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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

SATIŞ KOOPERATiF· 
LERI BIRLIGI 

Ortaklarına geçen sene teslim 
ettikleri pamuklar için kiloda 

5 kuruş kAr dağıtıyor 

Pamuklu mensucat, her tarafa 
muntazam bir şekilde tevzi olunacak 

Moskova, Almanlara 
şiddetli darbeler indi 
rildiğini bildiriyor 

Mareşal Timo· 
çenko'nun ordu-

ya teşekkürü 
Rumen ordusu genel 
kurmag başkanı, ele 
ıeçirilen bir raporun· 
da, Ku.ılorduyu medh 
ediyor. 

Moskova 25 ( a.a. ) - Cep• 
henin ·merkez Ebölgesinden Tass 
ajansına bildirildiğine göre, Gene· 
ral Koniyel'in kumandası altındaki 
Sovyet kıtaları düşmana şiddetli 
darbeler indirmiye devam ederek 
bir Alman piyade tümenini bezi· 
mele uğratmışlar, toplarım ij-ti· 
nam ve umnmiı k.arargih1n1 imha 
etmişler ve en aşağı 3 bin subay 
ve asker öldürmüşlerdir. 

Geriden getirilen düşman tak 
viye kuvvetleri de imüohezim edil 
miştir. Sovyet • kıtaları 130 tank, 
100 den fazla kamyon ve bir çok 
top ve külliyetli mik.tarda ~übi:'.'· 
mat tahrip etmişlerdır. Konıyef ın 
askerleri Sovyet köylerini müstev· 
tiden ıkurtararak ilerlemekte ve 
dllşmana nefes aldırmamaktadır · 

lar. 
Moskova 25 (a.a.) - Gene· 

ral ıKoniyef kıtalarının yarmağa 

muvaffak -olduğu emüdafaalarının 
boşluklarını doldurmak için nazi. 
ler hiç bir &'•yret esirgemiyorlar· 
dı. Cumartesi günü Alman tank 
ve motorlül kıtaları, baltanın ba
şında kaybetmiş oldukları mevzi· 
lere hücum etmiştir. Sovyet piya· 
de ve topçusu taarruzu durdur· 

muştur. 

Bundan sonra cumartesi akşa 
mı general Koniye! tanklara hü· 
cum emrini vermiştir. Sovyet tank· 
!arı, mllrettebatları tarafından terk 
edilen Alman l tanklarına taarruz 
etmişlerdir. Almanlar muvaffakiyet 
elde edemeksizin insan ve tank 
ihtiyatlarını i'etirme&"e mecbur ol· 
muılardır. Bir günde 130 Alman 
tankı tahrip edilmiştir. 

Moskova 25 (a.a) - Royter: 
Sovyet merkez orduları baş 

kumandanı mareşal • Timeçenko, 
Kızılordu cüzütamlarını, düşmanı 
bllyük bir mağlubiyete :uğrattıkla· 
rı için tebrik eden bir hususi em• 
riyevmi neşretmiıtir. Bu emri 
yevmi, tahmin edildiiine göre ge 
neral Koniyef kıtalarının muvalfa· 

RUSYA 
Uzun bir muhare· 
be pllını hazırlı · 

yor 
Nevyork. 25.-Amerikan i'azeteci
lerinden Robert Ailen ve Drev 
Pearson Sovyet Rusya'nın uzun bir 
muharebe plinı hazırlamakta oldu· 
tunu ve Amerik'ya ancak önümüz· 
deki ilkbaharda teslim edilecek o· 
lan harp malzemesi sipariş etti&'ini 
yazarak diyor ki: 

Sovyetler birlii'i tarafından Ame 
ri~a'ya yapılan sibarişler 8 aydan 
evel teılim edilemiyeceğinden Sov 
yetler Birliğinin harbin uzun sürece 
&'ini tahmin ettiğine hnkmedilebilir. 

Bu .' narişlerden en ziyade a • 
lika uyandıranı tank nakline mah· 
ıus tayyarelerdir. Bundan da &'Örü· 
l6yor ki Sovyet Rusya yalnız mU· 
dafaada kalmayı de&'il fakat bir 

&'•çmeyi derpif •I· 

Almanlar tarrfından esir edilen 

kiyetle tetevvüç eden mukabil hü· 
cumile alakadar bulunmaktadır. 

Moskova: 25 [a. a.) - Sovyet 
tebliği: 

Sovyet kıtaları 24 ağustos 

bütün &'Ün, bütün cephe tboyunca 
muharebeler vermişlerdir. -Çarpış· 
mılar bilhassa Keksholm, Smolensk, 
Gomel istikametlerinde şiddetli ol
muştur. 

Cuma ve cumartesi günleri 52 
Alman tayıaresi düşürülmüştür. 39 
Sovyet tayaresi kayıptır. . 

Şimal filosu 3 düşman naklıye 
.. batırmı•tır Odesa etrafın· 

gemısı ... · . 
da ki mubarebelerde 5 inci ve 7 ncı 
Rumen piyade fırkalarına büyük 
zayiat verdirilmiştir. 

Moskova: 25 [a. a.J - Sovyet 

tebliğine ek: 
Rumen Drdusu genel kurmay 

başkanı i'eneral Mazarini, imha 
edilen OçüncU Rumen fırkası ka· 
rar1"ihıoın zapb esnasında Sovyet 
kuvvetleri tarafından ele i'eçirilen 
vesikada, Kızılorduyu övmektedir. 
Bu vesikada, Sovyetler taralında.n 
kazanılan muvallakiyetlerdeo bır 
çok misaller verilmektedir'. . 

Cephenin şimali garbisıode bır 
bölge arkasında faaliyette bulunan 
bir çete ıu neticeleri almııtır: 

Bu çeteciler mühimmat ve yi· 
yecek dolu 100 kamyon, 16 zırhlı 
otomobil, 11 tank, 35 motosiklet, 
3 tayyare, 7 benzin deposu tahrip 
etmişlerdir. Askere mühimmat ve 
yiyecek götüren 4 tren yoldan çı· 

karılmıştır. 16 Alman subayı, 4000 
den fazla Alma askeri öldürül

müştür. 
Moskova: 25 [a. a.J - Sovyet 

ordularının gaz harbine başlamak 
üzere hazırlıklar yaptıklarına dair 
Stefani ajansı ve Macar radyosu 
tarafınan tahrik maksadiyle neşredi· 
len haberleri Tas ajan11 kati su· 
rette tekzip etmiştir. 

Moskova, 25 [a. a.j - Royter: 
Moskovaya &'elen bütün haberlere 
göre, Sovyet kıtalarının, gerek 
Leniograt'a dovu düşman ileri 
hareketini durdurmakta oldukları 

şimalde ve gerek şarki Ukray· 
na'ya doğru her türlü çevirme ha· 
roketini durdurmak lüzumunu tama· 
miyle müdrik bulundukları Gomel 
mıntakasında maneviyatları mükem· 
meldir. 

AMERiKA 
1 mllyar dolarlık 
tank yapacak 

Vaşin&'lon, 2; a.a.- Nevyork 
Times i'azetesinin aldıiı bir teli· 
rafa göre, istihsali! bürosu dün 
neşrettiği bir projede 1942 senesi 
içinde 1 milyar dolarlık tank imal 
edilmesini teklif etmektedir. 

Gazete, tank imalatı işlerinin 
Amerika ve lntiltere'de bir elden 
kontrol edilmesi lüzumundan bah· 
seylemektedir. Gazeteye göre is . 
tihsalatı artırmak için güzel çare 
olan bu işbirliiini Amerika istih • 
sallı nezareti ve lntiliz makamları 
da tasvip etmişlerdir. 

Göbels, ltalyaya 
çağırıldı 

Berlinı 25 :[a. a.] - ltalyan 
Maarif nazırı Pavolini'nin daveti 
üzerine, Alman propai'anda nazırı 
Göbel•, beynelmilel ıinemacılık 
koni'resinde haıır bulunmak üzere 
bu ayın aonlarıoa doifu V •nedii• 

ŞARK 
Hududumuzda 

Bir hareketin ba, 
laması TUrk halkı 
nı mUteesslr et. 
mittir. 

-RADYO
Gazetesi - -

• lngiliz ve Rus kıtaları bu 
gün ( diln ) lran topraklarına 
girmişlerdir. Bu iki devlet tara 
fından harekete ıeçişlerinin se

bepleri şöyle izah edilmekte· 
dir, 

c lngiliz ve Rusyanın lrao 
üzerinde emelleri yoktur. Y ai :z 
lranın va.ziyeti Rusyanın emniye 
ti bakımından pek mühimdir. 
PetroUarın müdafaası için de 
stratejik ehemmiyeti vardır. Al .. 
mao tehlikesini bertaraf etmek 
kararındayız.» 

Bu iddiayı bir hak ve ada· 
let şeklinde tefsir etmenin müm 

kün olmıyacaiı muhakkaktır. 
Askeri hareki.tın hani'i saf 

hada bulunduiu henüz malOaı 
deiildir. Şark hudutlarımızda 
böyle bir hareketin başla'.°~51 

Türk halkını müteessir etaııştır. 
işin ıulh yolu ile hallini arzu 
etmek yerinde bir temenni olu~· 

lran radyosu dün ( evvelkı) 
Akşamki emisyonunda lran or 
duıundan bahsederken bu ordu 
nuo büyük Şahenıah sayesind.~ 
fevkalade terakkiler kayıt ettıJ1 

ni en modern silahlarla müceh· 
bez oldu&-unu, maneviyatının 

çok yüksek ve vatan uiıruoda 
her türlü fedakarlıia hazır bu 
lundu&-wıu söylemişdir. 

lranın arui i'enifliii 1 mil· 
yon 607 bin kilometre murabba 
ıdır. Nufusu 12-13 milyoo ka· 
dardır. 

lrao lrakla 960, Tllrkiye ile 
323, Rusya ile 1600 Afiani»tao 
la 800 , Bülücüstan ile de 800 
kilometre uzunluiwıda hudutlar 
malik bulunmaktadır. 

Harekat Irak, Rusya ve Bü· 
lüciıtan budutlarıodan başlamış 
olduğuna göre lran çok &'•DİŞ 
bir cephe üzerinde muharebeyi 
kabul etmiş bulunuyor demektir. 

lran ordusu 17 piyade tüm 
oi, 1 zırhlı tümen, 10 Jandarma 
alayı, 15 - 20 Jandarma tabu 
ruodan müteşekkil buluamakta· 
dır. 

lran tnmeoleri ıillh ve in· 
aan bakımından Rus ve lni'iliz 
tilmenleri ayarında kuvvetli ol· 
mamakla beraber son zamanlar 
da yeni ıillblarla takviye dilmif 
tir. , 

Piyade tümenleri 2-3 pi· 
yade alayı ve 2 topcu tapurun· 
dan ibarettir. 

!randa haleu 200 bin kişinin 
silah altında olduğu ıanılıyor. 

lraoın 300· 350 tayyaresi var. 
dır. Yarısının son sistem tayye· 
reler olduğu bilinmektedir. De· 
niz kuvveti hemen hemen yok 
&'ibidir. 6 &'an botl• 3-4 kara 
kol &'•misine malik bulunmakta• 
dır. 

•
1 O U N C 1 K A N KARA R N A M E 

iktisat Vekaletine, pamuklu mensucat 
satın almak selihiyetini veriyor 

Ankara, 25 [Hu
susi) - Bugünkü 
resmi gazetede 
mühim bir koor· 
dinasyon kararı 
neşrolunmuştnr. 

Bu karar pamuk
lu mensucat hak· 
kındadır. Ve 
bu mensucatın 

memleketin her 
tarafında monta· 
zam bir şekilde 
tevziini istihdaf 
etmktedir. 
Malam olduğu 

üzere, hükOmet 1 J kt i s a t 

tayine selibiyetli· 
dir. Her mensucat 
fabrikası o a, ne 
ci11steo mensucat 
imal edeceği bil
dirilecektir. 

Yine bu karar· 
nama, iktisat Ve· 
kiletini kapat ve 
ambalaj bezlerini 
satın almaıta me
zun kılmıştır. Fab· 
rikaların bu bez· 
leri maliyetlerine 
yüzde muayyen 
bir miktar illve. 

Ve k i l i m i z B a g S D f siyle miibayaa ed• 
evvelce pamuk -
ipliği imalatının tanzimi işi için iktisat Vekaletine 
seli.biyel vermiş, ipliklerin tevzii Sümerhanka bıra· 
kılmıştı. HükQmet, bir taraftan ithalatı çoialtmağa 
çalıştığı gibi, istihsal olunan iplik ve kumaşların ihti
yaçlara &'Öre tevziini düşünmüş ve bu kararı almıştır. 

- 1 r r ı a g cektir. 

Bundanbaşka, Vekalet pamuklu mensucatı da sa· 
tın almak selibiyttindedir. lkti•at Vekaletinin satın 
almayı münasip göreceği mensucatı Sürnerhank tevzi 
edecektir. 

Bu kararlar meşrQ ve makQI klrlariyle iktifa eden 
fabrika ve müesseseleri katiyan zarara sokacak mahiyet· 
te değildir. Karardan, çok yüksek kirlar teminine çalı 
fan bazı müesseselerle &'İzli mal satanlar mütezarrır 
olacaktır ki bu da pek lüzumludur. 

Kararın esas hükümleri şunlardır: 

Evveli; lktiaat Vekileti, pamuklu mensucatın istih· 
sal hacmini, mikdarını, çeşitlerini, cins ve nevHerioi 

ingiliz .. ............ .... 
ordusu 
• 
1 r ana 
girdi 
Bender f&pur llma 
nına ihraç edilen in 
glllz kuvvetleri pek 
az mukavemetle 
kartılattılar 

General 
Veyvel 

kumandan 
Ankara : 25 (Radyo gazetesi) 

- Londra radyosunun verdiği bir 
habere göre, donanmamn himaye• 
ıinde olmak ilzere bir kısım lngi· 
tiz kuvvetleri Irak hududuna tak· 
riben 70 kilometre mesafede ben· 
der Şapur limanına ihraç edilmiş· 
ler, pek az mukavemetle karşılaş· 
mışlardır. 

Bütün ln&'iliz kuvvetlerine &'e· 
neral Veyvel kumanda etmektedir: 

Sovy~tlerin harekatına dair biç 
bir fey bildirilmemiştir. lo&'ilizlerin 
çoiu motörlü ve zırhlı olmak üıe· 
re 6 - 7 tümenlik bir orduyla 
lraktan harekita geçmiş olmaları 
mümkündür. Rusların ise en aı 
5 - 6 piyade, 2 - 3 zırhlı tu&'ay 
la bu hareklta iştirAk etmiş bulan· 

(Devamı diJrdüncadeJ 

Mersin ve iskenderun 
limanlarının islöhı 

lnglllz llman mUtehassısları TUr- ..... 
kiye hUkQmetlle 1,birliğl yaparak 
bu iki liman tesisat ve tefkilAtı· --

nın lsllıhı çarelerini arayorlar 
Ankara 26 (hususi muharibimiz· yasa ihtiyacatıdır, Bunlardan 580 

den ) Türki.ye ile inıiltere arasın· bin ıterlik aparışlerde ifa edilmek 
da mevcut tıcaret anlaşması büküm üzeredir. Bunlardan bir kısmı ima-
lerine &'Öre ticari münasebet gittik· li.t safhasında. bir kısmı sevke mü· 
ce inkişaf etmek de dir. &'•çen se· heyya bir halde beklemekte, bir 
ne bu vakıtt~ lngiltere hükümeti kısmı da Türkiyeye müteveccıben 
namına lnırılız tıcaret birliii mem· yolda bulunmaktadır. Diier bazı 
leket~mizde kuru meyva mubayaa• eşyalar Türk hükdmetinio reaaıl 
tı~a .a~lamıstı. Bu senede mez• mı11.kamları tarafından verılen sıpa• 
kur şırket. ~aha genöı mubayatta rişlerdir. Bunların başında Lüyük 
bulunmak ıçı.n etüdler yapmaktadır. baş hayvan derisi, otomobil lisıik· 
geçen senenın yekün mübayaatı 22 leri, teneke levha büy" k t 'd 
mılyoo Türk lırasına balik olmuş· pamuk ipliai ve b'· u onaı a 

. . . • ır mı1'.tarda k&· tur Erık, armut, kaysı, ıncır, kuru uçuk varılır. 
ü z ü m fasulya bu mubayaata in il d .. .. . 
dahil bulunmaktadır. . i tere en Turk sanayıımn ' 

Bundan başka tiit'k k t f~brıkalarının ve nakliye şobekesi• 
kendir zeytinya"ı kona ı ' e ben, nıo muhtaç olduğu eıyalardan da 

• • , erve ve a· b' k 1 . . 
ı k muba ı d I ır 11mı ge mış, bır kısmı da Tür· 
ı' 15dab' 

1 
ra yapı mıştır. meb· kiyeye &'elmek ıçın hazır bir vazi· 

a~ın ın ırası konserve balık yete aoKulmu~tur. 

ı~baya1asına basredimif ve buna 750 bin sterlin kıymetinde lo· 
ım 0 an teneke ve kalay logilte· k . . .. 

re tarafından te · 1 omotıf ve vai'on sparışı ıle maden 
mın o unmu~tur; 

1 
. 

7 Milyon 800 b' 1. I k k ocak arı levazımı, fabrıka yedek 
.. ın ıra ı uru, k b l 

Gzum, 100 bin liralık da kaysı ••· a samı un ar araaındadır. 
tılmı.ıtır. Zeytin yağı mübayaası Diier taraltan lskenderun ve 
3 mılyon 92 bin !ıraya ve tiftik Mersin limanlarının bundan 
satışı da 3 milyon 175 bin liraya sonraki ticarette daha miibim 
balii olmuştur. rol ifa edebilmesi içın tetkik• 

işte ticaret birliği, diğer taraf· ler yapılmaktadır. Bu limanlarda 
tan bu eşyalara mukabil memleke. lngiliz liman mütehassosları Türki. 
timiz için hayati ehemmiyeti haiz ye hükOmeti ile işbırlıii yaparak 
mamul maddeler temio etmiştir. liman tesisat ve teşkilitının iılihı 
Bu maddelerin bazıları ticari pi· çarelerini aramaktadırlar. 

ASKERi VAZIYET 
----~----

Son harekatın 
TAHMiN ETTIRDIGI HADiSELER 
Leninll'radın muhasarası yakın de siyasi ve askeri emniyeti haiz yahut beyhude hasara aıtrattılar 

addolunabilir. Rus ~arlıiıoın ba olabilecek bir fayda temio edecek· Hemen biltlln denizaltı botları da 
eski merkeai, şimdi Sovyet Rusya· tir. Atlaı okyanusu muharebesinde 
oın da en büyük bir Hnayl ve Almanlar şimdiye kadar bü- meşiuldur. 
amele şehridir. yilk harp &'emilerinden bir çoğunu Bu sebeble Almanya Sovyet 

Kronştad, y AZAN Rusyaya kartı 
Baltık Rus de· ~ I harbe baıladıiı 

m
1
·zbkuv

1
vetlneriü· EmekliGenera/H.Emir Erki/et ~::i:~nd!a~~~ 

n n at ıca ıs . 

olmak itibariyle Lenin&'-;:;j'la beraber Norveç deoiz hareki.tiyle Atlas nanmaca, kili derecede kuvvetli de. 
b k.. ' Al ) • • O d · · 'ki · k j-ildi. Fakat zaten kısa olan Baltık u mev ııo zaptı, man ar ıçın, ıov· kyanusun a i'ırıştı erı orsa o d . 1 R s hı ·ıı • p t b 

. 1 b F enız UI a crı, e erı urr 
yet Rusyanın ballık denlziyle barplerlndeo ve ııma ası rao• ve Kron tadla beraber lııı , 
nuebetlerlal k k ibl fev 

.ş 
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AskerDftlk 1 Son harekatın DAHİLİ HABERLER 

Pasifikte 
lngiliz ve Amerikan üsleri 

tahmin ettiği hadiseler -
( Başta,af ı birincide ) 

ca zapıolunduğu t~kdirde bu de
niz Fin körlezindeu Skajerak b~ğa· 
zına kadar bir Alman gölü halıne 
gelecektir. Bu sayede şimal :4lman 
orduları grupile Alman - Fın or· 
dosunun iaşe, ikmal ve takvi~.e 
işlerinde en kolay, emin ve mu· 
kemmel bir yol ve bir me_?_zil h_at: 
1ı olarak kullanılabileceırı gıbı, 
lsveç dahil şimal memleketleri de 
Alman hüküm ve tesiri altıea da
ha çok girebileceklerdir. 

Türkige·atletizm 
• 

ş a m p ı g. o n a s ı 

POLiTiKA 1 

Alman yanın 
müttefikleri 

.-------ı Almanya , 22 
V a Z a n Haziranda Rus. 

yaya karşı harp 

Japonyaya karşı glrl•I· 
ıecek muazzam bir 

deniz harbinde 
--~ 

ngiliz fle Ame,ikan 
arının üslerinden 3700 

kılomet,e uzak bfr mınta· 
kada muflaf fakiyetle dö-
11üşemigeceğini hesap et· 
mek liizımgelir. Bu taktir· 
de ancak hafif deniz cÜ· 
zütamlarının döJJüşmeleri 

ihtimal dahilindedir. Bu 
hususta bilhassa denizaltı· 
la, büyük bir ,ol ognıga· 
bilfrle,. 

Hol nda limanı) gelir. Daha şark 

ta gayet kıymetli bir liman olan 
Kıska Japonyanın en şimal nokta
sından 3200 kilometre ve Japon· 
yanın Kurila adalarından 2650 k!· 
lometre mesafededir. 

lngilterenin üsleri 
• 
ınğiltenin Pasifikteki en yüyük 

deniz üssü Hongkong'tadır. Ay· 
ni zamanda Singapurda da muaz
zam bir müdafaa tertibatı vardır. 

Bunlardan sonra gelen lngiliz üs
lerin şöyle sıralıyabiliriz: 

Şimali Avuslralyada Port 
DarVin, Torres boğazına Thurs
day ( Perşembe ) adaları' yeni Ze
lindıda Aucklend ve bir ele Avus
tralyada Sidney. 

Sovyel Rusyanın Pasifik üssü 

VilaJivostok'tur. Cava ve Somatra 
adalarında Holanda bayrağı dalga· 

lanır. Kanadaya ait olan Esguima· 
lt'i de unutmamak ıizımdır. 

Fakat Leningradın düşürülme
sile Almanların elde edecekleri 
ehemmiyetli neticeler yalnız bun· 
lar deirildir. Eski Rus merkezinin 
sukutile Almanların ilk kazanacak 
ları askeri fayda, Mareşal ~.'uker· 
haym kumandasında olup as ı ıs
mile şimdi Ladoga gölünün gar· 
bındaki Kareli berzahında harbe· 
den Fin ordusile birleşmek imka
nının hazırlanması olacaktır. 

Sovyet başkumandanlı~ı , .b?· 
tün bunları dikkate alacagı ıçın 
Leningradın Alın_an o.~d_ul~rınc~ 
muhasara edilmesı ve duşurulmes 
keyfiyellerini şüphesiz kabil olabil 
diği kadar geri vurmıya çalışacak 
tu·. 

Cünkü 'Almanlar: Leningradı 
muhasara ederek zaptetlikten ve 
Fin ordusile birleştikten sonra ce· 
nup doğuya l dönerek Mo•kovaya 
hem batıdan ve hem de fşimal ve 
şimal doğudan yürümek imkanları· 
qı elde edebileceklerdir. 

-- Ankara, lzmir, Eskişehir, Zongul· 
dak, lçel atletleri kayda deAer 
muvaffaklyet gösterdiler 

lstanbul ( Husu•i ) - Türkiye alletizm bir'.nciliklerinin linali evvelki 
gün Kadıköyünde yapıldı. Türkiye birinciliklerıne 24 mmt~k~dan gelen 
137 atlet işlirak etti. Galiblere merasimle madalyalar verıldı . 

Müsabakalarda iki mühim nakta nazarı dikkati celbetti: Müsabaka
larda lstanbuldan haı'iç mıntaka atletlerinin göstermiş oldukları m~vaf~a
kıyet, tanınmış atletlerin Formdan düşmüş olmaları ve bunun netıcesın
de derecelerin düşüklüğüdür. Ankara, lzmir, Eskişehir, Zonguldak, lçel 
atlelleri kayda değer muvallakiyet gösterdiler. Takdire layıktırlar . . 

Diğer taraftan 110 ve 400 mania, 400 ve 5000 koşularla ( ~ekıç. ~t· 
ma müstesna ) disk, cirid atmalar ve atlamalar düşüktür. Umu'."ıye~ ıtı
barile atletlerin antrenmanlarda stile fazla ehemmiyet vermedıklerı de 
nazari dikkati çeken ayrı hir noktadır ki, bunun dereceler üzeri~de pek 
büyük bir tesiri vardır. Türkiye birincilik müsabakalarında mevsım sonu 
olması dolayısile daha yüksek dereceler elde edilmesi liizımdı. 

Müsabakalarda birinci gelenler şunlardır: 
400 metre müsabaka : Raşid ( Ankara ) 59. 
Gülle atma : Ateş lbrahim ( Ankara ) 13,17 
100 metre Cezmi ( lstanbul ) 11. 
800 melre; Rıza ( Is tan bul ) 20,1 ı 
Cirid alma : K .. mal ( lstanbul ) 51,59. 
Yüksek allama : Jerfi ( Ankara ) 1,80 
Uzun allama : Ömer ( Eskişehir ) 6,75. 

110 mania : Süha ( lzmir ) 16,08. 

A.Ş. Esmer 
ilan ettiği za. 

._ ______ . 
zan, yeni ( başladığı muharebeyi, 
lngiltere ile j1939 eylülündenberi 
yapmakta olduğu muharebeden 
ayrı tutmıya çalışmıştı. Fakat ln
gilizler, kendilerinin !Almanya ile 
olan muharebeleriyle rus • alman 
muharebesi arasında böyle bir 
ayrılık gözelmediler. 

Çörçil, tAlmanyanın mağlQbi
yetine yardımda bulunacak olan 
ber devleti lngilterenin tabii müt· 
tefiki sayacağını beyan ederek 
lngiliz - Alman harbini rus-Al· 
man harbine ·karıştırmak istemiş
tir. Buuıınla beraber, iki mücade
lenin henüı tamamiyle biribirine 
karıştığı iddia edilemez. 

Pasifik çok büyük bir denizdir. J 
Dünyanın üçle birini kaplıyan 

bu ummanı ıeçip muhlelil kuvvet· 
!erin birbirlerini bulması bir mese
ledir. Amerikan donanmasından 

büyük bir kısmının yerleşmiş oldu· 
ğü Havai aduındaki Pearl Har· 
bor (Türkçe maoasile (.inci limanı) 
Y okabamadan 6200 kilome lre, Y o· 
kahama ise lngilterenin Uzak şark 
ilssü Singapurdan 5600 kilometre 
mesafededir. Bir donanma bu ka
dar uzak mesafelerden gelip doğru 
dan doğruya mücadeleye girişine 
mahvı muhakkak gibidir. Onun 
düşman mıntakasına yaklaştıktan 
sonra mahrukat alabilmesi, icabın· 
da tamir ıörmeıi ve nihayet mü· 
rettebatının dinlenebilmesi lbım 
ırelir . işte bu gibi ihtiyaçlardır ki 
Pasifikleki küçük adaların birer 
üs olarak kullanılma.ı fikrini orta

ya çıkarmıştır . 

işte, demokrasilerin Pasifik de

nizinde ırövene bilecekleri başlıca 

üsler bunlardır. 

Bu tarzda bir menevra muvaf 
fak olduiru takdirde yalnız Sovyet 
ordularının arta kalan [büyük kıs· 
mını Moskovada sarıp imha etmek· 
le kalmaz: ayni zamanda Rus o~du· 
larınıo Urala ricatlerini de imkan
sız kılar. Bu sebeple Sovyet ge· 
nelkurmayının böyl~ bir Alman 
planını bozmağa muktedir olmasa 
bile, hiç·~ olmazsa karakışa ka
dar geri vurmağa çalışacağı aşi· 
kardır. 

400 metre : Hüseyin ( Zonguldak ) 53. 
Çekic atma : Balcı ( Ankara ) 40,45, 
Disk atma : Yavru ( lstanbul ) 37,60. 
5000 melre: Eşref ( lstanbul ) 17,31,8. 
200 metre : Muzaff~r ( lstanbul ) 22,6. 
Üçadım : Yavru ( lstanbul ) 13,89. 
1500 metre : Rıza ( lstanbul ) 4,10. 

Her şeyden ziyade coğrafya 
vaziyeti buna manidir. Binaenaleyh 
Almanya ve bilhassa müttefikleri 
bakımından hali ayrı ayrı iki mu
harebe devam etmektedir. Bun· 
!ardan birincisinde Almanya, ln
giltereye karşı ltalyanın ve harp 
dışıoda bulıınan Japonyanın yar
dımiyle barbetmektedir. Rus har
binde de Almanyanm müttefikle
ri, Finlandiya, Romanya ve Ma· 
caristand1r. 

Birinci muharebede Almanya• 
nın müttefiki olan Japonya, Rus
ya ile harp halinde bulunmak 
şöyle dursun, bilakis bu devletle 
iyi münasebet idame etmek arzu· 
sunu izhar etmektedir. 

Banu böylece kabul ettikten 
sonra Uzak Şarkla birbirler ile 
çapışmaları ihtimali olan büyük 
devletlerin buradaki adalarda ne 
ıribi üsler kurduklarını ırözden ğe· 
çir elim. 

Amerikan üsleri 

Aamerikanın en eaaslı. den~z . üs· 
sü Havai adasındakı lncı lıma· 

nı ( Pearl Harbor ) dur. Honolu· 
lu 'dan 14 kilometre meHfede olan 
Oahu adası üzerinde bulunan bu 
liman ayni zamanda askeri bir 
ehemmiyeti haizdir. Gayet geniş 
ve uzun olduiru gibi Amerikanın 
bütün Pasilik filosunu tamir ede
bilecek vesaiti de havidir. Yine bu 
liman civarında tayyare meydan· 
ları ve muazzam benzin depoları 
vardır. Fakat bu limanı da pet
rol ve sair malı.emenin ana va-
tandan retirilmesi li.zımdır. 

1nci limanına en yakın olan 
Amerikan limanl•r1 San Franaiaco 
ve San Diago tam 3700 kilometre 

mesafededir. 
inci limanından ıtibaren sıraya 

l 
rka doğru uzanan ada· 

ge en ve şa .. k k-
i Amerikalıların "strateıı op-
r~ dedikleri yolu teşkil .eder. 
Bu~lar sıruile johoston, Mıdvay 
ve Vake ıdılarıdır. Midvay ve 
Jonston adalarında hava üsleri in· 
şa edilmiştir ve Vake adasın~• 
yapılmakta olan deniz üssü de bıt· 
mek üzeredir. 

Büyük harbi müleakip Japon
yaya verilen adalar gurupu arasın
da sıkışmış kılmış diğ"er bir Ame· 
rikan atlısı da Guam'dır . Yakın 
zamana kadar sadece bir takviye 

111ahalli olarak istifade edilen bu 
kara paçasında şimdi bir deniz İİ•· 

•Ü inşa edilmektedir. 

Yakın zamana kadar, Ameri
ka Japonyanın şüphesini uyandırır 
ko~~usiyle burada bahr inşaattın 
çekiniyordu. F a.k•t. artık iki mem-
leket arasındakı sıyasi vaziyet o 
kadar nazik bir devreye ıretirmiş
tir ki, bu ıribi incilmelerin bir 
ehammiyeti kalmamıştır . 

Bundan · başka, daha şarkta 
Filipin adalarındaki Manilla lima· 
nına da bir Amerikan bahri cüı'ü 

yerleşmiştir. 
Cenup denizine gelince, Sıma-

d l 1 .. urupuna dahil bulunan on a a ar • , 

Pasifikte demokrasilerin kuv

velli muhasımı rollük ergeç Japon

yaya düşecektir. Bunu bilen Japon
ya da bir hayli hazırlanmıştır. Ja· 
pon adalarındaki başlıca üsleri Yo· 

kosoko, Sasebo ve Kure'dir. Birde 
Mançukoda port Artur, Kora'da 

Rasin üsleri de bunlara ilave edil-

mek lazımdır. Ayrıca Formasa 
adasında da bir üs kurmuşlardır. 

Bu bir sübrü isim arasında bi
.. iocl sınıf üs olarak gösterilebile
cekler Ringapur, Pearl Harhor ve 
bilhassa Yokusoko' dur. Bu üslerin 

çoğu hava üsleridir. Bir harp çık· 

tığı takdirde hava harbi için bun· 

lar elverişli olabileceklerdir. Fakat 

muazzam bir deniz harbine gelince, 
bir harp filosunun ü•sünden 3700 

kilometre uzak pir mıntakada muvaf
fakıyetle döğüşemiyeceğini hesap 

etmek lazım gelir. Bu takdirde an

cak hafif deniz cüzütamlarının dö

ğüşmeleri ıhtimal dahilindedir, Bu 
hususta bilhassa denizaltılar büyük 
bir rol oynıyabilirler. 

Defterdar Osmanlyeye 
gitti 

Defterdar bay Cevdet şenal tetki
katta bulunmak üzere osmaniyeye 
gitmiştir. 

SUmerbank Umum mU· 
dUrU istifa etmedi 

Sümerbank umum müdürünün 
istifa ettii:i ve yerine diğer biri
nin tayin edildiği hakkındaki ha
berler Anadolu ajansında. tarahn· 
den tekzip olunmuştur. 

Günün harekatına ırelince: 

Alman - Fin ordusunun Lado
ga gölünün şimal köşesindeki Sor· 
tavala'yı almış oldukları ve gölün 
Şimal balı sahilinden Keksholm'a 
doğru hayli ilerledikleri ve bu 
snrelle gölün şimal balı sahilile 
Fin hududu arasında Sovyet gurup
larlnln yalnıı: göl yolları açık kal
mak üzere mahsur ka\dık.\arı m.a· 
ltlmdur. Şimdi de Finler, gölün 

şimal ba tı sındaki Rus cepheıinin tak
riben ortasında bir demiryolu uk· 

de nokdası olan Elisenvaara mev
kiini zaptetmişlerdir. 

Almanlar şimalde limen gölü· 
nün cenub ve şimalinden olduğu 
ıribi Fin körfezi sahili boyunca da 
Leningrad üzerine yürümekte ve 
Eslonyanın 4imalinde Tallin etra· 
fında mahsur bulunan Sovyet kuv
vetlerine son darbeyi vurmak üze
re bulunmaktadırlar. 

Merkez Alman ordular guru
pundan şimal ve cenuba kuvvet· 
ler tefriki ihtimaline mebni Sovyel 
merkez ordusu bir mukabil teşeb
büste bulunmuşsa da kat'i hiç bir 
netice elde edememiştir. 

Gomelde cepheyi yaran Al
man ordusu Dinyeperin şarkında 
muharebeler vererek ilerlemekte
dir. 

Bu hareket, evvelce de bil· 
dirdiğmiz ıribi Kiyefi şimal ve şimal 
doğudan muhasara etmeyi istihdaf 
etmektedir. 

Almanlar Kiyelin 160 kilomet· 
re kadar cenubundaki Sovyet 

Sırıkla atlama : Muhiddin ( lstanbul ) 3,50. 
4 X 200 bayrak : Kırmızı takım 1,33,4 ile yeni rekor yaptı. Beyaz 

takııa ikinci mavi takım üçüncü oldu. 

Pamuk kooperatifi 
Geçen sene teslim 
ortaklarına kiloda 

Çukurova Pamuk Tarım Satıı 
Kooperatifleri Birlifrinden tebliğ 
edilmiştir: 

1 - Adana, Tarsus ve Cey· 

han Pamuk Tarım Satış Koopera

ıiflerine ıeçen sene pamuk !esli~ 
etmiş olan ortaklara evvelce verı
len avanslara ilaveten yeniden beher 
kilo safi pamuk için bM kuruş 
safi fiyat larl<ı ( Kar ) tevzi olu
nacaktır. 

2 - Bu hususda Satış Koope· 
ratiflerine icabeden emirler veril· 
miştir. 

3 - Çarşamba sabahından i-
tibaren mensup oldukları koope
ratiflere müracaat edecek ortak· 

k .. rü batısı Cerkasiyi şiddetli op . . 
b

. muharebe nelıcesı zaplederek 
ır . l d" b rad• nehri geçmış er ır. Bu ha-
ukett de inkişaf halinde Kiyefi 

re d • d "h cenup ve 
1
cenubpl. ogu an ı ata 

ile nihayet ene ı ır. 

Bundan başka Almanlar ve 
.. ttefikler Ukraynada Odesayı 

mku tırdıkları gibi aşağı dinyepe-
sı ış · d K d . h . ·· tesın e ırıma ogru are .. 
rın ° 

t 
devam etmektedirler. 

kete ) 
.ı.uto• Cumhuriyet reflldmlı:den (25 ,.._ 

ettikleri pamuklar için 
5 kurut kAr daAıtıyor 
lı:ır, hisselerine iaabet eden 
ları nalcten alacaklardır. 

fark. 

5 - Yeni mahsul için, Tica· 

re t Vekaletinin ilan et tigi azami 

fiatlar üzerinden barem tesbit o· 

lunmuştur. Ortaklarımızın peşin 
ödemeğe mecbur oldukları yüzde 
beş kapital hisseleri avanslarıodan 
kesilmiyecek ve sene sonunda ta· 
hakkuk edecek kardan mahsubu 

yapılacaktır. Bütün ortaklarımızın 

istihsal ettikleri pamukları tama
men kooperatife vermeğe kanu
nen mecbur olduklarını ve esasen 
bu cihetin kendilerinin de menfa
ati iktizasından bulunduğunu bir 
kerre daha halırlatmayı faydalı 
görüzoruz. 

5 -Kooparatil orlaklarının, 
yetiştirdikleri Susamları da kooper
atiflere teslim etmeleri lizımgelme
ktedir. Bu teslimata mukabil pam· 

ukta olduğu gibi ırünlük en yük
sek piyasa fiatları üzerinden avans 
verilecek ve sene sonunda tahkuk 
edecek kardan ilaveten •tevzial 
yapılacaktır . 

ikinci muharebede de Finlan• 
diya ve Macarislan lngiltereye 
karşı harp ilan elmemişlerdir. Ve 
Finlandiyalıların lngiltere hakkın· 
da menli hisleri olmasa gerektir. 

ltalyaya gelince; Rusyaya kar· 
şı bazı kıtalar göndermiş olmak· 
la beraber, ltılyanların bu hare· 
kita iştirakleri ancak sembolik 
bir mina ifade edebilir. Yoksa bu 
kadar büyük kuvvetlerin çarptığı 
bir mücadelede bir avuç ltılyan 
askerinin büyük rol oynaması ba

his mevzuu olamaz. 

Almanyanın, lngiltere muha· 

rebesindeki müttefikleri bü
yük ve kudretli devletlerdir. Ruı 
muharebesindeki müttefikleri İse, 
küçük olmakla beraber, Almanya. 
ya büyük yardımlardı bulunmak· 
tadırlar. 

Hakikat şudur ki eğer bu 
devletlerin iştiraki temin edilme
miş [olsaydı, Almanya Rusyaya 
karşı hiç harp yapamazdı. Bu 
devletlerin Alman ittifakına gir
melerinden başlıca mesul olan 
devlet de Rusya'nın kendisidir. 
Bu hata Rusyanın iki sene evvel 
Polonyayı Almanya ile paylaşan 
meşhur paktı imzal .. masiyle baş· 
lar: Pakt imzalanıncıya kardar 
Rusya ile Almanya ırasında te· 
mas noktası bile yoktu. Rusya, 
ağustos paktiyle Almanyayı Po-

Deuamı üçüncüde 

DIKTATÖRUN AŞKI 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş====• 

Asilzadeleri ve yüksek münevverleri 
etrafında toplayan o ve halkı sürükliyen 
ben memlekel için çok faydalı surette 

çalışabilirdik . 

. l eden yazı 
dan, salonun bir köşeoini ıga 
masasına gitti. 

. . htarla mua· 
Cebınden çıkardığı hır an• l b' 

. d ya nız ır 
nın bır çekmesini açtı. Bura a M" 
tek zarf vardı. Taldek bunu aldı ve ı· 

biribirine aykırı görünüyo,, fa· 
kat he, ikisi de aynı hedefe 
gitmektedi, .. 

Ben 11atan ıuıvıgısı namına 
mücadelele,imizi 11e düşmanlık· 
larımıtı unutmağa hatırım... Gag 
retlerimizi SilJJaniyanın menfa
ati içi birleştirmemiz mümkün 
olu'5a sadakatimden emin ola· 
bilirsiniz. 

D;ıttatör, elinden mektubu alıyordu. 
Militza kendiM geldi. Şefin, mektu· 

bu çekmeye korken söylediklerini din • 
ledi: 
-Görüyorsunuz ki;Kontlı anlatmak üze· 

re idik. Fakat anlaşmamızın şarllarını tesbit 
edeceğimiz sırada kont dö Bolıberg öl
dü. 

• Şiddetli davranmama da lüzum kal
mazdı; halbuki ne kadar şiddetli hareket 
etmek mecburiyetinde kaldım. 

Masaya dayanmış olan Militza bu şa· 
yanı hayret sözleri büyük bir dikkatla din 
liyordu. 

Stefan Taldek, Kont dö Bolsberii 
methetmekteydi. Genç kıza ırözlerinin 
önünd~ki perdeler yırtılıyor ve önündeki 
bir dıvar taş taş yıkılıyor ıribi ıreliyordu. 
Hakikıl onun zeaettiğinden meğer ne ka 

dar başka lürlüydül 

Taldek ilave etti: 

- Vak tinden evvel öldü. Eğer daha 
fazla yaşasaydı eminim ki biz biribirimize 
yaklaşacak ve beraber çalışacaktık. 

Bu son faraziye Militzaya o 
hayali, o kadar sinirlendirici ıreldi 
raz etmekten kendisini alıdııadı: 

- Bu imkansızdı( 

- imkansız mı? Hayır, bilaki• 
hakkaktıl 

kadar 
ki iti-

mu-

- Nasıl olabilir? Akıl alacak iş de· 

lilzıy uzatıı. 
. 1• bayı yakma· 

Genç kız, Taldekın am .. ki 
d - d k". d el surme e sın an once, sa ece agı a 

bu mektubun babasının kullandıirı kalın 
ve parşömene yakın kağıtlara yazılmış 
olduğunu anladı. 

Artı1' epey karanlık çökmÜf olan ·~ 
londa ışık yandıirı vakit ise Bolıberırın 
yazısını derhal tanıdı. 

- Okuyunuz. 
Okumak mı? Buna nasıl muvaffak 

olacaktı? 

Elleri 
sis içinde 

du 

mektubu titriyor ve yazı~~r _bir 
ıribi ırözlerinin önilnde sılınıyor-

Sinirlerine hakim olmak ve düşünce
lerine disiplin verebilmek için Militzanın 
fevkalbeşer bir kudret sarfetmesi lizım
ıreldi ve nihayet mektuptan cümle parça· 

lırı seçmeğe muvaffak oldu: 

" Belki de bu anlaşamamaz
lık kör kinle,den ile,;... Zaman 

irili 
. . . · . ? ıeçtikçe hakiki maksatla, anla· 

- Dolıl ıater mıaıoız y; l 
11' ,.,n avan we•mHlo" vak t kalma• .J.ılll!,Or fi• 0 zaman... 0 larımtı 

Bu taktj,de müşterek da11a· 
mıza se,11etimi, hayatımı JJe en 
büyük hazinemi, 11atanımızın 

yükselmesi için alışmağa ameda 
kızım Marigagı JJakfederim .. 

Militza nefesi tıkınacak ıribi oluyor
du. Ahi ağalyabilse, bağırıp çairırabilse 

idi ... 

Fakat, sakin durması ve bu mektup 
karşısında sadece tecessüs ve hayret ıröı
termesi lazımdı. 

Babu.nın ölürken ıöylediiri sözlerle 
ne demek istediğini şimdi anlıyordu. 

« - Taldekle lazım ki ... Taldek • 

le • . . » 

O bu sözleri « Taldekl• mücadele 

» ıekllode tefıir etmltti; 

Militza içini çekti: 
- Mukadderat müsaade 

zıkl.. 

- Evel, ne yazık! .. 

etmedi, ya-

Odada uzun bir sükQt oldu. Sonra 
dalııın bir tavırla mırıldandı: 

- Kont dö Bolsbergin kızını epey 
bekledim. Babasının onu yanıma yollıya
cağını lahmin etmiştim. Fakat, ne ıreldi, 
ne de kendisinden bir haber aldım. 

Militza, ışıktan mümkün mertebe 
uzaklaşmak için kenara çekilmişti. Sap
sarı idi ve alnındı buz gibi ter damlala
rının belirdiğini hissediyordu. 

Stelan devam etti: 

- Bu köşkü onun için lımir ettir
miştim. Barışmamıza işaret mıksadiyle, 
onun Silvanyaya gelir ırelmez eski aile 
yuvasını hazır bulmasını isliyordum. 

Fakat gelmedi ..• 
Taldekiu sözleri birer hançer ıribi 

Mllihanın kalbine aaplanıyordu. 

( Devamı var ) 

Tutaila adasında PaiO Pao hına· 
oı vardır. Puifik deniıinin şimal 
k11mında Amerikan,üslerinden mü· 
teşekkil diğer bir zincir bulunmak· 
tadır. Bu zıncirin ilk kısmını teş· 
kil eden Alatka üzerindeki Sitka' 
da 1937 de bir deniz tayyareleri 
üssü kurulmuştur. Müteakiben Ko· 
diak adatı v• nalaska limanı Ü· 

arif muduriyetinoe ı'ııuu.4y .. ,.,;.. 
ildirir ~akbuz ile müracaatıarı mıze gonu 

111 ·~· •• ••••• 



26 Ağustos 1941 

Yine mezardan . 

sesler 
YAZAN 
Refik 
Halit 

Mezarda on iki 
saat baygın ve on 
iki saat de aygın 
kaldıktan sonra 

güç bela kurtulan, 

fakat şimdide nefes darlığından 
haotahanede yatan Akçaabatlı Ali
nin hikayesini okuyunca bir ölünün 
Müslüman usulü, a!elOcele defne
dilmesi adetine ilişmek lüzumunu 
duydum. Bildim bileli bizde o gibi 
vakalar tekerrür eder, durur. Bu 
kaçıncmdır? Ben diyeyim yüz, siz 
deyiniz beş yüz! Kurtulanlarıd çok- ı 
(uğuna bakılırsa' bilhassa köylerde 
diri diri gömülüp zoru zoruna öl
dürülenlerin sayısı sandığımızdan 
lazla olacak. Feryadı duyulan bi
çJrelerden c hortlak " diye kaç
mak münasebetsizli de o facialara 
da mühim rol oynar. Hıriıtiyanlar 
- bazı mahzurları bulunmakla be
raber - ölülerini evlerinde bek· 
letmekte demek ki, isabet ediyor
lar. Bazı medeni memleketlerde de 
fia merKsiminden önce mevtanın 
mezarlıktaki husu•i binada, bu soıı 
bekleme salonunda bir intizar dev
resi geçirmesi ise. anlaşılan boş 
değil; ihtiyatlı bir hareket. Zira 
öyle " Katalepsi ., vakaları kay
dedilmiştir ki, tıpkı ölümden farke
dilememiştir. Zaten ilim bakımından 
ölmün en kat'i. alimeti yalnız 11 te
fessüh ,, tür. 

Tevekkeli, tanıdığım bir zat 
vaktiyle bu ciheti düşünerek dah~ 
hayıta iken Fatih türbesi yanında 
mezarını hazırlatmış ve mezardan 
türbedar odasına bir kordon uzat
mamıştı! 

Tabiidir ki kordonun öbür ucunda 
bir çıngırak takılı idi; merhum 
şa_yet yaulışlıkla öldü diye gömü
liir ve diriliverirse bu lordonu çe
kecek türbedarı vaziyetinden ha
berdar edecekti. 

murJar kırmızı kalemle çizerek, a .. 
mirler dairei aidesine havale ede
cek, dosya açacaklar... Dosyaya 
yeni evrak ilave edilecek.:. Demek 
biraz sabır işi ... Canım yok mo? ... 
Böy 'e işler o kadar çabuk olamaz; 
teamüldür. 

- Hem emin ol ki, rahmetli 
Atatürk'ün rahatsız olarak Dolma
bahçe sarayında yattığı zaman da 
bu motörlerin saygız patırdısı dik
kati celbetmiş, sınıre batmıştı. 
Susturulmaları için tedbir alınmağa 
başlanmış olduğu muhakkaktır ... 
Amma, işte öyle bir hürmet izha
rı vesilesilesiyle bile bu bela Ön· 
Jenmedi... Şimdi, vah vah azizim, 
iki buçuk sütun yazı yazılıyor di
ye mi imir, memur harekete geçip 
laka sahiplerine: « Bu hafta zar
fında gürültüyü kesici çareye haş
vuracaksınızl Yoksa •efere çıka

mazsınız!» diye kat'! emir verecek?. 
ilahi ... Şaşarım ... 

SükOnu feci bir surette ihlal 
edilen latif kıyılarımızdan birinde, 
kalabalık halinde oturmuş; böyle 
konuşuyorduk . 

Nükteden dostumuz Bay F. 
Ş. dedi ki: 

- Sanki bazı şehirlerimizde 
münasebetsiz bir şeytanın muzipli
ği var .. Hatırlardadır: Zavallı Muh
sin Ertuğrul şehir tiyatrosuna on
beş bin liraya bir kirgir sahne yap 
!ırmak için on beş sene çabaladı; 

tahsisat nihayet bulundu amma, ne· 
den sonra ... Fakat vakla ki Şem· 
sipaşa ile Sarayburnuna dok!an 
altı bin liraya o pek lüzumlu ( 1 ) 
havuzların inşası me~ubahs oldu: 
Gözle kaş arasında ve «Yahu ol· 

masın, iıtemez . I » itirazlarının yük

selmesine vakit kalmadan, hop 
her şey tamam ... 

BUGON 

Londra'daki. Sovye) elçisi 
MAISKI 
/ngilit hava kufl.flet. 
/erinin daha müessir 
yardımda bulnacağını 
söglügor 

Londra: 25 [a. a.] - Sovyet 
Büyük elçisi Maiski, Şerefine ve
rilee bir çayda bir nutuk sövlemiş 
ve lngiliz hava kuvvetlerinden 
takdirle bahsetmiştir. 

Büyük elçi ezcümle demiştir kiı 
«- Sovyetler Birliği hilen ta

rihinin en büyük muharebesini 
vermektedir. Almanyada endüstri 
ve askeri hedefleri bombardıman 
ederek başardığı parlak işten do
layı lngiliz hava kuvvetlerine te
teşekkürlerimi bildirmek isterim. 
Sonbaharın yaklaşmasiyle lnııiliz 
hava kuvetlerinin bize yaptığı 
yardımın daha çok müessir ola
cağ'tnı ümit ederim.• 

ispanya - Danimarka 
ticaret anlatması 

Madrid 25 [a. a.] - D. N. B: 
ispanya Hariciye nazırı Serrano 

Sonyer ve Danimarkanın Madrid 
elçisi Manra Hanseıi ispanya ile 
Danimarka arasındaki-ticari müba
delelere ve tediye şartlarına dair 
bir anlaşma imza etmişlerdir. An. 
!aşma yakında meriyete ııirecektir. 

Romanyadakl Yahudiler 
mecburi it hizmetinetabı 

Bükreş. 25 [a. a.] - Pazar 
günü imzaJanan beyanname ile 
Romanyada 18 den 90 yaşına ka. 
dar olan bütün Yahudiler mecburi 
iş hizmetine tabi tutulacacaktır. 

Hitler, milyonlarla askeri 
ederek dost tanıdıiı bir 

Çörçilin şayanı 

karşı yürüttü ve onu da parçala
mak istedi, fakat Rusyaya vukn 

bulan tecavüz, diğer tecavüzler ııi· 
bi olmadı. Ve Hitler Rusyaya teca· 

Almanya Uzerlne vüz yüzünden bir buçuk iki milyon 

hava akınları asker kaybetti. Çünkü Rusların bu 
Berlin: 25 (a, a.] - Dün ge- mukabelesi müthişti. Rusyada bu-

ce bir mıkdar Britanya tayyaresi luuan genarellerimiz, Rusyanın te-
garbi Almanya üzarine bir akın cavüze karşı yaptıiı mukab~lenin 
yapmışlardır. Yangıo ve infilak azametini bildiriyorlar. Mütecaviz 

Bombaları hiç bir yerde mühim bu sayede ilk defa sarsıldı ve yıl
hasar icra etmemiştir. Şimdiye ka· dırımla vurulmaşb döndü ve buna 
dar alınan malOmata gö~e, avcı-

karşı Rus vatanperverlerini imha 
larımız gece 3 düşman tayyareı.i 

Fena tesadüfe bakınız; ciddi 
şekilde ruhunu teslim etmiş oldu
ğundan çıngırağı kullanamadı; 

ihtiyat bir işe yaramadıd; ayrıca 
hakikaten ölmüş olmasından dolayı 
da hepimizi ölümün~ gülümsetti. 

Sular şakır şakır ... Keza: Üs· 
t~üdarı Karadenize bağlıyacak A'I· 

falt yol, şehrimizin ihtiyacı nokta· 
sından ne derece ehemmiyetli de

ğil mi ? .. Aylardır, bakıyorum; ha 

kazmalar ilerlemez ... Ha kazmalar 
ilerlemez., Üç beş yüz metre 

dOşürmü~lerdir. etmek yolunu tuttu. Avrupa onal· 

================~ tıncı asırda vukubulan Monırol istl-

Şimdiki devirde ayni endişye 
kapılan zenginler için - asri me
zarlıklara uygun - asri bir tav· 
siyede bnluonlabir: Kabirlerine bir 
mikrofon koydurarlar; mikrofon 
bir hoparlöre baglı bulunur; ne 
derece pes, kudret.iz ._bir sesle 
imdat isteseler mezarlık feryatla
riyle dolar; bu suretle de kurtulup 
yeni bir •partıman daha kurmak 
fırsatını elde etmiş olurlar! 

Şaka bertaraf, mesele düşü
nülmeğe layıktır: Zira, türkçcmiz
de bir «mezar kaçkını« tabirinin 
bulunuşu bizde diri diri gömülme
sınin eski bir dert olduğunu mey
dana koymaktadır.! 

Tan'dan 

• Bazı işlerimiz muhak-
kak ki, bir muzip şey

tanın oyuncağı 1 
y AZAN ı - Yaz, Allahını 
VA- O seversen ... - di-

___ N __ , yorlar. 

- Yazdım, efendim.. . H•tıa 
defalarca ... 

- Evet .. Okuduk... ( lstibza 
ile : ) Mantiki idi.., Fakat tesiri 
görülmedi... ( istihfafla : ) Yine 
egzos boruıundan çıkan gürültüler 
bütün boğazı, bütün Marmara sa
hillerini rahat11z ediyor ... Halbuki 
çaresi var. Bu çarenin tatbiki için 
nizam da var ... Keza, bu nizamı 

tatbika memur makamlar var ... On· 
lar vazifelerini görmüyorlar ... Bunu 
söyledik ... Varakı mihri vefayı din· 
!iyen olmadı ... ( Bu sefer, ciddi, 
ciddi: ) Cennet sahillerimiz, - a
sap sakinleştiriçi olmaları lazım 

gelirken - sinirleri bozan bir iş

kencehane halini almış bulunuyor. 
--: Canım efendim ... Düşünül

sün ki, yalnız Boğazda yüzbin nü
fus oturuyor :.. Bir o kadar da 
Marmara kıyılarında ... Senin te
mennilerin bt !arın mU,,terek arzu
su .. , Vatandaşlar kafalarını dinle 
mek istiyor ... Matbuatta da bu de
rece neıriyat . var madem, nazarı 

itibara alınmamalı mıydı?.. Her 
halde maamele kırt&1lyededlr°" M .. 

terakki etti mi aceba ? ... 
Sanmam ... Masallardaki «Az git

ti, uz gitti, dere tepe düz gitti, 
bir de arkasına baktı ki bir arpa 
boyu yer • gitmişi » tekerlemesini 
hatırlatacak bir lenfavilik ... Adeta 
insanda bir kanaat hasıl oluyor: 

Biz elimizi katiyen çabuk tuta
mayı:l ... Amma, bunu nakzedecek 
misal yok mu? Var ... Hem de ay 
ni yol işinde... Vakta ki, pratik 
ve kiır getıren Kadıköy tarafı oto
büslerini lağvetmek, tramvay rayı 
döşemek mevzubahs olur; ve bu 
tesisat Belediyeye her yıl şu ka· 
dar yüz bin lira zarar temin ede 
cektir; işte·o zaman o muzib Kader 1 
yine mucizesini gösterir: GOya 
sihirti:bir değnekle dokunulmaşçası
na, hop. Kadıköy çarşısile Moda 
arasındaki yılankavi dar •okakla-

ra, yaya kaldırımsız Bağdat cad~ / lasında.,beri e ini görmediii bir 
desine, kuş uçmaz kervan geçmez vaziyetle kaTfılaştı. 

Haydarpaşa kırlarına, cazırtılı cu- Adı konulamıyacak dere~ede 

t 1 l l 'h d d" · mütbif bir cinayet karşısındayız! ıur u u ray ar a ıa a oşenır ... 
Bizim işimiz böyledir .. 

Mantıksız ve lüzumsuz olanla 

rında müthiş sürat... Öbürlerinde 

aheste bestelik... Engeller, çeo&"el 

ler ... Bir iş ki, umumun arzusuna 

matbuatın mücadelesine rağmen 

bir türlü yapılamıyor: anlaki çok 

faydalı, lüzumlu zaruridir ... Bu mo· 
tör gürültüsünün denizden kaldı
rılmaaı kabilinden ... Bütün mücade· 

leye rağmen yoluna sokulamıyor, 
değil mi?... Anla ki, iddiasında 
haklısın ... Bari bununla teselli buil 

Bu 
gece 

.. Akıamdan • 

Nöbetci eczane 1 -

Cep telefonu, 

hayal değil ha
kikat olan tek-

yakında Roma 
büyük Markooi 

serııiside 
müklfatı-

Almanyanın 
müttefikleri 
(Baştarafı ikincide) 

Efkanlstan bitaraf 
kalacak 

Kabil, 24 a.a. - Reoter: Dün 
Efgan istiklal bayramı münasebe
tiyle söyled ği bir nutukta, Efııa

ni•tşn kralı Zahir Şah, Efııan mil
letinden halihazırdaki dünya buh
ranı karşısında müttehit kalmasını 
istemiş ve demiştir ki: 

" - Efgrnlılar ecnebi bikimi
yetini asla kabul etmemiş vn mil. 
li istiklal ve menfaatlerini koruma• 
ğı azmetmişlerdir. 

Kral, Efganistanıın bitaraflı&-ını yeni 
den ilan ederek, memleketiu iıtikllli 

tehdit e<lilmedikce vehaklariyle 

meafaalerine halel ııetirilmedikce 
Efgan bitaflık siyasetiuin devam e
dece&"ini söylemiştir. 

Zahir Şah Efganistan'ın bütün 
komşularile çok samimi münase· 
betler idame etti&'iave müslihane 

müzakerlerle halledilemiyecek ihıi. 
lafın mevcut olmadığını söylemiştir. 

Efgaulıların cesaetindenve büriyet 
aşgından stayişle dahseden kral de
miştir ki. 

•.- Memleket'n arazi bütünlü· 
gllnO korumakiçiu Efj'anlılar, icabe
der .. istiklAlerine kavuşmaküzere 
yaptıkları ledaklrlıklara yeniben 
katlaoaoaklaAdır. 
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BÜTÜN ADANA HALKINA 

YAZLIK SİNEMA Y ~ 
Koşmakta fle her gösterilişi şehrimizde harukullide 
bir SiNEMA hadisesi teşkil eden SINEMA'cılık 
A l e m i n i n e b e d i g e n ölmeyecek şaheseri 

Türkçe Sözlü 
Hrirlkalar tllmlnl bUtUn heyecan ve gUzelllğine 
tek r a r ve tek r a r s e y r e t m ek t e d i r 1 e r 

tı~•~jlı:I ERROL FLA YNN @•~•il 
Tarafından yaratılan bu şabeıor şehrimizde hiçbir filmin iÖstermediği 
bır rağbet görmüştür. Bu büyük film birkaç gün daha devam edecektir. 

iLAVETEN: Bir Yenilik Olmak Üzere 

RAV VENTURA Ve Canının Süslediği 
G~nçlik Ve Musiki Filmi 

f_P_A_R_I'!""'. s-ı ~~ ioELİLİKLERiİ 
ı ı ~ .... ı. _______ • 
PEK YAklNDA: 

titÖLMİYEN AŞKtit 
Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : _ 

Orman Envall Sabf llAnı 
MiKTARI 

Cinsi 
Çam 

Hacmi 
M3. 03. 

256 

Ster Kenti! Kilo 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Zindegan devlet ormanından numaralanmış 
256 metremikap muadili adet çam ağacın bedeli dört taksitte 
ödenmek ve on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- 8- 941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2· Artırma 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat 
12 de Seyhan orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3. Beher gayrimenkul metremikibının muhammen bedeli 

490 kuruştur. 
4. Muvakkat teminat 94 lira 8 kuruştur. 
5. Şartname ve mukavele projeleri Seyhan orman çevir· 

ge müdürlüğünden Bahçe orman bölge şefliğile Ankara Or. 
Umum Müd. görülebilir. 

6- Teklif mektupları 29- 8- 1941 günü saat 12ye kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lizımdır. 

7. İsteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikte belli olan 
gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları. (Bu vesika 
köylülerden istenmez.) 

15· 19- 23- 27 1146 

Milli mensucat 
Fabrikası 
Müdürlüğünden 

BUGON 

ASRI SINIMA ~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 
Suvare 
9,15 

Her sınıf halkı alltkadar edecek çok heyecanlı 
bir mevzuun çerçlveledlfil meraklı macarelar 

Şaheseri 

MAHKOMLAR GEMiSİ 
Baş Rolde: GLARK GABLE JOAN FRA WFORD 

işkence fle zulmün hüküm sürdüğü bir alem 

Kırbaç altında inleyen zavallılar, bir lokma 
kUflU ekmeği kazanmak için çekilen ltkence 
ve insan kılığını kayp etmlt zavallıların haya
tını gösterir mUesslr film. 

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Belediye rayici teminatı 
Tutarı Fi mu vak kate 
L. K. kilo L. K. L. K. 

4200 00 30000 14 315 00 950 gram itibarile 
Ekmek 

4000 
4800 
1080 
500 

1200 
750 
500 
450 

1722 

00 8000 
00 3000 
00 2000 
00 1000 
00 3000 
00 3000 
00 500 
00 1000 
00 60000 

1 
50 300 
60 360 
54 81 
50 37 
40 90 
25 56 

100 37 
45 34 

2870 tonu 130 

Koyun eti 
Sade yağ 
Kesme şeker 

50 Toz şeker 
Pirinç (Maraş) 

25 Kuru fasulya(Maden) 
50 Zeytin yağı (ayvalık) 

Yeşil sabun 
Maden kömürü 
(Kriple) 

Adana erkek lisesi pansiyonunun 25 eyli'ıl 1941 den 31-
5· 1942 nihayetine kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı 7-8· 
1941 gününde eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etme 
diğinden 17. 8. 1941 den 27. 8. 1941 tarihine kadar 10 gün 
müddetle temdidine karar verilmiş olduğundan isteklilerin 
ihale günü olan 28. 8. 1941 perşembe günü saat 11 de ma
arif müdüriyetinde müteşekkil komisııona teminatı muvakka· 
te akçalarını yatırı\dı~ını bildirir makbuz ile müracaatları 
i\&n olunur. 17, 19. 21, 25 1153 

Seyhan ili Kültür DirekförlüOünden: 
İlkmektepler için aşağıda ya11lı olduğu gibi (170) adet 

talebe sırası yaptırılacaktır. isteklilerin teminat makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları, şart· 
namesini ve nümunesini görmek için de hergün maarif dai
resine müracaatları ilan olunur. 

Adedi Tipi 

50 küçük 

80 orta 

YAPILACAK SIRANIN 
muvakkat açık eksiltme 

Muhammen teminatı günü 

bedeli lira lira 

600 45 10-9-1941 perşembe 
glinli 

1040 78 « 

saatı 

10 

40 büyük 600 45 • ~ 

23, 26, 29. 2, 1175 

Talebe ve velilerin 
Dikkatine 

Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden : 

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

Fabrikamızın işletme mu- l ~============~~========== 
hasebesi, personel, ücret te· 

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

3- Yeni kayıt her gün 
saat 9-12 ye , eıki ka· 

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

- V clisi ile gelip kaydı· 
nı yenilemiycn eski talebeye 
okulu terk etmiş muamelesi 
yapılacaktır. (Yanız veli de o· 
kula gelmek ile kayıt yeni· 
leyebilir.) 

5- Tafsilat için okula 
baş vurulması. 

24, 26, 28 
1182 

Halkevi Reisliğinden: 
Büyük zafer bayramımı

zın yıl dönümü, 29/Ağustos 
/941 cuma günü saat ( 21 de 
evimizde törenle kutlanacaktır. 
Giriş serbestdir. Halkımızın 
bu törene iştirak et_mel~i . 

Orman ceviroe 
1 

müdürlüğünden: 
Bursa ve bolu orman mek· 

teplerine alınacak talebenin 
kayıt ve kabul şartları gelmiş 
tir. isteklilerin orman çevirge 
müdürlütüne muracatları ilAn 

l 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 
namesi ve bulunduğu yerler 
den aldıkları bonservislerle 
fabrikamıza müracaatları. 

24, 26, 26 
1176. 

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 

DiKKAT 
Saf temiz Erzurum ve Ur

fa yağları Naci Kayadelen te· 
cım evinde bulunur. 

Yağ camii civarı Antal· 
ya ambarı bitişiğinde 

No: 71 
arfr muuurı1ca.111""'"' ···- ını bildirir makbuz ile ınuriciii'tıarı 

iLAN 
Pamuk deneme is -
lah ve üretme çifJliöi 
müdürlüğünden : 

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

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 kiltlülerini başka 
Fabrikalara götürüp çırçırla
tamazlar. 

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

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

DllLC ~uı?OJ?1,JWJjlt'> l'>A I 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 • Sebzehalı · taşkarako· 
lu arası parke yol inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltme 
e konulmuştur. 

y 2· Keşit bedeli 41898,02 
liradır. 

3- Muvakkat t e m i na t ı 
3142 lira 50 kuruştur. 

4- İhalesi [eylülün 5 inci 
cuma günü saat onda bele • 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

5- Tek.lif mektupları ar
tırına, eksıltme, ve ihale ka· 
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar 
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yani saat dokuza kadar 
ınakbuz mukabilinde encümen 
reisliğine verilmiş olmalıdır. 

6· Bu işe ait keşif , şart
name ve projeler 209 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ihaleye iştirak edecek 
olanların ihale tarihinden en 
az bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne mlira 
caatla bu işin ehli oldukları 
na dair ehliye vesikası alına 
!arı ilin olunur. 
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imtiyaz ıabibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Ba1ıldıtı yer : [ BUGON ] 

Matbauı- Adana 

lngiliz ordusu 
lrana girdi 

( Baştarafı Birincide ) 

maları yakın bir ihtimal olarak gö
rülüyor. 

L'>ndra 25 ( a. a. ) - Royter: 
Londradan öğrenildiğine iÖre, 

lngiliz kıtaları bu sabah Iran hu· 
dudunu geçmişlerdir . 

Moskova : 25 ( a. a. ) - Mos· 
kova radyosu Sovyet kıtalarının 

bu sabah Iran hududunu geçmiş 

olduklarını bildirmektedir. 

Londra 25 ( a.a ) - Royter 
Taymis gazetesinin. diplomatik 

muhabiri bildiriyor: 

Sovyet ve) lngiliz hükOmetle· 
ri lranlıların kendiliklerinden bü· 
yük miktarda Alman ajanını mem
leketlerinden ' çıkarmalarını talep 
eden notalarına lran hükQmetinin 
verdiği cevabı bu hafta tatili esna· 
sında tetkik eylemişlerdir. Bu ta
leplM son haftalar içinde iki ve 
ya üç defa tekrar edilmiştir. Çün 
kü mesele müstaceldir. 

Iranı ve komşularını tehdit 
eden tehlike urih ve muhakkak· 
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hr. Bir memlekette büyük miktar· 
da Alman bulunması bu memleket 
için bir tehlike teşkil etmektedir. 
Ve memle<eti dahilinde çok fazla 
Alman bulunduran lran, emniyeti 
ierek lngiltere ierek Rusya için 
hayati ehemmiyeti haiz bir mem
lekettir. 

Notalar teatisi esnasında irap 
hükQmeti tehlikenin mevcudiyetini 
çabuk teslim etnıemiştir. Iran bü. 
kameti Almanların mikdarını aıalt· 

mayı teklif etmiştir. Fakat bu ne 
müessir, ne de süratlı bir tarzda 
olacaktir. 

Geçen hafta lniiliz hükQmeti 
Almanların yerine konmak üzere 
ya lngiliz veya bitaraf başka ya· 
hancı mütehasmlar vemeği teklif 
eylemiştir. 

Fakat cuma günü alınan lran 
cevabı en umumi kelimelerle ya· 
zılmışa benziyordu. Hayal sukutuna 
uğratan bu cevap ve meselenin 
müstaceliyeti karş11ında Sovyet 
ve lngiliz hükOmeti bu hafta tatili 
esnasında bu vaziyete mümkün 
olduğu kadar müessir ,bir tarzda 
nasıl karşı konacağı bahsinde an. 
laşmak mecburiyetiüde kalmışlardır. 

---- --

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

1 B A 2 . Madeni eşyayı parlatır 

1 B A - 3 · Tahta kurularını derhal öl
dürür. 

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

No. 99 1167 

Sayın Halkımıza 
Mersinde Be 1 e diye ve bankalar civarında (Asya Oteli 

isminde gayet hava dar ve yeni binadan müteşekkil 

bir otel açılmıştır. Otelin bütün mobilyesi yeni alınmış 
ve yatakları en lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vardır. Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından kışlık ve yazlık teşkilitı ha
izdir. Yatak fiyatı çok ucuzdur. Tek yataklı 125 iki yataklı 
100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun kalacakları ilan olunur. 
26- 29- 31- 2- 4 1058 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1·16 

Belediye 
Riyasetinden : 

1- T oros fabrikasından 
mirzaçelebi yolunu takiben 
sebze pazarı şosasına kadar 
olan parke yol inşaatı kapa· 
lı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 10401,19 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 

780 liradır. 
4- ihalesi eylülün 2 inci 

salı günü saat 10 da beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5- Teklif mektupları ar
tırma, eksiltme ve ihale ka
nununun 32 inci maddesine 
uygun bir şekilde olmak şar· 
tile ihale saatinden bir saat 
evvel yani saat dokuza ka· 
dar makbuz mukabilinde en· 
cümen reisliğine verilmiş ol· 
malıdır. 

6- Bu işe ait keşif, şart· 
name ve projeler 52 kuruş 
mukabilinde belediye fen iş
leri müdürlüğünden alınabilir. 

7- ıhaleye iştirak ede· 
ceklerin en az ihale tarihin
den bir hafta evvel belediye 
fen işleri müdürlüğüne müra· 
caatla bu işin ehli oldukları· 
na dair bir kıt'a ehliyet ve· 
ıikaıı almaları ilAn olunur. 

,,_ ??. ?~. 10 11~~ 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 . ilerde parkelenecek 
olan sebze pazarı yolunun 
tesviyei turabiye ve imlası 
işi açık olarak eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

. 2. Keşif bedeli 3250, 71 
lıradır. 

3. Muvakkat teminatı 243, 
80 liradır. 

4. ihalesi eylülün 2 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6. Şartname ve projeleri 
16,5 on altı buçuk kuruş mu 
kabinde belediye fen işleri 
müdürlüğünden satın alınabilir. 

6. isteklilerin ihale gilnil 
muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte beledi 
ye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 17 ,21,26,30 1154 

Adana ismet lnönU Kil 
Enstitüsü ve Akşam Sanat 
Okulu Müdürlüğünden : 

2 5 A ğ u s t o s 1941 
tarihinden itibaren enstitü ve 
akşam kısımlarının talebe 
kabülüne başlanmıştır. Her iki 
kısmın kabul şartlarını anla· 
mak isteyenlerin okul idareıine 
müracaatları. 


