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Ankara, 9 (11.a.) - Boıvekil 
Dı. Re/ile Sagdtım, başoelclilett11 
saat 10,30 da Belçika ortaelçlıl 
Patermot dö lavalle'gi beraberin· 
de Begrıelmll,,l Kızıllıaç komitesi 
maralılıası Doktor Jüno oldııjıı 
halde kabul etmiştir. 

\.. J 

Ankara, 9 (a. a.) - Son baf
hlar zarfında Ankarada ceryan 
rtmekte olan Türk - Alman iktı•a· 
dt müzakereleri bazı anlaşmaların 

lmzalanmuına müncer olmuştur. 
Bu husustaki anl•şmalar bugün 
Almanya namına büyük elçi B. 
Fon Papen ve Alman heyeti reisi 
elçi 8 Kloivu• ve Tü<kive namı· 

na da Hariciye Vekili B. Şükrü 
Sararoğlu, Numan Meoemencioglu 
ve Tıcaret Vakaleti müst•şaıı B. 
Halit N ızmi Kişmir tarafından İm· 
zalanmıştır. 

lıd memleket arasındald ticari 
mühad !erin tanz"mine dair ol•n 
bu uzun vadeli anlaşma ile iktı•adi 
müoa•eb•tler 3l ma•t 9H t"ihino 

ll1ere demir işleyen 1enayi mamu
latı verilecektir. 

Tiirkiye de Almanyaya bo mem
lekete muteveecilı ibracalın daima 
kısmı mühimm'ni hşkil •tmiı olao 
mevaddi iptidıiyo ile zahireleri ve 
tercihan pımıık, Tiitün, zeytioyaiı 
Y• eedenler verecektir. 

Afi' zamanda İmzalanon te· 
tediye anlaşmaaı ile de, Türkiye 

ile Almanya arasınıla ticaıi müba
delelere dair anlaşmadan müte· 
v•llit bütün tediyalla iki memlo· 
ket arasındaki dig-er bu türlü mü
nııebattan mütv•llit todiyat çok 
ır•n' ı bir beaap dahılinde tanzim 
ed , J.niş bulunmaktadır. 

Müzakerat her iki tarafca 
Tllrkiye ile Almanya arasındaki 

ananevi münasebah tav•if eden tam 

"' . 
verecegız 

dostluk hava•ı içinde cervan et· 
m;ştir. iki bükBmet, memleketleri 
arasındaki iktısadi mübadeleleriıı 
eıasını uzun bir zaman için tesbit 
etmek auretivle iktısadl sahada 
Türkiye ile Alm•nya ırasında da
ima mevcut bulunmuı olan aıkı 
münuebatı en ıreniş mikyasta na· 
zad itibara almağa gayret otmif· 
leroir. -Su siyasetimiz 1 Türkiye'ye 

__. --- - --- ~ ----. - Alman Besinci Ko1unun 
Kızı/ayda yapılan ilıtillls 

Kısa bir zaman sonra kavuşacagımız nı- laaliyeıte bulunduğu hak 

t k d Milli Şefimize ve onun kında, R••Y• ve lngiltere Suçlular 14 der sene ağır hap
se ve 45 bin lirayı ödemeğe 

mahkum edildiler 

me arşısın a tıralından müşterek bir 

yüksek irşad ve direktifleriyle bu eseri 
yaratmakta olan Cümhuriyet hükumetine 
minnet ve şükran borçlarımızı, o büyük 
insana bizden istedi~i bir şeyi vermekle 
ödeyect> ğiz: Bol ve çift mahsul. -·-- - - ---· ....... -

Yazan : CA YiT ORAL 

Bo'lok ve berekelli mabsol 

bahis mevzuu edildiii uman 
bep Mısırı ve Mııırı ıulayaa N•l 
nehrini hatırlarız. 

O zaman aözlerimizin önünde 
bt>t yere ve balta ve vakıt vakıt lui · 

yanlariylo zarar vererek akıp gıden 
So1ban ve Ce)ban ntbiılerine ba
kar içimiz yanar, ırı~t• hi,lerimiz 
katıarır. Faı.at hu yıl çektii•mız 
bo iç 11z11ının ıebeblerini ara~tı 
rırıLeo oı:.kı ıdarelerio ıbmal ve to· 
••Y> ü>üoden ziı ade ııönlümüzü 
t•bıcttın .ıulmüne ıı)&n "e ıılemıe 
avutma ta çalı. ırız. Bu . aene de 
yıoo 01 ıe seneleraen bırını y•ş1 1°· 
ruz. Çuı.urovanın her taralı degılse 
de yaı.mursuzluktaD vo kuraklıkta~ 
müt••uır ve müztarip olan yeılerı 
ve mıotak.aiarı a& oımamıştır. 

V ai<ıa rekolte tam normal de
tiloe do normale yakın bır mıi<dar
dadJr. Likin iılenmiş, ekilmiş, mas 
raf edıımış, em• k verıloıış fakat 
tubumları toprejıın allıoda yajı
llHlr•uzıulı..tın i11uış bıte elınemıı 

müıtalıııll•rimizın ye~llnu da ol· 
d111<ça kap•rı•tır1 

Y aamur, ıu mes•lesi konuşul 
doiu saman Büyüi< Mılıi Şo.fımi • 
ıi.ı Ha~ve~iletl~r• ea:nıısında ııoylo· 

dikleri şu ıöıüoü anlatırlar. Mılli 
Şohmız bır aüıı on ıcoedeubcri 
İIK işim bu aabab havaya bak· 
malı.tor buyurmuşlar. 

Turk ~öyoü.ünüo, Türk çiftçi· 
ıinin ve Türk müıtabsilinin büyült 
ve ıcf~11tb bamı :) iaın, asil b•ba:uoın 
bu .özleri dünkü ve balta buıriin· 
kil l'urkİ/O zır.ıalİDID bu ılerı xa.· 
pıaoda tabiatin bir esiri olduiunu 
iıaret eden ır•yet belııi' ve canlı 
bir ifadesi deaılmi diı? Bu sözleri 
lÖJlorkou uonodılmesın lc.i Tıiri<İ 
ye ziraatinio büyük . . ve radikal 
cılmbarıyet ınkılabı ıçınde hareket· 
aız Kaldıtını, eski ıöreockler ~· 
uıı.i usu J,.Jo zıraat y•pmakta ,.. 
rar ve devam etıi&'ini id tia etmek 
htiyoraı. 13öylo bır şey aklımızdan 
bil• ıreçııez. Çunkü her sıhıda 
olduııu ırıbi zıraat alanında da 
momleketımizdo yapılan ilni har~
keıler nazarı diıı.l<ati ccltıedeceio. 
derecede büyük ve şümullüdür. 

Ve bu hakikatin en btriz bir 
örn•ğini do bugiln bizzat Çukuro· 
vanın modern ve bilıili ıiraat siı· 
teımi t'ıkil etmektedir. 

F4. kat buna raimf'n hi'i zira• 
alimiz tabiatın i a d r i n d e o ve 
kahrından kurtulamamıştır. Bugün 
dahi tabiat n b'ss• t indrn zarar 
görmüş, emoklui ve masr&fları 
boş• gitmiş o:.Ü •tahsi llerimiıın dert 
yankıları insana hakikaten acı ver
mekttdir. Elbetdtki y ı l y 1 bu 
acıklı vaziyetle karşılaşın bir müs
t ... hsıl'n Ni:in ftyiz reıtir•a ıul•rı 
altında Mısırın zengil lrırn tt p 
raklarından döomo 40 50 kılo 

pomuk alan bir müstahsili g pta 

tim• ğ~ hakkı yek mudur? Onun 
kad&r ve bellı.i de ondan fazla 

ç ılışfjıı halde sene sonunda b"ç 
bir şey alamadan brluıoın başın· 
dan ayr•lmalc hıkikatrn acı duyu 
lacak bor hi. .1i•e d<ğ 1 midir? 

Fakat artık r••lıt•lflle öğr•n· 
miş oluyoruz ld bütün bu ııtrrap· 
!arım z sıkıntılarımız bir mazi ol 
mak üzeredir. Art k tabiatın in!al· 
sız ve merhametsiz hasi\lii nden 

( Deoamı ikincide) 

Amerikan ticaret 
vapurlarının 
silahlandırı iması 
Kanun layihası dUn 

mUme&&lller meclisine 
gönderli dl 

V aşina ton 9 ( a .a) - Tica 
ret vapurlarının silihlandırılmuına 
ait lc.aoun li.yıbaH burün mUmeı 
.. illf'r meclı ... ine gönderilecektir. 
RıJzveltlo .korıl're hderleri arasın• 

da diln Beyauarayda tekrar yapı· 
lan toplantıda liderler, Ruzveltin 

kongreye b tarallık kanun~nun tadi 
tine ait mes< j nı muıealı.ıp vapur 

tarın siliihlandırılaıası haltkıoda~i 
kanun prı j •İni vermesi busosonda 
mutab .k bulundaklarını bildirmiş 
lerdir. 

KAD N MAHKOMLft 
Kayseri bez fabrikasından ba,ka diğer fab 
rlkalarımızda da çalı,tırılacaklar 

Ankara 9 \Husu· i muhabirimiz• 
den)- Adliye vekiloti, kadın mah· 
~Omların çılıştırılması etrafındaki 
faaliyotini tevsik etm•k maklddıle 
bir tıkım yeni totbirler almakta· 
dır. Halen Kayseri bez fabrikasın· 
da ç1lışmıktı olan m1hkOmların 

aay••I 174 de çıkarılmıştır. Vuilen 
malQ.,,ata nızaran kadın mabkOm· 
lır fabrikada kendilerine tahsis e• 
dilen iş'erde 60 korıış yövmiyo ile 
ç•lıım1ktadırlar. Bu ücreti mah• 
~011 kadıoın göstereceii liyakat 
llzerine iki üç ay iç'nde artırılmak• 
tadır. T abildot ücreti olın 6 lira 
aylıklarından ke•ilmektedir. 

Oijw taraftan mab~Omlarıo 

yalıp kalkmaları, tatil valtıtlarında 
yapacakları işler bir projırama bağ 
lanarek i&tİr•hatlarının teminine iti 
na edilmektedir. ikamet ettikltri 
daireleri kıl<irülör teaisatı, 11hhi 
banyo vesaire aibi modern tecbi
u tla techiz •tİlmiılir. Mahl Om 
kadınlar gece ve aündüz işçisi ol · 
mak üzere iki ekip halinde çalış · 
maktadırlar. Ekipler 15 aüode bir 
dtğ.-~tirıLnekte, gece çalışanlar 
aündüz, aündüz ç~lışanlar iıo ır•ce 
çolıştırılmak tadırlar. 

K,y•eri b•z fabrikasından baı
ka d'lter bazı fabrikalarımızda da 
kadın mahk Om çalıştırılmHr için 
tetkiklere d~vam olaaıaaktadır. 

1 

Nota 
verilmiş! 

BuTıaristan, ltalga. 
dan satm aldığı 

muhripleıi Kaıade· 
nize gtçİTmrk için 
h ü k iim e ti m iz den 
m Ü s a ad e isleme· 
mi şiir. 

Londra: 9 (ı\.A) - R >yter 

Ajınsı bildiriyor; 

Türkiyede her hanıri bir 
Alman b~şinci kolunun ı .. Jiyeti 
hakkında Tilrk hül<Qnotine müş 
terek bir lngiliz • Sovyet nota 
ıının ver,ldiiino dair olarak 
Alman kaynaklarınd11n çıkan ha 
ber Londra•d.ı tamamen aıılıız 

olarak tavıif ed lmektedir. 
Londra: 9 ( ~ A) - Royter 

Ajtnsı bildiriyorı 
Britanya hü~Qmeti, Bula-ar 

bükdmelioin ltalyan hü~dmetin · 
den torpido mobıiplui Jatın 

aldıtı ve bun arın Boğızdan ır•ç· 
mesi için mütaade istediii hak· 
kındaki h•bulere Türk hükdme
tinio nazarı dikkalini celbetmişti. 

Londra'da aallıh"yetli bir 
kaynak tan öji-ronil<iljino rör•, 
Türk hükOmeti bıı neviden hiç 
b:r milracaat vaki o)madıjıoı 
Brihnia hühQmetine bildirmiştir. 

Eden'in beyanatı 

Londra 9 ( a.a ) ....:. R~y· 1 
t~r: 

Avam kamaraıında, ;Bulırar 
b'yrarını taııyan bazı ltalyan 
gemilorrnin Boiaılardan ır•çme· 
si mesele . i hakkında ıorohn bir 
ıualo cevap veren Mr. Eden 

şöyle demiştin 

« - Türkiye hilkQmetinln 
Mof'trö muksvele9İ mucibince 
Boi ızlorın mubafzı sıfatiylo 
olao taabbiltltrini bütün mina· 
ıiylo il. için icaheden tedbirleri 
alacağına Britanya hilldlmetinin 
tam bir itimadı va rdır. 

Bulgar bük O metinin bir mik 
tar ltalyan destroyeri saba ala 
rak bunların Botaztardan rçi
rilmesini istedijii h•kkırıdal.i ha 

be•lore Tıirlt bülcQnetinin naza 
rı dikkati celbedilmiştir. Türki· 

ye bn mahiyette hiç bir tal•p 
vaki nlm•dığını Britanya hüld· 
m"'tine bildirmistir. 

Ankara 9 ( Ha•ıı.t muhabirimizden ) - K•zı· 
lay cemiyetinde işl•nen ve elkirımumiyede çok de· 
rin tesir ho•ule getireo zimmet ve ihtilh suçundan 
dolayı Ankara ajıır ceza mahkemesinde bir müddet 
tonberi maznnn olarak dornşmaları yıpılmakta olan 
Kızılay cemiyeti U'llUmi merkez veznedarı Celal 
Somel, vezne ~itibi Sami ve mnbısebe katiplerin· 
den Şemseddin bal.larındaki dur•şmaoın dün ıon 
karar celseıi y•pılmııtır. 

ri 11bit ırörülen her ilç mızoıınnn. ceza kanunnnan 
203 ve 80 inci maddelerine tevfikan ve ıhtıllt olu 
nan mobalii'n Kızılay ıribi kederli günlerinde leli • 
ketzede vatandaşlara ve meııılekotin müdalaa11 
aibi mukaddes bir vazifeyi ifa eden erlere elini, 
kucağını açın bayırlr.ir bir müeaseseyo ait bulun
ması keyfiyeti mobkemece bilhassa t•şdit 1ebebi 
11y.Iarak ber birioin on dörder ıene mü:ldetle atır 
bıpioo konulmaları ve yedişer ıene memııriyotıen 

mobrumiyetleri; zimnJetlerine reçirdikleri mebalite 
mukabil Celalin 9977 füa 80 karaş. S ıminio 35595 
lira 80 kuruş, ve Şemsedinıo de 2704 lira 50 ko• 
ruş ağır para coz uı vermderi kararlaşm·ştır. 

Mahkeme, ırece ıaat 22 ye kadar devam edeo 
ozon tetkikat n"ticeaindo iıt haz eyledijıi kararını 

tefhi"' etmiştir. Bu karara rö re1 45 bin küsur lira
y ı ibıilis•n ve müşte~eken z' mmellerine ır e çirdi lr. (e . 

Berlin 9 (a.a) - Hıtlor, Rus 
erpbesi ordularına rönderdiii 2 ün 
delık emirde, Almanyayı ve bütün 
Avrup•yı tebdil eden büyi k trb· 
li~e ,·i ö ılı;mek için 22 haziranda 
orduy• muracaat e: ttii'i.ai •Öyledik:· 
ten ıonra diyor ki: 

« Bu düşman on büyült kor· 
kıılarımızı bıle a acak derectde 
fevkalade silahlaı mı~tı . Eğer bu 

il duşman on binlerce tankı bizden 

1 

evvel harekete getirebilmiş olsay
dı Alman milletı de, butün mede· 
niyot ilemi de mohvolacak, bütün 

1 Avrupa yıkılacaktı.• 
Hıtler, Rusların şimdiye kadar 

ug-radıiı a>ker ve D\alzemo kayıp 
larını bir kere daha kavdedtrek, 
dünyanın şimdiye kadar bir eşini 
gÖ· mediii bu zaferi elde eden 
Alman askerlerioo ve müttefık aa 
kerlere minnettarlıiını bildirmek· 
te ve sründolik emrini ıöylo bitir
mekte~ir: 

«A•kerlerim; Oç baçnk ıy için 
de düşmanı kış t>oş'amadan evvel 
imha edecek ıon darbeyi indirmek 
şartları ha<ırlondı. Bir inıanın ya· 
pıbıloc•ii lıOtün hazırlıklar tam•ııı 
laomıftır •• H•r ş~y düıaıaııı yere 
•ermek fçıo teıbıt ediloa pliolar 
mucibince munt11ıa"' yar;nlmıst,r. 

Askeri Vaziyet 

Hitlerin -ordu a em --riyevmisi .. , _______ _ 
" Bu, senenin sarı ka
ti meydan muharebe• 
sinin ba#arıgıcıt!ır.,, 

Almanlar Mosko 
vaya 100 kilo-

metre mesafede! 
Mare,aı Timoçenko ge

ri çekilen askerlerin öl 
dilrUleceğl~I blldlrdl 

Bo, ıonenin ıon k.ı'i meydan ma · 
barebesnin başl•ngıcıdır. Bu de ş · 
mana ve dolayısile bütü~ bu hH· 
bin büyük mes'ulü olan l ıhi ' tereı e 

altu.dan kalkamıyacak darbe indirocrk 
tir. Ç:; ıkü bu dü1manı kırmakla kotada 
lnqilt~•••in s " n müttefikini de 

o•tadan kaldırm·ş o'uvoınz. Bn ııı· 
retle Almanyayı ve bütün Avrupa 
yı Hanların ve sonra da motol ka• 
bilelerinin iıtili•ı devrind•nbrri 11• 

la ırörülmcdil< bir tohliudeo lur• 
t•r&c• tıı.. 

lşto bunuı içindir ki Alman 
milleti Öoümüıdeır.ı haftalarda her 
zemandan ziyade fikren bizimle be· 
raber.Hr. 

Si2lrrin ve müttt li\t a1ke,leı in 
yapmı~ oldu~ları dah' şimdideo 
herkui en derin minnettarlıta mıc• 
bur dmiııir. 

Gdecek müşkil vünlerde bil· 
tün momleket cefe.i i k ,.m ş bir 
halde si<inle btrabndir. Çüol.11 al
labın inayeıi il• meınltket• yalnıı 
z.l.ri değil ıu 1 hüo en esaslı şartını 
da geti~ecekstniı,, 

An kora ra ?yo ırazet•sl - Ma. 
reş 1 Timonç' nko, ordu arıo1a bir 
.-m,.i y-:vmi neşretmiş, her trio 
bolundugu yerıJe kalmasını, g•ıİ 

t ~ki.l•n. ~sknltrin Öl :lürülece&-iul 
bıld :nıı,ıır. 

Bir Is •İçre gazete•l"in verdiji-1 
habtro ırore, Almanlar MJ&kO•aya 
100 kilometre &esafeye yaklaımış· 
lardır. 

Almanlar Timonçenko orda••· 
nu çevir•, ek 40 - 50 tümene ba· 

f Devamı dördüncüde/ 

V gasma ilıata hareketi 
ihatadan başka Mareşal Timuçenko ve Mareşal 

Yon Bock orduları arasında başka büyük bir savaşın 
daha cereyan ettiği muhekkak gibidir • ---- ----

Hitlerin şark ctpboainde ba· nın çevrılmeleri suretiyle muvaffak mal şimdi tn şiddetli ve milrhiı 
her verdiği büyük ve umnmi taar· olmuşıur. Şimdi Almanlar içôn bn- darbeyi yomek üzere bulunmakta• 
ruı hem U<rayoada ve hem do rada çevrilmôş olao s,vyet kıt'a- dırlar. 

merkezde ilk neticelerini vermei'o larınıo imha ve rsir edılmeleri a· Viyasma Mo;ltovanın 270 Kot. 

başlamıştır. meliyrsinin başarı im ısı kal,,,ııtır, kadar cenob batısında ve Smo• -.................... ... Dün Alman büyük karargibı- Çevrilmiş olan bu Sovyet kıt'ları lenskt•n Mo•kvıyı ırid•n demir 

Filistin 
Memleketimize mü
him mikdarda mab-

sul verecek 
Kudo.;9 (a.a.) - Öğrenildiği · 

ne ıröre, Rrilanya ticaret korporu 
yonunun Kudü•te yaplıiı konferanı 
tam bir mnvaf13kiyetld neticel•n · 
miştir. Teıkik edilen başlıca mad. 
delerden biri Türkiyeyo es .. lı mad 
de ve mabıullerin faaılasız bir •a
retto aöodrrilmeıi olmuştur. kon• 
ferenıta Filiıtioin, Türkiyeye ibti· 
yacı olan mnht•lif mal.mlltrin bir 
kıımını verebi ec•ii teıbit edil· 

aittir-

nın neşrettıği teb.i.te aöre, Viyu- bermuıad kurlalmak için çabala· ve otom••bil yolu üzerindedir. 

ma civarında 9imdilik müteaddit yacaklar, faht ajılebi ı htiınal, top- Smolenskten bnanın mesaı .. ı 
Sovyet kolordo· ~ VAzAN _ 150 kü.ür K., • 
ları çevrilerek çem ı kadardır. Alman• 

berıenmişlerdir • Emek/iGenera/H.Emir Erki/et tar temmuzorıa-
Bunan ne demek _ lırında Sınolenkl 

olduinnn Biyalistok, Mıoılt, Smo- ça ve uçak mermi ve bombaları alarak MJskova üıerine yürildilk· 

lenık, Uman, Roval'de ve en son altında daiılarak ve telefat vere• !eri zaman s~vyotler Viyasma 'a 
olarak Kiyofin şarkında aö·dük. rek nihayet teslim olacaklardır. mukavamet ederek Moıkovayı hu 
Sarılan Sovyet Kolordularınto kur• Viyuma'da revrildikleri bıber . d ild f d b'I 'ılerdi. ,. cıvar an m ı aa e e ı mı 
tolamıyarak Almanlar tvalından verilen müteaddid Sovy•t kolordu· I b v· ı-

• • h d"I k ld ki şto Almanlar u ıyasma mevz 
esır ve ım a e ı me te o u arı ları şüpbuiz iki aya yalcm bir z1• b ld 
yukarıdaki uvaşlarda tecrilbe ile mandanberi fazla tazyik ırörmiye- )erindeki Ruı ordalarını, her •bile 
aab"t olmuşlar. rek çok takviye edilebılmiJ olan Almsn şimal ordular rrupunun ' 

Oilnkü Alman teb1iğine röro m•Jbur moreJal li'Doç•nô.o ordo· yü:. kısımlarile ve en ziyade ıimal-
Viyaama civarın ia yani Ruı c•p lar rrupuna m•n•ubdurlar. Bu or· don vo doj-•d•n çevirmiJ olacak-

besinin merkezinde, 2 lıkteırinden- dııl•r rrııpu BiyaJ;ııok, Mio•k ve lardır. 
b8vDk S.noleo•k aavaılarıad.kf aabık m•,.. 
~_._ 
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\ tA. s 11< e il' a u k b a tıı n s D e ır ı l·' 
Karadenizdeki 
Rus donanması
nınakibetineolabilir? 
-

Sovy•t donanması 
son Rı.ıs Umanı ltgal mantarın faıla işgal kuvv•ti bulun· 
edilinceye kadar dÖ· durarak oraya bağlaomağa icbar 
vu,ınek kararındadır ed·lmesi için Kafus limıı.nlanadan 

Ruı fila•u bimayeaiod• Kırıma gös 

lı teriş çıkarmaları tertiplemeleri de 
Ktıradenizi Rus arp mümkündür. Kırımın Almanlar ta· 

gemilerinden temizll!mek rafından işgali O Je .. ya deniz yo• 
i,., kaı.ı ancak bu denizin luou tamamen kapamasa bile bu 

d k . k R yolun emniyetini ciddi ıerette ih· 
kıyısın a ı te mil us lal eder. Bu sebeple bu yarımada· 
limanlarını ele geçirmekle 010 zaptı Odesanın •ukutnna ha · . 
elde edilebilır. zırlıyacakfır . 

ı Alman taarruzu Rostof üzerin· 
Bu takdiıde bu gemile den K•fkasya erazi•ine nüfuz ede· 

rin akibeti ga bitaraf deo· rek Karadenizin şark sahiliod•ki 
/et limanlarına iltica, ga· Sovyet Jimaolarıoıo Hioterland ile 

b t irtibatı kesildıkçe Rus donanması 
hut kendi .kend.isi.ni a ır· ı için son melce Batum limanıdır. 
mak sureiıle ıntıhar ola· Maaaıafib sabit şehirlerinin düşman 
c:alctır. t arrıaıona k müdafaaomda Ruı 

U <rayna'nın merkezi Kief
in Aım ınlar tarafındı 

zaptından ve bu l"hrin şukın a 
vukubolan bü} ük meydan muba~e 
bdinde SoV}"'t ordularının mag• 
lop edilmesioden ıonra Alman ta• 
arruzunuo Don sanayi bavı:as1na 
ve Kafita•yaya dnj'ro istkamet 
alac•ğı tahmin edılmektedır. 

Ceoup cephe.:ndeki Alman ta· 
arnıznnun asıl hedefı BakO pet,ol 
ları oldoıi'una göre Karade"ız her 
iki taraf içi ıtraltfk bir ·~~mm!· 
yet arzetınektPdir. Bu den•~ın ş~
mal köşesindeki Odeaa şebrı bır 
ayı müt .. cavi.z bir zamandan beri 
abloka alımda oldoğ•ı halde de· 
nizden muvualası kesilmediğinden 
ıokut ettirilememiştir. Kezalık Kı
rım yarımaılasına Alman fırkaları· 
nın ( prekop ) berzahından yaptık 
ları ıiddetli taarruzlara ve kara• 
dan paraşütçü indirm•lerine rag· 
men Kırım'ıo mukavemet etmesin· 
de deniz yolunun Ruslara açık bu 
luo1J1ası mlıe .. ir olmaktaaır. 1 

G.rek Kırım ve rerek Odesa 
Kafhs havıliıirden deniz tarilt~la 1 

1. 'l kıtaat ve malzeme ıle 
re 111 en · K•zalık 
takviye edıl•bılme~tedır. 
bn nakliyatın bir kısmı d& Kara· 
denizin kulag1 meıabesine olaa 
Azıık deoizooden yapılmaktadır. 

H.r iki denizde de bilen Ros 
donanmuı hakim bir va:tiyeltedir. 
Noltoleyel lıarp limaoının Almanlar 
taralıadan zaptedilmesiyle Rus do• 
annm•aı her ne k<1dar mühım bir 
üst ·•n mabrum kalmış ise do Siv.,. 
topal ÜHÜ donanmanın lht:yacını 
lta•şılıyacak b•r durumdad:r. 

Sivasto~ol sukut ede_!se_:_ 
-Siv~topol sukut eıtiğı takdir· 

ıe Sovyet donanmasının 

donanma11nan L•niDJ'raılda olduğu 
gibi bilyük tesiri olacaj'ı şüphesiz · 
dir. 

Binoenaleyh bu donanma son 
Rn• limanı inal ed !inceye kadar 
dögüşoaek aııim ve karariyle hare• 
ket etm~lc mecbudyetindedir. Şu 
halde Kıradenizi Ru• barp rm·le. 
riod~o temizlemek imkioı a1'cak 
bu denizin kıyıs•nd•ki tekmil Rus 
limanlarını ele geçirmekle elde e 
dileb ·lir. Bu takdide bo gemılerin 
iHbeti ya bitaraf devlet liman! ırı· 
na iltica ederek enterne olmayı 

ltabol ve y•hut hndi kendhini 
batırm•k •uretıyl11 intihar olacaktır. 

Kendini göstermek fırsatın~ 1 
bulamıyan bir donanma -- --- -

Ş ırk cepheci i • cer up bar•kit 
uhuında Almaol>rın bilba1Sa (Don) 
havzaoile Kafıa•ya'ya taarruzları 
mevzuubahis olduğu bu •ıralarda 
Karadeoizde nakliyat yapamayıı 
ları bü , ük bir nokoan teıkil elt•ğ-İ 
aibi bu denizde Rı.ıa •akliyat•nı 
menedecek veya biç olaıazs.a löl'aç 

ed•celc oi ·bette denizaltı remil•ri
DO vo hücü u botlarına da malik 
bat.unmayttl .. rı bit.tüf\ y8.kU or•nun 
omuılarıoa ) Ü· lemektedir. Maama· 
fib motaarrız ordunun !Gafkas ka· 
p !arına relmesi ve Kırımı işgal 
etme•i halinde Sovyet donanması 
dar bir mıntakaya •ık •ştırılacaj'•n· 
dan bu vaziyet karşısında deniz 
kn•veti yokltıpeon tel"fili bava 
kuvv•tiyfe mümkün ohca~tır. 

Di,er taraitan bn de.izde bu
la • 30 dan !azla Ro • denizaltı 
gemİ<İ karşılarında düşman bula· 
ıaadıklarından mu•tıal lr.almıştır. 

Hu a .. ; Sovrtleıin Ka•ade. 
alı dooaomısı uz.un zamandanberi 
takviyeye matuf emek ve ıı•y•et 
leri1 bu donanmanın bugünkü ha· 
ynt m•m1t mücadelesinde mahal 
lioa matuf fed•karlık yapacak 
m•ydon ve 1 r'"t bıılamamasından 
boıa çıkmaktadır. 

M .. mafib R·ı• donanmasının 
malısur kalmasına Ka•a :lenizin Bal· 
tık denhi gibi kap•lı bulunması 
baılıca Amil olmaktadır. 

A. R. 

1 ROMAN:9 1 , __ 

' Vyasma çevir; 
me hareketi 

( Baştarafı birincide ) 
Bunun için d•ı 2 ilktPşrinden• 

beri devam ed•n mahlll'ebeler na
ticesinde şimalden Viyasma rırbı· 
na vo buradan Smolensk'in 80 Km. 
lı.adar cıı.nııb d<>i;usuodaki Y el•y& 

ı.·· -•an•ıı ve burada bir 
nt9VKU08 -

kıntı yapan Sovyet müstahkem 
~ovıilerini Viya•ma p-Unde •• 
bu mevkii• Y olaya arasında derin· 
lijine y~pmış olmaları tabiidir. 

Bmdiyenai ordularının ceaubda 
pek ağır surette mağlOp edilmesi 
üıerine Mo•kova bölgesindeki Sov· 
yet ordular rrııpandan aoa tak
,,.,.,.,, rönderil.aiş olmuı merlres 

Sovyet ordular rrupunu zayıflat· 
mı1 olacağ odan, Almanların mer
keze tevcih ettikleri 1avaş bu su
retle bir <,iereceye kadar kolaylaı· 
mıştır. 

Alma tehFğiode, o:Ukrayaa· 
da mal10p edilen diltman lr.olor· 
doları büyük ölçiilrrde hk'p olu· 
aurken merkude Viyasıiıa civarın 
da müteaddid Sovy•t orduları iha
ta edilmiftir. Şi'Ddi bwıların imha 
ve esir edilmeleri am.Jiyelerile 
uiraşılm ktadırıt ıeklinde bir ifa 
de balund~iu içi<> uı.ra,.a da 
ehemmiyetli şoyler olmakta o~du 
ğunn, fakat bunun henüz nelıc• 

lcınmediğin? •h,_..z. 
Sovyetlni• S:aolenske doirn 

Y elnyada büyilk bir çık ntıları 
olduj!'undH - McMkovanın ~e~
diği h ıberlere röre B· j ınsk ıth· 
kametinde do tiddetli muharebe
ler olduğ ından herh•lye bu dolay· 
lardıı, Viyasma civarında olandan 
bıt'<a aiier bilyük bir sav•11n 
daba cereyan etmekte olduğu m•· 
baklr•k gibidir. Çü kü merkoz 
Alman kolordal.r garuponnn bil 
yük kı!lmları, Kiyef bilyük ıavııı 

için zaten Çeroikol - Gomel 
hattının doğusunda toplanmış ff 

bir ordusuna B•j ınsk mevkii ne 
kadar ileri ıiirmü, bu'annyordıı. 
Bıı vuiyııt Feldmarrşd von Bock 
ordular ıurııpGDa B• i •aslı.tan we 
cenob doğnıo havali inden hem 
de Orele yürüyHek Y tlnya böl· 
resindeki S>vyet ordularını da 
ihata, imha ve esir etmek imkln· 
lar•aı ••r•elr.l• idi. 

Almanların, onun bıı duru· 
mandan lıu r.uretle istifade etmeyi 
vo dolayı-ile Rıabev - Vita•ma 

- Yelnya - Brjınsk bö'geılnde· 

ki Timuçenko ordular ıurupıou 

müteaddil ı•up\ar baliode ç•vİ<İp 
imha eylemeyi düşilnmemlt olma· 
lan mümkün dei~dir. Çünkll Mos· 
kova ancık bu suretle zoptoluna· 
u k Ruı cephesi eı .. lı .,. kat'i 
bir ıurette yarılmıı ve tahrib o· 

dilmi' olar. 
Elhasıl dünkü Alman tebliğin· 

den anlad j'ımıza ve tahmini •izs 
rö•e Viyasma m•ydan ırınh•rebe
ıile burada mütftaddid Sovyet l<o· 
lordularının ısrılarak İl1'h nı bir 
hafta ev ,.,ı başlanan ve Hitler ta· 
raf.adan baber veıilPn lüyilk im· 
h1 ıavatının anPk ilk kıamı ve 
neticeleri olmak ırerelr.tir. Bu hk· 
dirde diğ-er büyük savaş muvalfa· 
kiyetl•ri~in haberlerine İntizar et· 
menin ihoima1 İ yok dojileir. 

[ cuaıbıtrlyet'teıa ) 

iTHALAT 
Kolaylaştırılacak 

ithalat we ihracat itlerinin da 
ha suratla cereyanı için birllk-
larln tatkllltı takvlıre olunacak -

/stambul 9 (Husssi) 
Ticaret Vekili M · mtoa Ökmen, .,.elki sabah Anlraradau ıebrlmize 

gelmiştir. Vekil, Bö1ge Tıcaret mü:lilrü Necmettin Mote ile uzun mild· 
det ıörüşmilf ve fıat mıırakabe i~erile Tio.aret Müdürlüğline aid diğer 
işler !berinde iahat almı1tır. V •kilin riy ueti altında bir toplantı Y"Pıl· 
mrştır. B~ toplantının devam ettiği esnada V•li ve Belediye Reisi Lııtfi 
Kırdar Vekili ziyarete gelmiş ve Vekille Vali bir ıaat beraberce ıöıuı · 
ıailşlerdir. B~ ıörilşmenin bilhassa odnn ve et ~ile buı miıhim iaşe me
•oleoi üzerinde oldoku anlaşılmaktadır. 

Vekilin riyaseti altındal<i içtima Hat 19 za kadar devam ehııiştir. 
B~ içtimada çok mühim kararlar verilmiş, her birliiin katibi •mumi•i 
ithalat ve ihracat vaziyeti hakktnda içtimada izahat nrmİilİr. Takarrür 
edea 81aslar ıanludıı: 

1. ltbalit, yeni tedbiıler - deYletio de auzaheretile aııaml derece· 
de kolaylaştırılacaktır. 

Z lıhı 1it ve ihracat i1lerinin daha ıür'atlo cereyanı için birliklerin 
teşkilatı takviye olunacaktır. 

3. Birlikler itlıali YO ih•cat işleriade daha ıami) falı.ilde rol ala· 
caktır. 

4. Piyasada kilçült ticaret erbabı ve esnafın Jtb,lil.t eşyasını çok 
kol•y ve aynı zamanda muntazam bir sıra ile tedariki için birliklerde 
bir müracaat bnroıu koralacaktır. 

Bu işin teferruatı. yarın birliklerde r•ae Vekilin riyueti altında 
yapılacak içtimada ıö üıil'ecektir. 

Toplantıyı mütukib, Tıcaret Vekili, kerdiaile görüşen goz•t•cilere 
cuma rünü Ankaraya döneceğini, Tiı:aret Mütlürlüp ia'e Müdiirliiiü 
ve Birlikler Merkmit>de m•şgul olacaimı ıöylemiştir. 

Su siyase "miz 
/Başmakaleden artan, 

kartalmak ıam•nı ıelmiştir. Her 
teyde, memlek<lin derılerioi, ihti
yaçlaıını herkesten evv•I gör_mek~e 
ve çarelerini bnlmakta cngın go· 
rüş1erin n bir misaline do şimendöfer 
ıiy set.ad• t•hıt ol<h ğa ouz Mılli 
Ş fimizin 935 ı•a•sindeki Çukur 
ova ve Eıe tetkık seyahatlarınd&G 
tonra Türkiy•nin en mübrem ihti· 
yaçlarındaır birisine işaret bnl"I· 
rulmuş ve el llonnlmoştu. O güıı· 
denbeıi anlama itleri•• devi• ·a 
aktilel .iyu•ti içinde mü.bim bir 
yer verilmitli. 

F.ğer 1 az e t e m ! z i n 4 _ilk· 
t•ırın oüaha•ında auışleı l mu~Ü· 
rüınlizüo verdiği mlill<all karıl•· 
riıniz okumuş ve ö&"reom:Ş bu :unı · 
yorlarsa altı ıene evvol işaret 
\: uyuru1"o ve pr<'gramlaştırılan 

n;ılerinin bogin rnlite olmaia 
bağlamiş olduğuna anlıyacaklardır, 

Çukurovalı müstahsilin ve do· 
layıtile bütiln Türk milletioin mem• 
l•ketin ikti11di ve içti mı i h•J'alı 
&zerinde derin rel. h d•i tiklıkı ... 1 
yapacak olan bu badi<e karşmoda 
ne kadar sevinç dudaklarını ılacle 
etmPğe bılmem ki lüzum v r mıdır? 

Bu müllkata nazaran arbk 
R•golator işi ıonnna erm•kt•dir. 
Beliti de Mart ayına kadar uumı· 
yıca~t•r. . L. 

Bundan ınnra yapılacak ış ,.... 
nalların hafrivatıoa ve tamamlan 
masına inhiıar edecektir, Bu. iş 
laoıamiyle ikmal edildiği rün .... 
Çulturova'da bir milyon 8l0 000 
dokarıık erazi hem sulanacak Ye 
hem de eki'ecektir. 

Şimdi bu realıtenin ifade ettl
ii miinayı bir röıönüode y•f•ta• 
lııe. Çukarova'da her ıene bir b•
ç11k milyon dekar pamuk ııolıuı 

hazırlanlcmaktadır. H•lbukl .. oevı 

B. Sükuti Sözen 
şehrimizde 

M.ıaty• Bu ve iplik Fabrikala
rı Unum müdü•lüğüne tayin edil•n 
B•y SükOti ::Oö<cD şebıimize gel 
.,iıtir. 

Bisiklet hıreızlığı 
Dün ıebriınizde bir hırmlık 

yakası olmlJl, Kemal'ın Müze biti 
ı;iinde 9 nnmaralı evinin inüne 
buaktığı yeui bi.ilr.ld çalınmıştır. 

Bıanchi markalı ve 723884 
fabril<a, 2067 belediye numaralı, 

açık mavi renkteki bi,i~leıin mey· 
dana ç•ltarılmaıı içın zabıta a 
müraca•t toditmiştir. 

isıibaaliıı izaaıi 180 • 200 bin 
b.lya içiadedir. 

Mısır ber yıl 1,500,000 -
1,700,000 dekar pamuk ıeı'eıtij'i 
halde iıtih•alitı bir milyon ve bir 
milyon ikiyüzbıo balya arasında 
dır. Acba aradaki bo büyik farkı 
doğun o imil nediı? Su falttöı ü 
derıl raı? 

Şu halde aueaz lr.alaa, •• içiııde 
1a111ıl11ktan muztarip olan Çoknr 
ovaoın yaK.aada ıu.ya ka\laşmaıı bu 
--ı.ı..ı için On bü'ük f..,ab ve 
Umıd verıca bir me,e;le trşlul et 
mrz mı? Acaba biz kısa bir zaman 
ıonra kavuıacıj' m J. bu nimet kar
Şl!ında Molıi Ş limize ve onun 
yü•sek irşad ve dıreı.tilleri1 le bu 
eseri yaratmakta olan Cumhoriy•t 
hükOı.oeıine mınnet ve ~Ü41an borç· 
lar.m•zı •Hıl öJeyebilec•i'·•? B .. 
onun çıresini ~ı. i1i b.1ı7oruz. 
Hayatıa•n her an1111 ve her zama 
DıDI mılletioin va ıa.tmteketınin 

refahına basretmiı olan o büyük 
inaana bizden İatettiiı tJir J-'Yİ Yer. 
mekle ödeyec•aiz. Bol ve çôlto 
111.bsul. Biz de bunu mu'ıakka< iti 
yapacağız. 

~ 1 
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POLiTiKA 1 
Yeni Alman 

hamlesi 
yazan eni Al....., 

llaııeleslyle Al· 
A. Ş. man - Rııa 
E•ıtter harblede rni 

bir aafna •Ç lmalr.e.dır. Doğa bar· 
binin birinci safhası Almaoya'nın 
geçPD haziranda Ro•ya'va karJJ 
ilk hamlesini yapmasiy'9 beflamış 
tı. Bir baskıadaıı ib•et olan bu 
hamleaiu hedefi, Polonya'da ol 
doğu gibi, Rusyaııın h- laıvn 
tini lıırmak, nakliyatını felce uğ. 
ratmak ve Roı ordular•nı imha 
etm•kti. Bu hamlenin bir baokın 
olduğunu g•çen gün Bay H.tler 
do söyledıii nutuk ta bildirmiştir. 

Alman Führor'ii yaz ayları 

içinde Almanya'nın l>ir yandan 
Ru•ya'ya karıı harekete reçmok 
ıçin hazırlanır keu, öte yandau da 
l<u•ya'yı şüpheye dilıürmemej>e 
çaloştıiını anlattı ve baskının, 
elinde büyük bir ıi'ilı oldniaııu 
bono da kullanmak istediğini ıöy 
!emiştir. Bu bHlucı, Polonya'da 
N~rveç't• ve hattl Franıa'da Al 
manya'ya büyük neticeler temin 
etmi~tir. Fakat Rusya hazır ol· 
duiundan dalgıalıp ft!İrileme. 
miştir. Bütün c•pbe boılıınca baı 
lıyan baskın hareketi, bir hafta 
IOora orta cephede Timoçenko 

erdnlar•a lı J'll fiddotli bir taar 
ruz ıelclini almış ve bu taarmz 
toımmuz ıonlanna kadar devam 
etrnif•ir. Almon•r. bu- ba•kının 
lcendilerine Ru•ya'da kati netice 
temin edocej-ino o kadar inan. 

mışlardı ki, 22 hazirand•n ıoora 
beltleneıı neticeyi haber vermek 
il nidıylo dört beş riln resm"teb. 
liğ bile neşretmediler. Bu hamle 
Almanları Môn•k ve Smoleuk 

ilerilerine kadar aötürdü. Fakat 
Rusya'nın mu'cavemeti kınlınadı. 
Alı.,.nlar ıretice alaıaıyecaldarmı. 
anlayınca, şimalde l.eoinrrad'a 
dojrıa bir hamle y•ptılar. Bn 

bamle ile Alman - Ros h ırbinin 
İ<inci ••fhası başla1111, bu1u.ı11yor. 
Şimal taarruıu, Rusları Baltık 
memlek•tlerioden attı. Almatılar, 
ıimalde Finlandiyalıların da yar. 
dımlyle Leninırnd'ı çember iç·n• 

aldılar. Fakat eıki Ro baş fOb 

rint, "" ""• so~ak ıokak 111!1-iafaa 
edeceğini l>ildiren Voroıilof, mu 
kavemette devam ettı. Bu taar· 
ruzun da netice vermemeıi üzeri· 
ne, Alman - Ru• harbinin ikinci 
1afba11 kapanıyor ve cııııupta Bod 
yeni ordularına karşı firiti)en 
tHrruz ile iiçüacil 1aflaa11 ı..,lı 

yor. Bu cenup tııarr11zo Alannla 
ra en çok top.,,k kazandıran ha· 
mle olmuştur. Almanlar U"avna· 
nın hemen hemen bPp•;ni Ruıla 
nn ellerinden almışlardır. O Jeıa 
yı çevirm;şler, Kiyef,i işgal etmiş. 
ler ve Pı>ltaya'va kadar relmiş· 

!erdir. Budyeni'ye bir~ D ıiyeper' 
in bahsında, öteki de D.ıiyeperın 
<loğa .. nd• indirıl ,n iki daı be çok 
ağır olmoştur. 

(~ i~iiMüde) 

KORSAN ZIRHLI il 

(Novı osi•ko) ~eya Batuma iıtic~ 
etmesi müm~ un olur•& da bu h· 
manlarJa g • mıle.rin tamiratını ve 
levazım ikw>lini yapacak bir ter· 
ıans mevcu,j bulunmadığ,ndan bu 
hale düt n Ru• donanmasının akı
beti vahım olacaktır. Almanların 
K4lad•nizdeki Ros o•kliyatını ve 
bu nakliyatı himaye eden harp 
cemilP:rİui batırmak için hava kU· 
v"tind• n isııf•de etmekten ba~ka 
çarelerı yoltıur. I' al<at Alman ha. 
ya kavvotlerinin deniz hed.llerine 
taarı gı.(arl ruodüz YUltUbulacaiı 
cihetle geceleyin nakliyat düıına· 
nın iı.'acına maruz kalmaksızın 
yapılacaktır. Meaafımin kJSal.ğı 
deniz nakliyatının bir rece :ıarfın· 
da yapılma11oı mil!nkü.o .kılmakta 
ise de remıler ba bıodırme ve 
indinae limanlarında düşman hava 
kovv.ıleri tarafınd•n yakalanarak 

Graf Fon Şpe'nln •on gUnlerl ======~· 
Mohat•pları bakıştılar. Dojrn •öyln. - "Y •naşılmaz,, arlıasında bir da. 

yordu. H .vamn berraklıiına roğoıtn 00 m•n gördük, Hayvanlarımızı öldürenle. 
mil meHfeden adada yakılıu ateşin du· rin orada yerl•ıtıkleriae kooaat reıire-
manını f•rketmelerine imkan tasavvnr rek haber verm• ğ• ıeldik. 

ha)lı haura uj'ratııaıa..tadır. • 

Kırım'ın Almanlara temın . - ~-

edeceği faydalar 

ed.lem•:ıli. F.kat bir vapur. adaların ye- Hını Stiman il-rledi ve d;j'arlerlne 
gine me.kllno olan Tıi.tana utramadan ıözleıine söylediklerini tekrarladı. Bun• 
O kadar yaltarıdan g•çermiydı? lara makul bir müli'>aza i ive ettir 

H•nı bu noktayada cevab vermediı Bir vıpurnn tayfaları ne diye mah· 
- Adanıza niramadan ıreçen va• ıul yetôşfôrmiyen adayı inal edecekler 

parlar da oluyor demek. .• Hayvanlarınızı do? Müsttmlekeci ibraç etmek için mi? 
öldürenlerin vıparu aclaoı:u uğrar mı ıa· Bu adamlar neyle yaf'yacaklardı ? 
oıyouunuz? 

Kırımın Ru•lar elinden çıkması D • 85yle ols" bile, tnriltere hilU11eti, 
- og•u... Fakat dn-nıu yükle il• 

halinde boraya yerlesecek I yaktiyle orada yerlrı.,,elt iıtiyen birkaf 
ıioe bakı ıru vapurun bueltetto olmadı· 

Aloaan bava kovvotleoinin Kafkas kişiyi, Tıi<tanlıların ~ikiyeti üzeıioe ada-
t · k 1 k ğı anlaşılıyor. dan r kırmamış mıydt? Daman det'amlı ıahil erıne n ayca a ın yapması _ Belki de büyük çağlayandaa 

10 
T 

temin edilmiı olacajmdan bu sa· olarak görülürse Loıadraya ş· kiyet et• 
bole inhi11r edecek Ruı aaklıy•tı· &lma~:~i;ekd~;;::ıl;;~.ır. aek Ufi deyi! miydi? 
nın çoıt müşkül bir duruma dOşe· Büyük ve lilzumuadıı.n fızla bir hara• 
cetı tabıidır. Kırım y.rımadasının - Ad•dıı.n baı'•a ne alabilirler k"I retle konoşnyordu. S.zan müttebzi bir 
mer~eıi vaziyette bulunması dola T · t 11 ül 1 d U "d la •- h 

k . K nı anı ar r milyar ar ı. ıon mu • hal al•n t•vrı Tristaalalarta ·f .. OfD• yıoıte Alman bava uv•etıerı a· d 
d d 1 et damana b•kar•k düıündiller. Nihayet na .,;tmedi. ra eoizin b~r noktaııoa evam ı R • 

Vi,Ji ocors, henüz l.ili derecede kere.. Rı· ftetto umum oaaına kvar verdi: 
ve mil-ir taarrozlara imkiıı bu- t -
lacaktır. te top •y•ınamış olan Pdteıb iti•az1aa - Yarın .. Yan .. laıu,, a rideri" 

Alman istili ordoları~ıo Kıf· raj'men, derhd Koloniye oiönmaıiJe ı.a. Hanı Stiaıan ya•o~luını ııkh. 
d • rar verdi. kuyaya ovro yapacağ-ı taarruzda V L" o •.. _ •'-ı b' 'ih 'I 1 

K f ~ - Do" •u"t ,.•bok oldu, rünkü rü•"ir 1 ı _,,,. ""' il' mii. aza • er Şi.nali ı ,a,y•da y.pılroHı moh· · y• • • 

temel logiliz kıtaat ve malzeme müıaitıi. K•yık uzaktan görünür fÖrÜD• ıilrdü: 
nal<lıyatıodan bir k11mının Batum aez kol<>ni sabile koşo~tu lık relenler Yarın pazar, Allalıın emretlii'i iıLira-
limanından 1ahıli takiben şimalde arasınd• Laiza da balunn,.ordu. Kayııhn bat rüoü ..• 

nin ikinci derecede aktörleriyle 
olmıyacak derecede a'ikadardı. 

meuul 

Pet•rin yanında duran ve onunla 
bir kolime lıile konuşmamıı olan Loita 
yabancıya dilıkatle bakıyordu. Ona hay• 
ran olduğ-u pek bu izdi. Han•, T ristanlı. 
!ardan, hatli itk v.tanı ltalyadan koloy 

konuşmak kabiliyetini anl-ş olan Ri'Do• 
tto'dan hile daha kolnlılı.la ... riizel 
koouıoyorda. Halbuki Tıidanlalar lilta 
hasis kimselerdi. 

Peter mobilyeleri içiır laııoırelen k• 
rnteyi hiçbir saman retirrcek k biliye ite 
rörilnmilyordu. 

B11 h' >İyat henfiz Laiza,da tamamiyle 

tebellür etmiı doğilJi, fakat yavaı yavaş 
zihnine h•kİm olınaia bşlıyorda. 

Bıı eenada puırtuiye kadar yirmi 
dö•t ıaat mü~let kazınmış olan H•n• 
Srimau, harekete ıeçmed•n evvel irtira· 
h t etm• it üzere, 1atıığın• kavaı-lr. l9in 
acele ediyordu. 

Vl-

peye tırmanmaya başladı. 

''Yanılc orman" a anc•k bir deh 
ıritmiş olaıakla berşber rehbrre ihtiyacı 
yoktu. Ilı. •• 1 orinde ırçtôii yerlere dik· 
kat etınişli. Gilodüzün yolunu ıaıırmıya· 
ca;ıodan emiııoi. 

Yürürken diişOnilyor ve Triıtanı.lar 
"Y anaıılıaaı,. a ritaeyi puarteıoiye bı. 
rakınuı idiler kar laıaujı mıı.lıillerl 
heablayorda. Onlarla ayni -ııe yola 
çıkacaktı. Fak•t acaba .. Yanık o•man'' 
a onlardan evvel var•bilecek mi wi ? •• 

Şimdi aceltai yoktu, .. Yanık ormaıı., 
• yavof yawaş ve kendini yormadan yQ. 
rilyerek ulaştı. ilk defuında olduğu gii>I 
yilzii koyun yere uzandı. Fakat bu oefor 
Cdbinden bir dürbiln ç •kararak ayar etti, 
"Yanaşılmaz,. ı tetkike koyuldu. 

Dürbünle ve dikkatle bıkınca k&fe. 
ze hikim t•penin şimal tarafında bir be. 
yazlık, kumaıtan dört köıo kesilmiı bir 
nevi beyaz bayrak farkedilıntkte idi. 

(To•pM), (Soçi) ve ( No<nos'ıki ) mukarrer v.kitt•n 24 ıaal evvel dönme1l - Ôyleyıe pazuteol rünll ıideriz. 

r-~·~·:·-::·:·~·;·;;~;;;;;;~;r;ıı.;;•;;;;;:::::.:. .. ;ae~1&:::b;ep~t~e~n~il:er~i~e~l~m~·ı:ti~·=?~=:-:r:l~i.~Sa;ba~hiı~aa~I bett• bllNlıet edttiz. 
~ Adana - Telefon efgr&-t :· • 

Yeniistasyon caddesi : 

E•tesi oabah şaf•k vakti Hanı Sti· 
mao kapı!ını araladı, etrafı gözetledi ve 
yavaşça d•ıarı çıktı Heıkeo oyuyordu. 

Kimoeye duyarmadan evler ara11n lan 
r•çti, adanın merkezine dotra ilerledi 

ıır 'fi "" .. ıı,n .. ...ı-

Eğer talimata hırliyon ıi.yet edilmiş 
iıe beyaz bayraj'ın altındı rece ründiiz 
ıöıleıinde dürbün mütemadiyen Tristan 
adasınıo şimdi bulunduğu ıaınt•k•.,aa 

bakan iki nöbet~i bulunmak lizımdı. Haf. 
talardanberi bu nokııı.nı bir daki•a b.le 
r<nden diifilrwlmomiı olaıuı ıerekti. Fa· 
kat-. 

I an.....,.) 
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BİR TAVZİH! 2 milyon 
Farinacci'nin -- ........................... ---
rakamları tah. Misallerle süslenmiş 

1 

ve beynelmilel edebiyat ;i, edilm:fş - -
Berfin 9 [a. a J - Yarı reı· 

mi bir kaynaktan bild "riliyorı 

lıalya Devlet Nuırı Faıiıac. -
YAZAN 
VA-NO 

Bir arkadaşım: ci söyledi&'i bir nutukta Rıısların 
- Sana muhtıra halinde bir not verec•ğim, Avrupayı mahvetmek için topla. 

Oku. Mut•bık kalırsan, ister tevzi ederek, İ•ler ye. dıkları pek büyük miktarda harp 
niden kaleme alarak yaz 1 - dedi. malzemesinden bahsederken bazı 

M rakamlar vermiştir. Bu rakaoılar evzuu, ayara şu: 
c Yoni Türk harfleri ne•liue do, eski kültürle yetişen Arap hufi Amerika'da siyaıi maksatla ve 

noali K"ibi, Divan edebiyatı okutuyorlar : Fuzu,i, Bıki, Nefi, Nedim K"ihi biıbassa Sovyetler Birliiinin mu. 
tairlerin eserlerini tablıl ettiriyorlar. Fıliln ıairin fılin K"•zeli, kaidui üze. kavemet kud,etini Amerık. hal 
rinde aruı vezni ıden, imaleden, hakiki ve mecazi manadan; zuh.ıf ve kıoa K"Öllermek için ıuistimal 
ulıti melibten babıedilorek uzua ı.hliller yaptırıyorlar. edifmiıtir. ly~ 1hab~r alan Alman 

1 1 kaynakları ~oy e aıyor: 
Çocuklar bu c sanayii lifziye ,. oyun arını anlamak için eski lisanın ı B" ı· 

SJvyet er ır ıj-inin ıilihlan. biltün kaynaklarını çok iyi bilmelidirler. Lisan tedriaatının buaünkü sey· h k'- d k" 
• ma durumu a ~ın a ı •••mi rioe K"Öro buoı imkan yoktur. T.1.b., bittabi biç bir •ey anlaıııadao İm· b" b" ma• 

y IBmata ıç ır ıuretıe nyguo ot. tibana K"iriyor; çoj-u dı mu•allak olımıyor. Barünlr.ü lile talebesine es· b 
mıyao o mücerret rakamların ki D van edebiyaıinı buıünkü şeklinde göstermek büyük beladır. Şu d · L'J 
üıtüode urmara .... lii.zom yok· halde ne yapmalı ? · ı N F 

1 
tur. Dev et •Zırt arinacci tarı. · Fılıriıııce eski edebiyatımızın - yalnız •İmalarının - omu mi ver ha. ·ı k 

• fından ver~ ea ra amlar şah•i tab· ıinl, edebiyatımızdaki mevkilerini kısa ve umumi bir ıuretto anlatacak minlerden ıbarettır. 
yeni bir edebiyat dera programını kabul etmek daha muvafık olur. Sovyet kuvvetlerinin. ıilih 

Bundan bah•et, kardeşim . miktarı bıkkındı neşredilen ra 

E•aaen daha evvel de, bu l 
mevzua ~a!ka bir veçheıinden to· 
mat etmış•ım. 

Divan edebiyatını, değil şim· 

diki oealr, bizimkine bile, bu tarif 
edilrn şekilde öiretmek abesti. 
Zira, biz de ~ lisik medre•e hh · 
ıilinden, uabi ve f•rİsinin K"&V•· 
mız•na varmaktan uzaklaşmış bulu
nuyorduk. Dıvan ed< biyatı hakkın· 
da bilııimiz - ( biıtün bir nesil 
bakımından ) - ancak bir kaç 
mrfbur peıçayı t2bultmekt•:ı iba 
rot kalıyordu. Onların da bütün 
kdimelerini anlamaksızın, öğrene· 

mel.izin ve iyi ttli.f.uz edemelii· 
zin. 

meıinden çıkıyor zenn•derim. Ba karolar Alman Devld Reisinin 
kelime daha ziyade saraı minası. ıon nutkunda verilen ve tab . 
na lıullanıldıiı için, motörfin ya· edilen ma zemeyı fÖ•teren muaz. 6 1 1 • rıp 

hut frenio bir cihazı zannediliyor. zam rakaatlardır. 
H•lbuki bu, sadece tekerleti 

ih1ta eden, madeni parçadır; bu 
itıbarla buna blnd, j denilecrjoine 
düpedüz Türkçe kasnak yahut 
çember demiı olsaydık bıç bir za· 
man böyle yaol şlığa mahal kal· 
maz ve ark.ıdı41mız W:aınakıız yini 
tekerleksiz arabaları tren ribı bi. 
ıi o irinin arkasına baj'Jamayı dütün
düğü zaman hiç olmazsa onları 
kızak K"ibi kayd•rmak çaresini de 
bulma&'• mecbur olurdu. 

Arabanın •n ba>İl tuili: «Te. 
kerlek üstünde yüıütülen ulak bir 
odudır. 

Bundan tekerlelı.ler kalclırılın· 
ca onun artık arabalı'< s · f•tı kal· 
maz· Yine nakil va•ıtalaıına tul
IOk eden d i•r tedbir daha var ki 
bu da hatırı sayılır ,ah .. er tir 
lıkirdir: 

-
ki olarını, F ermenecilerdaki bo 

• yacı 
dil~kanlarını - Mösyö Proıtun 
imar plinını hemen tatbik edecek 
bir suretle - ortadan kaldırarak 
han önünden denize dalıyor ve 

E:sıioöoüco çıkarak yiııe tramvay 
hattına yerltşiyor, 

lıi icrası kabil bir prcj• ha· 
tinde kabul etsrk bile bunun ne 
kadar masrafa ı:ııal olacafı dütü· 
ııülüyor mu? 

Tramvay, tünele bizim gibi ki· 
ıeden bir bilet al•p turnikeden 

feçerek g irmez ve y•ne bizim gıbi 

kolunu aallıya sallıya çıkıp çılr.ıp 
yürümez. Sokaklarda , bıtlarda, 

meydanlarda mütbiı foşut vo ta. 

dılita ihtiyaç nrdır. Bu kadar ha· 
yaJ .. enj•liji oldukt•n .o•'• lıa .... 
vayı Gaıata lı.uJeair,den çelik telle 

-----Alman -------'-askeri 
5000 tankın 

yardı mile 

Moskovagı 
sıkıştırıyor 

Ruslar •lddetll bir 
mukavemet göster 
mekle beraber, Ora 
l'i tahllr•r• mec· 
bur kaldılar 

Londra 9 ( a.a. ) - 2 milyon 
Alfan askeri, S biu taokuı müza• 
baretile Sovyet hükOmet rnerka 
zioe karşı y•pılaa -nam taıır· 
ruzda bütün rayrotlerini aarfet· 
mektedirler. Alman baıkomandaa• 
lıj-ının tatbikına karar verdiği kıa 
kaç hareketi Smolenılı'in şimalin· 
de mareşal Timoçenko va mara• 

ıal Voroı!lof ordularının iltisak 
noktasında Kaliııin istikametinde 
ve Smolensk'in cenubunda ~ da 

••r .. al Ti•o;enko ve •are11I 

1 

Budiyeni ordularının birleştij-i nok· 
tada Orel istikametinde belirmek· 
tedir. 

Rusların şiddetli bir mulı:ave· 
mette bulunduklarını rö•toren pek 
çok alimetler vardır. Bütün bir 
gün. ıürea ~İl meydan mabarebe. 
Iİnde Almanlar 45 tanlı ve 100 
naltil vasıta .. kaybetmiılerdir. 

Moskova 9 ( a.a ) - Sovyet 
tobl1ii: 

8 llkteplndo lı:ıtalarımız bü· 
tün ctpbede di!şmanla muharebe 

• etaıi4lerdir. Bu muharebeler Vıaz. 

ma, Briyansk ve Melitopol i,tika· 
metlerinde lıilhaua ıiddetli olm Uf 
tur. 

Şiddetli mabarebelerden aon· 
ra kıtalarımız Oıeli tabliye •imiş 
lerdıt. 6 ilkteıriade 19 düşman 
tayyareai d0 1 QrüJaıOştiJr. J ,J, tayya 

re kaybettik. 7 ilk teşrinde Moıko· 
"• yakınlarında 10 Alman tayya· 
resi düşürülmüştür, 

JAPONYA 
Siyam'ı istila -·-----· ........... 
hazırhklarına 

başlamış 

Manilla, 9 (a.a.) - Üaited. 
Press ı Singapur'dan K"elen itima 
da dei•r haberlere fÖ•"• Japon· 
ya Siyam'ı istilaya hazırlanmak 
tadır. 

J ıponya, Siyam' da bir hare. 
ket üssü lemin etmek için her 
çareye başvuruyor. Cenupta de
niz vo bava üsleri elde etmej-e 
çalışıyor. BaoK"ok' da bir propa 
K"anda ofisi kurmuş ve Siyam K"a· 
zetelerinden bir çoionu satın al
mıştır. Vay· Ş1n2" • Vay hill.ilme· 
tini tanıması için Siyam hulıilmeti 
oozdiodo i rarda bulunuyor. 

Dıj-er yanda, Siyam'a akın 
halinde bir çok J •pon teknisyeni 
de K"eloıektedir. 

u Harbın kazanılmasın
da Avusturranın rolU 

mUhlm olacak!,, 
Loodra, 9 (a.a) - Avutlurya 

a•şidükfi R>ber, Londrada bir öi 
le ziyafetinde şu beyanatla bulan• 
muştur: 

c - Harbın kaunılmao•nda 
Avnsturyanın mühim bir rolü ola· 
caktır. Bir ihtililin muvaffak ol. 
ınası için itrd altında bulunan 
bütün milletler K"ibi y1j-it olmalı 
kili deiıldir. S lib llıımdır, Avut· 
tnrya milletinin ıUibı vardır. Ve 
bir K"Ün do bunu kullanmuını bile· 
cektır. ,. 

Daf Kuper Slmllıra gitti 
Kalkj-ta: 9 ( 11..A)- Dal Kup•r, 

Hindistan U'DU'Dİ nfüiyle göıüı· 
_melıı: Gaıere bua-ün bur•dan tayyare 
ıle Sımlaya hareket edecektir. 
Kuper Hmdiıtanı zivaretinden m1k 
ıadın , sadece umumi valiye 11yıı· 
larını sunmak olduj-una işaret et· 
miş ve uzak tırk hakkında beya· 
nalla b•lunmonın pek buiretli bir 
hareket olm•yacıj nı ıöylemiıtir. 

General Jon Dil evlendi 

s 

yeni Alman hamı~si 
( Baştarafı ikincide) 
Almanlar bu ikinci darbede 

R. ların ( 660 ) blıı e•ir verdiltle• 
rini iddia etmişlerdir.• Fakat B•JI· 
yeni'oiıı bu İ ki darbodon sonra 
dı. muit vemolto devam edebilme· 
ıi, Almanlar tarafıodao verilen sı· 
yıların biraz büyütülmüş oldojo 

J duyru•unu yaratmal<tadır. Çiloltü 
rorçekten Alaıanluın iddia ettik· 
leri kadar a&'ır kayıplara o&'ramış 

buloosaydı, Bulyeai, Almanları 

H.rkof önünde tutmalı.ta zorluk 
çekecekti. 

Almanlar rıra ile timale ve ce 
naba doira hamleler yaparken, 
Timoçenko da orta crpbede mu· 
kabil taarruza i"eçmişıi. M.reıalıo 
hedefi, ıimaldeki ve ceJuptaki Al 
man bukısıoı bafıfletmekten ibs• 
retli. Aiustos ve eylül ayları içio• 
do bu taarruılardan çok b•htedil· 
di. G erçi Almanl•r Smoleıuk'e doj
rıı b;raz ~eriJediJer. F akıt Tuno· 
çenko'nun ü..it otti&'i neticeyi el· 
de edebildiği ıüpbelidir. E•a.eo 
mukabil taarruzun hedefi o kadar 
belli idi ki Almaıılu buna büyük 
bir ehemmiyet vermediler. Şiaıcli 
Alaıan taurazu Tımoçenko ordu· 
larına karıı yapılmış ribi K"ÖrüoÜ• 
yor. Bu harruzıı ilk haber vereıı. 

Bay Hıtler olmuştu. Alman Fiihre• 
ri K"eçen cuma K"ÜııÜ ıöyledii'i no• 
tokta şimdi mioası daha •Çık o• 
larok aıılqılan ıa ıö.derl aöyleaıiı· 
tiı 

c Burün burada tert'p edilea 
bu teuhürd• bulooabit...,k b..,iaı 

için çok külfetli olmuıtur. Çünkil 
tam ıu anda doio cepbes;nde 48 
ıaattenberi yeoi bir maazzam ha· 
roket başlamıştır. Bu hareket dilt· 
:nanın d ğuda ezilmeaiai mucip o• 
lacaktır. » 

Cuma K"Ünil söylenen bu nıı· 
tnkta barekitın 48 soat önce bıı· 
landıtı bildirildij-ioe K"Öre, Alman 
taarruıu evelkl çarıımba rünil 
beşl•mıt olacaktır. Şimdi Bay Hit• 
ler'in bu taarruz~an böıle bir li· 
sanla bahsetmesi iç:n iki ıeyden 
emin olmuı i""•ktir: ô ıce taar· 
rıııon çok faniı ve şüaıu lü olda· 

ğ'uadan, ve iltiociıi de neticeoi11 

elde edilecej-indcn baş'<a türlil ol· 
saydı, Bay Hıtler bundan c aıuaz
um bir hareket ,. ol.rak bahset• 

mrz ve bu barekitın " düımanı 
doğuda ezmelr. ,. K"iti bir ııoı ica 
veroc•iir i söylemezdi. Gerçekten 
gerek Londra ve ge,.k Moakova 

Umumiyetle, arkadaşımın f;kri 
çok dojorudur: Dıvan edebiyıtını, 

çocuklarımıza buıünk Ü t• klinde 
elıat-k, bir çocuğa çince Öğrele· 
meyip çincenin aaı f ve nahvını 
öiretınekten farksızdır, E•ki ede. 
bıyatımıza taaıJOk eern kısmı, mi 
ıalleıle süıl•amiş bir Türk edeli 
yat tarıl.t baJin• s-etirmeJi. F•k•t 

böyleıl bile lifi drğildir: Z ra, 
ba dahi, lıoılı.oca li•eoin yıllara 

ayrıl'llll uıun tedris proK"ramını 

doldur mıyacalı.tır. 
Öyleyse, ne yapmalı ? Geri 

'alan saatleri, lanzimatbn ıonra 
lı.i Gd•baya mı b.sretmeli ? Böyle 
yıp•lıa dahi Rr caizade ile altı, Sa 
mi Paşazade Sezai beyle iç ay 
uğraşacak vakit kalacaktır. Acaba 
burünkü lelil<kilere göre o da de· 
i•r mi ? Hotta, bütüo edebiyatı 
cedide için altı aylık me•ai kili 
değil miıdiı? (O dahi,c misallerle 

aüılenmiş bir rdediyot tarihi > 
eenl olmak ıartiıe ... ) 

•Madem lıı.i tOneJ işleniyor. 
tQoel hattJndan tramvayı l'eçıre:J.im. 
Bu suretle Ş şli - 1 Üo•l h•tb , 
Eairnekapı, ·ı oı-k• p•ya kadar uza. 

tılmış ve yeni bir bat temin edıl· 

m•ş o'ur. Zaten bunu vakıile şir
ket düşünoıüş fakat tünel hasılatı· 
nı kayb, tmemek için yapmamı ılı. 

Şimdi i .. urtada şirket kalmadıiı 
içi!' derhal tramvay tünelden i"O
çırıltbılir.» 

do;rudan do&-ruya Beyazıta uçur· 

mak neden mümkün olmasın. Vak· 
tile hu tekerlemeleri Karaıözüu 

fmorbane oyunanda dbıler ve ha· 
yalcinin •hayal» vüı'atine şaşarken 

Karaaöıiln aevimll sesi minalı bir 
ihtarla bizi kendimize getirirdi. 

Ayni ihtarı kuvvetle tekrara lüzam 
11ördilğü>11üzü zannnedlyorum: 

BQkrq 9 ( LL ) - Rldor 
ajansı: 

Yal.ancı •i D arın Odesa ö· 
~finde~i kayıplar hakkında yaptık 
•rı h ıberler asılsızdır. Zayiatın 

tam oıikhrı rumi bir tobliide 
neşredilmiştir. 

Londro: 9 (AA) - lmp.,a 
lo•lok Gonol Kurmay B•ı~anı S r 
J >n D.l, 2"' çen sone Eylülüııde 
ateş hattında ölen Tui General 
Furlno'un karıs'yle evlenmiştir. 
-;=::===========:-.ı 
jTA.KVt~ı 1 

taarruzun şüaıulilnü gizlememekte• 
tedirler. Amerikan radyosuna K"Ö
re, R•t hükOmeti, kadın erkek 
S >vyet vatandaıla"nı memlelr.etio 
müdalauına çaiırmışt r. 

Şöyle raı ip bir vaziyetle kal· 
ınış olny0tuz : P•oırraoıda çok sa· 
at var. Halbuki öğretmej-e dej-er 
az ,ey var. 

Hakikaten de, itiraf etmeliyir, 
Bütün tetabuu izalatı ile, bütün 
ıec'i murassalarile Ü•maoh edebi· 
yatının rençlerimize hep gibi ynt· 
tnrsalı, halli bnnları mucize kabi 
!inden hazmeıtiroek yine nafiledir. 
Ojullarımız ve k zlarım · z, asrımı· 

zın icap ettirdiği şekilde bir ede
biyat telikkisi ile teçb'z edilm1ş 

olm•yacaktır. Zira, edebiyatımız 

tam ve mükemmel olmaktan çok 

uzaktır. Son nefesine g•lmiş bir 
ihtiyardı; şimdi iıe emekliyea bir 
çocnHıır. 

Ô fleyae, i"ençleriaıizin bilK"isi· 
ol temin etmek için ııe yapmalı ? 
Bütün yukarda anlattıklarımızın ya· 
nına, bir de, c Mi•allerle sü•len· 
mıı bir dünya edebiyatı taıihi ,. 
llive etmeli. 

Liselerimizde edeb"yot içio tah· 
ıiı etfj-iıLiz Hatl•r ancak bo au· 
re.ıe lıebe olmıyacaktır. 

Hülisuı şn : • Mi•allerle ıüs· 
lerımiş milli ve b?ynelmilel edebi· 
yat tarihi.• 

( Aqam'daa] • Şaheser tedbirler 
Gaçenl•rde gazete • 

YAZAN lerden b:ri nakil va· 

Ulunay 11tal.rının kifayetsizli 
jine parlak bir çare 

buımuştu: «Mad•m ki band• j yok, 
o baldo tramvay •ra balarını tren 
Yai"Onları K"ibi bir;bitinin arkasına 
bailıyalım, Bu ıuretle her seferde 
fazla yolca nakledUmeıi temia edi· 
lir ••• Oiyordn. 

liv yJDlıfhk htp banda) keli· 
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Aıtık bunun üzere Jül Vera. 
İn •A•dan Kamere Seyahat•, •A· 
raba ile devrıilem :t , c iki ıeoe 
mektep tatili» K"ibi hayali bir ro
mao yazmak mümküodür: 

- Z.ta da aita, çıışka da pt• 
ni 1 Belçika ba,veklllnln 

YUrtda9larına tavsiyesi 

YlL t'41 •. \ Y 10 G"ar 281 ffınr tSI 
Rmrııi U57 • EylQI 27 
Hı.,.i 1560 • Ramazaa 18 

[ Tan'dıuı ) 
Vakii Saat Dakika 

Traaıv ıy tünel meydanına 2"0-
lince kocaman mekik şeklinde bir 
mahfazaya ıokularak tünelin lıa· 
ranlık yokuşuna dalıyor ve o hız· 
la ç · luş kapısına K"•len camcı dük· 

.!:. Nöbetci eczane 11 
!..-~-~~~~----~ 

Londra, 9 ( a. a. ) - Belçika 
Bqvekili Pıyerlo, dün akıam rad. 
yoda Belçika milletine hitaben 
Yartdaşlardan hainleri göıdea ka· 
Çıroıamalarını ve ıaatmı belr.leme0 

ler' · · 

CUncı ' .. 
Ô(rle il ., 
ikindi H 54 

ını ıstemiıtir. 

Ak tam t7 21 
Yat11 11 52 
lmHk 4 01 -

Ali Nasibi 
(Y •i camii yanında ) 

lstiklül savasından notlar 
~~~~==========================================$ 

AKA Gündüzden 

Salım nebolu ten Maraştan ha· 
. J -, Adanadan' Antep· 

her iUtüne babor 
&"tlıyorJu: 

Büyük düşman küçilk düş"Danlarla lıirl•p. 
rek hertarala girdi. Y apoıadıııı ııulüm, etmedi. 
ii fenalık, sataşmadıi'ı şeref kalmadı. Millet 
ayaklandı. 

Yij-itler dağlara çelildi. Fakat uk,,ce, 
fence hıçbir hşkif.it yok. No yapalım? Siz bl· 
ze 1 ir akıl öğretiniz. Kadın erkek ölünceye kodar 
cenkltşm•i• hazırız. Ama ne silahımız ne e•p· . ' banelllız, ne paramız var. Sizden haber belı.li· 
yoruz. 

( Gazi ) bir dakika düşündll. Karar verdi. 
Kaıayı açtı. Baktı ki iç'nde ya yetmiş lira 
var, ya aıt ... ış - Süvari yüzbqıaı laebolulu S.ı· 
lim'i çaj-ırdı. 

Arslan vilcatln, anlan yürekli Salim reldi • 
Gazi: 

- Salimi dedi. Ad1aodan. Maraıa adat 
açılın crpheye hemen gidecelııia. 

- P.ki Paşam. 

- Orada mükemmel tatki!it Y•P-k· 
ıın . 

- Peki Paıam. 
- Benden talimattan başka b:r ıey bekle· 

miyecek,in. 

- Peki Paı•m. 

- Paramız levazımımız yak. 
- Peki Paşam, 

- Sana ancak yirıııl lira verir-

- Peki Paşam· 
_ Bu i•leri bo ıartlar •ltıoda 1 

calısın? 
• naoı yapa· 

- Yaparııl' P•ı•m. 
- Hiç bir ıeyiaıü: yok. 

- Vardır Paşam 

- Ne vu? 
- Dünyada b'r Türk Z•b'ti vardır B" 

T· 1t • " Türk eri vardır. Bi~ u~ k6)1 lıll vardır ,,
8 

nihayet bir kelime ıle bır T it v dır. B,. 
10

• 
ter. Paşam. 

Salim lneboln, •!1~• atladı ve cennp c•p· 
helerİne yıldırım flhİ olaıtı. Üraları dolattL 
Türk ınbıyını, Türk neferini Ti!rk löıiüıfion 
ve Türk kadınını buldo. Yaptı. 

: Yakı,t•rdı, korlardı, ve kahramanlık mey. 
danlarıada fObit olup kaldı. 

Bon• dilayada ancak Ti!rk ı ba1ı ya. 
par 

• 
l~ir ibrik Gaz 

Gaziantebin içinde 
11lu, korknnç bir 
ıokak -bareb.sl 

başlarıı•ştı. Türk mucabitler., k11abaya dalatış, 
düımaıılan bojouşa boinşa t•peleaıek, ana yar. 
dundan •flri!p atmalı: istiyorlardı. 

F roaııalar ve yud kçıları kArrir evl
lıepanmıtlar P8-•lerdaa lıo..ı.a, karıun yai
cbt!yorludJ. 

Türlı: yii;ltlerl hrpıraı kDme 
lıllnaakO.. 

ev kaldı ki buraya yüzlerce d ııaaıı toplan· 
mıştı. 

En azılıları bunlardı. Mıh aile arasında top 
ateşi açmak kabil driildi. Zaten cepbedeki 
birkaç topa buraya rıtirmelı: tehlikeliydi. 

Koca biııaya el boaılı. ı da ı .. ir elatİ}'Ordn. 
Bir aralık Salim lnebolo ve arkadaşları evi yak 
-t• d ündüler. 

Y ailı paçavraları a tılar P"• etmedi. Gaz 
11kblar, taı oldatu için yaomadı. N• yapalım 
ne edelim dtye k._~urlariı .. JIDlarına öıtülü 
bir Tilrk kadını ıoknldu. 

Ba, ••rı beaizli, çukur K"ÖzlD, fakat çok 
ırDzel, ta:ie bir Türk kad.nı idi. Mücabıtler lı,0• 
matanı 110rdo: 

- N~ istiyorsun bacı, sen kimsin? 
Ben bir Türk dııluyuuı. 

- Ne iotiyorsna? 
- Ba ıa retirdim size. 
- O ıcetirdijiıı ne? 
- Bir ibıi~ gaz . 
- Ne olacak o? 

- Be.im yepyeni bir e..ım var, nah, ı• 
diteularııı durdtılı.ları taı eve bitişiktir, arlr.a 
tar.f . ıtda ... Bıı gazı alınız, beoi111 evimi yakı· 
.U. o yanarken alevleri laf evin üst kabaı 11• 

rar, orası tutu~11r, düşaaalar da o vakit cayır 
cayır )18Hr. 

- Öyle t•y olmaz bıcı 
- N çin olmuın 7 l'.lealekrt, ıııillet lıur-

tolıon da isterse biltOn dul kodınların evi, bar• 
1ıa v.ın.. )OM• ..__ .w..a... 

l,ıe ...... dllnyada yalaıa Ta. lr dala Y• 

loriliz ~eynalr.ları, Al B •n ta• 
arrozunun, Timoçenko ordolııile 

şimalde Voroşilof ve cenup la da 
Budyeni ordularının bırleştilılerl 
ilr.i nokta fizerinde toplandıgını bil· 

dirmektedir. Alm,.nlar, öteden bul, 
böyle ayrı orduların birleştikleri 
noktalar ı l ıarruz için en iyi bedel 
saymışlardır. Mareşal Hindenburr 

da 1918 mortında başladığı b6yük 
taarruz iç:a lnK"iliz ve Fransız or· 
dalarının birleştikleri noktayı a•ç· 
miıti. Taarruzun hedrfi ne olabiıi ? 
Bu ıuale Londra ve V •şİnK"ton o· 

zan cevaplar veriyor ve birçok ib• 
ti.,alfer ileri ıüriyor. Fakat eıı 

doi!ru cevap Borlin taralıııdan v .. 
rilmiştir. 

Yarı re1•l bir tablii'd• bar• 
ketin hedefi baklcında şo sözler 
ıöyleıımol.tedir. c Rus copheıindo 
yapılmakta olan hareketlerin bıt· 

lıca hedefi Moakova olduiuna da· 
ir bazı yabancı mütalealer halr.lua• 
da razetecilerin sordukları aoall .. 

re Berlin askeri kayna~lırındın t• 
cevap vorilmiftir: Alman orduları· 
nın işi, Moıkovaya ridorelı K zıl 

meydanda K"•malı bıçlar altıoda 
geçit resmi yapmak deiildir. Ha· 
roketlerin hedefi, Sovyet kuvvet• 

!erini, Moıkova'oın ıiı:ııaliode, co· 
n•bonda, doiıı•unda, batısında, 
ller nerede olo•u nisan, yakaliya· 
rak imha etmektir.• 

Esasen bay Hıtler de ba bı· 
raketin « düşmanı doj-ada rzece· 

iini» biUirirken, bunu ıöylemek 
istemiştir. Ba darama K"Öre, K"•ÇOD 
çarşamba K"Ünüodenberi tarihin en 

büyü~ aavışı başlamış ve devam• 
diyor de.ektir. Ba bareUltn ne
ticeıl hakkında busOadea ıöz ıöy
lemek falcılık olar. Gerçi Bay H.t· 

Jer bıı neticeyi bıırOndea haber 
verm ttir. Fakat bildirdiji netice 
tahakkuk ediaciye kadar Bıy Hıt• 
ler'in sözleri •ncak teaaeooi mınl· 
eıoa alm•Wlir. B~ itibarla netice 
balrktnda buırOnden tahmin yürOf· 
........ hare~&tın iıılifıfıeı • 
kllle taldp c~mek daha d 
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• iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

ı- B~lediye em\akinden a7a~ıda numuaları , m_ubam
men bedel icarlariyle mevkileri ve muv•kkat te mınatları 
yazılı sebze halindeki toptancı dükki_nlan ~/10/941 tarihin
den 31/5/942 tarihine kadar icara verılecektır. 

ı~~, S-T A
1

_N_e·u· -L 0-A-N ~G-E .. L E-N-ml!I 1~:::1~: ::~ 1 

Dr. MARK O KIZ misyonundan: 

Hitlerin orduya 
emriyevmisl 
{ Boştara/ı birincide/ 

liğ olan lı.uvvetl lmbaya çalışmak· 
tadır. 

Berlin 9 [a. a.] - Al ııan teb· 
liii 1 

Birinci 
Eczahanesi 
il~n eder 

Teşrinden 
üstündeki 

itibaren hastalarını her gün Toros 
binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 
2- ihalesi 14-10 941 Salı günü saat 14 de belediye 

dairesindeki Btlediye encümeninde yapılacaktır. , ~-----------------------': 
3- lsteklilHin ihaleden evvel. teminatlarını yatırmak 'I ·~ ~· Pi ~ı ~'l li: ~ffl /A ,.N iN ı 

ve şartnameyi görmek üzere Beledıye muhasebe kalemine ft ~.i"'\.. ~ il~ ~ll~ft 
ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. , 

Muhammen Numarası Muvakkat cinsi Mevkii . y AZLIK BAHÇESİNDE 
icar bedeli teminatı 

Lira Kuru~ Lira kuruş 

--------------------------~--·~~--------------
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alsaray ve Tan Sinemalarında 
••••e•••········ •••••••••••••••• 
1941 - 1942 Sinema mevsiminde göste

receğimiz filmlerden bazıları 
Dünya vaziyetinin güçlüklerine rağmen biiyük fedakir· 

!ıklar mukabilınde almağa muvaffak olduğu Asrın markası 
( PARAMONT ) ve ( UFA ) fılm Şirketlerinin müstesna 
filmlerı. warner'in en büyük şaheserlerini ve yeni Fransız· 
ca, Prodüksiyonlarının en son çevirdıkleıi filmler listesine 
koymakla hakıki bir Şeref duymaktadır. 

1941-1942 Listesinden bazılarının isimleri 

Baş Röllerde 
1· Hülleci Büyük Tiirk filmi Halide - Naşit 
2- Kerem ile Aslı " c Malatyalı Fahri 
3- Kıvırcık paşa c « Sait • Halide 
4. Notredem de Paıis TCıkçe tözlü Charles Laughton 
5- Demir Taç c c Gino Gervi 
6- Zafer ordusu c c Garri Gooper 
7 • Kloopatra c • Claudette Colbert 
8- Şark Bülbülü c c Dorothy Lamour 
9- Saadet gı-cesi c • Charles Boyer 
10 Acemi Aşıklar « c Lour Hardi 
11- Mes'ut günler • • Abdulvahıp 
12· Uyumayan şehir c « Barbara Stenwych 
13· Doktorun aşkı c • Emine Rızzık 
1+ Leyla Bitti c c Leyla Murat 

Büyük Salon filmleri 

ıs- Şafak doğmasın Sharles Boyer 
16· lJ mit Güneşi Tin o Rossi 
17. Zafere doğru Frederic March 
18· Tayfun Dorothy Lamour 
19· Aşıklar Cenneti Ray MıllAt 
20- Veda busesi c • 

21· Yaşayan Venüs Vivian Romance 
22- D .. niz Kartalı Douglas F arbanks Jr. 
23· Pırlantalı Kadın lza Miranda 
~4- Bahar G•çidi Deanne Durbin 
25· Aşk Çiçeği Deanne Durbin 
'..!6 lık Göz ağrısı Garrı Gırant 

27· Mavi Rumba Allan Jones 

Suvart-
8,30 :eu AKŞAM: --:••••••• •••••••: J suvare 

:....... • •••••• : 8.30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULiNiN ) 

1 

ölmez eseri 

1 
. 

ı Leyla ile Mecnun ; 
F-•-ı+•-•• 1•·S•'•'••••-··..-~~ -·- • • .,,........_.,.... t 

Görülmemiş bir balk l<itleıinin ıürekli alkışları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

'41• ( Mari Antuvanet ) • ., 

• iLAN 
Kadirli Belediye 

Riyasetinden : 
1 - Kadiıli kesabasına 

bahçelerin sulanması İçin ge· 
tirilecek olan suyun ( 9370 ) 
lira ( 43) kuruş bedeli keşfi 
üzerinden ac;ık eksıltme1 e 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 10 941 
tarihine müsadif perşembe 
günü saat 14 de beledıye en• 
cümenindc yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait 

keşifname ve şartnamelerin! 

1 
görmek ıçın belediye yazı 
işleri kalemine müracaat ede

bilirler. 
4 - fsteklilerin (702) (i. 

ra (78) kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve bu mik
tar iş yaptıklarına dair bon
servis erile tic.ıret ve sanayi 
odasına kayıtlı olduklarına 

dair vesika ibraz etmeleri la
zımdır. 

5 - isteklilerin ihale gü· 
nü teminat makbuzlarile Ka 
dırli belediye ~ncümeninc mü· 

racaatları ilin olunur. 
3. 7. 1 o. 1 2 J 296 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

1- Maraıtaki Ask~ri bir· 
l likler ihtiyacı için 1146 soba 

borusu 191 soba dirseği 380 

horu direği açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2. Tutarı 2747 lira olup 
ilk teminatı 206 liradır. 

3. İhalesi 27.10.941 Pazar· 
tesi günü saat 10 da Adanada 
Satınalma Komisyonunda ya· 
pılıcaktır. 

4. isteklilerin muayyen 
zamanda teminatlariyle birlik 
te komisyona muracaatları 
ilin olunur. 

1014.19.'24 1313 

Kısacık Kol
l ektif şirke
tinden: 

14. Ağustos 1941 tarihli 
Bugün gazetesinin dördüncü 

sahıfesinde 1139 numara ile 

Adana Ticaret ve Sanayi 

odası tarafından ilan edilen 

( Kısacık Kollektif §İrketi ) 

mukavelesinin be~inci mad 
desiyle şirket müdürlüğiinü 

ifa etmekte olan Seyfi Kısa 
cık askere gittiginden bu 

günden itibaren onun yerine 

Birinci Noterlikçe musaddak 

4576 numaralı vekiletname 

mucibince şirket 0 n umum mu 

amelitını Halil Kısacık ted 
vır ve imza edecektir. 

1315 

Dün husast bir tebliğde bildi· 
rildiği üzere, bir Alman urhlı or· 
dusu ltalyan, Macar vo Slovak 
teşeHüllleriyle takviye edi'm"ş olan 
O.nyeper Pctrovslı.'un Ş•rkında ha. 
relı.et etmiş ve Azalı: denizine ine
rek Meliıopol yakıolmnda m•ğ'Op 
ed;len 9 uncu Sovyet ordu.uou 
ric'atını kcsınişt r Ayni z4maoda 

-\iman vtRum•u hştlı.lıüileri doıiuya 
doğrn ileri yürüyü 1lerine devanm 
etm 1şlerdir. Bu takip eınaıınd•, 
muh>fazo lı:ıtalarma mensup aüraıli 
bir teıekkül, Aıak sabili boyunca 
Berdiansk'a vararak ıicnaldeo ıreleo 
zırhlı kuvvetlerle birleımeğe mu· 
vallak olmuıtur. 

Her taraftan llmııkı urılaıı 
6 · 7 ıümon yakında imbı edile 
cekt;r, Diiımanın balif bakiyeleri 
R~Bto• üzerrne çekilaıcğo çalıı· 

maktadır. Muhafaza kıtalarına men• 
sup teşkü ller düımaoı yakıodan ta• 
•İp ederek Muiyopol' a varm ş bu· 
luomakıadır. 

C ~pbenin merkezinde büyük 
bir meydan muharebesi hazırlan• 
m ıtır. Arkalar"dan ebemaııyet · 
h zırbh kuvvetlerin ta,rruıuna of"' 
r•yan üç Sovyet ordusu Briyansl< 
kesiminde imha edilmelerini beldi· 
yorlar. Viyaım1 cıvarında ç•vril· 
miş olan Sovyet t. şeHülleri de 
buna i!ive ediline m•reşal TimO• 
çenko Sovyet cephesine heyetiu· 
muıııiyesinde tam verimile çırp•şa· 
b·lecek son ordularını da feda et· 
miş bulunmaktadır. H•ftalardanbe· 
ri işte bu orduların devamlı taar. 
tuzları etrafında yapılmıı olan ya· 
lan pr<>pai'anda bu ıu ·etle kati o· 
larak. yere vurulmuştur. 

Leningradın batısında düıma
nın tanklarla yaptıj'ı yarma teıeb· 
büsleri düşman iç n ağır xayıatla 
alı:im kalmış•ır. Alman bava kuv• 
vetleri ordunun baoeketltrme ınu• 
2aberet etmiıtir, A•k•r toplulnkla· 
rına, tor çu mevzllerine, müna~a· 
le yollarına ve şümendülerler ne 
tam muvallalr.iyetle harrudar ya• 
pılmııt r. 

Oüo gece Alman uvış tay
yar.feri Leninrraılda ehemmiyetli 
askeri tesislere bücem etmişlerdir. 

=-~~~~~~~~~~==----

r~ SA R~Y SiNEMASI 
ı::::ı BU AKŞAM şaat tam 21 de i-::1 

Boştan başa y#dlenmiş ve şebrimizio en güzel Sinemaor haline 
ıretirilm'ş olarak 1941-1942 Sinema mevsimine başlıyor. lıı. proırram 
mevoimio ilk büyük lilıni Sinemuoın iki b!lyül< arti.tı vı 

Kadrtti bir ef:aoe olan 

,.., Charles 
Cüzelliği Dilleıde destrın olan 

İrene Dunne 
?.8- Arjantin geceleri Color Gombart 

29· Yıldızlar Şarkm Glorya Jan 
30· Yedi günahkarlar Marlen Ditri 
31· Kıraliçenin Kalbi Zarah Leander 
32· Arabacının kızı Hılde Krahl 

Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

~l_Tü_rlü_Ta_m_ira_tK_eb_uı_E_dil_irı_ .. __ 12_25~1 
•••••••••••••••••••• 

Tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

BüYüK AŞK]~•JI 
......................................................... ""'!!! 

SAYIN HALKIMIZA 
Kadın ve erkek her çeşit kol ve 

cep saatlerimiz gelmiştir. 
Tarsus kapusunda saatçı 

• 
imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

1 L k t l t. l O 94 l Cumartesi gününden m ren Q an 3SI i,ibaren bütün Konforiyle öğle 
ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 
arzeder. 

Dilaver Bil en 1 no9 1 
----------------------... ·-------··----------------------------... 

Adana Belcdiıe caddesinde Telefon : 113 

' -. . ,_._, .. ~. . , 

ÇAKICI EFE 
8 u G o N Gazetesinde YUksek Muharrir e. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrik• ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur, 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması hu•u· 
•unda •ayın okuyucu ve mUtterllerlmden aldı§ım yUzlerce mektup ,,e 
yapılan tJlfahl mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastlrsp halkımı· 
zın lstifadelenmeslnl temine karar verc!llc. Flyatl 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktsr. ÇAKICI EFE romanı ba•k••ının azlıOı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla lslmlerlnl yaz• 
dırmalarını, tatrada bulunan sayın okuyucularsmız da adresimize (100) 
kurut göndererek bu fsrsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

• . ...... ·-·-·· ---

Kalpleri Milzikle ~esteden .•• bir sen'at abidesi, gönülle· 
ri Aşka bağlıyau hır hayat romanı senenin en zengin bi.
müsıki şabescridir. 

FiLME İLAVETEN : MIKI MAVS 
DiKKAT : H_ususi mevki numaralı koltuklardan derhal 

ayırtabilirsiniz T. L. No: 212 • 
Sinemamız müdüriyeti Sayın halkımıza bedii ihtiyaçla 

rını tatmin ed!h"lmek maksadiyle 11/10/941 Tarihinden her 
gün 2,30 da ve 21 de olmak üzere iki matine yapmağ'a ka· 
rar vermiştir. 
Pa:tar günlui 2-4 9 da olmak üzere üç matina yapılacaktır. 

....... , . . . ... . .......... ... 
l ~ iLAN l Satılık t 

Çiftlik f j Beledf ye R~-
Yenice lstasyo'buna ya ~ gaseiınden . 

rım saat mesafede Topçu ( Milnhal bulunan 20 lira 

l köyünde Çiltlik binasiyle ~ uli maaşlı Belediye sicil ve 
birlikte 2500 dönüm mık· j dosya memurluğuna müsab1ka 
darında bir Çıftlik satılıktır. ile birer memur alınacaktır. 

J Taliplerin idare evimize mü~ Taliplerin cnaz orta tahsil 
~ racaatları ilin olunur. ~ görmüş ve askerliğini bitir 
• • • • • • • • • • a+ • • • • • • • • • miş olması şarttır. isteklilerin 

-------------------- 13.10.941 Pazartesi günil sa 
imtiyaz ,.bibi ı Cavit ORAL at 1 O da yapılacak olan im 
U. N~riyat Müdürü ı Avnkaı tihana girmeleri için evrakı 

~fat YAVEROCLU müsbitderiyle birlikte o gün 
Saıııldı{ıı yer ı [ BUGON l ve saatte Belediye yazı işle 

Matbutı - • Jaıı& rinde hazır bulunmaları ilin 
----------- olunur. 1314 

.. ......-.-··· :T-,,~ 


