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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Alman cep kruvazörü Graf Fon Şpe· 

nin sou günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman. Pek yakında « Bugün » sil· 

tunlarında 

MİLLİ ŞEFİMİZ AN~ARAVA DÖNDÜLER 
Cümlıurreisimizin 

istanbulda tetkikleri 
Milli Şef, sanatlar 

hitab sonra talebeye 

okulunu tetkik den 

ederek dediler ki: 

Memleketin sizlere ihti
yacı büyüktür , iyi yetis
m eni zi istiyorum 

Ankara 16 ( a. a. )-Reisicumhur ismet loönü bugün saat 11.10 da 
şehrimize avdet etmişlerdir. Milli Şefi Başvekil Doktor Refik . Sayd~'? 
Gazi çilliği istasiyonunda karşılamıştır. Ankara garında da Meclıs Reısı, 

Genel Kurmay Başkanı, Vekiller, Mebuslar ve hükOmet erkanı taralıu 

dan karşılanmıştır. • .. • ( Ik' 
lstanbul 15 - Cüınhurreisimiz, Milli Şef ismet lnonu bugun eve 1 

gün} yanlarında !stanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutli Kırdar ve 
Maarıl Müdürü hazır bulunduğu halde Sultanahmet'teki Sanatlar Oku~u: 
nu tiyaret ederek tetkiklerde bulunmuşlardır. Okulun bütün atölyelerın~ 
gezen Milli Şefimiz, mektep müdürü B. Yusuf Ziya .Etiına'ndan derslerın 
ve öğretmenlerin vaziyeti ve resim işleri hakkında ızahat ~lmışlardır. ' 

Mektepte kaldıkları iki saat zarfında Milli Şef talebenın çalışmal~rı 
üzerinde bilhassa durmuşlar, randıman vaziyet~ni ~or .. muşl~r _ve t~l~be;.•~ 
başarılarından memnun kalarak gençlere şu degerlı sozler'. soyleınış ;k "k 

" - Mektebinizi gördüm. Atölyenizi, .t~sısatı_ !e - ı 
u· B l çok iyi buldum. Muallimlerınızle goruştum. 

es· 
1
?1· ıun arlıarınızdan memnuniyetle bahsettiler. Memle· 

ızın ça ışma • · d h k 
ketin sizlere ihtiyacı bügi}ktür.. . B~n~n ıçın a a ço 
çalışmanızı fle iyi getışmenı:z;ı ıslıyorum. Allaha ıs· 
marladık,,, 

Milli Şef'in bu hitabeleri talebenin büyük tezahürleriyle karşılaş
mış ve Cümhurreisimiz mektepten ayrılırken caddelerde birikmiş olan 
binlerce yurttaş tarafından hararetle alkışlanmıştır. 

Güzel Sanatlar Akademisinde 
Müteakiben Fındıklıdaki Güzel Sanatlar Aka~emesi'ne giden lnönü 

d · - d" .. Burhan Toprak ve profesorler tarafından karşı· orada aka emı mu uru "dd f d .. 1 
1 t Nlll" Şel'imiz akademide kaldıkları mu et zar ın a guze sa-
anlml ış '\ 

1 

besinde çalışan talebenin eserleri üzerinde dikkatle dur
na arın er şu b'lh · • k s ında 
muşlar, talebe mevcudunun artmasından ve ı assa mımarı ı m 
80 i bulmasından memnun kalmışlardır. _ .. 

Heykel atölyesinde Cümhurreisimiz Türk büyuklerının tal.~be -~ar~
fından yapılan büstl•rİni tetkik ederek bu arada Namıkkemal ın b1ust~ nil de görmüş ve beğenmişlerdir. Milli şef'imiz, Aokara'da yapı aca 
1 . Sinan heykeline başlanıp başlanmadığını sormuşlardır. o an mımar 

1 
• bu iş 

Ak d . müdürü burhan Toprak, heykelin yapı acagı yer ve 
.. a s=~~dilecek para miktarı henüz teıbit edilme?i~i için çalfışınl~la;a 
ıçın d • .. 1 . ı·r Milli Şef'imiz bu iş ıçın derhal aa ıye e başlanma ıgını soy emış ı · 

.1 • emir buyurmuşlardır. . . 
geçı mesım - . . B 'kt ş'ta yapılacak olan Barbaros heyk~lının 

Cümhurreısımız eşı a • k . . t tk'k t 'şler 
H· d' t f dan vücuda getirilen ma etını e ı e ı:ııı 

heykeltraş a 
1 a~a 1~ l d' M"dürlük odasında Milli Şef'imiz ken-

t kdirlerioi bildırmış er ır. u ' d . .. 
ve a 1 · 1 tkik buyurdukları esnada aka eını mu-
d. · yapılan portre ernı e f'l .. · d ı yenı h ketraşlarının sadece lotoğra ı er uzerın e d .. - T" k ressam ve ey k · 
.~~uma 1u~iı.li bulmadıklarını. Milli şeflerinin kendilerine ~ür. sa~a~ 

ç ş Y l .. · t' ham ettiklerini söylemıştır. lnonu namına bir saatlık poz verme erını ıs ır ki . 
. · ı tahsis edece erı müsait vakitleri olurıa bu ışe memnunıyet e zaman 

vidinde bulunmuşlardır. 
Milli şef'imiz talebenin ve halkın coşkun tezahürleri arasında aka

demiden ayrılmışlardır. 

•11ırııoa;.;• ~ 

Tahrandan feragat 
Rıza Han 

- 1 

eden ı 

lran Şahentahı 

Rıza Han 
tahtdan 

• feragat ettı 
lrandaki 1 s Y 8 n 
hadisesi teyit 
edilmiyor 

--.... T~ab.ran 16 (a.~.) .Bu!l:~n TA~· 
ran radyosunun bıldırdıgme go· 
re lran Şabenşahı Riza han 
pehlevi büyük oğlu Şahpur Meh
met Riza lehine tahtdan lora· 
gat etmit ve bu leragatı~d~n 
Milli meclisi haberdar eylemıştır. 

Tahran, 16 ( a·a.) lran me~
lisinde bir mebus, hanedana aıt 
elmaslarla banknot karşılığı o:a
rak muhafaza edilen altın .ar 

hakkında Maliye vezirin?en ::: 
!İzahta bulunmuştur: ~alıye 

PHiti~;.;~·~ı 
ziri şu cevabı vermıştır: . on 

« Bu elmaslar eski komısy 1 
.. h .. 1 ve kapa ı iş birliği yaparak cürotli hücumlar izalarının mu ruy e . · de 

il . . de banka hazınesıo da bulunmuş ve aşağı Dinyeperin zar ar ıçın •t ve 
mecrası üzerine en mühim nakta. maafuzdur. Hanedana aı . 
!arda köprübaşları kurmuşlardır. tarihi kıymeti haiz elmaslar '""'. 
Bunların genişletilmesinden •onra bunlar Halile ve

1 
G
1
ülistdan :::h!· 

k b larının müze sa OD arın a 
Alman tümenleri büyü ir cephe lata edilmekteyken bu salonların 
U .. zerı'nde •arka dog· ru ilerlemeğe 

1 
·11· ban· 

• tamiri münasebetiy e mı ı 
devam etmektedir. kaya nakledilmişlerdir.» 

llmen gölünün cıvarında 11 Berlin 16 ( a.a. ) - '.arı 
'nci 34. ve 27 inci Sovyet ordularıoa resmi bir menbadan bildirilıyor 
mensup mühim kuvvetler hava le- Buraya gelen son haberlere 
şekküllerimizin müzaharetile hare- göre Tahrandaki Alman kadın 

:.:-.--.... ~-
hesabı 

... İııııİİıııaiiiiii...iiiiııııııi ... ~ 

karıştı -------· 

-

Hariciye, Milli Müdafaa ve Ticaret 
vekilleri tarafından Grup umumi 
he yeti tenvir edildi 

Hükômelin beya
natı tasviq olundu 

Ankara : 16 ( a. a. } - Cümhuriyet Halk Par· 
tisi Meclis grubu umumi heyetinin bugünkü toplan· 
tısında Milli Müd,f10 V•kili, R• lah vapuru faciası 
hakkındaki adli tahkık>t üzerinde <'urarak umumi 
heyeti tenvir etmiş ve Luna nazaran adıi tahkikatın 
tabii seyrini takip eylediği müşahede o!unD"uştur. 

Bundan sonra Hariciye Vekili son haftaların 
siyasi badiselerinden grup umumi heyetini mufassal 
izahatla haberdar etwiş ve sorulan suval!ere cevap~ 
Jar vermi.,tir. 

Ruznamenin bir maddesini teşkil eden suval 
takririnin müzakeresine geçen umumi heyet, Ticaret 
Vekilinin bayat p~balılığı ve ihtıkar mevzularının 
ehemmiyeti, bütün memleketi alakadar etmesi ve 
nihayet fertleri olduğu kadar bazı zümreleri de töh

met altında bulunduran bir hadise olması itibariyle 
roevzuun çok açık İzah edilmesi liizım gelditine ve 
bn husnsta alınma91 gereken tedbirleri ve nihayet 
bugünkü tatbikatla o" yolda çalışılmakta olduğuna 
dair verilen mufassal izahatı dinlemiştir. Şükrü S a r a c o ğ l_ u 1 

HükQmetin bu beyanatı grup umumi heyetince 
müttefikan tasvip olunmuş ve saat 20 de celseye nihayet verilmiştir. 

L B. 

Ankara yüksek 
Teknik okulu 
- Yapllan projelere göre, okul 4 

fakUlteyl ihtiva edecek --
Ankara, 16 (Husu•i muhabi

rimizden) - Memleketin muhtaç 
olduğu teknik elemanları yetiştir
mek üzere Maarif velo.iileti tarafın. 
dan hatırlanan kanun liyihalarınıo 

-ikmaline çalışılmaktadır. Bu husus· 

Askeri _Vaziyet 

ta verilen malumata nazaran, bu 

sene mevcut sanat mekteplerinin 
tevsi ve tekemmülü için, yapılacak 
bütün müracaatlar nazarı İtibara -

1 
al;;;;rak, k;bul şartların; baiı olan 
her kes bili istisna bu mekteplere 

1 kabul olunacaktır. 
Mevcut sanat ve ticaret mek· 

tepleriyle enstitülerden başka ~·· 
niden açılacak ola11 okulların ın· 

• şasına 1942 yılı içinde başlancak 
ve bunların mühim bir kısmının 

tedrisata başlıyabilmesi için her 
türlü tedbirlerin ve hazırlıkların 
ikmilioe çalışılacaktır. 

Kurulması düşünülen Ankara 
yük•ek teknik okulu, yapılan pro· 
jelere göre: 1 inşaat, yol, şümen• 
düfer, fabrika binaları, demir ve 
beton inşaatı ve köprüleri yapacak 

Deuamı dördüncüde 

Leningrada Teksif 
Edilen Taarruzıar 
Harekatın inkişafı bakımından 
Almanlar için burasının alın
ması lazım ve müstacel dir 64 tonluk bir 

Rus tankı müsa-
ket eden Alman kıtaları tarafından ve çocuklarıoın17 Eylul çarşam· 
kati maülQbiyete uğratı.l_m ıştır. _9 ba günü hareket etmeleri tdekak~· Alman - Rus harbine dair •on ği gibi acele düşüp düşmeme•inin doğru Valdai ova9lnda yaptırdığı 

o d 9 t ru··r etmiştir. Bunlar Tahran a ı 'k' f k k d b'ld"I düşman tiimeni imha, ıger u- h l'k 1 ı günde şark cephesinde Lening· a•keri hareki! üzerinde hiç bir le· a at a aD\ele uğra ığı ı ırı e? d 'l · Alman ekilig" i oıeosuplarile ir 1 
• bl b f 1 1 k b"I d 1 1 kı dere olundu 

Almanlara göre, limen 
gölü civarında 18 Rus 
tümeni kısmen imha, 
kısmen mağlup edildi 

Moskova, 16 (a.a.) - Pravda 
g ate lesi baş makalesinde diyor ki: 

cHitler Rus harbmı kış gelmeden 
evvel bitireceğini hesap etmişti. 

Fakat Rus ordusunun kahramanca 
mukavemeti Hitlerin hesabını ka
rıştırmıştır. 

Almanların Rusyadaki kış har
bı Almanyaya açlık ve sefaletten 
başka bir şey temin etmiyecektir. 
Bunu Moskova seferinde Napol
yon da tatmıştır. " 

Berlin 16 (a.a.)- Alman teb· 
!iği: 

Ukraynada Alman orduıuna mon 
ıup t•ı•kkUll•r bava kuvvetleri!• 

men de tamamile mağlup e 
1 mış. • 1 1 1 k t radın müstahkem cephesinin yarıl- siri yoktur. Bu sobe e a ta ar a mu a ı taarruz an an aşı ıyor • k 1 ı te ve Türkiye yo uy_ a mem e e b k 

tir. Düşman pek an 
1 zayıa ki d dığına, Voro•ilof ve Timoçenko mukavemette devam ede ilir. Leningradda Rus ordusunun anca 1 . !erine dönece er ır. • 

1 vermiştir, 53 binden faza esır a· Londura 16 ( a. a. ) _ in- mukabil taarruzlarının akim kaldı- Fakat Almanlar , Leningradı bir kısmı kapanmıştır. Bunu evye co 
lınmış, 320 tank, 695 top ve !'.~~ gillzlere ve lngiltereye çok 

1
mu- ğına ve Çernikov ve Kremençug bir an evvel almak için uğraşıyor· de yatmış ve şimal Voroşilof or· 

çok miktarda harp malzemesi ıg ı· ti olmaklu ittih~m edilen . ran mevkilerinin Sovyet kuvvetleri ta· !ar. Çünkü Leningrad alınmadıkça dularının hepsinin Lenİnj'rada 
nam veya tahrip edilmiştir. hükQm~ti aleyhıne !randa ısyan rafından terk ve tahliye edildikle- Alman ve Fin orduları tamamile kapanmalarının bahis mevzuu ol·• 

Londra 16 (a.a.),- Almanlar çıktığına dair olarak herhalde rine dair bir ta· _ VA:!ii:t@ı.INJ _ mıyacağını an• 
Sovyet çephesindeki muazzam za· Alman propagandası tarafınd~n kım telgraflar ve ~ J !atmıştık. 
yıatı telafi etmek üzere Holanda yayılan haber Londura mahfıl- bl'"l 1 • E k/ •a lH. E • E k •1 t Merkezde do 
Belçika, meşgul Fransadaki kuvvet !erinde hiç bir suretle teyid edil- :~r .•ger ge mış- me ı enera • mır r ı e Timoçenko~u· 
!erden 400000 kişilik bir kuvvet memektedir. . . _ 

1 

Viyasma batısıyle Çekmişlerdir. Bu askerler harp gör Bunları gözden geçirirsek an- birleşmiş olmazlar; Baltık denızı kabı! taarruz arı . 'd" B nunla k 1 b 
. d y 1 . d sönmüş gıbı ır. a müş güzide as er erdir. unların Bulgarı· standa larız ki' Leninaradın dışındaki de Rus den it kuvvetlerıo en le· e ınıyer e - "bi mor• 1

. 'f · · • k ·· 
0 

• k b b 'maide oldui• i'1 yerine, po ıs vazı esını gorme uze· müstahkem hat yarılmış ve muha· mızlenerek Alman ordularının na • ora er şı R • orduları 
re 35 yaşından yukarı asker İsti- rebeler dog"rudan doğruya şehrin liyatına açılamaz. Halbuki bunlar kezde de "dAdlml~n • h ~ebeler de• 

1 d"l ektir k " f b r h k"' d arasında şı et 1 mu a ma e 
1 

ec . ISIDI Se er e • önündeki mevzilere intikal etmiş· Moskovaya karşı are ata evam k Almanlar şurada Loodra 16 (a.a.) - Almanlar - - h k r hem vam etme te ve 

1 • f tir. Almanlar şiddetli ve halhçok etmek ıçın em ço azım ve b d her gün yer kazanmak• 
64 tonluk ve mürettehatı 13 asker İk şayıaSI • kıtırın muharebelerle ş•hrin etraf on· de milıtaceldir. Bu •ebehle Alman- ve ara a den mu 

.. rekkep bir sovyet tankının 
1 1 

L · d 
1 

dece edip bı- tadır. ld ce 
da ki çemberin gittikçe dara tılmak. arın enıngra 1 a • b- I Kiyel. artık şima en ve • mu··sadere edildig·ini bildirmekle, Solya 16 a.a. - Bulgari•tan· k '-J brı ucuma I k • e • 
ta olduüunu •Öylüyorlar. Lening· ra mıyaca~ arı ve ce bt muhasara edim• uzer Sovyel techizatı hakkında biztat da kısmi seferberliğin ilan edil. o • . ki - l !maktadır nu an v• 

• 1 1 dı'g· ı· hakkında bı"r ecnebı' radyosu rad Odesaya benzemez. Filhakika almak ıatıy~ce erı an aşı d• d"r Bir aydan beri yazdıjımız kendileri tafsilat vermış o uyor ar Kezalik Voroşilolun Leninırra 1 • ---· 
Bu kadar bi!yük bir tanka ilk d•· tarafından neşredilen haberi tek· Odeıa için kan dök":ei• ... ~zum , , • , 

"'··- vnltt .... rn"a..a -···· .. - ••• r. da or-1 1 k ti kt.d r •iL- Bul/laf •iaaıı mHun...,.. J 
• O ara raı anma ı · • umı ı __,._~_ ....... .uu•, 'flkteırindea.. uf4r 'rupıı Bi,ali•tok Alia•lı. "'• 

' - 'il" te.blt •dil- b . k • 
~.liri" l.. llllllllll .......... ~L.i•~r~ı~v~u~a;;;.:•w~•il;m:•ik;t•:.;;o;l•:n;..;t.a;v:G:k:._~S;~:,:oı: ... ::•k::N:v:.,~~:=:'...,:!!!:•/ıl~ .. ~,_.~!!!·~--='v:d:·~~::....::::ı:::=.. __________________ ~.-

----............... ... 
dea "• doj-.zdan çevirn:ıi1 olac•Jc.. 
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Bfiır l 
Torosların ~--r .... Zonguldak- Çata/ağ· 

dinç klavu zu Mütemadi bir l kf •k l uyanıklık için- Zl e e r l santra l 
de, sakin ve 
müsterih çalı

Etlbank tarafından ınşasına 
başlanan santralın istihsali 
60000 kilovat saat olacak 

Toroslarda ve Bolkar 
dağında ----Arpalığın zirvesine gel· 

dikten sonra' 'Medetsiz., 
bütün azametile göründü, 
Cidden Medetsiz hir dağ 
ancak eggamı buhurda 
aman ve ren bu dağ, 
s e n e n i n d i i e r agla
rında korkunç /ırlınala· 
rın, deli fle coşkun rüz
garların hüküm sürdüğü 
hir ger. 

Güze) ve çok şirin Bürüceğin 
küçücük meydanında bum. 

malı bir faaliyet var. Bu, muhto· 
lif bölırelerden gelen ve Toroslara 

tırmanacak olan yağız yüzlü, göz· 

!eri neş'e ve sıhbattan parlıyao, 
götüsleri kabarık 15 gencin hazır· 
lıt•dır. Hem ateşli bir çalışma ile 
çadırlarını, arka çantalarını topla· 

yorlar, hemde hep bir ağızdan 

"Dağ Başını duman almış,. larile 
mavi gökleri deliyorlar. 

Seyhaoın, Ankaraoın, Kayse
rinin, Sivasın, Y ozgadın, bu seçme 
çocukları Bürüceklilerin vereceği 
ziyafetten sonra güzel Torosların 
yolunu tutacaklar. 

Küçücük Bürücek adeta bay
ram içinde. Gençlerin şarkılarını. 

kahkahalarına sıhhatlı ve neş'eli 
Bürücekliler do ortak oluyorlar. 

Verilen öğle yemeği bir neş 'e 

kaynağından başka bir şey değildi. 
73 lük genç klavuz Ahmet Kar

cının hikayeleri, Şeref Çetinin za
rif nükteleri, Halis Kadrinin şen 

şakaları, Asım Kurlun bol bol 
ayran içmeleri arasında yemelı 
sona erdi. 

Te'<ir'e kadar otobüsle gidildi. 
Pınardan matralar taze sularla 
doldu ve buraya kadar uğurlamağa 
gelen arkadaşlarla vedalaşıldı: 

Kafile başkam Kayseri maarif 
direktörü Bay Muvaffak Uyanık'ın 

son talimat ve nasihatlarından 
sonra tek sıra ile yola koyulduk. 

Ve yarım saatlik bir yürüyüşten 
sonra meşhur ( Elmalı Boğaz ) ına 

ıreldik, Botazın en hakim bir ye· 

rinde, sultana karşı koyan ve ta 
buralara kadar gelen ve Elmalı 
ve Gülek boğazlarını tutan Mısırlı 

lbrahim paşanını yaptırdığı Tabya· 

ların önünden geçerken hepimizin 
içi sızladı, Güzel ve misk kokulu 

çamların arasında bir akrep gibi 
kuyruk kaldıran bu kaleyi parala

mak, yıkmak istedim. Eski devirlerin 

idaresizlikleri yüzünden vatanın 
en güzel köşelerinden birine ku-

rulan bu ihanet ve 
bu ırüoün çocukları 
bir tarih dersi. 

biyınet kalesi 
için ne güzel 

Kalenin gönüllerimize çökert· 

tiği kasveti Nazımın şarkıları sil
meğ çalışıyor amma nafile. 

Bazı yerlerinde çok balta ye

miş E.lmalı Boğazını kısa molalar 
vererek 4 saatte bitirdik. Kanlık 

bastığı sırada 2000 rakımda ve 
Kara Gedik'in dibindeki Gök olukta 
çadırlarımızı korduk. 

Asım Kurt hemen ateşi yaka· 

rak mercemek çorbasına kaşık 
çevirmeğe başladı, Diğer taraftan 

da kafilenin iaşecisi Halil konser
velerimizi dağıtmağı başladı. 

Gece yakılan büyük ateşin 
etrafında sıcak çorbalarımızı içe· 

rek yortunluiumuzo unuttuk. Söy· 
]enen tırkı ve hikayelerden sonra 

her keı çadırlarda derin bir uy
kuyıı dııldı. 

Kılavuzumuz Ahmet ağa her fırsat
ta, dağl~ra ait ne biliyorsa hepsi

ni anlatıyor. Kendisi bu dağlarda 

doğmuş ve Akkoyunlu llŞiretinin 
en yaşlısıdır. Yaşının 73 olmasıoa 

rağmen halii dinç ve pek sağlam· 

dır. Hiç bir an kahkahasını kay· 

betmeyen bu ihtiyar gence insan 
nas ıl gıpta etmesin.f 

Kara gedik hakikaten kara 
çıktı. Ve tırmanışta hemen hepi· 

mizin dilini bir karış çıkardı. Bu· 

rada rakım 2900 dür. Uzunca bir 

I 
mola verdik ve fotoğraflar çek
tik . 

Artık buradan itibaren (Bol-
kar ) dağlarının en yüksek tepesi 

olan Medetsiz'e tırmanıyoruz. Ar· 

palık denilen tamamile 'ufacık ka. 

yalardan müteşekkil koca dağı 

ufak devirler yaparak yorulmadan 

ağır ağır çıkıyoruz. irtifa yuksel· 

dikçe Toroslar da daha muhte· 

şem bir manzara gösteriyor, 2 bi. 

ne kadar altımızda çam ormanları 

üst tarafı hep koyu ve açık gri 

renklerde mütenevvi şekilli kaya. 

Sert bir rüzgar yüzlerimizi l.amçı. 
lamada. 

Bolkar dağlarının karı kışın 

bolca olsa gerek. Tok tük pek 

kuytu bir lcaç köşeden başka bir 
yerde kara rastlıyamadık. 

Arpalığın zirvesine geldikten 

sorra Medetsiz bütün uametile 

göründü. Cidden medetsiz bir dağ 

Ancak « eyyamı buhur » da aman 

veren bu dağ senenin diğer ayla

rında korkunç fırtınaların, :deli ve 
coş\c.un t'\İ:t.fli.r\a.r1n hUküm ailrdV· 

ğ'ü bir yer. Arpalığın tam karşt~ 

sına düşen bütün ufukta Ulukışla 

Niğde, Bor tamamile ayaklarımı· 

zın altında ; yanı başımızda Koca 

kar dağı ise küçücük bir tepe bi· 

le değil. Medetsize ağır atır çıkı· 

yoruz. Manzara gittikçe fevkala· 

deleşiyor. Saat 14,5 da Medetsi. 

zin en yükıek zirvesi olan Çoban 
böyüğüodeyiz. Rakım 3320 dir. 

nun 

Buraya dağcılık federasyonu· 
hazırladığı güzel defteri bu 

seyahatin maksat ve gayesini ya· 
zıp hepimiz imzaladıktan sonra 

zirvenin münasip bir yerine yaptı· 

ğımız taş ehramın içine bıraktık . 
Öğle yemeğimizi yiyip hepimiz bi· 

rer taşa yaslanınca koca Ahmet 

ağa efsaneleşmiş avcı ve 

hikayelerine başlıyarak 

yorğunlutumuzu tamamen 
turdu . 

aşiret 

bizlere 
unut· 

• •• 
Altımızda kaynıyan gölü ~e 

gözlerimizin önüne serı · 

li meşhur ve şanlı Gölek boğazını 

doya doya :seyrediyoruz. lbrahim 
paşa tabyalarının yüreklerimize çö 

kerttiği kasveti atıyoruz . 40 yiğitin 

esir ettiği kos koca Fransız tabu· 

runu ve onun mağrur komutanı bin· 

başı Menil'i düşünüyoruz. Fransa 
neresi Gülek neresi ? Ne işleri 

vardı buralarda ? Hasta diye teş· 
his koydukları Türkiye bu zaval· 

h ve hodbin milletlere insanlık ve 
medeniyet Örneğini vermekte her 

zamankinden daha fazla gayret 

ediyor. Hasta kimmiş? Aradan 

geçen kısa bir kaç senede hepsi 
yerlere serildiler. 

Bir kaç saat içinde tarihin 
muazzam iki dersini aldık. Birinde· 

içimiz ne kadar kan ağladı ise ve 

ne kadar ders aldıksa ötekinde de 

o kada: göğsümüz kabardı, 
har duyduk. 

FüsQn dolu güzel ve 

il ti. 

şanlı 

Gülek, sana ve senin eşsiz kahra· 

manlarına minnet ve şükranları-
llU2.. 

yavaş yavaş iniyoruz. 
bahleyin terliyerek, 

Sa. 

ağlı· 

yarak çık tığımız koca kayaları 

şimdi bir ceylan çevikliğile iniyo· 

ruz. Ne tezat? Kara gediğe dön· 

düğümüzde aramızda nişan müsa

bakası yaptık ve bunu Ahmet ağa 
kazandı. 

( Devamı Yarın ) 

şıyor 
Ankara 

[§\azı semtlerinde, bii lii, ultra 
modern apartımanlarla uJt. ç oruh Frat ve Frat' ın kolu olan Murat, Dicle, Yeşilırmak, Kızıl 

ra kerpiç evlerin yanyana dur- ırmak, Seyhan ve kolları, Sakarya, Büyük menderes, gediz. Ma· 
masına rağmen, Ankara, muhak- navgat, Göksu, Kirmasti nehirlerincjeki etütlere devam edilmektedir. 

kak ki, genç Türkiyenin tek idare tarafından etüt ve projeleri ikmal edilmiş bulunan Zonguldak 
garplı şehridir. catalağıı elektrik santralının inşaatına Etibı nk tarafından başlanılmış . 

Evet; mesela benzin tahdi · tır. Bu santral kömürle müteharrik olacak ve istihsali 60 bin kilovöt 
datı gibi en mühim kararlarımız· saati olaca ktır. Sakarya çağlayanında 15 bin kilovat saatlık hidroolek· 

da bile şehir sayışımız, maalesef trik santralının projeleri tamamen hazırlanmıştır. 80 bin kilovat saatlik 
oadeco ve ancak, üçlüdür: Is. Kütahya linyit santralının projeleri ile Silihli şimalinde 30 bin kilovat 

tanbul, Ankara, lzmir. Faka1: saatlik Gediz hidroelektrik santralının koza Kayserinin cenubunda Ka-

Ankara. asri çehre taşımakta raiede ve Soyhan kolu üzerinde Zamanki'da 20 bin kilovat saatlik 
- bütün haşmetine rağmen - hidroelektrik santrallarının projeleri hazırlanmaktadır. 
lstanbulu ve - bütün üstünlük· ld b 
l . I are ütün çalışmalarında elektrik maliyet fiyatının on ucuz bir 
erıne rağmen - zmiri geçiyor. 

B şekilde elde edilmesi imkanını ön planda bulundurmaktadır. 

dude düşmeden iddia edebiliriz , Ayrıca yurdun mazot ve sair mayi mahrukatla işliyeo elektrik sanı ~ 
~ vaziyet karşısında hiç tored-

ki Ankara, lstanbulla lzmirin ', rallarının dış mamleketlore ihtiyaç kalmaksızın istihsallorine devam İm· 
· kanları da tetkik olunmaktadır. 
ımtizacındao doğan, fakat büyü- ============================= d"k • ·- = , u çe onları geçn tek şehrimiz 

' olmuıtur. 
' Maamafih derhal işaret ede · ' 

yim: Sahiplerine akla, hayale : 
sığmaz servetler temin eden bu ' 

· iğrenç manzaralı, tezek çehreli, 
rükOa varmış durumlu ultra ker
piç (hane) !er artık ortadan 

· kalkmalıdır. Umumi güzelliği 
yer, yer perişan eden bu vazi· 
yet; Mister Çörçilin Kürdili Hi· , 
cazkiir makamından gazel oku
ması, yahut Hafız Durmuş efen· 
dinin Karmen Silva'dan bir ar· 
ya tegannisi kadar insanı şaşır· 
tan ve yadırgatan bir mahiyet 
arzediyor. 1939 muharebesi çık
masaydı şimdiye kadar belki 
yeni Aokara'da eski Ankaradan ' 
böyle köhne nişaneler kalmazdı. 

IE"vet; 1939 muharebesi, Bu 
• ıı;;;;..1939 rakamını başka raka· 

ma vasledecek çizgiyi çoktan 
. çizdik; fakat çizginin öte tara· 
• fına birleşecek rakamı henüz hiç ' 

kimse bilmiyor: 1939 -? ... 
' Polonya badiresinden Le· ~ 

ningrat melhamesine kadar g e· : 

çen günlerin ölü, sakat, çıldır- • 

mış kurbanlar ı ka ç milyonu bul· ~ 
• du; meçbull .. . 

1939 rakamının karşısına 

oturacak rakam meydana çıkın- t 
' cıya kadar daha kaç milyonu 
, bulacak; meçhull. 

: Muharebeyi müteakip başla· t 
' ması gayet tabii olan içtimai 
, sefaletin karnı kaç milyon İn· 

Ankarada Vilayet Ziraat 
müdürleri toplantısı 

Ankara - Vilayet ziraat 

dürlerinin toplantısı evelki gün 

saat 10.30 da şehrimize dönmüş 

bulunan Ziraat Vekilimiz B. Mub· 

lis Erkmen' in reisliği altında yapıl. 
mıştır . 

içtimalar bir hafta kadar süre· 

cektir. lçtimalardan sonra ziraat 

müdürleri şehrimizdeki zirai mües· 

seseleri gezeceklerdir. 

Toplantıda ziraat müdürleri 

viliyetlerinin zirai vaziyetleri etra-

Futbol müsabaka 
taıımatnameal 

fında görüşmeler yapmışlardır. Mü. 
toakip toplantılarda zirai asayiş ka· 
nuounun tatbiki, bu seneki zirai 

vaziyet, zirai istihsalin arttırılması, 

tohum meseleleri, zirai mücadele 
vaziyeti, tohumların ilaçlanma ve 

temizlenmesi, ziraat ilet ve maki .. 
nelerinin vaziyetleri, ağaç, meyva, 

fidan ve hayvancılık meseleleri ve 
ziraat mevzuu içine giren bütün 
meseleler etraflı şekilde tetkik edi· 
lerek ve lüzumlu kararlar alına 

ccaktır. 

Adana istasyonunda 
tam te9ki1Atlı bir posta 
telgraf merkezi açıldı 

Haber aldığımıza göre, Adana 
istasyonunda tam teşkilatlı bir pos
ta, telgraf merkezi açılmış ve işe 

başlamıştır. Yakıada burada bir 
do telefon muhavere kısmı ihdas 
olunacak, isteyenler diğer şehirler 
le de buradan konuşabilecektir. 

Kız lisesinde 
Yeni J B. Şevket Sürey- . · mezunlar 

Şehrimiz Kız lisesinde 1940 - ya Şehrimizde 

sanla doyacak; o da meçhull. 
Bütün bu meçhulat içinde 

malQm olan tek realite, Milli 
Şefimizin hudutsuz kiyaseti ve 

Ankara l 6 (Hususi) - Yeni 
futbol müsabaka talimatnamesi çı· 

kıncaya kadar mer'i olmak üzere 

bölgelere bir talimat gönderildi. 
Buna nazaran, bir bölge dahilinde 
kulüp değiştirenler beş &ene: başka 

bölgelerden gelenler bir sene bek· 
liyeceklerdir . Askeri mektepler 
ancak koedi talebelerini maçlarla 

oynatabileceklerdir. Bu talimatta, 
amatörlüğe dair hükümler de var
dır. Kulüklere menfaa! mukabili 

girenler, müsabakalarda ve antren· 
mantarda tazminat namile para 

alanlar veya isteyenlerle müsaba· 
kaların hasılatından para talep 
edenlere boykot cezası verilecektir. 

Seyhan posta telgraf ve tele
fon müdürlüğü, bu güzel teşeb· 
büsile yerinde bir ihtiyacı karşı· 
lamış oluyor' 

Ceyhanda hukuk 
hAklmllöi 

1941 ders yılı Eylül lise bitirme 
imtihanını 21 kişi kazanmıştır. Bun 
lardan 6 sı Fen kolundandır. 

Edebiyat kolundan mezun olan· ' 
lar şunlardır : 

Halide, Barika, Selma, Tevhi· 
de, Lamia, Belkıs, Saadet, Neri· 
man, Hayriye, Leyli, Nedime, Na. 
kide, Mediha, Meliha!, Sıdıka, 

iktisat Vekaleti Sanayi tetkik 
hey' eti Reisi B. Şevket Süreyya 
Aydemir ve Sanayi umum müdürü 
Reşat Bener dün şehrimize gel· 
mişlerdir, 

· Doktor Relik Saydam hükQme
tinin dürüst ve açık siyaseti· 
dir. Bu kiyaset ve bu siyaset 

· sayesinde Türk milleti ve Türk 
vatanı, şimdiye kadar, harbin 
layüat fecialarındao uzakta kaldı. 

Beden terbiyesi mükel
leflerine ait bir karar 

Adliye Vekaleti tarafından ha· 
zırlanan bakim ve müddeiumumi2 

ler arasında değişiklik yapılması
na dair olan kararname yüksek 
tastika iktiran etmiştir. 

şunlardır : 
Ayten, Nigar, Vesile, Münev· 1 

Fak at bundan sonra?. ~ 
Derin bir tecessüs içinde 
( Devamı üçüncüde) j 

Ankara 16 (Hususi) - Beden 

terbiyesi mükellefleri resmi elbise 
ile gezdikleri sırada r .. tlayacak· 
ları subayları selamlayacak l ardır. 

Ceyhan hukuk hakimi Ali Yüm 
nü O ktar 50 lira maaşla Ordu 
hukuk hakimliğine tayin olunmuş
tur. Fen kolundan mezun olanlarda ver, Naciye, Nebahat ..,,... " ..... " ... ·-· . " .... " .. 
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Militza bu mevzu 
bir ikna kabiliyetile ve 
mu~tu . 

üzerinde 
mantıki 

büyük 
konuş· 

Birinci sınıf bir diplomat bile, Silva
niya için coğrafi iktisadi ve ıiyasi vazi
yeti itibarile mevıuubahs devletle bir it
tifakın tehlikelerini Militzadan daha iyi 
anlatamazdı. 

Kadın zekası, o devletin kurnaz oyu 
nunu açığa vurmuştu . 

Ancak, Stefao bu basbihallerin biç 
birisinde Militzaoın suaılerino cevap ver
memişti. 

Fakat o gün? 
Militıa ümitle tekrarladı: 
- Bu ihtimalin hiç tahakkuk etmeme· 

si sizin elinizdedir. 

üzerinde bir not yoktur. 
Bu, Stefan ile militzanın 

hususi mahiyette yaptıkları bir 
ırezintisioin tarihidir. 

tam amile 

kaçamak 

Bir aydan, Kovitzarda ıreçirdikleri 
mesut günlerdenberi ilk defa olarak bu· 
luştuklarıoı sanıyorlardı. Biribirlerini her. 

gün görmüşlerdi. 
Şefin hususi katibi matmazel Valnoris, 

onun yazıhanesinde, bazın ikisi yalnız, 
hazan da nazırlar veya murahhaslarla 
birlikte, saatlerce kalıyordu ama bu saat 
!er « iş » e mahsustu. 

elmeği istemiş, fakat genç kadın Stefana 
izahı gayrikabil görünen bir inat ve ıs· 

rarla buna razı olmamıştı. Halbuki bu reddin 
sebebi basiti. Militza gece gündüz tara!· 
sut edildiğini biliyor ve Stefanı yeni bir 
suikast tehlikesine maruz bırakmak 
istemiyordu. 

Esasen bütün ihtiyatların• rağmen 
V 1 kulaktan 

aşk maceraları Sen es asta 
kulaga b;r dedikodu mevzuu haline yel· 
mişti . Duyan hare! içinde kalıyordu . na. 
nılacak şey değildi, Şef aşıktı. O zamana 
kadar ancak gelip geçici maceraları olan 
Stefan Taldek bu seler bağlanmış görü

nüyordu. 
Şu Valnoris denilen kad ın ne taliliy· 

kkı olmadığı düşncesi onun için_ ayrı bir 
işkence teşkil ediyordu. 

Bir pazar sabahı Stefan ona, Klay
nolon polislerine bir oyun oynayıp bera. 
berce kırlara çıkmağı teklif ettiği zaman 
Militza bu maceranın tehlikesine rağmen 
teklifi çocuk gibi sevinerek kabul etti. 

Bununla beraber sormaktan da kendi
sini alamadı: 

- Ya sarayda seni ararlarsa? 
- Ararlarsa bulurlar( 

Genç kadın hayretle 
gülerek ilave etti: 

ona bakınca' 

ikisi de, vazifelerinin kudsiyetine, bu 
vazifeye tahsis edilen saatlerden bir da. 
kika bile çalmağa razı olamıyacak dere
cede inamışlardı . 

* Titredi. Stefan bu ıefer cevap ver-
• • Ancak teşriki mesaileri daha sıklaş• 

di • 
Taldek gibi bağla bir adamı kendisine 

mık için ne yapmıştı? 

- Beni bulacaklar ve hasta oldutu
mu öğrenecekler. Anlıyorsunuz ya, istira
hat ettiğimi, kimseyi kabul etmediğimi 

söyliyecekler. 
Militza güldii: 

mişti: 

Aaım'ıo m ... bur zilli saati mış, samimiyet peyda etmişti. 
...., Bu ihtimal tahakkuk etmiyecek-

hepimizl 6 da kaldırdı. Artık onlar şefle bir memuru değil, 
Pınar başında sabah tuvaletleri. tiri biribirlerine derin bir aşkla bağlı, karşı· 
mizi yaptıktan ıonra çayın başına Zaferi Militıa büyük bir sevince düş• lıklı fikirlerini söyleyip bunları münakaşa 
toplandık ve günlük proğram hak ıu ederek müştereken ve daima anlaşmış 
kında görQşüldü. Aynı zamanda yeis ve kedere kapıl· olarak karar veren müsavi kıymette iki 

Konak yerimiıdeo kara godi- dı insandı. 
iin dibine koca çayırı geçerek Sulbü kurtarmakla bizıat kendi idam Bu iş saatleri haricinde de Stefanla 
tam iki saatta gelebildik. Hemen hükmünil imzalamıştı. Militza, Şefin saraydaki hususi dairesinde 
yakinimizde ıröründüğü halde ara. Ah acaba onu kaç ırün daha bayat. birçok defalar buluşmuşlardı . 
&inin lr.imilen ufak, yassı kayalar. ta bırakacaklardı? Fakat aşkları, bu buluşmaları onlara 
tlan olııaıı ve yokıı_1 dolayilile 4 temmuz: Pardon! Stefan resmi iş· çok nadir ve çok kısa gösteriyordu. 

!!!!!!!!~~~~~===:ı=~~!!'l'!l::::~ı:::'Jlmıl!!~!!:!!!!::C:?!?~::!!!:::=· :'::':::;:'~·:;::L:··jj~'"~·r'~!:t:==ii:'l;tc•5f•~n:z:Militzavı kendi evinde ıiyart! 

Militzaoıo etrafında iki cereyan hasıl 
oldu. 

Bir taraftan onu şiddetle kıskanıyor
lar, diğer taraftan da başka bir gurup 
ona hoş görünüp, vasıtasiyle Şefin yakın. 
)arı arasına girmek istiyordu. 

Militzaoın vaziyeti o kadar feci olma
saydı. genç kadının etrafında dönen bu 
entrikalar onu eğlndirirdi . Fakat kaçınıl
masını imkansız gördüğü ölümü hatırladı
iı 11ralarda, hayatının bu son birkaç haf. 
tatında aıkındın istifade elmeie bile ha 

- Siyasi hastalık desene! 

Genç kadın bunun üzerine garaja 
giderek, resmi büyük otomobili değil, ec. 
nebi bir memlekette tatilde bulunan bir 
saray mensubunun küçük kapalı arabasını 
almıştı. iki aşık otomobili nöbetleşe kul· 
laomağa karar vermişlerdi. 

Militza o gün bej bir tayyör Stefan 
ise spor kostüm giymişti. Gözlerinde gü· 
neşten ziyade mütecessislerin nazarların· 
dan korunmak için siyah gözlükler vardı. 

( Dnamı '"" ) 
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Amerikan - Ja- j Dinyeperin şarkında j 

Leningrada teksif 
edilen taarruzlar 

( Baştaraf ı Birincide ) 
yapılacaklarını çok evvel tahmin 
ettiğimiz Alman harekatına naza
ran büyük bir Alman kuvveti Din
yeperi Kiyefiu takriben 143 kilo• 
metre kadar şimal doğusunda. e
hemmiyetli Çeroikov mevkiinde şar
ka doğru geçtiği gibi kezalik Sov
yet tebliğlerinden anlayoruz ki 
Dinyeper şimdi de Kiyefin 250 kü
sur kilometr., cenup doğu.unda, 

Kremençng mevk iinde şarka doğ· 
ru geçilmiştir. Bu her iki geçiş 
hareketi Kiyelin derhal tabliyesini 
zaruri kılmasalar bile yakında için· 
de kalacak kuvvetlerle birlikte 
muhasarasını tabii bir hale koya
caktır. Çernikovdan Dinyeperi ge· 
çen Alman kuvvetlerinin hedefleri 
Niyeştin - Konotop ve Kremen• 
çugdan geçenlerin hedefi de Pol· 
tavadır. Fakat her iki geçid ye
rinde Almanların ileri hareketi te
rakki ettikçe Kiyefin şimal ve ce
nubundaki diğer geçid yerleri de 
kendilerinden zorlanacaktır. 

'' yenı·ıı·k pon görüşmeleri 
'' Çin hUkOmetı bir Yeni bir 2 kollu -Alman 

Besarabyada 
tedhişci teşkilat 

Y a z a n ı ~;~:te~~~kne~~ l 
münebbihli soat 

ULUNAY vazile•i görmek-

tir. Bu itibarla hükümetin gözünden 
kaçan veyahut ihmal edilen bazı 
icraat hakkında dikkati celbeder. 
Eskiden bir mesele hakkında yazı 

yazıldığı zaman bunun bir netice 
verip vermemesi ait olduğıı mer
din doğrudan doğruya, "südüne ha
vale edilmiş., bir keyfiyetli. Mesela 
bilmem ne mahallesinden süprüntü 

arabası geçmiyormuş. Oradaki evler 
tenekeleri boş arsalara boşaltıyor
larmış. Bundan bizar olan mahalle
li ya bir gazeteye mektup yazar 
veyahut bizzat matbaaya kadar yo
rularak şikayetlerini şifahen söyler-! 
ler. Bunun gazete sütununa geçme· 
si tahrir müdürünün keyfine tabi 
bir iştir. ister koyar, ister koymaz 
isterse ehemmiyetlice yazar : Me
seli " Filan mahallede bir mikrop 
yatağı ., Gibi canlı bir başlık ko
yar. Altına binlerce kişi sineklerin 
hücumile gece gündüz mücadelede 
gibi ikinci bir serlevha daha ilave 
eder ve altına da döşenir. Yahut 
baştan savma birkaç satırla şöyle 

söyler : 
" Filan mahalle ahalisinden al· 

dığımız bir mektupta çöpçülerin o 
civar sokaklarını ihmal eylemelerin
den şikayet ediliyor. Merciinin dik. 
katini celbederiz.,, 

Tabii birinci şekil ikincisinden 
ziyade tesirini gösterir. Hele ogün 
fıkra muharriri de mevzu bulama
mışsa derhal bunu kalemine dola
layarak süprüntü birikintilerindeki 
milyarlarla mikropların cinslerinden 
yaptıkları tahribattan girişerek be
lediyeyi vazifeye davet eder. Bunu 
diğer gazeteler kıskanırlar. Hemen 
en işgüzar muhbirJerini silih altına 
alarak semt semt dağıtırlar. Gaze
teciler ellerinde fotoğraf makinele· 
rile fellim fellim içi boşalmış kar
puz kabuğu, meyve süprüntüsü, ça
mur birikintisi ararlar : kıyamet ko
par. 

ikinci şekilde mesele kolayca 
hasır altı edilir. Yazılış tarzındaki 

iki şekil arasında büyük bir fark 
olmasına rağmen ekseriya netice 
birdir. Ne olduğunu, ne bittiğini 
meselenin nasıl halledildiğini yazan
lar da, yazdıranlar da bilmezler. 
Yalnız mahalleli için bir gönül ra
hatlığı vardır: " Oh 1 hiç olmazsa 
içimizi boşalttık' gazetelere yazdır
dık a ... 

Ben bu gibi hususlarda netice. 
ye bakarım. Oralara çöpçü uğru

yormu ? Uğramıyormu ? 
Bunu temin için belediye yap

tığı yeniliklere bir yenisini daha 
ilave etti. Gazetelerde görülen 
( ikaz sayha ) !arı derhal teshil 

ediliyor. Hemen onunla meş-
gul olması vazifesi icabından olan 
daire, yahut şubenin alakası temin 
ediliyor. Ve gazeteye matbu bir 
fiş geliyor, bu fişin üzerindt" " fi 
lan yerde filin mesele hakkında 
yazılan yazı nazarı dikkate alınmış 
ve şöyle şöyle yapılmıştır. 

O zaman matbuat ile belediye 
arasında mütekabil bir hürmet te
essÜN ediyor. Birisi : 

- Allah razı olsun. Hüsnini
yetle ikaz edildim. 

Diğeri de : 

- Yazdığım tesir etti ve müs
bet netice verdi : 

Diyor. Hadiseyi yazan gazete
ye de okuyucunun fikrine tamamen 
ttrcüman olmuş bulunmak itibarile 
ayrı bir tefahür hissesi düşüyor. 
Ertesi günü isterse açık muhabere 
sütununda okuyucusuna meselenin 
hallini tebşir edehilir. Yahut bunu 
isterse havadis gibi de koyabilir. 

Buna sishmle çalışmak derler. 
Müsbet neticeye erişmek çaresini 
buluıak derler. 

ilk defa olarak sesimizin bir 
makes bulacağına emin olmuş bu
lunuyoru7. 

Bu noktayı ehemmiyetle kayd 
etmek bizim için bir vazifedir. 

[ Yenitabah'tan ) 

• • 
iddialar ve 
Hadiseler 

YAZAN 
Peyami 
SAFA 

Roosevelt, bir vuruşta 
Atlantiği ikiye böldü. 
Amerikadan lzlandaya 
kadar uıao4n sular, 

birleşik dev -
kontrolü al· 

tındadır. Zaten bu saha lagiliz ge· uzla9ma sulhuna 
mileri için fazla tehlikeli değildi; razı olmıyacaktır. 
Amerika donanmasının bunları ko- Şanghay, 16 ( a. a.) - Tok-
rumak için lngiliz kıyılarına kadar yonun en iyi malOmct alan men-

gelmeyi gözüne kestirmesi bekle- balarından gelen haberlerde Tok-
niyordu. Bu kadar ileri gidemiye~ yo ile Vaşington arasında bazı 
Roosevelt, ikiye böldüğü Atlantı- anlaşma esasları bulunmuş olduğu 
ğin tehlikesiz parçasını kontrolden ve Çin meselesinin de konuşmalara 
başlıyarak ilk adımı atıyor. Buka- idhal edileceği iddia olunmaktay-
darı da lngiltere hesabına büyük sa da Çin siyasi mahfilleri hiç 
bir kazanç ve ilerisi için daha bü- bir anlaşma imkinı görmemekte 

yük bir ümit. ve Çin hükOmetinin bir uzlaşma 
Roosevelt Almanyanın Atlan- sulhuna razi olduğunu şiddetle 

tik harbini kaybettiğini söyledi. redeylemektedir. 

Ayni günde Alman resmi tebliği, Çungking mahfilleri, Çan-Kay 

şimali Atlantikte 40 dan fazla ge- Şekin bir Amerikan ajansına ge-
miden mürekkep bir düşman kafi- çen hafta yapmış olduğu aşağı. 
lesine hücum eden Alman deniz- daki beyanatı hatırlatıyorlar: 
altılarının 135 bin tonluk 22 gemi «Japon tehlikesi lanıamile 
batırdıklarını, ayrıca 11 bin tonluk zail oluncaya kadar Çin hOkQ. 
iki gemi torpillediklerini ve Alman meli harbe devam etmeğe kuar 
hava kuvvetlerinin Great Yormo- vermiştir. Ayni mahfillere göre, 

gerek iktısadi gerek askeri ba-
uth'un cenup şarkında 20 bin ton- kımdan Japon nüfuzuna istikbal 
luk U·ç tı'caret aemisini batırdıkla- d.d' · 1 1 0 için de ci ı temınat ar a bihayet 
rını haber verdi. Yine ayni günde verilmedikçe Çung . King hüko. 

Lindbergin sesi yükseldi. Meşhur meli Japonya ile Amerika arasın. 
tayyareci, lngilterenin. Yahudilerin da hiç bir anlaşmaya razi ola. 
ve Roosevelt'in Amerikayı harbe maz. lngiliz - Amerikan abluka· 

sürüklediklerini, bunun için de sından dolayı müşkil bir vaziyette 
hadiseler çıkarmak istediklerini an· bulunan japnya, bu müşkilatı 
!attıktan sonra sözlerini şöyle bi azaltmak için birleşik Amerika 

tirdi. devletine ve Çin hükOmetine ta-
«- lngilterenin vaziyeti ümit- vizlerde bulunmağa hazıtdır. 

sizdir. Hatta .Amerika harbe girse Nevyok, 16 (a.a) - Nevyork 

de müttefik orduların Avrupayı Deyli Niyuz gezetesinin Veşington 
istila ve mihver devletlerini mağ· dan aldığı bir habere göre 40 
lılp etmeleri mümkün değildir,» kişiden mürekkep bir Amerika 

Bu iddia, Alman tezinin aynı- askeri heyeti Çung • King'e hare. 
dır; Lindbergin de, başkalarının ı...;k.;.e;.;t_e_tm_;iş;..t_ir_. _______ _ 
da ağzından yeni çıkmıyor. Bu nut
kun dikkate çarpan tarafı, Roose· 

velt'in sözleriJe ayni günde söy
lenmesi ve Ajanslarla bütün dünya
ya ilan edilmesidir. 

Yoksa iki tarafın da, yalnız 
Amerikanın degil, dünyanın fikir

lerini ikiye ayıran kanaati malOm. 

Bütün hakikat, bu iddialarla, bun· 

!arın peşinden gelen hadiseler ara
sındaki münasebette saklı. 

Harbin neticesi bu hidiselerin 
altına mutlak ve son bir yekOn 
çekinciye kadar, cephe savaşluı

nın yanında bu nutuk maçlarını 

ve muhtevaları hiç değişmiyen bu 
münakaşaları dinlemekten kurtul
mıyacağız. 

[ Tasvlriefkir 'dan] 
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" Amerikan donanması 
ate9 etmeğe çıkıyor ı,, 

Nevyork, 16 [a. a.] - Nev
york Taymis gazetesi «Amerikan 

donanması ateş etmeğe çıkıyor» 

başlığı altında neşrettiği bir yazı

da, Albay Knoksun dün akşamki 
nutkunu mevzubahsederek di· 
yor ki: 

"Amerika Birleşik devletleri
nin. şimdiki siyaseti takip etmesi 
tamamiyle hakkıdır. Almalı.yanın 

lngiltereyi abloka altına almağa 
teşebbüs etmekte olması bu hakkı 
hiç bir suretle değiştiremez. Biz 
Hitleri yok etmekte lngiltereye 
yardım için belki de geç kalacak 
kadar beklemegi seçmedik. Biz ta
mamiyle lehimize olarak bunu bi· 
li yapabilmemiz mümkün olan 
bugünkü günde açıkça harekete 
ğeçmeği seçtik.» 

, 1 fe:e Nöbetci eczane J 
1 

lstikimet eczanesi 
( HükOmet yanında ) 

w 

Taarruzu 
Sovyetleri en-
dişeye düşürdü 

Ruslar bütün şark 
cephesi boyunca şid
detli mukabıl hücum· 
lar yapıyorlar 

Moskova 16 ( a.a ) -
tebliği: 

Sovyet 

Dün bütün cephenin heyeti 
umumiyesinde şiddetli muharebe
ler devam etmiştir. Cumartesi gü
nü 15 Almab tayyaresi düşürül
müştür. 10 Sovyet tayyaresi kayıp
tır. Sovyet hava kuvvetleri Ga
loş'u' Sulina ve Köstenceyi bom· 
balamışlardır. Alman-Rumen kıta
ları Odesaya hücum teşebbüsünde 
bulunmuşlarsa da bu taarruz Sov• 
yet kara ve deniz kuvvetleri tara· 
fından püskürtülmüştür. 

Almanlar cumartesi günü Es
tonyada Ôsel adasına bir ihraç 
hareketi yapmağa teşebbüs etmiş· 

!erse de bu ,teşebbüs terdedilmiş· 
tir. Düşmanın 4 nakliye gemisi ve 
bir destroyeri batırılmış, diğer 
gemileri de hasara uğratılmış-
tır. 

Rıls mukabil hücumları 

Moskova 16 ( a.a ) - Ünay
ted Pres: cepheden , gelen haber
lere göre, Sovyetler bütün şark 
cephesi boyunca şidaetıi mukabil 
hücumlar yapmaktadır. Gazeteler 
Ru• çetelerinin büyük bir faaliyet 
gösterdiklerini bildiriyorlar. Sov
yetler binlerce Alman askerinin 
öldüğünü iddia etmektedirler. Le

ningrad ve Odesa mıntakalarında 
Sovyetler şiddetli Alman hücumla 
rına rağmen mevzii mahiyetle mu
vaffakiyetler elde etmişlerdir. 

Dinyeperin şarkındaki iki kol
lu Alman taarruzu hususunda Sov 
yet salahiyetli mahfillerinde endi
şe hissedilmektedir. Bu yüzden bü 
tün kiyef mıntakası tahliyeye ma
ruzdur. 

Diğer taraftan henüz teyit et
miyen haberlere göre, Almanlar 
Perikof'a kadar varmışlardır. Bu 
Sovyetlerin Kırımla olan muvasala 
yollarını ciddi surette tehdit ede· 
cek mahiyettedir. 

Alman taggare teşekkülleri 
nin lıarekô.tı 

Berlin 16 ( a.a. ) Büyük 
Alman tayyare teşekk;;Ueri 14 ey 
lülde Dinyeper'in şarkında düş. 
man asker tecemmülerine ve top· 

Te9ki1Atın hedefi, 
köprüleri, fabri· 
kaları ve cephe 
gerilerini tahrip 
etmekl 

Bükreş, 16 (a.a.) - Ofi: Be
sarabyada gençlerden mürekkep 
ve Troyka namı altında bir tet
hişci teşkilatı keşfedilmiştir. Teş
kilatın hedefi köprüleri, fabrika
ları ve cephe ~erilerini tahrip 
etmekti. 

Bükreşte büyük bir yangın 
Bükreş, 16 (a.a.) - Bükreşin 

bir mahallesinde büyk bir yangın 

çıkarak bir kimya fabrikası ta
mamiyle harap olmuştur. Zarar 

11 milyon Ley tahmin edilmekte· 
dir. General Popesku yangın ye
rine gitmiştir. Bir çok ağır yaralı 
vardır- Yangının sebebi malam 
değilsede bir sui kast yüzünden 
olması muhtemeldir. 

çu mevzilerine hücum etmişlerdir. 
Birbirini takip eden ·dalgalar ha
linde taarruza geçen Alman tay
yare teşekkülleri Sovyet sahra top
larını, nakliye kollarını ve tankla
nı bombalayarak bunları imha et
mişlerdir, 5 yüzden fazla otomobil 
bombal-ırla ve mitralyöz ateşile 
tahrip edilmiştir. 5 top susturul
muş, bir zırhlı tren de hareketten 
durdurulmuştur. Bundan başka 6 
nakliye trenine bir çok tam isabet 
elde edilmiş, trenler durdurulmuş 
ve ağır hasara uğratılmıştır. 

Bertin 16 (.a ... ) - Alman ha· 
va kuvvetlerine mensup büyük te 
şekküller 15 eylülde şark cephe· 
sının cenup bölgesinde buJunan 
düşman kıtalarına büyük muvaffa. 
kiyetle taarruz etmeğe devam ey· 
!emişlerdir. 

Sahra lopları ve ricat eden 
kollar ağır hasara uğratılmıştır, 
iki tayyare meydanında hangarlar 
ve diğer binalara tam iJabetler 
elde edilmiş, 25 tayyare yerde tah
rip olunmuştur. Büyük asker te· 
cemmillerinin bulunduğu bir şebir 
bombalanmıştır. Büyük yangınlar 

çıkarılmıt ve şehrin istasyonu ta
mamile tahrip edilmiştir. 

Amerika, Finlandiyayı m~-
tarekeye teşflik ediyor 
Vaşington 16 (a.a.) - Ünay· 

ted Pres: Bir siyasi muharririn bil· 
dirdiğine göre, bütün tekziplere 
rağmen Birleşik Amerika Finlandi 
yay~ Sovy~tlerle mütareke akd t-
mego teşvık etmektedir. ~ 

Almanya Uzerine hava 
hUcumıarı 

Londra, 16 [a. a.] - lngiliz 
bombardıman tayyareleri dün gece 

Alınanyanın şimali garbi mıntakasında 
ki hedeflere hücumlar yapmışlardır. 

._
0 _° K_T o_R ı. Mekteplerde miyopluk meselesi 

YAZAN 
Dr. lbrahim 
Zati Öğet 

rın, hıfzıssıbhacıların 

dir. 

Miyopluk, yani uzak
tan görememek meselesi 
çok eski zamandanberi 
pedagogların, doktorla
ıueşgul oldukları bir derd-

Şüphesiz bugün tahakkuk etm~ştir k.i d~ğ
rudan doğruya sırf tahsil zorluklarıyle bır ın-

. 0 olamaz Şahsi ve bilhassa ailevi san mıy p • . 
bir takım istidadların veraset kusurlarının mı· 
yopluğun tehassülünde çok esaslı bir rolü var

dır. 

Fakat şu da muhakkatır ki böylece istida
dı tamamen hazırlanmış bir vaziyette bnlunan 
çocuklarda ancak tahsil devresinde birdenbire 
miyop meydana çıkıveriyor. Miyopluk ilkmek
teplerde pek kendini göstermez. Asıl miyop· 
!uğun inkişaf zamanı orta tahsil devresinde
dir. 

Nihayet liselerde bu arıza azami derece
sini bulur ve üniversitede de bu dereceyi ek· 
seriya muhafaza ediyor. 

!ahı, kitapların ihtimam ile tab'ı ve sair le· 
kayyüdat şüphesiz mekteplerde miyapluğun te
nakusuna yardım ediyorlar. Fakat son zaman
larda diğer bazı vesayanın da tatbiki lüzu. 

kt dır· munda ısrar olunma a 
Son kırk sene zarfında Almanyadaki mek

tep talebesi arasında miyopluk derecesi bütün 
gayretlere rağmen pek nz tenakus edebilmiştir. 

•Buna mukabil son on sene zerfında bilakis 
laveç erkek liselerinde miyopluğnn ıröze çar
pacak derecede azaldığı tesbit edilmiştir, 

Talebenin göz muayeneleri ğöstermittir 
ki evvelce yüzde kırk nisbetine varan miyop 
birkaç senedenberi liselerin son sınıf talebele
ri arasında yüzde yirmibeşe kadar düşmüştür. 

Şıı halde birtakım yeni sebep ve amille
rin bu tenakusta rolü olduğu tebarüz ediyor. 
Acaba bu sebebler nelerdir? 

Bu amillerin birinoi safta geleni: 

Liselerde klasik lisanların, yani Latince 
ve yunanca derslerinin kaldırılmasıdır. 

Doktor Vidmark ve Friç Aş taharriyatla
riyle göstermişlerdir ki mekteplerde Latince 

ve Yunanca tedrisatı bu klasik dersi ğörmiyen 
mekteplerdeki mütalaalardan ziyade gözleri 
yormaktadır. 

-lince lisanları göz uzvunu mesela riyaziye 
dersinden çok fazla yormaktadır. Bunun için 

birçok liselerden bu dersler kaldırılmış ve 
onların yerine tabiiyat dersleri ikame edilmiş
tir. 

ikinci büyük amil: 

Fazla jimnastik ve çvk spor yapılan mek
te!'l~rde .do~tor Vidmarkın tedkikatı göster
mıştır kı mıyopların adedi şayani dikkat bir 

sur~tte azalmaktadır. Bu cümleden olarak as
kerı mekteplerde miyopluk sivil liselere naza
ran d.aha aşağı bir derecededir. Bu mesele; 
askerı mekteplerde bir saatten fazla olmıyan 
ders saatlerinin talimler. beden hareketleri ve 
yürüyüşlerle fasılalandırılmış olmasiyle izah 
ediliyor. 

Doktor Jorj M .rten de ayni suretle mi
yopluğun tekamülünde beden harekatının e
hemmiyeti üzerinde dikkati celbetmiştir ve bu 

hususla Y•Z'yor ki: Buğün mekteplerimizin bir 
kısmında e an beden hareketleri ve talimlerine 

karşı gösterilen ihmal büyük ehemmiyeti haiz 
bir ~ebep gibi telakki edilmelidir. 

Odesa muhasarası devam edi
yor. Yeni gelen haberlere göre 
Rumen ordusu, bir aydanberi ka
radan muhasarası devam eden Ode• 
ıanın ilerisinde dört bat tahrip 
etmişler ve şimdi Odesaoın yakı· 
nındaki köşkler mahallesinde vÜ• 
cude getirilen Sovyet mukavemet 
hattının önüne gelmişlerdir. 

Elhasıl, Odesanın sukut ettiril· 
mesi mutlak lüzumlu ve müstacel 
değildir. Fakat Leningradın bir an 
evvel düşürülmesi ve Kiyefin ya
kında muhasara edilmesi Almanlar 
için şimdilik birinci derecede lü
zumlu ve müstacel stratejik hedef-
lerdir. • 

- Cümburlyet'ten -

ANKARA 
( Baştaraf ı ikincide ) 

Aokara'da bu «bundan sonra» yı 
sezmeğe çalıştım; her mahfele gir· 
dim, çıktım konuşma esnasında çehre
lerde mana aradım; nıhayet gördüm 
ki Ankara' da yakın bir fevkaladeliğin 
endişesine dayanan korunma müli-

hazası yoktur: Burada sadece sul
husükün_ içinde yapıcılık gayreti 
yapıcılık hareketi, yapıcılıkhümması 
hüküm sürüyor. 

Türk istiklaline ve Türk bütünlü
ğüne taarruz prensibiyle hareketi, 
çerçivelenen Türk ordusu bu işin 
sonuna kadar silah elde beklerken 
Ankara, Türk vatanının her ba
kımdan kalkınması faaliyetine asla 
fasıla vermiyecektir. l:lu it!barla 
Ankara, kasdi propagandalara sa· 
dece gülüyor ve tam bir huzur 
içinde bildiğini ve hepimizın bıldi

ğimizi tekrarlıyor: Dokunana do
kunurum! ... 

Biliyoruz ki dünya sürprizler
le doldu. Bir taraftan Mister Ruz
velt tehdit yükl1i nutuklar irat 
ediyr; diğer taraftan Alman tah
telbabirleri mal yüklü Amerikan 
vapurları batırıyor. Amma Alman• 
ya ile Amerika bili mütekabilen 
sefirler bulundurmakta, beynelmitel 
diplomatik münasebetlerin zahiri 
icaplarına uymaktadır. Hal ve va
ziyet bu iken, devam helinde bu· 
lunan ·Japon • Amerikan müzakere
lerinin bir anlaşma ile neticelen
mesi ve Amerikanın bn fırsattan 

bilistifade mihverle fili meharebe
ye gırışmesi müsteb'at olmadığı 

gibi Alman tazyiki altında F ran
sanın lngiltereye harp ilan etmesi 
de asla muhal görülemez. Ne bi
leyim; Fransa lngiltereye harp ilin 
eder, Almanya iki milyonu bulan 
Fransız esirlerini serbest bırakır, 
Fransız orduiU Rus cephesine gi
der, bir Alman ordusu da, lngil
tereye karşı, Fransız sahillerinde 
yerleşir, Fransız donanması Alman• 
lar tarafından kullanılır. 

Yahut bu kış, şarkta, cephe 
ve siper harbi başlar; Almanya da 
Rusya kadar yorulur, yıpranır; 
bu yüzden işgal altındaki arazide 
yer, yer baş kaldırışlar belirir, Al· 
manya müşkül duruma düşer. 

Bütün bunlar «kabil olmıyan 
ihtimaller» değildir. Bu ihtimalle· 
rin, şekillerine ve derecelerine gô· 
re, bütün dünyaya; o meyanda da 
bize tesiri muhakkak olduğu için 
kiyasetli siyasetimizin de dikkat 
ve basiretten, bir an için olsa~, 
ayrılmıyoruz. Ankara mütemadi bır 
uyanıklık içinıle, sakin ve mü•te· 
rih, çalışıyor; milli birliğe yaslan•: 
yor ve sadece kendiıine, kendı 
varlığına, kendi bütünlüğüne, ken· 
di kudretine güveniyor. 

MalOm a; kuvvetlinin dostu 
çok olur... • 

• • 

Orta ve lise tahsil devrelerinde miyoplu
ğun başlamasından kitapların basılış tarzının 
dershanelerin gilndüz ve gece ışıklandırılması 
meselesi mübimmesinin, mektep sıra)arıoın ço· 

cukların yaş ve boylarına göre inşası şeklinin, 
çocukların okurken yazarken aldıkları vaziye· 
tin, kag"ıtların renklerinin parlak veya mat 0 • 

lup olmamalarının çok büyük dahli ve tesiri 
vardır. 

Doktor Friç dokuz lisede şu neticeleri 
kaydetmiştir: 

Bütün bu müellifler ile bera"er biz de şu 
kanaatteyiz ki mekteplerde miyopluk denilen 

derde karşı mücadelemizde gayretlerimizi yal- Harp malzemesi mUş· 
nız mektep binalarına, kitaplarına basr vo tah· terek lm•litı 

Ve bu büyük sıhhi ve içtimai bir mesele
dir ki tafsili birkaç makaleye mütevakkıftır. 
Bizim bugün mevzuu bahsetmek istediğimiz 
nokta şudur: 

966 klasik dersi gören talebede yüzde 
18,8, 1,665 modern tedrisat. gören talebede 
yüzde 13 nisbetinde miyopluk vardır. 

Keza son sınıf talebesinden klisik tedrisa
tı takip eden 138 talebeden yüzde 15,9 unda 
miyop meycud bulunuyordu. 

Şüphesiz klasik derolerin mütelaasından 
..1---····-'-'' 

te.bit •dil- .,.,..._, • ıurreırlnC:f ... 
b~rı vakae 6•lmehe oı.. ı.eroı. 

sis etmemeliyiz. Stokholm: 16 [a. a,] - Lond· 
Ayni zamanda mütal8aları iılih etmek, radan öğrenildiğino ~öre,A h.a~p 

tedris maddelerini ve usuUerini a-ençliğin kuv- malzemesinin müşterek ımalatı ıçın 
vetlerine uydurmak lizımdır. Nıhayet çocukla- yeni bir pliin huırl~nmıştır. ~u 
rımıza sevki tabiilerinin daimM arttıtı oyunları planın tatbikine Amerıka ve lnırıl• 
bilhHsa teneffüs saatlerinde açık havada tat• toreden başka Sovyotler Birliif 
bik etmekten hiç bj( &ımıp .«.ar" Ju.J~~·ınıı .... -·ı.... 1 a.... C' Lgı t ·• cJ. 

r. a ar-: '-------~~ ~ •• .., ,.. 
dDl4 r 6ropu B;ı•~tolc, Mio•I& ve çevir.a:u.ı olıcak • 
.s~-. .. 
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f Yaziık sıneiliacia~t 
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BU AKŞAM 

Aşkın, Müziğin, güzelliğin mucizesi 

Melvyn Douglasın 
En güzel filmi 

~~H NE Kadın! 
Maazzam aşk ve gençlik şaheseri. 

il 
Kalpleri Türk Müziğiyle mest eden gönülleri aşka bağlıyan se· 

nenin en büyük TÜRKÇE sözlü ve Şarkılı filmi 

l~I Bir Türke Gönül Verdim l~l 1 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••• 

En güzel TÜRK şarkılarıgle süslenmiş mevsimin 1 
en güzel Türkçe Sözlü Filmi 

Pek yakında... Pek yakında .. 
Senenin en bügük şaheseri 

tlv Sarajevo Olt 
İLAN 

Adana Askerlik dairesi Satın alma komsi
yonundan : 

1 - Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı dört kalem er• 
z:ak hizalarındaki günlerde kapalı zarf usuliyle eksiltmeleri 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin muayyen gün ve saatte Askerlik dairesi 
Satın alma komsiyonuna müracaatları ile teklif zarflarını iha· 
le saatindeu bir saat evveline kadar komsiyonda bulundurma· 
ları ilin olunur. 

Cinsi Miktarı Toplu tutarı İlk teminatı İhalesi Saati 
Ton Lr. Kr. Lr. Kr. 

Şeker 19 
Bulğur 40 

9500 00 713 
8800 00 660 
9200 00 680 
5000 00 225 

00 2-10-941 11 
00 2.10.941 16 

kurt fasulya 40 
Mercimek 25 

00 3.10.941 10 
00 3.10.941 16 

17.19.23,27 1227 

ASRI SINIMAC.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Suvara 
9,15 

...................... 
f~I Constance 

................ : 
Bennet'in l~i ................ : ...................... 

Şaheseri 

L Madam Ve şöförü 1 
Fransızca Sözlü fevkalade eğlenceli 

KOMEDi 

İLAN 
MUnakalat Vekaletinden ; 

Tarsusta yaptırılacak istasyon binası inşaatı kapalı zarf 
uıulile ve vahidi fıat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu 
inşaatta döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece 
verilecektir. 

1· Bu işin muhammen bedeli (60000) liradır. 
2- İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı D.D. 

yolları Ankara ve Adana veznesinden (300) kuruş mukabi
linde alabilirler. 

3- Eksiltme 3.10.941 tarihinde cuma günü saat (16) da 
Ankarada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 
birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektup
ları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün 
aaat (15) e kadar Komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

a) (4250) liralık muvakkat teminat 
b) • 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile Bu 

işe mahsus olmak üzere münakalat vekaletinden alınmış eh· 
liyet vesikası, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 
ıekiz gün evvel bir istid'a ile Münakalat vekaletine müra· 

1239 17 1Q ?124 

1 

BUGON 

İLAN \ 
Maraş askerlik Satın Alma komisyonundan: 

Miktarı Muhammen bedeli lık teminab 
Cinsi Çift Lr. kr. Lr. --

Fotin 7500 60.000 00 4500 00 
Yemeni 7500 30.000 00 2250 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 7 500 çift fotin 
ve yemeni 26-8-941 den 26-9-941 tarihine kadar pa· 
zarlıkla ihalesi vapılacaktır. 

2- İsteklilerin heıgün Maraş askerlik şubesinde Satın 
alma komisyonuna müracaa·ları ilan olunur. 

4·9·13-17 1207 

S~attçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlan, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubal, 2Magıs,1 Ağuslos,3/kincileşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 .. 1000 .. - 3000 • .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
~ .. 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 .. - 2000 . .. 

35 .. 100 .. 3500 . .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 .. 20 .. - 6000 . 
" 

TUrklye iş Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz ,aynı 

1 
1 

Ankara yüksek 
teknik okulu 

17 EylOI 1941 

( Başlara/ı birincide ) 
mühendisleri yetiştiren bir inşaat 

fakültesini; 2- Elektirik makine· 
leri tesisatı, elektrik nakil ve tev· 
zii; telğraf telefon, ve rodyo işle· 

rinde çalışacak elektrik mühendis 
lerini; makine, motor, tayyare ve 
gemi inşaat mühendisleri yetiştiren 
bir elektro mekanik fakültesini· 3 • 

(erini yetiştirecek bir senai kimya 
fakültesini; 4 - memleketimizin 
muhtaç olduğu maden izabeıi, ma· 
den inşaat ve işletmesi ve maden 
cilikte kullanıian makinelerin mü· 
bendislerini -yetiştirecek olan bir 
maden fakültesini ihtiva edecektir. 
Bu müessesenin vazifesi bir tarif· 
tan memleketimizin muhtaç olduğu 
mühendisleri yetiştirmek olmakla 
beraber bilhassa memleketimizi ala· 
kadar eden sahalarda veya umumi 
teknik ve ilmi sahalarda araştırma· 
lar yapmak olacaktır. 

Muhtelif branşlarda kimya endüst 
risinin talep ettiği kimya mühendis 

1 GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1·15 

i B A 
I B A 

1 B A 

1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

Madeni eşyayı parlatır 2 -

İBA-3- Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

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

No. 99 1167 

1 

Adana asliye 2ı nci 
hukuk mahkemesin
denn: 

ve masarifi muhakemenin uh· 
lesine tahmiline «temyizi ka
bil olmak üzere» 4.6.938 ta· 
rihinde karar verilmiş oldu
ğundan tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Adananın Saracan mahal
lesinde oturan Hüseyin oğlu 
Mustafanın Reşat bey mahal· 
lesinde iken halen ikametga
hı meçhul Ahmet kızı Yadi
gAr aleyhine açtığı ihtar dA-

1255 

Zayi Şahadetname 

zam•::~::•••~::::::• ::;::::~; :ı: 
Dr. Süleyman ; 

Kunt81p '. 

vasının yapılan duruşması so· 
nunda müddeaaleyhin tarihi 

hükümden itibaren bir ay zar
fında kocası davacı Mustafa. 
nın evine dönmesi lüzumuna 

Adana İstiklal mektebin· 
den 1936 senesinde almıf 
olduğum şahadetnamemi ztıyi 
ettim. Yenisini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığ.nı 
ilin ederim. 

Sucu zade mahallesin· 
den Derviş oğlu Bah• 
ri Dilmaç 1244 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 -·------Toprak Mahsülleri , __ ,~------------""!. 
Ofisinden= 
Sayin müstahsilleri-

ı Refika Recep 

. . 1 Adan;üru;k~"Yurdu 
mızın nazarı ı 

dikkatine Yeni sene Talebe kay-
dına başlamıştır. Kayıd ve 

Ofisimizce aşag" ıdaki ev· k b 1 a u şeraiti Bebekli Kili-
saf ve kaliteyi haiz yeni se- se sokağındaki Biçki Yur· 
ne mahsulü pirinç ve fasul· dundan öğrenilir. 
ya mübayaasına başlanmış 1-15 1206 
olduğundan keyfiyet ilan ı •---------·-
olunur. 

Ekstra kısmı kuruş 

Yerli ve Maraş pirinci 27 
Fasulya 'çalı cinsinden 17 

Kalite değiştikçe Hatlarda 
tenzilat yapılır. 

16-17-18 1237 

-----------
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROC!.U 
Baııldıiı yer ı [ BUGON ] 

Matbaaıı -Adana 

I K'' .. b t d'' opru e onarme o-
şeme ve parke kaldı

rım inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1- Seyhan vilayetinde Cey· 

han köprüsünün betonarma 

döşeme tecrit ve parke kaldı
rım inşaatı (26,800) lira keşif 

bedeli üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. 

2· Eksiltme 1.10.941 tari
hine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 de Nafia vekaleti şo· 
se ve köprüler reisliği eksilt
me ve artırma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak 
Nafia vekaleti şose ve köprü· 
ler Reisliğinden (134) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 

Bu evrak Seyhan Nafia mü

dürlüğünde de görülebilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek 

için isteklilerin tatil günleri 

hariç olmak üzere eksiltme 
tarihinden en az 3 gün evvel 

bir istida ile Nafia vekaleti
ne müracaat ederek bu gibi 
işleri yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası almaları la• 
zımdır. 

5- İsteklilerin Ticaret oda
sı vesikası ile (2010) liralık 

muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı artırma 

ve eksiltme kanununun tari

fatı dairesinde hazırlıyacakla
rı kapalı zarfları ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon re• 
isliğine makbuz mukabilinde 
Aermeleri muktazidir. (6612) 

17 .20.23.26 1238 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektlil malQmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu

sunda sayın okuyucu ve mUtterllerlmden aldıGım yUzlerce mektup ve 
yapılan •ifahl mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstlfadelenmeslni temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlıGı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla lsimlerlnl yaz· 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz • 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 


