet ve ricatla ki Fin-Rus harbi ııöstermiıti. 
rip inkişaf etıirme&"e çalıştıkları da&"ılmaıiıklarını ve billkiı boz&'un• Hudutlarla hemen köylerinde 
meçhul deiildi. !okların onların teşlcilit ve diıip· harbi dorbal kabul eden Sovyet 

H h ıd R d ba.lrıa l'ınini tahrip edememiş oldotunu 
er a e, uıya •· • f D•flamı lklncld•/ 

nan v• &'and•n ırDne artarak deh- ıröıterdlı)'i urlbtlr. Y aloız şunu 
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A as@!fva Mıüzeslrıııdleını ıRöp@ıritaJ 11 Kışı beklerken ... 

1 

V ( Baştara/ı birincide ) 

G ••l t lar ordularının tam seferber olup ol-

u en Şey an , madıkla~ını .bilemiyoruz. Fakat bili: 
yoruz kı .Sovyet Rusya, umumı 

t l en dl.rek ı ::~:~~ıi:~~:t7:~:;p·::::~:~:.d::. 
er . ~ y . ::m~ı::: .• h:~:~:. b;~:;::. !~: 

dularının seferber ve geridekı ıhtı

=======::::..--------

Milli Şef'den 
İzmirlilere 

ı 

24 Ağustos 1941 

POLİTiKA l 
23 Ağustos 

1939 
Tam iki sene evvel 

YAZAN bııgün Almanya • 

A. Ş. 
Sovyet dostluk ve 
ademitecavüz pak-

Esmer tının imzalanması, 
Hikmet Feridun Es ~------------------------

yat ordularının ise yarı seferber 
oldukları ve yahud hazeri mevcut· 
larını muhafa7a ettikleri kabul olu· 
nabilir, 

Cümhurreisimiz, tazim telgrafına 
verdikleri cevapda " milletimizin 
cumhuriyet hükümeti etrafında 
gösterdikleri Cberaberlikten bah 

beynelmilel münasebetlerin tari
hinde ehemmiyeti çok büyük olan 
bir hadise olarak tarihe geçecek
tir. Beynelmilel hayatta her icra· 
at ve faaliyetin şümul ve ehem
miyetini anlamak için aradan u
zunca bir zaman geçmesi lazım

dir. 

Kıymetli muharrir arkad~
şımız, aşağıda okuyacagı
nız Ropörtajında, lstanbu-
lun yeni kafluştuğu Aya• 
so/ya müzesini anlatmak
tadır. Burada bilhassa a
çık hafla müzesi vardır ki 
bundan şimdiye kadar ga-
zetelerimizde hiç bahse
dilmemiştir. 

Son seneler içinde lstanhul ye

ni bir müze daha kazandı: 
Ayasofya müzesi,.. Hele bu eski 
mabedin avlusunda hergün biraz 
daha zenginleşen, değişen ve gü
zelleşen: « Açık hava müzesi » 
ise kısa bir zamanda vücuda ge· 
len ehemmiyetli bir e!lerdir. 

Bu yeni müzeden ve bilhasa 

bahçeae tanzim edilen: « Açık 
hava» müzesinden gazetelerde he

men hiç • bahsedilmemiştir. 
Tarihte sayısız maceralara sah

ne olan 14 asırlık eski binanın 
avlusuna girerken bunları düşünü

yordum.• 
Avlu beni pek şaşırttı. Çün

kü burası eskiden \bildiğimiz. cami 
avlusundan pek rarklı i<li: Yer yer 
kıymetli tarihi direkler dikilmiş, 
bir çok abidelerin kaideleri bura
da yer almıştı. Açık hava müzesi· 
nin f'serleri avluda güzel bir plan· 
la ver almışlardı. Bana burayı gez
<lir~n pek kiymetli rehberim evvela 
tamamiyle yeni olan bu Açık hava 
müzesinden işe başladı. 

Bir aralık yekpare mermerden 
oyulmuş bir lahdin önünde durduk. 
Bu mevzu üzerinde geniş malOma· 
tı ohm dostum bana şu iznhatı 

verdi: 

r,ii1.uahldır bir ~rlS1mın 
Lahıdı 

- Gördüğünüz lihid son za· 
manlara kadar Sirkecide bir resmi 
dairede çeşmelik vazifesini görü· 
yordu. Fakat lahidin asıl cephesi 
terıı çevrilmişti, Neden sonra bu 
liıhidin Bizanslı bir günAhkitr insa· 
na aid olduğu anlaşıldı. 

- Günahkar insan mı? Şimdi 
bir günahkarın mezarın mezarı 

önünde miyiz ? .. 
- Evet günahkar bir insanın 

liıhidi karşısındayız ... Bu lahid şöy
le bir işaret taşıyordu: Bir vazo, 
buna bir çift yılan sarılmış ... Bu 
Bizansla günah işaretidir. 

Bunı.lan sonra bahçe içinde 
etrafı bir duvarla ayrılmış bir ha
raberıin Önünde durduk.. 

Bu harebe büyük Kostantin 
devrine aid ilk mabede aittir. Bu
rayı Kostantinos yapıyor, Arkadi
os bazı iliivelerde ,.bulunuyor. Ma
bed 404 ihtilalinde yıkılıyor, Teo

dosyos tekrar yaptırıyor .. 532 ilı
til~linde yeniden yıkılıyor. Şimdi 
bu dünyanın en e ki mabedlerin
den olan binanın yalnız ilk cema
at yerinin merdivenleri göriaüyor. 

Terliyen sihirli direk 

n e r e d e ? 

Nihayet 1400 senesindenbe· 
ri duvarlar arasından mil 

yonlarca insan geçmiş Ayasofya· 
ya giriyoruz. 

5 sene, 10 ayda tamamlanan 
bu mua:z.zam esere girerken değer
li rehberim: 

- Tuha(tır, dedi, dünyanın 
öbür ucundan gelen aklı başında 
tahsili yüksek, büyük içtimai mev
ki sahibi inı1anlar bile burayı ge· 
zerlerken öyle tuhaf sualler sorar· 
tar ki .. Meseli içeriye her giren 
seyyahın ilk sözü: 

- Terliyen sihirli direk han

gisidir? .. olur. 

- Terliyen sihirli sütun .. Evet 
bu efsane nedir? Mabedde böyle 

terliyen sütun varmıdır? 
- Mabedin garp nısfındaki 

hemen ... bütün sütunlar nemlidir. 

Çünkü bu kısmın çamurlu bir ara 
zi üzerine yapıldığı tahmin edil
mektedir. Üstelik mabedin temel

leri 16 metredir. 
Bundan başka Bizanslıların 

kendilerine mahsus bir temel harç 

ları vaı dı. 

Kaynamış arpa suyu ile beto
narmeyi andıran bir madde vücu
de getirirlerdi. 

Alman hava kuvvetleri, Rus 

• 
--tiyarhk duyuyoruz.,, dediler 

Bezirle su kireci, döğülmüş 

tuğladan yapılan bir mahlut .. Bu· 
na Bizans ~çimentosu derler. Çe
kiçle kırılmıyacak derecede sert
tir. 

uçak filolarının çoğunu, muha
rebe sabahı, yerde baskınla yaka· 
lamağa muvaffak olduğu iç~n mu
harebenin ilk iki günündekı Sov· 

J zmir 23 ( a.d. ) - İzmir 11 inci Enternasyonal fuarının açılma!n mü· 
nasebetiyle Reisicümhur Milli Şefimiz lsmet lnönü v~ Başvekil Dr. 

Lakin bütün bunların yaptık
ları rutubet, süh1nları nemli gös· 
terir. Halbuki ta Amerikanın bir 
köşesinden gelen seyyah yalnız 
bir direğin, lşu ~sütunun önünde 
durur ve parmağını şu deliğe .so· 
kar ... Bakınız ... 

yet uçak zayiatı, Almanlara te~
ricen havada hakimiyet temın 
edecek kadar kat'i olmuştu. Hal· 
buki Sovyet uçak filoları sayıca 
bidayette Almanlarınkine çok faik 
imişler. Hava hakimiyetinin şimdi 
Almanlarca elde edilmiş bulundu
ğuna bakılırsa o halde ya. Rus 
hava kuvvetlerinin sevk ve ıdare-
sinde bir zaaf ve yahut Sovyet 

Evet, büyük bir sütunun önün· uçaklarında vasıfca bir gerilik 
de durmuştuk. Bir dev parmağı- olmak icabetmektedir. 

nın izini andıran bir çukur, muaz· 
zam sütunun tfı içlerine kadar so 
kuluyordu. 

- lşte 1 4 O O O senedenbe. 
· ri buraya değen milyonlarca, mil· 

yarlarca parmağın yaptığı tahri· 
bat .. Bakınız el teması, parmak 

teması mermeri nerelere kadar 
soymuş.. Bunun önüne geçmek 

için etrafına tunç kaplandığı hal
de o da delinmiş. 

Milyarlarca insanın elinin gir· 
diği bu deliğe parma&"ımı ~yaklaş
tırdım. Hakikaten hafif bir nem 

var. Rutubet.. Fakat binlerce se· 
ne insanlar bu yaşlığın vücutleri-

nin iyi işlemiyen bir tarafına sü·. 

rer -ıürmez onu iyi edeceğine iman 

etmişleri.. Ona vitaminden, her tür· 
lü devadan kuvvetli nazariyle bak

mışlar. 

Gülen şeytanlar 

Mabedin içinde ilerledik ve 
şu izahatı dinledik: 

- Bir:de bize en çok sor· 
dukları şey şııdur: «Gülen şeytan
lar nerede? Biri sakallı, öteki mat

kahalarla gülüyorlarmış... Hani?» 

Bunun üzerine biz de şunları gös. 
teririz. 

Muhatabım bana duvarı işaret 
etti. Hakikaten pembe zemin üze
rinde bir şeytan çehresi, ağzını 
kocaman açmış gülüyordu. 

- işte sakallı şeytan da bu 
tarafta.. Lakin bunlar daha ziya· 
de tabiatin bir cilvesidir.. Duvar· 
daki mermerlerden damarları öyle 
bir şeki l almıştır ki uzaktan bu 
gülen ,eytan çehresi göaterır. 

ilerledik: 

Kapılardan tekrar delhize çı· 
kArken arkadaşım: 

- Dellıize açılan her kapıdan 
bir sınıf halk geçerdi, Mesela şu 
büyük kapı yalnız imparatora mah
sustu. Şu dipteki ise halka ... Ba
kmız, halka ai<l kapının eşıgı, gi· 
rip çıkmaktan ne kadar aşınmış ... 

Ayni hükmü sair kuvvetler 
için de aynen söylemek kabildir. 
Çünkü vukuat ve malumat gö,ter
di ki Sovyetlerin şimdiye kadar 
kullandıkları ve muharebeye sok· 
tukları piyade, süvari, tarık ve 
topçu kuvvetleri sayıca Alman
larınkile müttefiklerinkinden çok 
üstündür. 

Böyle olduğu takdirde Alman
ların ve müttefiklerin Sovyet ordu
larını müstahkem hudut boyile 
hemen gerilerinde, müstahkem 
Stalin hattında, Smolenskte, Ga: 
liçya ve Beurabyada, Ukranyada 
Umanda limen ve Peipu~ gölleri 
arasındaki müstahkem hatta .ve 
şimdi Gomolde büyük mağlubi· 
biyetlere uğratarak hudutlardan 
Leningrad, Moskova ve Kırıma 

doğru Rus toprakları içerilerine 
800 Km. ye kadar nüfuz edebil-
meleri, şüphesiz, Alman harb sevk 
ve idare üstünlüğile Alman kıt'a 
asker, subay, üst sübay ve gene
rallerinin, düşmanlarınınkine naza
ran daha değerli olduldarından 
başka bir şey göstermez. 

Sovyet ordularının Rusyanın 

garbini adım adım müdafa etme
leri netice!linde alınanlar, iki ay<la 

000 esir, tekriben, 14.000 tank, 

15000 tok ve 11,250 uçak olarak 
gösteriliyor. 

Bugün de görüyoruz ki, Al· 
man orduları kuvvetlerini hanği 

istikamette teksif ediyorlarsa ora
sını yarıp ilerliyorlar. Bu netice· 
lere bakarak Sovyetler kara'<ıştan 
evvel yalnız Leningradla Mosko
vayı, Kıyef ve Odesayı vermekle 
kalmayarak, ordularının bakiyele
lerini de buralarda ifna ve imha
ya imkan verebilmeleri kabildir. 
Bu takdirde! Atman orduları, kışa 
kadar Volga ve Urala kadar giderek 
seferin birinci kısmını bu suretle 
kat'i bir muvaffakiyetle bitirmiş ve 
Kafkasyayı da ellerine geçirmiş 

olacaklardır. Çünkü gerek Sovyet· 
lerin ve gerek İngiliz.erin burasını 
müadafaaya imkan bulmaları pek 
şüpheli bir keyfiyettir. 

• 23 Aiuıtoı tarihli Cümhurlyetten • 

Refik Saydam'a gönderilen tazim telgraflarına aşağıdaki rcevaplar 

gelmiş tir:: 
« lzmir Fuarının vatandaşları memun edecek bir güzellikte açılma 

sından çok sevindik. Bu sebeple toplanmış olan milletimizin Cümuriyet 
Hükumeti etrafında gösterdikleri beraberlikten bahtiyarlık duyuyoruz. 

Selam ve sevgilerle teşekkür ederim.» 
iSMET INÖNÜ 

hmir 11 inci Enternasyonel Fuarının elinizle açıldığı hakkınılaki 
telinizi aldım. Teşekkür ederim. Milli sanayıımızın inkişafında büyük 
hizmetlerine şahit olduğumuz bu güzel eseri hazırlıyanlara [muvaffaki-
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yetler diler, lzınirlilerin hakkımdaki asil duygularına şükranlarımı 
arzederim. 

Başvekil 

REFlk SAYDAM 

Fuar müsabaka annda 
alınan neticeler 
lzmir, 23 ( Hususi ) - Fuar 

güreş müsabakaları bugün öğle
den evel yapılan müsabakalarla 
sona erdi, resmi mahiyette olduğu 
için bölge değil ferdi tasnif yapıl

dı • 

56 kiloda Kenan ( lstabul ) 

birinci İsmail (Ankua) ikinci, ~Şe
fik ( lzmir ) uçuncü, 61 kiloda 
Halil ( lstanbul ) birinci Hamdi 

kara ikinci Adil ( Samsun ) üçün
cü. 87 kiloda Mu!ltafa Çakmak 
( İstanbul ) birinci, Mehmet Ali 
( Çorum ) ikinci, Seyit Ahmet ı 
( Samsun ) iiçüncü, ağır siklette 
Çoban Melımet ( İstanbul ) birinci 
Hüseyin ( Ankara ) ikirıci geldi· 

ler. 

( Sivas ) ikinci, Mustafa (Ankara) 
üçüncü, 66 kiloda Nurettin ( An· 
kara ) birinci, Bekir ( Seyhan ) 
ikinci, Hasan ( lstanbul ) ,üçüncü, 
71 kiloda Celal ( Ankara ) birinci, 
Faik ( \!ltanbu\ ) ikinci, Demir 
( Çankırı ) üçüncü, 79 kiloda De· 
·-·· \ - 1 -·· ....... , • ~-·- t' ••• 

iskenderun istasyon memur· 
/arından şikayet ediyoruz 

Her gün sabahleyin Adanadan 

İsken<leruna hareket eden posta 

katariyle bağaj olarak İskenderun 
bayiimize gazete göndermekteyiz. 
Posta katarı her gün lskenderuna 
saat 12 de vardığı halde istasyon 

İstanbul' dan Mustafa Çakmak ile 
Ankara'dan Celal'in galebeleri tuş 
la olmuştur. Çoban müsabakalara 
daha yeni giren ankaralı Hüseyin 
'i 28 saniyede tuşla yenmiştir . 
Gece fuar gazinosunda güreşçiler 
şerefine bir :.-.iyafet verildi. 

lzmir ve İstanbul valileri de 
ziyafette \,ulundu. Mükafatlar da-

memurunun ihmali yüzünden za
man zaınan gazeteler ancak bayia 
gece verilmektedir. Nitekim 22, 8/ 
941 tarihinde gönderdiğimiz gazo· 
teler de ancak gece saat 22 ete 
verildiği için bayi tara(ından alın
mıyarak iade edilmi~tir. 

Bu işle alakadar makamın na. 
zarı dikkatini celbederiz. 

BİR TASARRUF 
Bonosu Alırsanız 

Vatanı Saran 
Müdafaa Zincirine 

Sizde bir halka ilave etmiş olursunuz ( 5765 ) 
1183 
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Bir devlet tarafından takibe 
dilen politika, isabetli mi, isabet· 
siz mi ? Bu hüküm, ekseriya, ka· 
rarı verenlerin de hakim olma· 
dıkları bir inkişafa ve neticeye 

bağlıdır. 

Fakat 23 Ağustos 1939 pak· 
tının imzası hadisesi hakkında 

bazı • hükümler verebilmek için 
dünyanın ·bugünkü manzarasına 

bakmak kafidir. 

Beynelmilel müna!lebetlerin bir 

dönüm noktasını te~kil eden 
23 ağustostan evvel vaziyet ne 
idi ? Hitler rejiminin kuruldu· 
ğu tarihtenberi, Almanya ile Rus
ya arasındaki münasebetler gittik· 
çe gerginleşiyordu. 

Rusya, 1914 harkinben sonra 
kabul ettiği siyasi ve iktisadi re
jimin hususiyetleri dolayısiyle, si
yasi inzivaya çekilmiş, fakat Hitler 
rejiminin tatbiki dolayısiyle bu 
inzivadan iayrılarak garp devlet
leriyle . İşbirliğine yanaşmıştı. 

Garp demokrasileri ve bilhas
sa İngiltere b• müddet zarfında 
birbirine düşman olan komünist 
Rusya ile milli sosyalist Almanya 
arasında hakem vaziyetinde idiler. 
Binaenaleyh Rusyanın bu temayü
lüne ~karşı ihtiyatlı hareket etti· 
ler. Bir taraftan Rusya tarafından 
uzatılan eli ·alıp sıkarken, diğer 
taraftan da Rusyayı inzivadan 
ayıran kuvvetin Hitler Almaoyası 
olduğunu bildikleri cihetle, bu 
devleti takviye etmekte fayda 
gördüler, 

Böyle iki tarafı idare etmiye 
çalışırken, Hitler Almanyası, 

demokrat devletlerin tahmin ede· 
bilecekleri bir hadden çok fazla 
silahlandı. Ve Bolşevik aleyhdar· 
lığını muhafaza etmekle beraber 

' demokrat devletlerin menfaatleri· 
ne ·karşı da yurumıye başladı. 

Rusyanın ötedenberi, demok
rat devletler hakkındaki şikayeti 
Almanyaya ve ltalyaya karşı mü· 
samahalı davranmaları noktasın

da toplanmıştı. Otoriter devletler 
karşısındaki bu uysallık siyaseti· 
nin Avrupayı harbe sürüklemek
te olduğu tekrar edip duruyor 
ve bilhassa lngilterenin şarki Av· 
rupa işleriyle alakadar olmasında 
israr ediyordu. 

Çekoslo~ak ha<lis~sinden son

ra lngıltere ve Fransa, niha
yet Ru!lyanın senelerdenberi tav. 

Devamı üçüncüde 

ROMAN:27 j DiKTATÖRDN ASKI '===::] 
Merdivene doğru ilerlerken 

onu kolundan tutup lı!!ıldad: 
çocuk 

- Bir dakika madam... Yalnızken 
!!İze verilecek bir şey var. 

Cebinden ikiye katlanmış ve üzerinde 
yazı bı.ılunmıyan bir zarf çıkarıp Milil · 
zaya uzattı: 

- Buyurun madam. Dün sizi otomo
bilile çiftliğe getiren mosyo bu sabah 
rene geldi ve size teslim edilmek üzere 
bana bunu verdi. 

Başkasına göstermememi de tenbih 
etti. 

Militzanın canı sıkılmıştı. Mektup Ro 

nalddandı ve muhakkak Komitenini bir 
emrini muhteviydi. 

Alı! Kendisini rahat 
mıydı? 

bırakmıyacaklar 

Merdivenden ayak sesleri geliyordu. 
Militza hemen mektubu cebine attı. 

Stef an Taldek içeri girince neşe ile 
söylendi: 

- Nüstakbel alim gelmiş hal Gel ba 
kalım yanıma delikanlı .. 

Bu sahneyi Mariya imkanı yok unu
tamazdı. Silvaniyayı titreten diktatörün 

şimdi şu küçük çobanı sevindirmek için 
elinden geleni yapan adam olduğuna kim 
inanırdı? 

Bir aralık Taldek ortadan kaybolup 

b
. hsus bir resimli 
ıraz sonra çocuklara ma b l 

kitapla döndü. Bunu nereden "d u m;şltu? 
ihtimal evde bir dolapta eskı en a ma 

kitaplar arasında ... 

G k d . d' Bu kitap belki enç a ın tıtre ı. 

d d B ık . kt"le sarışın bukleli e onun u. e ı va ı 

küçük kız bunun resimlerile saatlerce 

meşgul olmuştu. 
eg· e muvaffak 

Heyecanını belli etmem 
oldu. 

Nihayet şef, kitabı ona vererek: 

Şimdi sıra size, dedi. Nikiyi .. efsane
ler diyarında biraz da siz gezdırınl 

Sonra daha yavaş, yalnız . Militznnın 
işitebileceği bir sesle ilave ettı: 

- Bizim müşterek himayemizde de

ğil mi? 

Akşam oluyordu. Taldek şöminenin 
yanında dalgın bir nazarla odunların 
alev alışını seyrediyordu. Militza sor

du: 
- Ne diyorsunuz şef? 
Bu salonun bugün, vaktile yapılışın

daki maksada uygun bir şekilde kullanıl· 
dığını düşünüyorum. Bir kadın burada pi· 

yano çaldı, bir çocukla meşgul oldu. 
Sonra daha yavaş bir 5esle ve içini 

çekerek şu beklenmedik sözleri ilave 

etti: 
Yazık ki bu kadın üniforma giy-

miştil 

Genç kız verilecek bir cevap bul
mağa çalışırken o sfö.üne devem etti: 

- Vaktile bu köşkte kimin oturdu

ğunu biliyormusunuz? 
Bu sual Militzayı şaşırttı. Berekt-t 

versin o sırada gölgedeydi. Taldek onun 

titrediğini farketmedi. · 
Zaten ona bakmıyor, dalgın duru-

yordu. 
Genç kız , heyecanını ııesinden 

Ele belli etmemeğe çalışarak cevap .ver
di 

- Hayır bilmiyorum. 

- Bu köşk Kont Jozef dö Bolsber-

ge aitti. 
Militza kalbinin duracak g il:.ıi olduğu 

nu hissetti. Taldek bir manevra mı yapı· 

yordu? 

Niçin bunnsöylemeğe lüzum görmüş· 
tü? Onun lıakiki hüviyetini mi öğrenmişti? 
İtirafa zorlamak mı istiyordu. 

Hayır. Taldek sözlorinin muhatabı 

üzerinde yaptığı tesirler meşgul değildi. 

Gözleri hep şöminede, dalgındı. 

Militza bir şeyler söylemesi lizımgel. 
diğini düşünerek şaşırmış göründü. 

- Kont dö Bolsbergin mi? Muhale

fet Şefi mi ? 

- evet. 
Militza, sesini 

sordu: 

titretmeie çalıfarak 

- Yaptıklarının intikamını almak 
için emlaki müsadere edildi ve siz onun 
köşküne yerleştiniz değil mi Sef? 

- Hayır. Konta karşı hiçbir zaman 
intikam hissi beslemedim. Evet, o benim 
düşmanımdı, fakat namu'llu ve dürüst bir 
muhalif... 

Sağ olsaydı, yerine geçenlerin müra· 
caat ettikleri usulleri tasvip etmiyeceğino 
şüphem yok. 

Militza, kendisine dokunan hakaretle ııa 
rardığını hissetti: 

- Belki de bu adamlar müracaat 
edilecek usulleri seçmekte fazla ince dü· 
şünmeği maksatlarına uygun bulmuyorlar 
dır. 

- Ona şüphe yok. Fakat 80lsberg 
hiçbir zaman böyle vasıtalara başvurma

mıştı ve sağ elsaydı şimdiki muhaliflerin 
tarzı hareketini tasvip etmiyeceğ'i muhak
kaktı. 

Bu adam, sadece ailesi itibarile de
ğil yüksek seciyesi itibarile de hakiki bir 

asildi. 

Bir müddet düşünceli bir tavırla ses 
siz durduktan sonra devam etti. 

- Böyle bir adam benimle mücade
le edecek yerde samimi surette teşriki 

mesai etmeği kabul etseydi. benim için 
ne fevkalade olurdu. 

( Devamı var ) 
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RUZVEL Tj Leningrad' a 

Taarruz 
durdu 

Ölen Ve· Ölmiyen 1 Eylülde Ameri
kan milletine hi
tap edecek 

TEKZİP 
Hırvatista- I ltalya 

şöhretler 
Vaşington 23 (a.a) - Ruz· 

veli gazeteciler konferansında şu 
beyanatta bulunmuştur: 

na ültimatom ver· 
memiş 

Bizim 20 inci 
asırda şöhret

lerin son de · 

YAZAN 
REFiK 
HALiT rece ömürsüz 

köksüz olduğ'unu ileri sürenler var: 
akşam güneşi gibi insanın gözüne 
giren, gözlerini kamaştıran, fakat 
pek kısa süren şöhretler asrında 

imişiz; kadir, kıymet bilinmiyor· 
muş, dün göklere çıkardıklarımızı 
ertesi gün unutup gidiyormuşuz. 

Bence mesele başkadır: Bu günkü 
insanların çoğu, her devirdeki gi
bi, hakiki şöhrete layık olanla ol
mıyanını ilk bakışta ayırt edemi
yor. Bir müddet saman alevi gibi 
bos

1 
kof, süreksiz ve özsüz şöhret

ler peşinde koşuyor; birinden öbü- ı 
rüne atlıyor, uzun bir kararsızlık 

devri geçiriyor. Lakin, sonunda, 1 
yin~ sel gidiyor, taş kalıyor. 

Bana meseleyi hatırlatan şey 

bir sinema makalesinde Rudolf Va· 
lantinoya dair okuduğum satırlar
dır. Öldüğü zaman bütün dünya 
bilhassa yenisi, son asırda kimseye 
naıip olmamış bir genişlikte onun 
matemini tutmuştu. Dereler gibi 
göz yaşları dökülmüş, halk sokak 
!ara yayılmış saçını başını yolanla
ların adedi milyonları geçmiş; hat 
ta, rivayete göre ve bizim matbu
at kanunu mucibinci kazara merdi
venden yuvarlanıp kendi bıçağının 
üzerine düşerek, yahut yanlışlıkla 
tuz ruhunu Karakulak suyu diye 
içerek ölenler bile olmuştu!. 

Meğerse biçare şöhretlinin Ö· 

lüsünü, toprak kirası ödenemediii 
için, yakında süslü lahidinden çı· 

karacaklar ve umumi mezarlıktaki 
çukura atacaklarmış. Ne koca A· 

merikada ne de geri kalan dört 
kıtada, kimse alaka gösterip de 
dünkü mabuda bir değirmi yer sa 
tın almıya yanaşamıyormuşl. « Hay 
insafsız dünya bayi » mı diyorsu
nuz ? Hayır! Valantino bir saw 
atkir değildi; sadece canlı belıek, 

yakışıklı bir manken idi; adi ro
manlar gibi basit hisleri okşar, fi
kir doyurmaz, iı bırakmazdı. Öyle 

şöhretlerin ömrü bu kadar sürebi
lir. Ancak yaşadığı müddetçe meş· 

bur - kalanla ölümünden sonra şöh
reti daha ziyade artacak olanı bir· 
birinden ayırt etmek" kolay mı me 

selii insı.n karakterini canlandırmak 
hususunda asrın ses ve natıkadan 
bile istiğna göstermi ve tebliğ va· 
sılası olarak sadece « Hareket i » 
kullanmış Moliyeri, o müebbeden 

meşhur Şarla, ne şekilde ölürse 
ölsün hem. b:r lihid içinde, hem 
de sanat tarihinin granitten daha 
sağlam mahlazasında yaşatacaktır. 

Valantinoyu en masraflı bir pro· 
paganda bile artık diriltemez; Şar 
loyu ise en müstebit, en kuvvetli 

propagandalar, fermanlar ve kanun 
laı dahi öldüremez. Ölüm Allahın 
emridir amma, yalnız cismani ola

aıl. 

• Tahlisiye madalyası 

AZAN 
1 

Gazeteler anla-
Y tıyar: 

B. FELEK Köprüden deni

ze düşen bir kadını kurtarmak için 

iki polis memuru elbis~leriyle suya 
atılmışlar. Kadını kurtarmışlar ama 
polislerden biri çok su yuttuğu 

için hastaneye kaldırılmış. 

Geçmiş olsun cümlesine! Bil
hassa çok su yutmuş olana! 

Kadınlar pek tekin değildirler. 
Karada kendilerini kurtarmağa ça
lışanlara kül yuttururlar; denizde 
kurtaranlara da su yuttururlar .. Ve 
pek dikkat etmezseniz bir sürü 
şeyden >Onra adama hapı yuttu· 

rurlar. 

Gazetelerde bu haberi oku
duktan sonra hatırıma bir takım 
perişan «mefhumlar» geldi .. 

Vaktiyle - nekadar olduğunu 
kestiremem • böyle denizden adam 
kurtaranlara (tahlisiye madalyası) 
verirlerdi. Bilmiyorum şimdi de 
var mı? 

Eğer varsa ya - çivi ·gibi • 
kimseye verilmiyor, yahut veriliyor
sa propagandası yapılmıyor. 

.ğer yoksa bu madalyayı ib
da• etmek pek lüzumlu olur. Av· 
rupada böyle can kurtaran cemi
yetleri, kulüpleri ve bunların ma
dalyaları, rozetleri vardır. 

Oradaki deniz gerçi bizdekin
den ç<>k tehlikelidir. Kazaları daha 
fazla, muhatarası daha genjştir. 

Lakin bizde - denizde boğulan teh
likesinin azlığına mukabil· karada 
boğulanların adedi günden güne 
artacaktır. 

Karada adam boğulur mu? 

ilahi aşı ki insan asıl karada 
boğulur. Hem de göz göre göre! 

Eğer görmeğe yüreğin daya-

nırsa gel beraber de sana Balıkpa· 
zarında, Asmaaltında, bakkal dük· 

kanlarında, yağcılarda. sabuncular
da, kunduracılarda insanların gırıl 

gırıl nasıl boğulduklarını göstere
yim. Hem, nasıl pervaneler mumda 

bile bile, istiye istiye yanarsa bu 

biçareler de onlar gibi bile bile, 
istiye istiye boğulurlar. 

Balıkpazarında, Asmaaltında. bak· 
kal dükganlarında, kunudura ma· 
ğazalarında, manifatura ticaretha• 

nelerinde boğulanların hazin bir 
şiiri vardır. Onlar boğulurlarken 
memnundurlar. 

altında 

diye. 

ileride daha fena şartlar 
boğulmaktan kurtuldum! 

işte ben bu gönüllü boğulan· 
ları kurtarmak istiyorum. Denize 
düşen yılana sarılır. Sarılmazsa da bir 

sandalcı , bir kayıkçı veya bir po
lis memuru denize atlar onu kur ... 
tarır. Hüner karada boğulan bu 
biçareleri kurtarmaktır. 

Asıl tahlisiye madalyasını bun
lara vermeli ve yoksa, bu yiğitler 
için böyle bir madalya ihdas etmeli .. 

Hitlerle Musolini ge
ne mi görüşecekler? 

Londra, 23. - Daily telegraph 
gazetesi muhabirinin bildirdiğine 

göre bir Hitler- Musolini müliikatı 
yapılacağı hakkında Stokhlm,de 
şayialar dolaşmaktadır. 

Berlin mahfilleri, bu müliikatı 

Ruzvelt - Çörçil görüşmesine bir 

cevap telakki P.tmektedirler. 

1 T .IJ: JK 'r İ Ml 
24 .Ağustos 1941 
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Bu 
gece Nöbetci eczane l 

«- Birleşik Ameril:ada harp 
imalatı tahminlerin fevkinde inki
şaf etmektedir. Birleşik Amerika 
da imal edilen yüzlerce tank ln
giltereye ve orta şarka gönderil

miş ve bilhassa orta şarkta bu 
tankların çok faydası olmuştur. 
Temmuz ayında Birleşik Amrri
kada 1466 tayyare İmal edil

tir. 
Diğer taraftan Sovyetlerin 

yaptığı ıiparişlerin bir kısmı ye· 
rine getirilmiş. Bir •çok tayyare 
Rusyaya varmıştır: Şovyetlerin 
Amerikaya siparişleri takriben ı 
milyonu bulmuştur. » 

Vaşington 23 (a.a.) - Rei· 
sicümhur Ruzvelt 1 Eylülde Ame· 
rikan milletine hitap edecektir. 
Reisicümhurun saat 17,45 de nut 
kuna başlıyacığı ve bunun on 
beş dakika süreceği tahmin olun 

maktadır. • 
1 eylül Amerikada İş ,bayra

mı olarak tes'id edilmektedir. 

İngiliz tayyareleri garp 
Almanyasın& taarruz 

ettiler 
Londra 23 ( a.a ) - lngiliz 

bombardıman tayyareleri garp Al
manyası ve şimali Fran!adaki he
deflere dün gece taarruz etmiş. 

lerdirdir. 

Almanlar Leningrad Berlin 23 (a.a.) - Halen ya· 
cephesinde 207 blok- pılmakta olan ltalyan Hırvat gÖ· 
havz ve kale zaptet- rüşmelerinde sansasyonel hiç bir 
tiler şey ,bahis mevzuu değildir. Bu 

iÖrüşmelerin mevzuu, prensip iti Rusya barile halledilmiş ve bin netice 
yalnız tatbik şartlarının tespitini 

Kimya harbine ~:~:'.ş meseleler teşkil eylemek· 

h l f Roma 23 ( a.a ) - Stelani 
azır anıyor. ajansının neşrettiği bir tebliğ di 

Ruslara göre Al- yor ki: 

man zayiatı 2 mil- ltalyanın Hırvatistana, arazi-

yon, kendilerininki sinden bir mıntakayı terk etmesi 
700 bin kişidir için sözde bir ültimatom •verdiği 

hakkında enternasyonel bir ajans 
Moskova: 23 [a. a.] - Bura-

taralından yayılan şayialar Roma 
ya gelen haberlere göre, Leniog· 

da yalanlanmıştır. 
rada karşı yapılan Alman taarru-

zunun muvakkaten durdurulduğu muharebeler esnasında takviye 
anlaşılmaktadır. olarak gönderileu 256 ıncı Sovvet 

Berlin: 23 [a. a.] - Alman kı- flrkası tamamiyle dağılmq ve 155 
taları son günler içinde Leningr~ inci fırka kanlı kayıblardan sonra 
cephesinde 207 blokhavz ve kale Novoski'nin garp sahiline püskür-
zaptetmişlerdir. Bu istihkamın en tülmüştür. Takviye olarak gönde-
büyük kısmı modern Lir tarzda rilen bir çok küçük teşekküller de 
inşa edilmiş ve kuleleri 75 ve 105 çevrilmiş ve imha edilmiştir, 
lik toplarla techiz olunmuş bulunu- Hücum hattımızın kaidesini 
yordu. gdnişleterek Vaoksi kıyısını işgal 

S l . ettik, Kaekitalni, Keksholm 21 
ovyet ere gore ağustosta işgal edilmiştir. 
Alman zayiatı Kimya harbine hazırlık 

Moskova: 23 [a. a.] - Sovyet Budapeşte : 23 (a.a) - Dnie-

tebliği: per etrafındaki muharebelerde alı-
Kıtalarımız bütün cephe bo- nan Sovyet esirleri, verdikleri 

yunca şiddetli muharebelere devam ifadede, Sovyet başkumandanlığı 
etmiştir. Baltıkta iki düşman nak- tarafından kimya harbi için bütün 
liye gemisiyle iki sahil muhafaza hazırlıkların yapılmakta olduğunu 
botu batırılmıştır. iki aylık harp ve kimya harbine lüzumlu pek çok 

lskenderye limanında esnasında Almanların insanca zayi- malzeme nakliyatına başlanıldığını 
atı 2 milyondan fazladır. Bundan söylemişlerdir. 

yangınlar çıkarıldı 
başka Almanlar 8,ooo tank, ıo,ooo Kerson'un ehemmiyeti 

Berlin 23 ( a.a. ) - Alman top 7200 tayyare kaybetmişlerdir. Berlin: 23 (a.a) - 21 Aı;>us-
hava kuvvetleri 22 ağustos gece- Sovyetler 5,500 tank, 7,500 top, tosta Kerson'un Alman kıtaları 
si lskenderye liman tesisatına mu- 4 500 t k b t · 1 d' f d 1 , ayyare ay e mış er ır. tara ın an işga edilmesi üzerine 
vaflakiyetle hücum etmişlerdir. Bu Sovyetlerden 150,000 ölü, 440,000 Sovyetler Karadeniz sahilinde mü-
mıntakada tahribatla beraber bil- yaralı ve 110,000 kayıp vardır. him bir liman ve sanayi merkezini 

hassa limanın garp kısmında yan· Moskova 24 hava akınına ma· kaybetuıiş oluyorlar. Nüfusu takri-
gınlarda çıktığı bildirilmiştir. ruz kalmış, fakat hiç bir askeri ben 100.000 olan Kerson şehri 

Boenos Ayreste 3 hedefe isabet olmamıştır. Dni•per nehrinin mansabındadır. 
Nazi tevkif edlldl Bu akınlar Hna•ında 436 k"'; Ke .. on lim&nı bir kanalla denize 

ölmüş, 2,000 den fazla insan ya- bağlıdır. Bu limanda büyük doklar, 
Boenos Ayres 23 a.a. - Bu· ( d ( b k ralaomışttr. petro epo arı ve üyü silolar 

rada mühim mevkiler işgal eden bulunmaktadır, 
üç nazi cuma günü tevkif edilmiş- Fin cephesinde imha edilen R h us arp gemileri sağlam 
tir. Sovyet tümenleri l k l 

Çung·King hava H ı k 23 ( ) F 0 ara e e geçmiş 
e sin i: a.a - in tebliii: . Bertin: 23 (a.a) - Nikolayel 

h U C U m u n a u ğ r 8 d 1 Ladoga gölnnün şimali garbi- l 
ımanının işgali esnasında Alman· 

Çunk-Kı'na 23 a.a,' _ Dalaa· sindeki harp harekatımız iki çe- l 1. 6 • • h k l arın e ıne geçmiş olan Sovy· et 
1 b. k J vırme are etiy e neticelenmi•tir. 

lar halinde ge en ır ço apon 168 · • gemilerinin bu limanın terkinden 
Ş ınci Sovyet fırkasını Portava-

tayyareleri cuma aünü eşuvtn• 1 • evvel Sovyetler taraf d ·' 
6 a nın cenubundaki burun üzerine ın an guya 

hücum atmişlerdir. sürmek kabil olmu•tur. tahrip edilmiş olduğu hakkındaki 
Çung-King'in garp mahallele· M ' Royter ajansının yaptığı iddialar 

. uharebeler esna•ında bu fır- • Al 
ri bombardıman edilmiştır. resmt man makamlarınca kat'i 

kanın kuvayı külliyesi imha edil- ıt t k · LUb ın sure e e zıp edilmektedir. Bu 
Suriye ve nan miştir. Pek çok vapur, sal batı- makamlara göre, şu gemiler Al-

V a z İ y e t i rılmıştır. Harp ganaimi çok bü- manların eline sapasağlam geç-
Londra 23 a.a. - 19 agusto• yüktür. 142 inci ve 198 inci Sov- miştir. 

"hl. · 'b' ce Suriye yet fırkaları kanlı kayıblardan 35.000 tonluk bı'r •ırhlı, 10.000 tarı ı emırname mucı ın , •. 
L . b k d'. · aslı' al· sonra geri püskürtülmü•, devam tonluk bir kruvazo··r, 4 muhrı'p ve ve u nan artı uşmanın ış. • 

t d b l ki Olarak eden diğer çevirme hareketlerı"n· 2 denizaltL 
1 "k A ın a u unan topra ar 
Stl &met 8CZ8n8Sİ telakki edilmeyeceği resmen bildi· den başka Novoskiye kadar köşe Bundan mfıda, lokomo tifle 

( HükOmet yanında ) rilmektedir. nizamlı bir hücum yapılmıştır. Bu dolu bir dok da iğtinam edilmiştir. 

#====================================-==========::::._ 

Çin seddi Maiinodan kuvvetli 
Çinde şimalden cenuba doğru uzayan ve 

uzunluğn 3,000 kilometre kadar tutan Çin 
seddini bir ucundan öbür ucua kadar adım 
adım gezmiş olan yeırilne beyaz insan emekli 
Amerika generallerinden Herbert'tir. istihkam 
mütehassısı olan bu emekli general, bu seddi 
İnşa etmiş olanların, eraziden istifade etmek 
ve zayıf noktaları, şayanı takdir bir hüner ile 
kuvvetlendirmek sanatını bildiklerinden bahse
diyor ye diyor ki: 

- Bu sed, eğer Çine yeni memleketler 
ilhak edilmiş olmasaydı, ve seddin bu tarafın
da bulunan eyaletler. öte taraflardaki memle· 
ketlerle işbirliği yapmasaydılar, Çini istilalar
dan muhafaza edebilirdi. 

Fakat yukarıda zikrettiğim iki sebep yü· 
zünden seddin faydası görülmemiştir. Çin sed
di o zamanki vasıta ve imkanlar göz önünde 
tutulursa Maginot hattından ve diğer müdafaa 
hatlarından da daha mükemmeldir. 

• 
Planör, Okyanu

su geçecek 

Amerika tayya· 
recilerinden Do ver, 
Atlas Okyanusu Ü· 

zerinde planörle u

çarak Kanadadan lrliiı~aya gitmeğe hazırlan
maktadır. 

Dover, mütemadiyen Amerikadan Avrupa· 
esen rüzgirın, kendini yeni dünyadan eski 
dünyaya getireceğine kani bulnmaktadır. 

Birçok alimlerin, küreiarzın hareketi dev
riyısinn atfettikleri bu hava cereyanının saatte 

sürati 42 kilometedir. 
Bu cereyan tarafından sürüklenecek olan 

planör' tahminlere göre 36 saatte Atlas Ok
yanusunu geçebilecektir. • 

256 
24 

sene yaşayan, 

defa evlenen 
adam! 

Fen adam· 
larJ, ölümü or
tadan kaldır

mak istiyorlar. 
Yapılan tecrü· 

beler, höyle bir imkanı pek uzak göstermekle 
beraber, beşer ömrünün uzatılabileceiine ina
nanlar bulunuyor. 

lngiliz ilimleri, son •enelerde, Çinde ve 
Hindistanda bol bol yetişen «Fü-Ti Tiyeng» 
isminde bir otun Radyoaktif bir arazide husu
le gelmekle beşer ömrünü uzatabilecek hassa
da olduğunu kabul ediyorlar. 

lngillz alimleri, ~ u iddialarını, bu otu ye
mekte olan fillerin hayat uzunluğuna iptina 
ettirerek diyor ki, Filler, memeli hayvanlardan 
olmakla tam ınsan uzviyetindedirler. Niçin o
tun bu hassası, onun ayni bir teşekkülde olan 
insanlar üzerinde de kendisini göstermesin. 
bu kıymetli ot, muhtelif miktarlarda alınırsa 
tesirini gösterebilir ve bu sayede İnsanlar da 
250 sene yaşıyabilir. 

lnıriliz alimleri, buna dair Şank-Ti-Tun 
isimdeki yedi sekiz sene evvel ölen bir Çin 
aliminin hayatını misal gösteriyorlar. Bu Çinli 
bu otu bulmak sayesinde, 256 yaşına kadar 
yaşamış ve 24 defa evlenmiştir. 

Sakın, hayatta ya t l 
• • • Ş ar masi e ihtiyarlık 

müddetının uzayacagını zannetmeyiniz. Fü-Ti
Tiyenk otunda keramet bulan al"ımle k , . r, çocu -
luk, genclık nısbetinin de, bu yaşa göre arta
caiını söylüyorlar . 

lngiltereye getirilmekte ve bir çok k" _ 
. "b . . ımse 

lerın rag etını celbetmekte olan b t f . . u o un ay-
dalı netıceler verıp vermiyeceğini her halde 
bugiık" n.kü neslin torunlarının toru;ları gÔrebi
lece tır. 

• 
sinJe Birleşik 

22 senede 65,000 1 1918sene-

';;-__ m_i_l .:y_U_rü_· m_ü_Ş:,__ A m e r i k a nın 
Kantona eyaleti 1<adınları yalnız erkeklerin ifa 
edebilecekleri hizmetlerde kullanmağa başla
mış ve Misis Anna Macdonald namında bir 
kız da posta müvezziliğine kabul edilmişti. 

O zaman henüz 24 yatında olan Miss An
na bugüne kadar mektup tevzi etmek için 65, 
000 mil masafe yürümüş, 283 tonluk mektup 
ve posa pake.:li dağıtmıştır. Bugün henüz 46 
yaşında bulunan bu kadın müvezzilikten çe
kilmiştir. 

Zira neşredilen yeni bir kanula mezkOr 

eyalette kadınların müvezzilik etmeleri mene· 
dilmiştir. Miss Anna bu kadar senelik hizme

ti mukabilinde mahalli hükQmetten aldıiı nak· 
di mükilaat ile bir kilise .atın almış, kendiıi 
bu mabedde rahiplik yapmaia baılamııtır. 
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23 Ağustos 1933 
(Baştara/ı ikincide) 

siye ettiği politikayı takibetmiye 

karar verdiler. 

Rusyayı da buna iştirake da

vet ettiler. işte 1939 seeesi yazın

da vaziyet bu merkezdeydi. lngil

tere ve Fransa Polonyaya, Roman· 

ya ve Yunanistana garanti verdi

ler. Rusyayı da o zaman sulh cep

hesi adı verilen kombinezonun içi

ne almak için müzakereler başladı. 

mütt~hit bir Avrupa karşısında 

kalacağını gören Almanya, Rusya

ya elini uzattı. Ve bir taraftan 

sulh cephesini kurmak için müza· 

kereler devam ederken, diğer ta

raftan da 23 ağustos paktının im

zasiyle neticelenen görüşmeler baş

ladı . Muvazi olarak yürüyen bu 

müzakerelerin birincisi neticesiz 

kaldı ve Rusya Almanya ile meş· 

hur paktı imzaladı. 

A caba Rusya bu kararı neden • 
vermişti? Stalin, geçen 22 · ha 

ziran da alman taarruzu başladıktan 

sonra bu 

Almanya 

bu ieklilin 

hetle paktı 

suale cevap verirken 

tarafından vaki olan 

reddedilemiyeceği ci 

imzalamaya muvafakat 

ettiğini söylemiştir. 

Fakat bu suale doğru cevabı 

ararken, bunu şu ve bu devlet 

adamının sözlerinden ziyade Ru· 

sya tarafından imzayı mütaakip 

takip edilen politikada aramak ge

rektir. Rusya, Almanya'nın ve 

demokrat devletlerin garpte ça· 

rpışacaklarını ve prpışırlarken 

Rusya'nın da şarkta kendisine ait 

meseleleri halledeceğini ümit et
mişti. 

Nasıl ki Baltık denizine ve 

Besarabya ya ait davaları, garp 

devletleriyle Almanya arasındaki 

çarpışmadan istifade ederek birer 

birer kendi maksatlarına uygun 

şekilde halletti . 

Öyle anlaşılıyor ki Ruslar, 

müsavi addettikleri iki kuvvetin 
uzun sürecek gibi görünen bu çar

pışmaları neticesinde her iki tara· 

im da zayıf düşeceklerini ve ken

dilerinın vaziyetten daha büyük 

istifadeler temin edebileceklerini 

zan ve tahmin etmişlerdir. Ve 

eğer Fransa yıkılmamış olsaydı, 

belki de Rusların tahminleri doğ

ru çıkacak, 1939 Ağustos paktını 

imzalamalda da büyük isabet gös

terilmiş olacaktı. 

Fakat evdeki hesaplar çarşıya 

uymadı. 

Şarkı emniyet altına alan Al

manya bütün kuvvetiyle garp cep 

hesi üzerine dayandı. Orada me

seleyi hallettikten sonra da şark 

cephesine döndü. 

işte Rusya bakımından isabet

li gibi g örü nen hareketin isabetsiz 

liği o zaman anlaşıldı. 1939 ağus
şos paktiyle başlıyan siyasetin tam 

iflası karşısında Rusya tekrar gar

be döndü. 

Fakat bu arada Fransa kaybol

muş bulunuyor. 

lngiltere de Rusta'yı tazyik e • 

den alman kuvvetlerini ikiye ayıra 

bilmek için garpte bir harekete 

girişecek vaziyette değildir. Deme 

k ki Rusya, kaçıomıya çalıştığı bir 

mücadeleyi en kötü şartlar altın~a 

kabul etmek mecburiyetinde kal

mış oluyor. 
.= 

Tarsuataki ekmek 
buhranının sebebi 

Biriki ğün evvel, iazetemize 

vaki şikiyetler üzerine, Tarsusta 

ekmek buhranı olduğunu yazmıştık. 

Dün Tarsus belediyesinden aldığı

mız bir mektupta, ekmek buluna

mayışının un lrbrikasındaki bir arı

zadan ileri geldiği i zah edilmekte 

ve artık ekmek sıkıntısı çekilme

diği bildirlmektedir . 

Fuar futbol müsabakaları 

Fuar futbol müsabakalarına 

iştirak etmek üzere Kayseri, Adan• 

ve Mersin futbolcularından müte· 

şekki! muhtelit bir futbol takımı· 

nın davet edildiı;>ini yazmıştık. 
Ôğrendij'-imize göre, bu muhtelite 

şehrimiz futbolcularından Sala· 

hallin, Mahmut, Bedri alınmışlardır. 
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Haftanın en büyük, en mükemmel iki filmlnl 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Takdim 
I 

ediyor 

Muhle$em bir mizansene sahip v~ binlerce figüranın iştirakile 
meydana getirileni göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil eden 

bir şaheser 

Hollywood Resmi G.eçidi 
Baş rolde: Güzel yıldız · NAN GRA Y 

il 

EMSALSiZ ARTiST • ERROL FLA YNN 
Tarafından yaratılan harikalar filmi 

Vatan Kurtaran Arslan 
Türkçe Sözlü 

DiKKAT: Program 8,30 da ba,ıar 

BALAST MÜNAKASASI 
Devlet Demiryollan 6. ıncı işletme 

Müdürlüğünden : 
Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve 

muvakkat teminat akçaları yazılı balast ihzarat münakasa 
ve ihaleleri 1 / EylUl / 941 pazartesi günü saat 16 da ayrı 
ayrı yapılmak üzre kapalı zarf usuliyle Adanada 6. ınct iş
letme müdürlüğü binasında komusyonumuzca eksiltmesi icra 
edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikala· 
rı ve tekliflerini muayyen günde eksiltme saatından bir sa 
at evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
işe ait şartname mukavele projeleri komisyondan parasız o-

larak alınabilir. • 
Balast ocağının bu- Miktar Fi.M/3 Muhammen Muvakkat 

lunduğu kilometre M 3 kuruş bedel tutarı teminat 
ve mevkii Lira Lira 

Mandason 78-82 Top 5000 J 90 9500 712.50 
rakkale- İskenderun 10000 140 14000 1050 

11 29 15- 20- 24- 30 

C. H. P. Seyhan Vilayeti 
idare Heyeti Riyaset inden: 

Konferans salonunda yapırılacak (6635) lira 28 kuruşluk 
sahne tesisatı ile noksan inşaata talip çıkmadığı için tekrar 
eksiltmeye çıkanlmıştır. 

İhale 4- 9- 941 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat (17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası 
salonunda yapılacaktır. 

İştirak etmek istiyenler muvakkat teminat olarak (497) 
lira (67) kuruş vermeleri ve bu gibi sahne tesisatı yaptıkları
na dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. Keşif ve şartna
meleri görmek istiyenlerin parti kalemine müracaatları 

ilin olunur. 16- 25- 31- 4 1148 

Belediye Riyasetinden·: 
1-Belediye şubeleriyle kanaranın 941 yılı ihtiyacı için yaptı

rılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen be

deli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı O/o 7,5 he
sabile 111 lira 64 kuruştur. 

3- İhalesi Eylulun 9 inci salı günü saat onda belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4- İsteklilerin ihale günü yatırmış oldukları teminat mak

bazlarile belediye encümenine ve şart namesile defter numu
nelerini görmek isteyenler her gün belediye muhasebesine 

müracaatları ilan olunur. 

BUGON 24 Ağustos 1941 

Ticaret Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1- 25 Ağustosta başla· 
yıp 20 eylfılde bitmek üze 
re kız ve erkek talebe kayıt 
ve ka bülüne başlanmıştır. 

2- Gt:rek şartları ve 
gerek kayıt zamanını öğ • 
renmek isteyenlerin okula 
baş vurmaları ilan olunur. 

23- 24 1173 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Belediyenin temizliı 
işleri hayvanatının 941 yılı 
ihtiyacı için 45- 55 bin kilo 
suman alınmak üzere açık ek 
siltmeye konulmuştur, 

2- Samanın beher kilo-
sanun muhammen bedeli dört 
kuru$ olup muvakkat temi
natı 0ı'o 7 ,S hesabiyle 165 li
radır. 

3- İhalesi Eylülün 9 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmek isleyenler her gün 
belediye muhasebesine mü
racaatları ilin olunur. 

24, 28, 2, 6 1180 

Adana Belediye. 
Riyasetinden: 
(Lağam Yaptırılacak) 

1. Dörtyol ağzı - Yeni
otel arasında bir lağam in· 1 
şası açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. işin keşif bedeli (2645. 
48) liradır. 

3. Muvakkat t e m i na t ı 
(198.41) liradır. 

4. ls ekliler bu işe ait 

şartname, proie ve sair ev
rakı Adana belediyesi fen 
işleri müdürlüğünden 13 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

5. İhale 26-8· 941 tarihi· 
ne rastlayan sah günü saat 
1 O da belediye encümeninde 
yapılacaktır: 

6. Müsabakaya girebilmek 
için taliplerin ihaleden en az 
4 gün evvel belediye fen iş· 
leri müdürlüğüne müracaatla 
bu işin ehli olduklarına dair 

ehliyet vesikası almaları şarttır. 

ASRI SİNIMA r.NIN 
YAZLIK BAHÇESİ DE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvare 
9,15 

Her sınlf halkı alAkadar edecek çok heyecanh 
bir mevzuun çerçiveledlği merakh macarelar 

Şaheseri 

MAHKOMLAR GEMiSİ 
Baş Rolde: GLARK GABLE JOAN FRA WFORD 

işkence ve zulmün hüküm sürdüğü bir alem 

K1rbaç altlnda inleyen zavalhlar, bir lokma 
küflü ekmeji kazanmak için çekilen ı,kence 
ve insan kıhğını kayp etmı, zavalhlar1n haya
llnı gösterir müessir film. 

BUGÜN Matbaası 

1 R AN· 
( Baştara/ı Birincide ) 

M. Çörçil arasında esalı bir suret
te görüşülmüştür. M. Ruzvelt, lra
nın Almanlardan temizlenmesi ve 
lranın Sovyetler birliği için bir 
transit yolu haline sokulma11 ve 
Ortaşarktaki lngiliz kuvvetleri için 
bir petrol _menbai olarak kullanıl· 
ması hususundaki İngiliz naktai 
nazarını tamamiyle anlamıştır. 

United Press, lngiliz mahfille
rinin derhal bir harekete reçilmek 
üzere bulunduğuna kani oldukları
na işaret etmektedir. 

Dolaşan şegialar 

Londra 23 ( a.a. ) - « Uni· 
ted Press » salahiyetli mahfiller 
Bülücistandan ilerliyen lna-iliz kuv
betlerinin lrana girdikleri hakkın
da Amerikada dolaşan şayiaları 

yalanlamaktdır. 

Kıral, Vegvel'i başyauerli 
ğine tayin etti 

Londra 23 ( a. a. ) - Kral, 
general Sör Arçibald Veyveli baş
yaverliğine tayin etmiştir Bu tayin 
Veyvelin şimdiki vaıifeıinde hiç 
bir değiş:kliği tazammun eyleme
memektedir. 

Taba iit işlerinizi (BUGÜN) Matbaa-
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır •. Milli mensucat 

s o n Sistem 1 

Fabrikası 
Makinelerle 
Basllan güzel 

Müdürlüğünden 
Fabrikamızın işletme mu· 

hasebesi, personel, ücret te

hakkuk bürolarına çalıştırılmak 

üzere kadın memur alınacak-

tır. Lise mezunu veya fabrs-

ka, hususi ticaret hane ve 
Devlet memurluğu veya ban

ka gibi yerlerde evvelce ça 

lışmış olanlar tercih edilir. 

Taliplerin mektep şehadet 

lş(BUGÜ N) 
Matbaasında 
Yapılabilir 

B 
• D • y t namesi ve bulunduğu yerler 

1 r e fa 1 ş a p 1 - den aldıkları bonservislerle 
fabrikamıza müracaatları. 

rırsanız anlarsınız 

- B A 1 
f B A 1 Mükemmel bir Leke ilacıdır 

I B A 2 Madeni eşyayı parlatır 

t B A 3 - Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

24, 26, 26 
117&. 

Talebe ve velilerin 
Dikkatine 

Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden : 

1- Yatılı ,gündüzlü ta· 
lehe 1 kaydına 25-8-1941 
den 20--9- 1941 re kadar 
devam edilecektir. 

2-- Eskiden kayıtlı tale· 
benin de bu sene kaydt ye
nilenecektir 

7. Bu iş hakkında fazla 
malumat almak isteyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri 
müdürlüğüne ve münakasaya 
girmek istiyenlerin de ihale 
günü muayyen saatte beledi-

._,,__ ... ------------------------------------------ 3- Yeni kayıt her gün 
saat 9- 12 ye , eski ka

yıt her gün 14- 17 ye ka · 
dar yapılır. 

ye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

11- 15- 19- 24 1130 

Kömür alınacak 

SÜMERBANK 

Ereğli Bez Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

iLAN 
Pamuk deneme is -
lah ve üretme cif tliği 
müdürlüğünden : 

- Velisi ile gelip kaydı
nı yenilemiyen eski talebeye 
okulu terk etmiş muamelesi 
yapılacaktır. (Yanız veli de o
ku la gelmek ile kayıt yeni· 
leyebilir.) 

24, 28, 2, 6 1179 
Belediye Riyaset inden 

_ 1- Şehir halkı ihtiyacını 
temin için belediyece satın 
alıınacak yüz bin kilo • odun 
kömür kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

fabrikamızın k a nal ve 
mahzen tozları senelik mikta 
rı ı eyllıl 941 pazartesi gü 
nü saat 10 da fabrikamızda 
açık artırma. suretile satıla 
caktır. Senelık tahmini mik 
tar 40 tondur. Beher kilosu 
nun muhammen bedeli 2 ku
ruş 6 santimdir. Taliplerin 
mezkur gün ve saatte fabri
kamıza miiracaatları ilan olu-

1.- Teahhüt sendi ile 
müessesemizden bu yıl akala 
Pamuk tohumluğu almış bu
lunan çiftçiler elde ettikleri 
Akala kütlülerini Adanada 
Sümerbank pamuk alım ve 
satım şubesi müdürlüğüne 
devredecekler ve kütlü be
dellerini mezkur müesseseden 
alacaklardır. 

5-- Tafsilat için okula 
baş vurulması. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 O E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1Aiustos,31kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 

3 " 1000 - 3000. -
J 

" " 2 " 750 - 1500. -.. " 
4 .. 500 

" - 2000. - " 8 " 250 .. - 2000. - " 35 " 
100 3500. -.. - .. 

80 " 
50 

" - 4000. - " 
300 " 

20 
" 6000. - " 

TUrklye it Bankasına yal· para yatlrmakla 
nız para birlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tallinlzl de denemı, olursunuz. 
- -

- ... 1 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neıriyat Müdürü : Avukat 

1 
Rifat Y AVEROCLU 

Baııldıiı yer : l BUGÜN ] 

377 - -
iki mürettip alacağız -

Gneterniz mürettiphanesin
de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüiümüze müra-

..-.iiiiılil ... _Mliiiailtb11alilu•ılmiii•A•J•ao•a-_.iliiiii· ı ~at olunmalıdır. 

2- Kömürün beher kilo
sunun muhamamen fiatı altı 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7 ,5 hesabile 450 li
radır. 

3- lhalesi Eyllılün 9 inci 
salı günü saat onda belediye 
dairesinde belediye encüme· 
ninde yapılacaktır. 

4- istekliler kanunun 32 
inci maddesindeki tarifat dai· 
resinde hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ve teminat 
makbuzlarını ihale günü ek
siltmeyi açma saatından bir 
saat evveline kadar makbuz 
karşılığı beledıye riyasetine 
vermeleri lazımdır. 

5- İstekliler bu baptaki 
şartnameyi görmek ve icabe
den izahatı almak üzere her 
gün belediye muhasebesine 
müraacatları ilan olunur . 

24, 28, 2,6 1181 

nur. 17, 20, 23 1157 

Adana askerlik daire
si satınalma komis
yonundan : 

1- 10 Ton sade yağı 
kapalı zarf usulile 8/9/941 
pazartesi günü saat 11/30 da 
ihalesi yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 16.000 
lira ilk te'minatı 1200 liradır. 

3- istekliler muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veline kadar teklif zarflarını 
Adana satın alma komisyonun
da bulundurmaları ilan olunur. 

23/26/29/8/4 9 1174 

2. - Akala kütlüleri Sü-
merbank emrinde bulunan 
Şinasi fabriksına devr "Ve tes
lim edilecektir. 

3.- Teahhüt senedile 
Akala tohumluğu almış olan 
Çiftçiler, herhangi bir suret
le akala kütlülerini başka 
Fabrikalara götürüp çırçırla
tamazlar. 

4.- Elde edilen akala 
kütlüleri hiç bir suretle çift
çi evinde ve anbarında mu
hafaza edilemez. 

Derhal sümerbank Şinasi 
Fabriksma devr ve teslim 
etmeleri iktiza eder. 
5.- işbu ilan ve teahhüt 
senedi hükümlerine aykırı 
hareket edenler hakkında 
2903 sayılı pamuk islih ka
nununun cezai hükümleri tat
bik olunur. 

20/21/22/'l.3/24/ 1164 

24, 26, 28 
1182 

DiKKAT 
Saf temiz Erzurum ve Ur

fa yağları Naci Kayadelen te-

cım evinde bulunur. 
Yağ camii civarı Antal

ya ambarı bitişiğinde 

No: 71 
1178 

Oai remizde Münhal 
Bir Teblig MemurlüQü 

lcıktır 
' Talip olanların A d a n a 

ikinci noterlik dairesine mü

racaat etmeleri ve daktilo bi 

len olursa.tercihen alınacaktır. 

1171 

/ 


