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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

londra (a.a.)-Taymiıin Tahran muba· 
biri bildiriyor: Birleşik Amerikadan Sov • 
yeller birligine gönderilen ilk harp mal • 
zemesi hamulesi bugün bir lrao limanına 
gelmiştir. 

25 milyon liralık tasarruf bonosu iki ay 
dan ısa bir z manda tamamen satıldı 

Bulgaristanın 

hazırlığı _ ... , .. 
Yazan CAViT ORAL 

t 3 - Ankara 

Son ıı üolerde Bulgaristan 
hakk ınd~ bir çok şayia· 

!ar ve ri-;a >etler dolaşmağa başla· 
d ı . Bulf ıri;tanı n Alınanlarlı birlik 
te Tıirkiya h·ı iutları~d• askeri tab 
şidat da bulu n•fağu ileri sürüldü. 
A'Diral R•derin ve mareşal List'in 
bu huırlıkları id lrft etmekte ol · 
duk lar ı iddia olundu Bilhassa Roy 
terin B.!kan muhabirlerine atlen 
Londra radyosu ııda bu mo.ele s ı k 
11k b•his mevzuu e<lildi. Fakat 
aradan çok g eçmeden Bulgular 
bu habeıleri derhal tekzip ·ettiler. 

Bulgar tekzibini· talip eden 
Alman tek zibi de bu havadislerin 
uydurma olduğunu ve Türk-Alman 
do•tluj'unu bozmak maksadile ya· 
pıldığıoı tasrih etti 

Görülüyor ki, Bulgaristanda 
bir şeyler olduğu ve bir hazırlık 

yapıldığı iddiası boş değildir. An 
cak bu huırlığın Türkiyeyi istib. 
dal ettiği iddiasını kuvvetlendire
cek henüz müsbet bir delil yok. 
tur. Ve batta harp vaziyeti biraz 
tahlil edilirse Sovyetlerle büyük 
bir m~cadeleye girişmiş bulunan 
ve Türkiye ile dostluk mukavele· 
ıi akdetmiş olan Almanyanın Tür• 
kiyeye saldırmasından Almanya le 
hine büyük bir menfaat da bek· 
lenemeL Yalnız amiral R~t!erin 

Bulgariıtana gelme•İ, cenap ordu· 
ları başk.umandauı mare~ L.l!ttıo 
Bulgaristanda bulunması bir tenoz 
züh ve ya hava tebdili şeklinde de 
telsir edilemez. Her halde Al".'a.n. 
ların Bulgaristandan talep ettıale 
. ld • muhakkak rı bazı şeyler o ugu 

gibi anlaşılmaktadır. 

Leningrad 
halkı da 
çarpışıyor 

Buroda Al-
man zayiatı 

çok ağır 
( Yazısi üçüncüde) 

,ı-------------------------------------....ı.--:. 
Bu, Cumhnriget maliyesi 
ne olan emniyet ve itima 

1dın geni bir tezahürüdür 
------------------------------------------------------------------Ma iye veki imiz Fuat 

Ağrah beyanatta bulundu 
Aoı.ara 13 ( l.a.J- Maliye vokili Fuat Ağ•• lı, t. sarrul bonoları bak 

kında Anadolu oj>os,na şu beyanatla bulunmuştur: 

Ustte: Tasarruf bonosu satm almak üzere vutandaş· 
larımızın gişele8r. ~nu1"nde gösterdiği tehalük, Altta: 

ır asarruf banosu 

«- Hası latı mili! mudafaa ihtiyaçlarına karşılık tutulmak üzere 4058 
numarah kununun verd iği seliıhiyete İtitİnaden ta«1arruf bonaları ıı ıo satışa 
çıkarıldığı malumunuzdur. MezkOr kı nnn bunun azami haddini ?.5 milyon lıra 
olarak teıbit etmiştir iki aydan daha fazla bir zaman içinde bu miktarın 
tamamen satılmış olduğunu iftiharla söyleyebilirim. Binaenaleyh bono 
satışı kapanmış bulunmaktadır. Vatandaşların bu hususta ııösterdiklerl 
emsalsız rağbet ve alakayı şükranla kaydetmek isterim. Satışın yüzde dok 
sanından faılası bir sene vadelilerden olmuştur. Dünya buhranının do· 
ğurduğu mali ve iktisadi şartlar karıısında halkımızın 3, 6 ay vaılell 
bonolar da mevcut bulunduğu, halde en uzun vadelılere rağbet ıröstermeal 
cumhuriyet maliyesine alan emniyet ve itimadına yeni bir tezahürüdür. 
Elde edilen bu netice bir taraft•n tasarruf fıkrinin memlekette esash 
bir ıuretto birle4mekto olduj"u:-,u göstermekle beraber diier taraftan 
vatandaşların milli mudalaa mevzuundaki alaka ve hassasiyetlerine kav• 
vetli bir delil teşkil etmeai itibarilede takdire şayandır. · 

' 

.. 

Toprak ofis 
nasıl çalışıyor? 

Ofisin İştigal meozuıına giren maddelerle mübagaa 
günde 5000 tondan aşağı düşmigor; bu şekilde müı· 
tahsile verilen para günde oasatl 450 illi 500 bin 
lirayı buluyor 

Netekim geçen gün So~ran· 
yanın da fevkalide ictima çagırıl· 
mail bu Alman taleplerini açıkça 
"ızah etmektedir. Fakat Almanla· 1

1 
1 Ankara 13 ( Hususi muhabi· şabede edilmel:te, ordu ve halk rln Bulgaristandan talepleri ne o a · 

b.1• ? Ve aceba Almanyaoın ken· rimizden ) - Toprak mahsulleri ihtiyacın ın ne suretle bazırlandıiı 
ıır · k · b" ofisinin iştigal mev2uuna dahıl mad· ve •lok yapmak için nasıl çalıştığı d• • bmetsız ve eme sız ır • ~ 

ısıne za 1 ti t · S t t b • "" d l · Ub ü t"k etrafında mal6mat verilmelttedir. arazi ve nüfuz men aa. arı .. . •mın ovge agggQreleri11in bombardımanından sonra ır r tn şehri 1 e erın m ayaası il o geç ı çe 
, .. B 1 • tandan ıstedıırı yar· büyük bir terakki ve inkişaf ıös· Toprak mahsulleri ofisinin 1939 

;:~~e,ua g::ısvazife nel.e~dıe n. i::· A m ., r a 1 Ster ı ·ı n g kı ili m? ;7;:;:r~:~;~ı?:.i:~b!~aa ::u~~=~= ~~;d:~ ~.~~::. i:~~~~n~:;~:0r:~:nm 
!,te bu düş ünceler zıhın erı f· için sarfettiği para miktarile halen 1940 yılında 157 tona düşmüşdü. 

~:~i=i~:rkk:nm~:.:i b~:~::::n ~u~~;~ I . • ~~~:~~: :~~::;;: ~~Y~~'!:~~f:r P~~~ sene(i~:;~:·;;~~:;~~ef;a· 
ristana biJ protesto notası ver~ıgı 1 M ı • A 11Z "k =="*"==============;:,=:==:==:==:===========~=========::;,~= 
- · enildi. Sovyet hariciye koın15• · ec IS var n erz a 
ogr · tan ı E/ "/ • A k f V • t . . notasına nazaran Bulgarıs Çl z "' • • S er 8ZIY8 
d':'sovyetler aley_hine bir hazırlık 1 1 gznzn 

t . müteınadıyen ·Bulgar top· 1 1 mekf b 
yap ıgı, d Alman ve ltatyan asker· t n 

1 
y ll ll 

ı:~~~~ınte~landıkları ve Bkulırarista · op a o r 
kırını• as er ıhraç 1936 da tekaUt ;;.ilen 

nın Odesa ve . ·s olarak lr.uıı . am'ıral, deniz eerıeı 
edilmek üzere bır .. u h de oldu~ Meclisin ikinci teşrin. 

. d". · ınu•a e gu k " k ay b&tk&nhAı nılınak ıste ıgı • ve mad. de toplanma uze_re ta. urm .. 
ileri ıürülmektedir . Uzunbu protes- tı"l karar veımesı muh. yapınamıt 
delerle ilaaına çalışılan dafün ""':A~~-.ı 
tonun hakik .• a.ta. ne 1.d.ere·c·e te Ya· temel. ") B· Ankara 13 ( a.a,) -. merika 

d b b 1 orUZ Anlı.ara 13 (Huıusı -:- - u: Bilyük elçiİiği aşağıdakı . yazı~ın 
edip etme ıgıo. • ta •.ı ı ı~ . 1 • "k M·ıı tesı gunu ne• . odan rıca 

b Ü • b h k kat o a yu 1 •t 11>eclisi pazar • ı. · • ·~1ni Anadolu aiansı hnız u g n ıçın ır a ı saat 15 te toplanacaktır" Tuuıye etmııtir: 
rak nazarıd"kkatı celbeden nokta Almanya arasında tı" car'ı mübade· An d ., \\ilde bo· 

d b• h b 1 g· azlar,.• dolu. ajansı 3 r;.y ı. ı. da Bulgaristan a ır areket azır ı· lelere mütedair hususi anlaşma· . l ••r meseleler h•••ın 
g• ının yapılmak! olduğu iddiasıdır. a merbut listed-k·ı eyan kökü amıra Ste 1• , O d res 

yı - m ajansına r •ng in oayte P 
Belki Sovyetlerin gerek bu hazır· kontenjanının meyan hulasasına ve .. 

1 
dd' •••dettiği beyan olunan 

llktan ve gerekse. A~maa har~i ~.ı: balı"'• tahsisi hakk.ınd. teat"ı olu- mu ea •t ll>iltal l b" h"l' sa 
· ettı d » t d k • sını neşretti. -.. .. aa arın ır u a : tırtejik karadePIZID ıcap r ıırı nan c o taların aS ~ •na dair ka· l° k' 'Urk matbuatı amı• 

bı·r ibra• hareketinden şüphe ede. nun \a' yihası, Türk_ıye_ • lsv"ıçre tı"· ra '° es 
1
1 deniz j k 

" \ l d k başkanı o duo... . gene urmay rek bu protestoda b.ı unm. uş ar " .· caret anlaşmasını ı ı ay daha u· ••nu ıl . • k b 
b b M ütalaalara ha erı surere u 

Zira Odesa günlerden erı mu asa zatan layiha vte vaec"ı•istanla ara· mus"ı bir mi.na •'tı"'•kalelerind'e hu-
d~ d" u" "'e t"care •d· s et Devamı or unc "' mızda.ki 1 butlarının 

1 
•ye. anlaş- ı. üt edilen •-· "'İştir. 1936 da 

"'===,,;;;:,~~~~~==== ı ı r ••d k t••8 • ~1'•li b" · d ,,__ ma arı e me d köy traııı ı ı ve . do Amerıka den· n ıç bır •· 

ısvı•Çrenı"n bı"ta• Oıküdar • Ka ' h" . _vay şirke· vır lıg·ı vazir ·~ ~eneı kurmay 
f d k k nar ••••sının 1 ı b baş<ao ••ını .. . 
B~I ~- i V.• 

1 
devri hakkınd.~ ··~ ~l olduğu ~aydedilirse bu ,!~1rm1 e~ış rafııg" ı ı"hlal edı"ldı• h e ıyesıoed dir Meclisin, 'ldaykı: ıııiiobasıran şaha; olan u ·b~a a: 

. • r.uzname e · sonra 1 • e ı rın ·yi ,nlaıılır. ıııa ıyetı 
ışlerı çıkardıktan teşrini- daha ·'--- _ ~ Bern 13 (a. a.)- lsviçre bari· "d k jjzere tatil _ ...;;;::.=-
sanı e toplanın• eldir. ka. _. --~:;;;::;:;:~ 1 

ciye nezareti aşağıdaki tebligi neş· rarı ver..,esi mubteın 1 Ruz~eltin ltaret etttAı 
retmiştir: - 1 bl~ 11 

10- 11 Eylul gecesi garbi Is· Aksaray halkev M ""•ı milli rnUdafaa suı•. 
1 • Aksaray (Hususi)1- " k~1~•-- r 1 n d a "içre üzerinden uçmuı o an agır 1 1 ~Q 

bulunmamasından do ~y . ı ••ııe. ·---..ı tayyarelerin ışıksız bombardıman d l ış Ak 
ıayyareleıi oldugunun tesbit edil- denberi İnşası tehire ı m C:'H •o. 
ınesi üzerine lsviçrenin Londra el· ray" Halkevi bin••1010

1 
. · I>. 

1 genel sekreterlı'g" ·10den . b~nzıııı_ •tt;. ·si sviçre bitaralhğının bu ihlali· rilen yeni pla' 
0 

~ucı ınce ınh81 ç'.n ' "ehametine lnırili2 hükQmetinio ~ 
nı arıdikkatını celbetnıeğe ve bu hazırlıklarına başlanııııştı~. . . 
naz h d" . Bu in•aat -- . . d• kıgır ınşaat 'b' bir a ısenın tekerrür etmeıne• • ~~vsımıo k 
ır_ı .' in sıkı emirlerin verilmesinde ile ~atı ve ÖrtülerioİD apanınuı 
:r:~ eyleıDeio ıııomur •dilmiıtir. tamın olunaoakdır-

Bir Amerikan 
geınisi daha 

batırıldı 
Yuıtı Üf4tıfil ıa11/ada 

Ruzveltin nut
kundan sonra tlantik Harbi 

iki balta evvel Almanlarıo bi· denilebilir. Nitekim Almanya bu elinde gerek kendi malı ve gerek 
ri garp da Atlantikte ve Büyük yüzden ve büyük mulıarebe gemisi ıair müttefik, bitaraf, veya düşman 
Britanya etrafında, diğeri şarkta cibetile, Baltıkta Sovyet donanma· devletlere aid ne kadar ıremisi 
Sovyet Rusyanıo ucn bucağı olmı· sını çoktan Kronıtada kat'! bir kalmıştır. Birleşik Amerika, ticaret 
~ 1Y•n diyarında tabiat, mahiyet ve şekilde tıkayamıyacak kadar za • gemilerile lnıriltereye ne derece 
.~Uanılan ıilib ve vasıtalar itiba· yıl düşmüş ve timdi, Atlantik tica. yardım edebilir? lngiltere, domin· 
:~\birbirinden ayrı iki büyük, kat'i ret bar binde kullandığı başlıca de. yonlar ve Amerika ne kadar ıa• 
mi .~Yatı harp güttüğünü ve uma- oiz harb vasıtaları denizaltı gemi· manda ne miktar ticaret gemisi 
içi~ R kazanmak V AzAN inşa edebili • 

!antik ~· 7 :"~· ~ l 7orlar? Ticaret 

berilr.isi:;pk::~:~ mekliGeneralH.Emir Erki/et g~m~ ka~1•10• 
. r ı n ı n hıma ye 

malt mecburiyetinde b 1 • . • ki · b' d · 
1 Al u unduguno lerıle denız uça arına ın ısar et· erece ve ımkinları nedir ? Ve 

yazmış ım. man - Ruı ha b" · ı· ll•b 
h h r ıo. mış ır. • ··• det\ emen er gün bahsedi 0 T 
• b"lh A . Y ruz. Almanların bu2üo, ltalyanların· am ve kat'! bir besab yapa· 

Buiun 
1 as~a tlantık muhare· kile birlikte ne kadar denizaltı bilmek için bilmemiz iktiza eden 

· d yanı bü "k B ·ı ' besın en yu rı anyanın ıremiıioe malik oldukları, ve gene bu gibi daha birçok malGmat "" 
1 etralile lniiliz deniz ticaret yolları ltalya ile birlikte, ber ay ne miktar rakamlara mukabil elimizde yalnız, 

üzerinde Almanların 6,5 aydanberi denizaltı gemisi yapıp hizmete 50• Birleşik Amerika Cumhur Reiıioin 
giriştikleri imha ~arbine uzaktan kabildikleri, bunlarla ve deniz harp bundan .9 - 4 ay e'1velki bir nut· 
bir göz gezdirmeyı muvafık bulu- uçalr.larile her ay ne kadar ton- kunda ıarabatlo ifade etmif olduia 
yoruz. luk ıemi batırdıkları ve batıracak· bir nisbet vardır. Buna göre Al· 

Almanların Atlantikte lngiliz ları tamamile bilinebilecek şeyler- manların bilhaHa mart ayından i_ti· 
deniz harp filolarile boy ölçüşe· den deiildir. Buna rağmen Alman baren ilk 2 - 3 ayda batorabıl· 
miyecok derecede kuvvetli bir de· dikleri her üç reminin yerine y~I· !arın meseli hor ay ortalama yarım . . . Bu n,.. 
niz üstü donan11>asına sahip olma. milyon ton ticaret gemisi batır• nız bir tane konabılmıştır. 

hl 1 ·ı d mioyoolar dıkları ma mdur. Buna rağmen m•kta olduklarını bir hakikat ola· bete, yalnız oırı t~~e, ;a yapılan 
•ilerinde bulunan ve iki harp yılın• rak kabul etsek bile bunun bu vo Amerika tezıri arın 

1 • .1 d •. 1 batta bunların danberi inşa arını ikmal ederek yem ıremı er egı d'" an ve 
h k b"ld"kl . b harpteki kat'i tesir derecesini te· ol koymlll oldukları uım 
İzaıete so a ı ı erı irka.ç aav•ı barilz ettirebilmek iç.in biluıemiz:e bit•r•f devletler• aid ticaret vapar• &• .. 1 ob cırhhııoı, docPrq ve 1•01L•- olmıyao daha bir~ok maJQ. 

• lllı~ı a C • ya """ 7 !arı da dahlldor. / Y•ıılıı turada ve borada kor.anlık mat ve rakamlara malik olmadıfı· / Dtı..mı ildnliU 
itl•rindı kullarık itıaf •tmiılerdlr mı• icap ederı Me,.l&; ln,.ill•raala 

-· bif'rı vatae •-··-=:·-..,,-
~• aO,ııd•n çevlr11Ji.ş olacak. 

l•rdır. 
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' 
1 

Tür ekonomisinin 
Hatay'dan kazancı 

Atlantik harbi 
(Baştaraf ı birincide) 

Batırılan ve işe yeniden soku
lan vapurlar arasında üçe karşı bir 
nisbeti o kadar büyüktür ki lngil
tere ile Amerikanın bunun değil 
arkasından hatta böylece devamın· 
dan bile büyük bir telaş ve endişe 
duymaları ve birçok esaslı ve kat'· 
i tedbirlere girişmeleri tabii idi. 

Nite\c;m lngiltereye, kafile mu· 
halızlığında kullanılmak üzere 50 
eski Amerikan muhribinin verilme
si ve Danimarkaya aid Groenland 
ve lzlandanın Birleşik Amerika ta
rafından bir üs olarak işgalile in· 
giltereye gönderilecek harp vasıta 
ve malzemelerinin birleşik Amerika 
harb gemilerinin muhafaza ve hima 
yesinde ve Amerika ticaret gemile
rile şimali lngilterenin ti 1000 ki. 
lometre kadar yakınlarına kadar 
sevkolunmaları bu meyanda tatbik 
olunan ve muhakkak faydası gö. 
rülen çareler. '.endi. 

Tapulama kanun 
lô.yilıası 

Mukayyed olsun olmasın, bUtUn-
gayrlmenkuller yeniden tetkika---

tabl tutulacak lstlh••I b•kımınan 
Hatay 

-

Hatay hem müstahsil bir ı 
bölıe. hem de ham mad
desini işliyen bir endüstri 
kaynağıdır. 

kilo fıstık, 32 bin kilo armut 35 
' bin kilo erik, 175 bin kllo incir, 

30 bin kilo ceviz, ve 15 bin kilo 
badem ve fıstık istihsal olunmak· 
tadır. • 

-
istihsal birdenbire, yüz hin

den üç yüz bin kiloya, fiyat kırk 

kurnştan altmış, yetmiş kuruşa yük
selmiştir. 

Kozacılık daha ziyade, Süvey 

harbiye mın· 

Ankara 13 

zeytincilikte Hatay ileri bir 

durum arzetmektedir. Bütün 
Qsmanlı imparatorluğu, iktisadi aırtları ve yamaçları dolduran 

esareti temıil eder. Türk in- zeytin ağaçları, bu yurt parçasını 

diye, Musa dağı ve 
takalarındadır. 

• 

Kadastrosu yapılmamış olan yerlerde gayrimenkullere aid mülkiyet 
haklarile mülkiyetin gayrı ayni haklar ve bunların hndud, mahiyet ve 
şümulleri tapu sicilinde mukayyed bulunsun bulunmasın tetkik ve tahkik 
edilerek yeniden açılacak kütüklere kaydolunacak ve tesbit tarihindeki 
malik ve mutasarrıflarına krokili kayıd •uretleri verilecektir. Bu husus• 
lald hükümleri ihtiva eden « tupulama kanun layiha5t » Meclise sevko
lunmuştur. Tescil işleri gayrimenkullerin bulundukları yerlerde bu işe me· 
mur edilec•k hakim kararile yapılacaktır. Hangi sahaların tapulanacağını 
Adliye Veknleti tayin edecek ve tapulama tarihi önceden ilin olunacak· 
tır, Mukayyed olsun olmasın bütün gayrimenkullerle bunların üzerindeki 
haklar yeniden tetkike tabi tutulacak ve alikahların tasarruf vesikaları
nı hazırlamaları halka tebliğ olunacaktır. 

kilibı, iktisadi istiklalin de bir 
bir yeşil kuşak ıribi çevirmiştir. 

sembolüdür ve ekonomi dünyası· "k Halayda aşılı zeytin ağaç mı tar 
nın hayranlığını üzerine çekmiştir. 

Balıkçılıkta da Hatay kay. 
de değer bir durumdadır. 

Atlantik muharebesini neticede 
lngiltereye kazandırabilmek. için 
Bırleşik Amerikanın harbe gırerek 
bütün deniz vasıtalarile Alman de
nizaltılarına karşı mücadeleye giriş 
mesi en kat'i tesirli bir teabir ol. 
urdu. Fakat Birleşik Amerikanın 
böyle bir hareket tarzı, üçlü ittifak 
mu<:ibince Japonyayı kendi aleyhin~ 
harbe tahrik ve sevkedebileceğin
den işine gelmemekte ve bu sebeb 

1,200,000 ni geçmektedir. Husu· 
imparatorluk devrinde gine bir Ege, 
yine bir Adana vardı; fakat ha. siyle Gisrişuu, ve Harın hududun· 

Yalnız tatlı su balıkçılığını birin· 

ci plina almak icabeder. 
için de Amuk gölünden 
edilmektedir. 

Bunun 
istifade 

· · • · • k dan Antakya ya kadar gelen mın· riçten ıretırttıgımız uııaşın pamu. Teri i eden mesleki ted
risat öğretmenleri 

gu yabancı idi. taka zeytinliğe en müsait sahadırki 

D h • Baturun ve ı Karsim nahiyelerini 
Senede vasati olarak yüz elli 

bin kilo yılan balığı, 400 bin kilo 

kara ve beyu balık avlanmakta· 
dır. Balığın hariçteki müşterileri 
Suriye, ve Filistin ve kısmen Mal· 

ta ve Kıbrıstır. Yılda 500 600 bin 

kilo balık ihraç edilmektedir. 

a a oteye ıritmiyelim; baştan 
başa hububat ambarı olan toprak- içine almaktadır.· 
larımızda, ekmek yemek için dahi Yıllık zeytin tane•i istihsalatı 

vasati 4·4 milyon kilo raddesinde· 
yalıancı memleketlerden un ithal 

dir. Bu miktardan bir buçuk iki. 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

le Birleşik Amerika lngiltereye yalnız 
sihih ve malzeme vermek, batta bunla 
rı onun yakınlarına k~dar İs~! etmek· 
le iktifa eylemektedır. Bugun Ame
rika ile Japonya arasında . cereya~ 
etmekte olan müzakerelenn mahı· 
yeti ne olursa olsun bunların Al
manyanın Atlantik muharebe.inin 
şiddetini zafa uğratabilecek bir ne· 
ticeye varmaları ümid olunamaz. 

H milyon kilo kadar zeytin yağı is· 
op bildiğimiz bu vakıayı, bana ha· tihsal edilmektedir. Ankara ( Husu•i ) - Maarif 

vekaleti mesleki tedrisat muallim
leri arasında muayyen müddetleri· 
ni dolduran bazı muallimleri terfi 
ettirmişler. Bunları sırasiyle yazı• 

yocuz: 

Osman Süyür, lzmir mıntaka sa· 
nat mektebi ağaç işleri atelyeıi 
muallimi Tevfik Mengü, lzmir tica 
ret lisesi anadili ve neşriyat mu
allimi Hüsnü Türkekol, lzmir ti• 
caret lisesi lngilizce muallimi Meh 
met Salepçi, Samsun ticaret lisesi 
daktilografi ve stenoırrafi mualli
mi Saffet. lrtenk, Samsun ticaret 
lisesi anadili ve matematik .mualli· 
mi Latif Gökgöl, Samsun ticaret 
lisesi tarih,coğrafya muallimi Adil 
Erdener, Samsun ticaret lisesi bü· 
ro kommersiyal ve matematik mu· 
allimi Ali Uyak, Kula orta ticaret 
mektebi büro kommersiyal ve ma· 
tematik muallimi Fahri Gülser, Bur 
ga Necatibey kız enstitüsü anadili 
muallimi Lutliye Arıkök, Manisa 
ismet lnönü kız enstitüsü ev ida· 
resi muallimi ismet Aydos. 

tırıat•n Hatay'ın şimdiki iktisadi 
Zeytin yağı istihsalatının 938 

ve t cari vaziyotinin uyandırdığı 
intibalar ve bazı müşahedelerdir. de 12 milyon kiloya çıktığı ırörül 

Pamukçuluk Halayın, ilhakın· 
dan sonra başlamıştır. Şimdiki hal· 

de, çekirdekli pamuk istihsali 1200 
ton radde•inde:lir. Türkiye ekonomik bünyesinin jil y AZAN 

ne müsbet bir terakld kaydettiği 1 
hakikatını ister misiniz, tek misalle INejat BöğÜrtle_n 

Pirinç istihsalitı da son sene

lerin .ziraatıdır. Senevi istihsalat 

on bin tondur. Önünüze ıeriAereyim: • 

Hatay, ana vatandan ayrı kal- / müştür. Elde edilen zeytin yağı· Bıı miktarın bir başlangıç ol· 
d11ğu şüphesizdir. lstihsalitın bir 

kaç misline çıkması için bütün im 
kanlar mevcuttur. 

Takriben üç ay evvelki üçe 
bir vapur batma nisbeti Birleşik 
Amerikanın anlattığım1' gibi ge.ıiş 
yardımları ve bizzat lngilterenin 
azimli tedbirlerile şimdi lngiltere 
lehinde değişmiş olabilir. Nıtekim 
dünkü ırazetelerde büyük bir in· 
giliz nakliye gemi kafilesinin Atlas 
okyanusunu aşarak Büyük Britan
yaya hiç bir zararsız varmış oldu· 
ğunu bildiriyorlardı. Fakat buna 
mukabil Almanlar son ağustos a
yında lnğiliz münakale yollarında 
batırdıkları gemi miktarını 537200 
ton olarak bildirmiştir. 

70 liraya terfi edenler: 
lstanbul yüksek iktisat ve tica· 

ret mektebi lise kısmı fizik mual· 
!imi Ahmet Güler. dığı müddetçe, Amuk bataklığı nın onda biri dahili i,t.blike ay. 

bir ıivri ıinek yatağı, bir sıtma rılmaktadır. Antakyada imal edilen 60 liraya terfi edenler: 
belası olarak bilinmişti. Buırün, 
Amuk, binlerce ton çeltik istihsal • 
edilen feyyaz bir mıntıkadır. 

Hatayda rastgele bir meyve· 
ciye soruyorum: 

- Kilosu kaça? 
- 20 kuruş. 
- Ya eskiden, yabancılar za. 

manında? 
- Bayım, o vakit para ile mi 

idi, ben diyeyim bir kuruş, sen de 

Sebebini alakadarlardan öğre· 

niyoraaı: 

- Devletin vaktinde ve zam&• 
nında müdahalesi ve mübayaası, 
Ankara lstanbul ve daha bazı vİ· 

liyetlerimize yapılan ihracat mah· 

sullerimizin degerini eskisine naza· 
nn yüzde bin artırmıştır. 

Müstahsil vaziyetinden o kadar 
memnun ki, daha fazla istihsal et

mek gayretiyle çalışıyor. Kazaniyor 
ve kazandığı nisbetde enerjisini 
artırıyor. 

Bu sebeple devlete, bükQmete 
dört elle sarılmış vaziyettedir. 

Müstahsilin gözü şimdi Anadoluda, 

Ankaradadır. 

Dün salahiyettar bir ağız ba
na, (Hatayın yüzü Ankaraya çev· 
rilmiştir) demişti. Bunun manasını 
şimdi daha iyi anlıyorum. 

Hatay, Ana yarda kavuştuğuna 

0 kadar memnun ki, devlet eli
nin bızır gibi yetiştiğini biliyor ve 

müıterih yaşayor. Müstahsil ve 
tüccar, eski iktiaadi esaretin dar 
hududları içinden, şimdiki istiklalin 

ıreniş imkanlarına çıktığını ve ken· 
di menfaatının nasıl ferah bir ne
fes aldığını anlamakta gecikme· 

miştir. 

Halayın Ana yurda katılma• 
ıından memnun olan yalnız Ha· 
tayli mi? Ya Türkiye ekonomisinin 

bundan kazancı? 
Şu mühakkaktır l..i, Türk ikti· 

ıadiyatının Hataydan k"azancı çok 

büyük olmuştur: 

Hatay, berşeyden evvel, ham 
madde yetiştiren bir mıntakadır, 

Müıtabsil bir bölıredir. Sonra 
yetiştirdiği maddeyi işleyen, do· 
kuyan, imal eden bir endüstri 
kaynağıdır. 

55 bin hektarlık bir araziden 
he• yıl, 2500 ton buğday, 725 
tan arpa, 160 ton mısır ve darı 
650 t"n yulaf, 200 ton pirinç alın· 
maktadır. 

Bundan başka 7800 belı!arlık 
bir sahoda yapılan ziraattan ber 
yıl 500 ve sanayi ziraatınden de 
12 bin ton mahsul elde edilmek

tedir. 
Hele ıııeyvacilik bakımından 

Hatay, Türkiyede (Ege) den son. 
ra ikinci derecede ele alınacak 
bir bölıredir. 

Senede 60 milyon adet por
takal, 809,000 kilo Oıilııı, 40 bin 

sabun miktarı senevi bir 
1200 tondur. 

• • 

hesapla 

Jpe~ ~ozacılığ~. ~atayın çok es• 
kı bır sanayııdır. Umumi harp· 

ten evvel 800 bin kiloya kadar çı 

kan senevi istibsaliit, harptenson

ra yüz bin kiloya kadar düşmüş· 

tür. O zamanlar, bu ma.ldeden 

· -'!!~~e.~.eJ". . ...lİr!!! •• PaJ-'-'· .lŞ~ 2.i!' 
zacılık geri bir vaziyet arzetmiş

tir. 

Halayın anava!ana ıreçişinden 
sonradır ki, kozacılık tekrar diril
miştir. Yapılan teşviklerin, alınan 

tedbirlerin bunda büyük bir rolü 
olduğu muhakkaktır. 

Kozan Halkevinin yıkı· 
lan duvara sUratle 
temlr edilmelidir 
Kozandan aldığımız bir mek· 

tupta, Kozan Halkevi binasının 

alt kısım duvarının ani olarak 
çöktüğü. iyi bir tesadüf eseri ola· 
rak o esnada binada kimse bulun
madığı için nüfusca zayiat olma· 
dığı bildirilmektedir. 

Kozanlılar, çatısı altında isti· 
iadeli saatler geçirdikleri bu bina· 
mu kısa bir zamanda teminini te
menni etmektedirler. Aliikalı ma· 
makamların bu işle meşgul olacak
ları şüphesizdi•. 

Meyancılıktan Hatay'ın sene· 
vi kazancı 50.60 bin lira raddeıin· 

dedir. Müstahsil boş kaldığı aylar 
da meyancılık yapmaktadır. Vasa- . 
ti rekolte l·3 bin ton arasında· 
dır. 

Dokumacılıkta bu bölgenin, 

eski bir mevkii vardır. imalatın· 
dan sırma işlemeli yün perdeler 
L_,,. l.J •• ••• .,,,ı"!.. >ol.·-\· .... ,ı,,. •. 
uur kıJ seneıeruenoerı zmır enter 

nasyonal fuarında büyük bir rağ

bet ırörmüştür. 

* • • 
iktisadi, ticari, zirai ve sana· 

yi bakımdan da Hatay'ın arzet· 

tiği manzara budur. 

Kozan havalislnde 
aUrek avı 

Adana atıcılık ve avcılık spor 
klübü kırk kişilik bir kafile ile Baş· 
kanları Cevdet Penkerin riyaseti 
altında dün Kozan havaUsinde 
sürek avı yapmak üzere hareket 
etmişlerdir. 

lhtikirla mUcadeleye 
hız verildi 

Şehrimizde ihtikirla mücade· 
leye yeniden büyük hız verilmiştir. 

ihtikar yaptığı iddia edilen bir 
çok esnafın isim ve adresi aHikar 
makama bildirilmiştir. Bunlar bak· 
kında şiddetli takibat yapılmak· 
taaır. 

Diğer bir Alman tebliği de mu· 
hasamatın başından 31 ağustos 941 

W;hii\\,J.<aı\flm~Nııu!m 1 ıg.<eiı\irılrrri 
yekOnunu 13 milyon ton olarak 
tesbit etmektedir. 

Atlantik harbiniıı neye varaca 
ğını bir dereceye kadar anlamak 
için Alman denizaltı faaliyet ve in 
şaat miktarını tetkik faydalı olur: 

1914·18 harbinde Almanların 
lnıriliz Fransız münakalatına karşı 
denizaltılarile muharebeye karar 
vermeleri birçok tereddütler dola
yısile geç kalmış ve siyasi mülaha 
zalarla birçok defalar kesilmeğe 
mecbur olmuştu. Bu suretle Alman 
!arın g~çen umumi harpte denizal· 
tı harbıne bütün kuvvetlerile baş· 
lamaları ancak 1917 de yani har· 
bin dördüncü yılında mümkün ola 
bilmiştir. Bu sayede karşı taraf . ' 
Alman denızaltı tehlikesine karşı 
tabiye ve teknik bakımından hazır· 
lanmağa bol zaman bulunmuştur. 
lngiliz amiralı Jeliko (Jelicoe) ha· 
tıralarında bu hu•usu açıkça yaz· 
mıştı. Harbin sondan bir evvelki 

( Devamı üçüncüde) 

Ankara mıntaka sanat mekte· 
bi ve matematik muallimi Danyal 

Ak bel. 

50 liraya terfi edenler: 
Bursa mıntaka ... sanat mektebi 

fransızca muallimi Asım ,Sonumu!, 
lstanbul erkek terzilik mektebi 
terzilik muallimi Bürbanettin Ay·• 
gün, lstanbul yüksek iktisat ve 
ticaret mektebi lise kısmı fransız· 
ca -~-- ---· .. ··-T...,...,.,., ~·-··"·-
ra ticaret lisesi coğrafya ve lran· 
sızca muallimi Ali Teomen, Anla· 

ra ticaret lisesi büro kommersiyal 
muallimi Şükrü Erlaçin, lstanbul 
yüksek iktisat ve ticaret mektebi 
lise kısmı büro kommersiyal mual
limi Nevzat Dural. 

40 liraya terfi edenler: 
Sivas mıntaka sanat mektebi 

tesviye atelyesi muallimi Necmi 
Selen, lstanbul mıntaka sanat mek· 
tehi ağaç işleri atelyesi muallimi· 

GUmrUk varidatından l 
alınan belediye hisseleri 

Ankara 13 [Husu;i]- icra ve· 
killeri heyeti gümrük varıdatında 

alınmaktd olan yüzde 10 belediye 
hisselerini yüzde 15 e iblağa karar 

verilmiştir. Bu yüzde 5 fark asker 
ailelerine yardım olarak belediye· 

ler bangasındakı hesaba yatırılacak 
• 

tır. 

Ücretleri arttırılanlar: 
1.taphnl mıntaka unat mekte 

bi mensucat şubesi teksitil kimya· 
sı ve boyacılık muallimi Tevfik 
Halit Erman, Ankara mıntaka sa
nat mektebi tesviye atelye•İ me•· 
!eki teknoloji muallimi Süheyil 
Berk, Sıvas mıntaka sanat mekte· 
bi müdür mu~vini demir atelyesi 
muallimi Kadri Ôzsoy, Edirne kız· 
enstitüsü idare memuru Münir Se· 
zen, Bursa mıntaka sanat mektebi 
tesviye atelyesi muallimi Hasan 
Ôzcan, Aydın mıntaka sanat mek• 
tehi idare memuru Niyazi Sakınç. 

Şehir meclisi yarın 
toplanıyor 

Şehir meclisi yarın saat 14 te 
senenin ikinci fevkalade toplantı
sını yapacaktır. 

Bu toplantıda, asker ailelerine 
yardım için bazı vergi ve resimlere 
napılacak zamları tayin eden en
cümen mütalaası tetkik edilecek 
ve bir karara baglanacaktır. 

Şehir tçme suyu işi de tetkik 
ve müzakere edilecektir. 
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- Güzel bir köprü Militza dedi. 
Billhassa askeri ehemmiyeti. büyük .. 

Harp olursa motörlü fırkalarımızı buradan 
hücuma sevkedebiliriz. 

Gözlerinde bir endişe beliren genç 
ka~ın, Stefana sokuldu Onun el' · 1. • ını e ıne 
alarak mırıldandı: 

- Harp olursa mı? .. Fakat b' h b . • . k" ız ar e 
rirmıyecegız ı.. deiilmi ıevailim h b • . • . . . .. 

1 
• , ar e 

ırırmıyecqımızı soy e bana ... 

Şef ceva vermedi. Dalırın bir tavırla 
köprüye bakmakta devam etti: 

Militza ısrar etmemek lizımgeldiğini 
anladı. 

Bu adama arzularına karşı gelindiii 
zannını vermemek için son derece ihtiyat. 
lı davranmalıydı. 

Fakat acaba böyle yavaş hareket 
ederek maksadına ulaşmak için vakti ola· 
cak mıydı? 

Daha kaç günlük ömrü kalmıştı? 

14 mayıs: Kara fle hafla or
dularının Pfomir tayyare meg· 
danı fle maneflra stı.ha11ında büyük 
gefit resmi ... 

Bu sefer ilkbaharda değil, adeta Si• 

cak bir yaz günündeyiz. Yeni üniforma· 
!arı içinde, sırtlarında çantaları ve baş• 
farında miğferlerile a•kerler, sıcaktan ter· 
liyorlar. 

-

Saray mensuplarile beraber bir tri. 
bünde bulunan Militza onlara bakarak 
« zavallılar! » diye düşünüyor. 

Yandaki şeref tribünde Stefan Taldek, 

aylardanberi Silvaniyayı ha~p m~c~rasına 
sürüklemeğe çalışan devletın elçısıyle ırö 
rüşüyor. 

Militza elç1nin u.ıura ile .kazınmış 
başına bakıp gülümsiyerek mırıldanı • 
yor : 

- Bari başına güneş çarpsa da bu 
adamdan kurtulsak. 

Manevra sahasının kumlu zemini üze
rinde evvela piyade alayları geçiyor. Hn
lardan sonra sıra meşhur « mavi muhafız 
!ar ~ da ve daha sonrada süvarilerde. 

dir 
Sahanın efrafında ve maniaların arka 

sında adeta biribiri üstüne yığılmış ıribi 
sıkışık duran halk heyecanla bağırıyor ve 
alkışlıyor. Süvari, memleketin ananevi si. 
lihıdır. 

Militzaya bile halkın heyecanı sirayet 
etmiştir. 

Eaasen güzel bir at üzerinde güzel 
bir süvari bir kadını eski şövalyelik dev· 
rindenberi heyecana getirir; Militza da al· 
kışlıyor. 

Yandaki trübünde çıplak başlı dip· 
lomatta hiçbir heyecan ırörülmemekte

dir. 

Şüphesiz « çok güzel, fakat zamanı· 
mızda harp bu operat süvarilerile yapı· 
lamaz kil ... » diye düşünüyor. 

Harp zamanımızda, şimdi tribünlerin 
Önünden geçmekte olan korkunç silahlar· 

la yapılıyor. . 
Namluları, masmavi gök yüzüne dı· 

kilmiş toplar, kamyonlar oturtulmuş mit
ralyözler, irili ufaklı birer canavar gibi 
tanklar ... 

Diplomatın derhal yüzü gülüyor. 
« Hele şükür! silah diy6 işte bunlara der 
!er " ve Taldekle hararetli bir musahabe 
ye dalıyor. 

Militza geçidi ıeyretmek istmiyor, sı
kılmış ve bunalmıştır. 

Fakat tribünden Matyas çerni ile yüz. 
yüze geliyor. 

Prens onu tanımaz ırörünmektedir. 

Militza ne yapacağını t~yinde mütereddit· 
ken saray mensuplarından biri yaklaşı. 

yor: 

- Matmazel Valnoriz, size prens 
Matyaz Çerniyi takdim etmeme müsaade 
nizi rica ederim. 

Geçit resmini seyretmek için bu tri
bünde yer istemişti. 

Prens manidar bir gülüşle: 
- Bu tribünde bulonuşum usule mu· 

vafık değil tabii, dedi. Fakat matmazel 
Valnorlıln beni ele vermiyeceğini umuyo· 

ruml 

___ lm_a"-'~ anlamış olan 

tavırla mukabele etti: 
Militza soğuk bir 

- Kimseyi ele vermek adetim değil
dir. 

Geçit resmi devam etmektedir. Şimdi 

tayyare filoları gökyüzünü doldurmo~tur. 

Prens Militzaya doğru iğilerek: 

- Askeri kudretimiz insana ümit ve 

emniyet veriyor değil mi matmazel Val· 

noris? dedi. 

Sonra ilave ediyor: 

- Eğer harp çıkarsa memleketin 
kusu yok. 

kor 

Ve öteki tribünde Tal dekin yanında 

bulunan çıplak başlı diplomatı işaret 

ediyor. 

Militza titriyor. Prensin ne demek is· 

tediğini anlamıştır. Parti onun, verilen 

emre itaat edeceğinden henüz ümit kes
memiştir. 

Hakkındaki 

memiş olması 

dir. 

hükmün hala infaz edil

da banu göstermekte • 

Şu halde zaman kazanması mümkün· 
dür. 

( Ihvamı fitil' ) 
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Bul gar mukad-

« insan» 1n son tarifi deratı Alman-
larınkine bağlı 

E.kiJen ins>nlari· baş· ı 
YAZAN ka mahlOkattan ayır· 

mak gayretile « hay
Refik vanı natık» diya ta

Halid rif ederlerdi. Şimdi 
anlaşıldı ki natıka, ona has bir 
meziyet değildir; öbür hayvanların 
dahi biribirlerine sesle meramları.ıı 
anlattıkları meydana çıktı. Bilmem 
ki «akıl»ı yaln z insanlara yakıştı· 
rıp hayvanlarınkine «sevki tabii» 
deyip geçmek de doğr~ mudur ? 
Adem oğlunun mümeyyız vasfını 
yeni sosyologlar bulmuştur: «ln~an 
alet yapıcı bir hayva~dır.» .zı~a 
bütün hayvan cinslerı' tabıatın 
verdiği uzuvlarla doğup ihtiyaçla· 
rını da bunlarla temin ettikleri hal 
de insan, fıtretin ihsanını kafi gör. 
miyerek mütemadiyen yardımcı 

alet yapan ve kullanan biricik 
mah!Oktur. Filhakika hatırımda kal
dığına göre, dişleri dökülmüş bir 
maymunun yuvasında, iki kuru da· 
lın birleştirilip baş taraflarından 

1 sarmaşık köklerile barlanmasından 
vücude getirilmiş bir ceviz kıra
cağı elde edildiği rivayet olunmuş
aa da iddia, bir delişmen seyyahın 
mücerret kavlinden ibaret kalmıştı! 

Evet alet yapıcı tek mablak 
' k' İn§andır ve gördüğümüz ma ıne 

medeniyetini de insanın bu kabi· 

liyetine horçluyuz. Lakin, sayı~ız 
aıırdanberi ölçüsü, makul ve agır 
bir şek ilde giden o kabiliyet son 
seneler zarfında çılgın bir sürat 
ve şümul peyda etmiş: çığırından 
çıkmıştır. Nerede Nasretin hoca· 
nın: •Şükredin ki, Allah deveye 
kanat vermedi; verseydi damınıza 
konar, evinizi başınıza çökertirdi!» 
Dediği mesut günler ? Bugünkü 
harp tayyarelerinin yanında ka~ath 
deve devede kulak mesabesınde 
kalıy~rl insanlar deveyi ~eğil, açan 
kaleler adı altında fili bıle kanat· 

landırdılar. 
Ve icatlar harp ve tahrip va· 

sıtalarına inhisar etti. 
Onun içindir ki, modern İnsa

nın tarifi şu olmalıdır: « Yaptığı 
aletleri tahrip için dormad•o ~aş
ka aletler yapan ve her yaptıgını 
bir teviye yıkan gayet usta, fakat 

en tahripkar hayvani .. Beşer, e~~
di sulhe kavuşmadıkça bu tarıfın 
tezyilinden kurtulamaz. 

- Ta•'dan -

• 
Genç kızlarımı-
zın izdivaç hak
kındaki düşün-

celeri 
Yaz an 

vA-NO 

Ne büyük inkılap· 
lar geçirdik. Fa
kat acaba bu ni· 
metlerden gereği 

b k . d'var hayatını telakki ta a anın ız ı Y 

tarzı elbet başkadır. " 
Dünkü Tan'da arkadaşım Fik-

Ad.1,. Kimlerle evlenmek ret ı ın « _ _ 
. t' far ? » Serlavhalı uç sulun 
ıs ıyor . « lstanbul 
bir yazısını okudum . . 

k 1. • " Notre dame de Sıon 
ız ısesı », 1, N" taşı 

Şişli Terakki lisesi " ışan 

kız orta okulu " 

A • rikan Kız koleji », «Hu 
« m 1 • 

kuk Fakülteri " gibi mektep e~ı~ 
b veya müntesıplerını 
azı mezun . . 

k t Uyor Ben şahsen hıç bı· 
onuş ur • .• . . 
• d kurulacak Turk aılesı hak· 

rın e, f· , b 
1 kında iter tutar bir ıkır u ama· 

dım. Hepsi ayni kıratta cümleler: 

«- istediğim zaman lııeni lııa· 

Joya, eğlence yerine götürebilsin.» 
o21 yaşında bir genci seviyorum, 
Fakat doğrusunu istermi siniz? Ben 
galiba ze~gin bir ihtiyarla evlene· 
ceğim ... «Evlenme _hakkındaki dü
şüncem: Aldanacaksın ve aldata· 
caksınl», « Evlenmek evden ve 
genç kızlıktan kurtulmak için va. 
sıladan gayri bir şey değildir . » 
cEvlenmenin, ben, kendi hesabıma 
bir seneden fazla sürebileceğini 
hiç tahmin etmiyorum.», «Bir çok 
!arı niçin Avrupada evlenmediğim• 
şasıyorlar; s ze bir şey söyliyeyim 
mi, nişanlım Türktür!» «Keşki er· 
keklerden ayrı bir kadın cemiyeti 
kurulsa da aza yazılsam· Erkek 
milleti bana vız gelir.» veuire ve 
saire .•. 

Nasıl tavsif edeyim acaba? 
Heyhat ki, Fikret Adil'e: «Ne 

dir b'ı uydurmaların, tezvirlerin ?» 
diyebilecek vaziyette değilim. zira 
çacukluktanberi arkadaşımdır. Böyle 
ş,,ylere tenezzül edenlerden olma
dığını bilirim, ,Anketi her halde 
bir fotoğraf sadakatindedir. 

(Buna rağmen Fikretin fena 
misaller seçtiğini, ekseriyetin böy
le düşüncelerden münazzah olması 
icap ettigini-prens;p itibarile -

kabul mecburiyetindeyiz... Yoksa 
vay halimize ... ) 

Ekalliyet mevzuubahs olsa dahi 
fikrimizi yine söyleyelim: Bir fey 
«olmak» için evvela onu «İstemek» 
lizımmış. Yuvaların niçin iyi kuru 
lamadığını, çabucak bozulduiunu 
bu hususta neden geçen neHle kı· 

yasla tedenni ettiğimizi yukarıki 

sözler bize pek iyi anlatıyor: Daha 
başlangıçta niyet kötü; samimiyet 
yok; sıhhatlı bir düşünce küküm 
sürmiydr. 

içtimai hayatımızda inkılap ol 
du. Kafalarımızın içinde -makule, 
munsife, yüksek ahlaklıya doğru
çok esaslı diğer bir inkilaba da 
ihtiyacımız var. 

Hususi bir itina ile yetiştirdiği. 
miz çocuklarımıza bile, çok hayati 

mevzular etrafında dahi iyi ide· 
, Her veremediğimiz için yine me
sut biziz. Onlardan fazla kendimi· 

zi ayıplayalım. 

Bulgar Dahilıyena
zırının Hırvat gaze
tesine beyanatı 

Sofya, 13 [a. a.] - Ofi : Mos
kova'nın, Bolgaristanın hattı hare· 
ketini protesto etmesi Bulgar si
yasi mahfilleri üzerinde biç bir 
tesir icra etmemiştir. Tebarüz et
tirildi&"ine göre, sözde Alman • 
Bulgar bahri işbirliği hususundaki 
Sovyet ithamı biç bir esasa ınüs· 
tenitjdeğildir. Çünkü Bulgar liman· 
!arı harp gemilerinin girmelerini te 
min edecek techizattan mahrumdur. 

Zagrep, 13 [a. a.] - Bir Hır. 

vat gazetesi, Bulgar Dahiliye na-
1.1rının, bu gazetenin Solyadaki 

muhabirine vermiş olduğu beya. 
nalı neşretmektedir, Nazır, Bul-

ıar hükOmetinin Lo~dra. ~e Mos 
kova ajanlarının faalıyetını büyük 

bir şiddetle bastırmağa karar 
vermiş olduğunu ehemmiyetle kay· 

detmiştir. Mebusların kaffesi ve 
halkın büyük bir kısmı hükOmetin 
bu noktai nazarına müzaheret et

mek hususunda mutabıktır. Bütün 
Bulgarlar, mukadderatlarının Al 

man milletinin mukadderatına bağlı 
olduiu kanaatındadır. 

-
lnglliz tayyareleri bir 
Alman gemi kafilesine 

hUcum etti 
Londra: 13 [a. a.] - lngiliz 

hava nezaretinin tebliği: 
Sahil servisine m•nsup Blen

haym tayyareleri dün öğleden son
ra Holanda sahilleri açıklarında 
bir düşman i_emi kalile•ine hücum 
etmişlerdir. En büyük gemilerden 
birine ıam isabet elde edilmiş ve 
gemide yangın çıkmıştır. Hücum 
sonunda bu geminin yana yattığı 
görülmüştür. 

lngiliz avcı tayyareleri dün 
öğleden sonra şimal denizi ve Ho
landa sabili iiztrinde taarruzi ha· 
rekatta bulunmuşlardır. Bır düş
lnan avcısı tahrip edilmistir. Bir 
tayyare üssüne dönmemiştir. 

Londra, 13 [a. a.] - Hava 
nezaretinin tebliği: 

Münferit bir düşman tayyaresi 
dün sabah fngilterenin şimal şar
kisinde bir sal.il mıntakasına bom
balar atmıştır. Hafif haaar vardır. 
Zyyiat yoktur. 

j1,.a.u:vtMl 
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Nöbetci eczane ] gece 
Bu 

Halk eczanesi 

Leningrad 
halkı da 
çarpışıyor 

Alman zayıatı 
Burada çok ağır 

Leningradla Moskova 
arasındaki mühim bir 
demiryolu iltisak nok· 
tası Rusların elindedir 

Moskova, 13 ( a.a ) - Sovyet 
tebliği: 

Bütün gün bütün cephe bo. 
yunca şiddetli muharebeler devam 
etmiştir. Çok anudane muharebe· 
!erden sonra Sovyet kıtaları Ki
yefin 135 kilometre şimali şarki· 
sinde ve Gomelin 112 kilometre 
cenubu şarkısinde kain Çernikof 
şehrini tahliye etmişlerdir. 

Çarşanba gunu 53 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir, 32 Sov, 
yet tayyaresi kayıptır. 11 Ey!Ol 
tarihinde Alman hava kuvvetleri 
bir çok defa Leningrada hücuma 
teşebbüs etm.ş, Fakat lıer dda11n· 
da geri püskürtülmüştü., Saat 23e 
doğru münferid tayyareler şehre 
kadar gelmişler, yangın ve infilak 
bombaları atmışlardır. Evlerde 
çıkan yangınlar söndürülmüştür. 
lık haberlere göre, Leningrad ci. 
varında 11 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

Moskova, 13 ( a. a. ) - Roy
ter: Sovyet sözcüsü Lozovski cu· 
ma günü gazetecilerle yaptığı gö
rüşmede demiştir ki:• 

( - Leningrada giden yollarda 
ioanılmıyacak şekilde bir muha
rebe ceryan etmektedir. Almanla
rın buralarda halen verdikleri .za .. 
yiat şimdiye kadar hiç bir zaman· 
vermedikleri kadar ağırdır, Mu· 
barebe o derece büyük nisbetler 

almış ve öyle bir mahiyet iktisap 

etmiştir ki, Almanlar uzun müddet 
bu tarzda harekita devanı edemez· 
ler. Almanlar çabukçe işi bitirmek 
isteyorlar. Fakat işte bumi yapa· 
mıyorlar. Yalnız ordu ve Baltık 

filosu değil, fakat ayni •amanda 
bütün Leningrad balkı da çarpışı
yor. Eli silah tutan kadın erkek 
mubabeye iştirak ediyor 

Londra: 13 ( a. a.) - Lenin· 
gradın tecrid edildigini isba t eden 
hiç bir alamet mevcut değildir. 
Leningrad ile moskova arasındaki 
mühim bir demir yolu iltisak nok
tası el' an Rusların elindedir. T•y
ıniı gazetesinin Alman hududun· 
daki muhabirine göre, Liningradıa 
tamamen çevrilmiş olduğu hakkın
dı Almanlar taralmdandan ileri 
sürülen iddialalar münferit motorlü 
cüzütamların muvakkat olan mu. 
vaffakiyetlerine müstenittir, 

Londrada tebarüz ettirildiğine 
göre, evvelki ğün Rus tebliğlerin
de ille defa olarak mukabil taarruz 
tabiri geçmiştir. 

Bir Amerikan 
vapuru daha 

torpillendi 
Bu haber Ruzvelte 
Kabine toplantısı 
esnasında verildi 

Vasington: 13 [a. a.] - Ameri· 
ka Birleşik devletleri Hariciye 
nezaretinin bildirdiğine göre, Ame• 
rikalılara ait bulunan ve Panama 
bayrağını taşıyan Montana vapu· 
ru, Amerika Birleşik devletlerin· 
den lzlandaya giderken yolda 
torpillenmiş ve batırılmıştır. 

Montana torpillendiği zaman, 
Groenland ile lzlanda arasında, 
Groenland da parvell bumu ile 
lzlandada Rekjavik arasındaki 
mesafenin üçte birinden biraz ile· 
ride bulunuyordu. M o n t a n y a 

S a b o ta j a karşı mücadele ka
nunu n ucibince Geçen ay Marin 
Transport Kompani Ol Nevyork 
tarafından el konularak işletilme· 
ğe başlanmıştı. Montana'nın tor· 
pillenmiş olduğu haberi Ruzvelte 
kabine toplantı11 esnasında bildi
rilmiştir. 

Bilahara, Bahriye Nazırı gaze
tf"cil~re ya.ptığ'ı beyanatta, «saıln
dıgına göre bir logiliz tayyaresi 
Montana'nın torpillenmesine şahit 
olmuştur.• Demiştir. 

Iran radyosu 
Son vaziyeti u Gadda
rane zulUm .. diye tavsif 

etmişi 

Bertin, 13 ( a. a. ) - Tahran 
radyosu, lran hükOmetinin logiliz 
ve Rus tazyiki karşısındaki vazi. 
yeti şöyle ifada etmektedir: 

( İran hükOmeti daima sıkı bir 
bitaraflık muhcıfa%a etmek, •ulh 
içinde yaşamak, bütün komşularile 
dostluk münasbetleri idama etmek 
arzusunu beslemiştir, E.akat başve· 

kilin de mebusan meclisinde söyle 
miş olduğu gibi, kader lran mille· 
tini harbın fecayiindan. sefaletin
den kurtaramadı. Milletimiz lcen· 
disine karşı yapılan bu tazyıka 
müstahak değildir. Fakat kaderin 
öuünde baş eğmek , kendisine İn· 
dirilen bü darbeye tahammül et
mek mecburiyetinde kaldı, Biz 

Alman ve ltalyan bükOmetleriyle 
normal münasebetler idame et
mekteydik. lran milleti kendine bu 
derece gaddarane bir zulüm yapı
lacağını hiç tahmin etmezdi.) 

Vaşington, 13( a. a. ) - Ruz
velt, dün, balen Amerilcada bulu. 
nan ~us teknik azalarını kabul 
etmiştir. Heyet azası Ruz"elte 
Sovyet büyük elçisi tarafındAn 
takdim olunmuştur. 

Öğrenildiğine ıröre, Sovyet 
büyük elçisi Umanski, Amerikan 
yardımı hakkında hükilmetine mu. 
!assal malOmat vermek üzere ya
kında Moskovaya hareket ede· 
cektir. 

gibi istifade edebiliyor mıyız ? Ben ti 
kendi hesabıma şüphedeyim. Sanı· 

- 4k.fam'dan - ( Tarsus kapısında ) 

Yökut bir yüzük 30000 dolar ! 
rım, bir haylı gayret daha lazım. 

lşt~ bir misal : 
Vaktiyle, ana baba karar ve-

rirdi: 
_ Artık bizim kızı evlendir· 

•ek... S k" "k 
Görücüye çıkarsak... en, uçu 
teyzesine ağzını yoklatı .b~nım; ba
kalım nasıl bir kısmet ıstıyormuş? 

- Yoklattım, bey. Diyormuş 
ki : 

« Zengin olsun, ötesine bak· 
mam. » yahut : « genç olsun, zen
ginliğine aldırmam. » yahut : . « il
le dişleri beyaz olsun » ... ılh 

Bu küçük temennilerden öte
yanile uğraşmağı ana baba. üzeri•: 
rine alırdı; tahkikata, tedkıkata gı. 
rişirler kurulan yeni aileler de hay
li dayanıklı, siirekli olurdu. 

Derken zaman ilerledi. Geçen 
a"1rlar yadiğarı bu usulü beğenme
dik. Bund~ da haklıydık. Azim bir 
içtimai inkiliı.p neticesinde, gençler 
kendilerine bizzat eş bulmak sa
lahiyetini kazandılar. 

Bazı gazeteler izdivaç ilanları 
kabul ediyor; bunlarda izhar edilen 
dilekleri okuyor, hayli hayrette ka
lıyorum: On yedinci asır harem 
dairesi kızlarının izhar ettikleri yu 
karıki çeşit dileklerden pek farklı 

değil ... 
« Yeşil gözlü olsun »

1 
« Sarı 

saçlı olsun » tarzında şeyler ... 

-
Son zamanlarda Nevyorkta yakut bir yüzük 

30,000 dolara satılmıştır. Bu yakut yü· 

zük Fransız büyük ihtilali zamanlakrın1~a 'kMiyo· 
. ·ı 'dam edilmiş olan Fran"1z ra ıçesı a· tın ı e ı L b J' 

ria Antoinette'in mubibbesi prenses am a e a-

id imiş. 

B ....... satın almış olanlar, felakete u yuzugu . . . 
uğradıkları cihetle, uğursuz adde~ıl.mıştır · 

Amerika mecmualarından bırı, k~ym~tli 
taşların bazı insanların mukadder.a~ı uz~rıne 
tesir icra edip etmedikleri meselesını tetkık e· 
diyor ve diyor ki: 

· 'ld' ve < Bu uğursuzlµk yeni bir şey deyı ~r . 
batıl itikatlara da atfedilemez. hatta hırıstıyan 
azizlerind•n biri bile kıymetli taşların, insan 
mukadderatı üzerine tesir yaptıklarına kail 0 1· 
muştur. 

Bu hristiyan azine göre Safir taşı in· 
sandan fena düşünceleri uzaklaştırmaktadır. 
Züaırüdün büyücü tesiri vardır, Hatta zümrü· 
de bakan yılanın gözleri bile kamaıarak gör· 
mi yor. 

Yakut zehirlenmekten 
tesirleri vardır.» 

• 
S1tveyş kanalı 

korur, incinin şifalı 

Harbin hali 
hazırda s i k 1 e t 
merkezi Roıyada 

k kapısı suveyş kanılı üzerinde hava nun şor . B 
f 1. tı' gevşemeıııiştır. unun sebebi Süveyş aa ıye .1• • t l • 
k 1 b •t"un ingı ız ımpara or ugu için fev-ana ının U • b I 
kalade ehemmiyeti haız u unmasıdır. 

Bu kanal Uzak Şark ve Hindi•tan ve şar
ki Afrika ile Avrupanın iktisadi merkezleri 
yolu arasında ehemmiyetli surette kıtaltmak
tadır. 

Süveyş kanalı, Londra ile Hindiıtanın baş· 
lıca limanı, Bombay arasındaki dahri seyir 
meJafesini Ümid burnu yoluna nazaran yüzde 
43 ve Singapour ile Londra arasındaki mesafeyi 
yüzde 32 ve Hong Kong ile Londra ara91nda 
'Ki mesafeyi yüzde 28 nisbetinde kısaltmakta• 
dır. 

Süveyş kanalından en ziyade lngiliz gemi· 
!eri istifade etmektedir. 1939 senesinde k•nal
dan geçen gemilerin yüıde 50,15 kısmı lngiliz 
bayrağı altında idi. 1925 ıeneıinden beri her 

yıl kanaldan geçen gemilerin hacimleri mec

muu mütemadiye artarak 21,000,000 tondan 
1938 senesinde 34,420,000 tona balig olmuş· 
tur 

• 
Lenimgrad müs
tahkem mevkii 

Son güolerde 
Leningrad etrafın
da hareketli mu
harebeler oldoğo 

mevki 30 bin kilometre murabbaı genişliğin· 
dedir, nüfusu beş milyonu bulur. Bu mevkin 
hududu şimalde Finlandiya körfezi ve Ladoga 
gölü, cenupta, Stalin hattı üzerinde Pskof şehri 
harpte Peipus gölü ve Narva nehri, şarkta Li· 
me gölü ve Volkof nehri ile huduttur. 

1939 da akdedelen Sovyet - Estonya 
yardım palai mucibince tahmimat genişletilmiş 
ve E.stanyada yeniden mühim üsler yapılmış-
tır. 

Sovyet - Fin harbini müteakip 1940 da 
yapılan Moskova paktı üzerine tahkimat bir 
kat daha arttırılmıştır. Leningrad istibkamla
rındaki kıtaatın miktarı şimdi 600 bindir, Bu 
kuvvetin 3000 tayyaresi vardır. Baltık donan
ması ve çok iyi müsellah olan leniograd ame
lesi de burasının müdafaasında miıhim bir rol 
oyuıyabil'r. 

Leningradda on seneden beri en modern 
şekilde tahkim edilmiş, binlerce tayyare ala
cak bava meyd,nları vücuda getirilmiştir. 
1937 de tahkimat bitince bütün o saha askeri 
kontrol altına konmuştur. Ecnebi sefarethan .. 
!er kapatılmış, ecnebi tebaa bu mıntakayı ter· 
ketmeğe davet edilmiştir. Burada ikameli lü
zumlu olmıyan Sovyet tebaası da dahile gön
derilmiştir. Leniograd tahkimat mıotakas~odan 
geçebilmek için hususi ruhsatname lazım· 

dır. ü 
Bo ruhsatnamenin alınması pek ırtıçt r. 

Ba yüzden Laulnl'rad mUıtahkem mevkii hak· 

( Baştarafı ikinctde ) 
yılı olan 1917 de Almanyanın elin 
de takriben 110 büyük denizaltı 
botu vırdı. Bunlardan. 40 tanesi 
istasyonda bulıınur, ve her ay 6- 8 
yeni denizaltı botu inşa olunurdu. 

1916 yılı esnasında, lngiliz he 
sa bına ıöre, kafile muhafızı harp 
gemileri tarafından 22 Alman de
nizaltısı imha edilmiş fakat bunla· 
rın yerine 108 yeni denizaltı ıre
misi inşa olunarak hizmete sokul
muştur. 1917 yılı bidayetinde Al· 
man denizaltı gemilerınin say111 her 
ne kadar az arttıy•a da sonra ye· 
ni inşaat miktarı ayda 13 e kadar 
çıkmış ve 1918 de ortalama 6 10 

da kalmıştır. . 
Bu suretle 1917 nin 63 dem· 

87 . . 1 
zaltı zayıatı yerine yenısı ya~· 

larak hızmete sokulmuştu' 1918 ın 
zayıatı 69 ve yeni inşaatı 85 ~i. 
Amiral Seheer'in 1 birinci teşrın 

1918 proğramı her ne kadar ayda 
33-37 denizaltı botu yapılmak sure 

1 
tile 376 denizaltının İ.>şasını dik· 
kate almışsa da hn proğram ğeç 
kalmış ve harbin Almanya aleyhin• 
de aynı yılda neticelenmesi dolayı· 
sile tatbikına imkan bulunaıııamış· 

tır, 

Bononla beraber Rozvelt'in 
dünkil nutku mucibine" Amerika 
donanması!lın Atlintikte lngiliz 
donanmasile beraber hareket ede· 
ceği anlaşılıyor. Ruzvelt'io dünkü 
nutku, barut halinJe olan ve barı· 
şı muhafazaya azmetmiş bulunan 
bir devlet başkanının sözlerine 
benzememektedir. 

Bugün Almanyanın hizmetinde 
ne kadar denizaltısı bulunduğnnu, 

sene-ie ne kadar inşaata mukabil 
ne kadar zayiatı bilmezsek de, bun-

dan 23 yıl evvel Alman amiralı 
Scbeer, ayda 33 - 37 denizaltı 
gemisinin inşasını mümkün göre
rek programa almış ve yüksek 
Alman harb sevk ve idaresi de 
bunu kabıli tatbik görmüş oldu· 
ğuna göre o halde bu rakam is· 
tihsal ulunabilir bir rakamdı. Hal· 
buki, 1918, Alman ham madde 
mevcutlaıile ış kuvvetınin daıma 

ve a:ittikce azaldıtı geçen harbin 
birıncı yılıydı. Bugünkü vaz!yet 
ise Almanyanın o vakitki durumu· 
na hiç benzemez. Bugün Almanya 
hem ham madde mevcud ve teda· 
riki, hem do iş kuvveti cıbetlerılo 
dah~ çok müsaid bir vazıyette bu· 
lunmaktadır. 

Bu sebopla almanyanın 1941 
yılında her ay 37 dinizalbn_dan 
daha fazla denizaltı gemisi ınşa 
ettıği ve her halde yeni i_nşaah 
zayiattan çok daha yükıek bır nıs· 

bette tu~tugu kabul olunabilir. 1916 
, 17 ve 18 yıllarının tecrübe _ve 
istatistiklerine ve şımdiki vaziyetıne 
ğöre buna imkin vardır. 

Bundan başka geçen Umu• 
mi Harbde Alman denızaltıları ın• 

ıriliz nakliye gemi kafılelerini vur
mak için aaavatan !imanlarından 

.,.ıltarak çok uzun ve tehlikeli ~ir 
yol almaga mecburdurlar. Bugun 
ise bütün Norveç, Danimarka, Hol: 
hında, Belçika ze fo'"ransız sahıllerı 

ve JimaoJarı Almaların eJindedir. Bu 
itibarla Alman denizaltıları şimdi 

dolaştıkları sahaların yakınlarında 
üsleke maliktirler. Ayni sebeble 
orta ve küçük büyüklükte yani 
fazla müddet denizde kalmak ka· 
bilitetleri olmıyan Alman denizal
tıları da şimdi gemi naklıye ka· 
filelerini vurdak içinde kollanabil· 
mektedir. 

Halbuki geçen Büyük Harbde 
yalnız büyük denizaltıları bu işe ya· 
ramakta idi. 

Amiral paratt'a gare lngilizler 
malik oldukları gemi hacmin yarı· 
sını kaybetmişlerdir. Bu ıebeblo 

bundan sonra batırılacak ola ge· 
milerin sayı ve tonajları euvelkİ· 

ne nazaran ay olsa da daha tesir· 
li olacaktır. 

Almanlar, sayıları daima artan 
denizaltılarile deniz uçaklarının 
ve uçak gemilerinin yardımile At· 
!antik muharebesini herhalde ka· 
nacaklarından emin bulunuyorlar. 
Fakat ne vakit? Bunu kendilerido 
tayin edemiyorlar. 

O Alman ve ltalyan harb ıe· 
milerinin Birleşik Amerika emniyet 
mıntakalarına, yani Amerika sahil· 
!erinden lzland•ya kadar ozayan 
Atlantik sularına sokuldukları tak· 
dirde batırılmaları için emir ver· 
diğini açık bir surette söylemiltir' 
Ruzveltin nutkuna göre Amerı an 

• •1 . h rb uçakları devrıye gemı erı ve .a . . de. il 
yalnız Amerika gemılerını g ' 
faht gangi bayrak altında., b.u~~ 
nursa bulunsun diğer gemı e~lı . e 

k aemı erın 
denizaltılarına ve or

1
sand'" 

h. e edecek er ır. 
karşı ımay • Almanya 

Reis Ruzvelte gor~ imdiden 
A tlantik muharebesını ~ . . 

' . k Ruzveltın yem 
kaybetmıştır. Fa at bildirdiği 
nutkunda alınacaklarını . . e 
ehemmiyetli tedbirlerin lılıyatl v 
hakikat aahuında Almanlar •. ~:ı~~ 
hı d ne gibi ciddi bir deırıtı 1 

ne, kelek 
bilecekJerioi anca r ec yapa k • 

haftalar ırllıterece tır. Kendi kendime : « Eh, ne de 
olaa, bunlar tah•ilıiz insanlardır.
diye düşünüyordum, - Münevver olmakla beraber va bahuıu bu· 

Almanların bu 4ehrin pek yakınına geldikleri 
bildirilmektedir. Leninarad ve civarı 1937 ae
neılndeDberi nıllııtabkam mavklidir. mU.tabk- bıacla palı u aalomat ...,.ı:;·;z;;:;;ı::::;:=:---:~;~,:..:_!W!"~O. 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden : ı 
( imtihanla memur alınacaktır ) 

1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2- Bu imtihan 30-9-941 tarihinde Adana İnhisarlar baş 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Talip olanlar bir dilekçe ve ev~akı m.~sbite ve bir fo~ ! 
toğrafla birlikte mahalli başmüdürlüklerıne muracaat etmelerı. 

4- imtihana girmek istiyenler aşağıda yazılı vasıf ve şart-
ları haiz olmaları lazımdır. . 

A- Enaz orta tahsilini bitirmiş olmak 
B. 21 yaşından aşağı. ve. 30 y~şından yukarı olmamak 
C. Vazife ifasına manı hır halı bulunmamak. 
D. Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı ol

mak. 
E· Akrabasından oımıyan iki zatıda referans olarak gös· 

termek. 
F. Askerliğini yapmış olamak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki haldede son yoklamasını nüfus cüzdanına kay· 
dettirmiş olmak. 

C - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 
H • Mektebe devam eden talebeden olmamak. 
5 • imtihan mevzuu şunlardır. 
A • Hesap ve hendese 
B- Yazı 

C • Um~mi malümat, hayat bilgisi, coğrafya. 
6 ~ İmt~_handa kazananların muvaffakiyet ve tahsil vazi

yetlerıne gore baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 
edilerek sır~siyle. tespit eJilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

1 • Tayın edıldiği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 
i~ibare!1 15 ~Ü~ zarfında kabul ile vazifesi başına gitmiyenle· 
rın tayın ve ımtıhan hakları iptal edilir. 

8 • İmtihan mahalline gelenlere hiçbir suretle yol masrafı 
verilmez. 7-14-21-28 llll 

pm .................................... .. 
Gençlik Musiki Spor Neş'e ve bütün yaşa· 

mak zevkini oeren iki muhteşem Filmi 

ı BU AKŞAM 
-i 

ı...,._,._. v"""a ........ ~z i 1 k 'sine iTia .{ 
..... ,,..... . .............. . 

T aklim ediyor 

. 1 . -
Tekmil Gençliiin Rüyası •• Bütün Kalplerin hülyası •• Hep gönül. 
!erin arzusunu veren JOAN BLON DELL,in en güzel Filmi olan 

iiii Küçük Melek iiii •••• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
insanı güzel bir Rüyada emsalsız bir alemde 

yaşatan muhteşem şaheser 

. il -
Kalpleri Türk Milziğivle mest eden Gönülleri aşka bağlıyan sene· 

nin En Büyük TÜRKÇE SÖZLÜ Ve Şarkılı Filmi olan 

BİR 
O Türke Gönül Verdim 

En güzel TÜRK şarkıtarıyle süslenmiş mevsimin 
en güzel Türkçe Sözlü Filmi 

Vakıflar müdürlüğüneen : 
Ramazanoğlu Vakfından hükümet caddesinde 281 numa

ralı eczahanenin ( 181 ) lira ( 82 ) kuruşla tamiratı 26-8·941 
gününden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş
l 1Jr. İhalesi 15-9 941 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
İsteklilerin teminat akçeleriyle birlikte Vakıflar Müdürlüğüne 
tl'Ür;ıcaatları ilan olunur. 7-14 1187 

BUGON 

ASRI SINIMA(9NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9;1s BU AKŞAM 

Fevkalade 
1 

.. program 

Haftanın en güzel Filmi 

Suvara 
9,15 

VATANSIZ KADIN 
Bir Maşukanın hayatı .. Aşkın zaferi 

1 1 

BOB STEEL, Tarafından /e11krılade heyecanlı 

DELİ KOŞUCU 
Aşk, Heyecan ve Sergüzeşt Filmi · I 

Hatay Defterdarlığından : 
1 - Kırıkhan kazasına bağlı Gölbaşı ve Karasu nehirleriyle 

Hırsız pınarı gölü ( Karsu nehrinin ReyhaniyC°' şösesi üzerinde
ki demirköprünün alt kısmı ) nın üç senelik balık avlamak ve 
saydiye resmi iltizama verilecektir. 

2 • Senelik muhammen kiymet 8000 sekiz bin üç seneliği 
24000 yirmi dört bin liradır. 

3 • Şartname Kırıkhan malmüdürlüğündedir. Arzu edenler 
oradan öğrenirler. 

4 · İltizam açık artırma ile 24-9-841. çarşamba günü saat 
10.30 da Kırıkhan malmüdürlüğü odasında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

5 • Muvakkat teminat yüzde 7.5 hesabiyle 1800 bin sekiz 
yüz liradır. · 

6 • Yukarıda yazılı artırma günü ihale saatından bir saat 
evvel taliplerin depozit akçalarını Malsandığına yatırarak 
muayyen saatta makbuzlarını komisyon~ ibraz etmeleri ilin 
olunur. 7-11-14-18 1210 

Saattçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlan, Omeoa, Neker, Hislon 
Kad\n Ve E.rkek on odel Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 

iLAN 
Adana Belediye Riyasetinden : 
( T esviyei türabiye ve çakıl imla 

işi yaptırılacak ) 

1- Depboy parke yolundan itibaren Taş karakoluna ka
dar uzanan yolun tesviyei türabiyesi ile çakıl imlası açık ola

rak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 4481.42 liradır. 
3 - Muvakat teminatı 336.10 liradır. 

• 

4 - ihale 26/9/941 tarihine rastlayan Cuma günU saat 
15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. -- •• •• 5 - İstekliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana 

GQZ MUTEHASSISJ Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 22 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

D r M es Ut Sa Ve 1 6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak ve şartnamesi· 
• l ni görmek isteyenlerin Adana Belediyesi Fen işleri müdürlü· 

Bulgaristanın 
hazırllğı 

/Başmakaleden artan/ 
ra altında bulunduğu halde bala 
şükQt e·memiştir. Bu mukaveme• 
tinde nereden kuvvet aldığı malum• 
dur. Odesa deniz cihetinde bes· 
lenmekte ve takviye edilmektedir. 
Bugünkü vaziyette Sovyetler kara 
denize tamamile hakimdirler. Al· 
manlar bu denizdeki Sovyet donan· 
masile ancak havadan ve birde Tu· 
na tarikile getirebildikleri küçük 
deniz altılarla mücrdele ediyorlar. 
lhtimalki bu vaziyet karşısında Al 
manlar, Bulgar, Romen donanmala 
rını kendilerinide Tunadan getire· 
bilecekleri gemilerle birleştirerek 
Odosa veya Kırıma asker ihraç 
etmek isteyeceklerdir. 

Bu tahmin ve sovyetlerin bu 
husustaki şüpheleri hiçte yersiz do· 
ğıldir. hard sıtratajisinde sibilki ve 
teknıklerini mahdud dephelordo 
isbat eden Almanlar aynızamanda 
hiç olmayacak gibi görülen Nor· 
veço denizden asker çıkarmak 
Gir!! ~-dasını havadan zaptetmek 
gıbı buyük cesareti istilzam eden 
teşebbüslere girişmişler ve muvaf . 
lakta olmuşlardır. Bunun için Ala · 
manların toplayabildikleri gomilarle 
Odesaya veya Kırıma asker çıkar 
maları uzak bir ihtimal ad oluna• 
maz. Sonra bu hareketi askerlik 
bakımında hayet tabii ve mantiki 
bulmak icap eder. 

Ancak böyle bir teşebbüste 
Bulgaristanın rolü ne olacaktır? 
Acaba b ö y 1 e bir teşebbüıte 
Bulgaristanın V ama ve Burgaz 
gibi deniz üslerinden ve elindeki 
mevcut gemilerden istifade edil
mekle mi iktifa olunacak yoksa 
Bulgaristanın askeri kuvvetlerle de 
iştiraki mi istenecektir? Bir bakı· 
ma göre, Bulgarların Alman ta· 
vassuliyle kazandıkları bir çok 
arazi ve nüfusa karşılık şükran 
borçlarını ödemek için bilfiil harbe 
iştirak etmeleri beklenebilir. Fakat 
Slavlaşmış olan Bulgarların Sov
yetlere karşı fili bir harekette bu· 
lunması mümkün müdür bu da ayrı 
bir meseledir. Maamalih tezatlarla 
karışık bir cereyan ve şekil almış 
olan bu muharebe gözönünde tutu· 
!ursa bunun mümkün olmıyacağı 
zannedilemez. 

Şimdilik görülen ve bilinen 
birşey varsa o da; Bulgaristanda 
birşeyler olması, hazılıklar yapıl· 
nt.••• ve kuvvetli bir ihtimale ı;rö. 

re de bu hazırlıkların Sovyet Rus-
ya'ya müteveccih bulunmasıdır. 

14 EylOI 1941 

Toprak ofisi nasll 
çahşıyor 

( Baştarafı birincide ) 
liyet mevzuuna giren arpa, yulafla 
birlikte mübayaa hacını 190 bin 
tondur. 

1941 senesinin yalnız ilk altı 
ayındaki buğday mübaayatı 191 
bin tonu geçmiştir. 

Alım sahasındaki bu genişle· 
me satış işlerinde , daha vuıb 
bir scrette görülmektedir. 

1939 da yalnız 4 yerde ya. 
pılan tanzim satışı 1940 da 21 e 
çıkmış ve 1941 de 204 şehir ve 
kasabayı bulmuştur. 

1939 yılında Orda ve halk 
ihtiyacı için yapılan tanzim satıı· 
larında 115, 121 tonda 6,364, 115 
lira 1940 yılında 297 359 ton • 
da 18 , 355 , 807 lira iken 
1941 yılının ilk altı ayında 222 
-507 tonda 18 509-106 lirayı bul
muştur. 

Senenin ikinci yarısının daba teki 
sili iş mevsimi olmasına binaen se 
ne sonu itibarile bu rakamın ge· 
çen seneye nisbetle büyük bir 
fark göstereceği muhakkak gö. 
rülmektedir 

Bugün ofisin iştigal mevzu. 
una giren maddelerle mübayaat 
günde 5000 tondan aşaiı düşme• 

memekte ve bu ıekilde mustahsile 
verilen para miktarı günde vasati 
425 ila 500 bin lirayı bulmaktadır 

Bu suretle ofisin. iştigal mevzuuna 
giren maddelerle, alımde, satışta, 

teşkilatta para hareketinde büyük 
hir faaliyet ve canlılık his olun· 
maktadır 

ofisin vazifeleri arasında yer ahın 

en büyük iş çiftçiye himaye vulı 

olmuştur. Daha sonra ofisin veçhe. 
sende husnle gelen begişiklikler 

noticesinde bir teşkilat memlekette 
bir iaşe buhranı vucuda getirim•· 
sini önleyecek bir müstehliki ko • 

ruma vazifesini de görmege baıla· 

mıştır. Ofis fiyatı muayyen uniye· 

de tutmak için olabilecegi mabdut 
mahsul yerine artık mahalli ihtiyaç· 

tan fazla nerede ne bulursa almak• 
ta ve buıın halkın ve ordunun 
mühtaç olduiu yerlere yetişdir • 
mektedir. 

Ofisin yeniden iştirali mevzuuna 
giren fasulya ile pirncin mObayaası 
i~in yeni tedbirler alınmaktadır 

Adana ismet İnönü kız Enstitüsü ve 
Akşam kız san'at okülu Müdürlüğünden: 
1- Enstitü ve akşam kısımlarımız için talebe kaydi 25 

Eylul tarihine kadar devam edecektir. 

2- Tahsil müddeti İlkokul mezunları ıçin 5 sene 1 
Enstitü kısmında talebe, bir taraftan orta tahsilini tama::: 
ortaokul _m_üfredatına uyğun olarak takip ederken ayni za
manda dıkış, nakış, şapkacılık, ev idareıi vesair kadın san'. 
atları tahsili yapar. 

Tahsil müddeti 2 sene olan özel kısmımız orta ve Lise 
mezunu talebe içindir. Bu kısımda talebe, aadece yukarda 
sayılan meslek derslerini tikip eder. 

Her iki kısım da talebeyi hem aile bay atına haz,rlar 
hem de terzilik vesaire gibi,_ icabında hayatını kazanmasın~ 
yarayacak bir meslekle telhız eder. 

3- ~kşam kısmımız, 12-40 arasında her yaş ve tah
sil sevi!esı~den talebe alır. Bu kısımda her gün devam 
mecburıyetı yoktur. 

Dikiş, nakış, ev idaresi ve yemek pişirme gibi her ka
d.ı~ı~ bilmesi zaru~i. bilgilerden ihtiyaca göre her hangi bi
rısını elde etmek ıçın haftanın yalnız bir veya iki gününde 
6 saat devam kafidir. 

Bu kısmın tahsil müddeti iki senedir. HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR ğüne ve münakasaya gireceklerin' de ihale günü muayyen sa-
1163 1 . 15 atte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 12-14-l6 

.. _________________ _., 10.14.18.23 1219 !---------------- _1_22_8_ 

ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Bealm Sun'un 

ÇAKICI EFE rom•nını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesin• 
çektlgl malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne kon•r•k piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mUtterllerlmden aldıftım yUzlerce mektup ve 
yapılan tlfahf müracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın lstlfadelenmeslnf temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlıAı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla lsimlerlnl yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuru, göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

A D R E S : Adana M e r k ez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

Bir tashih J 
12 Eylül 941 tarih 319 

1 
Bir düzeltme 

aayılı gazetemızın 4 Üncü sa- .. . 
hifesinde Seyhan viliyeti ila· l2 Eylul 941 Tarıh ve 
nında, Hususi muhasebe va- 319 Sayılı gazetemizin 4 Ün· 
ridat ıefi Adil Ülkü yanlış- cü sahifesinde çıkan Fiat 
1ıkla Ali Ülkü olarak yazıl· Mürakabe Komisyonu reiıli-
mıştır. düzeltiriz. ğı ilinında Balya teli fiatı 

da balya ait olmak üzere 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
1 

Yeni sene Talebe kay
dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur· 
dundan öğrenilir. 

1-15 1ro6 

1 olacak yerde bayiye fiatı da 
olarak çıkmıştır. düzeltiriz. 

imtiyaz sabibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdilril : Avukat 

Rifat Y AVEROÔLU 

Basıldıiı yer ı [ BUGON ] 

Matbaaıı -Adana 


