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Diktatörün Aşkı 

Yakında tefrikasına başlayaca· 
ğ'ımız aşk, heyecan ve sergüzeşt ro· 
manı bu ismi taşıyor. 

'\ 

Yıl : 1 No. 273 
llln ••rtları /dara lla 

kararlattırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Ankara : 19 [ Radyo Gaze· 
tesi ] ~ Finlandiya cephesindeki 
harekat hakkında bugün Loııdra 
Radyosu şu haberi vermiştir : 

Kareli berzahında taarruz 
halinde bulunan müttefik kuvvet· 
ler şimdiye kadar hududdan iti
baren 150 kilometre ilerlemişler

dir. Bu haberden anlaşıldığına 

göre, Sovyet kıtaları Fin - Sov

yet muharebelerinden evvelki 
eski hududlarına kadar çekilmiş 

bulunuyorlar. Fakat, altı, yedi 
gün evvel Viborg bölgesinde 
muharebeler veren Sovyet kıta· 

!arının böyle kısa bir zamanda 
90 kilometre geri çekilmeleri 
her halde müttelilderin şiddetli 

taarruzlarından değil, Peipus' dan 
Leningrada ilerleyen asıl Alman 
kuvvetlerinin tehlikeli bir durum 
teşkil etmesinden ileri gelmek
tedir kanaatindeyiz. 

Asıl yarma 
sahasındaki ha-

rekata gelince: 

Alman res
mi tebliğlerine 

göre Mohilev 
ıle Vitebsk böl- Mitiliil 

~Ki YE F 
ÇEVRiLDi 
Ruslar şehri son dakikaya 
kadar müdafaa ve bila· 
hare tahrip azmindedirler 

Stalin hattında
ki gedik 300 
kilometre 

Bir hadise 
Alman ve Rumen asker• 
leri arasında mühim zayi-
atla neticelenen 
çarp ı ş m a l ar o l d u. 

mühim surette ölenler vardır. 

Bir çok Rumen birlikleri si· 
!ahtan tecrit edilmiş olup hadise 
Almanya tarafından çok gizli tu. 

tulmaktadır. 

Almanlar 15 günde 600 
bin zayiat verdiler 
Moskova 19 (a.a) - Bir Sov

yet sözcüsünün beyan ettiğine 
göre harbin ilk on beş günü için
de Alman •zayiatı 600 bini bul· 

muştur. 

Zehirli gaz mı kullanılıyor? 
Moskova 19 ( a,a. ) - lstih. 

barat biirosu bildiriyor: 
Roma radyosu ile bir Alman 

gazetesinin, Kızılordonun Kareli 
berzahında zebirli gaz kullandığı. 
na dair verdikleri haberler tema. 
men uydurma ve çirkin bir isnad

dır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 19 ( A. A) - Bu 

sabahki Sov
yet askeri teb
liği : 

18 Temmuz 
gecesi kıtaları

mız Polotsk • 
Snıolensk ve 

Japonyadaki son kabine değişikliği Amerikada endişeyle karşıiandı. Kabinede 7 general ve amiralın 
Y_°r ~lışı, Ja.~~~ya?ın yeni askeri meceralara atılmak üıere bulunduğuna işaret sayılıyor. Amerika hükOmeti, 
şımdıden, buyuk lımanlarında müdala tertibatı almaktadır. Resimde, liman medhaline mayn dökülen Sanfran· 
sisko'yu görüyorsunuz. 

Tasarruf Bonoları 
büyük rağbet gördü 

gesinde .:ıçılan 

gedik gittikçe 
genişlomekte ve 
deri nlemesine 
inkişaf etmek
tedir. 1 n g i l iz 
Ra J y osu bu
radaki muhare· 
beler hakkında 

verdiği m a 1 Q. 

matta, M a k ov ı 
bölgesinde de 

Kiye/ten bir görünüş _____ , 

Bobruisk isti· 
kametlerin d e 

şiddetli muha. 
rebelere de
vam etmişler. 

dir. Cephenin 
diğer kısımla. 

rında hiç bir 
mühim değj. 

şiklik olma· 

m ı ş t ı r. 18 

____ Arzu edildiği takdirde bonoların 
paraya tahvili mümkün olacak 

muharebeler olduğunu 
bildirmektedir. Buna nazaran 
cephede hasıl olan gedik 300 
kilometre • genişliğindedir. Sov
yetlerin bu kadar geniş bir ge
diği kapamaları şimdi çok güç 
görülüyor. Gerçi bu gediği ka· 
pamak için ihtiyat kuvvetler ge· 

tiriyorlar. Fakat parça parça 
cepheye sevk edilen bu kuvvet
lerin mühim bir rol oynamaları 
güçtür. 

Besarabyada ilerleyen Alman 
ve Rumen kıtaları her noktada 

Dinyesteri zorlamaya başlamış· 
lardır. Şimali Moldavyada ilerle· 
yen müttefik kuvvetlerde Baltaya 
gelmişlerdir. 

Gelen haberlere göre, Al
manlar Sovyet arazisine mühim 
paraşütçü kıtaları indirmeğ'e baş· 
lamışlardır. Fakat Sovyet tebliğ
leri bu kıtaların vazife görmeğ'e 
imkin bulamadan imha veya esir 
edildiklerini bildirmektedir. 

--~~~~~~-~ • 
(BUGüH) 
TENiS 
Kupası 

Gazetemiz, Beden 
Terbiyesi Seyhan 
Bölgesiyle müşte· 
reken bir tenis tur
nuvası tertip etti 

Adana'da tenis sporunu teş· 
vik maksadile Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi ile teşriki mesai 
ederek bir tenis turnuvası tertip 
ettik. Musabakalar : Tek kadın, 
tek erkek, çift kadın, çift erkek 
ve muhtelit olarak tesbit edilmiş 
olup eliminasyon usulü ile yapı· 
lacaktır. 

Müsabakalar 27 temmuz cu
martesi gjnü başlayacağından ka
yıtlar 26 • 7 • 1941 cuma günü 
saat 18 de kapanacak ve kuralar 
çekilecektir. 

( Bugün ) tenis turnuvasında 
ençok müsabaka kazanan gençlik 
kulübüne ( Bugün ) tenis kupası 
verilecektir. 

( Bugün ) tenis turnuvasına 
&'irmek istiyenlerin 26· 7. 1941 
cuma günü akşamı saat 18 e ka· 
dar Gazetemize veya Beden Ter· 
biyesi Seyhan bölgesine yazı ile 
yahut şifaen müracaat edip kay· 
dolunmalarını rica ede · rız. 

(Bugün) tenis turnuvası gali· 
bi her fert veya takım Beden . ' Terbiyesı Seyhan bölgesi birinci-
liğini kazanmış olacaktır. 

• 

Bir Sovyet hava binbaşısı 
yazdığı makalede « Almanlar en 
iyi tayyarelerini şark cephesine 
göndrmişlerdir. » diyor. 

Halöuki dünkü Sovyet tebli· 
ğ'i, şark cephesinde Çekoslovak, 
Polonya tayyareleri bulunduğunu 
haber veriyordu. Mamafih kanaa· 

timizce binbaşının yazdıkları da· 
ha doğrudur. 

Almanlarla Rumenler 
arasında ihtilaf 

Ankara 19 ( a.a ) - Sovyet 
istihbarat bürosu bildiriyor: 

Beserabyada geceleyin Hallov 
civarında Almanlarla Rumenler 
arasında bir ihtilil çıkmıştır. 

Temmuz günü ve gecesi tay. 
yarelerimiz düşmanın motörlü ve 
zırhlı cüzütamlarını tahribe ve 
düşm~n tayyare meydanlarında 

bulunan tayyarelerin bombardı
manına devam etmişlerdir. 

18 Temmuzda hava kuvvet
lerimiz 32 düşman tayyaresini 

düşürmüşlerdir. 

Alman tebliği 
Berlin 19 ( A. A) - Alman 

tebliği : Hususi bir tebliğde bil· 
dirildiği veçhile kuvvetle tahkim 
edilmiş bulunan Stalin hattında 
açılan gedik Smolenık ötesinde 
şimdiden ginşletilmiştir. Düşman 
tarafından muannidane müdafaa 
edilen Smolensk şehri 16 Tem· 
muzda zaptedilmiştir. 

Müttefik Fin kuvvetlerine 
mensup teşekküller düşmanın 
anudane mukavemetini kırarak 
Ladoğ'a gölünün ~imal yakasına 
kadar ilerlemişlerdir. 

Ankara - milli müdafaa ihtiyaçlarının bir kısmıaı 
karşılamak üzere çıkarılmış bulunan tasarruf bono
larının satışına Ankara, lstanbul, Bursa ve lzmir'de 

dün sabahtan itibaren başlanmış bulunmaktadır. 

Şehrimizde ilk satış Cumhuriyet Merkez , Bankası 
gişesinde olmuş ve daha ilk günde, halkımızın 
bonolara karşı büyük bir rağbet gösterdiği müşa· 
hede olunmuştur. 

Tasarruf bonoları, bütün bankalarımızda, banka 
.JUbe ve ajanlarında ve bu müesseselerin bulunma· 
dııfı yerlerde malsandıklarıoda ve posta bürolarında 
milli piyangonun resmi gişelerinde satılacaktır. 

Tasarruf bonoları beş kupür üzerine tanzim 
olunmuştur. 5, 25, 100, 500 ve 1000 er liralık kıy

metleri ihtiva etmektedirler. Kupürler 3. 6 ayhk ve 
bir senelik olmak üzere üç vade ile satılmakta ve 
üç a~lıklara .yüzde 4, altı aylıklara yüzde 5, bir 
senelık. vadelılere de yüzde 6 faiz verilmektedir. 

Faızler peşin ödenmekte bu suretle bono be· 
bedelleri üzerindeki kıymetten daha ucuza mal ol. 
maktadır. Faizler çıktıktan •onra bono fiyatlarını 

yazıyoruz: 

5 liralıklar: 3 aylığın satış bedeli 495, altı ay
lığın 487,5, bir seneliğin 470 kuruştur. . 

25 liralıklac: üç aylığın satış bedeli 24 75 
6 aylığın 24,37,5, seneliğin 23,50 lira ' ' 

100 liralıklar; 3 aylığın satış bedeli 99, 6 ay. 
lığın 97,5, seneliğin 94 lira 

500 liralıklar: Üç aylığın satış bedeli 495 , 6 
aylığın 487,5, seneliğin 470 lira. 

1000 liralıklar: üç aylığın satış bedeli 
aylığın 975, bir seneliğin 940 liradır. 

990, 6 

Tasarruf bonoları için devlet mühim muafiyet
ler tanımaktadır. Evveli bu bonolar bütün banka-
lar tarafından ibraz edildig" i anda y"uzde f . • yarım a· 
ız farkı ıle iskonto edilebilmekte böylece arzu d.l 
d... d ' e ı 
ıgı an a paraya tahvili imkan dahiline girmiş bu· 

lunmaktadır. Diğer taraftan bonolar borsadaki kote 
kıymetler arasına ithal edilmiştir. Yani borsada alı
nıp s~tılması mümkündür. Gene tasarruf bonoları 
devletın bütün vergi ve resimlerinden muaf tutul
muştur, 

Serhoş olan Alman zabitleri 
Rumen askerlerini dövmiişler ve 
bu hadiseye kartılık olarak da 
Rumen ·askerleri Alman kampına 
ateş açmışlardır. Bu defa Alman 
askerleri de Rumenl~rin üzcriue 
ateş açmıştır. Her iki taraftan 

Kiye! ihata edilmiş bulun· 
maktadır. Ruslar son dakikaya 
kadar şehri müdafaa ve bilahare 
tahrip azminde görünüyorlar. Japonya 

Ankaradaki dövüşlü mac Sel erberlik 

Bu, Japonların büyük Çin 
şehirlerini terkedecekleri demek 
değildir, Ancak bugünkü ·vazi· 
yete göre, çıkarılacak mana 
şudur: 

Japonya, Çinde şiddeti bir 
harekete tevessül niyetini besle· 
mi yor. 

Alınan malnmata göre, Ja. 
ponya'da dört fırkanın seferber

liği şimdiden ikmal edilmiştir. 
Gerek Çinden alınan Japon kı· 
lalarının ve gerek seferberliği 
bitirilen dört fırkanın şimale ve 
ya cenube gönderilecekleri hak
kında bir malOmat yoktur. 

-=--· 

AMERiKA 
~rı, Yeşilburun 
~sor adalarını 

Alacak 

Ankara: 10 [a. a.J - Beden 
terbiyesi Umum müdrlüğ'ünden teb
liğ' edilmiştir: 

15 temmuz Salı günü Ankara. 
da 19 Mayıs stadyomunda yapılan 

941 Türkiye futbol birincilikleri 
müsabakalarında vukubulan hadise 
ye ait tahkikat evrakı merkez ce· 

za heyetine tevdi edilmiş olup ce· 
za heyetince tedkik edilmektedir. 

Hakem kararı, talimatnamenin 
27 inci maddesi mucibince lstan· 

• 
lngiliz cep 
muhrip/eri 
L•ındra 19 ( a. a. ) - l logil· 

tereden Akdenize giden gayet se 
ri cep muhripleri Cebelüttarıktan 
geçmişlardir. Bunlar tahtelbahirle· 
re karşı kullanılan bombalarla ve 
tayyarelere karşı kuvvetli •ilahlar 
la mücehhezdirler. 

Bu küçük muhripler yolda bü 
yük fırtınaya yakalandıkları ve 50 
derecelik zaviye yapmak mecburi· 
yetinde kaldıkları halde arıza•ız 

olarak mahalli müretteplerine gel
mişlerdir. 

Sovyet diplomatları 
Erzurum 19 ( A. A) - Sovyet 

Rusyanın Berlin büyük elçiliği 
erkinı ve memuriyni ile ailelerin· 
den mürekkep 130 kişilik bir ka· 
file bu sabahki trenle buraya gel· 
mişler, bir müddet istirahatten 
sonra tahsis edilen otomobillerle 
Sarıkamışa hareket etmişlerdir. 

bul Beşiktaş birinci futbol takı· 
mının her türlü futbol oyunların· 

• k ·1 . e· her dan alakasının esı mesın ' 
türlü turneden menine; kaleci Meh· 

met Ali, müdafi Yavuz, hariç di· 
ter oyuncuların her türlü oyunlar: 
da kulüblerini temsil edememelerı· 
ne; Ankara gençlik kulübünde~ 
Mustafa Gökalpın da her türl~ 
kulüpte mensup olduğu kdlübu 
temsil edememesine Umum müdür· 
lükçe karar verilmiştir. 

Fransız büyük 
elçisi Ankarada 

Ankara 19 ( a.a ) - Fransa 
nın Ankara büyük elçiliğine tayin 
edilen sabık Tahran büyük elçisi 
Jan Helüv ve refikası bugün Er· 
zurumdan şehrimize gelmişlerdir. 
Fransanın büyük elçisi garda ha· 
riciye vekaletinin bir mümessili 
ile Fransız maslahatgüzarı, ·büyilk 
elçilik erkanı taralından karşlan· 
mıştır. 

italyanın Moskova bU· 
yük elçlsi de ,ehrimlz· 

den geçiyor 
Kars 19 [ a. a. ] - ltalya· 

nın Moskova büyük elçisile büyük 
elçilik erkanı ve memurlarından 

28 kiş ve danimarka elçisile mai· 
yetinden mürekkep bir kafile dün 
saat 8,30 da memleketlerine~gitmek 
üzere Sovyet Rusyadan hudutları· 
mıza geçmiş, saat 12,30 da trenle 

Sarıkamışa hareket etmiştir. 

yapıyor 
Çindeki birçok 

Japon kıtası 
geri alındı 

Japonya, Rusya· 
ya karşı, Mongo
listandaki ordu· 
sunu takviyeye 
başladı 

Ankara: 19 [Radyo gazetesi]· 
Henüz teyid edilmiyen bir habe
re &'Öre, Japon askerlerini taşı· 
Yan trenler Şansi'den Mançuriye 
ve şiınalde Kalgan'a gelmekte
?irler. Eğer bu haberler doğru 
ıse Japonyanın Rusya'ya karşı 

Mongolistandaki ordusunu kuv· 
vetlendirdiği anlaşılmaktadır. 

Tokyo: 19 [a. a.J- Yeni Kono· 
ye kabinesinin takip edeceği si· 
yaset hakkında resmi beyanat 
neşredilmiyecektir. 

Çunking: 19 [a. a.] - Bu· 
radaki umumi kanaata göre, Ja· 
ponya'nın bu şehire karşı hare
kete &'eçmesini gelecek yaza ka· 
dar önlemek mümkündür. Zira 
Çünking'e yapılacak herhangi 
bir hareketten evvel uzun müd
det hazırlanmak icap edecektir. 
Son zamanlarda Çinin hemen he
men bütün mıntakalarından bir
çok Japon kıtaları ıreri alın• 

mıştır. 

Loodra 19 (a .a ) - Dey 
litlegral yazıyor : 

Yeni Japon kabinesinde 7 
general ve amiral bulunmasına 

nazaran askerlerin ekseriyette 
oldukları ve Japonyanın yakın· 

da yeni maceralara atılacağı 

anlaşılmaktadır. Sabık hariciye 
nazırı Matsuokanın kabineye 
alınmaması calibi dikkattir. 

Tokyo 19 ( a.a ) - Jo
huston ile Palnir arasında yarı 

yolda bulunan üç pasifik ada· 
sının Amerika deniz ve hava 
üssü olarak gösterilmesi üzeri
ne Jalen Tayms gazetesi diyor 
ki: 

« Amerika Japonyanın gi· 
riş ve çıkış noktalarına el koy· 
mak istiyor. Filipindeki müthiş 

üslerine ilaveten Amerikanın 
Asyada deniz ve hava üsleri 
tesis etmesi beynelmilel kakka 
tecavüzdür. Bu keyfiyet beynel· 
milel protestoyu iltizam eder. 
Bu boğma çevresi daha kuvvet 
lenmeden Japonyanın tedbir al· 
ması lazımdır.» 

Tokyo 19 ( a.a. ) - Hari· 
ciye nezareti müateşariJe Nan· 
kindeki bilyiik elçisinden sonra 
hariciye nezareti müşavirleri ve 
eski Roma büyük elçisi de i•tifa 
larının v•rmiflordir. 

Vaşington 19 (a. a.) - Asso. 
siyeted Pres'in verdiği bir habere 
göre, Amerika Först komitesi reisi 
general Vud, gazetecilere beya· 
natta bulunarak, Bay Ruzvelt'in 
Dakar'i Yeşilburun ve Asor ada· 
!arını işgal etmek niyetinde oldoğ'u 
hakkında mahrem malOmat aldığını 
ve itimade diğer bir menbadan öğ'· 

renlldiğ'ine göre, kongrede bitaraf· 
!ık kanununu ibtal etmek için te
şebbüsler yapılacağını , mamafih 
bu teşebbüslerin muvaffak olaca· 
ğ'ını söylemiştir. 

Ankara gençler blrliği 

futbolcuları 
Ankara 19 ( a.a ) - Gençler 

birliği futbolcularından 20 kişilik 

bir kafile bir maç yapmak üzere 
Çankırıya hareket etmiştir. 

Yardım sevenler cemi· 
yetinin yerinde bir 
yardımı 

Kocasının ölümü neticesinde, 
ilç çocuğiyle birlikte kim;esiz 
Ayşe Nan isminde bir kadın, 

Yardım sevenler cemiyetinin dela
letile Tarsusun Namron yaylasın· 
daki anasının yanına gönderilmiş· 

tir. Kadıncağızın yol, iaşe ve diğer 
zaruri masrafları cemiyet tarafın· 
dan verilmiştir. 

Dairelerde ye7. ın•••' 
98etıerl 

Yarından itibaren dairelerde 
yazimesai saatleri tatbik edilecektir. 

Mesai saati 7 de başlıyacak, 
13 30 da bitecektir. 

' Cumartesi günleri saat dokuı• 
dan 13 e kadar çalışılacaktır. 
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insanların en büyük izmirlimanı'nın 
düşmanı sinektir 6aglıkihracafı 

1941 in ilk altı ayında 19 mil

Al-Rus
manharbi 
ve Japonya 

Korkunç veba mikrobu-

nu sinekler nakleder 

Hazreti Musa, bir za· 
manlar sinek sürülerinin 
Mısıra akın ettiklerini ve 
bu sebepten dolayı Fira
unların m em leke tine 
veba akınının sirayet ede
rek müdhiş telefata sebe
biyet verdiğini nakleder. 
Bu da sineklerden insan
ların başına gelen hasta
lıkların geni değil pek 
eski olduğunu gösterir. 

Sineklere karşı en 
müessir ilaç 

biyel veren Cholerine'in en belli 
başlı sirayet vasıtalarından biri de 
gene sineklerdir. Bu itibarla İnsan 
!arın en büyük düşmanı olan si-
nekleri amansız imha etmek icap Helalarda sinekleri imha etmek 

eder. için chlorure de chau 1 sul-
Kendimizi sineklerin bu deh- fate de fer, ve bilhassa schiste 

şetli fenalıklarından korumak ıçın yağı kullanılır. 

tevessül edeceğimiz bazı tedbirler Bu yağ, sineklere karşı en mü-

vardır. essir bir ilaçtır. Binaenaleyh sinek-
lçine sinek düşmüş sütü ka- lerin çok bulunduğu kır evlerinde 

tiyen içmeyiniz. Eğer elinizle bir ve çHtliklerde bu yağı behemehal 
sinek öldürürseniz ellerinizi der- lıulundurmak gerektir. 
hal yıkayınız. Bu ihtiyat tedbirle- Esasen sineklerin petrol ile 
rine ! çocuklarınızı da ahştırınız. müştakkatına karşı tabii bir nef-

a 

yon 84,955 lira kıymetinde 
mal ihrç olundu 

~zmir: [Hususi]- Şehrimiz Ticaret odası tarafında neşredilen bir ista-

YAZAN govyet - Al-
man harbi

MÜMT AZ nin en mühim 
FAiK safhalarından bi-

FENIK ri, Almanların 
1 _______ ,Stalin hattı üze-

rine yaptıkları tazyıkla bu halta 
zarfında başlamış bulunuyor. Al· 
manya bu tazyiki bilhassa iki is· 
!ikamete, bir taraftan L~ningrad, 
diğer taraftan Moskova istikame
tinde arttırmış bulunuyorlar. Bü
tün hedef evvelce de tahmin etti
ğimiz gibi Sovyetlerin Baltık ala
kalarını kesmek, ve Leninrrad'ın 
zaptiyle bir prestij temin ederek 
şimaldan Moskova üzerine doğru 
akmaktır. 

Heliların bilhassa akar lağım- tetleri vardır. Otomobilciliğin, si-y azın herkes sıcaklardan, )arı bulunmıyan helaların temizli- neklere karşı çok faydası olmuş-
pireden, tahtakurusundan ğine de fevkalade dikkat ve itina tur. Garajlarda sinek nadir bulu· 

tistiğe göre, 1941 senesi birinci altı ayı zarfında lzmir limanından 
yabancı memleketlere 7 milyon, 101,697 liralık 24,751,780 kilo uzum, 
2,744 liralık 7,203 kilo razakı üzümü, 2,179,088 liralı6 10,055,743 kilo 
İncir, 205 liralık 1980 kilo hurda incir, 7.456,967 liralık 6,089,370 kilo 
tütün, 574,132 liralık 6,253,411 kilo palamut, 462,635 liralık 1,848,145 
kilo palamut hülasası, 15,052 liralık 176 bin 420 kilo dövülmüş palamut, 
32,107 liralık 380,695 kilo üğütülmüş palamt, 11,660 liralık 132,500 kilo 
kaba palamut, 5228 liralık 13,500 kilo meyan balı, 40,999 liralık 118, 
992 kilo meyan hüliisası, 11,506 liralık 3,763 kilo halı, 38,634 liralık 
646,080 kilo arpa, 54,781 liralık 155,832 ! kilo ~anason, 82,459 liralık 
300,000 kilo susam, 18,694 liralık 500,000 kilo kepek, 6,570 liralık 
41,065 kilo harup, 16,060 liralık 52,525 kilo erik kurusu, 22,200 liralık 
30,000 kilo kayısı kurusu, 1.147 liralık 2,955 kilo vişne kurusu, ~91 li
ralık 800 kilo armut kurusu, 8,045 liralık 25,000 kilo zerdali çekirdeği, 
104,895 liralık 107.119 kilo deri, 31,272 liralık 1,156,000 kilo zımpara 
madeni, 575 liralık 4550 kilo zımpara tozu, 3900 liralık 7490 kilo yu
murta, 168,837 liralık 1,509,198 kilo kum darı, 13,294 liralık 150,000 
kilo beyaz kumdan, 107,884 liralık 1,516,028 kilo bakla, 1236 kilo 
prima yağı, 252,782 liralık 331,356 kilo ıeytinyağı, 17,496 liralık 

18,924 kilo sığala yağı, 14,520 liralık 277,864 kilo nohut, 654 liralık 
5949 kilo kestane, 5855 liralık 36,000 kilo un, 163,250 liralık 650.000 
kilo fusulya, 600 liralık 2000 kilo kendir tohumu ki ceman 19 milyan 
84,955 lira kıymetinde 57 milyon 527,591 kilo emtea ihraç olunmuştur. 

Bu esnade Smolensk yoliyle 
de Moskovaya müteveccih hare
katı inkişaf ettirmek, ve harbin 
siklet merkezini Moskova • Le
ningrad - Smolensk müsellesi üze
rine toplamak düşünülmektedir. 

Bir Stokholm telgrafının haber 
verdiğine göre Finlandiya körfe
zinde Estonyaya ait olan Norva 
düşmüştür. Almanlar diğer taraf
tan Peipis bataklıklarının şarkın
da Psmol'dan, Borkol'a doğru 
ilerlemektedirler. Fakat bu mües
sir cephe boyunca, Sovyetlerin 
büyük bir mukavemeti ile karşı
lanmaktadırlar. 

şikayet eder. Halbuki bunlardan etmek lazımdır. nur. Halbuki ahırlara sineklerden 
daha müziç ve tehlikeli bir haşere Sineklerin en çok üşüştükleri girilme.z 
vardır ki o da sinektir. ve çokluk bulundukları yerlerden A b" k b- ··k 

S inekler, bizi yalnız iz'aç et- vrupanın ır ço uyu şe-
biri de mutlaktır. Mutfakların ha- h" ) · d b"lh 1 mekle kalmaz, fakat en müthiş ve ır erın e ve ı assa apartman a-
rareti ve orada pişirilen yemekler d · 

tehlikeli mikropları da naklederler. rın ca delere nazır odalarında sı-
Sinekler, hıfzıssıhha meselele- onları cezbeder. Halbuki bir çok nekler ortadan kalkmış gibidir. 

k apartmanlarda ve evlerde mutfak· z· dd J d t b"I rinde mühim bir mev i işgal eder- ıra ca e er en geçen o omo ı • 
ler. O derecede ki, sinek bulun- lar helaların yanında bulunuyor. )erden etrafa yayılan benzin koku-

Bunlardan hariç 2763 lira kıymetinde 44 baş muhtelif cins hayvan
da ihraç edilmiştir. 

mayan verlerde bulaşıcı hastalık- Bu hal, orada oturanların sıh- )arı sinekleri kaçırtır. 
)ar da son derece azalıyor. Bina· batı için büyük bir tehlike teşkil Sinekleri imha etmek için bir 

Bu malların ihraç edildiği devletler şunlardır: lngiltereye 10.240.752, 
Amerikaya6.180.491, Almanyaya810.187, lsviçreye 347,251;lsveçe326,893, 
Yunanistana 213,302, Romanyaya 209.551, Mısıra 207.417, Macaristana 
177.597, Filistine 89.925, Yogoslavyaya 79.783, Finlandiyaya 70.988 , 
Brezilyaya 39.693, Bulgaristana 33.836, ltalyaya 27.145, Çekoslovakya
ya 14.244, Arjantina 13.252, Suriyeye 2.847,ve lrakada 296 liralık muh
telil cins mal sevkedilmiştir. 

enaleyh sineklere karşı amansız eder. Çünkü helalardan, aldıkları çok çare ve tedbirlere başvuru)· 
bir müdadele açmak elzem bir binlerce mikrobu bu muzır mablak- maktadır. Evlerde en çok kulla-

i•tir. ,...-----------------------------~ nılan, zamklı ve • Sinekler tiloyu, dizanteriyi, kolerayı, veremi de naklederler. 
Bütün sinek- şekerli made sü-Çocuklar arasında müdhiş telefata sebebiyet veren Cholerine'in en DördUncU hafta ler zararlıdırlar. rülmüş kag" ıtlar, belli başlı sirayet vasıtalarından biri de yine sineklerdir. Bu itibarla 

Atatürk asi altı esaslı 
surette tamir edilecek 

Bu hususta hiç iosanların en büyük düşmanı olan sinekleri amansız imha etmek içine şekerli su 
bir tefrik gözet- icabeder. konulmuş hokka- Bu gün, Sovyet harbi baş-

memek lazımdır. ııııilıiilıiilıii••••••••••••••••••••••••-- lar,pulverizatörler ladığından beri dört hafta 
geçmiş bulunuyor. Her halde Al
manlar, bu müddet zarfında ev
velce hesap ettikleri gibi o kadar 
süratli bir ilerleyiş yapamışlardır. 
Bundan dolayıdır ki, Alman rad
yolarının geçen hafta vadettikle
ri gibi ve bilhassa Sovyet ordu
larının tam hezimete uğratıldığı 
hakkında bugün mühim muvafla
kiyet haberleri verecekleri tah
min olunamaz. 

Eğer kış imdadımıza yetişip sinek
leri imha . etmeseydi, insan nesli, 
sineğin naklettiği bulaşıcı hastalık
lardan tamamen mahvolurdu. 

Sinekler, kondukları yerlerde 
ayaklarında ve hortumlarında ta
şıdıkları mikropları, bırakırlar. Si· 
neklerin en çok sevdikleri yer, 
pislikler, müzahralattır. Bu pislik
lerden binlerce ve binlerce mik
robu alarak yemeklerimize, vücud· 

larımıza naklederler. 
Sinekler, yumurtalarını bu pis

liklere bırakırlar. Bu yumurtalar 
patlar ve binlerce kurt peyda 
olur. Gene sinekler, hayvanların 

üzerine konmağı ve hortumlarını 
yaraların irinleri içine batırmağ'ı 

çok severler. Bu yaraların pislik

lerinin, insanın sıhhati için ne teh

likeli bir şey olduğunu uzun uza
dıya anlatmağa hacet yoktur. 

Göz hastalıkları ve 
sinekler 

Göz h_astalıklarının pek mün-
teşır bulunduğu Şimali 

Afrikada sineklerin temizliğe ehem
miyet vermiyen yerli halkın göz 

kapakları etrafına üşüştükleri gö· 
rülür. lSinekler trahom ve saire 
gibi tehlikeli göz hastalıklarının 

nakil •vasıtasıdır. Şimali Afrika 
memleketlerinde, bilhassa yerliler 
arasında körlerin pek çok olma
sının bir sebep ve hikmetini de 
bu sineklerde aramak icap eder. 

Hazreti Musa bir zamanlar 

sinek sürülerinin Mısıra akın et· 

tiklerini ve bu sebepten dolayı 

Firavunların memleketine veba 
akınının sirayet ederek müthiş te

lefata sebiyet verdiğini nakle

der. 

Bu da sineklerden insanların 
başına gelen hastalıkların yeni de 

ğil, pek eskı olduğunu göste
rir. 

Sineklerin hortumları derimi
zin içine saplanamıyacak derece
de zayıftır. Binaenaleyh sinekler 

vücudümüze konunca, terimizi 
emerler. Ter kokusu onları cezbe
der. Fakat en fenası sineklerin 
yemeklerimize, yediğimiz ekmekle
re ve tatlılara da üşüşmeleri ve 
onları da pislemeleridir. Sinekleri 
imha - etmedikçe fenalıklarından 
kendiır.izi korumağa imkan yok

tur. 

insanların en bü)•Uk 
düşmanı 

Bundan başka sinekler ti
foyu, '.dizanteriyi, kolera· 

yı, veremi de naklederler. Çocuk
lar arasında müthiş telefata ıebe-

1 

lar, mutfağa, binnetice yemeklere 
naklederler. 

vesairedir. 

Binaenaleyh mutfaklara sinek
lerin girmemesi için çok sıkı ted
birler almak, pencerelere ince tel
ler germek, yemekleri sineklerin 
giremiyecekleri kapalı do1aplar 
içinde tutmak ve kapıdan girec~k. 

)eri imha etmek lazımdır. 

Sineklere karşı açılan mücade
lede muhtelif ilaçlar kullanılmakla 
beraber en müessir tedbir temiz
liktir. Sinekleri cezbeden ve onla
rı üreten pisliktir. Pislik ortadan 
k&ldırılınca, sineklerin üreme ve 

1 
çoğalma imki.nları da ortadan kalk· 
mış olur. 

Elektrik şirketi binasile buğday pazarı önünden geçerek Salcılara 

giden toprak yolun ihalesi yapılmıştır. ·Bu yolun yakında parke olarak 
İn!Jaaına ba!)lanacaklır. 

Karata, yolunun sUratle Maarif vekili lstanbulda 

Askerlik dairesi yanından Reşat bey mahallesine giden şoseninde 

parke olarak inşasına talip çıkmış fakat yapılan teklif uygun görülme

diğinden yolun yeniden ihaleye çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

yapılmasına karar verildi 
Adana Karataş yolu tamiratı 

gecikmelere uğradığından müteah
hidin taahhüdünü yerine getiremi
yeceği anlaşılarak mukavele fesh
olunmuş ve yalnız,Nalıaca emaııeten 
yapılması tekarrur etmiştir. 

tetkikler yapıyor 
lstanbul 18 - Maarif vekili 

Hasan - Ali Yücel, bu gün öğ
leden sonra maarif müdürlüğüne 

giderek maarif müdüründen ve 
umumi müfettişlerden talebe kamp
ları, tatil kursları ve diğer işler 

hakkında izahat almıştır. Talebe 
kurslarının muntazam bir şekilde 
devam ettiği görülmü~tür. ilk okul 
larla resmi orta okul ve liselerden 
başka sanat mekteplerinde ve 8 
hususi lisede de tatil kursları açıl

mıştır. Resmi liselerde açılan tatil 
kurslarına 2293, resmi ort~ okul
larda açılan kurslara 4452, sanat
mektebindekilere 281, hususi lise
lerdeki kurslara da 731 talebe de 

Öğrendiğimize göre, asfalt buhranından dolayı çimento ile tamir 
edilen Atatürk caddesi esaslı surette yeniden tamir edilecek ve dört 
yol ağzında yıktırılmış bulunan binanın yeri pldna göre tanzim olu
nacaktır. 

Bilhassa bu halta zarfında 
cereyan eden harekattan Sovyet
lerin büyük bir mukavemet ıröı
terdikleri ve Alman ilerleyişine 
imkan dahilinde her yerde mani 
oldukları görülmektedir. Bizzat 
Alman tebliği dahi, şimdi bütün 
cephe boyunca, dokuz milyon in
sanın şimdiye kadar emsali görül
memiş bir şiddetle harp ettiğini 
söylediğine göre, Sovyet ordusu
nan bozulmuş, imha edilmiş nan
riyle bakmak bu Alman tebliğini 
tekzip etmek demektir. 

Yolun bir an evvel umumun 
istifadesine açılma"1nı temin için 
Nafıaya 3700 liralık bir kamyon 
alınmıştır. 

Karataş yolundan bu sene is
tifadeye başlanacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

Retatbey mahallesindeki 
ilkokulun infası 

vam etmektedir. 

Orman memurları ara
sında nakll ve tayinler 

20 lira maaşlı Kadirli birinci 
sınıl orman mesaha memuru lsma
il Bulut Pozantı orman mesaha 
memurluğuna, 10 lira maaşlı or
man mesaha memuru Lütfi Girgin 
Seyhan orman katipliğine, 10 lira 
maaşlı Pozantı orman mesaha me
muru Kadri Kuşcu Osmaniye or
oıan mesaha memurluğuna ayni 
kadro ve maaşla naklen tayin edil
mişlerdir. 

Hatayın bayramına 
f e h r im iz den de bir 
heyet İftirAk edecek 

23 Temmuz, Halayın anava

tana iltihakının 3 üncü yıldönü

müdür. Evvelce de yazdığımız 

gibi, Hatay, bu mutlu günü kut

lamak üzere günlerdenberi hazır· 

lanmıştır. 

Adana'da Reşatbey mahalle
sinde P.vvelce inşasına başlanmış 

ve mühim kısmı yapılmış bulunan 
10 dersaneli ilkoulun ikmali, keşfi 
mucibince, 30 bin liraya bir müte 

ahhide ihale edilmiştir. 

Eski Şavşat orman mesaha 
memuru Murat Atan da Seyhan 
orman mesaha memurluğu na terli 
an tayin olunmuştur. 

Öğrendiğimize göre, Hatay 

belediyesi, yapılacak törende hazır 

bulunmak üzere şehrimizden de 

üç kişilik bir heyetin gönderilme

sini istemiştir. Heyet Salı günü 
Hataya gidecektir. 

Sovyetler tarafında asğari 
4,5.5 milyon kişi harp ettiğine 
göre, Almanların kendi iddiaları 

mucibince, çok kısa bir zaman zar
fında bu kadar büyük bir mucize 
yaratr.caklarına inanmak hatadır. 

Sina bu •ene ders başlangı
cından evvel bitirilecektir. 

( Devamı Üçüncüde ) 

il..__ R_O_M_A_N _: 8_2 ·KAL D 1 R 1 M LA R 1 N KOKUSU .. 
Meşhurdu. Hastası çoktu: O, hasta

larile, bayağı bir bazergin gibi, pazarlık 
etmiyordu. En ufak bir iş için, hastaları
nı günlerce muayenehanesine !aşındırmı

yor, paralarını sızdırmıyordu. Reçete yaz
madığı hastadan ücret almıyordu. Uzak 
hastalarına gitmek için otomobil istemi
yordu. Fakirlere bedava bakıyordu. Pa-

rası çıkışmıyanların ilaçlarını yaptırı -
yordu. 

Türlü çirkin iftiralarla, kendilerine 
rakip saydıkları namuslu, iyi yürekli 

doktoru lekelemek istiyenler oldu. it 
ürür, kervan yurur ... O, bugün, şehir 

meclisinde de azadır .. . 

- BiR TOPLANTI 

. . . . . . Efendileri Sokakların ser
serisi kıskançtır; dam altında oturan in
sanların düşmanıdır. Cemiyetin huzur ve 
ıükOnu, aramızdaki bu düşman unsurun 
çok veya az oluşuna tabidir. Sokakların 
çocuğunu kurtarmakla kendi huzur ve 
sükOnumuzu, ceıniyetin huzur ve sükünu
nu temin edeceğiz. 

Efendileri Unutmayınız ki, sefalet 
içinde sürünmelerine göz yumduğumuz 

bu küçük in1anlar, hastalıklıdırlar ve ta
şıdıkları hastalık mikroplarının yayılması· 
na vasıta olurlar. Beldenin sağlığını dü
şünmek, belediyenin vazifesidir. 

Efendiler! Şehrin köşe bucağına ser
pilen bu küçük, zavallı insanların,. sefil
liklerile, diğer zümrelerin hale~ı ruhi· 
yeleri üzerinde yaptığı menfi tesıri şüp
hesiz takdir etmez değilsiniz. 

Çocukların herşeyi kolayca kapmağa 
müstait olduklarını hatırlayıdız, efendi
ler ••. Çocuklarınızın, bu ınenl~ u~surların 
tesiri altında bozulmak tehlıkesıne ma
ruz bulunduğunu elbet biliyorsunuz. Kim. 

sesiz sokak serserilerini )r.urtarmakla, ken

di çocuklarınızı, memleketin bütün yav
rularını kurtarmış olacaksınll· 

Kıranta doktorun sesi çatal çıkıyor
du. Yorulmuştu. Sustu. Avucunu ağzına 
tutarak hafif hafif öksürdü. Elleri arasın
da buruşturduğu mendilile terini kuru

ladı . 
Geniş salonda çıt yoktu. Bir aralık, 

azanın en yaşlılarından birkaçı, ağrıyan 
bellerini oğuştururken, hafifçe kanepele

rini gıcırdattılar. Riyaset kürsüsü dibinde 
kanburunu çıkaran mavi göılü zabıt ka
tibi kız, parmaklarını çıtlattı. Gazeteci

ler locasında not alan gö7.lüklü bir ga
zeteci kalemini yonttu. Dinleyiciler ara
sında fısıltılar dolaştı, Herkes bekli • 
yordu. 

Kıranta doktor, yorgun bir sesle de• 
vam ettiı 

YAZAN: Reşat Enis 
- Bir saate yakın zamandır anlat

tım, efendiler ... Size «Galata» dan, şeh
rin köşe bucağından yürekler paralıyan 

levhalar gösterdim. Farkındayım : Beni 
dinlerken gözleri yaşaranlarınız çok oldu. 
Memnunum. Sözlerimi kısaca hülasa et
me ne izin veriniz, efendiler: 

Artık, cemiyetin ihmaline uğramış 

memleket yavrularına şefkat ve terbiye 
kucağımızı açmanın zama~ı gelmiş, hat
ta geçmiştir. llmi, fenni usullerle, arala

rında bulunan asosyal enerjileri terbiye 
etmemiz, tahribkar hızlarını kanalize ede
rek onları hayırlı bir hale koymamız la
zımdır. 

Yarının mucrtmı, yarının katili nla
bilecek bu çocukları biran evvel kurtar-

mak, onları faydalı birer vatan evladı 

olarak meydana çıkarmak, disiplin altına 
alınmış enerjilerini' istidatlarına göre iş

letmek lazımdır. 
Bize bütün bunları, pedagojik tekni· 

ğe dayanarak, temin edecek bir müesse
Re istiyorum, efendiler .•. 

Sözlerini bitiren doktor, yerine otur
du. Sımsıkı avucunda buruşturduğu ıslak 
mendile terini içirirken, herkes - en ön 
sıradaki göbekli doktordan başka, her• 
kes - onu alkışlıyordu. 

Göbekli doktor bütçenin darlığından 
bahsaçacak oldu. Belediye reisinin, tekli-

fi tasvip, bütçede bu iş için tahsisat ay
rılmasını kabul ettiğini duyunca, şaşaladı. 
Lalı evirdi, ~virdi •.. Yaltaklandı. Otur
du kaldı . O , yaman bir dalkavuktu 
da ... 

* * • 
Belediye binasının taş merdivenlerin· 

den inerken, karşı evlerin camlarında nar 

rengi güneş ağır ağır morarıyor, sönüyor
du. 

Yorulmcştu; yorgunluğunu duymuyordu. 

Onun için bu, muhakkkaki,mes'ut bir ak
şamdı. Gecenin girişi artık ona ıztırap 
vermiyordu. 

insanların gadrine uğrayan küçük dost
ları, gecenin iliklere işliyen rutubeti 
içinde, ıslak kaldırımlarda, taş döşeme

lerde, küf kokan mahzenlerde artık kıv· 
ranmıyacaktı.Boş kursakları sıcak çorbaya, 

taze ekmeğe kavuşacaktı. Üstleri başl~rı 
bütünlenecekti. Daha mühimi, artık on· 
lara kimse dil uzatmıyacaktı. Ne serseri, 

ne kopuk, ne hırsız, ne de cani yamağı 
diyebilecekti. 

Sokaklar kalabalıktı. Sarı, yeşil, ma• 
vi, eflatun renk renk, biçim biçim elbi• 
selerile boyalı kadınlar; kalkık omuzldı 
kısa ceketli, saçları onduleli dejenere 
delikanlılar birbirini kovalıyordu. 

( Devamı var ) 
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lunan üç Fransız kiilirinden 
sine hidayet erişti. 

- Aman ... 

biri-

- Amanı zamanı bu. Herif 
kendiliğinde şehadet kelimesi ge
tirerek Müslüman oldu. Sen ele 
cezveyi taşırıp meyyit gibi oldun. 
Selitü selam okuyarak yerine gö· 
türdüm, yatırdım. 

- Ben bunları bilemayom ya. 
- Nereden bileceksin hocam; 

Allahın işine karışılmaz. 

- Doğru ... 
- Doğru ya ... Şimdi artık ben 

senin peşini katiyen bırakmam. Pe
derin yanına mutlaka beraber ği· 

deceğiz. 

Şaşturi gözlü, çopur suratlı 

ları elsiz ayaksız dolandıran Alla· 
hıml Estağlirullahelkebiren vahiden 
yarabbiciğuml 

- Sonra hocam, orada Lulu· 
nan ulema efendilerimiz hep bir 
ağızdan filiivut dua91 okumuşlar.. 

1 
- Ne duası be? 
- Filavut duası ... 
- O dua neymişki? 
- Okuyayım hocam; bu dua· 

yı Çakalzade Elhac hafız satılmış 
ağa, Uğuru Abbas kitabındaki 
« Ya Çakalzade Elhac Hafız Sa· 
tılmış ağa!. Ugru Abbas nam ki· 
tabı şerifin noktasız hurulatını es· 
ki mürettiphane kasasından ihraç 
edip kıyei atikasınını elli dirhem 
gümüş mukabilinde eskici yahudi· 
ye furuht edersen .. 

- Sen ne diyon be? 
Rümuzatla konuşuyorum ho

cam •.. 
- Ne rumuzatı be? 
- Hurufu e;arrede rümuzat 

pis bıyıklı, mendebur sakallı ayı 
azmanı bu marta vali ara inanıp i
nanmamak arasında mütereddit i
ken Ahmedin, Selimin ve Şevke

tlin yekdiğerlerini müteakip yemi· 
ni billfıhla Ali ağabeyi tasdik et· 
meleri üzerine müsterih olarak sor

du: 

J yok mu? 

- Havız Ali nerde be? 
Haaa ... Ona gelince;Senin va· 

zın yüzünden Müslüman olan Fran· 
sız tayfa için « Bu ihtida şer'an 
caiz değildir.» demiş; kaptan duy· 

muş: « Vay!.. demek ki sen hoca 
olduğun halde hak dinini kabul 
eden bir insanı MüslümanlıUan 
soğutmak istiyorsun hal » diyerek 
Hafız Aliyi hapse atmış. 

- Kim be? 
- Kaptan!.. 

Gaptan Müslüman mı be? 
- Aman hocam, ayaklarını 

öpen 'öpsün; para ile iman kim· 
dedir belli olur mu? 

- Olmaz ... 
- Belki de kaptan gizli din 

taşıyordur; ne bilirsin? Geçenler· 
de bizim mahallenin papazı ölüyor

du, Son dakikasında « Bana bir 
hoca getirin » demiş. Hoca git· 
miş. Yatakta yatan papaz: 

- Ey hoca; demiş, işte ben 
gizli din taşıyordum; sana malilm 
ola ... Adım da zahirde Kosti, ba· 
tında ise Himarüddin idi. Şimdi 
Peygamberimiz Hazretleri bana gö· 

ründü: 
- Y" Himarüddin, korkma! 

Cennetteki köşkün hazırdır. Dün· 
denberi doğramacı, yorgancı, ba· 
danacı, boyacı, çamaşırcı, temiz .. 
leyici bütün Melaikeler senin köş
kü hazırlamakla meşgul idiler. 

Canını teslim edebilirsin. 
Demiş ve ölmüş. 
-Amanın estağfirullahülkebir, 

ya mevlam ... Sonra? 

\ 
- Var. 
- işte öyle ... Sonra efendim 

işbu noktasız hurufattan çıkacak 
duayı şerif bin bir derde devadır 
deyip kaybolmuş. Hafız Satılmış 

ağa da hemen kitabı şerifi alıb bu 
duayi şerifi istihaç etmiş. O 
gün bu gün bizim memleketin ule
ması heb bu duayı okur. 

- Ohu bu duayı şerifi be ... 
- Bu duanın manayı şerifi 

murad olundukta: Ey benin kulla
rım 1 Dünya malına tamah etme· 
yinizl Yer yüzünde sefil, partal 
aç, biilnç yaşayınız! Sizin bir lok· 
ma, bir hırka neyinize yetmez? 
Bakınız, Türkiyedeki gazete mu
harrirleri kullarımdan ibret alınız. 
Yemeden, içmeden meJekJerim mi
sali bavayi nesimi yutarak ne mü
kemmel yaşıyorlar? Bırakınız dün
ya nimetleri kafirlerin olsun! .• Size 
ahiret yeter. yalnız ahirete ÜÇ Ün· 
cü mevkile gelmekten hazer edi· 
niz, zira gömüldüğünüzün ertesi 
günü çukurunuza beş kişi daha 
iliive ederler. Yarın kıyamet günün 
de birbirinize karışırsınız, hesap
larınızda yanhşlık olursa mesuli
yet mezarda bile insanları sınıflara 

ayıran dünya ehlinindir ... 
- Amanın gayrik, bu duayi 

şerifi bir ezber edeyim ... 
- Olur. lzmirde pederin evi· 

nde beraber hıfza çalışırız. 
~ Peder efendi ne iş görür 

be? 
- Emlaki, akaratı vardır, 

ayda 255 altın kira toplar; 249 
adedini evde misafir olan hocalar· 
la türbelerin bekçilerine taksim 
eder; mütebaki 6 altınla biz ge· 
çiniriz 

bu 
tıvanın 

açıldı: 

cevap üzerine havız 
çaprazlama gözleri 

mıs

dört 

{Devamı var/ 

BUGÜN 

Jaqon dış 
siyaseti 

Çin harbinin zafer 
le neticelendiril
mesi Uzerine tek 
sif edilecekmiş 

Tokyo 19 (a.a) - Resmi 
Domei ajansı, salnbiyetli mahfil. 
(ere atfen, Japonyanın harici si 
yasetinde hiç bir değişikliğin 
olmıyacağını bildirmektedir. 

Japon aleyhdarı bazı devlet. 
ler, kabinedeki t~beddülü istis· 
mar ederek harici siyasette bir 
değişikliğin olacağı şayialarını 
kötü bir propaganda ile yayma· 
ğa çalışmaktadır. Bu devletlerll 
yeni bir hayal sukutuna daha 
uğrayacaklardır. Japonyanın ha. 
ricl siyaseti, Çin harbinin zafer 

le neticelendirilmesi üzerine tek
sif edilecektir. 

Tokyo 19 ( a. a. ) - Ja· 
pon siyasi mahfillerinin fikrine 

göre, beynelmilel vaziyet dola
yısila Japonyanın diplomatik ga 
yelerini tahakkuk ettirebilmesi 
için dış sıyasetini memleketin 
tam müdafaasına istinat ettirme
si lazımdır. Prens Konoye bu 
sepeple , siyasi bakımdan parti· 
!erle alakası olan bütün unsurla. 
rı bertaraf ederek hükümetle 
ordu arasında sıkı bir birlik te. 
sis etmeğe karar vermiştir. Ka. 
binenin hakiki bir harp kabine· 
si gibi teşkil edilmiş olması, ka-
binenin azalarının memlektin 
bünyesini vaziyete uydurmak 
için onu kuvvetlendirmek üze. 
re t•m bir ooktayi nazar -birli· 
gı ile hareket edeceğini göster· 
mektedir. 

lngiltere Çekoslovak 
hükOmetini tanıdı 
Londra 19 (a. a.} - ,Royter 

ajansının siyaai ·muharririne göre 
lngiltere hariciye nazırı Eden Çe
koslovak hariciye nazırını kabul 
etmiş ve lna-iJtere hükQmetioin Çe 
ko•lovak hükümetini temamile ta
nımak ve kralın da Çekoslovak rei
sicümhuru Beneş'in nezdine bir 
orta elçi tayin etmek kararını 

bildirmiştir. 

Amerlkada her gUn 
bir harp gemisi 

dezgAha konuluyor 

Smolensk 
müdafaası -

Ruslara ağır 
zayiata mal oldu 

Ruslar, üzerinden bir 
Alman tank kolu ge· 
çen köprüyü uçurdular 

Berlin 19 ( a. a. ) - · D.N.B. 
bildiriyor, 

Almanlar Vitebsk ile Mohilev 
arasında büyük Sovyet kuvvetleri. 
ni imha ettikten sonra süratle şar· 
ka doğru ilerlemişlerdir. 

Mühim bir münakale merkezi 
olan Smolensk, evvelcede bildiril· 
diği gibi 16 Temmuzda işğal edil· 
miştir. Minsk'den Moskovaya giden 
Otostratın inşa edilmiş kısmı bu· 
rada başlamaktadır. 160,000 nüfus· 

lu bu şehirde mühimmat. tayyare 
ve bir çok bez fabrikaları bnluo
maktadır. 

Moskova istikametinde son bü· 
yük şehir olan Smolensk'in müda· 
faası için bo mıntakadaki bütün 
Sovy6t kuvvetleri kullanılmıştır. 

Müdafaa çok şiddetli olmuştur. Al· 
man kıtaları düşmana kanlı zayiat 

verdirerek Sovyet mukavemetini 
kırmışlardır. Smolensk'in zaptı es
nasında Almanların zayiatı azdır. 

Sovyet tebliği 
Moskova 19 ( a. a. ) 

yet tebliği: 
Sov· 

18 Temmuzda Porhov, Polotsk, 
Nekel ve Smolensk istikametlerin
de büyük mnharebeler olmuştur. 

Her iki tarafın da agır zayiatı var
dır. Hava kuvvetlerimiz dün 31 
düşman tayyaresi tahrip etmişler· 
dir. Bir düşman tank alayı şoseye 

çıkarak toµraklarımıza girmiştir. 

Bu tankların ar.akasında yüzlerce 
otomobil bulunmaktaydı. 

Motörlü ve piyade kuvvetleri· 
miz düşmanın köprüyü geç14esine 
müsaade etmiş ve düşman kolu 
köprüyü geçtikten sonra hücuma 
geçmiştir. 

Almanlar süratle ricate başla .. 
mışlarıa da ilk faşist otomobiUeri 
köprü üzerine geldikleri zaman 
köprü uçurulmuş ve düşman oto .. 
mobil, tank ve kamyonları biribiri 
üzerine köprü başında yığılmışlar 
ve o zaman topçumuz düşman ko. 
lu üzerine ateş açmış, tank ve oto. 
mobilleri yakmıştır. 

Yolu terkederek uzaklaşmağa 
ç~lışan münferid düşman grupla· 
rıyle tankları da isabetli ateşimiz 
altına alınmıştır. 

Roma 
ziyareti 

Bulgar hUkOmet 
reisinin ziyareti 
mUhlm bir temas 
olacakmıt 

Roma 19 ( A. A) - Roma
nın siyasi mafilleri • Bulgar baş· 

vekili ile hariciye nazırının Ro. 
maya 20 Temmuzdan 23 Tem
muza kadar yapacakları ziyaret 
büyük bir siyasi ehemmiyet ve· 
riyorlar. Bu hususta Stefani aian· 
sı diyor ki: 

« Bu ziyaret hiç şüphesiz 

ltalya ile Bulgaristan arasında 
mühim bir temas olacaktır. Bol· 
gar başvekilile hariciye nazırı 

kral tarafından kabul edilecekler 

gerek Musolini ve gerek kont 
Diyano ile uzun uzun mülakat• 
!arda bulunacaklardır. Bu ziyaret 
Bulgaristanı mihver devletlerine 
bağlıyan samimi dostluk esasına 

dayanmaktadır. 

Henri Hopkins-
in beyanatı 

"Amerikan tayya
releri, Alman harp 
malzemesi fabrika· 
larını kırıntl haline 
getirecektir!,, 

Londra: 19 [a. a.) - Ruzvel· 
tin lngilteredeki şahsi mümessili 
Henri Hopkins bugün Loodra'da 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

«- Amerika'da yeni bir çok 
büyük fabrikalar faaliyete geçe· 
ceklerdir. Bunlar bilhassa 4 mo· 
törlü muazzam ağır bombardıman 

tayyareleri imal edeceklerdir. Bu 

tayyareler şarki Almanya'nın en 
uzak köşelerine kadar gidebilecek
ler ve harp malzemesi imal eden 
fabrikaları kırıntı haline getirecek· 
(erdir. 

Ayni zamanda Amerika'da şim
diye kadar hiç bir memleket tara
fından yapılmasına teşebbüs edil· 
miyen bir bahri inşaat programı 
tatbik edilmektedir. 

Memleketlerimizin müştereken 
imal edecekleri harp malzemesi ve 
mühimmat, Faşist diktatörleri ez· 
meğe kili gelmelidir. Yegane mak

sadımız bu adamları koğmaktır.» 

Hopkins, Amerika'nın Atlan· 
tik yoluyla •evir.edilecek malzemeyi 
himaye edip etmiyeceği sualine şu 
cevabı vermiştir: 

- Sonra papazı kafirler kfı. 
lir dinince gömmüşler; Papaz me· 
zardan fırlayarak onlardan evvel 
yatağına dönmüş. Diri papazlar, 

" Galiba bu yahudi idi » deyip lı--:::===========:::::,I 
hahamlara teılim etmişler. Haham· ı İ-~ 
lar da Yahudi dinince gömmüşler T 1l._ _K V M 1 

Nevyork 19 (a.a} - Bahriye 
nezaretinin bildirdiğine göre, 10 
temmuzda nihayet bulan 40 günlük 
bir müddet zarfında Amerikada· 
ki inşaat dezgiihlarında her gün 
bir harp gemisi inşasına başlanmış· 
tır. Ayni müddet içinde denize 
indirilen 22 harp gemisi arasında 
South - Dakota zırhlısı, iki tor· 
pito muhribi, bir denizaltı, 7 seri 
torpito ve daha küçük muhtelif 
gemiler vardır. 

Bunları tfıkibeden tank alayı 
ve motörlü piyade kolu ağır zayia· 
ta uğratılmıştır. Bir çok tank, zırlı· 

lı otomobil ve mühimmat muhare· 
be meydanında kalmıştır. 

Belçikada gönüllü lejyonu 

«- Reisicümhurumuz, malla· 
rımızın lngiltere'ye ulaştırılacağını 
beyan etti. Size yalnız şunu sÖy· 
liyebiliri~: Bunun.böyle olması için 
her şeyı yapacağız. mallarımızı 
oa~~edecek vapurları himaye ede· 
cegız. Fakat bu hususta size fazla 
birşey söyliyemem.» 

papaz yine fırlayıp evine dönmüş. 

En nihayet İş anlaşılmış. Bizim 
ulemaya müracaat olunmuş. Papa
zın kapısına - Belki iskat vasi
yet etmiştir diye - dünyanın sa· 
rıklısı dolmuş. 

lzgat vasiyet etmiş mi be? 
- Etmiş ... 
- Gabiltü, Vehebtü olmuş? 
- Olmuş.,. 
- Yandım galan; ben bulu· 

namadım. 

- Zararı yok •. Peder sofu ol· 
duğu için eve her gün cenaze ha
beri gelir; onlara gidersin ... 

- Olur ... 
- Neyse hocam; iskatala ka· 

rışık papazın yedi sinsilesini so
ğana çevirmişler. 

- Ne so(anı be? 

- Yani fenalıklarından, hın· 
zırlıklarından, kafirliklerinden soy
muşlar; temizlemişler, Papa· 
zı da götürüp müslüman mezarlı

ğına gömmüşler. Sonra ne olmuş· 

biliyor musun?. 
- Ne olmuş?. 
- Papazın gömüldüğü yerden 

hemen bir nur çıkmış. 
Estağfirullahil'azim, ya tekaddes 

ye mevlamız! .. 
- Nur çıkmış, çıkmış; yük· 

aelm~, yükselmiş; kubbeye çarpın· 
ca hır dağılmış, yüz bin kere yüz 
bin renk olup her yıldıza birer 
defa yakıştıktan - sonra mezarın 
üstünde tekrar toplanmışlar içe· 
riye girmişler.. ' 

- Amanın gayrik gudredlu, 
şevketl(I, azametla, ferasetin, ce· 
ıaretlO allahım! .. Denizlerde balık 

20 Temmuz 1941 
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2S Yeni Eczane 

Brüksel 19 ( a. a. ) _ Bolşe

~i~l~rke kdarşı yapılan mücadeleye 
ıştıra e ecek Flaman ve V 1 
gö~üllü lejyonuna kayıd mu:moe~ 
lesı. muvaffakiyetle devam etmek· 
tedır. 

Milli Flaman seyyar muharebe 

-~----

teşkilatına mensup Kara leva, gö· 
nüllü lejyonuna toptan yazılmıştır. ( Belediye Yanında ) 

Cenup kutbunda buzlar azalıyor 
A mira! Byrd ile Cenubi Kutba gitmiş 

olan doktor Gold zamanla kutublar· 
dan buz kitlelerinin yok olacağına kanidir. 
Doktor Gold son zamanlarda Filadelfiya ilim 

cemiyetinde verdiği nutukta gerek şimal ve 
gerek cenup kutbunda buzların senelerdenberi 

erimekte bulunmalarının sebeplerini izah etmiş 
ve demiştir ki : 

- Kutublarda soğuk, son derece şiddet
lidir. Fakat soğuğun fazlalığı, kar yağmasını 

azaltmaktadır. Halbuki buz kitlelerinin hasıl 
olması için kar lazımdır. Kar, denebilir ki, 

buz kitlelerinin hasıl olması için elzemdir. 
Buza inkılap eden karlar, buz kitlelerinin eri· 
mesinden hasıl olan noksanlığı telafi ettiği 

gibi kalınlığı da arttırır. 

1 Yüzen taşlar 1 
• Güzellikleriyle meşhur 
olan Havai adalarında 

denizin sathında yüzen gayet hafif taşlar var. 
dır. Yunanistanda Tira adasında da denizin 
sathında yüzen ve denizin dibine batmıyan bir 
takım küçücük taşlar bulunmaktadır. 

Hulbuki bahsettiğimiz Havai · adalarında, 
mantarlar gibi deniz üstünde yüzen bu taşların 
uzunluğu 2,5 metreden büyüktür ve dairen 

midir çevreleri de 25 metreyi bulur. 
Bu taşlar birbirinin yanında yüzerek çar

pışmakta ve yarım ınetre uzaktan işitilen ses· 
ler çıkarmaktadırlar. 

• 
Bulaga · landa Bulgaristanın her 

rıs ~·~alını elektriklcştirmek 
elektrikleşme ıçın Bulgar Nafia Ne-

p 1 4 n 1 zar~ti tarafından liir 
!--~----""'"'.~ P 1 a n hazırlanmıştır. 
Şimdiye kadar bütün Bulgaristanda senede 
250 milyon kilovat elektrik sarfedilmekte idi. 
Yeni plan ile bu sarfiyat tedricen yükselerek 
1960 senesinde iki milyar kilovata baliğ ola
caktır. 

Lüzumu halinde dört milyara ibliii' oluna· 
bilecektir. Çünkü Bulgaristandald ırmaklardan 
bu kuvvette elektrik cereyanı istihsal etmek 
mümkün görülmektedir. 

Elektrik kuvveti istihsali için barajlar İn· 
şası ile nehirler tanzim edilecek ve bu sayede 
300,000 hektarlık bataklıklar kurutulacaktır. 
1950 senesine kadar Bulgaristanı elektrikleştir· 
me planı için 2,000,000,000 leva sarfoluna· 
caktır. 

• 

4 senede 
5 defa 

Amerikada Nevyork şeh· 
rinde Donald Y anke namında 
27 yaşında bir erkek taaddüdü 

evlenmiş zevcat suçile tevkif edilmiştir. 
~-:--:---...J Donald dört sene zarfında hiç 
birinden boşanmaksızın beş kadınla evlenmiş. 

tir. Dooald muhakeme edilirken kendisini mü· 
dafaa etmek için demiştir ki : 

- Bir kadınla tanıştım mı, daha ilk andan 
itibaren kendisile evlenmek arzusuna kapılmak· 

tan kendimi menedemiyorum. Ne yapayım ka· 
bahat bende değil, yaradılışmdadır. 

Yaoke, Amerikada birçok kadınlarla ev· 
lenmeği ötedeoberi an'ane haline sokmuş olan 

mormoolara mensup olduğunu, büyük babası· 
nın bir zamanlar mormonlara reislik yapmış 

olduğunu ilave etmiş ve sözüne devamla de· 
miştir ki : 

- Büyük babam öldüğü zaman 17 zevce 
dul bırakmıştır. Şayet serbes kalırsam, ben de 
az bir zamanda büyilk babamın bu rekorunu 
kıracağımdan sureti katiyede eminim. 

Mahkeme reisi, bu müdafaaları vlrid gôr

memiş ve beş kadınla evlenen Donaldı b"f 
sene hapse mahkOm otmiftir. 
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Rus - Alman harbi 
ve Japonya 
(Baştaraf ı ikincide) 

Hakikat ne dir? 
Hakikat şu olsa gerektir: 

Her halde Sovyet ordusu 
bir çok yerlerde.mühim zayiat ver• 
mişse, Alman ordusu da ayni ~ ka
yıplara uğramıştır. 

Bunun Almanyada akisleri çok 
mühim olacaktır. işte bundan [do· 
!ayıdır ki Almanlar şimdi bütün 
kuvvetlerini yıldırım harbine ver
mişler ve en seri bir şekilde neti· 
ce almak kaygusuna düşmüşler
dir. 

Filhakika şimdiye kadar Al
manların •tespit ettikleri planlar 
tatbik edilmiştir. Fakat zaman un· 
suru Almanların lehinde değildir. 
Ve onların da az çok çekindikle· 

ri şey harbin mıizmin bir hale gel· 
memesidir. Eğer Almanlar Fransaya 

karşı takip ettikleri ilerleme planı 
nı Sovyet Rusyada başaramazlar
sa yani ellerine mühim miktarda 

malzeme ve esir geçiremezlerse 
o zaman tabiatile ya bu .harp bir 
yaz harbi olmaktan çıkacak, ve 

her yerde kış bastırırsa işler da
ha çetin bir hale girecektir. Bu
nun Almanların kış için Mısıra 

karşı huırladıkları taarruz pl~ı 

üzerinde de büyük tesirleri görü
lecektir. 

Japonyanın vaziyeti 
A Jman ilerleyişinin hesap 

edilen zamanda hesap 
edildiği kadar yapılamadığı hak
kıoda bir delil de Japonyada vu
kua gelen son kabine tebeddülü. 
dür. •Almanların Japonyayı üçlü 
paktın ahkamını yerine rgetirmeğe 
davet ettikleri anlaşılmaktadır. 

27 eylül 1940 da imzalanan 
bu pakta göre, akit taraflardan bi· 
ri taarruza uğrarsa, diğerinin elin .. 
de bulunan !askeri iktisadi bütün 
imkanlar dahilinde yardım etmesi· 
ni amirdir 

Fakat Sovyet·Alman harbi hakkıo• 
da bu madde tatbik edilebilir mi? 
Çünkü bu harpte ilk tecavüz Sov 
yetler tarafından •değil Almanlar 
tarafından yapılmıştır. Fakat işin 

püf taralı şudur. Almanya Sovyet· 
!erin kendilerine karşı bir taarruz 
hazırladıklatından ve bunun üzeri 
ne Alman ordusunun harekete geç• 
tiğinden bahsetmiştir. Eğer Japon· 
ya harbe girecekse veya harbe 
girmeğe icbar ediliyorsa bu ince 
noktayı yine şüphesiz Almanya tef. 
sir edecektir. Ve belki de şimdi
den etmeğe başlamıştır. 

Netice 

A iman ilerleyişi tayin cdi· 
len zamanda tahakkuk 

etmeyince, şimdi bütün nazarlar, 
Japonyanın üzerine çevrilmiştir. 
Filhakika yeni kabineyi yine Prens 
Konoye kurmuştur. Fakat evvelce 
Sovyetler Birliğine karşı harp 
t~raft.arı olup, sonra Sovyetlerle, 
bır bıtarallık anlaşması imza eden, 
ve hatta Moskova garından ayrı· 
lırken, Stalinle öpüşen Matsuoka 
Hariciye Nezaretinden ayrılmıştır. 

Yeni Japon kabinesi, filhakika dış 

siyasette mühim hiç bir ttebeddül 
olmıyacağını ilan etmiştir. 

Fakat bu kabinenin siyasetinin 
bir müdafaa siyaseti olacağı da 
tasrih edilmektedir. Bu milli mü. 
dafaa tabiri hududlarının harbe 
kadar gidemiyeceğini kimse iddia 
ed~mez. Buna karşı Sovyetler uzak 
şark için mühim kuvvetler ayırmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu 
takdirde Ruslar iki ateş arasında 

bırakılacaklardır. Amerikada gö. 
rülen büyük sinirlilik Japon 
hareketlerindeki isticalden doğ· 
maktadır. Filhakika bugünlerde 
Hindiçiniden, Felemenk Hindista· 
nından çok bahsedilmiştir. Fakat 
bunların bir şaşırtma hareketi o(. 
mıyacağ'ını kim temin edebilir ? 

Amerlkada bUyUk 
orman yangınları 
Nevyork 19 ( A. A) - Asso-

siyeted Pres bildiriyor: 
Amerika Birleşik devletlerinin 

garp mıntakasındaki ormanlarda 
büyük yangınlar çıkmıştır. Bu 
yangınlara kısmen yıldırımlar sebep 
olmuş ve uzun bir zamandanberi 
devam eden kuraklık yüzünden 
yangınlar tevessü etmiştir._ 

Montava ve )daıo hukOmet• 
leri dahilinde 18 ili ·ıd2? ·ı ormk an 

zuhur ettij'i bı ırı me te
yangını 

dir. En büyük orman yangınının 

zuhur etliği Vaşington hükOmeti 
dahilinde 5000 hektarlık orman 
daha şimdiden kül olmuş bulun• 
maktadır. 
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TÜRK sazigle özenilen ..• TÜRK musikisiyle güzelleşen 

Hurmalar Altında 
CEMİLE 

En büyük Türk şarkılariyle süslenen büyük şark 
FiLMi 

Bir tahsildar aranıyor 
Matbaamız tahsildarlığında çnlışmak. üzere orta mektep mezunu ve 

askerliğini yapmış bir memur arayoruz. Tahsili d.~ha yüksek olanlar ter· 
cih edilir. isteyenlerin idare Müdürlüğümüze muracaatları. 

~·. -- ~· - . ,.-. - .,·- ·?. ::::~l.... i 

Adana Pamuk Tarım Sa
tış Kooperatifinden : . 

Kooperatifimizin 8/7 /941 
tarihli (BUGÜN) Gazetesinde 
intişar eden genel kurul top
lantısı ruznamesine aşağıdaki 
maddenin ilavesi tekarrür et
miştir. 

MADDE: 15- Bölgemiz
de geniş mikyasta istihsal 
edilmekte olan kuşyemi, darı 
susamın istigal mevzularımız 
olduğundan bu maddenin de 

ruznameye ilavesile keyfiyet 
statümüzün 21 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. 

lo38 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- Adana 

Adana As. Dairesi Satın 
Alma Komisyonu Reisli
ğinden : 

1- Adanadaki askeri 
birlik ve müesseselerin günlük 
emek ihtiyacını karşılamak 
için 200ton kırmanın o/o 70 
buğday o/o 30 arpa kırması 
olmak üzere 2490 numaralı 

kanunun 46. ncı maddesinin 
(M) fıkrasına istinaden paza
rlıkla satın alınacaktır. 

2- Toplu tutarı 4000 lira 
olup kat'i te'minatı 600 lira
dır. 

3- ihalesi 21 /7 /941 pazartesi 
günü saat lo da adana as
kerlik dairesinde satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
4- İsteklilerin pazartesi gü
nü ihale saatinden evvel buna 
ait şartnameyi okumak üzere 
komisyona müracaat etmeleri 
ilan olunur. lo36 

BUGÜN 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

A K Ş A M iki güzel film Birden BU 
I 

Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

m:ıs sıı i m i ııe sı.m 

lmJCEMİLEIJ 
ifil Hurmalar Altında B1J 

TÜRKÇE SözlU euyiik ŞARK Filmi 
il . . .. 1 l" . 

Korku heyecan macera şaheseri mevsımın en guze po ısıye 

FiLMİ 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 
BugUn gündUz matinada iki film birden 

1- CEMiLE 2- HAYDUDUN AKIBETI 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden : 

1- Kaydı kabul şartların• 
da bazı tadilat yapıldığından 
isteklilerin aşağıda yazılı 
evraklarla müracaatlar •. 

A) Nufus cüzdanı veya 
tastikli bir sureti. 

B) ilk mektep şahadetna
mesi (üzerinden bir sene geç
miş şahadetname ) ve orta 
okulun ikinci sınıfına geçüp 
okulumuzun birinci sınıfına 
girmeyi arzu edenler veyahut 
orta okulun birinci sınıfında 

ikmale kalanlar, 
C) Kendisinin ve ailesinin 

hüsnühal eshabından bulun
duğunu gösterir polisten mü
saddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D) Çiçek aşı kağıdı. 
E) Birinci sınıf için 1/ey

liil/9~1 tarihinde 12 yaşına 
girmış ve 16 yaşını bitirmiş 
bulunmak. 

F) 9 adet vesikalık fotograf. 
2- Kayıtlara 10/Ağustos/ 

941 günü akşamına kadar 
devam edileceğinden istekli
lerin askerlik şubelerine ve
yahut Mersinde Deniz Ge
dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3- Müsabaka imtinanları 
Türkçe, Matamatik, ( Tarih -
Coğrafya- Yurt Bilgisi) ders
lerinden 15 / ağustos / 941 
cuma günü saat 9 da yapıla
caktır. 
16-18-20-22-24-26-28 1018 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetindan: 

1. Askeri tümen binası 
ile salcılar arasındaki ordu 
caddesi parke olarak inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2. işi keşif bedeli 10592, 
22 liradır. 

3. Muvakkat t emin atı 
794,40 liradır. 

4. ihalesi ağustosun be
şinci salı günıi saat onda 
belediye encümeninde yapı
lacaktır. Bu işe ait teklif 
mektubu ihale tarihinden bir 
saat evvel yani saat dokuza 
kadar ihale kanununun 32 
inci maddesindeki şartlara 

göre hazırlanmış olarak mak
buz mukabilinde belediye re
isliğine verilecektir. 

5. Bu işe ait şartname 

proje ve sair evrakı Adana 
belediye fen işleri müdürlü
ğünden 53 kuruş mukabilin
de alınabilir. 

6. Münakasaya girecekle
rin ihale tarihinden en az üçgün 
evvel belediye fen işleri mü
dürlüğüne müracaatla bu işin 
ehli olduklarına dair ehliyet 
vesikası almaları şarttır. 

7. Taliplerin ihale günü 
muayyen saate kadar teklif 
mektuplarını makbuz muka
bilinde belediye reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

20-24-27-31 1040 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1. Açık eksiltmeye konul
duğu halde talibi çıkmayan 

askeri depo - taşkarakolu 

arasında müceddeten yapıla
cak şosa inşaatı ihalesi ongün 
uzatılmıştır. 

2. işin keşif bedeli 7061, 
40 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 529, 
60 liradır. 

4. İhalesi ağustosun birin
ci cuma günü saat onda be
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

5. Bu işe ait sartname ve 
proje ve sair evrakı belediye 
fen işleri müdürlüğünden 35 
kuruş ücret mukabilinde alı
nabilir. 

6. Münakasaya girebilmek 
için taliplerin ihale tarihin
den en az üç gün evvel be· 
lediye fen işlerine müracaatla 
bu işin ehli olduklarına dair 
ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

7. Taliplerin ihale günü 
muayyen saatte teminat mak
buzları ehliyet vesikasiyle bir
likte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

lo39 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 
( Odun kömUrU alınacak) 

1 • Şehir halkı ihtiyacı için 
belediyece yüz bin kilo odun 
kömürü alınmak üzre açık ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2) Kömürün beher kilo -
sunun muhammen fiatı beş 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7.5 hesabiyle 375 li
radır. 

3- ihalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat on da bele 
diye encümeninde yapılacaktır. 

4- İstekliler şartnameyi 
görmek üzre her gün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla
riyle birlikte belediye encü
menine müracaatları ilin 
olunur. 

17- 20- 24- 27 1029 

20 Temmuz 1941 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Belediye müstahdemini 
için kumaş ve dikişi müte
ahhide ait olmak üzere 21 
takım yazlık elbise yaptırıl· 
ması açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin 
muhammen bedeli 14,10 li
radır. 

3- Muvakkat teminatı (22, 
2o) liradır. 

4- ihalesi ağustosun birin 
ci cuma günü saat 10 da be
lediye encümeninde yapıla -
caktır. 

5- Kumaş numunesi ve 
şartnamesi belediye yazı işle

ri müdürlüğündedir. isteyen
ler orada görebilirler, 

6- isteyenlerin ihale gü
nü muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilin 
olunur. 

17. 2o. 24. 27 lo26 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Sebze hali- Taşkarako
lu arasında yapılacak olan 
!ağam inşaatı kapalı zarf usu• 
liyle eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Keşif bedeli ( 11608 ) 
lira 25 kuruştur. 

3- Muvakkat teminatı 871 
liradır. 

4- ihalesi Ağustosun bi
rinci cuma günü saat 16 da 
belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

5- Artırma eksiltme ve 
ihale hükümlerine göre ha
zırlanacak teklif mektupları 
ihale tarihinden bir saat ev
veline yani saat 10 na kadar 
makbuz mukabilinde belediye 
reisliğine verilmiş olması la
zımdır. 

6- Şartname keşif ve sair 
evrakı belediye fen işleri mü· 
dürlüğündedir. isteyenler ora· 
da görebilirler. 

7 • Beşinci maddede yazılı 
olduğu üzere taliplerin tek
lif mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte belediye re
isliğine vermeleri ilan olunur. 

17- 20- 24- 27 1026 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Temizlik işleri hayvana 
tının 941 yılı ihtiyacı için 
60-7 o bin kilo saman alınınak 
üzere açık eksiltmeğe konul 
muştur· 

2. Samanın beher kilosu 
nun muhammen fiyatı iki bu 
çuk kuruş olup muvakkat te 
minati o/o 7,5 hesabiyle (131) 
lira 25 kuruştır. 

3. İhalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat on da be
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla 
riyle belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

17. 2o. 24. 27 lo28 -
··························: • • : Bu Fırsatı : 
• • : Kaçırmayınız : 
• • • : Bır adet az kullanılmıŞ : 
: yedi ayaklı (K - 7) Kelvi· : 
: natör buz dolabı acele sa· : • • : tılıktır. : 
• • : Tahsin Salih Bosna : • • 
: Tel: TABO Abidin 
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: Pata caddesi Tel: 27 : 
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