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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

" Rusganın mukar1t!lrtt!lte bt!llci 
de bir mütareke kabul elmt!ğe 
mecbur olacak bir duru ?ıa teldi 
f ini bildiren lıiç bir rapor almadım 

\. .J ' 
Makine ihtiyacı Askere alınanların 

kazanç vergisi 
H~ene 1,5 milyondönüm pamuksahası 
hazırİıyan Çukurova'da bu sene nadas 
işi çok bati ve güçlükle temin edilebil
miştir. Bunun sebebi şudur: Çukurova'ya 
her sene birçok yeni makine gelirken 
dünya buhranı karşısında ferdler için 
makine getirtmek imkanı kalmamıştır. 

Maliyevekaleti teşkilatına yaptığı tebligat---· 
ta, dükanlarını kapayanların mükelle
fiyetlerine nihayet verilmesini bildirdi 

Ankara, 10 (Husu•i mulıabirlmlzden) - Aıkere miilr.elleliyetlerine nihayet verilmesi ve ohribe kadar 
Yazan : CA YiT ORAL rilen mükelleflerin kaz•oç verl'isi hakkında y•pı· olan ver&'iloıinin kıstelyevm olarak tarh edilmesi 

B o ıüto~larda bo mevzoa 
bir defa dahı temu et

miştik. Fakat öylo .ıın laşı'ıyor ki 
b i d i s e 1 e r i n cereyanı iç· n ie 
ve re•l•telerden alınon ders ve 
tecrübeleıle ~u bahis ilzorınde sık 
'1k durmak ic1p edecektir. Çünkü 
ma\ i ıenin ziraattaki mina, ehem 
miy•ti ve rolü &'Ün ır•çtik ç• müte. 
bariz bır surette ıöriltmektedir. 

facık muameleye dair Maliye Veılleti tarafından lizıındır. Bu l'ibiler kendi riu v& ihtiyarlariyle ~'• duO.umuz şu hakikati zikretmek M k ı·L b' · 
\ • yapılın tebli&'atta, aliye teılülibna şu direlr.tif rinl bırakmıı olmayıp emre istinaden aı er"' ızınetın• lr.ifidir. b · 1 

verilmiştir• alınmış oldoklarından keyfiyeti ha er verıneınlJ o · 

Diinkii yazımız la su b ıh•iai 
ele al 011 ık. Ve Çu~urov .'oıo 
yai' oursuılu'ı<.tan u.lradıi• zırarları, 
ziyanları izaha ç. Llışm ş vo sulama 

işlerinin neticelerımeıiyle müstaıh· 
s"lleriınizio bu dertten kurtulacak· 

laını y•z 111şıık. 
D . yebil•ıİz ve hatta kuuyetle israr 

ve iddia rdebiliıiz ki makine ziraatı 
de su ın•selesi kadar bu m •ınleket 
içio bayati •h .mmıyoti haz bir 
meo~ele ve bir mevzu teşkil etmek
tedir. 

Bunun en basit bir misalini 
bu seoeki ziraat hayatımızdan al
m 1k da münkündür. Bu yıl Çukurov• 
yine aoormııl bir hasat senesi f&* 

şımış•ı,.. O .ran1n bı:ıı yerler~c ve 
meoeli. 60 k · loın•tre ozunlu&'unda 
olao Karata,la Adana aras nın bir 
kısmına yaj'mnr y •kın ş bir kısmına 
ya(mur dilsıneıniştir. 

Tohumlsr ekılJiden sonra ve 
• • k inta, mevsiminde bu yagnursuz u 

yihünden hirpk mü•t.hıilin ektiği 
tohumlar olduğu gıbi toprağın al· 
tında kalmıştır. Halbuki )İne ayoi 
kurak mıntaka içinde vesaiti m•· 

\.ioeye istin ıt edep mü•h.h il. t P: 
roıl'ın ıuıub<li ç ·kilıneden elınd . kı 
vasotalarm süraıile tohu unnu erken 
ekmeğe movall•k olduğu halJe, 
h yvan zira•tı y•pan mü.tab.il 
&''Ç kalmış ve iıını taınaınl y•ma• 
mıştir. 

Biz hu bıdi•eyi makine ıiraatı• 
oın en b.ts't bir avantaj•, hayvan 
zir.atine olan f•ikiyetioın alelade 
bir niimunesi olarak t ı, al yoruz. 

D•r•r taraftan iyi ış yapınalr, 

ucuca mal etmek, mal•y<t fı.tları 
ütoıiade ınüessır olmak bakımla· 
rındaa da ma~ ine ıiraahoın bay· 
van ziraatına ü~tüolüiü a~la İok.ir 
edıl<mez bir realıte h•lındedir. 

Eirer bu reılit•ye nüfusuna ve 
top•atıoa göre bir de geniş ıira• 

at yapmık, fazla i•t bsaliıtta bı ! un· 
ınak mecburiyetıode ol•n Türkiye· 
yt :ö.ı.ö.ıün~ alacak. otursak o za· 
man maıı.ineniıı memlt-kelİ.Dİı.i.1 is 

tıbulatı )Ö.üaden ro ü ıf.de edi 
lomiyecek derecede bır <hemıniyet 
Jr.esbetıniş olacaktır. 

Şu b.lde makine ıiraatıoın ~o 
bsriı ehemmiyeti karşısında bu sıs· 
ten~ h!r hJnfi bir kıınıenio itiraz 
etıoego ce•aret edeC• ğine ib· 
t" mal verilemez. V d şurası çok 

şültrana ş1yandır ki Zıraat Vekil· 
)eti de &'•Ç kalma•ına rağmen bu 
bakikatı görmüş ve mümklln olan 
vatıtalarla fürkiye ıiraahoı maki. 
nelrşıirm•ae doıııu bir ıiyutt ta
ı<ibine ba;laınıştır 

Anceic t.krır e imek zarore· 
tındtyiz lr.i ıeoeleıdeoberi h>yvao 
ziraatımi makine 2iraatimi mevıuu 
etr,.fıoda ınüıakcre ve mü ıakaıa· 

tarla zaman kaybedilmiş ve bu çe· 
şitıi ceıeyınların doğurdugu isti1' · 
ra•sızl,lr.I• Zirut Yeki.leli bu it• 
polt geç lr.arar verebılmistir. 

Mumıl h bu ı aruı, birar &''Ç 
a• olu verıı.iş olmak ve t.tbik•t 
,.buına r•çmiş hulonınık elbet· 
t• ki Türoiye ziraatinin itiıi bakı 

mıod•~ çok hayırlı 11yılacak bir 
harekettir. 

Y .. lmz bi .im no~tai nazırıını

ıa röre Zıraat Voliletioin bu işte 
tef<ilıilını bıraz d• ail çok fazla 
l'•niıletm,.i va yaloız dev:et te 
şeltküll eıi için d,(iJ talip olan müı
t•lısHlor için de makiı.e tedariLioe 
vas.ta olman bir zaı uret teklini 
almıştır. Buııwı içiıı de ıahidi ol-

Her sene 1.5 milyon dönOm 1 d d L 58 · · d 
Sılih altına alınıp halen ıilllı altında bolnnan· mı arı olayıtiyle hıklarıo a .. ananun ıncı ma pa"llnk sabası hazırlıyan Çukuro· k 

d b d k b t• ların fılen ticaret,nn'at ve mültell fiyetlerini ifa et ne• d. si hllkınünDn tatbikine de mahal ve ıe':ıtp yo tar. 
va • u tene na as ço a ı ve • ki l d - d A k . '-1 b b t' t ' t 

lr. - ı - '-1 t · d ı b'I ·ı• t "ır lrr"oe ı m n ° ına 1 ırın an ve bunların ticaret ve ı ere ır tıne" e era er ıcare ve 110 a ma· 
ço g-uç u, e emırı e ı e ı m.. • h il . . h il h ld b k b 'I t ı 
B b b. d d Ç it va ıa'oat ma ' er ,nı muattal bir halde bırakmaları da a erini muattal bir • e ıra may•p ı vası a ı· unun se e ı e şu ur. u uro • · kı • ı. U f' ( · d 

h b• k k" ı· 1 i•lerine devam ettı erı ıe delilrt edemeyeceğioden, le•ine devam edenlerin mü .. e e ıyet enne ovam yı ,, sene ır ço ma ıoo i'' ır• .,. '- d"'-• 
1 

d ı 
k d - h h k d f d ultere alınora.. U••0 orını filon kapıdıkları hı hte e i eceıii t biidir. 

en uop unnı ar~ın • <r · !~~----------~~~~~-~-----··-----------------~ lerio makine &'etirtınek imkanı kal · 
m \'lııştır. Elde mevcut m•kinelerin· 
do yadekslılik yüzünden normal 
çal•ıaınayışı mil ıtah•ili çok müş'cil 
vaziyette bırakın ştır. Buna raf• 
men Çu~urova mü ıtabıilinin tak· 
dire dtğor g •yret va yılmak bil· 
mez az oi ve iradesi sayesinde DA· 

dası yine müınkiin olabilen şekil· 
de yapılıaış ve tamamlanmıştır. 
F .. kat müst.h•lin irade•i, ene f•i 
ne kad•r olur11 ohun elinde her 
gü ı biraz daha eskimekte olan 
veuitlo bu it kabiliyetin &'•lecok 
!e1eJerdo de g-ö ,tereceğ'ini zan• 
zetmek imkinı var mıdır? 

Ş ı b.I Je Z raat voki'etinin 
ş'mdiden bu mesele ile çok yakın· 
dan alUa;lar olmatı liıımdır. Bir 
ço'c çi'tci arkadaşların müracaat· 
larıodan ö ğ ren d i irimi z e &"Öre 
bu gün Çukurovadan kendi 
psrasile nadas makinesi ve Farınal 
r•tirtınek isteyen müstahıillerin 

adedi yüzo yalı.laım•ktad.r. Bu bu· 
sosta bunların talebi de şundan 
ibaıetti·. Biı p•raıaı ve e iın vekalet 
bize yardım ve tavaHut edeıek 
makine cetirt•in diyorlar. BöyJe 
makul bir tek ile ioıao ne diyeti· 
ln? Honü& pı111uk ekimi ve çıpa 
mevsimine bir kıç ay vardır. Nı· 
du zamanına ise vakit daba çolr. 
mü ıa tlir. Bu uzun müddet içinde 
Zıraat Vekiletimiıin bir kıamıoı 
Avıupadan, bir k11mını Amerika
dan tedarik ttınek ınretiyle bu 
yerinde ve memleketin ziraatı için 
çok e!.emıniyetli ol•n teklıfleıi na· 
zarı dıkl<ata alarak istenilen maki 
neleı i temin etaıesi milmkün de(il· 
mıdıı? 

Biz Ziraat Vekiletiaıizin bu 
mevzula çok yakından alakadar 
oJacığ'ını ve çıftcİ)İ ıe\İodire 

cek ve dolayısile memleket istıb· 

aalitına büyük hizmeti olacak bu 
teşebbüse gtç •ceıini lr.uvvttle ümit 

0 Jer ve bekleriz. 

İngiliz 
tayyareleri 

Marış fle işial altırıtla• 
ki topraklar üzcriı. de 
taarruzi der11ige faa· 
ligeli11de bulundular. 

Londra 10 (u) - H•va ne
zoretinin dün akıam n•şıedilen 

tebhğı: 
logiliz hava kuvvotlerine men• 

sup avcılar bo&"iin Manş ve ~üş· 
man iş&"ali alt niaki topr•klar uıe• 
rinde ıurruıi devriye faaliyetinde 
bulunmuşlardır. 

Kale çevresinde bir dü ıaıan 
avcuı havalanırken tah•ip edılmiş· 
tir. o.tand'de bir düşınn deniz 
tayyaresi havalanırken tahıip ve 
limandaki &'eınilere hücum edılmiş· 
tir. B.r iaşe &'eınisi yakılın ş diğer 

1 
bir iaşe gemisi de huua uğratıl. 

mıştır. Bir bava müdafaa reınisi 
keza ba•ara uğratılmıştır. 

Ş ,, hu· ır yarım adası ıçıkların
da düjmıoın küçük bir petrol ır• 
mi .i yakılm•ştır. Bu harekattan bil· 
tün tayyarelerimiz üslerine dönmüş• 
leroi• , 1 

Lnndra 10 (u) - Hava ve 
dah ıi eınniytt nezardlerinin bu 
sabahki tebli(i: . . _ 

Goçtn i•Ce münlerıd bır duş. 
m•n tayyaıe>i lr riltuen·n Genup 
bıtmoda bir yere bombalar atmış· 
tır. B r kıç ikame1 riıh huara uğ· 
ram ·ş ve bir hç kişi hafifce yara· 
laoın•ştır. Kayde deter başka b .r 

ıoy olmam 9tır. 

Mrs~ova : 10 ( •. a. ) - Roy· 
ttrin hu.u•i muhıb;ri bilrliriyor: 

K,.a,oıya razetesTnin Briy•nı· 
k••n .Jdıtı en ıon t•lrrafa aC>·e, 
Al ..ıanl•rın Sovy•t ordolarının ba .. 
tı k11m1nda ç..,vrif111İt olan ftft IOD 

hedeflerinin ö11üne f Pçilm;ş•ir. 
Sovvet hıva •uvotlor'n'n ve 

topço•unun paılak faaliyetleri, Sav. 
yetlerin muntazam bir müdılaa.yı 
devam ottirmolerine imUa vermış• 
tir. ı\l•n.n terakkiıi deva"' ediyor: 
fakat ı\laıanlar ilerlerken kendı 
öıü vırınları üzerinden ıeçmekte
dirler. 

Berlin. • .a. - Almın tebliii: 

Askeri Vaziyet 

1 Almart askerlerinin bir 
L Ra' şt!Tı•İntt tİ•İşİ 

Rus msı kez cephesinde 

Açılan 

gedik500 
kilometre 

Azak denizi, Sriıan•k vs Vi· 
yazma Y• k nlamıdı çevı i'miş olan 
dOşman kuvvetleri dünkü &'ÜD da-

1 h• •ivıde ııkıstırı'ııuştı•. Bundan 
1 b•şk~ c•p'ı•nin merkezintle •Çil · 

ğımız 500 kilnm•tre ırenişlijinde . 
l'•dilı: do,.aya dojıq doriol .. tiı ıı . 
mit.fir. 

Eh•mmiy•tli b i r demiryoln 
kavş•iı olan Orel 3 illtlefrinden
beri elimizdedir. 

Lenlnrradın yakınında dOıma• 
nın tanklarla y•pt • ğı ç k · ı teşeb· 
bü•ü piltkürtülmü,tilr. Molu ve 
Ô .el adalarının işgali için yapılan 
muhırebelerd•1 şi 11,ti hınamlanın 
bo .. plara &'ör.,, l '253 l e•ir 161 
top ve müteaddid tank alınmııtır. 

f Devamı dôrdüncüdt! J 

Alman • Rus harbi
nin son taarruzları 

Almanlarca böyle addedilen harekat Sov
yetler Birliği ordularının tamamen orta. 
dan ~~asını istihdaf etmektedir. 

Almanların doin ~·p~uind•2 neticesinde Wi1asın• civarında olunabilir. Bu sabtple yn~arıdıkl 
ve bilhusa merkez lotırsınd•, müteaddıt S ıvyet ordularının ibı- büyük ırup ha i ıde sarılın ordu· 
llictoş•indtn itıbaren bışladıkierı ta "d 1 orek esir ve iınba edılaıets ların i •Hn ıayıaı en az bir milyoa 
büyQk yarma ve ıarını harp hare• b•şlaodıklarını rün Yazmıştık Her olmak icab•der. 
ketleıinden maksat kıştan ev,el oe lı.adar Ana inin AJ •Dil müteıd · tıu l•enni kumanda.,nde\i cenup 
Ruı mubırebe cepbuini yıkmak did kolo•dulardan hoh•ettiyoe de R., orduları &'•npunun artıkları 
olduğu muhakkaktır. Bu makut, Alman tebliıri wiyasına'da çevri • da ıon şidJct i dubeıi Aıak de. 
Alman aıkeıi kuvvetlerioinin baı· leolerin müteaddıd Sovyet ordula· niıi şimalinde Melitopol aavaşında 
buğu sıfat.le H.tler taraf.odan 2 rı oludklar.nı hıhib etmiıtir. yiyerek Almanlar bur•.da 6 7 Rus 
11.teşrinırünü Al- _ YAZAN tilmenl muhısara 
ının askerlerine 1 1 etmişlerd ;r. Ka· 

teblii' ve ı.kaı EmekliGeneralH.Emir Erki/et çıbilen . Sovyet 
ınat~uah ancak kuvvetlerı R~ıtov 
'mıii tevdi oluoan heyaııoamede Ondan ıoıra Brıyansk'da a ,- istikametinde takip olunduin içia 1
' k • 1 i tir rıea 3 Sovyet ordosunun Ç•Vı ilJi. M . I Al I 

1
. a~ı ça soy em ı ı uıapn man arın c ın• ıeç. 

F ·ı k" dü e•rolonan fevkıl· fi tebliğ olunınnıtnr. Ruslar Oral . t' ı va ı o n 'il nuı 1r. 
ide A\man ve haıta Sovyet teb· mevkii ıi tabliye ettiklerioi bildikleri y k d H 

1
_ I 

1 - • b b' 1 · b h a 10 a .,,.o etrafında da fiğ' erinden anlıyoruz ki !men ııo ü ne fı'Ote a ısme• z ıu o an ıın a mu ı 

ı. d , . k d reheıini. şü uulü pek büyü~tür. Berlin da a1ni i'ıata ve çevirme hareke · 
cenubundan Aza" eoızına a ar ti beklenebilir ve ba suretle Sov· 
uzanan Sovyet muharebe cepheıi askeri ınahliUeıi Briyansk ve Vıyasına· LalL. 

y•t cenup orduları ortadan " • merkezde tamımile ve derin bir da çevrilıniı olan iki büyük Sov· 
•u·ette yarılmış, ve diğer k•s ın· 
14' da boıularak umu11i bir Sov· 
vet ricali başlamıştır. Mut.ovanın 
tah'iye edilm•te başlandığ ı da ve
rilen haberler cQaılesinde ıdir. 

Al aan ş;ınal ordular &'•upunu'l 
2 ilkteşrindoo iıihareo teri ve şid· 
doıli yarma ve bata hareketleri 

yet ırupuoun kuvvvctioi 60 70 
tü.ııen yani 5 6 ordu hbaıin edi · 
yorlar. 

Tiaıoçenkn orduları l>i buçuk 
aydanbeıi takviye edildi.leıi hal· 
de m11harebtlerle fula y•p•anma· 
mış oldııklarıodan burada ki k t •lar 
dolıwı aıevcallu l.ıs: ve kabal 

mış olnr. 

60 70 fırkuı i ııha ve esir 

ed:lmek üzere bulunan merkH 

s~vyet orduları da yllzde 80 dere 
cede yok edilmiı farzolaoıbillr ve 
Ti.11uçenko'oao eliod. kalabileıı 

( D.wıau ilfiMilÜ) 

Ruzvelte göre 

Hitler 
zaferi 

kazanırsa 
Amerika, pnlıolıya mol 
olacak talıtipka, bir 
muharebe g"ptnak :ıa• 
turetinde kalacaktır. 

"bitaraflık 
kanunu 

değiştirilmeli,, .. 
- V şinıton 10 (a.a )- ÔJüoç 
vorıne ve kiralama - proğramıoa 
röre, A<11erikanın lnfilt.,eye yap· 
ını' oldoio maddi yardımın öden· 
ınesi için lariltere ile l'Ö;üş nelor 
pek çok ilerlemiştir. 
D.ğer taraftan Ruzvelt, ödDoç 

verl'.D• ve k.iralaaıa protraauoa 
yabancı memleketlerin ,.lstifad• 
şertlarını ıoren ayın azuıadan 

Coınhurreisi Vandanber&''• verdi· 
ii cevapta demiştir ki: 

c- Ba müzakere Amerika 
ve lnriltere de aynızaınanda ya 
p•lmaktadır. Anl•,manın es111 ha· 
zırlaom•şhr. l rl'iliı hükOmeti buo 
l.ıı tetkik etmelı.tedir.• 

Vışirg!on 10 (a. a.) - Ruz• 
veli, bitaraflık kanununun ilruı 
h•klunda koo&'reye rönderoili 
mes1j1a, A"llerikada ilk hihrallık 
lı:anonnnun 1935 de kabul •· 
dilditini ve 1939 bitaraflık kano 
nunun iıe dünyaya tahakküm için 

yapılan N ızi teşebbü•ünün h•ki
ki eh•mıniyetini A aerikanın kav• 

riyaıuadığı bir zaın•n-ia kabul e · 
dilmiş oldağnnu ve ba h orp yıl• 

farında biç bir v •kit aütüncede 

bitaraf ve Hitler lr.urbaola•m"• 
mukadderatına llkıyt kalına•İo 
yac•fıoı ve mütecaıvizlerla zat• 
riuden ne ıribi neticeler ç • lı:acı 

tının öğrenilditini ve ı.uııun için 

\merilıaa milletinin, faşist teb · 
ı lı:esine karşı ı.ti aarette mOcadele 

eden milletlere yardım yolıında 

ehemmiyetli ve pohalıya mal olan 
tedbirleri aldıjını ıöylemif ve fÖY• 
o demiştir: 

Kool're ve miUet tarafından 
ıç•kca tayin ed.len siyuetin icrasın 

la bükOıuet hiç bir ıeyi durdurma• 

na!ıdır. Ve bunun için biterallık 

<aDUDUDDD dtğ :ştlrilmeıi lizım l'•l 

ı•ı;aı miidrilc boluomalıyız. Hitl .. 
•ıo askeri pilinları zaferle netice· 
ı enine biz Aaıerikalılar kendi var

ııR-ı ınııın müdahası için Ruıyadı 

'•ıryan eden muharebe kadar bı

•alıya mal olacak tahriplı.lr b r mu· 
ıarebe yapmak zarureıınde lr.ala 
..:ajız.. » 

Mr. Rnzvoh'h ba m~t j ı ve•İ 
lir veıilınez derlıal harekele l'eçen 

eks•riyet ti terleri ''"'' ve mü• 
meııilter meclıı1etİ '•e, tıcaret ~· 
milerinin >i · ıblaaı::naıına manı o. 
lan bi lar f ık kaouou ınaddos•oin 
tiJılı b.lı.kında tekLflor yrpınışlor 
dır. 

Bu ttklifler, milli fevkalide 
vuiyet devreıl zarfında, Ame•i 

k•n ticaret l'eınileri ı. ıill 1landı 
rılınaaı hak unda re11e oe1' ~iyet 
varılmesioi istemektadir. Teklif 
ler, iyaıı meclisine ltan hariciv• 
ençümoni r İs• Mr. Bloom tara· 
f•nda" veril ·ı i 1tir. 

lık okull•r hl'1'1•J• 
ltl•rl için J•Pll•n 

teberrul•r 
Çocuk Esir l'•m•, Maarif C•• 

mi yeti ve ilk ok nUarın yardım ifl.rla• 

aarledilınek üzere hayır sever va• 

tan<laşlarıınızın yap.nakta olJakla• 
rı teberrular devam etmekteok. 

Ojn yap ılan teherralar ı• lım 
Tüccar Coıç LOtfalbh SOO, 

Alber Diyap 200, Ahmet T~~ 
Güvenç 125, Fabrikatör Abıdm 
Rıınazeooğlu 100, Nedim Ko .. cr• 
otlu 100, Y•ko Beny•ş 100, s .. 
lamon G;todo ~O, MeboUOI Y•tlıcr 
,O, Y ako .Beıryq otaUarı 50, AU 

Koll•1eker 40, Aais: Naci 2S, Meı.
••t Ş•ıoıaz 20, Mıbınet Nen• 
20, Vıt&IU iJMııui 10 lir1r 
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MıUıesseseDeırDmB22fi ___ ,-HARP NOTLARIJ--

Günde 24000 
metre Bez do
kuyan Fabrika 

Münakalat ve Maliye Vekillerinin tetkikleri - -~--------1 

Katır geçmiyen yollarda 
otomobille 100 Km. sürat! 

Bu yıl 67 kaza ve nahiye mer
kezinde posta ve telgraf 

merkezi açılacak 

Moskova üze
rindeki tehlike 
Vaziyet vahimd'r 

----
G •Ç•n sone yazında Somme 

vadisinde, Fran•a harbi ya· 

müth'ş bir ik ı bat beklemektedir. 
Eter barit üıerinde askeri duru• 
mu göıden g•çirecek olnruk, 
Sovyet merkezinin aşağıdan yuka
rıya miihim bir cead .. re bas~1ıt al· 
tında bulu1ıiuğunu görürüz. S •V· 

yeller dün Ô ·ol şehrini tahliye et. 
tiklerini bıldirmislorıii·. Ôrel, 0<& 
n•hri üzoriode 80 000 nüfu,lu bir 

pıldıirı zıuııan " vaziyet ciddi fa• hububat, koyun. 1anayi şeb•idir vo 
kat vahim deiildir 1" diyorlardı. Rusların müstahem m wkilerinden 
Şimii M<>skova üzerine hücnuların biriıiir. Bura" 1561 ıenb•ri mub· 
çok şiddetlendiıi'i bir an -la. l 1giliz0 telif i•lililara hrıı tahkim' olun· 

Çukurova Çırçır, iplik 've Doku
ma fabrikasında bir saat 10 -

lor, işin ciddiy•t nden baha•tmo · muştur. Şi ndi Ôrel'in düşueıi, da• 
den vahim oldutunu •Ö•l•nıekto• hl •s•ıi'•ıi~ bulu1on Kursk'uo üzo· 

aoker ve 5.•)00 - - olacalc ve Hır 
dirler. 2 milyon 1 y A z A N - rine do bir baokı 

tankla y~pılan Mümtaz F. Fenik kul'un. üstüne ş~ -
e. Şadi Ellyefil 

Beni fabrikaya götüren 
arabanın sürücüsü ondan 
bahsederken " yemesini , 
içmesini bılen, fakir faka· 

·ra doyurmasını, hagıe hiz 
met etmesini seven bir 
zengin ,, diyor. 

F<1brikoda 19432 iğ, 
256 tezgah var. Piyasadan 
senede 3,100000, kıla pa· 
mak alınıyor. Fabrikanın 
yıllık satış cirosu 4 mil" 
yon liradır. 

---
933 de fabrikanın tevsiioe 

başlanıldı. 400 bevgirlik bir gaıo• 
jenle 600 beygrlilc su tribünü te. 
tesisatı yapıldı. Bu tesi•atla 
birlii<te 6464 ifliik bir iplit.hı· 
ne ve 100 tezgahlık bir dokuma· 
hane ve boyabme kuru!Ju. 

938 sentsinde ikinci tevsiat 
yapıldı. Fabrikaya 7576 iğ 160 
teıgih ilôve edildi. 

Bugün fabrikada 19432 ıg, 
256 jşler vaıiyette tezgih vardır. 

lslihsalat 

muazzam bır ta· - oaldtn çöken ağır 
arruz ~arş1s1nda, aıtık. M..1skova hk ıkı mı1ıi ıe ç kacaktır. 
için tehlıke yJktur, denemer. s~v
yetfer Birlıtı merkezi birk-ç taraf. 
hn sarılm ş gibidir. Hatta oarılmıı 
değil, belki Viazma gı bi bölgeler· 
de Ruı kuvetferi ciddi bir imha 
tehdıdi altına g rıniştir. OJnkü Al · 
ma~ tebliğine rö ·e, Mı.>sko"a'oın 
173 kılometre batısında bu'unan 
Vıaz:na'da, Sovyet teılı:•lleri urıl
mrş vaziyettedir. Merkezde Brianıl< 
k1'mında üç Sovyot ordu1u tam0 • 

miyle kuıatılm•ştır. Bu tebliğ', Ma· 
r.şal Tımoç•nko'oun Sovy.ı c•p• 
hesindo tam vo verimle çalışabilo· 
celc ordnlarıoı da loda etmiş ol• 
dujuou h •her vermektedir. 

Alman 

ş·male rloğru 

f •kat, Ôrol 'i alan Almanların taz• 
yıklar nı biıbusa şimale Kalu· 

g •'ya ve Taula'ya do(ru art.rdık· 
ları h • br r verilme~ tedir. 

Mvs'<ova')ı saran yarım ç•m· 
bor aı•ğıdan yoklfıya d~ğru kalk. 
maktadır. Almanlar şimdiaen (\ıtos• 

kova endü•tri mıotakaaına rirmiı 
bulunuyorlar. 

1 I< h•def olan Toula 153 000 
nülu•lu büıülc bir do nir encıüıtri•i 
Ş•hridir, Gene mü tahkem bir mov• 
ki olan Toula,da on yedinci asır. 
danberi silah endüıtrhi ileı lemiı
tir , 

F•brıkıda normal zamanlardı 

gün de 1100 pıket İplık ve ?.4 bin 
motre bez yapılmak!Adır. 

Taı .u•un tozu , bıklava!I ka · Amele mılı.darı 1400. 1700 
taarruzunun 

istikameti 
E 'elco demirciler maballeıi 

denilen yertle •enede 240 arke• 
bür y~pılırdı Büyük Petro bora• 
da harp endOstri•İ f•bıikaları kur. 
muı ve bunlar ıovyetler ıaınarııu• 
da d•hı ço"c ır•nişletilmiştir' 

dar me~burdur. Ayram. lr.adar be• arumda, g•ce ve gündüz 24 saat. 
yaz detılse de, ıiyab bir •lbiaeyi Jile postalar halinde ı.halüf eder. 
ak'a çevirecek kadar hünerlidir. Bu Amelenin yüzde altmışı kadın, A imanlar, bu taarruzu şöyle 
toz d•ryasından tertem iz geçmek yüzde kırkı erkektir. yapmışlardır: Bir tıraftın 
de, gıl.b• ' fabrikatör Şadı Etiyeşil· Amelen! J aldığı ücret 70 lcu Sofya elçimiz hakkında Yüksek okullar tedris• Timoçenlto ordul .. iyle Voroşilol 
den başkas:na muhaldır. ruştan 4 buçuk liraya kadardır. ordularının, daha cenupta iıe gene 

Ônü:nden yeni bir toz dalğuı Günde 18rfedilen pamuk mile· yanlıt bir haber tında kullanılan ter imler Timoçeı.ko ordulariyle Budienni 
kıldıran otomobi in arkasından ara· darı 10 . 12 bin kilodur. lr.urulmuş Ankara lO [a. a.] - Bu~Ün· Ankara 10 - Yüksek okul. ordularının birb'r'n• bağlandıkhrı 

kü razetelerin bi kısmında, EJir- 1 d ı.· d • 1 · R k J bacıya soruyorum: olarak kuvvei muharrekeıi 1350 ar a ı le rıutta kullanılan terim· yer ere yanı o uvet erinin mal 
ne muhabirlerinin verdikleri malO· ı - Kimdi• bu zat? beyğirdir. ler h•klunda hor su'>e alakadar salların• hücııın etmiş •r, ve b •ıra. 

Ş d. E "' l B . I mata istinaden Sofya Orta elçimiz 1 d • • · b' l · ı d' z - ı 1 . ıy•ş ' ayım, ışte Senelı'k ı'ma At·. olduğu kısımlar üzerinde ll)rı ayrı ar an ıç•rı gıre 1 mrş er ır at•n 

Almlmlar Toula'ya doğ·u iler
lemekle, aynı zamanda sovyet •n• 
dü•hİ•ine karşı da büyüle bir dar• 
be haz rlamalr.tadırlar. 

Cenupta 
b. b'b' Cl Şevki Berker'in vtfatına dair bir d y · ı f d ş~ gö• düğü ı•üz •nanın sa ı ı.. -- - - lelkikl•r y•pmaktadır. Bu su,.tle yukar • ıroşı o or u•u . aşağıda 

Binaya bakıyornm. Arabacıya 940 seneıi heıablarına göre, haber intişar etmiıtir. Memnuniyet• b 1 Bu lierni orduıu daha evel hareket• c •nuph da yaziv•t Ruslar İçin 
le ög" reodiO.itıize aöre bu h•berin azırlanacalc çedvellor ·lanbulda· b' d' Al 1 

man11111am ve e•· ı YAZAN 6 5 milyon melr.• • • k' b f siz bir hale kondu~nndan bu dir· gene V• ım ır. man ar katıyen asıl ve esası yoktur. Ş•vkl 1 •ş akülıe aralarında tetkik 
k.1, ... 0 ; yapının _ bez ve 3l0 bın edec•klı rJı' r. soklerin arasınd•n d, hı lr.ol•y İÇ•· evvelce de tahm'n etı i{imiz g:ı,; ' B •• •• J L Btrker aıb~at ve afiydte olorak ~ 
mimari tarzını bir 1Ne1· at og" urt en pu.3et ipliktir: Sofya'da vazıleıioe devam etmek· Bundan sonra trr'nılor daha ri akmak kıb ' l olmuş•or. işte bun. şimalde H,,kol'a doğru ilerleyip 
azıcu. Blll•ma 9 8 ıeouınde teJir. dan •onradır ki, biri BrinS<'ta, di· soor• yelpaze ş•klinde •Ş •tı do&"· 
sam, bu ba· 3 ,5 milyon met· Tak&llere de !~atik geniş mikyasta bir tttkiır.e tihi tu ğeri Vıaznıa'da olmak üzere iki rıı kovrılao M•car ve R ımen ku. 
k msız k a s a b a d a, za· re bez, 2ô0 .bin paket iplik imal verildi tulacak, diğer yühek okulların büvülc muhueb• başlamıştır. Al· v•tleriyle b•ıi'laomışlar ve 9 uncu 
manın biiyük serdarı Aotuvandao edilmiıtir. 939 da bu rakam 5,5 d I O haurladıkları da kar•ıla•tuılarak manların tuttukları ha•eket ı.rzma R" ordaıuoun rical yolunu kes• Vilayetce temin e i eo to- • • 
kalmış bir saray zannedecti:İm~ milyon bez, 280 bin pakt:t iplık büt 1l~tikleriod~o bir k1ım1, dUo arelarında ahenk teıiti için birleş- ba"<ılaca'<. ola"S'l, ilk. g-tyeleıi der.. miş1~rdir • 

B raz daha ilerli)oruz. idi, Pıya•adan aenede 3.lô0,000 moattal yaziyelte kalan tokıi era· tirilecellir. Bu çalışmaların unun. hal Mo<kovayı almalr. d•ğil, belki Buraia da büyük bir imha 

Bahçuiode çocuk ç•alıkları pamuk ahnır.Stnelilr. Hlış cirosu 4 balarına tovzi edil<Di• ve arabalar d • I D K bir nalbant kıs~acı gi'>i1 Timo •çe • mulı • rebui ol111a'<tadır. Kurtulabi. 
• d M il T • a t•rım •r ,1 urumonuu tetki· 

ko•a•an bir ille mektebin Jevhas ot 
1 

milyon lira ır. amu eri iirlı.iye- ,·.ıem•g· e ba•l•m• •tır. ko ordolarını hi yandan 11 koı•k, l•n Ro1sların bir k11mı Don nth•i· 
• • f • • • kinden geçirilectlı.ıir. okuyorum: c Sıdık Eııyeşil lıkoku· nio her tara ına ıevekedilir. ____ ....,....,...., ..... ...,.,..--...,.. ve arada tzoıelc olmuıtur. Anc•I< nin arzında bulunan Roıtov'a d i· 

ıu ,. • Mektebi yaptıran bu zat da I fcfmaf kısım: bir kol üzerine inşa edilmiş ıu Avrupa ile demlryolu bu •dan sonradır ki M ıskova'oın ru çekilm•k•edir. A
1
manlar Aıak 

Bay Şıdinia babası imiş.. triblinünden iıt !.de edıHiiioden 1 kapılarına yaoa~ılacakı.r. uhilinde R ,.t,,v'a 100 lcılomeıro 
Aob1cıya tekrar saruıo•u111: Fabrıkanın, bır reviri ve bu- günde fabrikada ancak 6 ton kö- mUnakalltı Viazma'da meı.fede bulunan M•ıİ>upol lima· 
- Çokmu zenıin bu zat ? tanesi, gençlik knlübu,1abuı, kan· mür ya1'ılmaktadır. İstanbul : 10 ( a. a. ) - Av. nına varmışla•d r. Ôyle . nlaş•lıvor 
- Ne diyorsun-diyor-ztn• tıni, itfaiye teıl<ilitı vardır. Fabri.ada d kkati çek•n dairelerden rups ilo münakalatın daha salim - -- k, şimalden i ıen ku•etler, Dınetz 

A lmon tebliği Viazma'daki 
ain de, l,•fmı, ama yemetini, içme. .•. bir kısını da atelyelertdir.Harp dolayı. bir ş•kil h yıpıl.,,osını teınin için h •va1101 temizliyerek ve bu n•h· • savaş hakkında f.zla tal.i· 
ıini bilen, falı.ir fukara doyurması · F ıbrikanın, gözde elemanların· ıiyle ae(emeyen malı.ine parçalarını, evelce Yunan demirvolları idaresi R 1İ 1 •• h İ ıİ takip ederek R •llov'a e )it vermemelr.tedir o.ı.r bu Ç•V· 
0•1 hayre hizmet etmesini seven bir dan B. Murat Erenle fabrı·. fabrika kendi imal etmelr.tedir. Dôş. tarafından işl·tilen U<uokö,>rü - dotru ilorleoıekte iirler. B• vazi. re le daha sıkı miil ıha yapuıılar 
z•ngin. itayı gez'yoruz. liler, p'sloolar dü~ümbaoede dükü Karaa<>aç aras ndaki 33 ve Kara• v•tıe mııh1'ara altıa. alınaı 7 8 • !.icat gene dayınaoıamış 1ardır. H1· 

Arabacıya, onun fabrikasına Bir taraftan b\lya halı'nde ae· lüp imalıit'ıan~lode işlenip meyda. ağaç ile Sivilir grat ara.,ndaki 34 R IS ıü.,,eninio S ·a i ıo'd ı bu anma• 
e k d rp bili devam etılıine göre, Al. 

çekmesini söyliyoram. . • len pamuğun öbür taraftan bez ve na çıkarılma •a ır. lr.ilometrelik hattın D•vlet Domir· ıı çok muht•mel lir. Azak oahılle-
d 

htı I b Bunun için fabrika halihazır m•n ÖncülHinin M Hkov.'ya 175 · . Al I 1. Fabrika yolun a, genç, 1 • ip ik alinde •ıkııı ba• cö .ıdu"rücü yolları idareıince işl•t lmesi karar• rının ma• •r n e ıoe geçnıeı;, 
1 

lr. 1 y • VUİ~etin uzamaaı endişesinden U· kilometreden de dih l fazla yak. 
yar, çoluk, çJcu~, kadın ar, ız ar. bir sürıtle tecelli ediyor. Hele zı'·tır. F•brilr.a kendi suyu ve l>ştırılmı,tı . Bu k111mda bu'unın 1 k h b ~i.,di Kırım'ı kendi kendisine düş· • •ştı ları ta min oluna ifir. Şimdi b K 

Soruyorum: binlerce makinenin ba•ıoda aenç kendi ya<>ı ile kavrulmalı.tadır. P.tyon, Neaore•ha, Urlu ve DMa m•ğ• mec ur edecektir. •rım'da· ? • • • M->ı'<ova'oın it.ibeti ne olacaktır? 
- Bunlar nereye gidiyor lr.öylü kızları ve bu kızların oto· • * • iıta•yonlarının Dovlet O •miryolla· ki lr.uv.tlerin l ;, ç•kış y •puaları· 

Ro•l ırın buras n• açı it şehir ilin · k 
- F•brikaya çahş'llaya" malik hareketlerinin aaatlerce ıey• Bulunduğa yerde büyüle bir İ• rı iddfeıinoe testi nine ba•landıöı na 1 u in yoktur. Çüokü Kırım'ın 

• • A ttmelerino ve Parİ• gibi Alman• k Al ı 
Ve düıüomtğe varıyorum: rine do•ulmay'>r. ve ı'stıbsal bayatı yaratan Ç·ıkuro. haber verilmeltedir. O O.er taraf· •p19ı maı a"n e İ ıde · ir ve bu 

J • ların tllerioe bırakmalarına İm~ln k 
işte Milli Korunma kanurunuu Fabrikanın kavvei mubarrike. ma Çor•ır ipli~ ve dokuma fabrika. tan iki demir köprünün de veni· •pı ancak 4 kilometre g•nişli-

ı h 
1 

, yolı.tar. Çüüü Rot lr.arekteri buaa - d l 
yarattıtı yeni bir iş ve iıtıbsa ,. sinin mühim bir kısmını su temin ••ı fabrikalarımız İçin Örnek bir den ioşısıoa başlanılmış bu:uomak· müta;t deıi"ildir, gun e o •D Perekop gtçidi lir. 
yatı .. Türle köılüsü, artık yalnız ec.I or. Berdan çayıod•o alınan müesseıedir. tadır. O halde bu koca pbri de ( Devamı üçüncüde) 

tarla91nın malı ve esiri deiildir. ======================================================================= .. ç.pasını çapalayıp tohumuna elt. 
ti1<teo sonra bütüa aene eli böi
ründo beldiyen mütevekkil ve miı· 
kin reocber tarıbe karıımak üıe· 

redir. 
Tarlada işini bitirdimi, lab•i· 

kaya; fabrikadan yine tı~la!a ~e 
bö lece bütün bir sene koylu ıs· 
tıh~alde ve imalde mılli geliıio 
her branşında rol oynamaktadır. 

1.' adamı m••• başında ~abok 
belli olur. iktidar ve ırade

nin metodlaştırdriı çalışma tarzı, 
konuıuıta. emir va. şte, ellerde 
ve en kiiçük hareketlerde te24hür 

eder. 
Çukorova, Çırç,., iplilc ve do· 

koma fabrikası Müiürü B. Şadi E.Ji· 
y•~il'ı dah~ ilk balcııta bu tezahür 
içinde &Ördüm. 

Konuştu,tan ıonra, anladım 
ki, fabrika.sının kuvvei muh.arrikesi 
makine dairuindeki 1350 beygirlik 
oıolÖrilnde d•gil, bu aksiyon ad•
mıoın kafasındadır. 

Fabrikanın bugüokü ve dün 
ltü durumu hakkında malOmatını 
• ettig· in:ı zam;,,n sual sormama 

rıca • . 
dahi imlr.lln b"akmadan benı ute-
dij>imdeo fazla bilgiy~ kısa bir za· 
mıodı kavı>ş ' oruverdı: 
. _ 926 senesinde Sıdık Paşa 

Kara M ebmet zadeler Kollektif ve , 
irkti Q!mile kurulan müeaseseaın ! zaman 5392 iğlik bir iplikhaoesi 

ve 80 Çırçır vo bir de pamıık pre 

., .. ; vıırdı. 
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il =====,, Graf Fon Şpe'nln aon gUnlerl 

Hans Stiman eoıiişo İl• tit,.di Ora· 
da\.i adamlar em·n, kendi lerine jtÜv~ri e• 
c•k kimselerdi. Ancak, oradan h ft•l•r 
b •ili aylar geçıni,•i. Gözetleme vazife'. 
ıiodo bıılun•nlara tabii Slyılabilecek bir 
gevşe~ li• gelmiş olabi irdİ. 

• Kendi,; dünya ile alllkaaını k'smiı 
vazıyetıe idi. 

Acaba işler hazırlanın proğram mu· 
cibince ve yolunda cerey•n etmişııi idi? .. 

B~ düşünceleri kafasından ıilkip at
mak luzıı.munu duydu, şimdi hareket za• 
ınanı de~i, h•yalata kapılmak zamanı de
ğil" Harekete geçmek için bir karar 
vermesi lbıaıdı: Fazla duman çıkarmak 
için y•ı çalt ç•rpı mı yako:ıalı, yoksa ge· 
ceyi bekleyortk alev çılr.aran kuru dallar 

mı yakmalı idi? 
Birinci ş•kı tercih ederse m•rakla 

koşun gelecek Tri•taolılara verebilec•k 
ma~ul bir cevap bulam•yacaklı. Halbuki 
geceleyin alet yakarsa Ttistanlılar gelıo 
bile verec•ği cevap bulunacaktı. Geç 
k.ald•~ı.nı ."•nmalı: için ıt•ş yıktığını ıöy· 
lıyebılırdı. Fekat, bu takdirde akşamı 
bcklemeti li~ımdı ve "Yanaşılmaz,. da· 
kil•re ancak bir kaç ıaat kazaodırahile
cekti. 

Ortaya büyülr. bir fikir atmış olan 
Hant Stiman bu fikrin tatbikatında ken· 
disine mütevazi bir rol ayırmıştı' Triıhn· 

lılırııı "Y ıaaıılmaz,, a Jitmıletilll ıa111I 

olmak, bu mümkün olaması• ark•doşla. 
rıo• bir lı.aç ıaat evvelden lıi haber ver· 
mele ... 

Anversll Han< Stiuan i•mİ tama111iy0 

I• nyJurma idi. H•k•ki itıni Li.tendi, •· 
nası ve babası Alman, ecJadt Pru.yalı 
idi. 

Alman bahriyesinde teimendi. Müto. 
vazı, temayliz etmemiş, hkat fena notu· 
da olmayan bir ıubaydı. Li dn o bir şey
ler yopmı lc. nazarı dikkati celbetmek, 
imirlerioin gôzüoo rirmek arzusunda idi. 

Fevkalidd şeyler arzusunda, ancak 
bu fevkalide şeyi tayin edemez vaıiyet• 
teyken bir gün tesadüf i:ndadına yetişti. 
B•h· iye nezarttl kütüphanesinde toaadü· 
fen eline ald ğı incecik bir cilJ diır.kati · 
nı ç•k ti. 

Bu bir lngiliz p•p••ının karısını~ ha· 
tıraları idi ve Ruz Anni R?cerıin batıra· 
ları iımi i ttşımakta i Ji. P•p•s ve yarısı 
mi•yoner s f .tı ile Td•tanda Kunba ada
sına g:tmişlor ve orada üç sene kalaııı· 
lardı. 

Kari Litteu böyle bir adanın mevcu• 

diyetinden h1berdar deği 'di demtzte do 
fazla erkekligi yoktu. Bildiii bu adanın 
dll•ya yüzünde meıkOo mıntakalara en 
uza!< toprak parçası oldnğundaa ibaretti. 
Hatıraları merakla o~udu. 

Bulduıi'a fikri iıte bu hatıralara borç· 

lu idi. Fikir, bit &iilt dJrap darurkoıı. lı.a· 

fasın•n içinde bir ~i 11ş•k gibi çaktı. 
Ş mdi, bu f,k·io tatbik•tına g•çınek 

aırası gelmişti, Bir ay mü ldetlo Alnıan 

dooanmuı başkumandanından bir müli· 

kat temin etmeye utraşlı ve oihay•t a
miral Rıedorle bir teltiı esnasında baş 
bışa üç dakika kalaı•ya muvaffak ol· 
do, 

Bu liç daHkada Kari L=st•n donan• 
ma başkumandanını k•ndi•ıni kabul el· 
meye ikaa etmişti. Ona •öılediği ıu 
idi: 

- Bir korsan zırhlıya cenubi Atlan. 
tiğe hiki o olın•k i.ııkiıını temin edecek 
bir fi<rim v.ı I. 

Ü; kinı•nusani J939 da ami .. I R•e. 
der, Kari .iıteoi Berıi ıde bab•iye ona. 
retind•ki büro•unda kabul elti. Teğmen 
hararetle fikrini izah ve müd.faa elli: 

- Modern bir z rh ıoın li unlara 
uğramadan uzun bir müddet açık deniz· 
de kalabılmeıi için ona ııııayi mahruk le· 
ll!in edilmeai lazımdır. Hu iş, verilecr.k 
randevulara göre, açık denizde ve mu• 
ıyyeo noktada zırhlı ile buluş•cak pet. 
rol gemileri ile do temin edilebi irıe de 
bunua büyült m•hzurları vardır. lngiliz 
donaomau denizlere hiki111dir, r odevu 
mahallinde beklerken lngıliz dooanmuı· 
nıo eline düşmek ihtimılı çoktu•. Bunrlan 
b•şka randevuya giden petrol gemi•ioin 
yolda tHadiifeıı. bit loailız hll'b ı•ıaiıi 

tarafından bat rılmuı ve onu btkleyen 
zırhlının mah ·ukabız k.lmaoı ihtimali de 
düşünülmelidir. 

ş~ halde benim fihime röre yapıl .. 
cak iş şad ur. Mu •yyen bir yer d" mayi 
m•hruk deposu teıis etmek .. Petrol g .. 
mil•ri bu d•p ıları imi i.n buldukları ıa• 
man doldururlor. Z rblı da istodiiı za• 
man oraya riderek ihtiyacın. göre pet• 
rol alır~ 

Amiral ıorduı 
- D•mek 1&bit bir depo teklif edi

yorsunuz? 
- Evd. 
Amiral acı acı giilümswi. Bi.,at 

kendi·İ de bu çıreyi düıünm•miı d•ğildi, 
Yazıhano•ini ı lir duvarını ba,ı-.aşa kap· 
lıyan mu ızzanı bit h ıriıaıia c•nubl A tıe• 
rikanın, Alrikaoın m•) i m•b ok alma ta 
mliıait telakki edıloce< bütüo li aanlan 
kırmızı ile nolıtalaomııtı. Bu baıilayı İfl• 
ret ederek 

- D•d'ğim'z gibi yıpnnlc 914 bari· 
ta•ını tek·arlnııt oluruz; zırblımızi logıl· 
ter•ye teolim etmek bundan farklı de
t idi•. 

Sıbit depo teoiı edilacrk bGtün fi, 
maolar iıte. Bunların ço~u ilk htoikte 
bert•r•f edilmek liıı.,.g lecok. Geriye 
ancak beı altı liman k.tır lı.i bunlar da 

( Dnamı ""' ) 
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HAR.İci HABERLER 
. Moskova üzerinde 

rindeki tehlike 
( Baıtruafı ikincide) 

Hitler'in nutku 

1 hataya karsı 3 savap 
-Yazan Sıra11 reldikçe ıö,lerim: Ben, daha ziyade zemin 

ve zamana, rünlük hadiselere oyron kitaplar oku· 
Refik maktan hazzederim. Şimdi de, kurtulaş bayramı rnil-
Helld nasebetiyle lstanbol üzerine yazılmıı ecnebi eserle· 

rını ıro•deo roçırmekteyim. Di<kat ettim, çok bilgiç rörüoenler bılo, 
ikide bir aptal fikirlere yer vermekten, pek cabılcesine bat4lara düş· 
moktoo kendilerini koruyamıyorlar. Moseli, ıittin tene şehrimizde yaşa• 
mış, dilımizi öironmiş, uzun tetkikler yapmış olduiu içın ••ki ibidele
rımiz bıkkındı en doj'ru malO.natı topladı&'• ıaMlan Goorres Younr 
ne dıyor, bili1or musunuz. Aynen şöyle : " Galata lı.ôprüsünden, yani 
Avrupayı A•yaya b•ilıy•n köp iiJen, l.taobul taraf.as doiru baktıj'ımız 
zaman oohrio ve Haliçteki ticaret faaliyetioin mubtoıem manzarasıyla 
karşılaşırsınız.,, Koca mü•taşrık o köprüyü il<İ ayrı kıh arasında kurul• 
maı zannetmektedir; aklınca F.11ioöoü, Aoadola yakasındadır, bir nevi 
o •• üda•d.r. 1 

Fal<at asıl tuhafı, bo toıkın ve aıkın hatayı iıliyen Younr, ayni 
eoeriade bize, bir kıtmı b•ç işitilmemit çok orjinal, hisli ve tatlı fıl..ra• 
lar nsır.lo.iiyor, Meseli, B'i••içiode, bir tarafa konmadan suya yakın, 
ıil ü halinde toliılı tolişlı ve aşağı yukarı koşuıan yelkovan knıları 
iç•n ıunu yazıyor : " Memlekette rivayet olunur ki, bunlar vaktiyle, 
kalyonlara zincirlerle batlı, yıllarca kürek mahkOmluj'u edenlerin ruh
larıdır; ıatırap içinde can vordMeri ayni yerlerde şi ndi ebedi b ir hare• 
ket ve hürriyet cozbısino kapılmıoıo zevkini sürüyorlar!,, Yine mubar· 
rir, meşhur eı•tiri bikiyede bahsi l"eçcn ., Argonot'Jar ıeferi0 ne ve 
•· Altıoyapaiı .. ya sö•il retirorok: ·• Bu yıpaiı Ankaranıo tıltik koçiıi· 
ni temsil etmektedir; zira tiftik y•p•j'ısı moıulolı.et için bir altın made· 

nidir.,. dem,ktedir. Birincid ı 'İr•no, ikincisi ilbacokirane olan bu fıkralara 
O•'D•nlı hrıhiae ait as . ısız, 1 •kat dikkato liyık bir rivayet de eklenmiı· 
tır. Fatih M ıb11od ile C•m ini yaptn m•mar arasında bır ibtilif çıkmış, 
iş mahkemeye düımüt ve kadı, i•i dıvac yı karşısına r•tirip bil• ümdor 
aleyhine ve mimar lthöne hüomünü verdikten ıonra padişahın ayatıoa 
kapanvak liıimatta bulunurken cübbe•inin altından yere bir h•nçer 
kaymıı. Pad ı•h sormuş: " Bu ne ?., Kadı porvaz,zca cevap vermiş: 
·' Şıyet Unuoun hü<müıe rıza röstermeıeydio seni vuracaktım. ı .. Fa· 
tib, knıaiının ar .. ıod• ridi du•an uf.it. lak•t ltoskio toborini röıterıniı 
ve demiı ki : " Ş ıyet ••n de boni bsksız yere beraet ottirtoydia bu 
nunla kafanı ikiye bôlecektiml,. 

Bir Jap~n ideali 1 
-, Geçenlerde , 

Y A Z A N bir J:pon ra· 

ABiDiN J z•tou, Alman· 
DA YER larla Rııılara 

artık dö•ilı· 

( Toe'dH ] 
ve Hind Okyanu•l•rında 1 riltere, 
H ,flında, hatta belki do Amerika• 
nın mi,.aslarına konar, 

Görülüyor ki bu J ıpon roze· 
lesi, p•k akıllıdır. ve J ponyayı 
pek koloylıkla ve zıhm•hi>eo ci· 
hangör bir devlet hal ıne retirmenin 
yolunu bulmuştur; fakat Almanya 
ile Sovyet Rusya, şimdi onun tav· 
sivelerine kulak a1acok ve bn Ja 
pon idealini tabak kuk ettirmere 
alışacak v•ziveıte ırörünmüyorlar. 

( Cumhurlyet'ten ) 
ç 

• 
Matbuat ve[ A lar 

B ler, Cler] 
Yazan 

CiHAD 
BABAN 

• 
{mkinı yoktur 

ki bir mem
leketin maarif 
cihazı fevkalade 

Japon yanın 
vaziyeti 
Moskova mu
harebesinin -neticesi anla--
tılm adı kça -değişmeyecek -V aıiırtoo, 10 ( a.a ) - Rus 

yadaki aıkeıt yoıiyot karşıııeda 
J ıpooyaoın battı hareketine bil · 
tün ıaahlillerdo büyük bir ehem· 
miyet atlodilmekted•r J ıponvadan 
ise bu buıulla hiç bir ıey 1ızma. 
malıtadır. iyi malOmat alan mab 
fillerin kanalına rörer J ıponlar 
Moskova mnhareboıioin neticesi 
kat'i olarak anlaş•lmad iı ve S >V· 
yel mukavemeti devam eyldıii 
müddetçe hi,; bir bareltotte bu 
luamıyacaklardır.Ô ıle alnaıılıyorki 

J •ponya halen Çiado meşruldür.Ve 
Ro1 dramı ıona ermeden yeni 
sorıril•eıtloro atılmıyacaktır. 

Birleşik Amerika, Avrupadalti 
vaziyetin inkişafını dikkatle takıp 
etmektedir Bununla beraber J, 
ponyanın on küçük bir hareketi 
Pasifikte dorb~I yeni bir vaziyet 
ibdaı edocektır •• Halen ne J ıpon• 
ya, ne de A ııerıka bıı vaziyetin 
çapak huıulüoil arzu etmometr.. 
tedirlor. 

Bir Alman denizaltısı 
batırıldı 

Landra, 10 ( a. a,) _ lnriliz 
bohriye nezaretinin teblir': 

Bir Alman denizaltısı, bir in. 
riliz balıkçı r•miıiyle yopt tı bir 
muharebe neticoıinde tttlim olmuş· 
tur, Bunu müteakip denizoltı batı• 
rılm ıtır. Balıkçı r•miıi 44 esirle 
C•belüttarıka relmiıtir. 

Timoçen· 
ko geri 
çekiliyor -Rus cephesirıdelti Al. 

man kuflfltıtleıi 2:.•0 
tümen 

Rusların cesareti 
kırılmadı 

Londra 10 (ı.a) - Alman ta· 
arruzonda düodenberi Moıkuva 
i11ikamotindo 20 mil kadar bir 
ilorilemo koydedilmişt!r. Muhtelif 
kaynaklardan relen haberlere fÖ· 
re, Macar, Fin, lıalyan ve Slovak 
kıhlarının Almanlara !ltihak etme· 
leri üzerine Alman ordusu Briyaoık 
ve Viyazma çovrolor!nde aded üı· 
tiinlüiil elde edebilmiıtir. 

Krasn•i• Fılota rauteıi•erö 
re, Rıu c• phoıindoki Alman kov• 
votlori cem'an 200 tümenden lba· 
rettir. Orel'ia kaybı Ruıyanın e
hemmiyetli ıınayı merlı.ozlori için 
ciddi bir tehlikedir. Almanların 

kıskıç hareketi yolnız RJ1 morka 
ıine varmak r•y••ini deiil, bı 
kuımdıki Roı ordu•ono çevirmek 
ve imha etmek rayosinl rütmek
tedir. Düşmanın bı niyetini ıeuıit 
olan mareşal Timoç 'n ko bo pli o 
ları aı.amflte oiratmalt ve bir Al· 
man yarma barekotıne mani olmak 
üzere kıt'alarıoı reri çok.aektodir. 

Maskova 10 (a.•) - Moıko· 
vadaki Britanya hoydinin roiıl 
lord Bvorbrıık konforansı hakkın· 
da raıetecılore beyınaıta balun· 
maktan imtina etmiş, sadece ıa.0 ... 
ları ıöyltom ıti•: 

c - Ruslar cesur ve inadcı 
bir miilettır ,. 

Amerık•n heyeti iı.11ndan 
amiral Stanley de şöyle demi~tirı 

tenkidini yapsın! Onun ıçın bay « -Ru.lar sonuna kadar ma• 
( A ) ya nazaran ra:ı"te keudi barebo etmek kararındadırlar. lati 
menfaatlerine hizmet tttiti müd- ba•m ıudor ki, Naziler Moıkovayı 
detçe faziletlidir. Memur olan bay- almıta muvaffak olnol•rsa Roslar 
( B ) m't.tboatın kıymetini •ncak c•pheleriai daha 2"l"rİye çekerek 

mOcadeleye devama hazırdırlar. 
k~ndi•ini övdilj'ü mDddetı;e takdir 
eder. Rusların ceaareti kırılmamıştır. Al· 

Yilkseldi mi izzeti nebi, h•yıl maolarıo muvalı.kat mavatl.kiyetlor 
yeti birdenbire kıldon daba ince elde etmesi mümküqdiir. Fakat bu 
olnr, tenkit ,öyle duroun, biraz 

mu •affakiyetlerio Rularıo cesare· 
bal f ıitom ODU matbuat aleyhine f • 
1_ ını kıramıyacaiına eminim. » .. öpilrtür. 

( C ) tanıtmak ve emretmek Yeni lrek kabinesi 
mevkiioe tırmanmak için rızeteyi Boidad 10 (a a) - Yeni l•ak 
buam•lt yapar. Fakat razotelerio tabijesi, dün aşatıdaki ıokilde 
omuzunda ulaıtıiı ilk icraat mev uru muştnr: 

hıgunliz yeter; bırbırinizle barış•p 
ıonra in~ iltereye bücum ediniz, 
diye nuôbat veriyo•do. Bu garip 
teklof karşısında •Böyle şey olur 
mu hiç?« demeyiniz. 19.ıO baharın

da bir halk tabirile • Can ciğer 
kuzu sarmaoı ,. vaziyelinde birbi· 
rile müttelık olan vo yanyana har · 
beden lorıltere ile Fransa, 1941 
baharında, Suriyede dö•ilşmediler 

mı? H .ııa, D.lokrrk Öı. loriode Al· 
man tayyarelerioo kar~ı beraberce 
mücadele eden lngil>z ve F raosız 
bahriyelileri aradan iki ay g •çmo· 
don Oranda, birkaç ay sonra da 
D~karda birbirlerile muharebe ti· 
me Jiler mı? Onun için J •pon ra· 
zetesioio istediii şeyi kaı 'iyetlo 
•olmaz• diye kestirip atmaiı r••· 

i 
'-iinden ilk tekmeyi raıeteye Başvekil va müdafaa nazırı 

yi ışloJio de matbuatı kötü olıun " ~uıi Said, dahôliyo nazırı ve bari· 
•ya idaresi bir saat iotizamile İ• atar. ) cıyo vekT S ı 

• ( A ) ( B ) den, ( B ) ( C 
1 1 • im C•ba• maliye 

Ör•Ün de adliyede .,.ecikmeler nazırı Ali M· t dl" ' 
müjahedo edılsinl • den hııılanma•, fakat ( A ) da T · um az, a ıye nazırı 

Ku•urlarımız varaa banlar mil ( B ) do, ( C ) de razeteciyo kar· ahsın Ali, münakalit ve nalia 
hay ıtımızıo bor 1afha11nda bel· '' b rleşmesioi pekala bilir. nızırı Mohmeıl E'llin, içtimai işler 

i kılık ve kıyafet dei;ıtirirler fa Şımoi matbuata düıon ve ken nazırı Abdillmehdi. 
at noktalarını belli ederek mutla di lteodiıiain çolt ihmal .ettiii bi~ Preg'da kurtuna 
a ıröriinürler. va>ife var; A !arı B lerı, C lerı dizilenler 

H ıyır- Hakikatte bn miltearef• bir kenara bırakarak yeni yetifen Londra, 10 (a.a) - D. N. B 
i kiue kabal etmek istemez, ve nesle razetonin kıymetini anlatmak •l 1n1ıoın Prar lan aldıtı bir babe: 
iç kimse kendi kuıoruou rörmez. ve matbuatın mutlaka elzem bir re röro, dün Prag ve Bronod 

H 
. ı.. b • • d • iktısadi ba•ruolnlt vata~ "h a 

ırkes uter aı, ıı amme mu mile11ese oldueunu yukarı orru . • • u ı auetl 
ssoıe.i yalnız kendi meddablıtıoı çıkan nesle bildirmek. v; ~~s~~ ~lab taııma •uçlarından 

mez. 
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Panamada hü
kumet darbesi 

Reis Arias taz· 
yik neticesi 
k açtı ; bir 
nazır iktidarı 

ele aldı 
Nevyork 10 [a a ]- Panoma 

radyosunun bildirdı&"ioe röre, 
Panama'da bir hükOmet darbeıi 

yapılmııtır. Bu haberler, baılta 
bir kaynaktan beoüz teyit olan· 
mamııtır. Falı.at bir Vaşinrton 

telırafıoa röre, kendisine bu bn. 
ıusta sorulan bir !Ualo ceyap ve· 
ren Mr. Cordell Holl, « Panama 
da bir şeyler oldutıınu biliy ram, 
fokat benüz oarih biç bir haber 
alamadım• demiııi·. 

Panama radyosunun haberine 
röre, nazırlardan M. de la Gıı · 
ardia, iktidarı ole almıı ve Pa· 
nama şehri belediye reisi do da
hıl olduto baldo bir çok lider 
tevk•f edılmiıtir. P4nama şehrin· 
do bu un.,,amalttadır. 

Amerika Bıdeşik Devletleri· 
iş birliıi'ine taraftar olduio zan· 
oediloo L•ruardiı, bur ün P 4aa· 
ma yilltsek m•cliai öoünde yemin 
etmiştir- Ôğ'renildiğ'ioe röre rei• 
Aria•, hareketini bir sır halinde 
saklamış ve keçark•o annesinin 
evlenmeden ovelki aile adını kul· 
laom ştır. 

Reis Aria1'10 hareketi iç;o biç 
bir ro•mi sebep rö.ıorilmomiı ol 
maki ı berabor ıiyııi mahfillerin 
bildirdiğ'in• rnro Ariaı'ın muba· 
11mlırı kendisini Amerika Birle• 
,;ı. devletlerine aleybdar olmak• 
la itham etmekte ve keoditini 
ıidıietle tazyik etmekte idiler. 
Bir ıenedenberi iı ba110da buln· 
nan Arias, Panama bayra(ını ta• 
şıyao remilerio ıiliblandırılma11na 
ıoo zamanlarda muhalefet etmiı· 
tir. 

Tobruktakl lnglllz gar· 
nlzonunun m•ne.,ıyatı 

mUkemmel 
Kahire .19{a.a.)- Ortaıarktaki 

Britanya kuvvetleri umumi kararı• 
bıoııı tebliii ı 

Britaoya ııöıcüsü şpyle dem'ıtir: 

Tobrnk etrafındaki Almanların 

iki düımao kuvveti ar111ndalı.i boş 

ubayı kontrol ediş tarzımızdan 
endişe duydukları aıiklrdır. Alman
lar ilk defa olarak dovriyelorimize 
karşı r•celeri tank kollanmak ça
reıine bış vurmuşlardır, Britanya 
ası.erlerinin tan~lara ol siliblatilo 
bile hilcnm etmekte tereddüt et· 
~emeleri Tobruk raroizoou maoe
vıyatınıo ne kadar miikommel ol
duiuno rö ıtormoktedir ... 

D ilokil b~dıs~~eri buliıa eder 
ken Hıtler ın askerlerin• 

verdiii rilndelik emir üzerinde 
darmaiao ır•ç niyelim: bu rüade· 
lik emir de tıpkı, Alman Dovlet 
Roiıioia birkaç fÜD evel Berlioda 
ıöylediii natuu benzemektedir. 
Hıtler Rus bubioe ririşmelı.lo Av· 
rupa'yı büyük b r R•ı istilisından 
kurtard j'ını ıôylemiştlr. Yalnız ba 
nutukta Alman devlet roiıinin ver· 
diti yani haberler vardır: 

1- Birkaç halta içinde dllı· 
manıo eaulı üç endüstri bölreıi 

Alınanların elinde olacaktır. 
2- Hitler, ba seftıre R uya· 

ya karıı bir Avrupa harbi mabi· 
yotbi verdiiini tebarüz ottirmlt 
ve muhtelif milletlerin bn harbe 
iştirh ettiklerini, diterlorinh do 
bunları taki .> edeceklerini ıövl•· 

miıtir. Çünkü ba ıavış Avrupa 
kıtasınıo lı.ortarılması yolunda bir 
barok ettir. 

3- Bu muharebe ı•nonln ıoıı 
kali meydan muharebesinin bat· 
laıırıcıdır. 

4- Almon orduın, memleke
te yalnız zaferi d•til, ıalban da 
osaılı ıartını aetirecoktir. 

Netice 

B ütün bunları kaydettikten ıon• 
ra 1Öı1erimizi bolisa edelim. 

Alman barekeıinin en mühim be• 
defleri reçen riln de ıöyledliimi• 
ribi, Kalkuya'dan r•lecek yırdı· 
mı kesmek, M.>tkova endüstri böl• 
feıioi ole ıeçirmek. Ru•ya'yı or• 
du•uz, malzemesiz bir halde ıarkı, 
aıyaya atmaktır, 

Hitler aoo nutkunda üç en· 
düıtri bö'reıinden bah•ett;ğioe rö· 
re ocaba bnnların içinde Kalka•ya 
v Urallar do var mıdır? Çünkü 
Alman Do•lot reiıi ole reçonleri 
dttil reçocekJeri anlamak istemiştir. 

D ter taraftan, H tlor bu, ma• 
hsreboye ıeneuin ıon meydan mu· 
hırebesi fÖ<İle baktıj'ına rör• 
R•ıya işinin burüolerde tamemir 
le balledilocojine kanidir. Alman 
devlet roiıi bu harbin memlekete 
yalnız zaferi deiil •o 'hun da eıat 
•••tını rotirecoj'ini ilive etmiştir. 
Bandau lnıiltere'yo de bir İltili 
huokoti bazırlaudıiı mloa11nı çı· 
karmak kabildir. Çiinkil tnlbun e• 
111 şartı ya lnriltere'yi mailGp 
etmek ve yohat onu ınlba mecbw 
etmektir. Dünkü telrraflardao an· 
ladıklarımız bıınlardır. 

Alman • Rus harbi
nin son taarruzları 

( Bqtarafı birincide ) 
tamenlerio tokiplorde bi•er birer 
yok edilecekleri beklenir. Çünkü 
Almanların ba selerlti aavaHar 
•çın hazırlıkları pek fevkaladedir 
ve h'ç bir şey tesadüfe bırıkılma
mışa benziyor. Buna röre bozalan 

Bu 1 Sovyot orduların n takibi amanı •• 
•ece Nöbetci eczane olacalttır. Bu ıobel>lo Almanlar, '---------------! Rıısyanıo aokeri ku•va•iıia lılnl, 

istikamet eczanesi asltori bakımdan ıi.ndidoa bitaıif 
addediyorlar. 

Ba ihtimıl, harp baıladığı za• 

mandanberi vardı. Sovyetler Birli· 
i'• Almanya ile beraber Lehiotaoa 
k•rıı harekete reçtiei zaman loril· 
tere ile Franı ·, Bu korkunç ihti
malin karşmnda titrediler ve Le· 
histana taarruz ettii'i için Alman. 
yaya harp ilin etıi<leri halde, S>v· 
yet Rusyaoın ayr.i işi yapmatı kar 
şmnda rörmemezligo ve duyma· 
mazlıia reldiler. Fakat birkaç ay 
ıonra, Sovyetler Bırliii Finlaodıya 
ya tec .. üz edince, bn iki devlet 
hor neden•e, birdenbire büyük bir 
hevecana lı.ıpıldılar ve celidete 
roldiler ; Sovyet Ra•y• ile harbe 
tutn1'llalarına ramak kaldı. Alman· 
yayı bırakıp B •kO pet ollarına hü
cum etmeyi bile düşündüler, Fa• 
kat Finlandiya sulha razı olarak 
bu iki devleti, loriblerinin 81la af · 
fctmiyeceii o hatayı i,lomekten 

o yine kendisinin ıevmediklerinio (Tanlriefkir'daa] 1 11
' a • kurıana dizilmiştir. 

,~~==:;;========~===============~==~;;;~~~ 
( HükOmet yanında ) 

Fıl•aki merkez Sıvyet ordu· 
hr rrupııoun imbasıudan ıonra 
şimdiki Voroıilof kavvetlorialo 
mailup ve eıir edilmeleri fazla rilç 
olmıyacağı için Alman aıkorl mab• 

fillerinin Timuçenko ordalarınta 
boıulınaıilo Sovy•t aıkerl kudre-

kurtardı. 

B r Alman •. Rus • ltalyı • J" 
poo ittifak ve taarruzunun lnrôlte· 
re ile Fransayı haritai iloınden ıi· 
lecejioi hesablıyan ve buna mohalc
kak rö ·en rızeteci arkadaşlarımız 
da olmuştu. Fakat, onların tahmin 
feri ve düıiiacolrri doğru çıkmadı, 
Almanya ile Sovyetler B rliii, ga· 
zeteciler kadar kolaylıkla bu iıbir• 
lij'ini yap'Oık şöyle dıırJıın bilakis 
bırbiri lo bar be tutuıtular. 

• O zaman aralırmda bir do•tlu' 
ve ademi tecavüz paktı varken 
va iktisadon b;rbirlerioe yardım 
ederlerken yaparnadıklarıoı, ,imdi 
kanlı bir boiuşma içinde bir birle· 
rinin boiazını sarılmışken yapar
laroa, yani barışıp, ulaşıp ve bir• 
l•ş'p lnıriltereyo hücum ederler ve 
muvaffak olorlarsa böyle bir ıilrp · 
rizdoa en karlı çıkacak devlet, 
ıüpbesiz J•pooya olur, Çünkü o 
da, U.aktarkt&r As7ada1 Puifı.k 

, t 

M•carca Uj N omzedok gazeteıj Hitloria 
UIDtl'llİ karagibı hakkında yazdıtı bir ya 

y ıda diyor ki: 
B. Hıtler, bütün barekilı bu•usi treoiaden 

i 

• 
1 

daro ediyor. Polonya, Belçik~, Hollan~a. Lült• 
emborr, D4nimarka, Yunan,.tan ve Yor~•· 
avyaya karşı bar' ketl<ri bu trenden idare .ı . 
miştir. 

~ übrer, binlerce kilometre ozunlui'unda 
olan Ro• ceplıe.iodoki ordularına emırleri bep 
bu hn•U•İ trenden vermektedir. Alman devlet 
ş eli, hem · o hemen iki senelik bir mü ıdeti, 
U'11UIDİ kararribıoda r•çirm' ıtir. Kararrlb ... 
ke•i büroları ve modern teıiıatile çok mükem 
meldir. 

i 
t 
z 

Bütün boborler1 burada toplanır. Kıtantın 
lerileme•ioe veya gerihmoıine, doaizeltı ve 
ayysrelerin faaliyetine, muazzsm iaşe ve liva
ım t•ş<ilitının tanz'mino ait bütün husu•at 

en ufak teferruatına kadar, bu umumi karar
rihta hnırlanır. 

Hitler'in 
treni 

hususi 
Karargih, düşman 
tayyarelerinin keı 
fetm«'me•i için or 
manlar içindedir. 

Kararrahın butunduj'u cephe kı•mıoda, tayya. 
re deli topları iki misli arıt .. ılmış ve aıkarl 
kuvvetler do takvi•• edilmiıtir. 

B. Hitlerin baınsi treai, kararrahın ortuın· 
da bulunuyor. Trenin etrafında, birkaç dakil<a 
çinde ıökülmeıi kili olan bürohr knrulmnt· 
tw. Otokaılar, otomobiller l'I traktörltl ııakl1 
i 

Hitler'in k araruahı 
vaoıtal•rı kararrAhın etrafında bir daire teıkıl 
edıy ••l ır. b'll i 

Muhtelif arabaları ve otomo 1 er biribirine 
boi'l•makta olan çotılar ve damlar ıuratle kal· 
dıı ıl•b•lınokteoir. • . . . 

Umo"'i kararrihta Fuh•0! 10 mı.•~lır ve da 
vetlilrrı için birkaç od•, ve ••t• ıçıo de bir • 
çok çadırlar movcntıur. Ru• .cephesine ait ba· 
rita paftaları hoou•i büvük bır . çad•rd1 bu ıa. 
nur. Bu ça-1 ra Ş ırlı çadı•ı denı•. Gorp çadı 
rındı 1.,ri tereye ait harıtalar buloudqruloyor. 

U ou 11i kerarriha 
Radyo ve telsiz ait bilyü1t otomo-

telgraf araba- bıller ara .. nda mat· 
buat l•li D etric• 

1 a r 1 bin büyük Ot0'110• 
bııı ao durufor. R ,cıyo arab1'11 yaı.1nda, tel. 
ıiz telrr•f arıblları movcatıur, Yeryüzünde 
hiç bir verici i.tasyon yoktur ki, neşriyatı alın· 
ntıaıın. 

Bu•ad• rece ıründüz çalışıvor. Hitlor, Al· 
manya ve dünya hidııoleoind•n dakikası d•ki . 
ka•ına beberdar edilôyor. H ilerin merrı•I Gö. 
ril''in ve ordu kumandanlarının k1trır1'iblarile 
doirıı muh robe h•tlorı vordır. Hitlor. copb•· 
de c•revan eden en küçük bidiseden bile der• 
bal h•berdar edılir. 

R p'>rlar, kısa, falrat gavet vazıh ve ıa· 
rihti•. H •rp y .. erleri, bu raporlarda mevcut 
malOmatı, derhal barekit h•ritoları Oae•ioe 
not e•ierler. Bütün bu ı~ler, ıür.tlo yapılır. 

Uma'lll kararrihın bir ıioema çadırı mev• 
cuıtur. Bu çadır• karadonlz ve hava mubare· 
bılerine ait fılimler ıröıt.,iıir. Fılimleri a9ade
,_ ...._ c .. '"'*· 

tinin ıona orditioi kabul etmele

rinde pek de milbalii\ ve iınki~· 
11ılık rörül nem•~todır. z,ten Hit 

ler, tasrruı emrila bıraber aoker

lerioe t~b ii etıi{i beyannaınede 

yeni bıılıyao bıı taarruza c Bu yı 

lıo on ıon aavi1f•oın başlanrıcı " 

dem.iıt'r. Ba ıoretle iıo baılıyan 

Almaıı orduları, R u ı•forini kıt• 
tan evvel bitirmeden artık dur• 
mıyacak fÖrüoüyorlar. 

( Clmlıarl1et ) 
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r ALSARAY SiNEMASI l Alsarayve Tan Sinemalarında · 
........ 1 BU AKŞAM Saat tam 21 de 1::::1 I •••••••••••••••• •••••••••••••••• 

1941 - 1942 Sinema mevsiminde göste-
B>ştan başa yenilenm'ş ve şehrimizin • e~ güzel Sineması baline I f 1 1 d b } 

getirilm·ş ohrak 1941-1942 Sinema mevsımıne baş~ıy.or. it~ prorram receğimiz İ m er en azı arı 
mevsiaıia ilk büyük filıııi Sinemanın iki b~yüx artıstı ve 

K·ıdreti bir efsane olan Dünya vaziyetinin güçlüklerine rağmen büyük fedakir• 

l 
lıklar mukabilinde almağa muvaffak olduğu Asrın markası 
( PARAMONT ) ve ( UFA ) fılm ŞirketleriDin müstesna 
filmleri. warner'in en büyük şaheserlerini ve yeni Fransız· 

~.., Charles Boyer ~> 

1 ca, Prodüksiyonlarının en son çevirdikleri filmler listesine 

1 
koymakla hakiki bir Şeref duymaktadır. 

1- Hülleci Büyük Türk filmi Halide - Naşit 

Güzelliği Dillerde destan olan 

İrene Dunne 
•••••••••••••••••••• 2- Kerem ile Aslı « « Malatyalı Fahri 

3. Kıvırcık paşa c « Sait - Halide 

1 t f1rdtrnirı J!'41 

~ ..................................................... ... 

1 ASRI S)lMltJJA 
KIŞLIKTA 

Bugiia Gündüz İki Otuz Matinasından itibaren 

Norma Şhearer - Tyrone Pover'in 
Şaheseri Türkçe Sözlü 

r-Marıa-iütüVaüetı 
: ı .......................................... 
~· ilaveten : MİKİ MAVZ .... 

D1KKAT : Her gün 2,30 da matina 

Pazar Günleri iki matina. 2 - 4 de 1 4- Notredem de Paris Türkçe sözlü Cbarles Laughton ..... , 5- Demir Taç c c Gino Gervi 

.·.~ .. ·.:.ı 1 ·•_ 6· Zafer ordusu c " Garri Gooper 
• 1 7- Kloopatra « " Claudette Colbert 

,ı __________ ___ 
Beden Terbiyesi Mükelleflerini Kalpleri Müzikle mesteden ..• bir sen'at abideııi, gönül e· b 1 L 

b 8- Şark Bül il ü c c Dorothy amour 
ri Aşka bag"lıyan bir bayat romanı senenin en zengin k ı 9. Saadet gecesi « c , Charles Boyer 
müsıki şaheseridır. 1 o. Acemi Aşıklar c c Lour Hardi 

FİLME İLAVETEN : MİKİ MA. VS 11· Mes'ut günler c • Abdulvahap 

1 1 k 1 ki d d h 1 12- Uyumayan şehır • • Barbara Stenwych 
D KKAT : Hususi mevki numara ı o tu ar an er a 

13· Doktorun aşkı • c Emine Rızzık 
ayırtabilirsiniz ı:.L. No: 212 • 14 Le la Bı'ttı• « L 1 M t 

h · 1 • Y .. ey a ura 
:~ Sinemamız müdüriyeti Sayın halkımıza bedi~ '. tıyaç a 
~ rını tatmin edeb:lmek maksadiyle 11/10/9-11 Tarıhınden her Büyük Salon filmleri 
ıi~ gün 2,30 dı ve 21 de olmak üzere iki matine yapmağa ka· 

~J rar vermiştir. _ . 
ı Pazar günlui 2·4 9 da olmak ;zere u; malına yapılacaktır. 1 

Açllan gedik 500 
kilometre 

{ Boştarafı birincide/ 
Ayrıca 28CO mayo toplarm ştır. 

Alman ba"a lc.uv\etl•ri dün 
uece Kırım tayyare meydanln•nı, 
o b"' c•ph•nin mukez ve cenup o ~e · 
lui·1deki demıryollarını ve Lmın· 
rrad da bu\uoao ası.eıi tesi.atı 
bombalam•ş 1ard-r. 

L'mJr•, 10 (a.ı.) - o~oaama, 
düşmanın şimal R•• çeplıesiodeki 

k•talariye olan d•niz münakalatı · 
na ve bu k•taların iaşe•İne yeni 
ve muvallakiyetli bir harekette 
bnlnamuştur. 

Ç .. ş1ml:ıa sabahı şafakla bera· 
ber dorıanmaya mrn,up deniz tay• 
yereleri N~rveçte Ve9Slir çevre• 
sinde dü puan vapvprları~a hücum 
etmişlerdir. Çok r.na hava şartları 
dolay,.iyle tayyareleri nizin bazısı 
geri dönmek mecbuıiytlinde kal· 
m1ş~a d ı, diier tayyarelerimiz va· 
z;fderini muvaffakiyetle ba7armış· 

!ardır. 

İLAN 
Seyhan Orman Cevirge rnüdürluQünden ; 

Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi Hacmi 
M3. 03. 

-Çam 168 000 

15· Şafak doğmasın 
16· Umit Güneşi 
17. Zafere doğru 

18· Tayfun 
19· Aşıklar Cenneti 
20· Veda busesi 
2 l- Yqaya ı Venüs 
22- D~nız Kartalı 
23- Pırlantalı Kadın 
~4· Bahar Grçidi 
25- Aşk Çiçeği 
26 İlk Göz ağrısı 
27• Mavi Rumba 
28- Arjantin geceleri 
29· Yıldızlar Şarkısı 
30· Yedi günahkarlar 
31· Kıraliçenin Kalbi 
32- Arabacının kızı 

Sbarles Boyer 
Tino Rossi 
F rederic March 
Dorothy Lamour 
Ray .Millit 
c c 

Vivian Romance 
Dou~las Farbanks Jr. 
lza Miranda 
D~anne Durbın 
D<anne Durbin 
Gaırı Gırant 

Allan J .Jnes 
Color Gombart 
Glorya Jan 
Marlen Ditri 
Zarah Leander 
Hılde Krabl 

İLAN 

Belediye Riyasetinden : 

1 

1-Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hudutları 
şı.rtnamede yazılı Karaburun de~let .o~manından (168) ~etre· 
mikap çam ağacının on iki ay ıç.~rısıı:de çıkarılmak uzere 
6.10.94 ı taıihinden itibann 15 guo muddetle açık artırmaya 
konulmuştur. . 

1- Belediye emlakinden aşağıda numaraları muham
men bedel icarlariyle mevkileri \le muvakkat te'minatları 
yazılı sebze halindeki toptancı dükkanları 1 /10/941 tarihin-
den 31/5/942 tarihine kadar icara verilecektir. 11 

2- İhalesi 14·10 941 Salı günü saat 14 de belediye 
2- Artırma 21. 10.1941 tarihine müsadif Salı günü aaat 

ıs de Or. Ç. Müdürlüğü binasında yayılacaktır. . 
3- Beher gayri mamul metremlkabın muhammen bedelı 

( 190) kuruştur. 
4-. Muvakkat teminatı (61) lira 74 kuruştur. 
s- Şartname ve mukavele p.rojeleri Seyhan O~ ... Ç .. ~ü. 

ile Or. Umum Mü. ve Osmanıye Or. B. Ş. de gorulebılır 
6- Ttklıf mektı:pları 21.10.1941 günü saat 15 e kadar 

komısyon reısl ğıne verilm,.sı lazımdır. 

dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 1 

3- lstekliltrin ihaleden evvel teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kal.:mine 
ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
Muhammen Numarası Muvakkat cinsi Mevkii 
icar bedeli teminatı 
Lira Kuruş Lira kuruı 

00 Toptancı O. Sebze halı 
c c 

1 DAVET 
BEDEN TERBİYESİ SEYHAN 
B.ÖLGESİ BAŞKANLtGINDAN: 

331!, 339 ve 340 doğumlu 3edPn terbiyesi mükellefinin in 
12- 10- 941 Pdzar günü sabahleyin tam saat dokuzda 
lıükımet karşısında Beden Terbiyesi binasına n~fus cüzdan· 
larile gelmeleri ve her Pazar günü ayni saat ve yerde t~p
lanma arı ehemmiyetle il.in olunur. 

1318 

HOROzoGLUl 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra - Gece her vakıt basta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17 -17,30 da fakirler paruız 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-lS 124! 

7 • İsteklılerın Ticaret odası vesikasiyle birlikte belli olan 
gün ve saatta ihale komisyonuna muracaatları ( l:.u vesika 
köylüleden istenmez. ) 7.11.15.19 1308 

66 
66 
46 

70 
70 
65 

31 
32 
41 

5 
s 
3 

00 
50 

28.2.5. 10. 

c c 

c " c 

1280 l!!..-ııııl!!~·_. ____ _ 
A=da=na=B=eı=ed=iye=R=iy=a-=A=da=na=as=. d=ai r=es=i s=a- İmren Lokantası ------ Çömel ek 

1 

Saatçı Vehbi 
Saat Kulesi Karşısında 

zenit Arlan, Omeua, Neker, Hislon 
Kadın' ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELE Rı 

4şubat, 2Magu,1 Ajustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
Adet 2000 Uralık - 2000. Lira 

1 3000. 
3 1000 - .. 

• .. 
2 7SO - ısoo. • .. .. 
4 soo - 2000. n ... .. 

2000. 8 2SO - .. 
• .. 

ss 100 = 3SOO. .. 
• .. 

80 so n - 4000. • .. 
300 n 20 .. - 6000. .. 

l 

Türkiye l• Bankasına para yat1rmakla yal-

nı ktlr ı, ve faiz almıt olmaz, aynı 
un~. 377 

setinden: tınalma komisyonun-
(T esviyei türabiye, dan : ! 
Çakıl imla ve silindi-
raj yaptırılacak ) 1. 60.000 kilo sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye kon· 

muştur. 

2. Tutan 16800 lira, ilk 1 

Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan. 

imren Lokantası 1 1.10.941 Cumartesi gününden 
i,ibaren bütün Konforiyle öğle 

ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 
arzeder. 

Adana Belediıe caddesinde Telefon : 113 
1309 

1 • Depboy parke yolun· 
dan itibarım Taş karakoluna 
kadar uzanan yolun tesviyei 
türabiyesi ile çakıl imla ve ei· 
lindiraj işi açık olarak eksilt· 
meye konulmuştur. 

1. - Muhammen bedeli 
4701.42 liradır. 

3 • Muvakkat teminatı 
352.60 liradır. 

teminatı 1260 liradır. 

3. İhalesi 1. 11. 941 Cu • 

martesi günü saat 11 de 
Adana askerlik dairesi satın 
alma komisyonunda yapıla· 

! Adana asliye ticaret 
hakimliğinden: 

Zayi tastikname 
sureti 

9 tO senesi maarif daire 

sinden kol< j na mile almış ol· 

duğum tastikname suretini 

Za) i ettim. Yen isini alacağım· 

dan eskisin'n hükmü olmadı-

4 - ihale 31/10/941 tari· 
hine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Belediye encüme• 
ninde yapılacaktır. 

caktır. 1 
4. İstekliler muayyen za• 1 

mandan bir saat evveline ka- ı 
dar teklif zarflarını komisyon I 
da bulundurmaları ilan olu. 5 - İstekliler bu i~e ait ke· 

şif ve şartnamesini Adana be· 
lediyesi fen İşleri müdürlüğün· nur. 1317 
den 2.i kuruş mukabilinde ala- 11. 16. 21. 26 
bilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla 
malumat almak ve şartnamesi· 
ni görmek istiyenlcrin Adana 
belediyesi fen işleri müdürlü· 
ğüne ve munakaseya girecek
lerin de ihale günü muayyen 
uatte belediye encümenine 
müracaatlan ilin olunur. 

1306 11-16-21-26 

imtiyaz Sahibi : C ıvit ORAL 

U. Neşriyat M~dürü : Avuht 

R:f,ı YAVEROCLU 

Basıld ğı yer : ( BUGÜN ) 
Matbaa11 - Aclan& 

• .t . 

Devlet demir yolları ida· 
resine izafeten 'vekili avukat 
Rıfat Yaver oğlunun Adana 
yeni iitasyon büfe,i müsteciri 
Neşet aleyhine ikame eyledi· 
~i kira mukavelenameıinin 
feshi ve mecurun tahliyesi 
ve kira bedelinin tahsili hak· 
kındaki davanın yapılmakta 
olan duruşmasında, 

Müddeaaleyhi yazılan da· 
vetiye. müddeialeyh Neşetin 
gösterilen adresten çıkarak 
Eskişehire gittiği ve fakat 
Eskişeh'.rin neresifide ikamet 
ettiğinin malum olmadığı be 
yanile iade edilmiş olduiun• 

ğını ilin ederim. 
VıUyet mektupçuluk ka

bmi.ıl! Mdılı ı Ôzütüm 
1319 

dan tebligıtın ilanen kendisi· 
ne tebliğine ve muhak - 'nin 

14. 11. 9H tarilı' müsadif 
cuma günü saa 9 a talikine 
karar verilmiş olduğu malum 
olmak üzere ilin olunur. 
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