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bir şekilde anlatılmaktadır. 
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lıln tartları ldar• il• 
kararlattırılır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
Fiatı 50 kuruştur.Her kitapçıda bulunur. 

Büyük harbin 
manzarası 

Yazan: CAViD ORAL 

B erlin den ve Moskovadan 
gelen harp tebliğleri bir

birini tutmıyor. 
Fakat yekdiğerini kati .olarak 

tekzipte etmiyor. Sovyetler Alman 
harekatının durduğunu, merkez 
cephesinden başka cephelerde 
kayde değer birşey olmadığını 
yalnız bu cephede müthiş ınuha
rehelerin devam ettiğini iddia 
ediyorlar. Almanlar harp tebliğle
rinde gayet ketüm ve gayet ihti
yatlı hareket etmekle beraber on· 
!arda harekatın ilk günlerde oldu

ğu gibi büyük inkişaflar göster

diğinden bahsetmiyorlar. Şu baldo 
bu tebliğlere göre şark cepbesin· 
de harp vaziyetinin bir durğunluk 
geçirmekte olduğuna ve yapılan 

muharebelerin mevzii muharebe
lere inhisar ettiğine hükmetmek 
lazımgelir. 

Acaba bu durğunluk neden 
ileri gelmektedir ? Biz bu askeri 
mevzu üzerinde mutalia yürütmek 
ıçın kendimizde bir salahiyet 
göremezsek de harekatın seyri ve 
cereyanı hakkında hadiselerin gös

terdiği vaziyete bakarak bir fikir 

edinmeği mümkün adediyoruz, 
Malümdur ki Almanlar 23 Ha

zirandan itibaren bugüne kadar, yani 
bir ay zarfında altı yüz kilomet
relik bir derinlik içinde ilerlediler. 
Almanların da ehemmiyeti hakkın
da pek esaslı malQmatlorı olmadığı 
anlaşılan çok iyi inşa edılmiş Sta
lin batımı müteaddit yerlerindon 
yarmağa muvaffak oldular. Tabii 
klSB bir zamanda bu kadar süratli 
harekatı başaran Alman motörize 
kıtaları idi. Tabii bu motörize 

kıtalar ilerlerken Alman piyade 

kuvvetleri geride kaldı. Keza 

geride ve arada kalan bir çok da 
Rus kıtaları oldu. Şimdi bu geniş 
sahada arada kalan Rus kuvvetleri 
çete harbine başladır. Sonra üs
sünden uzaklaşan Alman kıtaları 
da yanan, yıkılan, harap adilen 
ovaların iaşe zorluklarıyle karşı

laştılar. 
O kaide bir taraftan Alman 

ordularını taciz eden Rus çete 
kuvvetlerini imha etmek, diğer 

taraftan orduların yeni taarruz 

hareketlerini hazırlamak için iaşe, 
malzeme vesaireyi yeni yaziyete 

göre nakil ve tanzim etmek elbet· 
te zamana ihtiyaç gösteren ehem
miyetli meselelerdir. Onun için 
şark harbinin şimdiye kadar cere
yan eden şekline göre bu durğun
luğu bu tarzda mütalea etmek 
muhakemeye en uygun gelen bir 
şekildir. 

. Her halde harbin şu günlerde 
yedıdeo ve büyük Alman taarruz
lariyle başlaması çok muhtemeldir. 
Faka! bu nisbi sükünet devresin
de Sovyetler vaziyetten istifade 
edebildiler mi, umumi seferberlik
lerini itmam ederek mukabil bir 

İki Alman 
zırhlısına 

tam isabeti 
Brest, Şerburg liman• 

ıarı da ağır hasara 
uiJratıldı 

Londra: 25 [a. a.] - Son 24 
saat içinde bombardıman tayyare

lerimiz, Scharnhorst ve Gneisenau 

ismindeki Alman zırhlılarına karşı 
büyük ölçüde hareket yapmışlardır. 

Keşif tayyarelerimiz 23 tem
muzda yaptıkları uçuş esnasında 
charnhorat Alman zırhlısJnın Brest 
limanından kalkarak 300 kilometre 
kadar daha cenupta Lapallice li· 
manına girdiğini görmüşlardir. 

Stirling tipinde bombarıdman 
tayyarelerimiz Mendirek civarında 
demirlemiş bulunan zırhlıya gün 
batmac\an hücum etmişler ve ge
minin zırhını delecek çapta çok 
ağır bombalar atarak bir tam isa· 

bet kaydetmişlerdir. 
Tayyarelerimize karşı şiddetli 

bir topçu ateşi açılmış ve Messer
chmitt tipinde bir miktar avcı tay
yaresi havalanarak tayyarelerimizin 
yollarını kesmek teşebbüsünde bu· 
lunmuştur. Bir Stirling tayyaremiz 
düşman avcılarından ikisini düşür
müştür. Gece ağır bombardıman 
tayyarelerimiz tarafından hücuma 

devam olunmuştur. 
Saat 14 te bombardıman tay

yarelerimizden mürekkep mühim 
bir teşekkül bügün Brest'te Gnei· 
senau, Lapallice'de Scharnhorst 
zırhlılarına karşı yeni hacumlar 
yapmışlardır. Brest üzerine yapılan 
akına avcı tayyarelerinden mürek
kep filolarımız da müzaharet et· 
mişlerdir. 

Blenheim tipinde bir hava fi
lomuz da, avcı tayyarelerinin refa

katinde olarak Cherbourg'a hücum 

etmiştir. Dün akşamki ve bugünkü 
harekat hakkında alınan ilk rapor· 

!ar yapılan hücumların muvaffaki
yetle neticelendiğini ve zırhlılara 
müteaddit tam isabetler vaki oldu
ğunu ve her üç limanda da dok
ların büyük hasara uğradığını gös

termektedir. 

Meclis Reisimiz Anka
raya döndü 

Ankara : 25 [ Hususi Muba
birimizden ] - Meclis Reisi bu
gün lstanbuldan döndü. 

Ticaret ofisi teşkilat 
kadrosu 

Ankara 25 ( Hususi mababiri
mizden ) - Ticaret ofisi teşkilat 
kadrosuna bazı ilaveler yapılma
sına dair koordinasyon kararı neş .. 

redildi. 

taarruza geçmek imkanlarını elde 

ettiler mi'/ 
Bugüne kadar Kızılordunun 

mukabil bir taarruzda bulunmadı· 
ğına göre, belki Sovyetler de bu 
vaziyetten ordularını ve mevkile-

( Devamı ikincide) 

dair çizilmiş temsili bir resim 

Rusya 
Smolensk cenubunda İngiltere 
Büyük bir .-----

Japon isteklerini, Uzak 
tarktaki toprak ve 
menfaatlerine tevcih taarruza 

geçti 
&..---e d i 1 m i , __ __. 

141 Sovyet tan- 1 

kı imha olundu~ 1 
NeJJel ciJJarında 20 
bin SoJJget askeri 
esir edildi 

Radyo 
- gazetesi -

Bugün ( dün ) Londra radyo 
su, Smolensk cenubunda Sovyetle· 
rin büyük bir taarruza geçmış ol 
duklarını ve bu taarruzun inkişaf 
ettiğini bildirmiştir. Bu haber ne 
Sovyet ve ne de Alman tebliğle· 
rind~ işaret edilmemiştir. 

Mamafih Sovyetlerin böyle 
büyük bir taarruz yapmaları va
ritdir. Zira müttefiklere nazaran 
üstün kuvvetlere maliktirler ve 

eğer cephe gerisinde 3040 tü 
men gibi büyük bir grup topla· 

mışlarsa muharebelere devam e· 
derl.ır. Eğer toplıyamamışlarsa 
bugünkü muharebelerde az çok 

müşkilat çekeceklerdir. • 
Şark cephesindeki harekat 

hakkında bugün alınan haberle

re !l'Öre vaziyet şöyledir: . 
Sovyetler Smolensk bölge~ı~· 

de bir Alman piyade tümenını 
imha etiklerini bildirmektedirler. 

şüphesiz, tarihin en büyük ıney· 
dan muharebelerinin verildiği bir 
sırada bir tümenin imhası ınühiın 
bir muvaffakiyet değildir. Alman· 
lar ise Nevel civarında 20 bin 
Sovyet askerinin esir edildiğini, 
iki Sovyet tümenine mensup top 
batarxalarının, bir çok mitralyöz 
ve dıger eslehanın iğtinam olun· 
duğunu, Zitomir civarında muha
sara altında olan Sovyet kuvvet
lerinin mukavemetlerininiurıldığı· 
nı, Mohilev bölgesinde bir günde 
on bin esir alındığJnı, cenupta 
bir Alman zırhlı teşekkülünün 
141 Sovvet tankı imha ettikleri· 
ni bildirmektedirler. Şüphesiz ?ü· 
tün bunlar birer muvaflakiyettır. 
Lakin çok büyük meydan muha· 
rebelerinin verilmekte olduğu 
bölgelerde bu muvaffakiyetlerin 
teseri azdır. 

Fin taarruzu inkişaf 
ediyor 

Stokholm: 25 [a. a.) - Rus 
mukavemeti 22-23 temmuzda 
Ladoga gölünde kırılmıştır. Fin 
taarruzu Ladoga gölünün şima
linde inkişaf etmiş ve Fin kuv
vetleri burada Sovyet müdafaa 
hatlarına girmeye muvaffak ol
muşlardır. Finliler ileri yürüyüş
lerine devam etmektedirler. 

Soomisalmi bölgesinde Fin 
kuvvetleri Hitiparo'yu işgal 

etmişlerdir. 

Tehdit 
sayıyor 

Edenin mülıim 
beyanatı 

*· 

B. E d e n 

Londra 25 (A A) H .. · - arıcı· 
ye nazırı Eden bu .. 
marasınd .' d gun avam ka
lunmuştu~: aşagı aki beyanatla bu-

küm~Jadponya hükOmeti Vişi hü-

d 
. ın en Hindiçinide hava ve 

•nızü( ·· d b s erı ıstemiştir. Her ne ka-
ar u hu .. 

arasında b~us •çın iki hükOmet 
h kk ır anlaşma yapıldığı 
h:d. ınd.a haberler alınamamışsa da, 
ka ~~enın muhakkak olduğu aşi· 
Ja r ır. Bu matalibatı ileri süren 
eır??Y.anın Vişi hükQmetine tesir 

•gı .'n kar edilemez. 
. Vışi hükOmetinin bu bazin 

~~2.'Yeti, mihverle yaptığı iş birli
~~nın neticesi hakkında bir misal
h~r, Bir tehdit karşısında Japon 
ımayesini kabul etmenin ne ka

dar haysiyet kırıcı olduğunu tah
min etmek kolaydır. lngiltere bü
kümeti bu hareketi Uzak şarktaki 
topraklarına ve menfaatlerine tev· 
cih edilmiş bir tehdit telakkı et
mektedir. Buna binaen Birleşik 
Amerika ile sıkı bir temas tesis 
etmiştir. Amerika Birleşik devlet
leri bükQmetinin vaziyeti Hariciye 
nazır "ekili tarafından •arih bir 
şekilde bildirilmiştir. Tam yerinde 
yapılan bu beyanatı hüsnü telakki 
ederim. 

lngiltere hükOmetinin bu hadi
selere karşı koymak için hazırladı
ğı tedbirlerden babsetmiyeceğim. 
Bu hususta size yakında malOmat 
vereceğim. 

Malezyada müdafaa tedbirle
rinin mevkii tatbika konulmuş ol· 
doğunu söyleyebilirim. Zira Japon 
ya bu hareketile o topraklar için 
tehlikeli olmuıtur.~ 

Fransa,Japonya-
1 dan yardım istedi 
Amerika 
Kati kararını bu 
gün bildirecek 

Japonlar Hindiçinideki hava ve 
deniz üslerini işgale başladılar 

Tokyo : 25 [ A. A. ) - Hariciye Nazırı bu
gün kabine toplantısında, Avrupa vaziyetinin inkİ· 

şalı hakkında izahat vermiş; Rus - Alman harbi
nin bugünkü vaziyetini izah eylemiştir. 

Tokyo : 25 [ A.A. )- Huiciye N mrı Amiral 
Toyoda bugün Nezarette sefirleri kabul etmiştir. 
Domei aiansı '.15 devlet mümessilinin kabulde hazır 
bJlunduğunu bildirmektedir. 

Tokyo : 25 [ A. A. ] - Japou kaynaklarından 
alınan ma.lümata göre, Hariciye Nazıfı, Başvekilin 

ve bütün kabinenin de müzahareti olduğu halde 
lngilt~re il~ Amerikan'.n Cenubi Pasifikte Japony~ 
aleybıodekı bareketlerıne büyük bir ehemmiyet ver
mektedir. Bu tedbirler ve hareketlerin neticesi 

' 

Bir lngiliz 
torpidosu 

batırıldı 

1 

eğer Japonya suratle tahaffuz ted-
birleri almazsa, Japonyanın ihatası 
olabilir. lngiltere ve Amerika ce
nubi pasfikteki Japon siyasetini 
tehlikeye düşürüyorlar. işler öyle 
bir raddeye gelmi~tir ki bu vazi-

Akdenizde lngiliz gemi 
kafilesine ·yapılan 

hUcumu 
Londra 25 ( a.a ) - lngiliz 

amirallık dairesinin tebliği: 
Akdenizden bir kafilenin geç

mesi için bazı deniz harekatı vu

ku bulmuştur. Bu harekat esnasın
da kuvvetlerimiz bir •ıra şiddetli 

ve gündüz vaki bava taarruzları-
na maru7. kalmış ve bu hücumlar· 
da bir miktar düşman tayyaresi 
düşürülmüştilr. 

Düşman tayyareleri gece tor
pidolarımızın hücumuna "hedef teş 
kil etmişlerdir. ' 

Şimdiye kadar ancak ilk ra
porlar gelmiş olmakla beraber 
yalnız bir tek ticaret vapurunun 
hasara uğradığı ve bununda seya
hatına devama muvaffak olduğu 
sabit olmuştur. 

. Bu harekat esnasında bir tor
pıdo muhribimizin battığı bildiril
mektedir. Bu hususta tam l rapor-
ar. gelince daha geniş tafsilat 
verılecektir. 

• 
BUGÜN 
Tenis 
k pası 
Kayıdlar bugün sa
at 17 de kapanı

yor; kura buakşam 1 
idarehan em iz de 
çekilecek 

Tenis turnuvamız büyük alaka 
görmüştür. Sehrimizin tanırımış 

teniscileri turnuvamıza iştirak et
mek üzere müracaatta bulunmuş
lardır. 

Kayıd muamelesi bugün saat 
17 de kapanacaktır. Henüz müra
caat etmemiş teniscilerimizio saat 
17 ye kadar gazetemize veyahut 
saat 13 e kadar Beden terbiyesi 
Seyhan b<ilgesine baş vurmalarını 
rica ederiz. 

Turnuva kurası bugün saat 18 
de, Beden terbiyesi Tenis aianı 
Bay Said Bölgeo'in baş hakemli
ği altında idarhanemizde çekile
cektir. Arzu eden teniscilerimiz 
kuranın çekilişinde bulunabilecek· 

!erdir. 
(Bugün) Tenis kupası maç

ları yarın başlıyacaktır. 
Bu müsabakalarda birincilik 

alan tek erkek ve kadın, çift er
kek ve kadın ve muhtelit tenisci
ler, bölgemiz şampiyonluğunu da 
kazanmış olacaklar ve madalya 

yet, Alman - Rus harbi netice
sinde Rus mağlubiyetinin uzakşark
taki akislerinin ortaya çıkaracağı 

mesele de dahil olmak üzere, Ja· 
pon yanın karşılaşması muhtemel 
diğer bütün meseleler derecesinde 
mübrem bir mahiyet almıştır. 

Maamafih Japon mahfilleri şu ci
heti ehemmiyetle kaydediyorlar ki, 
Başvekil Prens Konoyenin kesretle 
bahsettiği üzere Japonya musli
hane bir siyaset takip etmekte ve 
buna sadık kalmak arzusundadır. 

Japonyanın gayesi, Şarki As
yada nazım devlet mevk.iini mu

h~f~za etmektir. Bu mevki, Hindi
çını ve Siyam da dahil olmak 
üzere, müşterek refah • sahasındaki 
memleketlerdir, b u milletlerin 
mezkOr müşterek sabanın müda

faasında Japonya ile birleşmeleri 
lazımdır. 

Vişi ]apongadan gardım 
istedi 

Vişi 25 ( A. A) - iyi haber 
alan mahfiller, Hindiçioi hak
kındaki Fransız- Japon görüşme

lerinin dostane bir surette deva 
ettiğini söylemişlerdir . m 

lngilterenin bu mıntakadaki 
harekat, ve tahşidatı karşısında Vişi 
hükOmeti Japonyadan bir takım 
yardımlar t~lebinde bulunmuştur, 

Fransa ınüstemlekelerini müdafaa 
etmek için ficap eden tedbirleri 
alacaktır. 

Hindiçinide işgal harekatı 
Hanoy 25 (a, a.) - Gayri 

resmi bir menbadan öğrenildiğine 
göre, Japonlar Hindiçinideki bava 
ve deniz üslerini işgal etmekte ve 

(Devamı üçüncüde) 

Ruzvelt'in kongreye 
cevabı 

Vaşington 25 (a. a.) - Ruz
velt, pasif korunma komitesi aza .. 
sına, Japonyaya petrol ihracının 
yasak edilmemiş olmasının esbabını 
anlatmış ve demiştir ki: 

« Hedefemiz harbin pasifike 
sirayet etmemesidir. Eğer Japonya
ya petrol ihracını durdurmuş olsay
dık Japonya Hollanda Hindistanına 
giderek oralalarda arayabilir ve 
harp çıkardı.» 

'' Lozan,, 
gününde 
Vekillerimizin 
ihtisasları 

ŞUkrU Saracot)lu diyor 
ki : " Lozan muahedesi 

1 
b ı r b • t ı • n 9 ı ç, b 1 r 
temel ve bir 

e j' m e t ' a 1 e d 1 r. ,, iL------------_.. [Yazısı ikincide J 

alacaklardır. 
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f ~üdğüm m~~~D<®O~ırümüdğ l. POLİTİKA 

İdealistlerin 
realistliği Benzin -ispirto 'L .... J 

00 ozan,gununue İstanbul gazeteleri 
sahifelerini eksilttiler Reynelmil e 

politika sahasın

da realistlik vazi 

yetin icablarına 

uygun hareket et-

Dünya petro l davası ve m,llf mah
rukat araştırmalarına bir kuşbakışı 

Vekillerimizin ihtisasları 
ŞukrU Saracoğlu diyor ki: 11Lo· 
zan muahedesi bir başlangıç, 

bir temel ve bir meş'aledir.,, 

lstanbuldan bildiriliyor. 

Ankara 25 ( Hususi muhabir i
mizden ) - Gazete sahifelerine 
dair koordinasyon kararı neşredil· 

miştir. Bu karar mucibince, bir 
sahifesinin e '- adı 0,42X 0,58 ınet· 

re ve daha büyük olan gazeteler 
günde4, bir sahifesinin ebadı bun
dan az olan gueteler günde 6 
sahifeden fazla çıkamıyacaklardır. 
Tab makineleri altı sahife basma
ğa müsait olmayan gazeteler haf
tada dört g ün 4 ve üç gün de 
8 sahife intşa r edebileceklerdir. 

Yazan 
A. Ş. 

Esmer 

mek manasına kullanılır. Fakat 
bu hudut azıcık aşılıpda sık sık 
değişen gayri müstakar siyasi va 
ziyetlerden istifadeye kalkışılır ve 
prensipler de ayaklar altına alı 

nırsa, buna oportünizm adı ve~ 
rilir ki, bilhassa idealist geçinen 
ler tarafından takip edildiği za
man mezmumdur. 1939 ağuslosile 

lngiliz • Amerikan 
,~~~ ~~~ 

petrol mücadelesi 
iki millet arasında "ka· 

ra kedi,. avı denilen bu 
mücadele, lezzetle okuna
cak, ger yer gayet gülünç 
ve ibret verici saf halarla 
dolu uzun bir hikaye teş
kil eder. 

Muhterem Tekelinin eserine 

motörlü vasıtalarda benzin gibi 
İ•timali için bu maddelerin tazyik 
edilmiş hale getirilmesi ve alelade 
otomobil ve motörlere ilave edilen 
küçük bazı tertibat dahilinde yakı · 

!arak bu vasıtaların bu gazlarla 
tahriki tatbikatı bund.m çıkmıştır. 

d) Şehir dahilinde veya elekt

rik h atları olan saltalarda işliyen 
büyük otobüslerin elektrikli tram 
vaylar gibi havai hattan aldığı 

elektrikle işlemesi tatbikatı bundan 
çıkmıştır. 

e) Nıhayet petrolün terkibin
de 0,079-88 karbon , "'o9·16 hidro· 

Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saracoğlu Lozan günü münasebetiyle 
gazetecilere ihtisaslarını şu şekilde ifade etti: 

« Lozın mu1he 1esi artık bir münteha ve bir gaye değildir. Lozan 
muahedesi bir başlangıç, bir temel ve bir meşaledir. O bir başlangıç
tır. Çünkü, ancak o gündenberi bugün burada hatiplerin izah ettikleri 
e3.ıret zin :::irJerini kıra '"3k k~ndiınize ve benlığimize tam manisiyle sa· 
hip ve milletimizin bGtün kabiliyetlerini inkişaf ettirmek imkanına ma· 

lik bulunuyoruz. 
Bu bir temeldir; çünkü, istikbalin asırları içinde kurmak azminde 

bulunduğumuz kudretli Tıirk abidelerini sağlam ve büyük Türk varlı
ğını ancak böyle bir temele dayanarak kurabiliriz. 

BÜYÜK HARBİN 
MANZARA Si 

1941 haziranı arasında Rusya 
tarafından takip edilen siyaset 

mevzu yaptığı ispirto -
Ue ıLİ 1 İjİnin ehemmiyetini daha 
iyi t~barüz ettirmeı<; ve bu mühim 

bahı.;ı tam.ımlarnak için alikalı ana 
ıl ıv ıl ırı da bir ku1bakışı ile ha- ien, pek az idrojen, azot ve kü 
tırla ı n:ı Jazımdır. Fakat rünlük kürt bulunduğu nazara alınarak 

O bir meşaledir. Çünkü ilmi, askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi ha
reketlerimiıi müsbet yolda ve daima ileri istikamette nesilleri tenvir 
edecektir. Eminim ki Türk nesilleri bu meşaleyi elden ele ebediyete 
götüreceklerdir.» 

Murif Vekili 

{Başmakaleden artan/ 
rini takviye ve tabkim etmek su
retiyle faidelenmiş olabilirler. Fa
kat her halde Almanların yıldırım 
harbi sistetmleri karşısında iyi mu

kavemete r ağ m e n oldukça 
sarsıldığı ve yıprandığı anlaşılan 
Sovyetlerden büyük bir taarruz 
yapacak derecede kendilerini der
top ettikleri tahmin edilemez. 

realistliğin hududunu aşarak o
portünistliğe varan bir politikaya 
örnek olarak gösterilebilir. 1939 
ağust osundan evvel Rusyayı bir 
kollektif barış sisteminin hararet
le taraftarı görüyoruz. Milletler 
Cemiyetine sonradan iltihak etti
ği halde bu müesseseyi kuranlar
dan ziyade cemiyete taraftardı. 
Küçük milletlerin istiklaline ve 
mülki ta'Tiamlıklarına riyaetkir 
hatta bir tanesini - Çekoslovak· 
ya - Fransa ile beraber garanti 

etmiş. Silahların yalnız tahdidini 
değil, büsbütün ilgasını iltizam 
ediyor. Rus hükümetinin şikayet 
ettiği te k bir vaziyet, lngiltere
nin ve Fransaaın « faşist dikta
törler » karşısında uysal bir si· 
yaset takip etmeierinden ibarettir. 
Böylelikle hür milletlerin hakları 
ayRklar altına alınmış çiğneniyor. 
Litvinofun ağz1ndan bu mevzu 

üzerinde az şikayet mi dinledik. 

b \r !{ iLet~nin ic tbı ve anc.ık bir ortaya atılmış olan «İrıorganique » 
kaç s .ıtırla hllli1Ja zı.rureti bunu nazariyeden istifade suretiyle: 

Aı; Yücel de ihtisaslarını şöyle ifade 
etmiştir: 

i,;.U~bakışı <ieğil Je, mes~li be.ş a) Taş kömürlerinin kt\rboni 
« Ancak milll savaşların !Ontında varılabilir bir barış vesikası o la

rak tarihimize ve tarihe şerefle geçen Lozan antlaşması her anılışında 
onu yapan ve hazırlıyanlara gönüllerde minnet ve şükran duyguları 
uyandırabilir. 

Be tahmine nazaran S ovyetler 
dende bir müdafaa harbinden baş
ka bir şey bugün için beklenemez. 

bin metredl"n ba~lt bir tayyare zasyonu. 

görüşü ve siir 3 tı haline de !lok- b) Huy ve lınyit kömürlerinin 
mağı z..truri k ıl ınaktadır . idrojenasyonu. Medeniyet alemi içinde Türklere ve hugiiokü Türk cümhuriyetine 

düşen büyük sulh vaıifesi Lozan antlaşmasının açtığı imkanlardan d o · 
ğuyor. Bunun için de Lozan antlaşması Türklerin gözünde olduğu ka
dar bizden b1şka milletlerin nazarlarınd, da hususi bir önem taşımak
tadır. Bugün lstanbul üniversitesi11in salonunda yaşlı ve genç hepimizeıhal, 
hatta istikbal olan yakın bit maziye sevgi ile ve alaka ile tekrar baktırdığı 
için doğru ve güzel konuşan arkadaşlarıma · müteşekkirim. Hatırlamak 
httırlatmanın ilk şartıdır. Bilha1Sa gençlerimizin bu hakikati heyecanla 
duymuş olmalarını görmek bugün ve yarın için büyük bir emniyet 
menbaı oluyor. :. 

Ancak Sovyetleriıı Kızılorduyu şimal, 
merkez, cenup ordulaları olarak 
Voroşilo f, Timoçeoko ve Budenzi 
arasında üçe taksim ettiklerini ve 
yeniden orduda siyasi ko,,,iserlik
ler ihdas edildiğini nasıl dikkate 
şayan bit mesele olarak karşıla

mak icap ederse, eğer doğru ise 
Alman ırenel kurmay başkanı Ma
reşal Keitel ile Alman orduları 
kumandanı Mareşal Brauhiç'in 
vazifelerinden affedilmesi de yine 
o kadar dik kate şayandır. 

Dtinga petrol • c)Gayet uar nis 
davası: YAZAN bett ~ petrol 

M 
ı_ terkibine gir~n 

~ lum clnr ,...i , F /( d 1 d I 

1 Ur Og
" U ma de eri biivi ol-

ti caret b ,ık1 • duğu görülen ve 
mından ilk defa _ _. tabiatto yaprak 

Ar.,. .ık•da istihsale b.,ıananp••trol / yaprak •al parçaları halinde tesa· 

y •ım asır ~ adar ırayet mahdut düf olunup bitümlüşist denen taş 
m>haıler de kulls•11lal,ilmiı lamba-
keşfınden s o 1r3 artan t al ebi hava 

gazı ve elektrik tatbikatından 

!t •>nra ye-nide ıı daralmış ve a ncak 
Oi e iel ve diğ~r İ.şti ıdlı nı ~ törlerin 

keş finden vo bilha.sa gemilere 
t tth i kind~n ~onradır ki, !-Üratle 
lngiliz bahri hakimiyetini alakadar 
eden bir mevzu halini alarak uzun 

ınüdde t gizliden gizlıye ve sonra 
açık bir lngiliz - Amerikan müca · 
Jele3İ ıne>1zuu şekline girmiştir. 

iki millet arasında « kara ke· 
di » avı denilen bu mücadele 1 lez. 
zetle okunacak, yer yer gayet ~ü 
liınç ve ibret veri ci safhalarla do

lu urnn bir hikaye teşkil ede r. 

Mesela bunların içinde lran pet · 
rollHı i .ntiyazı hikayesi, Muzafle
re<ldin Şa h, bir papa1 ve bir sü· 
rü lo~iıiz polis h:ıfiyesi arasında 
geçmiş en meraklı ve ırülünc bir 
romana benzer. Netice olarak ln· 
gilizler Amerika haricinde ve Aıne 
rika dahilinde bir çok menbaları 
elde etmişler ve geçen umumi 
harp sonunda Hollandalılarıda ken· 

dileril" birleşmeğe mecbur ederek 
ehe 'Tl:niyetli bir vaziyet temin et· 

uıi:ılerdir. 

Dığer memleketler kendi top· 
rakların , la araştırmalara germi ver 
mişl ·r , !.bt hiç biri Amerika ve 
lngiltere nin temsil ettiği iki büyük 
blokun on binde ile bile ifade edi
lı!miyecel.. j ... tihsal İınki.nını elde 

edememişlerdir . 
Geçen dıinya harbinden. bah· 

d k elemen ceau « bız har-
se er en, . 

b
. t ol varilleri üzerınde kazan· 
ı pe r d 1 . 'I 

clık» der. Gene bu harp o ayısı e 

21 birinci teşrin 1918 d e bir pet

rolcüler toplantısında Lort Curzo? 
taralıodaıı irad edilmiş meşhur bır 
nutuk, bu tarzda bir çok cümle
lerle doldur ki, insan mesela bun· 
lard tn h lngi-tini bırakıp, h3ngisini 
buraya almak lazım diye seçimde 

tereddüde düşer. 

Araştırmalar 

Bu vaı iyet ve petr~I müştakla

rının g e rek sanayı , gerek ge

micilik, gerek harp vasıtalarında 
aldığı ehemmiyet karşısında diğer 
memleketlerce tutulmuş yolların 
başlıcaları şöyle hulba edilebilir: 

Petrol yerine kaim ve memle 
ket dahilinde temini kabil bir mad
de bulma k ve bunun için milli ko· 
miteler teşkil etmek. 

a) ispirto katmak ve i. pirto 
kullanmak fikri bundan çıkmıştır. 

b} Petrolü olmıyan memleket. 
lerin, memleketleri dahilinde vasi 
ham petrol stoku ve müteaddid 
tasfiye fabrikaları ve nakliye vası

ta sistemi kurarak icabında hem 
hen zin, hem diger gaz, ağır yağ· 
lar v• mühimmat İmalinde kullanı 

lan diğer tali maddelerin memle
kette ıstihsal fikri bundan çıkmış

tır. 

c) « Gaıe pauvre · fakir gau 
denen odun ''C haşebi maddelerin 
yakılması suretiyle elde edilecek 
razlardan istifade ve bu razın 

, parç'llarının «Katalitik » denen sis- G ünün Lirinde, demokrat 
temle te!4iri s ı 1rf"tiyle petrol İ!tİh· 

sali tl\tbi katı bundan çıkmıştır. 

Tabiotte petrol d•fineleri na· 

mütenabi olrnadığı içiıı, bu usuller

le Amerika ve lngiltere de meşgul 
olmakta ve dünyada vü cude geti
' rİlmİş bu istikametteki bütün ke· 
şifleri satın aJmak ve i cabına gö . 

re kullanılmalarına müsaade etmek 
ve tabii petrol ile rekabet zor 

olacak fiatlarla satmak için merkezi 
La hey' d~. bir de zihi.ren beyne\· 

milel, h"kikatte İngiliz ve Ameri

kalılara ;.İ t ş i rket b ulunmak tadır. 

üç Rakı Kaçakcısı, Rakı 
çıkarırken yakalandı 

Aceba bir çok cephelerde bü · 
yük kumanda kabiliyeti göstermiş 

»lan bu iki şahsiyetin birdenbire 
vazifelerinden affedilmeleri ne şe
kilde izah ve tefsir olunabilir? 

Acaba şimdiye kadar strateji 
usulleri Polonyada, Fransada, Bal· 
kanlarda muvaffak . olmuş bu ku
mandanların Sovyet cephesinde 
bir tabiye hataları mı vuku bul· 

muştur? Şayet bu havadis tahak 

kuk edecek olursa bu meselede 

akla gelebilecek şeyler pe k muh· 
telif olacaktır. 

devletler, Rusyıyı, tam 
kendisinin senelerden beri tavsi· 

ye ettiği bir işi birlikte yapmıya 
davet ediyorla r. Rusya bu dave
te derhal red cevabı vermez. Ve 
müzakere ba11lar. Fakat bu mü· 
zakere cereyan ederken, istihdaf 
edilen gayeye tamamiyle zıt bir 
müzakere kapısı da diğer devlet 
lerle açılır. Ve bu iki çeşit mü 
zakere mlıvazi olarak yürür. Ni. 
hayet demokrat devletlerle muka
v~lenin imz.!llanac:ığ- ı zannedildiği 
bır sırada Ru•ya, otoriter dev
le tlere iltiha k eder. Anlaşılır ki 

Şehrimiz inhisar muhafaza me
murları ve Jandarma kumandanlığı, 
bir ba .. kın neticesinde üç rakı ka
çakcısını cürmümeşhut ha\inde ya~ 

kalamış, rakı İmolinde kullanılan 

kazı;n vesaireyi müsadere etmiştir. 

Öğren.l;ğimize g öre, hadise şöyle
dir: 

bip ve Mehmet isimlerinde üç şah
sın kaçak rakı yaptıkları öğrenil
mi.ttir. 

Almanya Löyııa'da k i tes isatiyle 
bu yoldan sentetik denen sun'i ben

zin istihsal eden onu mütecaviz 
memleketin en başında gelir. 

Terfie layık hAk im ve 
MUddeiumumilerimiz 

Ankara : 25 [ Hususi Muha
birimizden ] - Terfi müddetini 
dolduran hakim ve Müddeiumu· 
milerden tercihen terfie layık 
olanların liste•i Adliye vekaletince 
hazırlandı . Listeye takriben 250 
hakim ve Müddeiumumi dahildir. 

Yüzücüler imiz Hatay
dan dö ndü 

Bu ayın 23 ünde inhi•ar muha
faza amiri E.sad Çelebioğlu, maiye

ti ve kafi miktarda Jandarma ile 
birlikte Karayusuflu köyüne git
mişlerdir. Burada, arabacı lbrahi
min bahçesini kiralıyan Recep, Ha· 

Caddelerimizin yeni 
isimleri 

Belediye meclisi yeni bir ka
rarla şehir caddelerinin isimlerini 

şu sekilde degiştirmiştir. 
Yer.İ İ•tasyon caddesine Ata· 

türk caddesi; Divan yolu cadde
sine ismet loönü caddesi; Divan 
yolu caddesinin Seyhan nehri kıs· 

mına Soyhan caddesi; hükOmet 
caddesine Ulu• caddesi; Şakir pa· 
şa caddesine Kurtuluş caddesi; 
Pamuk pazarı caddesine Özler 

Memurl a. l'ımız, bahçe alro.hnda 
tertibat aldıktan sonra, bir baskın 

vermişler, her üç kaçakçıyı kazan 

başında rak ı İmal eddrken yakala
mışlardır. Faaliyet halinde bulunan 
rakı kazaniyle 50 kilo boğma ra

kı, husuıi surette açılan çukurlar
da gizlena:ıiş 500 kilo üzüm sala
murası elde edilmiştir. 

Suçlular adliyeye teslim olun
muşlardır. 

caddesi; Keçeciler caddesine Çak· 

mak caddesi; Camiiatik caddesi

ne Belediye caddesi; Kapalı çarşı 
caddesine hükOmet cnddesi; Sip
tilli caddesine Say dam caddesi; 

Döşeme sokağına Karaisalı cad· 

desi; Yeni salcılara Ordo cad 

desi; Salcılarda yapılan diğer yeni 

yola da Cumhuriyet caddesi ismi 
konmuştur. 

Çünkü bu değişiklikle Führer 
harp stratejisini değiştiriyormuş 

gibi Kızılordu kumanda heyetini 
tereddüde düşürmek istediği veya 
da yeni bir harp planının tatbikat 
mevkiine koymak maksat ve gaye
sini takip etmiş olduğu zannedile
bilir. Muhakkak olan bir cihet var
sa; Almanların Sovyet cephesinde 
en azami fedakarlıklara dayansada 
muvaffak olmak İstedikleri ve mu 
vaffak olmak mec buriyetinde bu
lunduklarıdır. 

Rusyanın senelerden beri demok 
rat devletleri otoriter devletlere 
karşı tahrik etmesi bir prensip 
uğrunda değil, kendisinin Alman 

ya ile anlaşmıya varmasını temin 
maksadına matuf imiş. Almanya
nın bu seneler zarfında Rusya ile 
anlaşmıya teşebbüs etmemeıinin 
sebebi; garb demokrasileriyle 
anlaşmak imkinının kendisine a· 
çık bulundurulması idi. Rusyanın 
böyle Almanya ile anlaşmak im-

kanını açık bırakan bir politika
yı neden beğenmediği ağustos 
1939 paktının İmzasile anlaşıldı. 
1939 ağusto'"nu takip eden 
yirmi aylık devir, beynelmilel mü
nasebetlerin tarihinde daima hu· 

susi bir yer i~gal edecektir. Sov
yet matbuatı bir gece içinde a~ 

Hatay kurtuluşunun yıldönümü 
münaseb1'tiyle yapılan yüzme mü· 
~abakalarına iştirik eden yüzücü
lerimiz dün lskenderunden dön
müşlerdir. 

~J ROMAN: 3 j 

Zabit gülümsiyerek ilave etti: 

- Zavallı M. Dö Solenin bekleye 
bekleye esneme kten canı çıktı. Ekselans 
kendilerini bbul edin ceye kadar size 

h?r~etleri~.i arzetmek istediğini 1 srze 
bıldırınek uzere bana söyledi. 

Valnoris , gülümsiyerek cevap ver· 
di : 

- Hay hay. Gelsin, bana biraz Ma
risten bahseder. 

Bir kaç dakika sonra, içeriye, çok 
zarif giyinmiş , sevimli bir ihtiyar girdi. 
Valnoris misafirini onun lisanı ile: 

- Bonjur M. Dö Sole, memleketimi
ze hoş geldıniz, diye karşıladı. Demek 
nihayet Sen Veslasa döndünü'? 

- Evet madmazel Mariste altı ay 
kaldıktan sonra sefaret vazifeme döndüm. 
Ekselansa bir nezaket ziyareti yapmaya 

gelmiştim; aynı zamaRda bu sarayın pren· 
sesine de hürmetlerimi arzetmek imkinı· 

nı bulduğum için pek sevindim .. 
- Yine her zamınki gibi iltifatını7da 

pek cömertsiniz. Bana ailenizden bahset· 
m~z miıiniz? Madam Dö Soleo, k11.1nız ve 
sevimli bebeği nasıllar? .. 

- Hepsi iyiler, çok teşekkür ederim. 
Zevcem benimle beraber geldi. Kendisini 
yakında görürsünüz, artık yine sen Ves· 

lasa gelmiş bulunduğumuza göre zevcem 
sizinle buluşmak fırsatını sık s ı k elde e
dece k. 

Abidin paşa ve Debboy cad· 
delerinin isimleri değiştirilmemiştir. 

Bu itibarla önümüzdeki günler
de başlaması .muhtemel olan Al
man taarruzunun şimdiye kadar 
olan taarruzlardan daha şiddetli 

ve kati neticeyi almak üzere yapı 
lacağın1 tahmin etmek pek doğru 

olur. 
( Devamı Üçüncüde ) 

DİKTATÖRU N AŞKI 

Elçi « artık yine Sen Veslasa gelmiş 
b 1 d - - d k n belli be. u un ugumuza gore » rr e . . 
1. • - .. k · ı· B V 1 risın dıkka-ırsız ıçını çe mış ı. u, a no 
tinden kaçmadı. Latife yollu, fakat mu. 
hatabının dikkatle yüzüne bakarak: 

- Aramıza gelmekten pek memnun 
görünmüyorsunuz, dedi. Maaınafib hakkı
nız var. Maristan uzaklaşmak ioıanı dai. 

ma müteessir eder. Bende tahsilimi ikmal 
ettikten sonra oradan ayrılırken, memle
ketime dönmekte olduğum halde, Üzül. 
müştüm. Gözleri pencereye doğru dalgın, 
sustu Güneş batıyor ve etrafı, morum. 
trak bir sise boğuyurdu. Sarayın ışıkları 
yanmaya başlamıştı. M. Dö Sole İçini 
döktü: 

- Evet, Maristen ayrıldığım için bi. 
raz mahzun bulunduğumu itiraf ederim. 
Halbuki gençliğimin en güzel senelerini 
burada geçirdim; Çünkü hariciye mesle. 
ğine burada başladım. Ancak.. .. 

insiyaki bir harekele, salonda başka 
kimse olup olmadığını anlamak için etra· 
fına bakındıktan sonra sesini yavaşlata
rak devam etti: 

- Ancak Silvanya o zamanki Silvan 
ya değil .• 

V •lnoris onun yanında 

duruyordu, sordu: 
O zaman nasıldı? 

M. D ö Sole içini çekt i: 

ve gölgede 

NAKLEDEN: Fethi K ar deş 
Dünyanın en sevimli memleketi 

idi. Bu sarayı o zaman görse idiniz; bir 
harika idi. Mesela burası, prenses Kari
nanın küçük salonu idi Bu çirkin klassÖ · 
rün olduğu yerde gül ağacından nefis 
bir yazı masası, duvarda da büyük res 
samınız Malorizin bir tQblosu vardı . 

Sonra ne sosyete! Sevimli, zeki, mü· 
nevver, hoşsöhbet ve parmaklarının ucu· 

na kadar artist ruhlu ... 

Avrupanın en güzel kadını olan ma· 
dam la baron Klidof, büyuk sanat muhib

bi Bolsberg .•.. 
Yarı karanlıkta kalmakta israr eden 

Valnoris, nedense biraz boğuk bir sesle 
sordu: 

- Bu adamlarla hep tanışıyorsunuz, 

demek? .. 

Evet, kendilerini bekleyen akibet· 
len habersiz bulunan bu adamlarla tanı· 
şıyordum. Zavallılarl ihtilalden sonra bir 
kaçını Mariste sefil vaziyetlerde gördüm. 
Fakat pek sevdiğim kont Bolsberg'in ne 
olduğunu öğrenemedim. 

Odada uzun bir sükOt oldu. Menek· 
şe rengi rece, ihtiyarın hatıralarını ta· 
ze lemeğe çalıştığı odaya yavaş yavaş 
girdi. 

Birden oda ışığa boğuldu. V alnoris 
komütatör il çevirerek ekektriği yakmıştı. 

H•yallerind en çek ilip a lınan ihtiyar elçi, 

Valnorisin yüzünün ifadesinin garip bir 
tarzda setleşmiş olduğunu gördü: 

- Boş teessüfler zamanı çoktan 
ır.eçti ~· Dö Sole, anlattıklarınız hep ma· 
zıye aıt şeyler, mazi ise ölmüştür. 

Şimdı salonlarda çay içmek devrinde 
değiliz, başka müşguliyetlerimiz var. Sil· 
vanra istik.bale çevrilmiş bulunuyor, işte 
bu ıstıkbalı garanti etmek içindir ki ma
zinin bütün hatırlarını üzülmeksizin feda 
etti. 

ihtiya r diplomat, ~arşısındaki genç 

kıza güzelliğini ilk defa farkediyormuş 
gibi hayranlıkla baktı, sonra mahzun bir 
tavırla başını salladı: 

- Bu da bir noktai nazar; hakika
ten dünya çok değişti. Benim zamanım

da sizin gibi güzel bir kız, siyaset yeri· 
ne aşk düşünürdü. Maamafih belki de siz 
haklısınız!.. 

Valnoris, elçinin gönlünü almak için 
şakacı bir tavır takındı: 

- Siz ve vatandaşlarınız hep böy
lesinizdir, eskiye rağbetiniz fazladır, mazi 
için göz yaşı dökmesini seversiniz. Eski 

Silvanyayı görmüşsünüz, daha kuvvetli, 
fakat aynı zamanda daha sert yenisini 
olduğu gibi kabul etmeye gönlünüz raz ı 

olama yor. 

l Devamı var J 
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Fakat dip <0çanı olduğu gibi 

kalmıştı. 

Bunu müteakip Ali Molla san· 
cılanmış gibi bir vaziyet aldı ve 
tahsildardan müsaade isteyerek e· 
vinin yolunu tuttu. Heyet, vazife
sine devam ediyordu. 

Ali Molla bir mecnun gibi ko· 
şuyordu. Artık be~ dakika evvel
ki mütebessim, sessiz, silik köy 
hocası değildi. Kendi kendisine 
muttasıl söylenerek ilerliyordu. 
Hocanın koşa koşa gittiğini gören· 
ler sıkışmış olacağına hükmedi
yorlardı. 

Hafız Ali eve girdi. Telaşlı 

bir süratle başından sarığı, sırtın· 
dan cübbeyi, ayağından eliliye 
pantolonu attı. Ayni telaşlı sürat. 
la bir bohçayı açtı. içinden · çıkan 
dizliği bacaklarına, cepkeni sırtı

na geçirdi. Beline dört kat yün 
luşak sardıktan sonra silahlığı 

bağladı. Fesine sarık yerine oya
lı çember doladı. Silahlığına bir 
tabanca, bir bıçak yerleştirdikten 
sonra bedenine çaprazlama iki fi· 
şek geçirdi ve duvarda dayalı 

silahı kapınca kapının önüne çıktı. 

O sırada kapının Önünden köy 
Çocuklarından lsmail isminde 10 
12 yaşlarında bir çocuk geçiyor
de. Onu yanına çağırdı. Çocuk 
hayretle bu zeybeğin yüzüne ba
kıyordu. 

- Beni tanıdın mı lsmail ? 
Tanıdım hoca ... 

- Kimseye bir şey söyleme 
oğlum. Yalnız tahsildarla zaptiye· 
yi gözetle .. Hangi yola doğru yö· 
nelirlerse koşa, koşa çitlenbik a
ğacının dibine gel; bana söyle ... 

- Olur hoca .. 
.. - Amma kimseye bir şey 

soylemiyeceğine yemin et bakayım 
- Vallahi söylemem hoca ... 
- Haydi uğrola; seni bekli· 

Yorum. 

Çocuk koşa koşa uzaklaştı ve 
gözden kaybolur, olmaz köşeden 

başka bir zeybeğin döndüğü gö
rüldü. Köşeyi dönen zeybek der
~al sili~a davrandı. Ali Molla te
aşsız hır sesle bağırdı: 

- Yabancı değil Mehmet 
Ali; benim •.. 

- Sen mi? Sen kimsin 7 
- Ali Molla ... 
Zeybek ilerledi. Karşısında fil 

hakika köy hocasını görünce şa· 
şakaldı. 1 

- Davranma dinini[ 
Külrile karışık iki namlunun 

uzandığını gördüler. ikisi de silah 
altına alınmışlardı; kıllarını dahi 
oynatamazlardı. 

inin hayvanlardan aşağıya ... 
indiler ... 
Ali Molla arkadaşına bağırdı: 
- Mehmet Ali 1 
- Buyur ele! 
- Sen çık da şu deyusları 

bağla .. Kıpırdayan olursa ben bu· 
radan beynini dağıtırım •.. 

Mehmet Ali hendekten fırla

dı. Evvela zaptiyenin elinden al· 
dığı silahı bir tarafa bıraktı. Son
ra kendisini sımsıkı bağladı. Ar· 

kasından da ayni hal 
başın3 geldi. 

tahsildarın 

- Tamam mı?. 
- Turnam elel.. 
Bu haber üzerine Ali Molla 

ayağa kalkarak tahsildarla zaptiye 
nin yanına sokuldu. Her ikisine 
de birer tekme vurarak sordu. 

- Beni tanıdın mı?. 

Bu sual üzerine yerdekiler Ali 

Mollanın yüzüne baktılar. Zaptiye 
neleri tanıyamamıştı; fakat tahsil
darın ağzından gayri ihtiyari: 

- Hoca!. 

Sözü fırlayıverdi. 

- Evet, iyi bildin. Hoca, Ali 
Molla ... 

Hani efesine sövdüğün 
yok mu; işte o. 

- Kusura bakma hoca, 
kabahat ettim .. 

hoca 

bir 

- Sus namussuz! Ya o dul 
kadının tencerisine hangi yürekle 

tekme vurdun?. 
Hangi vicdanla o yetim yav

rucuğu aç bıraktın ? Söyle alçak 

Ali Molla kudurmuştu. 

Arap tahsildarın yuvalarından 

fırlayan gözlerinin Önünde belin· 

den bıçağını çekti. Tahsildarın üs

tüne çullandı ve iltizamen kanır· 

ta, kanırta sağ kolunu omuzundan 
kesmeğe başladı. Tahsildar öyle 
bağırıyor öyle yalvarıyordu ki yü
rekler dayanamazdı. Fakat Ali 
Molla çanavarlaşmıştJ; kulakları 

artık insan sesi duymuyordu. 
Omuz başındaki ek yerinden 

kesilen kol bir türlü kopmuyordu, 
Elde bir satır bulunsaydı bu feci 
ameliye, hiç şüphesiz daha kısa 
bir müddet zarfında biterdi. Ali 
Molla, tahsildarın canhiraş lerya· 
dına kul,.k bile asmadan kesik ko
lu bileğinden yakaladı ve bir da· 
lı ağaçtan koparır gibi büke, bü. 
ke asılmağa başladı. 

{Devamı var} 

BUGÜN 

Londra 2 5 
(a.a) - Taymis 
gazetesinin Alman 
hududunda bulu-
nan muhabiri bil-

ta yyore meydan 
larında düşman 

tayyarelerine karşı 
hareketlerde bu
lunmuştur. Şimdi. 

tamamlanan ha· 
berlere göre 23 
Temmuzda · Sov-

Siddetli 
:::y~~:~; it;~=:~ muharebeler 
alan bıtaral, sela-

........ ""'.' .................... yet hava kuvvet 

~::~:i?~:.::~~:~- o 1 u y o r ~d:~ie5~i::·e m:eha;:~ 
e• Bdüşman tay

olan Lenıngrad, yaresi tahrip et-
Kiyef cephelerin- mişlerdir. Bizim 
de hasımlarını 

S K d 
zayiatımız 19 tay 

k~t'i bir hezimete ovyet ara e- yaredir. 
ugratamadıkl arı 23-24 gecesôn 

taktirde yaptıkla- DİZ donanmaSI deki Alman ha-
rı muazzam mal-

va akınında5 düş 
man tayyaresi 
düşürülmüştür. 

zeme sarfiyatını hü w d 
idare edemiyecek· cuma ugra 1 
leri fikrindedirler. Bitaraf .. h l 
Mütahassıslar ka· •• muta assıs ara Maacr tebliği 
naatlarını ş u gore, Ruslar hezimete 

ug~ ratıl Al Buda peşte 25 
noktaya istinat mazsa man-
ettiriyorlar: lar muazza l ( a.a ) - Ma-

Sovyetlerin sar fiyatı "!d ma zeme car resmi tebliği: 
. nı ı are ede- Kıtalarımız,son 

çekildikleri her mıgeceklerdir. gün ı erde mü-
yer de her şeyi tahrip etmek usu
lü Alman münakale yollarındaki 
gerginliği gittikçe arttırmakta ve 
ileri hareketine devam edildikçe 
harp malzemesinin istimal kabiliye
ti azalmaktadır Seri ateşli topla
rın bir kaç dakikada yaktığı obüs

leri nakletmek için saatler lazımdır. 

Bazı yerlerde tankların benzin 
ihtiyacını karşılamak üzere bir bidon 

benzin getirmek için ayni miktarda 

benzin istihlak etmek lazım gel

mektedir. 
Rical etmekte olan Sovyet 

kuvvetleri bu ·gibi müşkilatla kar

şılaşmamakta, bilakis geri çekildik. 

çe iaşe iislerine yaklaşmış bulun
maktadır. 

Sovget tebliği 
Moskova 25 ( a.a ) - Sovyet 

tebliği: 

24 Temmuz günü Porkol, Smo
lensk ve Jitamir istikametlerinde 
çok şiddetli muharebeler olmuştur. 
Cephenin diğer mıntakalarında ve 
istikametlerinde hiç bir büyük mu· 
harebe kaydedılmemiştir. 

Smolensk İ•tikametinde mühim 
düşman kuvvetlerinin taarruzuna 
mukavemet eden kıtalarımız cephe
ye yeni gelen beşinci Alman piya
de alayını tamamiyle imha ~tmiş

lerdir. 
Gündüzden kara kuvvetleriyle 

işbirlıği yapan hava kuvvetlerimiz 
düşmanın makinalı birJHderine ve 
piyadesine darbeler indirmiş ve 

ltalyan orduları genel 
kurmayının vaziyeti 
Roma: 25 (a. a.] - ltalyan 

temadiyen dümdar muharebeleri 
veren düşmanı takip ederek şark 
istikametinde yüzlerce kilometre 
ilerleıniştir. 

Bug nehri mıntakasında şiddet
li muharebeler olmdktad>r. Seri 
kıtalarımız bilhassa 22 Temmuzda, 
mevzi alan ve şiddetle kendisini 
müdafaa eden düşmanı mağlup et· 

mişlerdir. Düşmanın zayiatı büyük
tür. Kullanılır bir halde 12 batar-

ya, top, bir çok kamyon, makineli 

tüfek ve diğer silahlar iğtinam 

ettik. 21 Sovyet tankı tahrip edil
miş ve bir tank alınmıştır. Bizim 
zayiatımt;l. azdır. 

Moskova gine hava 
hücumuna uğradı 

Moskova 25 ( a. a. ) - Dün 
gece de Alman hava kuvvetleri 
Moskova üzerine bir akın teşebbü 
sünde bulunmuştur. 

Düşman tayyareleri iki dalğa 
halinde Moskoy'a yaklaşmağa teşeb
büs etmişlerdir. Fakat hava dali 
bataryaları ve Sovyet avcıları düş. 

manı dağıtmış ve garp istikametin

d koğmuştur. Bir düşman tayya-
resi düşürülmüştür. Bir düımau 

tayyaresi müdafaayı yarmağa muvaf. 
fak olmu.şsa da bombalarını tesa
düfi oJarak attıktan sonra o da 
düşürülmü~tür. Dün gece düşürü
len düşman tayyzreleriııin sayısı 

2 dir. Geceleyin Moskovada iki 
alarm verilmiştir. 

Fransa'nın Moskova'da
ki büyük elçisi 

Japonya 
ne ı 

yapacak? 
Hindiçiniyi İfgal
den sonra Singa
puru arkadan vu-. 
racak ve Rusya
ya hücum ede
cekmiş 

Çung • King 25 ( A. A) -
Çin mahfilleri, pasifikte Japonya 
tarafından yakında yapılacak ha
rekete layık olduğu ehemmiyetin 
verilmesi hususunda lngiliz ve 
Amerikan hüktlmetlerini.n nazarı 

dikkatini celbetmiştir. Bu mah· 
fillerde zannedildiğine göre, Ja

ponlar cenubi Hindiçiniyi işgal 
ettikten sonra Japon ordusu Si·
yam ve Birmanyaya doğru iler
liyerek Singapuru arkadan vur· 
mak istiyecek ve Almanlar şayet 
Moskovayı alırlarsa Sovyet Rus
yaya da hücum edecektir. 

Manalı bir duruş! 
Sanlransisko 25 ( A. A) 

Japonya Hindiçiniye hücum ettiği 
taktirde mütecaviz addedileceği 

hakkında Vels tarafından yapı
lan beyanat üzerine, Amerikaya 
gelmekte olan 40 dan fazla Ja
pon vapuru sahillerin açıklarında 
durmuşlardır. 

Amel ika'da İngiltere 
için yapılan şilepler 

30 şilep'in 15 ağus
tos'ta denize indi
rileceği t a h m i n 
olunuyor 

Nevyork: 25 [a. a.] - Kali
lorniya'da Toc tezgahlarında lngil
tere hesabına inşa edilecek 30 şi
lep'in 15 ağustosta denize indirile
cekleri tahmin edilmektedir. 

Bu suretle bu vapurlar tezgii· 
ha bindirdiklerinden 4 ay sonra 
denize indirilmiş bulooacaklard1r. 
Hilen denize indirilm~ğe amade 
3 tekne vardır. 

Meyn eyaletinde Portland'daki 
TodJ tezgahlarında da bu vapur· 
lara benzer 80 şilep inşa edilmek
tedir. 

Fransa, Japonya
dan yardım istedi 

( Başlara/ r birincide ) 
garnizonlar kurmaktadırlar. Muhte 
mel olardk işgal filen 29 temmuz
da yapılacaktır. 

lngiltere ve Amerika 
tedbir aldı 

Bu Mehmet Ali « Macar Meh
met Ali » namile maruftu. Ken· 
d~si gayet narin yapılı, filiz gibi 
bır delikanlıydı. Başına bir kaza 
gelmiş, başka köyden bir delikan
lıyı aşk yüzünden öl~ürmüştü. Şim- 1 

di dağlarda ge~iyor; fırsat bulduk- ı 
Ça köyüne inerek gizli, gizli ana- ;-:::===========~ 
•ını ziyaret ediyordu. Köy halkı ı İ ı 

kanunlarını neşreden bülten'in 

dünkü nüshasında, ltalyan orduları 
genel kurmayının vaziyetini sera
hatle tayin eden bir kararname 

çıkmıştır. 

Vişi: 25 [a. a.] - iyi malO
mat alan mahfillerden öğrenildiği· 
ne göre, Fransa'nın MoSkova'daki 
büyük elçisi Berjöri, büyük elçilik 
ıneınurlariyle bırlikte bugün Sovyet -

Londra 25 ( A. A) Uzak 
şark hakkındaki lrıgiliz, Avustral
ya ve Amerika müzakerelerine 
dair henüz malümat yoksa da 
tedbirlerde kusur edilmediği mu 
hakkaktır. Filhakika Japonya Vi
şiden muvafakat almıştır. Fakat 
diğer taraftan lngiltere ve Ame
~ikaya doğrudan doğruya çarpma
ga tereddüt etmektedir. 

bu ziyaretlerin farkında idi; fakat ,.J' Jl H '\
7 

;\ 1 
Macar Mehmot Aliyi görmemezlik 
ton geliyordu. 

Türk hududuna varmış bulunacaktır. 
Söylendiğine göre, Sovyetler 

Birliği hükOmetinin Vişi'deki büyük 
elçisi Buganolof da hemen hemen 
ayni zamanda Türkiye'ye gelmiş 
olacaktır. Mehmet Ali hayretle sordu: 

b 
- Bu ne kıyafet hoca?. Zey

ek mi oldun? 

26 Temmuz 1941 
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Buna nazaran genel kurmay 

Ali Molla, ağır,ağır cevap verdi: 
- Daha olmadım, Mehmet 

Rami 13S7 · Temmuz 
Hicri 1360. Re.cep 

,,__~~~~~~~~--! 

l!:e 

başkumandanlık vazifesini görecek 

~e üç ordunun tanzim,sevk ve ida· 

resiyle mükel1ef olacak ve Ouçe'· 

ye karşı m~s'ul bulunacaktır. 
Her üç ordunun da kurmay 

başkanları genel kurmay başkanı· 
nının emrinde olacaktır. Genel 
kurmay başkanı milli müdafaa ko· 
misyonunun tabil azasıdır. 

lngiltere üzerinde 
hava faaliyeti 

Londra 25 ( ) B .. a. a. - u gece 
Ali, birazdan olacağım .. 

- Anlamadım. 

- Anlatayım .. 
Ali Molla Arap tahsildarla 

Arnavut zaptiyenin yaptıklarını 
minelbab ilel mihrap Macar Meh
met Aliye anlattıktan sonra : 

le . ~ ~'.mdi; dedi, yollarını bek· 
Jıp ıkısıni de geberttikten son- . 

ra. ?ağa çıkacağım. Benimle gelir· 
ınııın? 

b - Geldim gitti. Bu işi bera
er yapalım. Beraber gezeriz. 

- Olur_. 
I - Sen okumuş adamsın, ak
B~ bizden ileridir. Efemiz olursun 
ız de sana kızanlık ederiz. 

- Olur ... 
ikisi beraber çitlenbik ağacı-

nın d"b• . ·ı B . ı ıne gıttı er, u ağaç köyün 
Ş•ınaı ınahrecinde bir mezarlığın 
Y•nında id' ı. 
v Çok geçmedi; lsmail görünciü 
~ zaptiyenin ayni taraftan şoseye 

Çı acakları haberini getirdi. 
Artık burada beklemenin ma· 

"•sı yoktu. 
lk" . ı zeybek. koşa koşa şoseye 

'"diler ve sağlı sollu hendeklere 
•tiıyarak karşılıklı pusu kurdular. 

ha _Ta~silda~~a -~aptiye neferi bir 
ylı Turk koylusü dövmekten mü

.•vellid derin bir inşirah içinde 
ı~erliyorlardı. Yanyana getirdikle
~ atları keyiflerine bırakmışlardı. 

heste beste giderlerken : 

Nöbetci eczane J 
Toros Eczanesi 

{ Yenicami Yanında ) 

Amerikanın büyük Okyanu• sahilindeki 
San Diego limanında demirli bulunan 

küçük bir harp gemisinde garip bir hadise 

olmuştur. Bir büyük sandalla gemiye yanaşan 

köylülerden biri gemiye atlayarak süvarinin 
yanına çıkmış ve nazikane ve lakin kati bir 

lisan ile silvariye mürettebatı ile birlikte ge
miyi terketmelerini bildirmiştir. Bu adam ge· 

miyi bundan sonra beraberinde getirdiği ba
lıkçılıktan anlayan köylülerin idare edeceğini 

de ilave etmiştir. 

Süvari bir azgın deli ile karşılaştığını zan
nederek güzellikle adamı kamarasına götürmüş 

ve içeriye soktuktan sonra üzerine kilidleyerek 
telefonla zabıtaya haber vermiştir. Gelen polis 

memurları köylü ağasını bağlamışlar ve doğ· 
ruca timarhaneye götürmüşler ve beraberin

deki köylüleri de dağıtmışlardır. Timarhane 
sertabibi deli diye getirilen köylüyü muayene 

etmiş ve aklı başında olduğunu görmüştür. 

Yapılan tabkikatta bu kölünün bir şebeke 
tarafından dolandrıldığı anlaşılmıştır. Meğer 

duşmanııı Büyük Britany - · k" h a uzerın· 
de ı ava faaliyeti çok h rı 1 
muştur. Birkaç bomba t"1

1 0 
· 

Vaşington 25 ( A. A) - Ruz
velt beyanatta bulunarak, Japon
yanın Hindiçiniyi istila .. karşısın
da Amerikanın kati kararını yarın 

söyliyeceğini birdirmiştir. 

d ne h a ı mışsa 
a asar ne İnsanca z . t . 

sanca zayiat vardır. ayıa ın~ 

Harp Gaınisi satın alan köylü! 
bu dolandırıcı kumplnyası Amerikan devleti 
harp gemisini bir kaç bin dolara sadedi! köy

lüye satmıştır. Köylü de adamlarını toplayarak 
satın aldığı gemiyi tesellüm etmeğe gitmiş I.. 

• Bir memlekette Transilvanyanın Şİ· 
mal kısmının Macaris-

a y n i i si m de tan• iade edilmesi ga

i k i ş e h i r rip bir hadise doğur· 
•-~--:--:------' muştur. Burası Trianon 
muahedesi mucibince Romanyaya bırakıldığı 
zaman Rumenlerin eline gaçen Nagyazolonta 
şehri ahalisinden bir kısmı Macaristauv göç et
miş ve hudud boyunda bir başka şehir tesis 
etmiştir. 

Yeni şehre 
hatırası yaşaması 
miştir. 

Ronıanyada kalan beldenin 
için Nagyazolonta ismi veril-

Transilvanyanın Macaristana iade Pdilen 
kısmında eski şehir de bulunduğundan Maca
ristanda ayni ismi taşıyan iki şehir peyda ol
muştur. Bu hal posta ve telgraf muhaberele
rinde birçok zorlukları doğurmağa başlamıştır. 

Bu sebeple yeni 
rilmiştir. 

şehrin adı Uyszolontaya çev, 

• 
Yemek Çin köylüleri çok fakirdirler. 

Kulübelerde otururlar, yeılikleri 

bir avuç prinçten ibarettir. Çin
liler çok kanaatkardırlar, halle· 
rinden şikayet etmezl~r. Ayni 

yerine 
uyku 

zamanda tasarrufa çok rioyet ederler. Çin 

köylülerinin çoğu kışın tasarruf maksadile 

vakitlerini uyumakla geçirirler. Tarlada çalış· 

mak kabil olmayan soğuk günlerde kulübe

lerinden çıkmazlar, gece ırüudüz uyurlar, bu 

suretle yemek ihtiyacını hissetmezler. Açlık 

tahammül edilemez bir hole gelince kalkarlar, 
biraz haşlanmış pirinç yt!rler, sonra tekrar 

yatarak kış uykusuna devam ederler. 

Çinliler bu suretle yiyecekten hakikaten 

tasarruf ederler. Fekat ilKbar<la kış uykusundan 

kalktıkları zaman iskelet gibi kaldıkJarı gö

rülür. 

3 

idealistlerin 
realistliği 
(Baştarafı ikincide) 

ğızlarını değiştirerek her şeyden 
lngiltereyi ve Fransayı me.ul ad
dediyorlar. lngiltere yıkılmadıkça 
dünyanın rahat yüzü görmiyeceği
ni bildiriyorlar. Sonra Rusya bazı 

küçük devletlerin lngiliz kapitalist 
ferine hizmet ettiğini ileri sürerek 
bu devletlere karşı harekete ge
çiyor. Halbuki hartaya bakıldığı 

zaman bu devletlerin lngiltere ile 
hiç bir temls noktası bulunmadığı 
derbal göze çarpar. 

M eğor Rusya bu küçük dev-
letleri ilhak etmekle lngil

tereye karşı müdafaa tedbiri aldı
ğını söylerken, hakikatte Alman· 
yaya karşı müdafaa tedbiri alıyor
muş. Ve 22 haziranda neşredilen 

Alman notasına bakılacak olursa 
Almanya da bunu biliyormuş. Rus
ya da Almanyanın bunu bildiğine 
vakıf olmalıdır. Bununla beraber 
bir Türk gazetesi Alman - Rus 
münasebetlerinin samimi olamıya
cağını İma edince derhal Sovyet 
matbuatının hiddet ve şiddeti bu 
gazete üzerine tevcih edildi. ide
alist görunmek isteyen realist ve 
yahut da oportünist politika, iç 
yüzün ün yabancı matbuat tarafın

dan bile meyd3na vurulmasına ra. 
zı değildir. Rusya gazeteleri bu 
yirmi ay zarfında demokrat devlet
lere ve hatta onlara karşı sempa
ti, besliyenlere küfürler savurur
ken . Rus hükümeti de sözd" de· 
mokral devletlere karşı tedbirler 
almakta devam etti. 

Mihayet son aylar zarfında 
bir takım aykırı hareketler geldi: 
Rus hükumeti bir gün Yugoslav
ya'yı, Almanya'ya karşı mukave
mete teşvik ediyor. Bir do•tluk 
paktı imzalanıyor. Ertesi gün Yu
ıroslav elçi•İ Moskova'dan tarde
diliyor. Yunanistan'ııı müstakil 
devlet olarak ortadan kalktığı bil
diriliyor. Bir sürü küçük milletle· 
rin mümessillerine pasaportları ve. 
riliyor. 

Bu « sürreafüt » jestlerin Al
manyayı hiç kandırmadığı 22 Ha
ziran notasında görülmektedir. 
Nihayet Almanya'nın Rusya'ya 
karşı hazırlıkları görülüyor. Bazı 
gazeteler bu haıırlıkların Rusya· 
yı istihdaf etcxıesini bir ihtimal 
olarak ileri sürünce, Tass ajansı, 
köpürüyor. Ve böyle bir ihtimal 
~ma f3den.le-ri lıarp kun<lakcıhğı ile 
ıtham edıyar. Tass'a göre Alman 
hazırlıklarının hedefi me d d . . y an a 
ımış. 

Böyle iken Almanya'ya dost
luk paktı ile bağlı bulunan Rus
ya'yı istihdaf elliği neden ileri 
sürülüyormuş? Rusya Almaya'nın 
dostluğundan emin imiş, nasıl ki 
Almanya da Rusya'nın dostluğuna 
güveniyormuş. 

Bir kaç gün sonra harp baş
ladığı zamam Rus lıükümetir.in 
JÖzcüsü, bu l"ass ajansı tekzibinin 

Alman~a':'.ı .. is~andil maksadiyl~ 
neşredıldıgını soylemi•tir Al b . _ " · manya 

u aıansın sozlerini tekzip veya 
teyit edecek ve Rusya da Berlin
deki büyük elçisi vasıtasile bir 
türlü elde edemediği malılrnatı 
öğrenmiş olacak. Almanlar tekzi· 
bin neşrindeki maksadı o kadar 
iyi anladılar ki, cevap vermeğe 

yanaşmadılar. B u reali•t politika, 22 Hazi-
randa tekrar 23 Ağustos 

paktının imzasından evvelki vazi
yete geri dönmüş bulunuyor. Ge
ne küçük milletlerin hakları ve 
istiklilleri. Dün öldürülen devlet· 
ler bugün canlanıyor. Sürü ile 
tardedilen mümessilleri sürü ıle 

geri çağrılıyor. 

Bu arada zavallı Yugoslav el· 
çisi Gavriloviç henüz yorgunluğu

nu almadan Türkiyeden geri dön· 
müştür. Harp mesuliyeti tabii der
hal lngiltere'nin omuzlarından alı
narak Almanya

1

nın omuzlarına 
yükletildı. Ve evvelki gün Alman
ya, dün de lngiltere insanlığın 
düşmanı iken, bugün tekrar Al
manya bu va?.iyete düştü. Bu ric
atte de realistlik •ezenler buluna
bilir. Fakat bu arada « Basra'nın 

harap» olduğu da muhakkaktır. 

Dikkat .. Dikkat .. 
İskerderun soğuk olukta 

Yeni Otele İniniz manzara
sını bir defa görünüz. 

Fiyatlar herkese uygundur 
Yemekli yatak 2 lira 
Tek yatak 75 kuruş 
Çift yataklar 65 " • .. 

OTEL MÜDÜRU 
Süleyman Atlanç _I 
13/ l 9 26 1006 
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ASR.) SINIMA(llNIN = 

İLAN 
1. Ceyhan kazasının taş 

ve emsali ocakları on bir ay 
müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. 

Yalnız ne mükemmel filimleri göstermekle müştehir 

Y AZlll< BAHÇESİ r DIE 
: 
ı 
ı -YAZLIK SİNEMA- ı 

ı 
ı 

BU AK AM 
•••••••• •*••*Sn-••·· e +:++ 

••••• +."'1; 

iki Heyecan ve Meraklı Film Birden 
1 

2. Artırma 941 temmuzunun 
31 inci perşembe günü saat 
onda yapılacaktır. 

3. Şartnam<!yi hususi mu
hasebe kaleminde görebilecek 
isteklilerin ihale saatinde te
minat makbuzunu hamilen 
Vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

su AKŞAM 
İKİ GÜZEL FİLM BiRDEN TAKTİM EDİYOR 

1 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Harikulade Komediler Şaheseri 

Muharebe başlamadan Fransada son yapılan ve kakikaten ilham alan senenin en 
BUyUk FiLMi 

t Kraliçenin Elmasları ) 4. 939 yılı resim bedeli 
(320) liradır. 

18-22-26-30 1033 = Baş Rolde: = ••••••••••••••••••••••••••• = =. • 
Don ameş taklidli komediler rolinde doyul- : B u F 1 r s a t 1 : 
maz sahneler yaratan (3. palayracı silahşörler) i Kaçırmayınız i = il - • • M h · Sk ) : Bir adet az kullanılmış : 
eş ur Çalgıcı Kovboy ( Fıred ot i yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- i 

C E S U R S U V A R İ i :~~~:r.buz dolabı acele sa- i 
=. =. • 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\ll~l!!lllllllllıllllllllllllllllllllllll:llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllV i Tahsin Salih Bosna i 
Ad E k k L

. . : Tel: TABO Abidin : 
ana r e lSeSl : Pata caddesi Tel: 274: • • 

1111""d"" ı ·· ..... .. d • ••••••••••••••••••••••••••• v1.u ur ugun en· Mersin: 
0 /o 7.5 Deniz Harp Okulu ve 

b!'lediye teminatı L · · K Tutarı rayıcı muvakkate lS0SI omutanlığından : 
L. K. kilo L. K. L28. 1 2K5. CEkiamsei k ikm~::e k~::i~c~k~~l:ı;,: ~~lf-
3750 00 30000 12,5 1 b" mata göre yaş arı altı ay u-
4000 oo 8000 So 300 oo Koyun eti yük veya küçük olan okurla 
4800 oo 3000 1 60 360 oo Sade yağ ve nüfus cüzdanında iki yıl 
1080 oo 2000 54 81 oo Kesme şeker önce tashihat yaptıranlar De-

500 oo looo So 37 5o Toz şeker niz lisesinin birinci sınıfına 
1200 oo 3000 4o 9o oo Pirinç (Maraş) kayıt ve kabul olunacaklar-

750 oo 3000 25 56 25 Kuru fasulya(maden) dır. 
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475 oo 500 95 36 oo Zeytin yağı(ayvalık) Bu gibilerden istekli olan-
450 oo 1000 45 34 oo Yeşil sabun ların müracaatları. 

1722 oo 60000 28 7o 130 oo Maden kömürü(kriple) 16-22-26 1017 
~ .... MIREILLE BALIN 
Yarattıkları en güzel filmi 

ERie YON STROHEIM'in~ .... 

il Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyo
nunun 1 Teşrinievvel/ 1941- 31/ Mayıs/ 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 o/o 7,5 teminatı mu -
vakkate olarak mal sandıklarına yatırdıkları teminatı muvak
kate makkbuıu ile birlikte Maarif Müdüriyetinde müteşekkil 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

22 - 26 - 31 - 5 1034 

• DiKKAT: 

Şık Bayanlar Dikimevi 
( FERiHA ERDiNÇ ) 

Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 
77 nolu eve nakletmiştir. 

Kıymetli mUtterilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

Seyhan Defterdarlığından: 
Hisse 

mahallesi mevkii cinsi ada parsel mesaha kıymeti mıktarı 
Döşeme Hasanbey Hane 366 5 169 660,00 Temam 
,. Tevfikbey ,, 365 lo 210 225,oo ,. 
,, Hasanbey arsa 364 6 25 12,So ,, 
Çinarlı Paç ,, 385 12 170 51,oo 
.. Köprü ,, 397 17 63 31,5o :: 
• ,, baraka 391 44 43 150,00 ., 
,, ,. arsa 391 75 215 107,50 ,, 
Sarıyakup alemdar dükkan 87 136 3o 400,00 5/30 

Yukarıda evsafı yazılı 8 parça gayri menkullerin mülki
yetlerin peşin para ile 22- 7- 941 tarihinden itibaren 15 
gün müddı>tle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip ohnların 
o 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 ilan olunur. 

22- 26- 3o - 3 lo41 

• iLAN 
St~ghan P. T. T. 

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

na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7. 8. 941 perşembe 
günü S.11 de 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 
• 

Misis Acıdere 
İçmesi Açddı En güzel TÜRK şarkılariyle süslenmiş bir ŞARK FiLMi 

ZEYNEBİM Yiyecek ve yatacak yer
leri vardır. Adana' dan her 
gün sabah saat 8 de de ve 
akşam saat 6,30 da tren gi
der gelir. 
24-25-26-27-29-30-31 1052 

_. ............................................................ ..... 
TÜRKÇE S 0 Z l 0 VE Ş A R K 1 l 1 

Pek Yakında 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

A K Ş A M iki güzel film Birden 
l 

BU 
Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

Cemile Hurmalar Altında 
TÜRKÇE SözlU BUyUk ŞARK filmi 

il 
Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMi 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 
Satıhk Çam: Adana çeşidi kereste, 
lata ve travers . 

Pos Devlet Orman işletmesi Revir 
Amirliğinden : 

1- Pos devtet orman işletınesine ait Adana son deposun
daki 115,548 metre küpe denk 1028 adet kereste açık ar
tırma ile satlığa çıkarılmıştır. 

2- Artırma 6/ 8/ 941 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 1 O da revir amirliği binasında toplanacak olan komis
yon huzurunda olacaktır. 

3- Buna ait şartname ve muk~vele Adana, Mersin orman 
çevirge müdürlükleriyle pos revır amirliğinde mevcut satış 

dosyasındadır. 
4- Beher metre küpünün muhammen bedeli 30 liradır. 
5- Kerestenin muhammen bedel üzerinden o/o7 ,5 dan 

teminat miktarı 259 . lira 98 kuruştur. 
6- İsteklilerin muvakkat teminatlariyle ihale günüde re

vir amirliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 
11 - 26 999 

Ath Spor 
Kulübünden: 

Kulübümüz esas nizamna• 
mesinin 18 inci maddesine 
tevfikan 2 Ağustos 941 tari-
hine rastlayan cumartesi gü
nü saat 17 de Halkevinde 
yapılacak umumi ve fevka
lade toplantıya sayın azala
rın teşrifini reca ederiz. 

- Ruzname -
. 1 - idare heyeti namına 

bır senelik faaliyet raporu, 
2 - Kulüp hesaplarının 

tetkik ve tasvibi ve idare 
heyetinin ibrası, 

3 - Yeni idare heyeti 
seçimi, 

4 - Vilayetçe tadili ta
lebedilen bazı maddelerin ni-
zamnameye derci, 1059 

NE ŞEKER ŞEY 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrika 
, sı Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7-941 
tarihinden itibaren on beş güıı müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat temiııat 567.92 lira
dır. bu işe ait keşif, şartname ve projeleri görmek isteyen· 

ler her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 

olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 
veznesine yatırmaları şarttır. 

İhale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü 

saat 9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fabri
kasında müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

26 - 30 - 3 - 7 1060 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 

1- Kaydı kabul şartların• 
da bazı tadilat yapıldığından 
isteklilerin aşağıda yanlı 

evraklarla müracaatları. 
A) Nufus cüzdanı veya 

tastikli bir sureti. 
B) ilk mektep şahadetna

mesi (üzerinden bir sene geç
miş şahadetname ) ve orta 1 

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 l/ey

lfıl/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
lerin askerlik şubelerine ve
yahut Mersinde Deniz Ge
dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3- Müsabaka imtinaniarı 
Türkçe, Matamatik, (Tarih -
Coğrafya- Yurt Bilgisi) ders· 

Sayın Halkımıza 
Mersinde Belediye ve 

ve bankalar civarında (Asya 
Oteli) isminde gayet hava
dar ve yeni binadan müte
şekkil bir otel açılmıştır. 
Otelin bütün mobilyesi ye
ni alınmış ve yatakları en 
lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci 
sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vardır. 
Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından 

kışlık ve yazlık teşkilatı ha
izdir. Y 3tak fiyatı çok ucuz· 
dur. Tekyataklı 125 ikiya· 
tak lı 100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun 
kalacakları ilan olunur. 

26- 29- 31- 2- 4 1058 

İmtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Bastldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaası- Adana 

lerinden 15 / ağustos / 941 
cuma günü saat 9 da yapıla-
caktır. 

16-18-20-22-24-26-28 1018 


