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Kars 21 (a.a.)-Gümrük ve lobisarlar 
Vekili Raif Karadeniz beraberinde Güm
rük Muhafaza Kumaodanı General L\ltli 
Karapıoar ve maiyetleri olduğu halde 
dün Kağızmaodao buraya ırelmiş; vali, 
komutan ve belediye erkim tarafından 
karşılanmıştır. 

-

Hukukan boğazlara kagıdsız hiikim olduğumuz zaman, 
gani teslih etmiş olduğumuz zamanda dahi söylüyorum 
ki, beynelmilel siyasette müstakim, sulhçu bir rol takip 
etmekten ayrılmıyacağız. Bizim bu siyasetimizi hoş gö· 
renler, bizimle beraber çalışmaktan istifade edeceklerdir. 
Bizim bu siyasetimizden ayrı bir siyaset takip edece
ğimizi umanlar elbette inkisara uğrıgacaklardır. 

Montrö zaferinin 
yıldönümü Kutlandı 

Dün montrö zaferinin be~inci yıldönümüydü. Bu münasebetle yur
dun her köşesind•, bu arada şehrimizde de merasim yapıldı. Bu günün 
~hemmiyeti halka anlatıldı. 

Dün, Boğazlardaki bütün istiklal hak ve salahiyetlerinin Türkiye'ye 
geçtiği günün yıldönümüydü. 

Gazetemizin de tahrir heyeti erkanından bulunan arkadaşımız Müm
taz Faik Fenik, bu münasebetle Ulus'da yazdığı bir maklede diyor ki: 

«Boğazlar hakkında,bazı arzu- - --- -~ - - - --

!ar olduğuna dair şayialar deve- ı• • ı • 
van ettiği günler de ~ara.~atle bir O 
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defa daha tekrar edelımkı Çanak 
kalenin ve boğaz içioin bu gün 
bir tek meselesi vardır: oda Türk 

oluşudur. Boğazlar lstanbulla Üs· k b • • d 
;::·~;; !~~~:~~~ıt;::ı;~~y~ir~!;· a ınesın e 
tıren ve Turk ulkesını, Turk vata-
nının iki kısmını biribirioe kenetli 
yen bir yoldur. Başkaları eğer bu
nu bir hayat sahası zannedecek 
kadar gafil davraoırlarsa, şunu tek J 
rar edelim ki, bu bizim için saba 
değil, bizzat bayatın ta kendisidir 

Bu millet kendi hakkının mü
dafiliğini yal~ız sözle yapmadığını 
kemilderinini kalem, kanını mürek· 
kep gibi kullanarak, Çaoakkaleoin 
sırtlarına yazılmıştır. Şehit mehmet 
çik abidesi, yalnız bir mermer sü
tün değil, bütün Çanakkale bu 
ibidenin ti kendisidir. 

Boğazlara tam mi.nasiyle hi
kim olduğumuzdan beri. dünyada 
hiç olmazsa bu yüzden duyulan 
endişeler ortadan kalkmıştır. Milli 
Şefin Montrö mukavelesinin las
tik edildiği gün, Büyük Millet 
Meclisinde söylediği nutuktan şu 

parçaları beraberce okuyalım: 
., Hukukan Boğazlara kayıtsız 

hakim olduğumuz zaman 
yani teslilı etmiş olduğumuz za· 
manda dahi söylüyorum ki, bey· 
nelmilel siyasette müstakim, sulh
çu bir rol takip etmekten ayrılmı
yacağız. Bizim bu siyasetimizi lıoş 
göreoler, bizimle beraber çalışmak 
tan istifade edeceklerdir. Bizim 
bu siyasetimizden ayrı bir siyaset 
takip edeceğimizi umanlar elbette 
inkisara uğrayacaklardır., 

Beş sene evvel söylenen bu 
sözler bu günkü politikamızın da 
ana hattıdır. Ve bu da ispat eder 
ki, bizim politikamız, daima açık 

daima dürüstür, Onda hiç bir kay
ma, ve gizli taraf yoktur. 

Muhterem Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydamın Büyük Millet Mec 
!isinin yaz tatiline karar verdiği 
gün söylediği söz hatırlardadır. 
Politikamızın ana vasfı istikrardır. 
Senelerce evvel söylenmiş sözleri 
ayni katiyetle tekrar etmek sade. 
ce bir siyaseti izah değil bir ka· 
rakter vasfını tebarüz ettirir. 

Bütün Türkiye, dün olduğu 

gibi bu gün de bu istikrar ve bu 
mertlik havası ile meşbudur. Man
zara yarında aynıdır. Aziz Milli 
Şefimizio etrafında milli birliğimiz 
tamdır. Nescimiz, sıkı ve kuvvet
lidir. işte bu milli birlik ve bu 
kuvvet sayesinde tarihin en büyük 
badiresi olan son harpte de Türki
ye eo büyük imtihanını vermiştir. 
Kuvvetli bir Türkiye, hndutlarda 
olduğu gibi, Boğazlar' da da sulh 
İçin nöbet bekliyor. 

Montrö,nün yıl dönümünde 
bunu bir defa daha hatırlamak 
ve tazelemek, içimize hakiki bay· 
ram günlerinin inşirah ve sevinci
ni vermektedir. 

Çukurova pamuk 
tarım satış koope· 
ratifl~ri birliğinin 
Çukurova çiftçile
rine tebliği 

değişiklik 
Daf Kuper Uzak 
Şarakta vaziyeti 
tedkike memur 
edildi. 

Da/ Kup er 

Londra 21 ( A. A) - Kabine
ede ve diğer bazı makamlarda 
şu değişiklikler yapıldığı resmen 
bildirilmektedir: 

Batler maarif, Brendan Brac• 
kne istihbarat nazırlığına tayio 
edilmişlerdir. 

Lancaster dükalığı şansölyeli
iine tayin edilen Dal Kuper harp 
kabinesi namına vaziyeti tedkik 
etmek üzere Uzak Şarka hareket 
edecektir. 

Lord Hankey hazine nazırlığı
na, B. K. Lav hariciye müsteşar
lığına tayin edilmişlerdir. 

B. K. Sandys harbiye nezareti 
maliye müsteşarlığına getirilmiştir. 

Thurtle istihbarat nezareti 
müsteşarlığına, Rams Botham işsiz· 

lere yardım ofisi reisliğine tayin 
olunmuş ve keodisine asalet ün. 
vanı tevcih edilmiştir. 
Harold Nikolson British Broad
cas~in.g reisliğioe, albay Yed baş. 
vekıllık parlamento hususi katip
liğine getirilmişlerdir. 

Sör Hugh Seely hava nezareti 
musteşar muavinliğine, yübaşı Bal
fur ıle mebuslardan Tom Vilyams 
da mecli& bas azalıklarına tayin 
edilmişlerdir. 

lngilizler bir haftada 
55000 tonillitoluk 
vapur batırdılar 

Londra 21 ( A. A) - logiliz 
hava tebliği: 

Düşmanın lngiltere üzerindeki 
bava faaliyeti dün gece de az 
olmuştur. lngiltere'nin şarkında 
müteaddit yerlere ve lskoçyanın 
şimali şarkisinde iki yere bomba
lar atılmıştır. Az hasar ve insanca 
zayiat olduğu haber verilmektedir. 

. l?ırili>. avcı tayyareleri Manş 
denızı ve Fransa sahilleri üzerinde 
taarruzi devriye faaliyetlerine de· 
vam et~işlerdir. Bir düşman avcı 
tayyaresı düşürülmüştür. Zayiatı· 

Tagmis di!!or ki : --
" TUrklyenln son ha· 
reketlerlnl tenkit et

mek lnglltereye 
duş m e zr,, 

~ond_ra .21, (a.a) - Times ga· 
zetesı, Tur~ıye ye. tahsis ettiği 
başmakalesınde dıyorki: 

., Türkiyenin bitaraflığını mu 
halazaya azmetmiş olduğuna ka. 
tiyen şüphe yoktur. Beyrut'tan fs
kenderuna kaçan Vichy harp ge
milerinin Türk makamları taralın
dao silahtan tecridi ve mürette
batının enterne edilmesi, Türki· 
ye'nin bitaraflığını muhafazaya 

azmetmiş olduğu hususunda kal
mış olabilecek her türlü şüpheyi 
izaleye kafidir. Bundan evvel de 
Türkiye yolu ile General Dentz' e 
transit suretile takviyeler gönde· 
rilmesine müsaade et meyi katiyeo 
reddeylemiştir. 

Esas.en selihiyetli mahfiller 
logilterinin Yakın - şarkta ki· 
mevzilerine karşı bir taarruzda 
Türk topraklarından istifade edil. 
mesine müsade için Türkiye'yi ik. 
na ve icbar hususunda bir ecne
bi devlet tarafından yapılan ber 
türlü teşebbüsün de ayoi red ve 
ayni mukavemete çarpacağından 
asla şüphe etmiyorlar. 

Sonra şuna söylemek lizım
dır ki, Suriye harbi esnasında 
Türkiye'nin battı hareketi tama
mile dürüst olmuştur. 

Şunu da ili.ve edeJimki, Türk 
lerin lngiltere,ye müsait haber .. 
lerin neşrine Alman tazyiki altın. 
da belki de müsaade etmiyecek
lerine dair geçen ay izhar olu .. 
nan endişelerin yersiz olduğunu 

hadiseler göstermiştir.,, 
Times gazetesi, Türkiye'yi 

Almanya ile bir aolaşma araştır

makta haklı kılan sebepleri say
dıktan soora şöyle diyor : 

., Rusyanın Türkiyeye karşı 
vaziyeti hakkında ki şüpheler 
Rus siyasetinin şüpheli görülebi
leceği devre için varit idi. Fakat 
buoların ehemmiyetsiz oluşu ve 
şartların değişmesi, Türkiyenin 
kabahati olmaksızın Türk - Rus 
münasebetleriode son zamanlarda 
zail olan itimadı yeniden tesis 
edebilir. 

lngiltere'ye gelince, Tükiye
oin son hareketlerini tenkit et· 
mek ona düşmez. lngiliz balkı U· 

mumiyetle, Türkiyenin hususi şart 
ları hakkında bazı mülahazalarda 
bulnnmaya mütemayildir. Fakat 
Türkler, kendi seciyelerine yer· 
leşmiş olan itimat ile bu ınüliha-

' zatların çok kuvvetli ve vicdan· 
sız düşmana karşı girişilmiş hayat 
ve memat mücadelesi içinde or· 
taya atıldığını her halde anlıyor· 
lar, 

Yeni bir Brenner 

mülakatı mı? 
Londra 21 ( A. A) - Royter: 

Moskova radyosu, dün akşamki 1 
neşriyatında, merkezi Avrupa 

meml~ketlerinin birinde iyi haber 

alan bir menbaa atfen B. Hitler 

ile B. Musolini'nin önümüzdeki bir 

kaç gün içinde Brenoer'de bulu

şacaklarını bildirmiştir. Ayni ha

bere göre B. Hitlerle B. Musolini 

arasında görüşülmesi muhtemel 

meseleler arasında şark cephesi

nin vaziyeti ve bazı mıntakalarda 

Alman kıtalarının yerine ltalyan 
kuvvetlerinin ikame edilmesi, fo
giltere'ye karşı harp ve Fransa· 
nın vaziyeti buluduğu tahmin edil .. 
mektedir. 

Hitler'in Musolini'ye Korsika 
adasile Fransa'da Savoie vilayetini 
işgal etmek hususunda müsaade 

Kanlı muhare

beler oluyor 

Rus kıta 1 a r ı n ı n 
çenberden kurtul
ma tetebbUsleri 
zayiatla neticelendi 

Moskova 21 ( A. A) - Sov
yet istihbarat dairesinin bildirdi
ğine göre, 20 Temmuz gecesi 
Polotsk • Nevel, Novograd- Valinsk 
istikametinde anudane muharebe
ler devam etmiştir. Diğer taraf· 
!arda büyük mikyasta harekat ol· 
mamıştır. Hava kuvvetlerimiz 31 
düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Berlin 21 ( A. A) - Alman 
radyosu, büiün şark cephesi • üze
rinde çetin bir muharebenin de
vam etmekte olduğunu bildirmek· 
tedir. Alman zırhlı tümenleri ta. 
rafından sarılan Rus kıtalarının 
çenberden kurtulmak için yaptık

ları nevmidane manevralar kanlı 
zayiatlariyle neticelenmiştir. 

Dinyester cephesinde de kaolı 
muharebeler olmaktadır. 

Londra 21 ( A. A) - Royter 
ajansının Moskovadaki muharriri

nin bildirdiğine göre, şimdiye ka
dar bir tek Alman tayyaresi Mos

kova üzerinde uçmamıştır. Bunun
la beraber ara sıra verilen alarm 
işaretlerine ehali fevkalide bir in

tizam içinde ehemiyel ve dikkat 
ederek sığınaklara girmekte ve ışık 
söndürme talimleri sükOnetle tat· 

bik edilmektedir. Gelen telgraflara 
nazaran bu hal ayni suretle Le
oingradda da devam etmektedir. 

KRAL VE 
MUSOLiNi 

DUn Romaya va
ran Bulgar Ba•ve
klllnl ve Hariciye 
Nazırını kabul 
et t 11 er. 

Roma : 21 [ A. A. ]- Bulgar 
Başvekili Filof ve Hariciye Nazırı 

bugün Romaya geldiler ve Mussoliııi 
Kont Ciyano ve birçok lı.lyan şah-' 
siyeti tarafından istasyonda karşı
landılar. Misafirler Roma halkının 
samimi tezahüratına mazhar ol
dular. 

Saat 10,15 de ltalyan kralı 
tarafından kabul edildiler. Mütea· 
kiben Veoedik sarayına giderek 
Mussoliniye mülaki oldular, 

Roma : 21 [ A.A. - Romada 
bulunon Bulgar Nazırları bugün 
saat 13 raddelerinde •araya gide· 
rek kral tarafından şereflerine 
verilen ziyafette hazır b 1 • 
1 d 

u unmuş 
ar ır. 

Dö Gol Kahlre'de 
Kahire: 21 [a. a.] - Hür Fran· 

sız lideri general dö Gol d" K h' , un a-
ıre ye gelmiştir. 

Fin parlamento 

reisinin beyanatı 
Finlandlya1 davası
nı nihai z a f e r e 
ulattırabilecektlf. 

Helsinki : 21 [a. a.] - Fin 
parlamentosu reisi Hakkila, söyle· 
d'"' .ıgı bir nutukta ezcümle demiş-
tır ki : 

Dünyanınalilca 
kası dün (evvel· 
ki gün ) birinci 
ayını bitirip ikin 
ci ayına basan 
Alman-Rus harbi 
etrafında toplan· 
mıştır. Bugün çı· 

kan gazeteler bir 

l bineye bagünn(dün 
HARP ve DiPLOMASi\ milli müdafaa er 

M 'h kiinı ile birlikte 
1 ver gazetelerine bir toplantı yap· 

g Ö r e mıştır. Domei 
ajansına göre ara 

R U S 
da sırada böyle 
bir toplantılar 

olacak ve bu•top 

aylık harekat hakzay •• atı 1 5 lantılarda mühim 
kınde yaular ya J kararlar verilecek 

zarak malumat m·ııyon tir. 
vermektedirler. jopon gazetele 

Bir aylık hare· rindeo biri Hin· 

kat etrafında ga- Lenı·ngrat ve diçini aleyhinde 
zetelerde yürütü bir makale yaza· 

lüen mütaleaıa Moskova du·· ş- rak burasının akıl 
rı şöyle hülasa sızca idare edil-
etmek mümkün- diği şekliode it· 
dür: mek Üzere hamlar ortaya at. 

lnıriliz ve Ame- mıştır. 
rika ırazeteleri : lngiliz ve Amerikan ga- Ayni gazete, 
Almanya bir ay I . . Sıyamve Hindiçi· 
içinde ağır zayia zete erme göre : ni'de Japonya aley 
ta uğramış, Sov- k htarı propagaoda· 
yet mukavemeti sovyet mu ave- lar yapıldığı icin 
bozulmamıştır. Amerika ve lngil 

Mihver gazetele-meli bozulmadıtere'ye ç.atmakta~ı 
· k b • Nevyork tanbu gun 
~: ş~r ~ep d~~ın K r p . k gelen bir habere 

e ışga e ı en are 1 Ve Si OV cep- göre, Panama ka
araziden başka helerinde Alman ha· nalından geçmek 
Stalin hattı da reklitı ağırlattı üzere müsaade be 
geçilmiştir. Ruila-
rın zayiatı 1,5 
milyondur. 

- R A D y O _ !iyen bircok Japon 
Gazetesi vapurları Afrikayı 

Leningrat ve 
mek. üzeredir ... 

dolaşmak suretiyle 
Moskova düş· Japonya'ya geri dönme emrini almış 

Bu neşriyatın ne derece doğ
ru olduğunu zaman ispat edecek 
tir. Yalnız şu var ki; Rus muka· 
vemetinio kısa süreceğini zanoe· 
deoler aldaumışlardır. 

!ardır. Yine ver!len bir habere gÖ· 
re, cerıubi Alrikadaki Japonlar 
da geriye çağrılmaktadır. 

Japon vapurlarının uzun bir 
yol katederek geri dönmelerinin, 
cenubi Afrikadaki Japonların ıre-

Şu da bir haki· 
kattır ki, Rusya 
bir ay içinde 939 
paktıle eline ge
çirdiğ'i bütün men 
lekctJeri kaybet· 
mi.ştir: Romanya 
Baıarabyayı işıal 

etmiştir. Estonya 
Letonya, Litvanya 
Almanların eli
ne geçmiştir. Po 
lonya da Ruslar 

tarafından işgal 
edilen ' arazi bu 
gün Almanlarda 
bulunuyor, 

Bu bir ay için· 
de Sovyetler Po 
lonya hakkında 
da aiızlarını de· ı Romayı ziyaret 
ğiştirmişlerdir. Bulgar başvekili 

eden 
Filo 

ri çağrılışının 

neye alamet ol
du j'uou ·zaıııan 
gösterecektir. 

Askeri 
harekat 
Fin cephe· 

sinde: Kare 

li berzahında 
Alınan kıtalar 
ının ileri hareki 
tı eskisine nisbe 
ten ağırlaşmış· 
tır. Müttefik 
kuvvetler Le 

nigad' ın şimalin
de Sovyetlerin 
müdafaa hatla
rına taarruz_ıçin 

hazırlanıyorlar. 
Piskov cephesi 

Bu bölgede de So~)'.et . istihbarat bürosu 
neşrdtıgı bır bültende h 1 Alman ileri harekatı nis· 
P 1 'd a en b t • 1 "ony4 yı ı ara e>en s' • h e en aırır aşmı•tır. Burada ardcı . . " ıyası şa • • 
s~yetıerın Ve bilhassa Sikorski kuvvetlerle muharebeyi kabul et· 
nın, • Polony.tnın Alman düşmanı meye karar vermiş olan Sovyetler 
oldugunu söylediğini bildirmek· son günlerde büyük kuvvetlerle 
~~ Polonyanın Rusya ile işbirli- mukabil taarruzlara başlamışlar· 
gı yaptığı takdirde müstakil bir d~r. Bu hal gösteriyor ki; bu 
devlet olacaiını kaydetmekte· bolgeye Sovyetler mühimce kuv-
dir, Ayrıca bültende şöyle de· vetıer göndermiş buluomakta-
nilmektedir: dırlar. 

« Hitler Silezya ve Gidinya Büyük hareki! vaziyeti : Bir 
harç olmak üzere sözde müsta· kısım Alman kuvvetleri Lening. 
kil bir Polonya kurmak rolüou d · t 'k 

k · d p 1 ra ıs 1 •metinde taarruzlarına oynama ıstiyorsa a o onyanın d d 
buna kanmayacağından eminiz.» evam e erkeo diğer bir kısım 

F R Alman kuvvetleri de Ostrov'un 'ilofun oma seyahati cenubunda taarruzlar yaparak 

Bulgar başvekili Roma zi- harekatı inkişaf e tt.t i r m e y e 
çalışmaktadırlar. yaretini kendi arzusu ile 

Y. apmakta olduaunu ileri sürmü• Görülüyor ki, böylelikle 500-
d b 6 • 600 kilometre ırenişliır- inde bir 

ıs.e e azı menbalara göre bu b 
zıyarete sebep şudur: Yugoslav yarma usule ıretirmelc istiyen 
yada lıalya ile Bulaaristanın Va Almanlar, Sovyetlere bu geniş 

o yarmayı tıkamağa meydan verme-
risi olmalaıı neticesi ortaya çı- den Moskova ve Lenioırrad'a yü· 

«- Şimdiki harp bundao ev
velki harbin devamıdır. Zira Mos
kova sulhunu takip eden devre 
muvakkatti. Buırün Finlandiya ar
tık yalnız deiildir. Binaenaleyh 
Finlandiya'nın doğru olan davasını 
nihai zafere kadar götürebilmesi 
Ümidi mevcuttur. 

kan meselelerin halli için ko- rümek ve neticeyi bu suretle is· 
1 nnşmalar yapılacaktır. tihsal etmek istemektedirler. 

1 ngiliz kabinesinde Vitelesk bölıresindeki Alman 

Fin nesillerioe artık fedakar
lıklar yüklenmemek için finlaodiya
nın selimetini tehdit etmiyecek bir 
hudut tesis etmek lazımdır. Fin 
halkı büyük bir Finlandiya hülya. 
ıını tahakkuk ettirmek arzusunda 
değildir. Biz ancak, bize lazım 
bayat ıahasını temin ~etmek ve 
ıarki Karli'deki Finleri kurtarmak 
iıtyoruz.• 

Londra 21 ( A. A) - lngiliz 
bombardıman tayyarelerinin dün 
ıece Ren havzasındaki hedeflere 
ve Roterdam dokların 

d v • • k 1 • k kuvvetleri Nevel'dc şimali şark· 
• 8 Q 1 Ş 1 1 1 tan Sovyet kuvvetlerini tazyik et· 
Jngiliz kabinesinde yapılan mektedirler. 

tadillerden bahseden Lond Almanlar eğer bu harekatta 
ra radyosu bugünkü neariptın· muvaffak olurlarsa Sovyetleri bu· 
da şunları soylemiştir: « lmpa· ralardan geri atmak kolay ola-
ratorluğu Londraya getirmekten cak ve o zaman harekat süratle 
se Londrayı imparatorluğa götü· iokişaf eyliyecektir. 
receğiz.» Bugün alınan bir habere gö-

J aponyanln kararları re, Smolensk'in şarkında Alman 
hareki.tının iokişaf etmeğe başla· 

Tokyadan gelen bir habere ması Moskova'da endişe uyandır-
Öre a on adaki eni ka mıştır. 

Diktatörün Aşkı 
Nakleden : Fethi Kardeş ---Zevkle, merakla okuyacaiınıza emin bulunduğumuz 

e11Bri Perıembe ıününden itibaren sütunlarımızd, 
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Dünyanın 6 da 1 ini imralıde Efekt -
tutan memleket rik ve Değirmen 

Japonya' da 
Hükumet 
Buhranı 

Yazan 
A. Ş. 

Japonya, ı 939 
harbi başlıyalı 

büyük huzursuz
luk içindedir. 
Harp çıktığı 

Sovyetler Btrliöi 
Müttehit Amerika'dan iki 

misli, Almanyadan 40 misli bü
yüktür. Bu memleketin şarkında 
güneş, garpten 9 saat evvel 
doğar. Şarktaki Vladivostok'dan 
garpteki Negorolo2'a günde bin· 
!erce kilometre kateden bir eks
pre! treni ancak on gün ve on 
gecede vasıl olur. -

lardan 77,477 milyon kerpiç ve 
tezek çıkarılmaktadır. 

Sovyetler Birliğinin zeredebi
lecek 223,9 milyon hektar arazisi 
vardır. Bu arazinin iki milyon hek 
tarı bağ, çiçek zeriyatına çok mü 
saittir. 

Zirai istihsaliitta Sovyet Rus
ya dünyada birinci mevkii ihraz 
etmektedir. Buğday, çavdar, yu-s ovyet Cumhuriyetleri sos· lal, arpa istihsalinde dünyanın bi-

nın dörtte üçü Sovyetler Birliği 
topraklarındadır. Sovyetler Birliği 
toprakarında milyonlarca ton ba
kır, kurşun, tutya, teneke, ve nikel 
yatmaktadır. 

Altın istihsalitında Sovyet 
Rusya dünya mikyasında ikinci 
mevkii ihraz etmektedir. Muazzam 
mikdarda cıva da keşfedilmiştir. 

• * 
Sovyet Rusyada iklim 

yalist birliği 21,3 milyon rinci mevkiindedir. Pamuk istihsa-
kilometrelik bir sahayı işgal eder. ti.tında Amerika ve Hindistana 5ovyetler Birliğinin orman~a-

rı, denizleri, nehirleri, gol· .Sovyet Rusyanın işıral ettiği saha, yetişememiş olmakla b e r a b e r 

dünyanın altıda biridir. g-ünden güne bu iki memle- ~:~u ki~~~~ü k~;Cb'~i;~~ ved~l: h~~~ 
Sovyetler Bı"rlı"g· ı·, Mu"ttehit kete yakla•makta her sene pamuk • · vanları itibatiyle de çok zengindir. 

Amerika Devletlerinden iki misli, istihsalatı yüzde on iki nispetinde 1935 te işlenen kürk mikdarı 174.6 
Almanyadan da 40 misli büyüktür. artmaktadır. milyon ruble tutmaktadır. 
Sovyetler birliğinin şarkında gü- Sovyetler birliğinin nehirler· 1935 te tutulan balıkların 
net, garpten dokuz saat evvel den su kudteti istihsalitı 210mil- mikdarı 13,450,00 cent'tir. Sovyet 
doğar, Vli.divostok'dan ( Sovyet- yon kilovattır. Su kudreti memba- Rusya'nın büyük bir kısmı kara ol-
ler Birliğinin şarkından ) garpte !arını kullanmakta Sovyetler Birli- doğu ve denizden uzak bulunduğu 
Negoroloz'a günde binlerce kilo- ği dünyanın en ileri mevkiini tut- için, bu mıntakaların continantal 
metre kateden bir ekspres treni, maktadır. bir iklimi vardır. 
ancak on gün ve on gecede vasıl Çarlık Rusyası, bin kilovat Kutup denizi senenin büyük 
olur. istihsal eden bir tek Hydro·Elec- bir kısmında buzla örtülü olduğu 

S ov yet 1 er ı-----------------------------....., için, iklim üzerin 
Birliğinin deniz Sovget Rusgatla 767 şehir, 712 işci meskenleri de mutedil bir te· 
hudutları kara şehirleri 1667 belediyenin yaptığı meskenlerle dolu sir yapmaz. Pasi 
hudutlarının iki şehir toplulukları vardır. ihtilalden sonra geni bir fic'in tesiri, dar 
misli uzunluğun- çok şehirler yapıldı. bir sahil boyun 
dadır. Bununla ._. münhasır olduğu 
beraber Birliğin hacmi bu ülkeyi tric planına sahip değildi. Sovyet- ıçın, bu da ancak yaz ayında his· 
Continental bir memleket haline ler Birliğinde bir milyon kilovat sedilir. Ülkenin centinantal iklimi 
getirmektedir. Şimalde yalnız ek· istihsal eden 20 Hydro-Electric is Atlas denizinden, garpten U şarka 
seriya buz tutan bir limanı var· tasyonu vardır. 6 milyon kilovat kadar, Pasicif sahillerinden uzak-
dır: Murmansk. Şarkta yalnız Vla- istihsal edecek diğer elektrik is- laştığı nisbette artar. 
divostok limanı vardır ki, bütün tasyonları da İnşa halindedir, Sov Yalnız ,cenup hududunda dağ 
sene işliyebilir. Bu da buz kırıcı yet Rusya 558 bin kilovat istihsal yükseklikleri fazla olduğu ıçın, 

makinelerle mümkün olur. Baltık- eden ve dünyanın en büyük Hyd- Sovyet Rusya şimal rüzgarına mii-
daki Leningrad limanı senenin iki ro·Electrik pliinı olan Dnieper-Hyd ruz olduğu gibi, sıcak cenup rüz· 
ayında buz tutar. ro-Electric istasyonuna sahiptir. garlarından masun kalır. 

Karadenizde Novorossik, Ba- Sovyet Rusyanın kömür istih- Böylece Sovyet Rusyanın ikli-
tum, ve Odesa gibi. mühim liman salitı 1654 milyar tondor. Bu İ!· mi umamiyetle bu hususiyetleri 
şehirleri vardır. Kutup denizi SC· tihsal dO.nya kömür istihaa\i.t'lO\n göaftri.r: Şklclctl\ aotuk, yaz va 

nede üç, üç buçuk ay buzla örtü- yüzde 20 si, 1913 e nisbetle yüz- kış har.,et derecelerinde şiddetli 
lü, •ve Aysberglerin hücumuna de 3.2 fazlasıdır. farklar ( çok sıcak yazlar, çok so-
maruz olduğu için tehlikeli bir Sovyet Rusya kömür istihsa- ğuk kışlar ) ve az yağmur. 
denizdir. litındli birinci gelen ve senede • 

Sovyetler iktidar mevkiine 8000 milyar ton istihsal eden 
Amerikadan sonra dünya mikya- Müfus vazı"yeti gelinceye kadar Şimal denizi ge-
sında ikinci gelmektedir. 

çitleri Ob ve Y enisei nehirlerinin 
Madeni gazlar, yağlar istihsa· 

ağzına kadar açılmış değildi. 
litı da çok fazla miktardadır. 

1932 de buzkırıcı Sibiryakov'un 
( Dünya istihsali.tı 7 milyar bir yaz kahramanca yaptıiı seya-

hat, garpten şarka Archangel'den 075,200,000 dir). 
Bahrenk Bogazına kadar münaka- Böylece ; dünya istihsalltının 
lenin mümkün olduğunu isbat etti. yüzde 54.8 i Sovyetlere düşmekte-

Göller, nehirler Ye dag"lar dir. Kömür istihali.tında da Sovyet
ler dünya mikyasında birinci gel-s ovyetler birliğinin arazisi, 

nehirleri ve denizleri iti
barile son derecede zengindir. 40 
mühim nehri vardır ki, bunların 

uzunluğu 76706 kilometredir. Ye
di büyük gölü vardır: Baikal, Balk 
bash, l•sıkkuul, Ladoga, Onega, 
Chudskoye, Sevan gölleri ki. ilk 
dördü ~n büyükleridir. 

mektedirlar. 
• • 

Maden istihsalatı 

Sovvet Rusyanın demir istih
salitı.10,612 milyon tondur. 

Bu istihsalitın 6 milyarı kullanıl· 

maktadır. Demir istihsalinde de 
Sovyetler birinci gelmekte ve dün
ya membalarının yüzde 52 sine 
sahip bulunmaktadırlar. 

Manganez ve altın membaları-

1926 istatistikleri Sovyet .Rus

yanın nüfusunu 146 mılyon 
olarak göstermektedir. Bu mikdar 
o zamanki dünya nüfusu l 850 mil
yon olduğuna göre, umumi nüfusun 
yüzde sekizi demekti. 

1933 senesinin 1 Kanunusani· 
sindeki istatistiklere göre nüfus 
165 milyona çıktı. Nüfusun sene
lik tezayüdü 3 milyon olduğuna 

göre, bugünkü •nüfus mik<ları 180 
milyondur. 

Nüfus itibariyle Sovyet Rusya 
450 milyon nüfus olan lngiliz im
paratorluğundan ve 400 milyon 
nüfusu olan Çinden sonra gelmek
tedir. Nüfus meselesinde yalnız 130 
milyon nüfusu olon Birleşik Ame
rika devletleri, môistemlekeleriyle 

(Devamı üçüncüde) 

MahkOmların hayatını tetkik eden 
Adliye vekili, adada bir de mah
kOmlar sanatoryomu viicude 

getirileceöini söyledi 

I• stanbul - Adliye Vekilimiz B. Hasan Mtnemencioğlu lmralı ceza· 

evindeki tetkiklerini bitirerek avdet etmiştir. Vekil, 36 saat süren 
bu ziyaret esnasında adada mahkOmlardan müteşekkil ve sayısı kırkı 
geçen ekiplerin faaliyetini tetkik etmiştir. MahkOı.olarla görüşmüştür ve 
cezaevi müdüründen izahat almıştır. 

B. Hasan Menemencioğlu tetkikleri hakkında beyanatta bulunarak 
demiştir ki: 

« - lmralı cezaevi henüz tecrübe devresini tamamlamamıştır. Buna 
rağmen tesis işleri hemen hemen ikmal edilmiştir. Ziraat vesaiti ve 1000 
kişiyi barındırabilecek binalar ve bir çok atelyeler ihzar edilmiştir. Mah
kOmların ruhi haletlerinde büyük bir saliih göze çarpmaktadır. Adada 
çalışma, nizam, intizam yegane islah vasıtasıdır. Adanın sakin muhiti 
içinde ailelerinden ve itiyatlarından uzak, yalnız çalışırlarken mahir.Om
ların hissettikleri acı nedamet de kendilerini salaha sevkeden en mües
sir amillerden biridir. Günler muntazam bir programa tabi olarak çok 
verimli çalışmalarla geçmektedir. Bu sene içi1<de adayı elektrikle ten
vir etmek, motör!ü bir Un değirmeni vücuda getirmek ve 600 kişilik 
bir pavyon daha vücuda getirmek programımız dahilindedir. Bu suretle 
cezaevi mevcudu 1500 e çıkarılmaktadır. lmralı 'da bütün cezaevleri 
için müşterek bir sanatoryom inşası da veki.letin tasavvurları arasında· 
dır. Önümüzdeki seneye kadar adanın yukarı ve aşağı kısımları arasın
daki binalar biribirine bağlıyan yol ağır vesaitin geçmesin~ salih bir 
hale getirilmiş olacaktır. Bu defa adayı , iki sene evvelki gördüğümden 
çok daha iyi buldum. Müessesenin müdür ve memurlarında vazifelerine 
karşı gördüğüm bağlılık ve sevgiyi memnuniyetle tebarüz ettirmek is
terim. » 

Vekile seyahatinde refakat eden cezaevleri 
Arıkan da iş cezasına dayanan cezaevlerimizin 
zı hakkında gazetelere izahat vermiştir. 

umum müdürü B. Baha 
kuruluş ve faaliyet tar-

Çukurova bölgesi çiftçilerinin 
dikkat nazarlarına 

Çukurova pamuk tarım satış koope
ratifleri birliğinden tebliğ edilmiştir: 

1 - Pamuk müstahsilinin her sene mahsulünü pazarlara sevket
mek için mutaç olduğu hararları tedarikte uğradığı zorlukları nazarı 
dikkate alan Birliğimiz gerek şimdiye kadar kooperatiflerimize ortak 
yazılmış bulunan gerekse bu tarihten itibaren nihayet 31Ağustos 1941 
tarihine kadar kooperatiflere müracaatla ortaklık muamelesini tekemmül 
ettirecek olan pamuk mü9tahsilinin harar ihtiyaçlarının teminine karar 
vermlş ve bu babd>t lUzumlu tedbirleri almıştu·. Bu auretle, milstahsilin 

ağır şartlarla harar tedarik eylemesi keyfiyeti şimdiden bertaraf edilmiş
bulunmaktadır. Çünki her kooperat if zamanında or taklarına ihtiyaçları 
kadar harar tevzi edecektir. 

2 - Pamuk müstahsili için en mühim meselelerden biri de amba
laj maddeleridir. Birliğimiz. bu ihtiyacı da vaktinde görerek ortakların 

kooperatimiz kanalile teslim edecekleri her cins pamukların ambalajında 
kullanılmak üzere kanaviçe, çenber gibi ambalaj maddelerini en müsait 
şartla temin eylemiş ve depolarına yerleştirmiştir. 

3 - Satış kooperatiflerimiz Toprak mahsulleri ofisinin iştigal mev
zularına dabil bulunup HükOmetimizce azami satış fiatları tesbit edile
rek el konulmuş olan ürünler haricinde kalan ve ortaklarımız tarafın· 
dan İstihsal edilen her türlü toprak ürünlerini tesellüm ederek muka
bilinde enaz günlük piyasa fiatları üzerinden faizsiz avans verecekler 
ve bu maddelerin satışından tahassül edecek safi karları sene sonunda 
alakadar ortaklar arasında tevzi edeceklerdir. Her ortak istihsal ettiği 
pamuğun temamını kemakan kooperatife teslim edecektir. 

4 - Adana, Tarsus ve Ceyhan Pamuk Tarım Satış kooperatifle•İ 
yeniden ortak yazmağa başlamışlardır. Kayıt muamelesi nihayet 
31 Ağustos 941 tarihine kadar devam edecektir. 

Mahsullerinin yüksek fiatla satılmasını arzu eden her müstahsilin 
şimdiden kanuni ikametgahı hangi kaza kudutları dahilinde ise o kaza 
merkezindeki Satış kooperatifine müracaatla ortak yazılmasını ehem
miyetle tavsiyeye şayan görüyoruz. 

5 - Teşkilitımız memurları her zaman her gün ortakların ve 
yeniden ortak olmak istiyenlerin emirlerine amade bulunmaktadırlar. 
Pamuk mahsulünün idrakine başlandıktan ve barem ilin edildikten 
sonra hiç bir suretle ortak kaydedilmiyecektir. 

Esmer 

z a m an Japonya iki seneden 
beri Çindeki muharebe ile meşgul 
idi. Bu iki sene zarfında Japonya
nın gayesi, Çin " hidisesini,, tas .. 
!iye etmeğe inhisar ediyordu. Ja
ponya bu hadisenin tasfiyesinde ay· 
rı ayrı lngiltere, Sovyet Rusya ve 
Amerika ile karşı karşıya idi. Bu 
sebepledir ki Japonya Almanya ya 
dayanarak - şark'taki emellerinin 
tahakkuna çalıştı. Almanya, ltal
ya Japonya arasındaki bağ, haki
katte revizyonistlikten ibaretti. 

1939 harbi çıktıktan ve bil
hassa Fransa yıkıldıktan sonra 
Japonyanın önüne y"ni yeni im .. 
kinlar çıktı. Japonya, demokrat 
devletlerin Uzak-şark'taki menfa
at ve alakalarını Çin işini bitir
di~ten sonra tasfiye etmeği dü
şünmüştü. Fakat bu iş bitmeden 
de Fransaya ait Hindiçini ve Hol
landa'ya ait zengin müstemleke
ler etrafında bir takım imkanlar 
belirdi. Gerek Fransa ve gerek 
Hollanda Almanya'nın istilasına 

uğramıştı. Bu devletlere ait müs
temlekeler sahipsiz vaziyette idiler 
Fakat Amerika Uzak-şark statü
kosunun müdafii vaziyetinde or
taya atıldı. Amerika'dan cesaret 
alan lngiltere de Almanya ile 
harp halinde bulunmasına rağmen 
Japonya'ya karşı sert bir vaziyet 
aldı. 1940 senesi yazında Japon
ya, lngiltere'ye karşı harbi göze 
alacaktı. Çünkü lngilterenin müt
tefiki olan Fransa yıkılmış, Al
manya garbi Avrupaya hi.kim ol
muş, lngilterenin istilası da yakın 
bir ihtimal halinde belirmişti. 

Bu aldatıcı vaziyete güvene· 
rektir ki ltalya harbe girmeğe 
karar vermişti. 

Fnkat Japonlar, ltalyanlardan 
daha ihtiyati. davrandıl.:ır. Dinle .. 
diler. Bir aenedeberi de Japonya 
Alman politikasına ayak uydura
rak bir intizar politikası takip 
etmektedir. 

Hatta Almanya'ya uyabilmek 
için Sovyetlerle münasebetlerini 
birkaç defa yeni baştan tanzim 
etmek lüzumunu hissetmiştir. 

MalOmdur ki Almanya ile Ja
ponya revizyonizm programı üze .. 
rinde birleştikleri zaman, buna 
komünist aleyhtarlığı manzarası

nı vermeğe itina etmiı1erdi, Ve 
pek tabii olarak Rusya'ya karşı 

vaziyet almışlardı. Fakat 1939 
Ağustos paktiyle Almanya Rusya 
ile anlaşıyordu. Bunun nzerine 
Japonya da uzun bir tereddüt 
devri geçirdikten sonra Rusya ile 
bir dotsluk paktı imzladı. Müthiş 
komünist aleyhtarı olan Hariciye 
Nazırı Matsuoka Moskova'ya git
ti. Stalin'in Matsuolca'yi şimen· 

( Deflamı Üçüncüde ) Bunlardan başka iç denizi 
( Caspian ve Oral denizi } vardır 
ki bunlar da 580bin bilometre bir 
saha işgal eder. ( Almanyanın 
umum arazisinden yüz bin kilomet 
re murabbaı fazla bir saha ) 

Toprağın teşekkülü Sovyetler 
8irliğinin muhtelif kısımlarında de 
ğişir. Avrupa Rusyasının büyük 
bir kısmı, son derece inişli ve çı· 
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Reşat Enis 
kışlı topraklardan müteşekkil· 

dir. . 
Bunların bazan yüksekliği 300 

metreye kadar çıkar. Bu inişli çı
kışlı toprakların bazıları şimalde
ki yüksek dağlar merkezi Rusya
daki Platean, ve Volgadan ·şimali 
Kalkasyaya kadar uzunan Yergin 
dağları ismiyle anılan dağlar, Po
dolsk, Platüsü. Donetz :dağları ve 
Dnieper dağlarıdır. 

Şarki Avrupa sahillerindeki 
Çıkıntılar, şu dağlardan ibarattir. 
Şarki Ural dağları cenupta Kaf. 
kas ve Kırım dağları, şimalde Ko 
la yarım adasında Chibin dağları 
bu dağların en yükseği ~Kalkaaya
dadır. Bu dağların 550 metre yük 
sekliğinde tepeleri olanları vardır . 
(Elburz, Kazabek ) gibi. 

• Tabii menbaları 

Sovyetler Birliğinin orman 
sabası hemen de bir mil

yar hektardır. Bu adet dünya or
man sahalarının üçte biri nisbetin· 
dir. ( 3,030 milyon hektar). Sov
yetler Birliğindeki bataklık arazi 

•• milyon 

.. 
Tramvay durak yerinde küçük dost

larından birine rastladı· doktor... Bn, 
ufak yüzü kirden kararmış, yırtık elbise
li, on iki yaşında bir çocuktu. Kaldırıma 
çömelmiş, yeşildireğe arkasını vermişti. 
Tramvaylara binip inen, gülen, eğlenen 

insanlara dalmıştı. Düşünüyordu. 
Doktur, yaklaştı. Sesini tatlılaştırdı; 
sordu: 
- Adın ne senin? 
Kirli suratlı çocuk, korktu, ayağa 

kalktı. Kaçmayı düşündü. Cesaret ede
medi. Siyah, çapaklı gözlerinin ürkek ba
kışlarile, yabancı adama baktı. Bu üstü 
başı temiz efendi ondan ne istiyordu ? 
Sivil memur muydu? Adını sanını ne ya
pacaktı? Kısa bir görüş, karşısındakinin 
«taharri» olmadığını anlamasına yetti. 
Ferahladı. 

- Benim adrm Kerimdir .•. 

- Nerede yatıp kalkarsın Kerim? 
- Nerede olursa, efendi ağabey •. 

Yazın rıhtım boyunda ... Taksim bahçesi
nin alt yanında ... Kışın Girit hanında ... 

- Girit hanında mı? 

- Hııı •.. Havalar serinledi artık ... 
Yavaş yavaş dam altına çekiliriz ... 

- Beni bu gece götür rıraya, Ke
rim ... 

Kirli suratını ekşitti. Enıesini kaşıdı. 
Şüphelendi. Çapaklı ıözlerini kırpıştıra 

süzdü. Acaba aldanıyor muydu? ~u «~a
harri» miydi? Taharriler böyl~. n~zık,. boy
le merhametli adamlar degıldı kıl Bu, 

mutlak, onların hayatını nıerak .eden, ce
bi dolu, keyfi yerinde bir beydı. 

- Olur, efendi ağabey ..• 

dedi. Gece, Galata köprüsünün orta. 
sında buluşmak üzere sözleştiler. 

Yanı .1da iki genç kız duruyordu. Es
mer güzeli, son modaya uygnn giyinmiş· 
ti. Sırtında en iyi emprime kumaştan, 
yuvarlak garnitürlü, çok şık, filizi bir el
bise, başında geniş bir şıpka vardı. Ağ
lamaklı bir sesle, arkadaşına derdini dö. 
küyordu: 

- Çektiğimiz sıkıntıyı tasavvur ede
mezsin, Nedret... Elimizdekini, avucumuz

dakini sattık, savdık... Hepsi bitti. Bir 

aydır baş vurmadığım yer kalmadı ..• Bir 
hafta daha iş bulamazsam,kıtır kıtır açız, 

Nedretciğim... Yarın « ..... » müessese
sinin daktilo müsabakasına giriyorum .• 
Görüyor mıısan ?: Saçlarıma ondule yap
tırdım ••• Bu elbiseyi müsabaka için hazır-

ladım •• ..Şıı ipek çorabı müsabaka için aldım •.. 
Ne yapacağım kardeşim?!... Ekmek kav

gası .•• Kendimi beğendirmeliyim ... Daktilo 
alacak patron, dairesine daktilo isteyen 

ıönül 

YAZAN: 
senin de, dairenin de sadece süsüdür ..• 
Çirkin misin? istersen dakikada bin ke
lime yaz ..• Patronun umurunda değildir ... 

Doktor düşünüyordu. Genç kız hak

lıydı: Cemiyetin kuruluşu bozuktu. Ha
kim olan erkekti. Kadın, hayat kavga
sında muvaffak olabilmek ıçın, kendini 
erkeğe beğendirmek zorluğuna katlana
caktı. Saçlarını kıvırtacaktı. Dudaklarını, 
kirpiklerini boyayacaktı . Burjuva erkeği 
böyle kadından hoşlanıyordu. 

Kadını ayrı bir ırk yapan, onu bir 
süs mataı, başkasının sırtından geçinir 
bir insan haline getiren işte bu kötü bur
juva erkeğiydi. Dikkat ediniz: Şehirler-

den uzaklaştıkça,kadın ayrı bir ırk oluştan 

çıkar. Anadolu kadınının boyu bosu er
keğininkinden farksızdır. Tabanları kara, 
iri avuçları nasırlıdır. 

Tramvaya binmekten vazgeçti. Ca
ğaloğluna doğru yürüdü. Düşünüyordu . 

Müsabakaya hazırlanan genç kızın belki 
bir tek ihtiyar anacığından başka kimse
si yoktu. Belki ölen bir memur babanın 
bıraktığı yetim maaşı, bu küçük evin bi
ricik geliriydi. Belki, en iyi emprime ku

maştan yuvarlak garnitürlü şık elbisesine, 
dudaklarının boyasına, ipek çorabına ver

diği para, ihtiyar ana•ının el kapısında 

yoracn bir çalışışı ve çabalanışı ile ka-
kız ba 

küçük evin saadeti, anacığının eğer 

varsa kardeşlerinin - refahı uğruna kısa 
bir zaman için körpe vücudünü kirala
mıştı belki de ... 

Onu yok yere kirleten burjuva erke
ğidir. Evlenirken onda mutlak surette 
« kızlık zarı » arayacak gene odur. Gü
lünç! 

Bir gün, süklüm püklüm bir ıenç 
kız gelmişti doktora... Onsekiz yaşında 
vardı. Korkaktı, utangandı. Muayene 
odasındaki beyaz örtülü şezlongun üze
rinde dakikalarca ağlamıştı. 

Kumral saçları omuzlarına iniyordu. 
iri yeşil gözleri sade güzel değil, zeki 
ve manalıydı. Namuslu bir ailenin kızıydı 
Tavşan Hanım ..• (iskarpinlerinin uçlarına 
basarak sessiz yürüyüşü, utangan, kor
kak halleri yüzünden, doktor, güzel kı
za Tavşan Hanım diyordu. ) Asker ba
bası çoktan ölmüştü. Anasına, bir ufak 
kardeşine o bakıyordu. 

Patronu ( Bu da her patron g-ibi, 
kadın işçisine noksan verdiği ücreti, onu 
hayvanca arzularında kullanabilmek için 
bahşişlerle tamamlıyan bir adamdı 1} bir 
gün onu kandırmış ve kirletmişti: Bel
soğukluğuna yakalanmıştı; gebe kalaıııtı: 
Aksi tesadüf· tam hu sırada orta hallı 

' -bir delikanlı anasını evlerine gorilcü 
' yollamıştı. 
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Çukurova Pamuk Tarım Satış 
kooperatifleri Birliğinden : 

1. 24- 7- 941 tarihinde yapılacağı evvelce ilan edilen 

birliğimiz genel kurul toplantısı 5 ağustos 1941 salı gününe 

tehir edilmiştir. Kooperatif delegelerinin mezkur günde saat 

16 da birliğimize teşrifleri mercudur. 

I 

2. Birliğimizce görülen lüzum üzerine genel kurul ruı:na• 
mesine aşağıdaki maddelerin ilavesi tensip olunmuştur. 

Madde: (16) Çukurova bölgesinde mühim miktarda istih

sal edilmekte olan alelumum bakliyat ile çeltik (pirinç) kuş
yemi, susam ve kum darının iştigal mevı:ularımıza ilavesi hu

susunun kararlaştırılması, 
Madde (17) Satış kooperatifleri teşkilatının ·bütün Çuku· 

rova bölgesine teşmili lüzum gözönünde tutularak Birlik 

Umum Müdürlüğünce teşkiline teşebbüs olunması muvafık 
görülen Kadirli, Kozan, Karaisalı, Osmaniye, Mersin pamuk 

tarım satış kooperatifleriyle ayni ·maksatla Hatay vilayeti 

hudutları dahilinde kurulacak olan kooperatiflerin teşkili 
hususunda icap eden selahiyetin Umum Müdürlüğe verilmesi, 

lo44 

Ceyhan Pamuk Tarım satış 
Kooperatifinden: 

1 - 31. 7. 941 tarihinde yapılacağı evvelce ilan edilen 

kooperatifimiz genel kurul toplantısı 8. Ağustos. 1941 cuma 

günü saat 11 e tehir edilmiştir. Sayın ortaklarımızın mezkur 

gün ve saatte kooperatif binasında hazır bulunmalarını rica 

ederiz. 
2- Görülen lüzum üzerine genel kurul toplantı ruzname

sine aşağıdaki maddenin ilavesi tensip olunmuştur. 
Madde 15) Bölgemizde geniş mikyasta istihsal edilmekte 

olan elelıimun bakliyııt ile kum darı, çeltik ( pirinç) ve su

samın da iştigal mevzularımıza ilavesi hususunun •• ararlaştı-

rılması. 1043 

• DiKKAT: 

Şık Bayanlar Oikimevi 
( FERiHA ERDiNÇ ) 

Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 

77 nolu eve nakletmiştir. 
Kıymetli mUşterllerini yeni atelyeye 
davet eder. 

İLAN 
1. Ceyhan kazasının taş 

ve emsali ocakları on bir ay 

müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. 

2. Artırma 941 temmuzunun 

31 inci perşembe günü saat 

onda yapılacaktır. 
3. Şartnameyi hususi mu· 

hasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ihale saatinde te
minat makbuzunu hamilen 

Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

4. 939 yılı resim bedeli 

(320) liradır. 
18-22-26-30 1033 

Halkevi 
Reislis)inden 

Halkeviııin Daktilo kur• 
sunda kazananların vesikala

rı Temmuzun 24 üncü günü 

saat 19 da Lozan günü için 

yapılacak törenden sonra 

dağıtılacağından bu talebele

rin o gün Halkevine gelme· 

leri. 
22 - 24 

BUGÜN 3 

1
\ Japonya'da Hüku· 

met buhranı 

Zürih 21 (a.a.) s t 1 • mışlardır. 
- Trihun.ıı gaze· a 1 n Sovyet kıtaları 
tesinin şark cep- - toprağı a d 1 m 

besinde bulunan •• d f adım müdafaa et 
muhabiri yazdığı mu a aa mişlerdir. Şimdi 
lıir makalede, düş· hat Leningrad'ın 

manın her geçe· ko . . ' p e k yakınında 
ce~i ye~de her m 1 s e r 1 • bulunmakta ise de 
şeyı tahrıp etmek ------..;;;;.,.;;,_,;;;.,,;...;, Alman cephesi 

hususunda takip M h b J b •• gerisinde mühim 
edilen Sovyet si· U are e er Ü• Rus müfrezeleri 
yasetinin ne k&.· •• vardır. ve bunları 

dar. tam .oı~~~k tun cephede şid- birer birer le· 
tatbık edıldıgı • lazım· 

ni anlatmaktadır. detle d 
Smolensk, bu evam 

mizlemek 
dır. 

Bütün Baltık 

siyasetin bilhassa d • 
kurbanı olmu~t?r. e 1 y o r 
Sovyet Karelısın· Rus çetel . Al l 

mm t a kası n d a 
malzeme tahribatı 
azimdir . Yollar 
büyük Rus tank 
!arı ile bütün mi· 
nasiyle örtülüdür. 
Pek çok Sovyet 
avcısı da düşürül 
müştür. Şimdi ba

de Sovyet Ruslar " • erı man ara 
bütün şehirleri muhım zayiat verdiriyor; 
hak ile yeksan Ruslar , terkedecekleri 
etmişlerdir. şehirleri h a r a b e y e 

Vartsilak'da se· 
nelik isti h si 1 i çeviriyorlar 
29000 tonu bulan meşhur Siemens
Martin çelik fabrikalarından gözü
kür hiç bir şey kalmamıştır. 

Sooget tebliği 
Moskova 21 ( a. a. ) - Sov· 

yet tebliği: 
20 Temmuzda Pskov, Polotsk-

Nevel, Smolensk ve Novograd is
tikametlerinde şiddetli muharebe. 
ler devam etmektedir. Cephede 
vaziyette hiç bir değişiklik olma
mıştır. Çetelerimiz Alman kıtaları
nın gerilerinde muvaffakiyetli ha. 
reketler yapmakta ve düşmana 
ağır zayiat verdirmektedirler. 

Hava kuvvetlerimiz gayri mü
sait hava şartlarına rağmen hare
katına devam etmiş ve bazı düş
man motörlü cüzütamlariyle hava 
kuvvetlerini imha etmiştir. 25 düş. 
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 
Hava kuvvetlerimiz Ballık denizin
de bir düşman torpidosu batırmış· 
!ardır. 

Leningrad • Moskova 
demirgolu bombalandı 
Berlin 21 ( a,a. ) - D.N.B. 

Alman savaş tayyareleri 18 Tem
muzda Leningrad - Moskova de· 
miryolu üzerinde muhtelif yerleri 

zı Rus tayyareleri çok yüksekler
den uçmaktadır. 

Riga halkı son hadiselerden 
altüst olmuştur. istikbal hakkında 
kararsızlık mevcut ise de halk, 
Rus tahakkümünden kurtulmuş ol
duğundan dolayı bahtiyardır. Bu, 
bilhassa ticaret mahfillerinde gözü· 
küyor. 

Estonya'da muhasara edilmiş 
olan Rus fırkalarının vaziyeti ümit· 
sizdir. Alman hava kuvvetleri bu 
fırkaları mütemadiyen vurmakta, 
Alman piyadesi de kıskaçı müte· 
madiyen daraltmaktadır. iki gün· 
denberi (Reva! yanmaktadır. Kilo
metrelerce uzaktan muazzam du· 
man sütunları gözükmektedir. Rus· 
lar küçük vapurlarla şehirden uzak
laşmaga çalışıyorlar. Fakat bu va· 
purlardan bazısı Alman stukaları 

tarafından batırılmaktadır. 
Stalin hattına Peipus gölünün 

cenubunda Pskov önünde varılmak· 
tadır. Bu istihkamlar bizi hayrette 
bırakmıştır. Çünkü tahmin etmiş 
olduğumuzdan çok duba mühim 
olduğunu gördük: Evveli toprak 
arızalarınd&n istifade edilerek vü-
cuda getirilmiş mania silsilesi bun
ların arkasında betondan yapılmış 
zikzaklı ve mükemmel maskelen· 

bombardıman ederek hasara sebe· miş istihkamlar ile aralarında mit-
biyet vermişlerdir. Müteaddit tank ralyöz yuvaları, sonra büyük zırhlı 
ve kamyon yakılmıştır. kaleler, döner kubbeli olan bu ka-

Sava.ş tayyareleri, dün Smo- leler ağır toplar, irtibat tonelteri 
leoak'in şarkında cüretki.rane pike yeraltı kazamatları ile mücehhezdir. 
hücumları yaparak 5 trenle, 8 tank Gayet işikir olarak Rusların 
tahrip etmişlerdir. Maginot hattını taklit ettikleri gö-

''ÇÖRÇİL,, 
TANKLARI 

Hiç bir ordunun 
bu kadar mUthiıt 
sllAhı olmadığı sa
nılıyor 

Londra: 21 [a. a.J - iaşe na· 
zırı, hilen lngiltere fabrikalarında 
toptan imal sdilmekte olan ağır 

piade tanklarına «Çörçil» ismini 
vermiştir. 

Dünyada hiç bir ordunun bu
kadar müthiş bir silaha malik ol
madığı sanılmaktadır. 

Bu tankların zırhları, mürette
batı azami derecede koruyacak 
kalınlıkta yapılmaktadır. 

Sikletine rağmen bu tanklkr 
her türlü arazide hayret veren bir 

süratle ilerlemektedir. 1 
Amerika lngiltere'ye 

100 sarınç gemisi 
daha verecek 

Nevyork: 21 [a. a.] - HükO
met Amerika'da müseccel sarıoç 

gemileri sahiplerini lngiltere'ye da
ha yüz gemi vermeğe davet etmiştir. 

Bugün öğleden sonra Dahiliye 
nazırı lçkes'in bürosunda bir içti
ma aktedilerek bu mevzu etrafın
da görüşülecektir. 

ltalyanın nüfusu 
Bern: 21 [a. a.] - Roma'dan 

lsviçre ajansına bildirildiğine göre, 
30 Haziran 1941 de yapılan nüfus 
sayımı, 98 vilayetten mürekkep 
olan anavatan nüfusunun 45 mil· 
yon 209 ,937 olduğunu göstermiştir. 

Dünyanın 6 da 1 ni 
tutan memleket 

- Başlara/ ı ikincide -
beraber 100 milyon nüfusu olan 
Fransa, S ıvyetlere yaklaşmaktadır. 

Sovyct Rıı,.yada nüfus teşek

külü şöyledir: l~çi ve m~mur yüz· 
de 34.7, kollektif çiftliklere iştirak 
etmiyen köylü ve sanatkar yüzde 
5.6, kollektif köylüler, av işçileri 
ve kollektifte birleşen sanatkarlar 
yüzde 55.5, Mütebaki nüfus, tale
be, ordu, nüfusun yüzde 4.2 sini 
teşkil eder. Kapitalist ve büyük 
toprak sahibi hiç. 

• Şehirlerin teşekkülü 

Leningrad • Volinsk • Koros- rülüyor. Fakat fenni malzemf:Jeri 
ten hattı bir çok yerlerde kesilmiş daha fakirdir. lstihklmların adedi 5ovyet Rusyada 767 şehir, 712 
bulunmaktadır. 17 tren yoldan çık- daha azdır. Sonra Stalin hattında işçi meskenleri şehirleri, 1667 
mış veya yakılmış bulunmaktadır. sistem birliği yoktur. Mamafih Al· belediyenin yaptığı meskenlerle do-

l F 
man askerlerinin müttefik şehadet-- lu şehir toplulukları vardır. 

Ruslar istihkam arını ran· !eri ile de sabit olduö-u üzere Rus-• • "d f 6 1935 senesinin nihayetinde şe· 
Sız.laroan daha ıgı mu a aa lar kendi istihkimlarını Fransızlar- h' l d k" k l ır er e ı mes en erin işğal ettıği 

e d i g o r dan daha iyi müdafaa etmişlerdir. saha 250 milyon metre murabbaı 
Berlin 21 ( a.a ) - Anadolu Stalin müdafaa halk komi" bir saha idi. ihtilalden sonra yeni 

ajansının hususi muhabiri bildiriyor: serliğine tayin edildi bir çok şehirler yapıldı. 200 000 
Cephenin şimal mıntakası şim· Moskova 2 1 ( a,a ) - Sov· nüfusu olan Magnitogorsk 35' 000 

diye kadar en faal yer olmuştur. yeller Birliği yüksek riyaset diva· nüfusu olan Kirovsk, 100,000• nü. 
Burada geceli gündüzlü tayyare· nı, halk komiserler heyeti reisi Jo· !usu olan Prokopyevsk, 50,000 nü· 

(Baştarafı ikincide) 
diler istasyonunda yanağından Öp· 
tüğü hatırlardadır. Fakat kısa bir 
müddet sonra Almanya Rusya'ya 
karşı harp açtı. Binaenaleyh şimdi 
Japonya yeni bir karar vermek 
mecburiyetindedir. Mihver siyase
tini takip eden Konoye hükOmeti, 
Japonya'nın harp karşısındaki va
ziyetini bir « dikkat ve intizar » 
politikası, olarak izah etmişti. Bu, 
harp karşısında vaziyet almamak 
demektir. Çüokü bir devlet harp 
karşısında ya bitaraflığını ilan 
eder. Yahut da harbe girer. Ja· 
pooya, o z a m a n v a z i y e t 

almamış, vaziyet almak için badi· 
selerin inkişafını beklemeği ter
cih etmişti. Fakat şimdi anlıyoruz 

ki Rus harbi başlıyalı, Japon hü· 
kOmetini teşkil eden Nazırlar ara· 
sında bir ihtilal belirmiştir. Tok
yo'dan gelen haberlere göre, as-
kerlerin nüfuzu altında bulunan bir 
zümre, Japonya'nın bu fırsattan 

istifade ederek derhal harekete 
geçmesine taraftar imişler. iş 
adamlarının nüfuzu altında bulu-
nan bir zümre ise hidiselerin inki
şafını beklemeği tercih ediyor
larmış. Muhtelif kaynaklardan ge
len haberlere bakılacak olursa, 
birkaç gün evvelki hükOmet buh
ranı bu iki .ıümre arasındaki mü· 
nakaşalardan doğmuştur. 

Japonyada on senedenberi 
meydana gelen buna benzer kriz
lerde daima gittikçe daima müfrit 
zümreler hükQmetin politikasına 

hükQmetin politikasına hakim ol· 
muşlardır. Bu, 1931 senesiode 
Mançuryanın istilisiyle başlayıp 

da ayni istikamete doğru gittikçe 
hız alan bir politikadır. 

Bu vaziyete göre, Japonyanın 
yakın tarihine bakarak bu buhran 
dan sonra iktidara hakim olacak 
unsurların, eski unsurlara nazaran 
daha müfrit olmaları adeta tabii 
bir hal olarak kabul edilmelidir. 
Bu bale göre acaba Japonya niha 
yet harbe girecek midir? Filhaki· 
ka vaziyet Japonyanın böyle bir 
teşebbüse girişmesine elverişli gi· 
bi görünmektedir. Japonyanın u. 
zak·şarktaki başlıca rakipleri Al
manya ile bir hayat memat müca

delesine girişmiş bulunuyorlar. Fran 
sa yıkılmıştır. Hollanda Alman is
lisina uğramıştır. Amerika hazır· 
hksızdır. 

Bunlar Joğru olmakla beraber 
diğer taraftan Japonyayı tereddü· 
de sevkedecek bir takım amiller 
de mevcuttur: Rusyanın askeri ha 
zırlıkları daima iki cepheli olmuş
tur. 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : 

!erle, topçu ile tanklarla ve piya- sel Visaryonoyiç Stalin'i müdafaa !usu olan Komsomolsk ( gençler 

muhasebesine a ş i n a delerle harbedilmiştir. \ıalk komiserliğine tayin etmiştir. şehri ). Stalingorsk ve Magadan 
Alman kıtaları muazzam gayret· Garp mıntakası başkumandanı gibi daha bir çok şehirler ihtilal-

Bir Muhasebeci 
iş Arıyor 

Fabrikalar ve ticaretha -

ne 
• • ! Kaçırmayınız : ve muhasebeci İş arıyor. Bit ler sarfetmeğe mecbur kalmışlar ve mareşal Timoçenko da müdafaa den sonra yapılmıştır. ihtilalden 

• • : Bir adet az kullanılmış : 

: yedi ayaklı (K " 7) Kelvi- : 

: natör buz dolabı acele sa- ! 

!is anbarına müracaat. bazan üç gün hakiki bir istirahat halk komiser muavinliğine tayin evvel bu şehirler düz bir arsa ha-

2 3 
olunmuştur. l d 
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Milyonluk Define Aranıyor ! 

Çünkü Ruslar, bir zaman, parp 
le Almanya ve şarkta da Japon
ya tarafından taarruzuna uğraya· 
yacaklarını hesaplamışlardır. Bina 
enaleyh şarkta tamamile otonom 
bir askeri teşkilat kurmuşlardır. 
Rusyanın şarktaki teşkilatı bu mın· 
takad .. kurulan sanayi ile beslen
mektedir. Ve garpta Almanya ile
meşgul olduklari cihet, Rusların 
şark ile daha az meşgul olmaları 
nı icabettirecek bir sebep yoktur. 
Rus hava kuvveti Japon hava kuv
tine laiktir. Ve Japonya endüstri 
si havadan bombardıma karşı da
ha hassastır. 

Bundan başka bugün Japonya 
Uzak-şarkta bir lngiliz Rus ve 
Amerikan tesanüdü ile karşı kar
şıyadır. 1914 harbindenberi bu üç 
devlet arasında bir cephe birligi 
kurulamamıştı. 

: tılıktır. : • • : Tahsin Salih Bosna : • • • • : Tel: TABO Abidin : 
: Paıta caddesi Tel: 274 : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 
Mersin: 
Deniz Harp Okulu ve 
lisesi Komutanlığından : 

Lise birinci sınıfta olup 
ikmale kalan okurlarla tali· 

mata göre yaşları altı ay bü
yük veya küçük olan okurla 
ve nüfus cüzdanında iki yıl 
önce tashihat yaptıranlar De· 
niz lisesinin birinci sınıfına 
kayıt ve kabul olunacaklar
dır. 

Bu gibilerden istekli olan
ların müracaatları. 

16-22-26 1017 

22 Temmuz 1941 
SAL! 

YlL: ıttı - A Y:7 Gfio, 203 Hızır 78 
Rumi 1357 .. Temmuz 9 
Hicri 1360. CeınaıllllAhlr 27 

Nöbetci eczane J 
Ali Nasibi 

( Yağ-camii Yanında ) 

Bir kaç günden beri lstanbulda Sürpagop 
mezarlığında bir milyon liralık bir de

finenin araştırılmasına başlanmıştır. Eski bir 
Ermeni ailesinin mezarlığında yapılan hafriyata 
Taksim nahiye müdür:i, defterdarlık, belediye 
mezarlıklar müdürlüğü ile müzeler müdürlüğü 
namlarına birer memur ve iki polis nezaret 

etmektedir. 
Sürpagop mezarlığında deline bulundu· 

ğunu bildirenler, iki kız kardeş ile bunlar na· 
mına teşebbüslerde bulunan ve ötedenberi de· 
!ine aramakla uğraşan Osman isminde bir 
adamdır. Bunlar hafriyatta bulunmaktadırlar. 

Hafriyat başladığındanberi beş metre mu· 
rabbaı bir sahada iki metre derinliğe kadar 
inilmiştir. Fak at henüz definenin İzine rastlan
mamış hususi aletlerle definede altın olup ol· 
madığını araştıran bir Rus da derin de bol 
miktarda kemik bulunduğunu ileri sürerek bu 
mıntakada alın bulunduğundan şüphe ettiğini 
bildirmiştir. Define aranan yerde evvelce top· 
rak tesviyesi yapıldığı için üç dört metre ka
dar daha derinliğe inilmesi ve ancak o vakit 
bir lihide raslanacağı umulmaktadır. Hafri· 
yatta hazır bulunan ve dede mirası defineyi 
arayan Ermeni kız kardeşler lahit bulunur bu· 
lunmaz ellerile koymuş gibi içi zinet eşyası 
dolu avani kutusunu bulacaklarını beklemek
tedirler. Bu iki kız kardeşi buna ikna eden 
define arayıcısı Osmandır. 

iki kız kardeş tarafından verilen izahate 
ıröre, 1280 yılında dedelerinden biri Mısırda 

yaptığı bir milyon liralık serveti ile lstanbula 
gelmiş ve yerleşmiştir. An~ak 1293 Rus harbi 
başlayınca servetinden endışe eden Ermeni bu 
serveti Sürpagotaki aile mezarlı!ına gömmüş, 
bu sırrı yalnız ihtiyar karısı~a soylemiştir. ih
tiyar kadın da servetin ~0'."illdüğü mezarın 
yerini bir deftere kaydetmıştır • 

Nihayet son günlerde eski defterleri ka· 
rıştıran iki kız kardeş bu k.ayda raslamışlar, 
bu arada da gOya öteden.berı bu işlerle uğra
şan Osmana tesadüf etmışler • teşebbüse giri· 
şerek belediyeye ve defterdarlığa müracaat 
eylemişlerdir. Neticede kanuni formalite ikmal 
edilmiş, yukarıda kaydettiğimiz heyetin buzu· 
runda ve masrafı define peşindeki kız kardeş
lere ait olmak üzere hafriyata başlanmıştır. 
Maamalih bir şey bulunacağı umulmamaktadır. 
Çünkü deline arayıcısı ~sman şimdiye kadar 
böyle bir çok yerde ha.lrıyat yapmış, neticede 
de her hafriyattan ellerı böğründe dönmüştür. • 

Bulgaristanda 
Ekmek 

~ulgaristanda, harp 
vazıyeti dolayısiyle çı· 

karılmakta olan karışık 
kara ekmek kalitesinin 

iyileştiriliyor iyileştirilmesi için Ziraat 
Nazırı Kuşef'in emriyle 

bir heyet toplanmıştır. içtimada, hububat mü· 
dürlüğü şefi, değirmenciler birliğri mümesili, 
ziraat nümune enstitülerinden murahhaslar, ek· 
mek ve un mütehasJısları ve ihracat müdür· 
lüğlinden birer kişi hazır bulunarak Bulgaris· 

tanda yenen bugünkü ekmeğin terkibi ve ka· 
litesini müzakere etmiştir. 

Ekmeği ıslah maksadiyle teşekkül eden 
bu komisyon, buğdayla karışık yeni ekmek 
tipi halitalarının hazırlanmasını, Ziraat mektep 
ve enstitüleri laboratuvarlarına ve ayrıca Rus· 
çukla Sofyada bulunan nümune ziraat istas
yonlarına tevdi etıoiştir. 

Ticaret Nazırı Dr. Si. Zagorov'un da yeni 
bir emriyle Bulgaristanda : Buğday, çavdar ve 
mısır ekmeği olmak ülere üç tip ekmek satı· 

lacaktır. 3 numarlı ve 850 gramdan ibaret 
buğday ekmeğinin fiatı 5,5 leva, 800 gramlık 
ve sıfır numaralı beyaz ikmek ise 3 leva, 850 
gramdan ibaret çavdar ekmeği 6 levaya satı

lacaktır. • 
B 1 'k t k Be 1 ç ikada et e ÇI a e onser- konsarvesi yapan 

vesi fabrikaları fabrikalar geçen se· 
.._ ________ _. neki harekat esna-

sında harap olmuştu. Şimdi bunlardan yirmi 
altısı halka et konservesi yetiştirmek için ta
mir edilmiştir. 

Harp esnasında Belçikada pek çok sığır 
ve koyun öldüğünden fabrikalar için İcab eden 
hayvanlar Almanyadan getirilmiştir. Şimdiye 
kadar 10,000,000 kutu et konservesi imal edil
mişti. Her kutu 400 ili 800 i"ram halis eti 
ihtiva etmektedir. 

Bu konserveler nüfus başına olarak Bel-
çika ahalisine tevzi edilmoktedir. 

Diğer t•raltan Japonya ya şim 
di harbe girmelidir, Yahut hiç bir 
zaman giremiyecektir. Almanyanın 
Rusya karşısındaki vaziyeti ne ise 
Japonyanın Almanya karşısındaki 
vaziyeti de odur. Bugünkü - da
ha ziyade yarınki - şartlar altın· 
da Japonyanın Uzak-şarktaki en 
büyük ve en tehlikeli rakibi Bir
leşik Amerikadır. 

Birleşik Amerika süratle hazır· 
!anmaktadır. Ve hazırlandıkça da 
Japonya için daha büyük bir teh
like halini almaktadır. Nasıl ki 
Rusya hazırlandıkça Almanya için 
daha büyük bir tehlike halini alı
yordll'. Almanya bu tayzik altında 

hareket .ettiği gibi, Japonya da 
ayni tazyık altında hareket etmek 
mecburiyetini hissedebilir. 

Gerçi Japonya bu karariyle 
büyük tehlikeleri göze almak mec 
buriyetinde kalacaktır. Fakat bir 
takım Japonların düşüncesine gö
re eğer bu fırsat kaçırılacak iolur 
sa Japonya yarın bu tehlikelerin 

d b b- - • - - 0 belki de yalnız a a. uyugunu v 
olarak karşılamak mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu mülihaza Japooları 
harekete getirebilir. Ve o zaman 
Amerikanın da harp dışında kalma
sı muhtemel olmıyacağına göre 
harp cihan ölçüsünde bir mücade 
le mahiyetini alacaktır, 
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Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

BU A K Ş A M iki güzel film Birden 
• I 

Türk müziğinin en nefis parçalarigle süslenmiş olan 

Elle eıı i E i /la sı.E 

ICEMILEmJI 
1EJ Hurmalar Altında El 

TÜRKÇE Sözlü BUyUk ŞARK Filmi 
il 

Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMi 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 
Düziçi Köy Enstitüsü 

Müdürlüğünden: 
Muhammen fiyatı Tutarı 0/ 07.5 teminat 

Cinsi Miktarı Lira kuruş Lira kr. Lira kuruş 

Elbise ( Bir pan-
talon bir ceket) 85 takım 16 00 1360 00 lo2 oo 

1- Yukarıda yazılı elbisenin ihalesi ~o-7-1941 çarşam
ba günü saat lo da Bahçe- Düziçi - Köy Enstitüsü Mü
dürlüğünde eksiltme ile yapılacaktır. 

2- Şartnameler Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlüğünde gö-
rülebilir. 

3- Talipler, ihale saatine kadar temitatlarını Bahçe mal 
sandığına yatırmaları lazımdır, 

4- Talipler hüvviyet ve ikametgahlarınını gösterir birer 
vesika beraberlerinde getireceklerdir· 

16- 18- 22- 29 lo14 

Adana askeri sa tınalma 
komisyonundan: 

1- Aşağıda cins, miktarı, muhammen tutarı ve muvak
kat teminat miktarları yazılı yiyecek maddeleri hizalarında 
gösterilen gün ve saatlarda ihaleleri yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Evsaf ve şartname her gün komsiyonda görülebilir . 
3- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 mad-

deleri mucibince gerekli vesika ile ilanda gösterilen o/o 7,5 
teminatlarını ihale saatından evvel mal sandığına teslim et-
meleri !uzumu ilan olunur. 

Miktarı muhammen tutarı ilk teminat ihale tarihi 
Cinsi Ton kilo Lira Kr. Lira Kr. Saat 

--- ----
Süt 15 00 1875 00 140 63 29/7/941 10 
Yoğurt 32 00 4800 00 360 00 .. .. .. 
Nohut 25 500 3850 00 286 88 30/7/941 
Mercimek 10 000 1800 00 130 00 .. " " 
Şehriye 10 500 4200 00 315 00 •• .. " 
Tuz 22 500 1687 50 127 00 " " " Hayvan tuzu 00 272 32 64 2 43 .. .. .. 
Çay 00 100 1000 00 75 00 " " .. 
Kırmızı biber 00 277 109 00 8 20 " " .. 
Kuru soğan 27 000 4050 00 304 00 .. .. .. 
Zeytin tanesi 3 100 1085 00 82 00 .. .. .. 
Saman 40 000 1200 00 99 00 

" " .. 
15 - 18 - 22 - 25 1010 

İLAN 
Adana Beled~ye Riyasetinden 

( 50000 Parke Taşı alıınacak) 
1 _ Şehrin muhtelif yerlerinde yapılacak olan parke yol

larda kullanılmak üzere Toprakkale Taş ocaklarından çıka
rılmak şartile elli bin adet bazalt parke taşının mubayaası 
açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 487 .50 liradır. 
4 • İhale 25/7 /941 tarihine rastlayan cuma günü saat 10 

da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - istekliler ·bu işe ait keşif ve şartnameyi Adana Be

lediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 33 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

6 - Fazla malumat almak ve şartnamesini görmek isti
yenlerin Adana belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne ve mü· 
nakasaya gireceklerinden ihale günü muayyen saatde beledi-

• ye Encümenine müracaatları ilan olunur. 
10 - 13 - 18 - 22 991 

İLAN. 
Belediye Riyasetinden 

1 - Belediye :ı:abıta memurları için 32 takım yazlık elbi
senin kumaşı belediyece verilmek üzre yalnız dikişi ve otuz 
iki çift fotinin yaptırılması açık olarak eksiltmeye konul-
"1uştur. , 

2 - Beher takım elbısenin dikişinin muhammen bedeli on 
iki lira, beher çift fotinin muhammen bedeli on liradır. 

3 - Elbise dikişinin muvakkat teminatı 28,80 ve fotinin 
muvakkat teminatı 24 liradır. 

4 - Şartnamesi ve numuneler~ _belediye yazı işleri kale
mindedir. lstiyenler orada görebılırler, 

5 • İhalesi temmuzun 25 inci Cuma gunu saat on da 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminatlarile 
birlikte belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

10 - 13 • 18 • 22 994 

BUGÜN 
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ASRI SINIM!\°'NıN = 
= = 

YAZLIK BAHÇESİNDE 
ıt:•-•&Min +++ B +!l A ~ ! ~ +~n HM • 

iKi SEVİMLİ GENÇ YILDIZ 

,.- MICKEYROONEY 
JUDY GARLAND .... . ------------. 

= tBAHAR; = 
•------------· .----------------. 

! ÇiÇEKLERi t 
·----------------· Enson dansları, en şakrak şarkıları en son 

revülerile süslü filmigle sizleri iki saat 
neşe ve zevk içinde eğlendirecek/erdir . 

= iLAVETEN: Holuvot Maymunları -
Ayrıca : RENKLi MIKI MAVUS 
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Adana As. Dairesi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

1 - Adanadaki birlik ve müesseselerin ihtiyacı için 
aşağıda miktarları yazılı maddeler 31· 7. 941 günü saat 10 
da kapalı zarf suretile mübayaa edilecektir. 

2 - Muhammen kıymetleri ve muvakkat teminat bedel
leri hizalarında yazılıdır. 

3 - istekli olanların depozit akçasile birlikte Adanada 
askerlik dairesinde müteşekkil askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Miktarı Muhammen kıymeti Mavakkat teminat 
Cinsi Kilo Lira Lira 

Sığır eti 81.000 22680 1701 
Sade yağ 48.000 72000 5400 
Odun 600.000 12000 900 
Kuru ot 120.000 7200 540 
Koyun eti 30.000 15000 1125 
Maden kömürü (kriple) 180.000 5166 388 
Pirinç 17.000 6290 472 
Bulgur 28.000 5040 378 
Makarna 22.000 8800 660 
Şeker 12.000 6000 450 

Sabun 15.000 7500 563 
15 18 - 22 - 25 1009 

----

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

o/o 7.5 
belediye teminatı 

Tutarı rayici muvakkate 
L. K. kilo L. K. L. K. Cinai 
3750 oo 30000 12,5 281 25 Ekmek 
4000 oo 8000 5o 300 oo Koyun eti 
4800 oo 3000 1 60 360 oo Sade yağ 
1080 oo 2000 54 81 oo Kesme şeker 

500 oo looo 5o 37 5o Toz şeker 
l2oo oo 3000 4o 9o 00 Pirinç (Maraş) 
750 oo 3000 25 56 25 Kurufasulya(maden) 
475 oo 500 95 36 °0 Zeytin yağı(ayvalık) 
"45o oo looo 45 34 °0 Yeşil sabun 

1722 oo 60000 28 7o 130 oo Maden kömürü(kriple) 
Yukarıda cins ve müfredatı Yazılı okulumuz pansiyo

nunun 1 Teşrinievvel/ 1941- 31/ Mayıı/ 1942 tarihine kadar 
8 aylık yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan erzak ve yakacağın 
22 - 7 - 941 tarihinden 6 - 8 - 1941 tarihine kadar 15 
gün müddetle eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 7-8-
1941 perşembe günü saat 11 de 0/0 1,5 teminatı mu • 
vakkate olarak mal sandıklarına yatırdıkları teminatı muvak
kate makkbuzu ile birlikte Maarif Müdüriyetinde müteşekkil 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22 - 26 - 31 - 5 1034 

Seyhan Defterdarlığından : 
Hisse 

mahallesi mevkii cınsı ada parsel ınesaha kıymeti mıktarı 
Döşeme Hasanbey Hane 366 5 169 660,00 Temam 
,, Tevfikbey ,, 465 lo 210 225,oo .. 

Hasanbey arsa 364 6 25 12,So ,, 
Çinarlı Paç ,. 385 12 170 51,oo .. 

Köprü .. 397 17 63 31,50 .. 

.. .. 
baraka 391 44 43 150,00 .. 
arsa 391 75 215 l o7,5o ,, ,, ., 

Sarıyakup alemdar dükkan 87 136 3o 400,00 5/3o 
Yukarıda evsafı yazılı 8 parça gayri menkullerin mülki· 

yetlerin peşin para ile 22- 7- 941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların 

0/o 7,5 teminat akçası makbuzlariyle birlikte ihale günü olan 
6- 8- 941 çarşamba günü saat onda defterdarlıkta mü
teşekkil komisyon mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin 
de hergün milli emlak dairesine müracaatları ilin olunur. 

22- 26- 3o - 3 lo41 

22 Temmuz 1941 

Esrarını HARPTEN... Mevzuunu hayattan ••• 
Azametini artistlerin kudretinden alan 

Büyük Fransız Filmi 

(BU AKŞAM) 

YAll~K sımıMA'da 
Charles Vanel-Jules Berry-Tania F edor'un yarattıkları 

Çalınan Saadet 
Aşkı uğruna hayatı feda eden bir kadının .. Çocuğu için ıstıraba 
baş eğen bir ananın ... Saadeti için her kuvvetle çarpışan bir 
k~hramanın hayatını canlandıran hakiki bir şaheserdir . 

il 
Umumi arzu üzerine büyük bir muvaf fakigetle devam eden 

CEMİLE 
Hurmalar Altında 

Türkçe sözlü ve şarkılı büyük şark filmi 
Pek Yakında 

NE ŞEKER ŞEY 
Musiki ... dans ... şark ... şıklıkı.. ve güzellik bu filminde 

• iLAN 
Seyhan P. T. T. 

Müdürlüğünden : 
1. Kamyonetle yapılacak, Adana posta merkezi ile Ada

na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7. 8. 941 perşembe 
günü Seyhan p. T. T. Müdürlüğü binasındaki artırma- ek
siltme komisyonunda ihale edilmek üzere 21- 7- 941 ta
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye çı
karılmıştır. 

2. Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira ve 
muvakkat teminatı (180) liradır. 

3. Bu baptaki şartnameler her gün mesai dahilinde mü
dürlük kalem şefliğinde görülebilir. 

4. Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 
makbuzları, şartnamede aranılan evrak ve vesaik ile birlik· 
te birinci maddede yazılı komisyona müracaatları. 

22- 26- 30- 3 1042 

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

lul/941 tarihinde 12 yaşına 
girmiş ve 16 yaşını bitirmiş 
bulunmak. 

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

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

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

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 .. 1000 .. - 3000. .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 .. 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 

" - 2000. " 35 .. 100 
" - 3500. " 

80 
" 

50 
" - 4000. 

" 
300 

" 
20 

" - 6000. " 
TUrkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para biriktlrmi' ve faiz almıt olmaz, ayıt• 
zamanda taliinlzi de denemlt olursunuz. 377 

Bir tahsildar aranıyor 
Matbaamız tahsildarlığında çalışmak üzere orta mektep mezunu ve 

askerliğini yapmış bir memur arayoruz, Tahsili daha yüksek olanlar ter· 
cih edilir. isteyenlerin idare Müdürlüğümüze müracaatları, 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
l.:. N.,şriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YAVEROCLU 

B ld • . [ BUGÜN 1 
ası ıgı yer · 

Matbaaıı- Adana 


