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l•ta•Joı'I c.ddftl • Adan• 
Te~ ıf1:1 ı 1!9· ft'•t• Jf. 48 Korsan zırhlı --

Ey 1Q1 
Abone ı Yıllıtı 14, Altı 

•Jhlı 7 Lira, ayhlt 1,29 Kr. Alman cep kruvazörü Graf Fon Şpe

nin IOn günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman. Pok yakında « Barün • sil· 
tunlarında 

1 9 41 lı&n ta~da,. Ilı 
Yıl 1 2 No, 326 urarıa,ıırılır. 

\, "'V•t:ı S Kuru.tur .J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Başvekil Dr. Klodyus'u kabul etti • 

Maarif vekaleti merkez teşkilatı genişletiliyor Ankara 19 (a.a.)- Başvekil Dokt·lr Refik Saydam bugün saat 11 
de Başvekalette Alman ticuet heyeti reisi, Orta elçi Doktor Klodyus'u 
Türkiye murahhas heyeti reiai Numan Menemencioğlu ile birlikte kabul 
etmiştir. 

Ankara 19 (a.a.)-- Alman tic•ret heyeti reisi Orta elçi Doktor Klod· 
yus bugün saat 16 da refakatında elçilik müsteşarı Klaybu olduğu hal· 
de Atatürküo muvakkat kabrini ziyaret ederek muhteşem bir çelenk 
koymuş ve Ebedi Şefin manevi huzurunda ej'ilmiştir. Mesleki öğretim 

müsteşarlığı -Italgan harp 
gemileri 

• • 
• • 

• .. 
Mealekt ve teknik öğretim iş· 
lerlnl tedris ve murakabe için 

yeni bir mUate,arlık ihdas 
olunuyor 

•• 
• • 

Bulgar bayrağı altında 
Bogazlardan geçirilcekmişl , ______ .... _ 

Ankara 19 ( Hususi ) - Maarif Vekaletince hazırlanan yeni 
mın tatbikatına derhal geçileceğinden Maarif Vekaleti merkez 

Londra 19 ~ a.a. ) - logiliz 
hüknmeti, Bulgaristanıo ltaiyao 
gemilerinin Bulırar hayratı al· 
tında Boıraılardao ıreçmek mü: 
saadesioi istiyeceıi'i hakkıodakı 
haberler bahıinde biç bir teyide 
malik deiildir. 

prorra 1 k · 1 · ı 1 ' b t · b teşkilatının da buna mütonazır o ıra ıren •ş etı mes ıca e mış, u 
l 

hususta da bir kanun layihası hazırlanarak Meclise verilmiştir. Bu la. 
yiha ile Maarif Vekaletinde «Mesleki ve Teknik öğretim Müsteşarlığı 
unvanile ikinci bir Müsteşarlık daha ihdas olunmaktadır. ~u M~~t•ş~r, 
Vekilin talimatı dairesinde Vekil namı~a mesleki ~~ teknık o~retım 
işlerini tedvir ve murakabe tdecektir. Layihanın dıger maddesıle ye. 
ni Müstetarlıia bağlı olmak üzere : . . 

Röyter'in diplomatik muhabiri, bıı 
hususta lnıriliz ooktai nazarının 
çok sarih olduiunu söylemekte: 
dir. Bu noktai nazar tudur kı 
bu mahiyette herhaoıri bir le· 
ıebbüs, Mootrö mukavefeoameıi 
hükümlerinden kaçamak ıuretile 
kurlulmaia matuf bir tabiye o 
lacaktır. loıriltere, Bulgaristanla 
harb halinde bulunmamakla be· 
raber, mihver, montrö muka -
veleoamesinin ırayri mnhariblik 
hükümlerini ileri süremiyecektir. 
Çünkü Bulıraristan, halen, in. 
gilterenin en az iki müttefki ile 
yani Yoguslavya ve Yuoaoistanla 
harp halinde bulunmaktadır. Bu 
terait altında, mihverin bu tarz· 
da Montrö mukavelenamesinden 
kaçamak yolile kurtulmak için 
yapacağı her türlü telkinat' bu 
mukaveleoameden dogan vecibe. 
fer hakkında daima mes'uliyet 

ı - Mesleki ve teknik öğretim teftış heyeti, 2 - Erkek teknık 
• • t' u-d·u· rlüıı· ü 3 - Ticaret öğretim müdürfütü, 4 - Kız tek· orreımm , . ...... . 
nik ö • Mtim müdürlüğü, 5 - Mesleki ve teknık ogretım yapı ışlerı 

müdü~lüğü, 6 - Mesleki ve teknik öiretim teknik büro müdürlüğü 
7 _ Mesleki ve teknik öğretim muamelat tefliği de teşkil olun~ak· 
ta ve bunların vazifeleri gösterilmektedir, Bu layihanın müstacelıy~· 
tine binaen yarınki Meclis heyeti umumiyesinde muvakkat bir encu· 
mene havale edileceği anlaşılmaktadır. 

Kütlü ve koza f iatları 
1 ltalgan 

B e 1 e d i y e r e i s i m i z j n ( Bugün ) e b e y a n a t 1 kinini ıröstermiş olan Türk hü· 
kümelinin muhalefetile karşılaıa· 

P·ıyas~a-- ya beyaz :a~~Ha1~!i;~:d·rd~o!~~:,~::~~ 
için barem 

donanmasından bir filo 

T. et ve Sanayı Odası heyetiyle Pamuk 
ıcar I h . d" 

ihracatçıları Birliği dare eyetı un 
çıkarılacak ticaret vapuru haline 
getirilen ltalyan Tarvisio petrol müşterek bir toplantı yaptılar 
ııoudtlne pılotaı kotayhklarını 

Un Ç 1 ka rl 1 a Ca k :a~:~;i::li:e~:;::~~~isi::r::; !çel liat müral<abe komisy'oau J 
riyasetinin, Ticaret Vekiletinin 
talebine atfen, yazdığı tezkerler 
• . du-o Adana Ticaret ve 
uzerıne k lh 
Saoayı Odası heyetiyle Pam~ • 
racatçıları Birliii idare heyetı saa~ 
ıs te Ticaret Odasında müştere 
bir toplantı yaparak kütlü ve koz~ 
flatları için aşağıdaki iki Baremı 
te1blt etmiştir: 

Yaz kilo kütlüden çıkan 
pamuk 

Fiat 
Kilo Kr. S. 
32 25 29 
33 26 
34 26 45 
35 26 57 
36 'l:1 07 

27 65 37 • 
güz kilo koza esasına go· 
rt1 tesbit edilen Barem: 

Kilo Kr. S. 
6 12 85 
6,300 13 33 
6 500 13 66 
6'800 14 15 
. ' 14 48 7 
7 200 14 81 
B~ou müteakip ayrıca toplanan 

Ticaret Odası idare heyeti, ?~anın 
1942 yılı kadro ~e . bütçrsını tet· 
kik ve kabul etmıştır, . .. . 

Buna göre gelir gıder buçtesı 
2l 375 liradır. Kabul edileo bütçe, 
yakında tasdik için Ticaret Veki· 
!etine göndrilecektir. 

Mühendis 
mektebi 

Tek n 1 k okuluyla 
beraber Maarif Ye· 
klletlne devrolu· 
nuyor 

Ankara 19 [Hususi muhabiri
mizden] - latanbul'da bulunan 
yükıek Mühendis mektebiyle tek· 
oik okulunun Maarif Vekaletine 
devri kararlattırılmış, bu husustaki 
kaoun layihası meclise sevkolun. 
muştur. Bu liyihalırın alakadar 
encümenlerde müzakeresine başlan· 
mıştır. Önümüzdeki hafta içinde 
kanuniyet kesbedeceği tahmin olun· 
maktadır. 

Bu iki mektepten başka, Ziraat 
Vekaletine bağlı bulunan ve Zira· 
at, Baytar, Orman faknltelerioi ih. 
ıiva edeo yüksek Ziraat Enistitü
ıüoün de Maarife devri etrafında 
tetkika- IYapılmakta olduiu baber 
verilmektedir· 

bir sarih talimat gönderilmiş A 1 1 • bolonmamalka beraber lnıriliz man ar :====:.-.rı hüknmetioin noktai nazarından _ - Halkın beyaz ekmeğe re§betlnl kar9ılamak malnmattar tutulduiu bilinmek. 

~~itaya ıçın Foronı~·~~~d~•~h~•~4~0~ç~u~v~a~ı~t~e~z~ıa~u~n~~v~e~rı~~~I~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~ 
ve Kiyef'i Ekmek fiatı 14,5 ~kerı ~azi~ 

a1d11ar kuruşa düşecek AtlantikteAmerikan 
yeni buiday unundan yapıl· 

Berfin 19 (a.a.) - Fevkalade mış beyaz ekmek, dün 17 kuroı· K t ı •• •• T • • 
Alman tebli: 1 n satışa arzedilmiştir. on ro unun es 1r1 Bugün bildirilen muhasara ha· a Fakat, dün sabahtan itibaren 
rekitı, Ukraynanıo merkezi Kiyefe k k satışa • çıkarılır çıkarılmaz 
kartı hücumu da ihtiva etmekte e me I da nazarı dikkatı celbeden B ""d h l - -
idi. Dinyeperin garp kıyısında kuv. Furıın ar bu hal •"• m .. U ••Q Q en,,,..in /ngilferege gardımı ÇOk Vetll. ıurette tanzim edilmi• istih· bir tehacüm olmuş ve d , b k k 

• k aer saatlarına kadar e· f f • • k kamları cüretkir bir tarzda yaran a şamın 6 
.. uyu ur, a l neficesinı ıse anca zaman kıtalarımız Kiyef şehrine girmiş. vam etmiştir. ·d ) •• k 

( Devamı ikincı e gosfer f • !erdir. Bu sababtanberi Alman _ ece lr • 
harp bayraiı Kiyef kalesi üzerinde •• •• •• --. 

dalgalanmaktadır. Ankara yuzucu- Birleşik Amerika Bahriye Na· değiştiremiyecektir. manlara kat'i ıurette maıi'IOp ol· 
Berlin, 19 (a.a) - Alman or· zırı Albay Knosk, 15 eylnlde, A. Almanya ile Birleşik Amerika maları ihtimalidir. Birletik Ameri· daları fevkalide tebliği: }erİ geliyor merikan Birliğinin içtimaında be· arasındaki münasebetlerin birden· ka büknmeti bu ihtimalden o ka· 

Kremençug civarında ve Dinye· yanatta bulunarak Amerikan do- bire gerginleşmesine sebep olan dar ürküyor ki önüne ıreçmek içie 
peri ııeçtikten sonra timali şarki Yarın yUzme havıı· nanmasının 16 eylnlden itibaren hadise görünüşte, Ruzvelt'in nut· icab ederse harbi bile ıröze ala· 
istikametinde ileri hareketlerine zıında dostluk ve . «Amerika kıt'asile lzlanda adası kunda beyan ettiii gibi, lzlandaya caktır. Çünkü logiltere mağlOp O• d

evam eden Alman kıtaları Harko· f U abaka· ıuları arasınd d · · 1 Al k b d göster m S . a enızı geçen ve aid Amerikan posta1101 nakleden» ursa, manyaya artı arpe e• vun 120 kilometre cenubi &arbi. k ıcar ve · k A k 

" ları vapıleca ıare anunu mucibince sev· Greer adlı Birletik Amerika muh· vam ddebilmek için meri a en ıinde Poltavayı zabtetmişlerdir. a d kedi! h 1 1 · 
Ô . • . . • e Be en . en amu e erı taşıyan gemileri ribinio «&üpeaündüz lzlandaya do.P. ehemmiyetli bir istioaddan mahrum B 1. l9 ( ) Al k 1 ı ğrendıgımıze gor • •

1 
h d 6 " " 

er ın a.a. · mao 
1 

a arı b"I · yüzücu e· ımaye e eceiini ye tesadüf ede. rü yol alırken ve Groenlandıo ce- olacaktır. 1 d L · d · fhk"m terbiyesi Ankara o gesı • b • • · d 
18 Eylü e enıngra 

15 1 

a • riyle dostluk ve gösteri musa ~ cegı enizüıtü ve denizaltı kor• nub doiusunda bir mıntakaya ver• Gerçi lngilterenin maj'IOb ol· larına karşı hücumlarına tam mu• kaları yapmak üzere bugün şehrı· ~~n.larını zapt veya tehrip edece. mişken » bir Alman denizaltısının ması Birleşik Amerikanın ıferhal 
valfakiyetle devam etmişlerdir. Bir mize geleceklerdir. Müsabakalar gını ~ söyledi. Birleşik Amerika taarruzuna uiramasıdır. Bn müna• madlnb olması demek deiildir. Bu. 
Alman piyade Tümeninin ~arek~t yarın yüzme havuzunda yapılacak Bahrıye Nazırının bu ıözleri, Cum- sebotle daha diğer Amerika ve nuola beraber Birleşik Amerika, 
sabası olan bölgede mühım bır ve 100, 400 metre aerbest, 100 h.ur Reisi Ruzvelt-in 12 eyini nut• Panama harp ve yük gemilerinin, bu harbin neticesinde Avrupa ve 
nokta zaptedilmiştir. metre sırtüstü, 200 metre kurba· kıl~ ;Alm~n ve ltalyan harp gemi. muhtelif zaman ve yerlerde Al· Doıi'u Asya pazarlarını kayboderae 

Alman piyade kıtaları civa· ·alama şeklinde olacaktır. lerının, hımayesi Ameri~anın mü· manlar tarafından tecavüze uj'ra. iflas eder ve hatta mahvolabilir. 
rda harekatta bulunan teşekkül· ır Atlamalar, Türk Bayrak yarışı, dafaası için elzem olan •u 'ara gir· dıklarını Ruzvelt söylemiştir. Kon· Bu aebeble Mihverle Japonyının 
!erle irtibatı temin edebilmişler· su topu oyunu da progranıda yer dikleri takdirde, V AzAN bu harbde ga. 

dir. Sovyetlerin hücumları tarde- ı~a~l~m~a~k~ta~d~ı~r.;::;::7,:;=;=~~=ı batırdıkları için lib ırelmemele· 
dilmiş ve düşmana kanlı zayiat ver. Amerika donan· m kliGeneralH. Emir Erki/et rio~ bütün kav· dirilmiştir. I" .. d f aaya masına verdiiini e • vetıle çalışmak· 

Berlin 19 {a.a) - Rus cephe· Mil ı ın u a bildirdiği emrin tatbikatını resmen dine ve himayesindeki bir memle- tadır.Çünkü Almanya, ltalya ve Japoıı 
sinin cenup mıntakasında here kit h • t ve filen başlandığını göstermektedir. kete ait harp veya ticari gemile· yanıo neticede ıralib gelmeleri lorili• 
muvaffakiyetle devam etmektedir. fevkalade ta sısa Ruzvelt'in bu seferki outlr.u Al· rinin mükerrer surette tecavüze uğ· imparatorluğunun datılmısı, bunun ve 
17 Eyini de cereyan eden muhare. manyaya karşı o kadar sert olmuştu radıklarını gören her devletin öf. Holandanın müstemlekelerinin Mih· 
belerde bir Alman piyade tümeni. Ankara 19 ( Hususi muhabj. ki, bunu ancak harp halinde bulu· kelenerek hatta harbi bile göze ver devletleri arasında takıim edil• 
ne mensup teşekküller mühim bir rimizden ) - Milli Mü,lalaa ~ e- nan devletler birbirine söyliyebi. alan en şiddetli tedbirlere teves. meıi Ye nihayet Birleşik Amerika• 
mevki zıptetmiş ve bir demir yo· kileli 1941 mali yılı! dbütçhes~ne lirlerdi. Almanya ve Birleşik Ame• ıül etmesi pek tabiidir ve Ameri· nıo bütün Asya ve Av;ufa tica::ı· 
lu hrttında münakalatı durdurmoş· 83 mı'lyon lira fevka i e ta sısat rika biribirinı'n eskı' rakı'bı'dı·r. Ge· Ş k d !erile beraber Filipin a 

1 
arını .. 

ka da böyle yapmıştır. 11 a ar Okyanuslardaki nüfuz ve üıle.tı!'1 tur ver·ıımesi hakkındaki kanun !iyi· b- "k h b' d" d- - 1 k'' • BI 1 'k A 'k h B rın 
. Cenupta harekitta bulunan çen uyu ar ın or uncu yı ın· var ı eırer r qı merı a ar. kaybetmesi demektir. unun k ıİa· 

bir tümen bir nehri geçmeie mu. hası :oeclise gelmiş ve alakadar da Birleşik Amerika Almanyanın be seyirci ve bitaraf kalmak iste- Amerika, bu harbde tarafsız . a 
vaffak olmuştur. ı;;;;;e;;;n;c;;;ü;;;m;;;e;::;n;::;le;r;e;~;e;::;v;::;k;::;o;;;lu;o;m;;;u;ş;::;tu;r;::;.;;;;;;;;; ll mağlnbiyetini temin için kırka ya• seydi, ıüphesiz bitaraflık kaideJe. maz ve Atlaotik harbinin lnırjt•~~ 

Sovyetler mükerrer hücumlar 1 kın tümeni Fransaya naklederek riodeo avrılnııyarak Almanya ile aleyhinde tiddet ve dehşete ev B ti h 1 · · B kendi ar&ıında bir hidise çıkma••· mına ae,rirci duramaz. . , 
Yaparak Alman kıtaların.ın kurduk· U gece yarısı sea e· harbe filen müda a e etmıştı. U• 

13 
EylOI tarihli Cumhurıyet te h k i 1 1 1 1 k · B. l ·k A 'k ·ı Al aoya na meydan vermezdi. . ı ~ afı•tı· !arı köprü baılarını ta rıp etme r n z ger 8 aca sınınız guo ır eşı merı a 1 e m Fakat mesele çolr. daha dona· çıkan yazımızla an atma,.a ç •. 1 

1 d S Bu hece saat 24 ten itibaren arasında reımon ilin edilmit bir ili ıı· ımız j'ibi Atlantik harbi bir dooız teşebbüsünde bu unmuş! arsa .~ kilov harp hali yoktur. Fakat harbin ilin dir ve Amerikayı baırüo on md • malzeme harbı.dir. Almanların ııar•· b • t uz arı pus r• kı• ıaatıoın tıtbikıoa bqlıoacak· 1 1 " k d r var ı • d i 
yellerin ütun aarr • • t • edilmesi Almaov. a ile Birleşik A. hiş karar arı a ma,.a a a • ıl lnııiliz ve lnırill• bizmetın • D tir. Muhterem okuyoculuımızı, bu 1 ·ıı · Ati otllr. ,.~ ) tiilmüıtiir. üımana aırır zayıa merika araaında timdi Atlaotikte rıo uıl ıaik nırı erenm a • ( 0.Hmı il#Jnı-fl verdirilmiş ve köprü bııları geoit· ıeceyarısı natleriııi bir ıaat r•ri meveot vaalyeti berbalde pek fa.ıa 1• faalaıil• .,1ı...,..1ı b11rada Al• .ı--~-
letilnıiftir. almalarını hatırlatırız. -··-ou or-

-· - •••seırrncrq.. daf•r 'ropu Bi,•l.i•tolc. Alio
9

1c v., b~rİ VDkD• ••lm•Jcte oJ•n .,.r04: S .. o/eo•lı MV.qlar; N 
ffDlf edjf. - . 
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2 BUGON 20 Ey!QI 1941 

1 M<eır@lk0o lb>~lhlü~D~ır ' · l ··••*•••·~-.; •• *'*•+A 

1REALiTE1 tf 

Televizyon harp Alaturka Müzik 1 Birinci teşrinden itibaren piyasaya beyaz 
un çıkarılacak 

silahı olabilir 
-

ı,ınde Halkı tenvir 
televlzyon __ --ı 

_R_a_d_g_o-dan da daha fazla 
imkanlar t1erir; çünkü işit· 
mele bir de görme~ !llive 
olıınıınca sözün tesırı çok 
daha kuvt1etli olur. 

L:::.::...::.:::..:..;__--:-~--

Büyük Britanya, halk için te. 

levizyon neşriyatı yapan ilk 
memlekttir. Televizyon Britanyada 
icat edilmiştir ve diğer hiç bir 
memlekette orada olduğu kadar 
inkiıaf ettirilmemiştir. Harbıo de
vamınca televizyon neşriyatı dur
muştur, fakat bu sabada ilmi araş· 
tırmalar devam etmektedir. 

Harpten evvel Britanyada te
levizyon ahizelerinin mikdarı, dün· 
yanın diğer yerlerindeki ahizelerin 
yekOnundan daha fazla idi. Tele· 
vizyon bugünkü fennin yeni bir 
ıubesidir. Uzun, yorucu bir tec
rübe devresinden ıonra tekemmül 
ettirilmiş bir şekilde ortaya çılı.a· 
rılmıştır. Televizyonun inkiş~lı, 
büyük inkisarlara ra&'men lngiliz 
ilim adamlarının gösterdiği yorul
ınız mesainin neticesidir. 

Televizyon neşriyatı istikamet 
tayininde çok işe yarayabilir; bu· 
nun için binlerce televizyon ahi· 
zesi, ıahipleri tarafından harbin 
devamınca kullanılmamak üzere 
kapatılmııtır. Televizyon, bir harp 
ıilibı olarak büyük bir ehemmiyet 
kazanabilir; şimdiki halde, harbin 
başlangıcından beri bu sahada 
kaydedilen ilerlemeler hakkında 
pek fazla bir şey söylenemez. 

1914 harbinden evvel telsizle 
neıriyat, halk nazarında bir kaç 
teLnil< adamının şahsi bir mera· 
ILından ibaretti. Radyo neıriyatı 
mevcut deiilr!i, Harp seneleri zar· 
fında Britanyada ilim adamları ta· 
rafından başarılan muazzam teknik 
ilerlemeler, sulhün akdinden kıH 
bir müddet sonra radyo neşriya· 
tını mumkün kıldı. Bu ilim adam· 
!arının teknik üstünlügll bu yeni 
kbaoa brıtanyaya en Ön mevkii 
temın ettı ve o umandanberi de 
bıı mevkı ruuhafaza edildi. Dikkate 
deier diğer bir nokta da, elde 
edilen başarılardan herkesin istifade 
etmesine müıaade edilmesidir. 

Halkı tenvir hususunda tele· 
vizyon, radyodan da daha fazla 
imkinlar verir; çünkü ifitmeie bir
de ~örmek iliveı olununca ıözün 
tesiri çok daha kuvvetli olur. Ba· 

günkü harpten evvel yapılan le· 
rakki büyük olmakla beraber, le· 
levizyonun hali. mahzurları vardı; 
mesela, müraile fazla ağırdı. Stud. 

yo haricinde cereyan eden hadi
selerin televizyonla neşri, ayni mih
ver üzerine içiçe geçmiş ,iki niiıı.il 

hattan müteşekkil bır kablo vası. 
taıiyle mürsileye nakledilirdi. 

cak onun mesaisi neticesinde 
mümkün oldu. Bir regmi, gazete 
fotoğraflarında gördüğümüz nok
talar gibi binlerce kiôçücük nokta 
halioe koymak, bu noktaları bir 
saniyenin 1 25 i nisbetinde fası
lalarla neşretmek ve sonra bunla· 
rı tekrar muhtelif ışık ve gölge 
derecelerine çevirmek, azim tek· 
nik meselelerin hallini icap ettiri· 
yordu, Bu ite ilk girişenler, resmi 
makamlardan gayet az teşvik gördü 
ler; henüz tamamiyle inkiıaf etme. 
miş yeni bir icat için halkın para
sını israf etmekten çekiniliyordu. 

Bütün bu zorluklar o kadar 
muvalfakiyetle bertaraf edildi ki, 
nihayet muntazam televizyon , neş
riyatı için ta~sisat verildiii zaman 
elde edilen neticenin mükemmeli· 
yeti bütün dünyayı hayrete düşür· 
dü. Televizyonla verilen resimler 
bir sinema filminin resimleri ka· 

dar berrak ve vazıhtı. Gayet da
kik ve mudil bir cihaz olan ahize
nin nasıl kullanılacağını, birkaç 
düğme çevirmesini becerebilen her 
hangi bir • kimseye bir dakikada 
öğretmek kabildi. Tiyatro temsille
rini, Sinema filmlerini, kabarelerde 
ve diğer eilence yerlerindeki proğ. 

ramları olduğu kadar Kralın taç 
giyme merasimini ve tpor hadise· 

!erini de yakından görebilmek için 
yapılması icap eden iş bu kadar 
basitti( Koltukta oturarak tenis fi. 
nal maçlarını, sahada en pahalı 
'l'evkiin bile temin edemediği de· 
recede yakından seyir, veya bir 

futbol maçını (teleskop vasıtasiyle) 
tribünlerde deiil de oyuncuların 

yanında imiısiniz gibi bütün tefer
ruatiyle takip edebilmek mümkün· 
cıur. 

Harbin başlanl"tcına kadar te
levizyonun karıılaştığı en büyill< 
müşkül, neıredilen proğramların 

ancak kısa mesafelerdeki ahizeler 
tarafındın alınabilmesi idi; bu va
ziyette, ancak her birinde bir mür· 
aile mevcut olan büyük şehirler 
dahilinde neşriyat yapmak müm· 
kün oluyordu, 

Mamafih sulh olunca zengin 
bir netice elde edecek mertebede 
timdi de logilterede bu ıube ile 
menul . enstitülerde çalışmalara 
devam edilmektedir. 

iç fındık ihracata 
yapllacak? 

nasıl 

Ankara 19 { Husn•i mubabi· 
rimizden ) - Çuval sıkıntısı de· 
vam ettiği müddetçe fındık nizam· 
namesi hükOmlerine tevfikan ihraç 
edilecek sağlam iç fındıkların 2 
112 ve ı l '4 librelik çuvallarla da 
ve gayri safi 70 kiloğram ağırlı· 

iında olmak üzere ihracına mü
saade edilmiştir. 

Asker ailelerine 
gardım haşlıyor 
--

Şehir 

pek 
k 

meclisi dün toplandı; 

yakında içme suyuna 
avu,acağız 

--
Şehir meclisi, dün saat 10 da Bay Kasım Ener'in reisliğinde 

toplanmııtır. 

Eski zabıt okunup kabul edildiktensonra, ruznameye geçilmiş ve 
belediye memurlarının tekaüt sandığına ayrılacak belediye hissesi hak· 
kında encümen mazbatası okunarak ittifakla kabul olunumuştur. 

Bundansonra, gine ruzname da izi arkadaşların yardım ve 
mucibince, muhtaç asker aileleri- kontrolü ricası merkezinde oldu· 
ne yardım için bazı belediye ver- ğutıu beyan etmiştir. 
gi ve resimlerine yapılacak zam 
hakkındaki encümen mazbatası 
okunmuştur. 

Mazbatada birinci teşrinden 

itibaren asker ailelerine yardım 
için şu vergi ve resim.lere . ve şu 
suretle zam yapılması ıstenıyordu: 

Tenvirat ve tanzilata yüzde 
elli, kontura! resmine yüzde 25, 
sinema ve tiyatro gibi eğlence 
yerleri biletlerine bir kuruş, tenvi
rata ait kilovat ücretine bir kuruş, 
belediye ve hususi muhasebe büt· 
çelerinden de şimdilik yüzde bir. 

Bu teklif üzerinde müzakere· 
ler cereyan etmif ve Bay Kasım 
Ener sorulan bazı suallere cevap 
vererek, 1800 asker ailesine Birin· 
citeşrinden itibaren behemehal 
yardım için ayda 16 bin lira, se· 
nede 190 bin liraya ihtiyaç oldu· 
ğu evvelce ' tespit edilmekle bera· 
ber, encümenin bu 190 bin lirayı 

127 bin lira olarak kabul ettiğini 

ve fakat bunun da bir sene üze· 
rinden değil 7 ay üzerinden hesap 
edildiğini, şayet bu para da yet
mezse, belediye ve hususi muhase 
be hisselerinin azami hadde yüzde 
ikiye çıkarılacazını, elli liradan faz
la maaş alan memurlardan muay
yen bir had dahilinde vergi alına· 
caiını, bn da yclınezso. eshabı 
aervete müracaat olunacağ101, izah 
ve beyan etmiıtir. 

Azadan B. Ziya, toplanacak 
olan bu paralarda encümen maz

batasına göre, on bin liralık bir 
ihtiyat da olduğunu, ıayet vaziyet 
düzelirse ve yardıma ihtiyaç kal· 
mazsa artacak olan paraların ne 
yapılacağını Riyasetten sormuş ve 
reis cevap vererek; artacak olah 
paraların toplanma maksadında;ı 
gayri bir yere sarf edilmiyeceğini 
iade olunacağını merkezin verece
ği direktif dahilinde harekette 
bulunulacaiıoı bildirmiştir . 

Azadan Bay Kerim, asker ai
lelerinin hakikaten muhtaç olup 
olmadıklarını tefrik için meclis 
azaları arasından bir komisyon se· 
çilmesini teklif etmiştir. 

Reis, bu işte çalışacak mahal• 
le mümessillerine mükifat sure
tile yardım edilecezini söylemiş 
ve riyasetin bu hasustaki fikriniD 
ayrılacak semt ve yerlerde müme•· 
sil ve belediye zabıta memurların· 
dan mürekkep kurulacak bürolar· 

Bay Ziya, Bay Kerim' in fikri· 
ne iştirak etmiş, neticede belediye 
encümeninin bu işi üzerine alması 
ve ona göre, azaların ayrılması, 

vergi ve resimlere zam teklif ede" 
encümen mazbatası ile birlikte it· 
tifakla kabul olunmuştur. 

Bundansonra, şeh ir içme suyu 
hakkında ait olduğu encümenin 
mazbatası okunmuştur. Bu mazba· 
tada, münfesih olan sondaj şirketi 
ile işin sulhan halli ve yeniden te
min edilecek tulumbalar için riya· 
sete SGlahiyet verilmesi teklif edi
liyordu. Bu teklif yapılan çok bas 
sas münakaşa ve müzakerelerden
sonra ittifakla kabul olunmuştur. 
Muhtelif azalar, hususile Bay Ziya 
söz alarak, meclisin bu husustaki 
hassasiyet ve titizliğini tebarüz et
tirmiştir. 

Reis B. Kasım Ener, meclisin 
şehrin içme suyu üzerinde göster· 
diği bu samimi hassasiyet ve titizli· 

&'ini şükranla karşılamış, yeni imar 
heyetinin bu işi ciddiyetle ele al· 

dığını ve yakında bu derdten kur· 
tulunacağıoı beyanla şehrin pek 
yakında sııya kavuşacağı etrafında 

hususi müşahede ve bilgilerine İs· 
tinat ederek, teminat vermiştir. 

Mazbatanın kabulünden sonra 
gine ruzname mucibince kefenlik 
bez bahalılığından bahisle mezar· 

hk tarifesinin tezyidi hakkındaki 
teklifi inceleyen encümen mazba· 
tası okunmuştur. Bu mazbata da 
müzakere edilmeden aynen ittifak· 
la kabul olunmuştur. 

Ruznamede başkv madde ol· 
madığından celseye nihayet veril· 
miştir. 

Meclis, Birinciteşrinde toplan· 
tılarına başlıyacaktır. 

Avukathk kanununda 
tadilat yapılacak 
Ankara 19 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Adliye Vekaleti 
Avukatlık, l<anununda tadilat ya
pan yeni bir kanun projesi hazır
lamaktadır. 

Hazine avukatlarının başka 
vazife alabilmeleri hakkındaki müddet 
Birinci kanunun nihayetinde sona 
ermektedir. Bu layiha ile müddet 
uzatılmaktadır. 

DİKTATÖRON 

( Baştarafı birincide ) 
Bn vaziyetin neden dolayı ile· 

ri geldiğini soran bir muharririmi· 
ze Belediye Reisi Kasını Ener şu 
izahatı vermiştir: 

- Adana emrine evelce Toprak 
Ofisi Umum Müdürlüiünce Akça· 
kaleden buğdry veriliyordu. Veri· 
len buğday miktarı 40 tondu. Bi· 
l.iihere, Akçekalenin, uzak oluşu 
sebebile Vilayet ihtiyacı için verile
cek buğdayıo Çumra merkezinden 
temini kabul olundu. Verilen mik· 
tar da 60 tona iblağ edildi. 

Yeni buğday yola çıkarılmıştır. 
Ve fakat henüz gelmemiştir. Ak· 

çakaleden verilen miktar da az 
olduğundan, Mersinde Adana için 
ayrılan ?.O bin çuval undan getiri· 
!erek ekmek yapıldı ve bugün sa• 
tışa arzedildi. 

Bu unlardan ihtiraca yetecek 
miktarda elde mevcut olduiundan 
ve halkın beyaz ekmeğe daha rağ
bet edeceği düşünüldüğünden, fu· 
runlara her gün verilen normal 
miktardan daqa fazla tevziat ya
pıldığı halde, rağbet tahmini de 
aşarak görülen tehacüm vuku bul
du. 

Bıı vaziyeti önlemek için, hu· 
gün Furunlara daha 40 çuvul faz. 
la un v<1riyoruz. Ayrıca' da 150 tor
ba un piyasaya verilmiı ve satışa 
çıkarılmıştır. 

Bundanbaşka, piyasaya beyaz 
un da verilecektir. Fakat henüz 
liatı tesbit edilmediğinden satışa 
çıkarılmamıştır. Fiatı tesbit edil· 
dikten sonra piyasada beyaz un 
bulunabilecektir. Çumradan yük· 
lenen 60 ton buğday buğün yarın 
gelmek üzeredir. Diğer unlardan 
da elde kili miktarda mevcut ol· 
duğundan hiç bir sıkıntı mevzuba· 
his değildir. Esasen tehacüm, un 
azlığından değil, halkın fazla rağ· 
belinden husule gelmiştir. 

Bununla beraber, belediye her 
türlü tedbiri almıştır. Pazardan iti· 
baren Furunlarda, fakir halk için 
pideler de satışa çıkarılacaktır. Pi
de ekmekleri yerli undan yapılacak 
Çumradan gelen buğdaylarla Stok 
tamamlanınca fiatlar düşürülecek· 
tir. Cerek fabrikalarda yerli unla• 
rın artma11 ve gerekse Mersinden 
gelen unların kili derecede elde 
bulunması Çumradan verilen mik. 
tarın da eskisine nazaran fazla 0 • 

luşn, normal zanıanlardan ziyade 
un stokuna imkan vermektedir. 

Furunlara yüz çuval fazla 
verildiği halde, bu un da halkın 
rağbeti üzerine kafi gelmezse, mik· 
tar daha da artırılacaktır. 

F orunların çıkaracağı pide ek
mekler kili gelmezse, öğleden 
sonra tekrar bir parti ekmek çı· 

karmaları için Belediyece icap e· 
den tedbirler alınmıştır. Ekmek fj. 

atlarının elde mevcut imkiinlara 
göre, 17 kuruşta sebat etmiyece

ğini ve mümkün olan süratle dü· 
şürüleceğini söyleyebilirim. Ekmek 
liatı pek yakın bir zamanda 14,5 
kuruşa düşecektir.» Televizyon sinyallerinin mu

dil olması dol~yisiyle bu nevi bir 
lr.ablonun bir mili bin lngiliz lirası 
na mil olurdu. Harpten sonra, iki 
veya üç bavul içinde taşınabile

cek mürsileler kullanmak suretıyle 

bir tayyareden neşriyat yapmak 
mümkün olacaktır; bu neşriyatı 
yerdeki bir mürsile alıp tekrar 
neşredebilecektir. 
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bilmek için iğilmeğn mecbur oldu. rını telifi için ve bana yardım etmek, - Beni dinle Stefan, Biraz evvel 
evlenmekten bahsediyordun, Kiminle ev. 
leneceğini bilmen liisım ... 

Bıı, televizyon sahasında bekleni· 
len yeniliklerden bir misaldir. Ahi
zelerin imali meselesi, ilerle!"eıi 

icabeden en mühim iştir; abizele
rin maliyet fiyatını, her ailenin 

bütçesi dahiline rirebilecek dere
cere düıürmek lazımdır. Fen ve 
teknik adamlarının bu meıeleyi de 

halledcekleri beklenebilir. Diier 
memleketlerden bazıları, bir şeyi 

büyük mikyasta iıtihsal etmek uıul· 
lerınde Britanyadan daha ileri iae· 
ler de, bir puıun milyonda biri 

derecesinde ölçnıek veya bir uni. 
yede binlerce işaret göndermek 

lınkinını icap ettiren dakik cihaz• 
!arın imalinde diğer hiç bir mem• 
leket lnriltereden daha ileri ıride
ınemiftir. 

* • * 
Büyük harpten ıonra J. L. Ba· 

ird isminde renç bir lskoç· 
yalı bayatını televizyona hasretti. 

Baird'i televizyonun yegAne muci
di addetmek doirıı de;ilıe de, 

Stefen korkunç bir duşunce ilo aar· 
ııldı: « Eyvah! çıldırıyor galiba " onu 
teskin için müteebssim bir sükOnet gös
termeğe çalışarak: 

- Bilmez olur muyum? dedi. Silva· 
niyanın en güze), en sevimli kadını olan 
sadık Kitibem Militza Yalooriıle ... 

- Hayır! 

Bu, bir kırbaç darbesi ıribi sert ce. 
vap Stefanı titretti, Endişesi yoksa la· 
hakkuk mu ediyordu ? Mililza kaçırmıı· 
t 1 ? 

Genç kadın devam etti: 

- Militza Valnnriı diye 
mevcut değildir! 

bir kimse 

Stefanın bu söz üzerine uiradıiı 
feliketteo şüphesi kalmadı: Fazla çalııma 
ve yorgunluk zavallı kadının dimağına 

vnrmuıta. 

Cevap vermedi ve muztarip bir hay• 
retle muhatabına baktı. 

- Militza Valnoriı, ancak sahte hü
viyet evrakında mevcut olan bir iıimdir; 
sahte bir isimi 

Stefan, ne ıöyledijinin 
makıızın tekrarladı: 

farkında ol• 

~ -.u Al!! Salıt• bir ili.ı 
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Sonra birden durakladı; bu kadın 
belki de hakikati söylüyordu. 

Son zamanlarda etrafında 0 kadar 
komplo kurulmuş. sahte isimler ~ltı~~a 0 

kadar çok ibtil.iilci saklanmııtı kı Mılıtza· 
nın ifşaatı inanılmaz mahiyette de olsa,. 
gene hakikate nygun gibi görünebilirdi. 

Bununla beraber Şef elan inanmak 
istemiyordu. Nazırlar, 9aray mensupları, 
hatti şahsını muhafazaya memur polisler 
arasında ~•sus çikması onu fazla hayrete 
oiüıürmiyebilirdi. 

Onun gibi bir hiçken bulunduia mev. 
kie kadar yükselen bir adam maiyetinde. 
kilerden, dostlarından, himaye ettiklerin. 
den, hatta rölgesinden ıüphelenmekte 
haklıdır. 

Fakat Militzadan şllphelenmesi, bizzat 
kendisinden filphe etmesinden fark • 
aızdı. 

O halde bu manasız ıaka ne demek• 
ti? 

Genç kadına ynklaştı, onno bedenen 
hasta ve belki de dimaien basta oldoiu· 
nu unutarak ıkolundan kııvvetle tutup 
sarstı: 

- Nedir ba anlattıkların Militza? 
O, başını önüne iğdi: 

- ismim Militza değilll 
- Ya nedir? 

Mariya ... 

- Mariya mı ? Peki , soyadın 
dir? 

ne-

Mariya birkaç aaniye çenesi göğsün· 

de, gözleri kapalı sessiz kaldı. Sonra bu, 
halmumundan yapılmış denilebilecek de· 
recede aapsarı kesilmiş simada dudaklar 
ancak kıpırdıyarak cevap -fısıldadı: 

- Mariya •. Mariya dö Bolsberır00 • 

Taldek birdenbire onu bıtaktı .. Uzun. 
ca bir zaman hayretten söz söyliyemedi; 
o da sapsarı' olmuştu. Nihayet boiuk bir 

sesle konuştu: 
- Mariya dö Bolıberg mi? Kont dö 

Bolıbergin kızı mı? 
Genç kadın başiyle « evet » işareti 

yaktı. Şimdi ıefin pek haklı hiddetini bek
lemekteydi. 

Bu hiddet buhranı olmadı. Stefan 
yanındaki bir koltuğa çöktü. Yüzünü, 
dileri üstüne dayadıiı iki elinin içine al
dı. Mariye onun iki ismi mırıldandığını 
duydu: 

- Miltza Yalnoriz. . Mariya dö Bo
lıberg; 

Birden ayğa fırladı. Çehresi değişmisti. 
Büyük bir sevinçle Mariyaoın yanına ge• 
lip onu kollarının arasına aldı. 

- Aıılıdım anledım sevriliml atalı· 

müzaharette bulunmak üzere göndermek 
istediği, sendin! Ôlümün ıon verdiii işine 
devam için senden iyi bir halef de bulu· 
namazdı. Babanın hatırasını hürmetle an• 
mak isterim, bana senden daha kıymetli 
bi hediye gönderemezdi! 

Genç kadını öpmek üzere yavaşça 
kendisine doğru çekti. Fakat o buna razı 
olmadı, çekildi Stefan bir defa daha alda· 
nıyor, onu mücerim kabul edemiyerek 

kendisine asil bir rol veriyordu. Mariya, 
ona hakiki rolünü söyleye bilmek cesare· 
tini nasıl bulacaktı? 

Stelan, onun kendisini çekişine şaş
mıştı, düşünüyordu. 

- Fak at ismini bana daha evvel ni· 
çin o için söylemedin? Niçin yanıma ıahte 

bir isimle geldin? Ben Kont dö Bolıber· 
gin lcızını tahallükle karşılamağa hazır• 
dım. 

Birden yüzü güldü: 

- Anladım. Babanın mektubuna ce· 
vap vermeyeceğime göre nasıl karşılanaca· 

ğını bilmiyordun. Bu sebeble sahte bir i· 

simle gelip beni bir müddet tetkik etmek· 

babanın itimadına layık olup olmadıiını 
anlamak istedin. 

t 

• 
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Bir idrak sektesi yı protesto etti 
Bir Amerikan 
şehrinde grev Yazan 

Refik 
Halid 

Harp havadis· 
leriyle zihnimi· 
zin ne derece 
yorulduğunu ve 

bu sebeple " sürati intikal ,, de
diğimiz hassayı nasıl kaybettiğimizi 

anlatmak için işte bir misal : Oku
duğum gazetenin ilin kısmını çe
vırirken tramvay arabalarında bu
lunmuş olan eşyanın mufassal liste
si gözüme ilişti. " Bakayım, eledim 
İn•anlar en çok neler düşünüyorlar 
nelerini unutuyorlar ? ,, El çantala
rı, şemsiyeler, gözlükler, şapkalar, 
eşarplar vesaire ... Fakat, birden· 
bire irkildim, kaldım, gözluime i
nanamıyordum. Nasıl olur? imkan 
yok 1 Bulunmuş eşya arasında şun
lar da var : Erkek caketi ve pan· 
talonu 1 Haydi, bir adam sıcaktan 
bunalarak çıkarıp koltuğuna aldığı 
ve sonra da yanına koyduğu cake
tini, acelesinden ve cialgınlığından 
bırakıp gitsin. Lakin pantolonunu 
nasıl unutabilir ? Pantalon, nasıl 

olur da belinden kayar, askıların· 
dau veya kemerinden sıyrılır, düğ
melerinden çözülür, dizine, ııonra 
da bacaklarına iner, nihayet ayak
larından kurtulup yere düşer ? 1 
ihtimali yok 1 

Frenkçede " Çarlston oynar· 
ken pantalonunu kaybetti,, güfteli 
bir türkü vardır amma o, dans me .. 
raklısı bir işçi kıza aittir; çarlston 
tepinmesine göre de mümkündür. 
" Tuhaf şey, diyordum, hele düşü
nünüz, sırtta caket, yelek, gömlek 
kravat ve başta şapka, bir adamıa 
pantalonsuz olarak, yalnız diz çam· 
aşıriyle tramvaydan inişini, cadde
den geçişini ve alt kısmındaki cid
den kepaz~ vaziyetten habersiz, 
vakarla yürüyüşünü 1., 

Bir müddet böyle düşündüm, 
sizin belki, daha çabuk kavradığı
nız gibi, sonra hatamı anladım : 
Tramvayda bulunan pantaloolar 
ilanda zikredilmemekle beraber -
keşki edilmiş olsaydı 1 - şüphesiz 
bir paket içinde idi, yeni idi, ya
hut tamirden, boyacıdan, lekeci
den, Örüciiden, ütücüdeıı goliyor
du. Zihnimin birkaç saniye geçirdi. 
ği şu muhokeme delaletinden, idrak 
sektesinden utandım. Lıikin kendi
mi mazur dahi gördüm : Her gün 
yüz binden aşağıya düşmiyen insan 
zayiatiyle dolu harp haberleri baş
ta akıl ve hükümde isabet bırakı 
yor mu ? 

[ Tan'dan ] • Gazetelerimiz ve 
derin bir bahis 

Bir çok Avrupa-me· 
YAZAN sela: lsviçre - gaze

Peyami 
SAFA 

telerile bizimkiler a
rasında şimşek gibi 
göze vuran bir fark 

vardır: Onlar birinci sahifelerine 
haber yerine yalnız fikir yazısı 
koyarlar. 

Bizim ırazetelerimizin hepsinde 
göze çarpan serlevha ve resim 
kalabalığı onlarda yoktur. Bir yazı 
nerede başlarsa orada, nihayet ya
nındaki sahifede, sütun aşmadan 

biter. iç ve dış haberleri her gün, 
her zamanki yerlerinde bulursunuz. 
«Devamı 3 üncü sahifenin 5 inci 
ıütununda » işareti onlarda yok
tur. Fikir sahifesinde fikir, haber 
sahifesinde haber okursunuz. 

işin doğru•u Avrupada « ga

zete» bunlara derler. Ötekiler o

kuyucuya ayak üstü haber yetiş· 
tiren kaldırım gazeteleridir ve 
amme düşüncesi ( efkarıumumiye ) 
üstünde hiçbir tesirleri yoktur. 

Bizim genç gazeteci neslimiz 
matbuatımızın ananesi hilafına, bu 
sokak gazeteciliğini sevmiş ve tak
lid etmiştir. Türk okuyucusu bu 
cırlak sahife tertibine o kadar alış
tırılmıştır ki haberlerini son sahı. 
leye koyan, fikirlerini başa alan 
bir gazete çıksa kimse yüzüne 
bakmaz. Yazık ki en zengin ve en 
ciddi gazetelerimiz bile, bu mizan· 
paj cuı "-unasını bir marifet say· 
makta ötekilerle ittifak etmi~lerdir. 
lngilterenin, Almanyanın, ltalyanın, 
Macaristanın, batta Hulgaristanın 

itibarlı gazeteleri arasında alacalı 
bulacalı şahife şekillerine tesadüf 
edemezsinl-L. 

Ben bir gazete çıkarsaydım ne 
yapacaktım? Elbette, bu serlevha 
ve renk aburcuburuna alıştırılmış 
okuyucunun itiyadile mücadele ede
cek kadar büyük bir sermayem 
yoksa, Türkiyedeki revaç bulan 
kötü sis teme uyacaktım; fakat ken 
di kendime ideal bir gazete sahi
bi olmanın gururunu asla duymı

yıcaktım. Gazzetelerimizde, makale 

olsun diye, felsefeye, lisana ilb ... 
Ait bir sürü yazılar çıkarken, dün
yanın bugün altını üstüne getiren 
!ikilere pek az yer verilmesi, ira
demizin dışında kalan büyük se· 
beplerden sonra, bizim mesleki an• 
layışımızın ve mes~liyet hissimizin 
kifayetsizliğindendır. 

Nasılsa göremedim: Nadir Nadi, 
bir yazısında, bu dünyanın büyük 
meseleleri kanla veya mürekkeple 
- müthiş bir münakaşa mevzuu 
olurken, bizim «Ahmetıo i «d» ile 
mi, «t» ile mi yazmaktan başka 
bir şey konuşmadıgımıza işaret 
eden bir fırka neşretmiş; dünya 
UJeselelerinin hala alfabesinde ol
duğumuzu anlatmak istemiş: 

Ab, öyle bir yanma ve öyle 
bir yaramıza dokunmuş ki parma
ğını biraz daha ba"tır.aydı, bizi, 
hiç değilse beni bayıltacak kadar 
ıztırap verebilirdi. 

Bir Japon binbatı· 
sına göre, farkta 
tehlike çanı çal
maktadır 

Tokyo, 19 (a. a.) - Oli: Ja. 
pon bükOmeti, Sovyet makamları 
tarafından Viladivostok Önüne 
dökülen mayinlerin Japon deni
zindeki seyrisefain için teşkil et. 
tiği tehlike hakkında mükerreren 
Sovyet hükOmetinin nazarı dik
katini çekmiş ve lazım gelen ted. 
birleri almağa davet etmiştir. 

Fakat Sovyet hükumeti icap 
eden tedbirleri almadığı için mev. 
cut tehlike ve Sovyet mayinleri
nin sebebiyet vereceği kazalar 
dolayısile Japon hükümeti Mos
kova nezdinde protestoda bulu
nmuştur. · 

kapandı 
4 Sovyet ordusu 
imha edilmek 

•• uz ere 
Rus tebliğinde Al
manların Kiyef ka· 
pularına geldikleri 
itiraf olunuyor 

Berlin 19 [a. a.] - Alman or
duları başkumandanlığı aşağıdaki 
fevkalade tebliği neşretmiştir: 

Elektrik ceryanı 
kesildi, Milli mü· 
dafaa için çalıtan 
fabrika durdu 

Gününde aÇmak azmile bu de
l rin bahsin şimdilik üstünü örtelim. 

Tokyo, 19 (a. a.) - Harbiye 
nazareti ınatbuat bürosu mens up. 
]arından binbaşı Tominaji «şarkta 

Mareşal Runsted ve Mareşal 
Fon Buk ordularının mütemerkiz 
hareketleri yeni bir muazzam iha
ta muharebesine müncer olmuştur. 
Gomel muharebesinden sonra mü
him kuvvetler Densa nehrinin yu
karı ve aşağı mecralarına doğru 
ilerliyerek şiddetli muharebeler 00• 

ticesinde bu nehri zorlamışlar ve 
sonra da taarruza cenup istikame
tinde devam ederek cenuptan 
Dinyeper nehrini Kremençug'un iki 
tarafından 120 kilometre genişlikte 
bir cephe üzerinde fevkalade müş
kül şartlarla geçerek şimal istika· 
metinde taarruza hazır bulunan 
diğer grupla birleşmişlerdir. 

Kanzas Siti 19 (a.a.) - E
lektrik santralı işçilerinden bir 
kısmının dün gece ansızın grev 
ilan etmeleri 550 bin nüfuslu 
Kanzaı Sili şehrini karanlık için
de bırakmıştır. Grevciler saat 
11 e doğru santralı tahliye et
mişlerdir. Yalnız müşevvik.lerden 

15 kişi santralda kalarak gece 
yarısından bir kaç dakika evvel 
ceryaoı kesmişler ve başka işçiler 
tarafından ceryanın açılmasına 
mani olmak üzere santralda ku
mandayı ele almışlardır. Şehirde 

nizamın muhafazası için Milli mu· 
hafızlardan bir tabur derhal ha
rekete geçirilmiş ve dört saat 
sonra elektrik ceryanı kısmen 
temin edilmiştir. Burada polis 
müşevvikleri santraldan uzaklaş 

tırmağa muvaffak olmuştur • 

1 [ Taavfriefkir'dan] 

• Şarkta memur 
meselesi 

YAZAN 
CiHAD 
BABAN 

intihap daire· 
sinde tetkikatta 
bulunan, Kars 
mebusu Ethem 

izzet Benice Son Telgraf' da birkaç 
makale ile çok meydanda duran 
ve cızzzl yakar diye kimsenin el 
sürmediği mühim memleket dert· 
!erine de temas etti. Bunlardan en 
müh'mi, Şark vilayetlerimizin kal
kınmasını aJ8kadar eden memur 
meselesidir. 

Okuyucularım hatırlıyacaklar· 

dır. Evvelce gerek bu sütunlarda 
gerek Şarkta yazı yazdığım zaman
lar bu dava üzerinde uzun uzun 
durmuştum; ben de demiştim ki, 
doğudaki memurlar meselesinde 
yepyeni ve cüret sahibi bir zihni

yotle hare~•t etm• k, vatan bi, kül 

olmakla beraber, Şark vilayetleri
le Garp vilayetleri arasında mev
cut olan farkları zaruri olarak ka
bul etmek li.2ımdır. Doğu kalkın· 
mak, yükseJmek için teşebbüs sa
hibi, faziletli ve münever gençlere 
muhtaçtır; Barem kanunu ve me· 

murluk mevzuatımız bugünkü hal. 
!erile bunu temin edemezler. Do· 
ğunun bakir ve işlenmemiş yüksek 

yaylaları, gençlerin can ve gönül· 
den koşacakları cazip bir mevzu 
haline getirilmedikçe, nasihat ve 
ağdalı kelimelerin hükümleri sıfır

dan pek farklı olmıyacaktır. Aynı 

mektepten çıkan aynı selabiyetlere 
malik olan hem cinsleri mamur ve 
konforlü yerlerde nöbet değiştir
meden oturdukça, Şarktaki münev
veri, Ankaranın asfaltı, lzmirin 
Kordonu, lstabulunnlstiklal caddesi 
bir miknatıs gibi çekecektir. 

[ Taaflri Efkir'dan ] 

tehlike çanı çalıyor » başlı" 
altında noşirettiği bir yazıl' 
Uzakşarkın bütün mazlum millet~ 
!erine hitap ederek, kendilerini 
Asyada yaşayan bütün milletleri 
hak ve menfaatlerini müdfaa : 
ve bir milyar yüz milyon şark~ı
nın kurtarılmasına vakfetmelerini 
isteyor. 

- Boenos · Ayrestekı 
Alman elçisini itham 

Berlin 19 (a a.)- Yarı resmi 
bir menbadan bildiriliyor: Yabancı 
basın mümessilleri tarafından soru. 
lan bir suale cevaben Alman ha
riciye nezareti Almanyanın Boe
nos • Ayres deki büyük elçisi Fon 
Telman'ın hayır işlerine yatırılmış 
mübaleğadan kendi hesabına para 
çekmiş olduğu hakkındaki işitil
memiş htimalleri protesto ettiğini 
bildirmiştir. 

Boenos-Ayres 19 (a.a.)- Ünay
ted Pres Ariantin hükumeti, Alman 

büyük elçisi Fon Telman'ın pro· 

testosunu red etmiştir. Fon Telmaıı 
bu protestosun ' a kondi hakkında 
söylenildiğini iddia ettiği sözleri 
bahsimevzu etmekte ve hakare_te 
maruz kaldığını beyan eylemekte# 
di. Arjantin hariciye nazırı, Fon 
Telman hakkında söylenilmiş olan 
bütün sözlerin kanunun tesbit etti
ği hudtuu tecavüz eylediğini beyan 
etmiştir. 
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Nöbetci eczane 1 gece ;--
Bu 

T oros eczanesı 
( yenicami yanında ) 

Bu iki grupun irtibatı 13 Ey
lülde Kiyef'in 200 kilometre şar
kında vukubulmuştur. Çember 4 
Sovyet ordusunun etrafında kapan
mıştır. Bu 4 ordu imha edilmek. 
tedir. 

Mareşal Kesselring ve Gene
ral Löhr'ün hava filoları bu parlak 
harekatın inkişafına büyük mikyas
ta iştirak etmişlerdir. 

Ruslar itiraf ediyorlar 
Vişi 19 [a. a.l - Ofi: Sovyet 

tebliği : 

18 Eylülde kıtalarımız bütün 
cephe üzerinde düşmanla muhare
beye devam etmişlerdir. Hava kuv- ı 
vetlerimiz düşman zırhlı birlikleri
ne, piyadesine, topçusuna ve yer
de tayyarelerine hücum etmiştir. 
16 Eylülde kuvvetlerimiz 112 düş
man tayyaresi düşürmüş vo 29 tay. 
Yare kaybetmişlerdir. 

Son günlerde Kiye! önünde 
şiddetli muharebeler olmuştur. Ye
ni birlikler getiren düşman, hatla
rımızı bir bölgede delmeğe muvaf
fak olmuş ve şehrin kapılarına ka
dar nüfuz etmiştir. Muharebeler 
devam eylemektedir. 

lngiliz kıtala,.ı yakında 
Ruslarla ganyana 
dör.ıüşecek 

Nevyork 19 [a. a.] - Ameri
kan muharrirlerinden Steel, lngiliz 
kıtalarıoın yakında Ruslarla yan-

Milli müdafaa için bir buçuk 
milyon dolar tutan bir sipariş 
işini yapmakta olan çelik fabri· 
kasındaki mesai bu dört saatlik 
ceryan kesilmesi esnasında tama
men durmuştur. 

yana dövüşeceklerini yazıyor. Bu 
mevzuda hassaten salahiyetli olan 
bir şahsiyet, muharrire demiştir ki : 

«lngiliz yardımının sadece havacı
lık sahasına inhisar edeceğini zan• 
nettirecek hiç bir sebep yoktur. • 

Ayni şahsiyet, Veyvel'in ku
mandası altında lran'da bulunan 

lngiliz kıtalarının umumiyetle zan· 
nedildiğinden daha kuvvetli olduk
Jarına işaret etmiştir. 

Mihver'in zannettiğine göre, 
lngiliz başkumandanlığı bu kıtaları 
taarruzi maksatla kullanmak niye· 
tindedir. Ve lran • Sovyet hudu

dunda Tillis'e veya Kafkasyadan 

doğrudan doğruya geçen Don üze
rinden Rostok istikametine gön
dermeği derpiş etmektedir. 

Alaturka Müzik 
( Baştarafı ikincide ) 

yorsa mikrofonu lstanbula götüre· 

rek hususi bir hatla Ankaraya bağ
lamak hem kabil, hem la:Mmdır. 

Radyo ile neşredilecek yeni 
eserler, behemehal bilgili bir he
yetin tetkikinden geçmeli, ondan 

sonra neşredilmelidir. Şuradao bu· 

radan aşırılma beı on nağmeyi 

beceriksiz bir iıtifle kullanarak or

hya çıkarılan zevksiz, kıymetsiz, 
sanatsız şeyleri halka sunmak doğ
ru değildir. 

Bunlar yapılamıyorsa alaturka 
neşriyatın derhal tatili, bu şekilde 
idamesinden yüz bin defa hızlıdır. 

• .... 

Afrika harbinin güçlüğü 
Şimdiki harpte en mühim muharebe sahnele

rinden. biri Mısırın garbı ve Libyadır. Bu 
sıcak kıtada askerin su ihtiyacını temin etmek 

meselesi bütün dünyanın ve bahusus alakadar. 
ların dikkatini celbetmiştir. 

Bu kıtadaki harplerde su mühimmattan 

ve ekmekten daha mühimdir. Çünkü yiyecek 

meselesi, iştahı pek açmıyan bu kıtada, soğuk 

memleketler kadar mühim değildir. Soğuğu 
şfddetli ülkelerde ashre alelade yemekten 
başka ayrıca vitamin de verilmektedir. Hal· 
buki sıcak memleketlerde buna ihtiyaç yok· 
tur. 

Bilakis su meselesi gayet mühimdir. Çün· 
kü suyo kıt olan Afrikanın şimalinde harare
tin şiddetinden su sarfiyatı soğuk memleket· 

lerle nispet kabul etmez derecede fazladır. 
Yalnız içecek su değil, yıkanacak su da ga· 
yet nazik bir mesele teşkil ediyor. 

Şimali Afrikada ve bahusus Sahrayıkebir 
kısmında yer altındaki su hazineleri azdır. Bu 
az hazinelerdeki suyun miktarı gittikçe alçal
maktadır. 

Susuzluğa karş~ 
kavun, karpuz J 

Nehirler ve 
tatlı su gölleri 
yoktur. Yağmur 
da yok gibidir. 

Ancak kavun, karpuz ıribi meyvalarda bir mik. 
tar su bulnmaktadır. 

Buralardaki sular da az ve ço&'u pistir. 
Artezyen kuyularından çıkarılan sulara bazı 

madenler karıttıiından bunların yı lezzeti fe. 

nadır, yahut da içilmesi sıhhate çok muzir • 

d i r. 
Bunun için Libyanın. pek az kısmı iskana 

kabil olmadıktan sonra ınsan ayağı bile basma· 
ğa müsaid doğildir. 

Askeri yürüyüşlerde kıtalar sularını oto
mobiller yahud tayyar.eler!~ nakletmek ve ay
ni vasıtalarla müteınadıyeo ıhma( eylemek zu
ruretindedirler. 

Yerliler koyun veya keçi derisinden yapı· 
lan tulumlarla suyu naklederler. Su tulumlarda 
günlerce kalmaktadır. 

Askeri kıtaların k~naklarında yer altında 
ıu bulunduğu ~nlaşıldı~ı zaman iptidai burıru
iar ile yer delınmektedır. Burguları çevirmek
te askerlere yerliler dahi yardım eder. Burgu 
granit taşına raslarsa erazi kazılıp granit ta
şı burgu ile delinir. 

Deniz suyunu] 
tasfiye 

En emin va
sıta deniz suyunu 
tasviye e d er e k 

vapurlarda oldu-

ğu gibı tatlı su çıkarmaktadır. Gayet basit 
usuller keşfedilmiş olduğundan deniz ıuyundan 
tatlı su istihsalinin kolayla~acığı ümid edili. 
yor. Maamalih şimdilik bu iş halledilmemiş-
tir. 

Sıcak ve susuz ülkelerde su ekmek ve fi. 
şekten daba mühim olduğundan en ziyade su 
tasarrufuna ehemmiyet verilmektedir. Aakere 
sabahleyin bir çeyrek litre su verilir, akşama 

kadar dir daha su verilmez. Bu müddet zarfın· 
da asker mutlak surette istirahat haliade bu-

- waıuptnd4'ii
Lerl vukaa •elaoe•t• .olaa ...,... 

lundurulmaktadır. 

Susuzluğu arttıracak ve tahrik edecek til· 
tün, baharat, tuz ve emsali maddelerin istimali 
memnudur. 

Suyu tedarik kadar bunu temiz tutmak 
da mühimdir. Afrikada hem içecek, hem yıka· 
nacak suyu mikroptan masun bulundurmak el
zemidir. 

Mikroplu suyu içen asker türlü türlü 
likeli hastalıklara tutulur. 

teh-

Şimali Afrikada temiz olmıyan su eli 
ile yüzü yıkamak tehlikelidir. insanın vücudün

de yara ve bere olmadığı halde bu pis sular· 
daki tufeyliler cildlerin altına girerek tehlike
li hastalıklar tevlid ederler. 

Bunun için Afrikadaki harekatta askerin 
derelerde ve göllerde bile banyo etmesi ya

saktır. Hatta sulak araziden geçerek paçaları
nı ıslatmaları da şiddetle memnudur. Çünkü 
ıslak paçalardaki mikroplar kolaylıkla askerin 
bacaklarına geçer. 

Yalnız sahil boyunda harekat yapan as
kerin deniz suyile banyo etmesine müsaade 
edilmektedir. 

Suyu mikroptan temizlemek için muhtelif 
fenni aletler ve cihazlar kullanılır. En basit ve 
o nisbette en emin temizleme çaresi suyu iyi
ce kayoatmaktır. 

Şimali Alrikydaki ukeri harekatta su bul· 
mak ve bulunan ıuyu temizlemek ıribi gayet 
müıkül olan itlerden dolayı ıon derecede bü· 
yük zorluklarla karırlatılmaktadır. 

A tlantikte Ameri
kan kontrölünün 

tesiri 
{ Baştarafı birincide/ 

ge'llileri batırarak lngiltereyi aç, 
silahsız ve çaresiz bırakarak tesli
me mecbur etmek veya hiç olmaz
sa kolaylıkla taarruz ve i•tilaya mü 
said bir hale koymaktır. Bu plan 
lngiltere gibi büyük deniz kuvvet· 
lerine malik bir devlete karşı had· 
dizatında güç tatbik olunabilir bir 
şeydir. Bununla berarber Almanla
rın her ay inşaya ve hizmete sok· 
mağa muvaffak oldukları denizaltı 
gemilerınin sayısı ehemmiyetli su· 
rette yükselmiş olacak ki yalnız bir 
haftada iki yüz küsur bin ton ba
tırıldığı haber verilmektedir. Her 
ay yarım ili bir milyon veya daha 
ziyade ton hacim kaybeden bir 
nakliye filosu ne kaddr çok olursa 
olsun nihayet bir gün bitmeğe mah 
kOm bulunur. Meğer ki düşmanın 
gemi batırma imkanları azaltılarak 
zarar tahdid olunabilsin. işte Hırle· 
şik Amerikanın bugün girişmek is· 
!ediği iş budur. 

Fakat Birleşik Amerika Alman· 
yaya barb ilanında ameli bir fryda 
görmediği gibi henüz bunun zama· 
nının getdizine de kani olmadığ"ı 

için lngilterenin Amerikadan alaca· 
gı sı!ah ve saire mübimmahn nakil 
mesafesini yarıyarıya indirmek yo
lunu tercıh etmıştır. Filhakika bun
dan bir müddet evvel lngiliz do· 
nanması, nakliye kafilelerini Birle• 
şik Amerikadan lngiltereye kadar 
himaye ve muhafaza etmek mecbu· 
riyetinde idi. Bu yol bilahare lzlan· 

ı da üzerinden dolaşmak mecburiye· 
tıle pek uzamıştı. Salı gününden 
itibaren ise, lngiltereyo Amerikadan 
harb malzemesi taşıyan vapur ka· 
fileleı ini Groenland üzerinden (z. 
landaya kadar bizzat Amerika do
nanması mukafaza ve himaye ede· 
cek ve Amerikan harb gemileri bu 
yol üzerinde vazite ifa ederken şa· 
yed bir Alman denizüıtü veya de
nizaltı harb gemisıne raslarlarsa bu 
nu zapt veya tahrih etmeğe çalışa 
caklardır. 

Bu tedbirin lngiltAre için fay
dası aşikardır. Çünkü bu sayede 
lngiliz donanmasının muhafaza 
sahası azalnıakta ve dolayısile 
vapur kalitelerini muhafaza ve hi· 
maye imkanları artmaktadır. lzlan·. 
da ile logiltere arasındaki mesafe 
\ngiltere - lzlanda - Groenland 
- Amerika yolunun takriben üçte 
biri oluugu İçin Amerıka donanma· 
sının bu işte üzerine aldığı yükün 
büyük olduğu anlaşılır. Bununla 
beraber Almanların ilan ellikleri 
tehlike sahası lngiltere ve lzlanda 
adaları etrafındaki sulara münhası
rdır. Bu sebeble Birleşik Amerika, 
Atlas donanmasının şimdilik muha· 
faza bölgesinin lzıandadan Groen· 
landın cenub doğusuna kadar 1000 
kilometreyi aşmamaktadır. 

Bu hareket tarzile Birleşik A· 
merika lngiltereye hem azami yar· 
dım etmekte ve hem de Japonyayı 
Üçlü muahede mucibince • Ame
rikaya harb ilanına mecbur ede· 
cek l:>ir hareket tarzından içtinab 
etmektedir. Bu hareket tarzı Al· 
manyaya karşı resmen harbe gi
rişmeKtir. 

Ea-er dedikleri gibi Amerika 
Japonya ile anlaşabilıeydi onun 
Aımanyaya harb ilan etmesinde 
hiç bir mahzur kalmazdı. Fakat 
Birleş i k Amerikanın Japonya, ile 
anlaşması ihtimali yok gibidir; çün
kü Japonya, Amerıka ıte anlaşmak 
için, en az Amerikanın Çinden el 
çekerek bu devlete asla yardım 
etmemesini ister. Amerikanın da 
Japonya ile anlaşmak yolunda ilk 
anlaşmak yolunda ilk talebi Ja
ponyanın hem Mıhverden ve hem 
de Çinden çekilmesi olacağı için 
bu iki devlotin esaslı surette an
laşmaları ihtimali yoktur. Bu iti· 
barla son Tokyo müzakereleri baş· 
lıca Amerikadan Ruıyaya yani 

. Vladivostoka yapılacak benzin nak· 
liyatına müteallik bazı teferruata 
aid olsa ger~ktir. 

Amerikanın Atlantik harbine 
bilvasıta yeni müdahalesinin ne gi
bi bir netice vereceğini şimdiden 

kestirmek kabil değildir. Bunu an• 
cak zaman gösterecektir. 

Şark cephesinde; Almanlar 
Ukraynada Dinyeperin doğusunda 
ilerilemekte olduklorını ve Lening· 
rad civarında taarruz harekatının 
inkişaf etmekte oduğunu bildiri• 
yarlar: Bundan Almanların Leninır· 
rad ve Kiyefle beraber mümkün 
mertebe fazla Rus kuvvetlerini do 
ihata etmek istedikleri anlaşılıyor· 
sa da ne olacağını a~cak gelecek 
günler gösterecektir 

- CUmhurlyet'ten -
~ 

lskenderun Liman işletme 
müdürlüğünden : 

Orta ve lise mezunlarından 
şubemize memur ahoacağınd•n ta .. 
!iplerin. 

A- Nüfus cüzdanı . 
B- Mektep şahadetnamesı 
C- Askerlik vesikası 
D- Sağlık raporu 

Hüsnühal vesikalariyle idare
mize 26-9-941 (dahil) tarihine 
kadar tahriren muracaatJarı iJin 
oJunar. 

20-2J-23-24-:Z3 -------= 
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Yazllk Sinemada bu aksam« Ylmaz Alin Asri senamanın Yazlık bahçesinde 
ve " Sarejevo ,, iki Filim birden " Leyla· ile mecnün ,, bü akşam ,, 

iLAN 
S/9/94ı de kapalı zarf usuliyle satınalınacağı ilin edil

miş olan Devlet demiryolları Konya talebe pansiyonunun 
kuru erzakına talip zuhur etmediğinden 2490 No-lu kanu· 

· nun 40-ncı maddesine tevfikan yeniden eksiltme açılmıştır. 
İsteklilerin teklif m~ktuplarını .. 25/9/941 Perşembe günü sa· 
at 13 e kadar pansıyonda muteşekkil komisyon reisliğine 
vermeleri ve muvakkat teminatları da gar veznesine yatıra· 
rak saat 14 de toplanacak komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

Şartnamesi parasız olarak Konyada talebe pansiyonu 
müdürlüğünde ve Adanada da 6-ncı işletme komisyonunda 
görülür. 

Muvakkat teminatı 448 lira sı kuruştur. 

(Kuru Erzak) 
Cinsi 

-
Mıkdarı 

Kilo 

Ararot 3 
Badem içi 30 
Amasya çiçek bamyası ıs 
Aşurelik buğday IS 
Bulğur 300 
Ceviz içi 100 
Çam fıstığı 5 
Çay 8 
Erik kurusu SO 
Barbunya fasulya 100 
Beyaz fasulya 600 
Fındık içi 30 
İncir 200 
ırmik 40 
Tel kadayif 80 
Kakao 3 
Karabiber 1 
Kaysi kurusu 100 
Kırmızı biber 1 
Kuş üzümü 5 
Limon c 4 2000 
Makarna (İrmik) 300 
Mercimek 200 
Nişasta 3 
Nohut 200 
Patates 1500 
Pekmez SO 
Beyaz peynir 500 
Kaşar peyniri 20 
Pirinç 700 
Prinç unu (torba) 30 
Reçel 150 
Beyaz sabun SOO 
Yeşil sabun 300 
Sadeyag 900 
Salça lSO 
Sarmısak 30 
Sirke 200 
Soğan 700 
Şehriye ıs 
Şeker ( Toz ) 1000 
Tahin helvası 150 
Tarçın 1 
Tereyağı 200 
Tuz 250 
Un (böreklik.tatlılık) 600 
Çekirdekli üzüm 200 
Çekirdeksiz üzüm 200 
Yumurta « « ı 2000 
Yenibahar 1 
Zeytin tanesi 300 
Zeyti yağı 400 

rım inşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1· Seyhan viliyetinde 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 ı.ı0.941 tari
hine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 de Nafia veklleti şo. 
se ve köprüler reisligi eksilt
me ve artırma . .komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme fartnamesi ve 
~una müteferri diğer evrak 
Nafia vekileti şose ve köprü· 
\er ReiılitiDden (134) kurut 

Kg.Muhammen bedeli 

Kurut 

100 
150 
200 

30 
22 

100 
130 

1000 
45 
18 
18 

lSO 
25 
40 
35 

150 
500 
70 
35 

L. 

3 
4S 
30 
4 

66 
100 

6 
80 
22 
18 

108 
4S 
so 
16 
28 
4 
s 

70 

30 1 
7 140 

50 150 
25 50 
50 1 
20 40 
10 150 
2S 12 
80 400 

120 24 
45 315 
ıt5 13 
so 7S 
60 300 
so lSO 

145 ı305 
30 45 
so 15 
15 30 
10 70 
55 8 
48 480 
75 112 

350 3 
16b 320 

7 17 
( Fiyat verilmemiştir ) 

25 so 
50 100 
3 360 

300 3 
45 13.5 

100 400 

5980 
1223 

YekOn 

K. 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
so 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
so 
00 
00 
3S 
so 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
so 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
2S 
00 
50 
50 
00 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

ıo 

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• 
?8 ~üracaat ederek bu gibi 
ışlerı yapabileceklerine d · 

hl
. aır 

e ıyet vesikası almaları )i. 
zımdır. 

5- fıteklilerin Ticaret oda
sı vesikası ile (2010) liralık 
muvakkat teminatlarını havi 
olarak 2490 sayılı artırma 
ve eksiltme kanununun tari
fatı dairesinde bazırlıyacakla· 
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 

iLAN 
Ceyhan Ziraat Bankasından: 

2814 numaralı kanunun şumulu dalıilindeki borçlarını ödemeyen eşhasın aşağıda adları 
hizasında yazılı gayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümlerine göre müzayedeye çıka
rılmıştır. 

Birinci ihale 2S.9.941 kat'i ihale 6.10.941 tarihinde Ceyhan idare hey'etinde saat 15 de 
yapılacaktır. 

Bankadan baıka İpotek alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde Zi· 
raat Bankasına bildirmeleri lizımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Taliplerin şeraiti öğrenmek istiyenlerin 
h~r gün Ziraat Bankasına müracaatları ve ihale gününde idare heyetinde bulunmaları ilin olunur. 

Cinsi Hududu Karyesi Borçlunun ismi ve 
- adresi -------410 arşın müfrez tar.la üzerinde Ş. İsalı Bekir şi. Mühtez Türlübat Kıbrıslı Ahmet o. 

bir bap hane tariki has g. Hacı Abdul· Mehmet Nuri 
lah C. Mehmet Ali o, 

20 Dönüm tarla 

20 " « 

15 " « 

48 • 

50 • 

1200 Arşın 3 bap hane 

1600 « Araa 

1733 M2 hevkere 
45 D.M2 

40 Dönüm tarla 

1600 Arşın hane ve arsa 

2300 iki bap huğ 

Mustafaya ferağ edilen 
mahal 
şa. İsmail tarlası ga. Sait 
Hoca o. Mehmet Ali fi. 
Benli Seyit ce. Tarik ile 
mahdut 

Şa. çiftçi tariki ga. nehri 
Ceyhan şi, Zeynettin tar• 
lası ce. Mehmet ef. tar
lasile mahdut 
Hacr Cabbar ve sahibi 
senet ve Arap Bayram ev
latları ve İsa ile mahdut 
Şa. Mehmet ef, tarlası ga, 
Kürt Polat ve Ali çavuş 
ve Aslan ağa bağyeri Şi. 
Uzun Ali çavuş tarlası ce, 
Kurt Osman tarlası 
Doğusu İslam Hoca batı• 
sı Nuğay kuzeyi dere gü
neyi Mehmet Gazi ile 
mahdut 
Şa. Sahibi senet arsası ga. 
Mulla Ahmet hanesile Ab
durrabm.an hanesi şi. tari .. 

ki am ce. Keza tariki am 
Şa. tarikiam ga. sahibi 
senet arsası ve hanesi şi. 
tarikiam ce. tarikiam 
G. Doğu Salih hevkeresi 
Boyrazı sahibi senet lıev• 
keresi gün batısı halef o. 
Mehmet hevkeresi iken 
Reşit o. Abdullah arsası 
arasındaki sahibi ıenet 
Hüseyine ait muhtesis 
hususi yol kıplesı tariki 
has ve Reşit o. Abbullah 
arsaıiyle mahdut 
Şa. Ali ef. tarlası ga. Hıdır 
han tarlası fi. İlyas ef. tar· 
lası• ce. fsa tarlası 
Şa. Hamzanın o. Musa hev
keresi ga, sahibi senet 
hanesi şi. Emin arsası ce. 
sahibi senet hevkereıi 
Şa. sahibi senet hanesi ga. 
tarikiam şi. Emin anası ce. 
sahibi senet hevkeresi 

1251 

K. Kırım Şakir ef. o. Kerim 

" « c 

Aytemür o. 
mahallesi lbrahim o. Niyet 

Çakaldere Sadık o. Haaan 

Muradiye Tornevalı Halil 
kızı Hanife Müste 

Eski hamam G. Şakir zade 
Şakir M. 

« " « 

Civantayak Süleyan keci o. 
Hüseyin 

Civantayak « 

Bozhüyük civarında 

Civantayak « 

« 

« 

« 

« 

Sıra No : 
lskenderun Belediye reisliğinden : 

Parsel No: Mıntakası Mevkii Cinsi ı 
1 691 ı S Tem, C. Depo: Yarısı kargir çatısı kiremit 

diğer yarısı beton duvarlı ve kirgir 
çatısı demir ve çinkodan ibaret 
4SO şer metre murabbaı olmak üzere 
900 metre murabbaı sahasında 2 bin 
ve çerçevesindeki .1~67 metre ~u
rabbai arsasiyle bırlıkte 20000 !ıra. 

2 797 1 5 Tem. C. Depo : Beton duvarlı, çatısı çinko 
ve demirli 180 metre murabbaı saha 
üzerinde bina ve 2480 metre mu
rabbaı arsasiyle birlikte 7SOO lira. 

Yukarıda evsafı, parsel, numarası, mevkii ve tahmin bedelleri yazılı Belediyemize ait de
poya ve fabrika inşasına elverişli depolar ve arttırma eksiltme ve ihale kanununa göre ıs gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talip olanların 27-9-94ı pazartesi saat 16 da Belediye encümenine teminat mektupları 
veya makbuzlariyle müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

. Not: Memlekete faide temin edici fabrika ( bilhassa un fabrikası ) inşa edecekler 
tercıh edıleceklerdir. 16-20 ı236 

Hatay Nafia mUdUrlüQUnden: 
J - ~ı~_m~n Antakyada ve kımen lskenderun, atölyesindbulunan ( 3000 ) adet bo • 

falt saç bıdunu açık artırmaya konulmuştur. ş u 
2 • Muhammen beli, ( 4500 ) liradır. 
3 - Artırma 7.10.941 salı günü aaat 15,00 te Antakya Nafia müdürlüğü odasında mü· 

teşekkil komisyonca yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ( 337 ) lira ( 50 ) kuruş . 
S • Taliplerin muvakkat teminatı yatırclıklarına dair veıika ibraı etmeleri lizımdır. 

20-24-27-1 12S3 ....... -· 
,.. "' 1 1 1 Q ??. 24 ı :.ı,j:t ı !~l!!!!!!ll!l!IP.l!l~~ıım:,~~=~~nı:li .--Adana - ı eıeıon ı~o - • v•~· ... · 

Yeniistasyon caddesı : 

Turk~ sözlü 
,, 

ı Adana askerlik dai
resi satınalma kom
siyonundan: 

1- Adanadaki birlik ve 
müesseselerin aylık ihtiycı 
olan 20 ton sığır eti muka
veleye bağlanacaktır. 

ıhalesi 27 /9/041 cumartesi 
günü saat 11 de açık ekıilt
me ile yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 5600 
lira ve ilk te'minatı 840 lira· 
dır. 

3- İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte müracaatları 
ilan olunur. 

11-1,-20-24 1221 

Maraş Belediye reis
liğinden : · 

Belediyeye ait şebir Sine· 
ma ve tiyatrosu 12-9-941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 135 
liradır. 

ihale 27 /9/941 Cumarte· 
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 
. Şartname her gün yazı 
ışlerinde görülebilir? 

İsteklilerin teminat mek· 
tupları ile beraber ihale gll· 
nü olan 27 /9/94ı Cumartesi 
günü saat 10 da Belediye 
encümenine muracaatları lu· 
zumu ilan olunur. 

19.20.21 .23.24.25.26 12SO 

Zayi Şehadetname 
1937 senesinde Çınarlı ilk 
okulundan aldığım 227 nu· 
maralı şehadetnamemi kaybet
tim yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

dan. 

HangUTbu mahallesinde 
342 nolu hunede Malı· 
mut oklu Muhittin Fi--

12S8. 

Halkevi Reisliğinden 
23·9-941 salı günü saat 

(20,30 da) Evimiz salonunda dil 
ede~iyat komitesi Başkanı bay 
Nacı Ecer tarafından (Terbi· 
ye ) hakkında bir konferans 
verilecektir. Mevzu'u çocuk 
velilerine ve çocuklara mek· 
teplerin açılmasından eve! ya· 
pılması lazım gelen şeyler 
hak~ında. izahattır. Bunu mü· 
teakıp E vımiz orkestrası tarfın· 
dan birde konser verilecek
tir. Giriş serbesttir. 

1252 20-23. 

Halkevi Reisliğinden 
Evimiz Halk dershaneleri 

tarafından her,sene açılmak
ta olan kurslara muktazi yir
?1! ad.~t s~ra~ın yaptırılması 
ıçın yuz yırmışer lira yar-
dımda bulunmuş olan milli 
~ensucat F abrıkası sahiple. 
rın~e~ ve hayır sever geç
lerımızden Seyit Tekin oğlu 
Bay İbrahim Tekin ıile yine 
hayır sevenlerden yeni Fab
rika sahiblerinden Bay Bekir 
Sapmaza Evimiz namına Ale
nen teşekkür ederim. 

12S7. 
Zayi T astikname 
Adana 2 nciorta okuldan 

24/.7/.941 tarihinde almış ol
duğum208 nolu tastıkname· 
mi zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 
Su gediği mahallesinde 
Yusuf oğlu Mehmet 
Yırtar, 

~-:-~~~~~----= 
imtiyaz ıabibi : Cavit ORAL 
U. Noırlyat Müdürü : Avukat 
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