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Vaşington 11 (a.a\ - Balırige' 
komisyonu Tı.:750 şe,. tonluk 49 
tane petrol gemisinin inşaasına 
dail' olan mukavelelerin imz-rları 
dığını bildirmiştır. Bu gemilerin 
inşaasından sonra Amerika dün 
yanın en büyük petrol gemi filo 
sana sahip olacakf,,., 

" __ .J 

Zaruretten bir 
•• Avrupa tesanu-

' -

il lskoçyada, lagiliz kralının önünde yeni teşldi edilen lnriliz hücum 1 
kıtoları tarafındaıı büyük manevralar yapılmıştır. Buna dair telrral ha. 
berimiz 3 üncü sayfadadır. Resim loriliz askerlerinin bir ihraç ha· 

reketini tespit ediyor. -·----------.! .. 

ithalatçı tüccarın 
kir yüzdeleri 

ithalatçıyı teşvik için kar yüzdeleritıin 
makul ve haklı olacak bir nisbette 
artırılması kararlaştı. 

. 

Ticaret Vekilimizin 
mühim beyanatı 

lstambal 
Ticaret Vekili Mümtaz Ôkmeu dün razetecilere şu beyanatta bu· 

lunmuştur. 

dü mü doğacak? 
Bir habere gore 

Sovyet 
Belediyeler 
un stoku 

1 p a p a pi e xrr 1 -----
PAPA 

. c- Bu defaki temaalarımıu mühim bir lı:ısmıoı ithalatçı birlikleri 
ıda~e ~~yetlerile ve ithalatçı tacirlerle yaptıiımız müzakereler te,kil 
ettı. BılıyorJunuz ki hükQmet itbalitı teşvık için tüccara birç k kolay• 
!ıklar röıtermekte idi. Tüccarın iotediii akreditif işinin keodilerioi mem· 
nun edecek bir şekilde işl•diii rörüfmüıtür. Son zamanlarda ve bilhat· 
aa aoo haftalarda manifatura, madeni eşya gibi eşyanın itbalitıoda mil• 
him bir inkişaf rörülmüıtür. ithalatı daha ziyade artırmak iç;n menıe 
mem~elı.etlerden lisans almak ribi şekillerin izale•i için bazı hükQmetler 
nezdıod~ eıuen t•şebbüste bulonmnştuk. Bo mevzu üzeriode daha l.zla 
çalışmara lüzum buıl olmuştur. Nakil zuıtası temininde hükQ'11.t miim• 
lı:iln olanı yapmaktadır. Memleketimizin toprak mahsullerini doşa•ı ırötür 
mek ve dışarıdan ithal maddeierimiz.i retırmek için daimi seferler tab· 
ıiı ettik. 

Bu temaslar neticesinde Fiat 
murakabe komisyonlarıoıo ithalat 
eşyası için to•bit edeceği fiatiara 
esas olmak üzere şimdiye kadar 
birlik idare heyetince ihzari mahi· 
yette ve maliyetin toıbiti için 
yapılan muamelenin bundan ıonra 

birlikler umumi kitibinin riyaseti 
altında muviolerindou teşekkül 
eden fia t tesbiti k.omiteıioce ya"' 
pılmuı kakarlaıtırıldı. Bunun bem 
ıürat ve hem de ticari ehemmiyeti 
bakımından faydaıında mutabakat 
huıl oldu. 

ithalatçı tüccarıu kir yüzd~ 
lerloi" tezvidine aid dilekler de 
tetkik edıfd ;: lthalit ticaretinin bu· 
rün karşılaşt , iı müşküller ciro 
uoksanlıiı. ıirorta ile karşılan&· 
mıyan riziko! r dolayısile ithali! 
çıyı teşvik için klr yüzdelerinin 
makul ve haklı olacak bir uiıbet• 
te tezyidi takarrür etti. 

• 

.... 
Yazan : CAViT ORAL 

I•viçrede çıkan La Cuis raze

tesi dikkate şayan bir ma
kale neşretmiş. Bu makaleye naza· 
rao sılı:ıntı, açlık -ve yokluk Av· 
rnpa milletlerini Almanlar tarafın
dan iıral edilen Sovyet toprakla
rında bir işbirliiine davet edecek· 
tir. Alman matbuatı da bu tesanü· 
dil temin etmek için bilhassa Fran· 
ıaya karşı rayet yumuşak ve yak· 
laştırıcı bir lisan kullanmaktadır. 

lıvlçre razetesinin bu yazısı 
dlkkatlı ve etraflı mütalaa edile· 
cek olursa biç de yabana atılacak 
bir fikir değildir. Buson Avrup•· 

da büküın ıürmokte olan• umumi 
ıztırap, içtimai ve iktısadı .sefale~ 
muhakkak ki insanları, cemıyetlerı 
olduin kadar milletleri de müıte· 
rek çare bulmak düşüncelerine 
uvkedecek derecede büyümüş ve 
renişlemiştir. . • 

Burün Avropadakı vazıyet 
ralip millet için de mıilup için de 
birdir ve çok üzüntülüdür. Orta• 
dakl barp lnıriltere ve Almanya 
arasında bir mukadderat mulıare· 
besi olduiuna ve çok uzayaceia 
benzediğine röro Avrupaoıo lı:en· 
di başıoa bir çare bulınau kadar 
tabii bir şey tasavvur olunamaz. 
Fakat bu çare ne olabilir? Avru· 
pa milletleri ya birleşerek ıral'.p 
olan Almanyayı bir ao evvel m•g· 
lup etmeğe ve Blocus ten lr.urtui
maia çalışacaklar veya da Alman· 
yanın rebberliii altında bir Avru· 
pa tesanüdü ve iş birliii yaratarak 
Biocüse karşı açlık ve sefaleti 
yeni arazileri işletmek suretile te. 
lifi etm•ie mecbur olacaklardır. 
Burüokü vaıiyete nazaran ve 
milletlerin bir kısmının Alınaoya 
lebi11'1e oldukları hesaba katılarak 
birinci şeklin mümkün olmad•i• 
görülmektedir. Şu halde ne yapa• 
caklar ? Yapacak yegane şey Al· 
manya ile teşriki mesai etmek ve 
Sovyetleıin arazilerinden Avrupa· 
nın karntoı doyuracak rıdayı te• 
min etmek olacaktır. Eier umumi 
harbe kıyasen daha çok ıoupieu 
ıröstermeie muvaffak olon Alınan 
hariciyesi bu tesonüt işinde de 
makul ve realitelere unun bir 
tarzda bereket edecek olursa Av
rnpanıo bu zaruret karşışında bir 
işbirliğine doiru gidecejioi tahmin 
etmek pek mümkündür. 

Ancak böyle bir tesaoüdde Al
manyanın oynıyayacaiı rol polı: 
büyükttlr. Şayet Almanya büyük 
zaferlerden gururlanarak etrafında• 
ki milletleri hiçe saymaz, onların 
mliii iızeti nefislerini hırpalamaz 
.,,. onları okşamak tarzını kabul 

Devamı ikincide 

lnglllz tayyarelerinin bU 
yUk bir tarruz hareketi 
• İ.ondra 11 ta. a.] - Hava 
oezareıinin tebliii: 

Dün rece 200 den fazla bom· 
bardıman tayyaremiz Ren, Roter· 
dıam, 01tand, Donker'in ve Bordo· 
;jaki ul<eri bedellere hücum et• 

aıiflerdlr. 

_______ I _____ __ 

hükOmeti ....................... 
MoskOV8'dan 

ayrıldı ................ -~-
.. 

Azak muhare
besi sona erdi 

9 uncu ve 18 inci 
Sovyet ordul•r• 

imha edildi 
Londra 11 [a. a.J - Annalist 

mecmuası askeıi vaziyet bakkıoda 
şu mütalaayı kaydetmektedir: 

Timoçenko'ya karşı yepılan 
Alınan hücumu yavaşlmış gibi gö
rünüyorsa da müstevliler ileri•· 
mekte devam ediyorlar. Ayrı isti• 
kametle yepılan iitl hücum inkişaf 
etmektedir. 

Almanların bu ileri hareketle· 
rinden ne dereceye kadar istifade 
etmiş oldukları beuüz Loodra'da 
bilinmemektedir. 

Ru•yadan gelen ve Rus teşek· 
küllerinden mühim bir miktarının 
Alman çemborinden keodılerine 
bir yol açtıklarını bild.ren haber
lere rağmen belki de büylik mik· 
tarda bazı teşekküllerin çemb.er 
içinde kalmış oldukları anlaşılmak· 
tadır. 

Londra, 11 (a.a) - relen ra· 
porlara ııöre, Moskovaya karşı 
yapılan Alman taarruzu Smolensk 
Briyansk istikametlerinde inki~af 

etmektedir. Bu ıreniş sabada pek 
çok Rus a•kerlerinin çevrilmiş ol· 
masından korkulmaktadır. Rusların 
Azak denizi bölresindeki vaziyet· 
teri de tehlikeli görülmektedir. 

Alman hususi tebliği 
Berlin 11 (a.a.) - Alman bu· 

snsi. tebliğiı 
Azak denizi muharebesi sona er· 

miştir. Hava filosunun işbirliğiyle 
harekat eden orduma• Rumen orduıu 
vezırhlı ordu ile birlikte, 9 uncu 11e 18 
inci Sovyet orduiorınıo kü:li kov· 
vetlerini mailup ve imha etmiştir. 
Pek aıi'ır zayiata uirayao düJman 

64324 esir 11ermiştir. 126taok, 519 top 

ve tahmini imki.nsız oıikdarlarda 
başka barp malzemesi e\de edil 
miştir. 26 eyldlden beri bu ordu· 
!arla ltaiyan, Macar 110 Slovak 
kıtaiarınıo merbut bulunduğu or· 
dolar gnrupu Ruslardan 123365 
~ıir ve 212 tanlı: ve 672 top irii· 
nam etmişlerdir. 

Nevyork 11 ( a.a ) - Ame· 
rika gazeteleri Rusyadaki vaziyet
ten bedbinlikle balısetm~l.ıe be• 
raber, vaıiyetıo ümitsiz olmedıiı · 
nı vo deraokra11.ilerin vaı.iyetinio 
is~ eskisinden daha iyi olduiuun 
ve Almanların Rusya harekitında 
büyük zararlara ujraJıklarını kayd· 
oylemektedirler. 

Ankara raı110 sueteal - ~" 

yapabilecek Yeni bir teşebbüste 
bulunacak 

Ba_!! kUçUk vlUlyet-ı-----
lerde çekilen ak· 

mek •..-e un sıkın· 

tısı bu suretle ön· 
lenecek 

Ankara 11 (Hususi muhabir(. 
mizden)- Yarın neşrolnnacalı: lı:oo. 
dinasyon heyeti kararlarından • bi· 
risi de, vilayetler fiyat murakabe 
kadrolarının bazı y rlerdo yeniden 
te•l•f, baz• y•rJerde de S"•alıletil· 
me•ine aittir. 

Bundan makHt şudur: Fiatları 
daha esaslı bir f•kilde murakabe 
ve bu suretle ihtikirın önüne reç· 
mek, diier taraftan bazı küçük 
vilayetlerde çelı:iimekte olan ek· 
melı: ve uu 11kıntısını izale etmek 
tir. Bunun için 500000 lira ayrıl· 
mış bulunmaktadır. Belediyeler bu 
ıuretle uu ıtokn yapabileceklerdir. 

Dr. Klodyus -Memleketine - dönüyor --Ankara 11 ( Hususi ) - Or. 
Kloydus'uo başlı:anlığındaki Alman 
ticaret heyeti düu akşamki ekı· 
presle şehrimizden hareket etli. 
Heyet izası istasyonda Hariciye 
Vekaleti ve Alman sefareti erkioı 
tarafından uiurlaoıldı. Berlin bü· 
yük elçimiz Hıisrev Gerede vazi· 
fesi boşıoa gitmek üzere ayni tren· , 
le şehrimizden ayrıldı. 

Bero 11 ( a. a) - _ Tat 
l'&zotosinin Berlio muhabirine f'Öro 

Papa, muharip devletler nezdinde 
pek yakında yeni bir teıebbilıte 

bulanacaktır. Muhabir bu mılGmah 

Papanın Berlindeki milınessilile 
temasta bulunan mahfillerden al· 

dığını bildirmektedir. Muhabir, 
teşebbilsiln şu makaatlayapılacağıoı 
pzıyorı 

1 - 80tlla malıarlp meml• 
ketlerdeki icadın Ye çocukların 

laşeıi için bir yardım tefkilltı 
yapılması. 

2 - Gelecekte muharipler 
tarafından her tilrlii zehirli madde 

;alianılma11nın ÖoOoe ıreçilmeal. 

Askeri Vaziyet 

lıbalitçı tnccarlarımız itbal 
ettiltleri malların yüzde muayyen 
bir kıamını Anadoiudau ıelip bo· 
radan elı:oeriya eli boş dönen tüc· 
car .,. aJıcınta ihtiyacını karfıla• 

malı: Ozero birlikleri umumi Utip· 
!iği riyaaetinde müracaat komitesi 
niu emrine tahsisi muvafık buldu· 
lar. Bu kararın tatbiki için İcab 
eden hazırlıklar yapılacaktır, Bo 
111retle Anadoiudao relecek tüc· 
carların lı:11men ohun ibtiyıçlarıoı 
karşılamak mDmkiln olacaktır. -

ltlıalitçı tacirlerimizin hültOmet 
len diledikleri bn mevıulara mu· 
kabil kendilerile Hmimi ve açık 
bir şekilde vaziyeti mütaioa ve 
müzakere ettiiimiz bu arkadaşlar 
ibtikirla mücadele mevzuaoda bü· 
lı:ümete en reniş şek•lde yudım 
edeceklerini ve bizzat morakıb va• 
ıiyote ıreçerek berbanıi bir tiicca• 
rın vor1"1.1ocu bir rol oyoamaııoa 

asla müıaade etm:yeceklerini kat'! 
olarak temin ettiler. HükQ uetiu 
ihtikirla mücadele i,iode a•ıl bu 
aınıf vatandaşların rolü miihim ol· 
duıru~dan, aamimiy•tlorinden a1la 
ıDplıe tlmediiimiz bu arkoda,larıı> 
bu mevzu ela memlekete iyi hizmet• 

{Devamı ikincide/ 

Hasıl olan manzara 
Şark cephesinin parçalandığını ve Sov
yetler Birliği ordularının çok tehli
ke.~i günler yaşamakta olduğunu 
gostermektedir. 

Sovyet cephesi t lı · · · h'i 1 ' a mınımız savaşların ıo büyüiii olmuşlardır. bu moıbareboler arlık biiyü' 
veç ~ e lmen iôıünüo Cenubunda ve 
Vaiaı yayiasıod•n Brjıosk Cenubu- Çüolı:ü buırün bu i~i mevkiin civa• eheJt l"liyetli olam u 1 r. 
na kad ı. rında Sovyetlerio yıpranmam ış on Almanların Kız 1 c•plıesiı in 

b
, ar ta.riben 500 kilometre ır g • ı·ı. dioç 5 6 ordusu, yaoi bir milyona merkezine bu defa 1 ili<teşriodo te• 

t
. e~ış ı..te Yarılmıı ve bunan yet hükOmeti Moskovadan ya ay· ne ıceııode T" yakın aakerl Almanlar tarafından vcib ettikleri dünyanın •n büyiık 

ı ımoçenko orduları K f rı mış veya ayrılacaktır. • rrupuoun ş· 1 muhanra edilmiş bulunuyor. yarma savaşı, iye imha meydan 
Yabancı devlet müneuillerı d ııxıa cenahını teşkil e· y· b b · • ilt k b eu ordular y· ıyuma ve Brj•nsk imha ıa· mu are eıını m ea ı , az zaman· 

~i~;;~[~~d~r~ için hazırlıklarını bl· nahındaki ordu::sma ve Ceoub ce- vaşlarıoın kat'! ehemmiyetleri de, da o kadar mükemmel bazırlan~ı1 
Berlio a.a. - Alman tebliği: da Brjansk do 1 V AZAN -ı ve o kadar bu• 
Azalt denizioin şimalinde 11• !aylarında 1" E yük bir hızla ic· 

kıştırılm•ş 01aodüşmanın imhası ya· mışlardır. ••r· · mekliGeneralH.Emir Er kil et r~ 010 •moştur 
kında bitmiş olacaktır. Muharebe Çevril S . kı,H.tler 3 ılkt•ı 

d 
d 28 . ik' il • en ovyet orduları son bunların Rusyadaki eu büyük ve rio cuma ırünü nutkunu söylerken 

mey anın • ıoci Sovyet ordu· 1 ç run zarlıod d h lr. ıu Başkumandanıoıo cesedi bulun· kıştırıla k a a ~ ço il· en son aavaşlar ad ve vufıoı mu• Orel Almaolarıo eline r•çınış buin· 
muştur. b t ra etrallarındakı çember balan edeceklerinden ileri gelir. nuyor du. Bu mevkiin ebem.niyeti, 

Briyansk ve Viyazma bölge· ormu ad &'İttikçe daraiıılmııtır. Ladoia ırölüodeo Karadeoize Mo•kovaoın tamameo 30.l kılometr• 

d 
Polonya, Fransa ve Balkanlar- kadar 2000 kilometre tutan Alman• ceoubunda bulunmasından ileri ır .. 

sinde düşmanın yaptıiı ümidıiz k ı 
bb ı d~ yaptı ları ribi Almanlar daima Rus muharebe cephesinin merke· ir. Buradan Tulaya ve Brj ın•ktao 

Yarma leşe üs eri her tara!tan u•mao li ki K 1 1 
k
• ı evve uza ardan çevire• zioi Alınanlar, yalnız 500 lı:ilomet· a uraya yürümekle Alman ar 

muvalfakiyetsizlikie oeticelenmiş • r~ ve sonra da. ıhota kuvvetleri· re ırenişlikte yarmakla k 1 k Moıkovanın 150 - 170 kilomolfl 
tir, Leningrad önünde de 28 ağır tank · nın. merkeze doırru yaklaıtırılma• , a ~ııyar~ larıyie .,emberi daraltarak, nihayet yar.mayı aynı zamanda dorınleşlır· cenulılarıoa varmış olurlar. Bu ıu· 
tahrip edilm!,tir. Savaş tayyareleri • d ı S 1 B ı·· · · ' ·oı tamamiylo kuşatılan dü•ıuanı top meıre e muvalfalı: olmnşlardır. ret • ovyet er ır ıırının moroezı 
Moskova ve Leninırrad'da askeri teıi k • B ı Al 1 1 bd d • ·ı bd da uça mermi ve bombalariyle "ımh u ıuret e mau ar Moskova- ya nız rar an eııı , cenu an 
ıalı ve ayni zam•nda demiryolla· a u ve lı:a!anları esir etmek uıuı-n- ya 100 kilometreye yakın bir me• bir ihata ile tehdit etmek durum • 
rıoı bombalamışlardır. u•talıkla tatbik etmi•ler ve uha~ aaleye yani N ıpolyonuo Moslı:ovaya uu almış olurlar. Alınanların ıioıal· 

Moskova a.a. - Pravda 0 a· • - d V Jd ı d K f"oİD • defasında muvaffak oim 1 d rirmesinden evvel ve ıoo muhare. en a ai yay aların •n • 
1 

zetesinin yazdığına göre Murman- R Uf ar ır. b d .. . B d' ,_ b ve Kimry ıebirlerioe doj-ru da 
k d 1 

as seferinin bidayetindenberi e ver ıııı ~ro ıoo. ":asa asına b t 1ı; 
ı a cereyan eden ve ngilizle- de ayni metodu, Biyalistok, Mill•k, yaklaşmış, belkı de rırmış bulunu• ilerledikleri kabul oluoursa d n .h• • 
rin do ı'1tı'ra'- tt''-1 · b' h 1 B k b ,_ d lı. ı. dır' de MoıkovaoıD •imaldeo e 

1 
.... " e •• erı ır ava Smolenık, Uman, Kiye! ve şimdi yor ar. u aaa a 0 "'8 ar üçü... • d bı-

muharebesinde be, Alman ta v· B L '-' ld k' b 1 d ta edı" lmeıı' ı'bt;mal ve imkin • . yya• ıyasma ve rjans .. ta tatbik et• tür .. ı, e e ı arita arda a ı ve 
re11 düşürülmüıtür. Bunların bir mMerdir. yeri yoktur. line ırirmiş olar. 1 uile '- ... Tımuçenko, ordu arını ~· 
"ısım !l'ilreıtebatı esir edilmiştir. Ruıyada Aimaolarıu verdikleri Fakat Moskova-Smolenık yo• ı kem•• Vıyazmada dü•man bu-cumları I . d M k k "b ve lizım olan ıOr'atlo &'er çe J • imha savaşları rittikçe büyümüş u üzorıo o Ol ovaoıu ta rı en dijl ve Alman topçu ve pıvade •• 
mühi .u zayiatla tardodilmiştir • ve daima daha ehemmiyetli netice- 100 kilometre -•aluiade bulunan rinio oçtıkları büyuk y•ıı•l.rd:n 
Briyanık da 43 düşman tankı talı· ler alınmıştır. Me.oll Ki yel ıava· Moş•iık mevkiioio 11 12 kilometre içeri delen Alınao ı.ırhlı ve motor-
rip edilmiş ve bir piyade taburu ıı ona takaddilm edenlerin hepsi- timal batısında bulaoduiu için ıim· 111 ~ollarını durdurabılecek kiıti zır· 
imha olunmuştur. Düşmanın reri• nin on büyük ve en ebemmiyetliıl di buralarda kovalama va ardcı hlı kuvvetlere malilı:. buluoamadııi'ı 
sindeki çetelerin d~ııaaua mllbim olmuıta, Viyuma ve Brj ... k oa• maharobelerl cereyan etmeUo ha· için ordularının eu büyük kıaı~ 

tJi!iiP~!fl. . .-.ı~!Ul!!ı!lllirsa.""~""-[ v~ da_.... illi lıılflııla. rt 'ı lft ( Hiifl ;)ı • ..,,_ 
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Hastl olan manzara 
Mıt:!ıesseseDernmnazn f Baştarafı birincide} 

rını Arı...ıı lcıskacına kaptl(..m.ıp!r. 
Mütebaki knvvetlerile şimdi ric'at 
halindedir. Fakat bunlarla bermutad 
Moskova etrafında yeni bir müda
faa mevzii tatmaoı imkinsız dejil· 

1 Harp Notıa .. ı j 
Rusların 

durumundaki 
Yılda 4 milyon ~ '· 

Şehriiiıizde bir ~ 
kilo pamuk har
cıyan fabrika 

dir, 
Timuçen konun başına jelen ?ıı 

feliketin sebebi onun ve nmumı· 

yetle Sovyet ordulannın fazlaca 
topraia aapl omak inadlarıdır.Top 
rajı karış karış müdafaanın ıev
külceyşte yeri yoktur. Muharebede 
hedef düşman ordusunu imha et
mektir; buna da aucak taarruz ve 
manevra ile varılır. Bu itibarla Ti-

talebe pansiyonu 
AÇILDI 

vahimlik 
Yazan 
MUmtaz 

Faik 
Fenik 

Mos kova 
etrafında 

5ovyet-Alman 

harbine dair Milli Mensucat fabrikasında 20,000 iğ, 300 
dokuma tezgahı işliyor 

Civar şehir ve kasabalardan gelen 
talebeler burada yatıp kalkacak 

muçenko'nan Moskovayı müdafaa -

dün gelen haberler, Rusların ger
çekten çok zor şartlar içine gir
diklerini, yeniden teyit etmekte· 
dir. Moskova tebliğinde evelkl 
gün boşaltıldıiı bildirilen, Orel 
şehri, Alman tebliiino göre 3 
llkteşrinde alınmıştır. 

SözUn kısası ,u : __ __, 
Fabrikanın mükemmel 

bir hastahane· 
si, okulu, lokantası, sine· 
ması var. Amele için 32 
ev goptırılmış, 100 kada
rının da projesi hazırlan· 
mıştıT. Fabrikadaki sıcak 

11e soğuk ha11a tesisatı 
ameleye gazın en bunal· 
tıcı sıcaklarında 11e kış 
me11simlerinde rahat ça· 
lışmak imkanını vermek· 
tedir. 

-Ô'.üyoruaum, amaaao, aaah ... 
Geniş pençerelerinden bir kadın 

feryadı taşan beton bir yapıya ka
famı çeviriyorum. Birisini mi bo .. 
ğazlıyorlar, yediği bıçaiın acısiylo 
bir kadın mı inliyor, ne oluyor?. 

Ne tuhaftır. Her mesleğin ayrı 

bir psikolojisi, ruh haleti var. Baı· 
kaları için l..ir teessür sebebi olan 
bn fiğ"an'a ben, ka.nı üstünde taze 
bir bavadi• yakalamak ıeviociylo 
kulak kabartıyorum. 

Fakat ne 0 .. Koc.ı bina sağır 
bir sükOna daldL Ses duyulmaz 
oldu: Mohakkal ki, zavallı kadın 
aon nefesini vermiştir. Şimdi, ner
dtyıe, binanın mermer me:-diven· 
!erini üçer, beşer atlıyarak kaçan 
eli bıçıklı bir strseriyle karşılaşa· 
cakmışcasına kendimi tetikte tutu· 

yorum. . 
Etrafta kimsecikler yok, Sına· 

nın bahçe kapısı önünde bekl'.yor: 
um. Nıbayet dayanamıyor, ıçerı 

giriyorum. Beyaz önlüklü bir ka· 
dın karşıma çıkıyor: 

- Birşey mi istiyorsunuz?" 
Son mahcup; 
_ Hayır şey .. Bir kadın fer· . . . 

yadı duydum da, gazetecıyım, 

malOm ya meslek icabı, merak et· 
tim acaba bir cinayet falan mı? 

'Zail yüzünde alaylı bir tebeı· 
ıüm yayılıor: . 

_ Siz galiba, yeni gazeteci· 
ıınız, ayol, ne cinayeti, doium 
v•r da, pen çereleri kapatmağı na .. 

111sa unutmuşuz, •onradan kapadık .• 
Alık, alık yüzüne baktığımı 

g-örünce, ilave etti: 
- Burası, Milli Mensucat fab· 

rikasınıo hastahanesi .• 
Koca serveti bir anda yanıp 

kül olmuş bir zengin perişanlıiile 
omuzlarım düşüyor: 

_ Ya .. öiyebiliyorum .. 

Bereket kendimi çabuk toplı-
E.tantaoe bir zeka oyu. yorum. 

nu yapmağa savaşıyorum: 
- Affedersiniz' mukaddeme 

biraz tuhaf oldu. Müesseseyi geze: 

k . d "ües,ese hakkındakı 
ce tım e .. "' k 
raportajda bir orojioalite yapma 
. d". . . . b uretle hareket 
11te ıgım ıçın u • 
ettim. 

Bayan, bu masala inand.ı ~1 

bilmiyorum, amma, arzumu cıddı· 
yelle karşıladı ve beraber hasta• 
haneyi gezmeio başladık. 

Her taraf beyaz ve aerio bir 
ıükOn içinde .. Mermer zeminlerİrt· 

de, merdivenlerinde, koşuşan be· 
yaz önlüklü doktorlar, hHta bakı. 
cılar, telaşı metodlaştırmıı bir sür
at içinde odadan odaya geçiyor, 

kah bir bulanın başı ucooda, kib 
ameliyathanede oyalanıyorlar. Do· 
bin duyduium kadın feryadından 

artık eser yok.. Sonradan öi'reni
yorum ki, kadıncağız .doğurm~ş, 
çocuğunu yanına vermışler. çogu 
yataklar bom, boş .. 60 yataklı has• 
tahanede ancak yedi hasta var" 
Fıtıktan henüz ameliyat olmuş bir 
kız çocuiu, solgun ve yorgun be· 

yaz, tertemiz karyolasında uzanı
yor, midesind!'n ameliyat olacak 
bir ihtiyarın inlizar ızlırabı sakallı 
yüzünde kırışıyor. 

Diker hastaların ehemmiyetli 
bir ıeyi yok. 

Hastane, üç kattır ve baştan başa 
zemini mermerdir.Birinci ve ikinci 
sınıf olarak dairelere ayrılmıştır. 
Banyoları, busıısi odaları, amelıyat-

yataklara düşecek! geliyor. 
Fabrikanın hastaban işçileri 

burada tedavi edilmekte, lilzumu 
takdirinde, ameliyat, do&"um11 gene 
burada yapılmaktadır. 

y almz işçiler değil, işçilerin 
en y kınları da parasız olarak bu· 
rada tedavi görmektedir. 

Her hastane biraz ecza kokar. 
Fakat bu hastahane do bilmem ki, 
baogi amil ve sebeblerle bu koku 
yok .. Şammeye çarpan yalnız mis 
gibi sabun rayibasıdır. Hastahane · 
den biraz hayret ve çok takdirle 
ayrılırken, dehin telaşla dikkat 
etmediğim güzel bahçesinden gül 
ve yasemin kokusu beni kapıya 

kadar teşyi ediyordu. 
• • • 

Bugün> namına dolaşmakta ol-

duium mileueseler arasın· 
da cenup vilayetlerimizin en büyük 
fabrikuı olan Milli mensucat fab. 
rikasını en sona bırakmak isteyo· 
rdum. 

Fakat bu tesadüfün ibramile 
şimdiden gezip görmek, notlarımı 

almak bir zaruret halini aldı ve hemen 
fabrikakısmına geçip müessoıonin 
idare müdürü B. lbrahim Telciyi 
gördiim. 

Mües•esenin, çalııkan idare 
müdürü bana ıu izahatı veriyor: 
- l 927 sonesinde emlaki Milliye· 

den satan •hnan müessesenin sa• 
bipleri, B. Mustafa Ôzgür, B, Nuri 
Has, B. Nuh Naci Yazgan ve 
merhum Seyit Tekindir. 

O zaman bu müeıseıe ı40,00\> 
liraya satın alınmıştı. O zamanda 

işler vaziyette 3 bin iğ ve 40 do. 
kuma tezgahı vardı. Şirket her se· 
ne kazandığı parayı fabrikaya sarf 
etmek suretiyle 930 senesinde 2 
milyon lira sermayeli Limitet şir
ket haline ifrağ edilerek fabrika
nın tesiıatı renişletilmiıtir, 

Bugünkil vaziyette 20 bin iğ 
ve 300 dokuma tezgah ile faali
yetimize devam etmekteyiz. 

Bundan baıka, daha boş bin 
600 ili, ve 120 tezgah harpten ov• 

vel ıipariş edilm~sode bunları getirt• 
mek mümkün olamamıştır. Harp 
sonrasında fabrika yeniden geniı· 
leyocektir. 

imalat 

G ünde ttasati Kelr.iz numara 
iplik beıabilo 3800 - 3900 

paket iplik imal edilmektedir. Bu 
imalitın bir kısmı iplik olarak pİ· 
yasaya verilmekte, bir kısmı doku 
mabaneye sevk olunmaktadır. Do· 

( Devamı iiçüncüde) 
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için Viyasmada yere saplanma" ve civar vilayetlerden Ada~ada. okumak, lise. tahsiline devam etmek 
Smolensk iıtikametiode Yeloiva'ya için, sahah akşam gelıp gıden talebelerıo ugradığı müşkülat ve 

kadar ilerlemeoi onun bu günkü zorluklar malOmdur. 
feliketlerini doturan başlıca amil· Mekteplerin açılmasına takaddüm eden günlerdenbtri, buna bir çare 
!erden bir kaçıdır. bulmak gerek Mersin ve gerekse Adana ma&rilçilerince ehemmiyetli bir 1 

Fakat bugün yalınız Timoçenko mevzu olmuştu. 
orduları iurubu mahsur olmakla Aldığımız malOmata göre,Seyhan vilayet makamının,Maarif müdürlüğünün 

ve bizzat Vali B.Faik Üstün'ün teşebbüsü neticesinde, Adanada K,. 
1

1 kalmıyor, ayni zamanda cenupta 
Budienni ordular gurubu da son Enstitüsüne ve Muallim Mektebine devam eden civar vilayetler~en 1 
kuvvetlerinin mühim bir kısmını gelen talebe için bir p•nsiyon açılmıştır. . . ı 

Eski Ticaret Mektebi arkasındaki Kurtuluş Mektebı bınası bu pao· il 
kaybetmiı bir haldedir. Şimal Vo· siyona hhsis ~dilmiştir. Pansiyon salı günüden. itib~re~ açılac~~tır Şim-

roşilof ordular grubunun iıo yarısına ya dilik 30 talebe kadar alabilecek olan bu pansıyon ıhtıyaca kalı gelme· 
kın bir kısmının Looingradda mab· diği takdirde genişletilecektir. 
sur bulunduğu ve bu gün Alman Hususiyle Mersinden ve Kozandan gelen talebeler şimdiden paosi 
!arın Kalinin istikmotindo ilerleme· yona kabul edilmişlerdir. 
lorile, onu Moskovadan ayırmış ve 1 ..;;_ ___________________ ,_ 

~:~~: .. a~::::ı0:;::. bulunmuş 01
• Şehir semt ocaklarr Kongreleri 

En ıimalde Finler Lodoga ve 
Omega gölleri arasındaki sahayı 
Svir' e kadar Sovyetlerdon temizle· 
m~lordir . 

En ceoubda Almanlarla mütte• 
fiklor, Molitopol civarında 7 : 8 
Sovyot tümenini muhasara ettikleri 
gibi mütebaki Sovyet fırkalarını 
Rostov istikametinde takib ediyor. 
lar. 

Harkof'da, içindeki ve etrafın 
daki Sovyet kuvyotlerile birlikte 
ibate edilmek tehlikesine maruz. 
dur. Almanlar yalnız Ukraynayı 
Sovyetlordon temizlemekle kalmı
yorlar, ayni zamanda buradaki en 
ıon Sovyet kuvvet bakiyelerini do 
imhaya çalışıyorlar. 

Almanların Kırım yarımadası 
berzahının şimalindeki Perkop müı· 
tahkom mevkiini bir kaç gün ev· 
vel aldıklarını yazmıştım. Şimdi do 
berzahın cenubundaki Büyük Mana• 
çık mO.•tah\tem mev\dini. de zapt

otliklerindeo Kırımın kapıaı r ı 

onlara açılmış bulunmaktadır. Ber• 
zabı şimalden ve ceoubdan müda· 
faa eden bu iki müstahkem mevki 
ıon derece kuvvetli inş• olunduk• 
!arı gibi 20 : 22 metre kalınlıiın· 
da dikenli tel örgülerden vücuda 
getirilmiş genit manilerle de mah. 
fuz bulnnuyorlardı. 

Bu ;ebeblo Almanlar buraları . 
nı zaptetmok için yalnız aiır top 
ve tank deiil, ayni zamanda yüz 
metre kadar ileriye alev saçan ma· 
ki neler kullanmışlardır. 

Elhasıl pugün bütün Sovyet 
copbeıi parçalanmıı ve çok lehli· 
keli bir bııbran içindedir. Muhasa• 
ra edilmekten kurtulan fırkalar 
yeni mevziler tutmaia çalışmakta 

ve Almanlar bunları, zaman ver
meden takib etmektedir. 

Manzara, Sovyet ordularının 

büyük bir muhasara içinde bulun· 
duiunu ve kendini kurtarmak üze• 
re azami gayretle çahştıfını aşi• 

kir ıaretto göstermektedir. 
[ Cumburlyet'teD) 

C. H. p, Merkez nahiyesine 
bailı şehir mahalleleri ıemt o~ak: 
!arının kongrelerine bu ayın yırmı 
beşinde beşlaoılacaktır. Koo~rele· 
rin yapılacağı gün ve saatlerı şun 
!ardır: 

Ulucami ocaiı : 25 birinci loş· 
rin saat 8 30 da Kale kapısında 
eski m e

0 

s c i ı d e; Cümhuri
yet ocağı 26 birinci teşrin saat 

9 da mezbeha bahçesinde; Karşı 
yaka ocaiı 26 birincitoşrin 14 de 

köprü baııoda; Hanedan ocaiı 
26 biriociteşrin 8,30 da Hacı bay
ram kuyusu yanındaki ocak bina· 
ıında; Kuruköprü ocağı: 26 birin· 
citeşriıı. saat 10,30 da; Çinarlı oca 
iı: l7 birinci teşrin 8,30 da 
asfalt caddede ocak binasınd•; 

Çarşı ocağı: 27 birinciteşrin 8,30 
da Kızılay binasında; Ali dede 
ocağı: 28 birinciteşrin 8,30 da 29 
tır.ır1nievvel ok.11\undai Kayalıba{ı 

ocafı: 30 birinciteşrio 8,30 da 

Taşkpprü yanındaki ocak binasın· 

ithalatçı tüccarın 
kar yüzdeleri 

( Baştarafı birincide ) 
!er edecekleri kanaatindeyim. 

Almanya ile ticaret 
Biliyorsunuz ki yeni Türk -· 

Alman ticaret anlaşması dün An· 
karada imzalandı. Bu anlaşmanın 
ıld memleket ticari mübadelesi için 
faydalı olacaiı kanaatindeyim. Mu· 
kavelenin bir hususiyeti de serbest 
piyasaya alış veriş için büyük bir 
miktar ayrılmasıdır. 

ihraç maddelerimizin barb ik
tisadiyatındaki mühim mevkii iti· 
barile müşterisi çoktur. Fakat me· 
mleketin ihtiyacı istikbal için daha 
em!liyetli bulunmak düşüncesiledir 
ki ihraç maddelerimizi hem lisans 
bakımından ve hemde fiat bakı· 
sıkı bir murakabe altında bulun· 
dnrmakatyız. ,. 

da; Tepe bağı ocağı: 30 birinci 
teşrin 8,30 daasfalt caddede lbra
him Borduroğlu fabrika11 karşısın· 
da; S u c u 2 a d e ocağı: 
31 birinciteşrin 8,30 da sebze ha
linin ilerisindeki ocak binasında 
Köprü ocaiı: 31 birinciteşrin 8,30 I 
da. K Ö p r Ü köyündeki ocak 
binasında; Mestan zade ocağı 
1 lkinciteşrin 8,30 da HükOıııet 
avlusundal<i Ocak binasında; Hür· 
riyet Ocaiı 2 lidnciteşrin saat 
8,30 da Askeri Depo yanındaki 

Ocak binasında; Mirza Çelebi 
ocağı: 2 lkinciteşrin 14 de Toros 
okulu yanındaki Ocak binasında; 
Mıdık Ocağı: 2 lkincitoşrin saat 
9 da Köprü sokağındaki Ocak 
binasında; Kocavezir Ocaiı: 2 
ıkinciteşrin 8.30 da Halkevi O:Cu· 
ma odasında; Cemalpaşa Ocaiı: 

3 lkiociteşrio 8,30 da yeni keres· 
tecilerdeki Ocak binasında; Kara. 
soku Oca&"ı: 4 lkinciteşrin 8,30 da 
Ktzıl&y bina"ında; Döşeme Ocağı: 

4 lkincileşrin 8,30 da ikinci Orta 

Okul yanındaki Ocak binasında. 

Zaruretten bir Av· 
rupa tesanüdü mü 

doğacak? 
/Boşmakaleden artan/ 

ederse böyle yenı bir iş birliği va· 
ziyotinin güç ve geç olmıyacaiı 

velevki biraz da gönülsuz de oha 

tal.akkuk edeceği beklenebilir. Yok 

Almanya zafer neşesiyle Avrupa

daki devletleri hiçe sayar , teror 
politikasını bir anlaşmak siyasetine 
tercih ederse o zaman bir Avro· 
pa tesanüdünün tehakkukuna İm· 

kin tasavvur edilemez. 
Bu itibarla şu önümüzdeki günler 

hem Alman .. Sovoyet harbinio 
itisi bakımından ve hem do Av
rupanın yarınki siyasa) manzarası 

yönlerinden merakla beklenecek 
mühim günler olsa gerektir. 

Cephenin tam ortasında Al
manlar tarafından açılan 500 ki
lometre enindeki gedik gittikçe bil. 
me;.. le ve Alman yürüyüşü devam 
etmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, 
Almanlar, şimdi Sovyot hükümot 
merkezini bir de doğudan sarmak 
kavgasındadırlar. Bundan dolayı· 
dır ki, Alman taarruzunun Tula'ya 
doğru açıldı&"ından ve Moskova· 
nın doğusundaki Volga diraeiiol 
bedel aldığından şüphe etmek 
biraz zordur. Buralarda Ruı mu· 
kavemeti ne kadar şiddetli ola· 
caktır? Bu hususta şimdiden tam 
bir fikir yürütülemez. Her şey 
Budienni, Timoçenko ve Voroşi· 
lof orduları kuvvetlerinin arka
sında yeni hatlar bulunup bulun· 
madıiına bağlıdır. 

Londradaki kanaat 
L ondradaki askeri mütehaa· 

sıbları~ bile Almanların bu 
son ilerleyişlerini, Durkerpue tah· 
liyesindeoberi müttefiklerin nğra· 
dıkları en mühim darbe olarak 
va11flandırmalarına bakılırsa, Rus· 
yadan Alman ilerleyişini durdura• 
bilecek yeni bir hareket bekle
mek çok fazla bir şey olur. Ti· 
muçenko ordularının sonu hak· 
kında da Loodra'da biç bir Ü• 

mit yoktur. Bu taktirde Mosko· 
va'nıo akıbeti elbette münakaşa 
edilebilir. Fakat Almanların ıöy
lediklerine bakılırsa, onlar ini 
ve ıatafatlı neticelerden ziyade, 
şimdiki zaferlerini koruyacak ted· 
birler aramaktadırlar. Bu tedbir• 
lerin başında Rus orduıuouıı yok 
edilmesi en birinci yeri almakta· 
dır. Bundan dolayı bir kı11m kov· 
vetlerin Moıkovayı aardıktan ıon· 
ra daha doğuya doiru açılacak
ları ve Volgayı tutacakları tahmin 
edilmektedir. 

Rusyanın hali ---R usyanıo böyle bir hale gir· 

mesiade amil ne olmuş· 
tur? Bunun münakaşası için vakit 
çok erkendir, Çünkü elimizde be· 
nüz kat'! hiç bir malOmat yoktur. 
Fakat umumi durama bakarak 
Rus askerlerinin cidden çok gil
zel harp etmelerine karşı, kuman 
da işinin iyi işlemediğine hükmet
memiz kabildir. 

Nitekim Ruslar sayıca çok 
üstün olmalarına raimoo bir çok 

( Devamı üçüncüde 
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ancak çok kısa bir zamao içln emin H• 

yılabilirler. Üstelik lngiliz amirallığı da 
buralarda depo tesis edileceğini bizim 
kadar bilir ve azami on beş giln zarfın· 
da tuzak hazırlar. 

tefsir etti. Parmaiını haritadan çekerek: 

- Tristao Da Kunba adasını teklif 
etmiyorum, dedi, Ora91 meskQn." Fakat 
"Y anqılmaz,. adası aıeskQn deiildir. Ora· 
da lngiliz topratında bir mazot deposn 
kurabilirsek lngilizlerin işin farkına var
maları için zaman geçmesi lizımgelir. 

kanaatindeyim. 
Amiral fikrini tasvib ettiı 

- Mümkün bir iı ... 
Kari Listan izahatına devam etti: 

- Tristan ahalisini, deponun tesis 
edilmesi işleri sırasında "Yanaşılmaz:•. a 
yaklaıtırmamak idap eder. Bunun ıçın 
ben mnhtolif çareler düşündüm. 

Kari Listen fikrini teferrilatile 
otti ve haritada Tristan Da Kunha 
cıklarım gösterdi. 

Amiral sordu: 

izah 
ada. 

- Kumandan, bu fikri naaıl bula· 
yorıunuz? Bu meseleler ıizin işiniz deiil Kari 

Listen, daha çok ıeyler öironınoğ'o muh· 
taçsınız 1 

Kari bızır ol vaziyotindo bekliyordu. 
Cevap vermeyince amiral aabınızlıkla ıor
du: 

- Siz başka bir yer biliyor muıu. 
nuz? 

Genç ıubay haritaya dotru dört •· 
dım attı ve haritaya, cenubi Atlantiiin 
tam .ortamına parmağım koyarak cevab 
verdı: 

- lıte burası 1 
Amiral evveli onun mak•adını anlı

yamıyarak ve parmafını Triştan da Kun· 
ha adacıklarını aaklıdıtıoıo farkına var• 
mıyarak hiddetle söylendi: 

- Çıldırdınız mı siz? 
Kari Listenin gösterdi nokta coıı.ubl 

Afrika sahilinden üç bin cenubi Ama· 
rika sahillerinden dörtbin kilometre mesa· 
!edeydi. Son derece dikkatli hesaplara 
raimen mayi mahruk alacak zırhlı ile 
petrol gemisinin o noktada ayni aaatta 
boluşamamaları yilzde doksan mubak-

... L.:. ı-ıa&...+ ,.ın.An 

Amiral cevab vermeden önce genç 
zabiti nzuo uıadıya ıüzdü ve nihayet: 

- Fikir ıayaoı dikkat, dedi. Y alnıı 
beo bir mahzur görüyorum. "Y anaıılmaz., 
meıkQo deiilae bile herhalde arasıra Triı· 
tan abalioi tarafından ziyaret edilmekte
dir. 

Binaenaleyh depomuz çabuk meyda· 
na çıkar ve lngiliz amirallıiına haber 
ırider. 

Amiral, fikri tayanı dikkat bulduiu· 
na röre Karl Listen partiyi ka:ıanmt~ sa• 
yılırdı. Kar! Liıton tolerrüatı izaha gi. 
rişti: 

Göze görünecek şekilde depo le· 
ılı etmeyiz. Teknik ıubemiz denizaltı de. 
poları toaisini tetkik edip bir proje vü· 
cuda getirebilirler. "Yanaşılmaz,. adası 

etrafı denize •mut olarak kesilmiş şekil· 
de yüksek kayalıklarla çevrilidir. Binaa· 
naloyb 1914 harbinde ispanya ve Yuna. 
nlıtao sahillerinde yapılmıı olduiu gibi 
dibe batmamıs. yani deniz sathı altında 

lngiltere onlara senede bir harb ge. 
misiyle erzak vesaire ğönderiyor. Yakın
da böyle bir gemi gelecek, Onıın baro• 
kelinden sonra başka bir logiliz gemisi 
gelincoyfl kadar önümüzde bir sene var, 
tahtelbahir oabıb depolar vücuda geti. 
rinco bunlar rahatça doldıırup boıaltıla
bilir ve lngiliz amirallığı korsan geminin 
mayi mabruk deposunun 
1 n g i 1 i z toprağında bıılıınduiıınu ha. 
yalinden bile geçiremez. 

Amiral Raeder cevap vermeksizin 
zile bastı ve gelen nefere, kumandan 
Laogsdorf'u çağırmasını emretti. 

Alman d··nanmasının iftihar ettiki ku· 
mandan L•ngsdorf'ıın Graf Spee ceb 
zırhlısı süvarisinin ismini duyunca, Kari 
Listen hazır ol vaziyotinıı yeni bir çeki 
düzen verdi. 

Graf - Spee sü•arisi geldiii zaman 
amiral, Kari Listene em1'1tİ: 

• Bana söylediklerinizi kumandan 

Kumandan Langsdorf, yarım ıaat ev· 

vel İsmini bilmediii gecç zabite hayret· 
le bakarken, covab verdi: 

- Harikulide bir fikir amirali-

- Teğmen Kari LiJteo emrinizdedir 
kumandan ... 

Bu işte muvaffak olunmaması ihtima· 
il de vardır. Ben mes'uliyeti daha büyük· 

lore karşı kabul edeceğim gibi ıiz de 
bana karşı bu işin mes'uliyetini kabul o· 
diyor musunuz? 

Kumandan Langsdorf azimkir bir ta• 
vırla cevap verdi: 

- Evet. 

Graf - Spo'nin mukadderatı 3 ki· 
nunuuni 1939 günü işte böylece tespit 
edilmişti: Cep zırhlısı ya muvaffa1· o!~· 

cak veya batacaktı. 

Kumandan Langsdorf il~ Kari Listen 
üç gün başbaşa çalışarak fikrin tatbika· 
tı bakımından tamamile mutabık kaldılar 

ve teferruata müteallik arktalan tesbit 

1 n---· --· 1 
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Rusların durumun
daki vahimlik -m-~D;~ı ı 

ti}) il - --T-ü-rk---B-u-lg_a_r ....., iNGiLiZ 
hücum 
kıtaları 

Kıralın önünde 

Yllda 4 milyon pa· 
muk harcıyan 

fabrika 
( Baştara/ı ikincide) 

kumabane de ayrıca muhtelif cins 
bezlerden 25 bin metro yevmiye 
bez imal edilmektedir. iplikhane 3 
ekipli, 24 saat üzerinden çalışmak· 
tadır. Dokumahane 3 ekipli 16 sa· 
at üzerinden faal halde bulunmak· 
maktadır, 

(Baştarafı ikincide) 
yerlerde Alman çenberi altına 
ırirmişler ve bu kuvvetleri ıevk 
vo idare edenler aı\cerlerioi ne 
evvelden ne de sonradan kurtar
mak için biç bir hareket yapma· 
mışlardır .• Türkiye -Almanya dost- mü:.:::.~.~~~~!~ 

•--------------------- sine göre. nere· 

Alman ıtralf'iigi ônced~n ma· 
hlm olduğv halde buna karşı bir 
plin tatbilt edılememiştir. Halbuki 
Almanlar ti Polooyada Kutno bar· 
biodenberi ıu hareket tarzını tut• 
muşlardır: 

-- ~ -

luğu ürkiyenin bitaralhk ~~:~:~:~.:::=~ 
Sofya 11 ( a.a. ) - Akşam· 

manevra 
yaptılar 

işçi adedi bu günkü vaziyette 
2200 dür. Çırçır çalıımadığı zamao.i 
bu miktar 1900 e düşmektedir. 

F abrikanıo ıenelik pamuk sar· 
fiyatı 4 milyon kilodur. Günlük 
1&rfiyatı 13-14 bio kilo ara11oda· 
dır. MiieHesonio senelik cirosu 6 
milyon liradır. Mamulleri Türkiye· 
nio her tarafına sevk edilmekte· 
dir. 

Duşmanı yanlarından vurmak, 
ne türlü fedakarlık pahasına olur. 
sa ohuo buralardan ıredil< açmak, 
sonra bir çovırme l.areketi yap· 
maki O zaman saranlar değ•I bel. 
ki sarılanlar kurtulmak için baro· 
bete geçecekler ve her hareket, 
çenberın etrafında bekliyooler ta· 
rafıodao kanlı zayiatla öoleoecek· 
tir. 

Sl·yaseıı·n e dayanıyor ~::.i~~~~y:~ü!:::~:s:id~~~:~::. daki bir yazısında, Bulgar kralı· 
nın tahta çıkışının yıldöoümü mü 
nasebetiyle Türk devlet reisile 
Bulgar kralı arasında çelcileo tel 
gralları Türk ıruetelerinin birin· 
ci sayfalarında neşretmiş oldakla 
rını yazınakta, bu telırraf verişi· 
ol iki memleket arasında Utuo 
zamondanbeıi mevcud olan ve 
samimiliği ıoo zamanlarda belir· 
mit bulunan iyi münasebetlerin 
bir delili saymaktadır. 

Londra 11 ( a.a ) lskoç• 
yada bir yerde bulunan bir harp 
muhabiri yazıyor: 

Kıral altıncı Jorj, belki bir güo 
düşman iuali altındaki sahillere 
hücum edecek olao Britanya hü· 
cum kıtalarıoıo maoevrasıoda ha· 
zır bulunmuştur. Kıral, maoovrala· 
rı yüksek rütbeli deniz ve ordu 
ıubaylarilo birlikte takip etmiıtir. 

Bu nevi harekat için husuol tec· 
1ıiz edilmiş deniz nakliye vasıtala

rile nakledilen askerler bir lskoç 
ı-ölü kıyılarına çıkış talimi yapmrş 
!ardır. Askeri, başka vapurlarla ıre 
len tank, kamyon ve tayyareye 
karşı koyma topları takip eylemiş 
hücum istihkam askerlerile deniz 
tayfaları tarafından yol hazırlan• 
dıktao ıonra deniz aıkori ve meş· 
hor lıkoçya alayınıa erleri tarafın 
dan yapılmıştır. 

-ı Memleketimiz hakkında zaman zaman ortaya atı. 
Y A Z A N lan haberleri tekzip etmek için Ankarada düo 

Necmeddin 

1 

neşrolunan tebliğ her tarafı artık tatmin etmiş 

s a d a k olsa gerektir. . . -
...________ Bu muhtelıf şayıalardan borada, sırası duştük· 

çe, bahsetmekten geri durmadık. Bu rivayetlerin şimdiye kadar resmi 
makamlarımızca her hangi bir şekilde ele alınmamış olması, bükilmetio 
bu nevi dedikodultlra ehemmiyet vermemesiodeo ileri geliyordu. Bunlar, 
bizce, o derece hakikate uymayan haberlerdi ki memleket efkarında 
lüzumıuz bir telaş uyandırması kaygın bile hiç bir vakit oklımııa gel· 
mediii için, bu haberleri günü gününe, olduğu gibi gazetelere koyup 
halka okutmaktan çekinmedik. Bilakis, geniş bir fikir hürriyeti telakki· 
sile, Türk millefoin kendi lıakkıodaki propagandaları dahi öğrenmesin• 
de fayda buldok. 

Fakat bu propagandalar azıttı: Bir gün Alman fırkalarının Balkan· 
!ara yığıldığı, yahut Almanyanın Tür ki yeden geçitler istediği tekrar tek· 
rar yazılıyor, başka bir gün Bulırari•taoın hudutlarımızda taarruza ha· 
zırlandığını radyolar israrla söylüyordu. Hatta bir kaç halta evvel, cid· 
di ecnebi muhabirlerin, Bulgar ordusunun Trakyada taarruza başladığı 
haberinin doğru olup olmadığım tela1 ve heyecanla ıordııklarını bile 

gördük 1 
Bu haberlerin yalan olduiunu 

Almanlar, Bulgarlar bir kaç defa 
muhtelif şekillerde bildirdiler. Tür· 
kiyede. resmi ağızların iuımıı.sı , 
memleketimizde bu gibi ihtimalle· 
re inanıldığı zehabını basıl etme· 
110 diye Ankarada da Anadolu a· 
jansı vazıtasile bir tekzip neşredil· 
mes;, memleket efkarından ziyade 
(zira bizde bu gibi eyler• inanan· 
lar artık çok değildir) yabancı ve 
sal mahitleri aydınlatmak bakımın· 
dao faydalı görülmüştür. Bu yalan 
haberlerden bir kısmı, her nasılsa 
bize doıt memleketler vasıtasile 
aızmak yolunu da bulduğu içio hü· 
kOmetio tekzibi, do•tlarımıza da 
emniyet vererek, onları.ı da tehli· 
kede olmadıjrımm anlayaıak bak· 
kımızdakı endişeluini gidermeye 

hizaıet odecelı.tir. 
Tekz<bin müşterek mahiyeti 

vaziyete daha büyük bir sarahat 
ve kuvvet veımektedir. Türkiye 
ve Almanya lt\Cot! luir o, hiç 
bir zaman eo küçük ehemmiyet 
vermediı.leri bu nevi baberlerio 
ciki memleket araundaki itimatlı 
doıtluk münaıebctlerini biç bir 
ıuretle bozamiyacağını beyan ,et· 
mok buıusuoda mutabık kaldıld&· 
rını» bu fırsatla birlikte ilin etme 
!eri ıli devlet araoındaki dostlu· 
tun geçici ve aldatıcı oloıadıiına 
yeni bir delil teıkil eder. 

Almanya ile dostluk anlaşma91 
Türkiyeoio vaziyeti açıkça mal6m 
olduktan sonra imzalanmış, daha 
doğrusu bo dostluk, Türkiyenio bu 
karpte dikkatle ve oamimiyetlo ta· 
kip ettiii siyasetin neticesi olmuş· 
tur, 

Türlı.ıyenin vaziyeti ise, herke 
ıio bildiği, ıfürüst bitaralhktır. Bi· 
taraflığımızıo neticesi, ve bu siy11· 
cetimiı.in devamına teminat olarak 
imzalanmış bir dostluk vesikasının 
beş ay ıeçmedeo, bitarafbğımızı 
feda ettirecek politika oyunlarile 
bozulacaiını zannetmek, Türkiye· 
oin, bütün siyasi münasebetlerin~• 
güttüğü ve karşısında aradıgı cıd· 
dililı. ve ıaınimilikt•o temamen ha· 
bersiı olmaktır. 

Türkiye gibi Almanya da bu 
dostluk mnahedesini, günün birin· 
de bitaraflık yolunu değiştirmek 
ır hi gizli makutlarla d•ğil, ıırl 
iki memleketin karşılıklı bitaraflık 
ııvasetinden istiladelerini tevsik et
mek için imzalamıştır. 

ye gibi Almanyanln da hakiki 
meo!aatı karşılıklı doıtluktadır. 

Biz buna inanıyoruz. Burada 
her vesileyle tekrar ettiğimiz gibi, 
Türk • Alman do•tluğunun zoraki 
yeya geçici bir politika oyunu de· 
ğil, hadiselerin zazuretin~en doğ· 
muş, yani kendiliğinden olmuş, tc· 
meli sağlam ve ıilrekli bi, anlaşma 
addediyoruz. 

Şu halde yayılmsk istenen pro· 
pagandaların hedefi nedir? 

Bunun sebebini, kısaca, ıittik· 
çe bayağılaşan bir tabirle «•inir• 
barhiodo arayıp geçmek en kes• 
tirme ve zararsız izah yoludur 

- Aktam'daıı -

• Tabii fıskıyeler 
v a z a n \ Eminöoll m~y-

danı tanzım 

Ulunay edildi~i zam a a 

Yeni camie bitişik tarihi binanın 
tam tramvay durak yerindeki kıı· 
mına bir duvar yapıldı. Bıı duvar 
hala üstünde gcdi\deri görlılen 
kale bedeni ile ulak bir köşe teş· 
kil ediyor. Burada r\itubet eksik 
değildir; ve köşeden süzülerek &1· 

fnlt kaldırımın meyli üzerinde yı· 
lankavi inbinalar resmeden bu a· 
monyakh riitubetin oe olduj-unu 
anlamak için kimyager olmaya ih· 
tiyaç yoktur. 

Geçenlerde biri, meydanın eo 
kalabalık zamonıoda güpe gündüz 
yüzüoii köşeye dönmüş, bacakları
nı ayırmış, asfaltın üstüne yeni 
cebrü»ler resmediyordu. Halbuki 
Meydanın kenarında hatta amoo• 
yakla yıkanan duvarın karşısında 
böyle müşkul vaziyette olanları 
teşfiye edecek tertemiz bir yer 
var. Şehirde bu ıribi mahallerin 
azlığ•nı ben do kabul ediyorum, 
Sokakları bu fuzuli sulama ameliye• 
sinden kurtarmak i~in Roma impa. 
ratorlarından "Vespaıiyea., in is· 
mini verdiği ulak tesisata lüzum 
var. fa'l<at Emiocnünde öyle degil. 
EJu barel..~tte bulunanlar meydanı 
geçmek zahmetine katlanamıyorlar, 
yahut sabredemiyorlar. Döt adımlık 
mesafeye tahammül edeaıiyecek va• 
ziyette olan bir adam mutlaka has: 
tadır ve böyie önüne gelen yen 
kirletmemesi için evinde oturması, 
olmazsa yanında seyyar bir "müsto. 
rah,. taı1ması icap eder. 

Geçenlerde ahpaplarımızdan 
biri anlatıyordu: 

Gazete, şu nokta üzerinde 
dikkati çekmektedir: 

Yabancı memleketlerde b 
münasebetleri bozmak içio yap~ 
lan teşebbüsler Bulgar hüknme· 
ti tarafından oldnğu ıibi Türk 
hükilmeti tarafından da red edil· 
miştir. 

Mir gazetesine göre, iki me 
leket arasındaki münasebetle~ 
nereden gelirse gelsin, hiç bi; 
entrikayla bozulamaz. 

-
kirlilik kösemenin arkasından he ı 
kes oraya koşar. Bu itiyadın Ön{. 
ne geçmek de kabil değildir. 

lstanbul~a bir komşum vardı. 
Yanındaki bınadan ufak bir çıkı • 

. . o ' 
tı teşkil eden evıoın yanı, cami 
tesisatından beter olmuştu, Adam· 
cağız muntazaman kaplama tahta• 
larıoıoı çürüten ioatçılarıo kötil 
itiyatlarına mani olmak için köşe• 
ye badana ile koca bir memnu'iy
yet cümlesi yaıdı. Faydası olmadı, 
Alışkınlar hattat levhası tetkik 
eder gibi gözlerini yazıya dikerek 
yine istediklerini yaptılar. Kom. 
şum pençeredo otorup köşeye SO• 

k.ulmak istiyenlori azarlardı. 
- .5okaja ne karıııyorıun ? •• 

Ba~ımıza haraccı baıı mı kesiJ.. 
dini 

Hücuma iştirak etmiş olao kı· 

talar Kıralın önünde bir gösteri 
yapmışlardır, Bütün bu talimler 
Tam bir muvaflakiyotle neticelen· 
miş ve mnhteli! kuvvetler arasın· 
dalı.i harekatta tam bir abeok gö· 
rülmüştür. 

Londra 11 ( a.a. ) - Silahi· 
yelli mahfillerde öğrenildiğine gö· 
re, baıı ukerler hücum vo baskın 
kıtaları teşkil etmek üzere Britan· 
ya alaylarında hususi bir talim gör
mektedirler: Bu talim çok aılı.ıdır. 
Vo hedef talıme iştirak edenlere 
müstesna bir dayanıklık ve tefeb· 
büı kabiliyeti vermektedir. Her 
türlü hava şartları içinde gece ve 
ve gündüz vapura biomelc: ve ka
raya çıkmak, malzeme veya kıtaat 
nakledrn buıuıi deniz nakliye va· 
aıtalarını sevk ve idare etmek ve 
o•uo müddet yiyecek, malzeme 
alınm•dan hareki.ita bulanabilmek 
usulleri bilhassa öirenilmelr.te · 
todir. 

Keza talim görenler dü$ınan· 
dao zaptedilen ıilihların toıirli bir 
ıurotto nasıl kullanılabileceğinini 
piyade eilAblarile taolll•rı n•••i bO 
cam edilecej'lol, her tilrlQ enl'el· 
ferin ıilratle nasıl aşılacağını da 
öireomektedirlor. 

Dediler; nihayet bitişik mezar- 1;;:-~:-::======::===~ 
lıktan aarılı.lı bir mezar taşı aldı, -

0 noktaya dikti, kudsiyetinl batır· 1 T A K V İ M l 
!atmak için taşı yeşile boyadı. 

NOş edip dest ı. ecelden şer 12 Birinciteırln 1941 
~ti ~ZAA 

Di, o sabi binin rubunc relen 
ıreçeoden fatiha dilenen mezar ta 
şı an şerbeti yeni vazifesinde içİ· 
yordu. 

Komşum bununla da başa çı· 

kamayınca evi •attı, kurtuldu. 
Meşhur oekrelerdeo Kambur 

Nazil bir güo ıokakta böyle bir 
münasebetsizliklik yapar. Etraf· 
tan: 

Ne yapıyorsun kambur be· 
rif, defol oradan! 

Diye azarlarlar, Nazif, bağırı· 
şanlara döner: 

Yllı 1941 • A y,10 Gii•• 245 ffqır 
Rıııni 15S7 · l!yUU 

1,0 
29 
20 Hicri 1360 4 Rama.san. 
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Fabrikanın kuvveti mabarrekesi 
ıazöjen motörüdür, muharrik ola· 
rak 1370 ve yedek olarak ta 750 
beyırirlik motörü vardır. Yaktığı 

kömür senede 5 bio toodor. 6 bin 
too da şif çığıt • kabuğu istihlik 
etmektedir. 

Elektiriği fabrika istihsal ve is· 
tihlik etmekte ve aylık 1arfiyatı 

350 bio kilovatı bulmaktadır. 

lctimai vaziyet 
F abrikanıo bir işçi okulu var• 

dır. Bu okulda ilk ve mes

leki tahsil görülmekte.tir. Hariçte 
beş dershaneli bir ilk okulu yap· 
tıran müessesenin 300 yataklı bir 
bekar pansiyonu mevcuttur. Ayrı· 
ca şimdiki halde 32 amele evi 
vardır, Ve dahada yüz kadar ame· 
le evi yapılacaktır. Ameleye aıcak 
yemek verebilmek lçio bir lokanta 
vücuda ıetirilmiştir. Bir sinema 
salonu, amelenin parasızca iıtifa · 
deli bir eğlence yeri olmuştur. 

Hastahanesinden başka bir de tra· 
rahom tedavisi için yer ayrılmıştır. 
Fabrika içinde ııcak ve soğuk ha· 
va tesisatı işçilerin hususile yazın· 
da aıhhatla çalışmasına yardım ot• 
moktedir. 
. Fabrikanın beden milkellefiye· 
tıodeo başka ıpor kulilbil, siporuo 
her şubesi üzerinde çalışmaktadır. 
Bisiklet ve futbol şampiyonları bu 
kulübdeıı çıkmaktadır, İ'abrikaoın 
hoparlör teaiıatı işçilerin havadiı 
ihtiyacını lı.arşılamalttadır. MüeHo· 
aeoin iıçiyo ait 11hhi vo mesleki 
öj°ütleri, ihtarları ba hoparlör va .. 
11Jasile yapılmaktadır. 

••• 
B ıı izahattan ıoora ıördü· 

iilm fabrika, benim fahri· 

ka anlayışımı değiştirdi. 50 bin 
metrelik bir 1ahayı kaplayan t.u 
koca müe11eaeyi bir ıaat içinde 
pek gilç dolatabildiğim gibi, teler 
rnatını da bu yazıya aığdırmak 
lmklnıoı bulamadım. 

_ Nejat Böıürtlen_ 

ltaıya ile Bulgaristan 
arasında ,ticaret 

anlatması 
• Sofya 11 (a.a.)- Buırün !tal· 

ya ıle Bulgaristan arasında bir ti· 
cari anlaşma imza edilmiştir. Bu 
anlaşma, iki devlet arasındaki ınü. 
badeley~ büyük bir genişlik temin 
edecektır. 

.\imanlar, büyük Frederick 
zamanındaoberi, tatbik ettiı.leri bu 
usulü, Viazma, Briansk bolgelerio• 
de de degiştirmiş de&'illerdır. Le• 
ningrad ve Odesa muhasarası bo· 
nun ayrıca tipik mİ•alleridir. 

Moskova'nın batısında 

D ün rece r•rıı1odan ıonr• 
gelen haberlerden öirendi· 

iimizo ıöre, Almanlar Viazm 'nıo 
biraı şimalinde lıulunan Rjev isti• 
kametinde de bir harekete g•Ç'DİŞ· 
!erdir .. Bu suretle Moskovanın tam 
batısından da bu şehre 17!> kilo
metre kadar yaklaşmışlardır. B•lkl 
do bıı hareket dotrudao doğraya 

Moskova'yı de{ril, belki, biraz çe· 
nupta Vıazma'da mukavemet ede .. 
bilen Rnsları arkadan sarmayı he• 
del almııtır. Almanların buradan 
mühim bir baskın yapmaları imkao 
dışında derildir. 

Rusva'daki askori durnm logil· 
tere'do de endişe ile karşılanm ş· 
tır, Ve dün Lon lra'dao gelen ha· 
herler, 60 - 70 Ruı tümeninin 
çevrilmiş olduğu haberlerini henüz 
mevsimsiz bulunmakla beraber, At. 
maolarıo bu cephede birçok cep· 
lor yaptıklarını kabul etmektedir, 
M1>1kova'dan gelen haberlerde Sov 
yet gazetelerinin, halkı bozruoa 
uğratmamak için yazılar yudı<la· 
rını bildirdı{rino göre, bor halde 
Rusya'da vazıyet çoi< naıik bir 
duruma ıirmiştir. 

Netice 
D ün gelea haberlere ıöro, 

harbin &l'(ert mauzaraıını 

bu suretle çizdikten ıonra ıene 
ovelki &"ilnkü gündelik · emrinde 
Hiiler'in kullandığı bir cümle üze· 
rinde duralım : Alman devlet rel· 
ıi, bu harbin, ıulbuo da eıaı şar:
larıuı bazırlıyacağını bildirm şti. 

- Herkes benim yaptıırım ha 
reketlerio katmerlisini yapar, kiııı· 
sc sesini çıkaramaz. Kazara bir 
kambur kabahat etse berk•• bir 

ÖQle 11 • 
ikindi 

4~ ı 14 Sl 
Aktam 17 2 
Yat11 18 l l :!~e Nöbetci eczane 1 

Düo fark cepheıindeo ıreıen 
Dr. Oietricb do, lnıriliılerio Alman• 
yaya <artı iki cephe tutmak hul· 
yalarınıo boşa çıktığını ıöyle:niıtir. 
Bütün bunlarla, beraber, Amerikan 
bahriye nazırı Abıy Knokı'uo bır 
nutkunu beraber ıözdeo geçirmek 
liııll'dır. Knokı da Eylülün aoo 
a-ünü ÇörçH'in söyJediii a-ıbi loa-i· 
liz adalarına Jtar~ı bir iıtu& teşcb .. 
büıünü muhakkak görmektedir, 
Yalnı• bu i2tila teşebbü•ü nasıl 
yapılacaktır? Ve oe zaman yapı· 
lacaktır? Bıı hususta bir li~ir yü· 
rütmek içio biz ırazeteciler biç do 
salahiyetli değiliz. Y almz gelen ha· 
berlerden ve hadiselerin inkişaf 
tarzından bunun bahardan evei 
olabileceği manasını çıkarmak da 
doğru değildir. Fakat bundan da· 
ha önce Mısır'a karşı bir harekete 
de başlanması çok ihtimal dahilin· 
dedir. 

' karış ağzını açarl 
[ Tan'dan] 

,__l_m_ı~ak;;...~~~~3:.._~-~::~~ Mustafa Rifat -ı 
( Kale kapısında ) 

UGURSUZ BiR YüZÜK 
~-~~~~=::~~=====:==::=:=:=.=====:====:='.~:=========' 1 spanyanın Badohoz ş•hriod• oturan Alva. IKôıı k • k ı Kolleksiyoo yapmak, Fabrikatör, horozları içia hususi patenler 

reı miguel namında bir demir fabrikatörü, c e sıyon mera 1 bazıl~rınıo zannettiği ıie imal ettirmiıtir. iki senede bir, kollek•iyo-
bir kamyon kaza11 neticesinde ölmüştür. Fab gibi, bir fikri sabit, yahut boşuna parayı ve nana dahil olao horozları yeaileştirmektedir. 
rikatörün parmaj'ında, Maddritte Almeida kili. kıymeti israf etmek değildir. Bir çok fabrika· 
sesinde Meryemo vakfedilmiş olan çok kıymet. törler ve makiAistler, kolleksiyoolar tertip et· • li ve tarihi yüzük buloamuştur. meklo, itlerini ve teıobbüılerini büyütmüşler 

Bu yüzük, ispanya dahili harbi esnasıada ve inkital ettirmiılerdir. Corc htaniao namın· 
Türkiye, daha fazla olarak, bi· 

taraf vı.ziyetıoin kendisi kadar di· 
ğer dost ve müttefiklerine değer 
biçilmez faydalarını ;reçmiş hadi· 
selerle görerek, Almanya ile dost· 
loğuoda Şark sulhuua büyük bir 
hizmet irakıiuı da görmüştür. 

Bondan dolayidır ki Bulgaris 
tanın, yahut Almaoyanıo ( her iki 
ihtimal bir ve aynıdır ) Türkiye'ye 
taca vüz edecekleri •ad ece asılsız 
değil, ırülünçtür. 

Harp, artık biç bir taraf için, 
şu bu hevesle "razi almaya, mem 
leke! işg-al etmeğe teşebbüs etmek 
davası değildir, Şimdiden sonra, 
biobir !edakirlığı ve ihtilatı davet 
edecek her taarruz, aoıl büyiık za. 
fere doğru bir çıkor yol ümidi 
'&'Öıtermelidir. Türitiyo, her hanıi 
~ yol dejildir ve olamaz. T iirki-

« Bomontiye ıriden caddede 
birinci katta bir apartman tuttuk. 
Bu aydınlık, ferah ve kullanışlı 
apartmanın yan pençereleri boş 
bir arsaya bakıyordu; buram bu. 
ram müstek;eh koluya bir ay ta· 
hammül ~debildik. Tam peoçere· 
lerio bulunduğu duvar, bütün ma. 
hallenin ıroleo ıreçenio mecburi du· 
rait yeri idi. Hole pazar günleri 
Bomonti dönüşünde peııçerelerio 
dibinde fışiuran ufunetli şelliılenin 
ardı arası kesilmiyordu. Konturatı 
gliç beli feshettim, çıktım,. 

Görenek en çok bu meselede 
kendini belli eder: Kazara birisi 
bir yerin bu iş içio istimal edile· 
biloce;ioi ır;österecok bir hareket• 
to bıaiuarak öıae1.. olana iı9 

çalınmış ve bütün araıtırınalara raimeo mey. da birinin fotoğraf toplamağa büyük bir me• 
dana çıkarlamamııtı. rakı vardı. Bu adam, oo beş yaşında bir çırak 

Bu yüzüğün, uğursuz olmakla büyük bir iken, tasarruf ettiii paralaıile fotoiraf satın 

Pariste kara yı
lanın öldUrUlmesi 

y as ak 

Kara yılan faydalı 
bir hışeıidir. Bu 
herkese• bilinen 
birıey olmakla be· 
raber, onu öldü· 

şöhreti vardır. Yüzük, lspaoyaoya kralı oo alıyordu. işte çocuğun hastalık derecesine va• 
ikinci Allons tarafından kraliçeye hediye edil· ran bu iptilası, kendisini büyüddü&'ü •~mao dün• renler pek çoktur. Bu hayvanın tamamen or-
mişti. Kraliçe bu yüzüğü parmaiıoa taktılr.tao yanın eo büyük fotoğraf fabrikalarından biri tadan kalkması tehlikesi karşısında Pariı şeb· 
birkaç ay ıonra vefat etmiıti. olan Kodak müeuesinio başına ıetirmiıtir. rinin birçok; belediye şubeleri bu hayvanı k>" 

B 
· k 1 . ._. c· Ali b Z · da b" · k" k to \ • rumek için tedbir almag· a lu"zum ao"rmü•lerdir. unun üzerıne ra oo ır.ıo ı ons u ırsın namın ırı ope p aınaıa ve • • 

yüzilğü hemıerisino vermiş, o da birkaç hafta bunların yaıayış tardarını tetkik etmeğo mo • Y apılao ted'<ikat neticesinde lı;ara yılan•D 
aonra ölmüştü. Kral, bu uğursuz yüzüğü baldı· rak sarmıştı. yediği küçük hayvanlar arasında, patates tar• 

S d ı.• ı.ı · h ti b '-k d laların& lovkala"de zararı dokunan bir haıer• 
zıaa hediye etmiş, Bu kadın da üç ay ıoora onra ao .. ope" erın aya arı u ıo a 

d 
• 1 ' d ' b' d 1 de vardır. Paris belediye ıubeleri, patates 

göçüp gitmiştir. yaz ıgı eser er ıayeııo e zengın ır a am o· k mahsnllerioi h• böceklerin tahribatından °· 
Bnnuo tızerioe kral on ikinci Allons yüzü. moştK~nçuk labrikatörleriodeo Corc Plitin do rumak için bunların en aman11z bir düı.maoı 

ğü kebdi takmıf, fakat birkaç ay içiade o da merakı, horoz toplamak ve bunlara patinaj olan kara yılanın öldürülmesini ya .. l< etmışler. 
ölünce, yüzük uaursuz telakki edilın;• ve Al· F b t nt hassıılariod 
meide kilisesincl:ki Meryem ana boyk~lio• vaki· yapmağı öjiretmek iptilbıodadır. Buırüa bu dir. Hatt4 ran11z ayvaaa m e ao 

zengin fabrikatörün patinaj yapan h<>ro•iardao Bertbollet bu himaye tedbirinin bütün mem· 
edilmiştir. milrekkep bllyDk ve nldide bir kol•bi1"1'11 lekele teşmilini Fraa11z Ziraat NezaretiodaP 

,.cıu" .-;.,.....;..;.. ____ ıiiıı~~~İlft.,6 •. ·,.ıie karar ver~tir. 
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ASRI S1NEMA , · ALSARAY SiNEMASI '. 

KIŞLIKTA . 
Bugün Gündüz iki Otuz Matinasından itibaren - 1 .... 1 ,. ::::ı BU AKŞAM Saat tam 21 de .. .. 
Norma Şhearer- Tyrone Pover ın Baıtan baıa yenilenmiı ve ıebrimizin en güzel Sineması haline 

Şaheseri Türkçe Sözlü getirilmiş olarak 1941-1942 Sinema mevsimine baılıyor . ilk program 1 
mevsimin ilk büyük filmi Sinemanın iki b~yük artisti ve 

r--arra-if ötüVaöif 1 ., ch~~ie: ··B~;er r 
• ~ Güzelliği Dillerde destan olan L ...................................... J 
~· ilaveten : MiKi MAVZ .... 

DİKKAT: Her gün 2,30 da matina 

Pazar Günleri iki matina. 2 - 4 de 

lkkat : Bugün gündüz iki matine l• .. =ı 
iKiDE DORTT ·•_ 

1 
İrene Dunne 
•••••••••••••••••••• 

Tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan 

BüYüK AŞK]til 

1 

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

receğimiz filmlerden bazıları 

Dünya vaziyetinin güçlilklerine rağmen bllyük fedakir· 
lıklar mukabilinde almağa muvaffak olduğu Asrın markası 
( PARAMONT ) ve ( UFA) film Şirketlerinin müstesna 
filmleri. warner'in en büyük şaheserlerini ve yeni Fransız• 
ca, Prodilksiyonlarının en son çevirdikleri filmler listesine 
koymakla hakıki bir Şeref duymaktadır. 

1- Hillleci Bilyük Tilrk filmi Halide - Naşit 
2- Kerem ile Aslı • « Malatyalı Fahri 
3- Kıvırcık paşa c • Sait - Halide 
4- Notredeın de Paıis Türkçe sözlü Charles Laughton 
5- Demir Taç • c Gino Gervi 
6- Zafer ordusu c c Garri Gooper 
7- Kloopatra • • Claudette Colbert ikide : LEYLA ile IMECMUN 1 Kalpleri Milzikle mesteden ... bir sen'at iıbideai, gönülle-

;.. .. 1111!!!,Cll•D•b•"r•t•t•e•:•MaA•Rlllliııl ••A•N•T ... U•V•A•N•E•T••••.:;: ri Aşka bağlıyan bir hayat romanı senenin en zengin bk 

İLAN İLAN mils;i~~ieri;~·AVETEN : MİKI MA VS 

8· Şark Bülbillü • • Doro 'hy Lamour 
9- Saadet gecesi • • Charlc 1 Boyer 
10· Acemi Aşıklar • c Lour Hareli 
11- Mes'ut gilnler • • Abfolvahap 

Beledı'ye Seyhan Nafia müdür- DiKKAT : Hususi mevki numaralı koltuklardan derhal 
ayırtabilirsiniz T.L. No: 212 . 

riyasetinden: !öğünden : Sinemamız müdüriyeti Sayııı halkımıza bedii ihtiyaçla. 

12- Uyumayan şehir • • Barbara Stenwycb 
1 3· Doktorun aşkı • • Emine Rızzık 

14· Leyla Bitti • • Leyla Murat 

1 . Adana t.rkek Muallim rını tatmin edebilmek maksadiyle 11/10/941 Tarihinden her 
gün 2,30 da ve 21 de olmak üzere iki matine yapmağa ka· 

Büyük Salon filmleri 

15- Şafak doğmasın 
16- Ümit Güneşi 
17 · Zafere doğru 
18· Tayfun 

Sharles Boyer 
Tino Rossi 
Frederic March 
Dorothy Lamour 
Ray Millat 

1 • Belediye zabıta me· 
murları için 32 çift fotin yap· 
tırılacaktır. 

mektebı bmiratı ( 2880 ) lira 
k 

rar vermiştir. 
üzerinden açık eksiltmeye o- k Pazar günleri 2-4 9 da olmak ilzere ilç matina yapılaca tır. 

2· Fotinlerin muhammen 
bedeli beheri 13 liradan 416 
lira ve muvakkat teminat ak· 
çası da 31 lira 20 kuruştur. 

3 • F otinlerin nümune ve 
şartnamesi beledi ye zabıta 

müdürlilğilndedir. Arzu eden· 
!erin oraya müracaatları. 

4- ihalesi 21 - 10 - 941 
salı günü saat 15 de beledi
ye encümeninde açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

5- Taliplerin mezkur gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 

5. 9- ll- 16 1303 

nulmuştur. 
2 · Eksiltme 27-10-941 

tarihine müsadif Pazartesi gÜ· 
nü saat onda Nafia dairesin· 
de yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait 
k'şifname ve şartnamelerini 
ve mukavele projesini görmek 
için Nafia dairesine müracaat 
edebilirler. 

4 • isteklilerin (216) lira 
muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak ilze• 
re bu işi yapabileceklerine 
dair bonservisleriyle ticaret 
ve senai odası vesikalarını 
ve iki adet fotograflarını ve 
bir adet (38) kuruşluk bir 
adet (8) kuruşluk damğa pu· 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Magıs,1 Aiastos,3/kinciteırin tarihlerinde gapılU'. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 
J .. 1000 .. - 3000. - .. 
1 .. 7SO ~ - ısoo. -- .. 
i ~ 

)()() .. - 2000. - .. 
8 - 2SO " = 2000. - .. 

JS .. tOO .. - 3500. - u 

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

--
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız pare blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 

377 

19- Aşıklar Cenneti 
20- Veda busesi 
21- Yaşayan Venüs 
22- Deniz Kartalı 
23· Pırlantalı Kadın 
24- Bahar Geçidi 
25- Aşk Çiçeğı 

26- lık Göz ağrısı 
27- Mavi Rumba 
28- Arjantin geceleri 
29· Yıldızlar Şarkısı 
30- Yedi günahkarlar 
31- Kıraliçenin Kalbi 
32- Arabacının kızı 

c c 

Vivian Romance 
Douglas Farbanks Jr. 
İza Miranda 
Deanne Durbin 
Deanne Durbin 
Garrı Gırant 

Allan Jones 
Color Gombart 
Glorya Jan 
Marlen Ditri 
Zarah Leander 
Hılde Krahl 

oman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman Kadirli Belediye 
Riyasetinden : 

lu ve bir kuruşluk uçak pulu
nu dilekçelerine bağlamak su· 
retiyle ihaleden üç gün evvel 
vilayete milracaat etmeleri 
lazımdır. 1307 7-12-16-21 !!--------------------'!!! zanda talllnlzl de deneml• olursunuz. 

Vehbi Çömel ek Saatçı 
Gilndllz saat 16 dan sonra - Gece her vakıt basta 

kabul eder. 
1 - Kadirli kesabasına 

bahçelerin sulanması için ge• 
tirilecek olan suyun ( 9370 ) 
lira ( 43 ) kuruş bedeli keşfi 
üzerinden açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - İsteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 

görmek için belediye yazı 
işleri kalemine müracaat ede· 
bilirler. 

4 - İsteLlilt· rın (702) li
ra (78) kuruş muvakkat te· 
minat vermeleri ve bu nıik
tar iş yaptıklarına dair bon
servis.erile tic<lret ve sanayı 

odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri la· 
zımdır. 

5 - isteklilerin ihale gü· 
nü teminat makbuzlarile Ka 
dirli belediye encümenine mü· 
racaatları ilan olunur. 

3. 7- 10- 12 1296 ' 

Belediye 
Riyasetinden: 

1 • Belediye zabıta me
murları için 32 takım kışlık 
elbise yaptırılacaktır. 

2- Elbiselerin kumaşı, di
kişi ve bilumum malzemeleri 
müteahhidine aittir. 

3- Elbiselerin muhammen 
bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkat teminat ak· 
çası 93 lira 60 kuruştur. 

4. Elbiselerin kumaş ve 
malzeme nümunderiyle şart
namesi belediye zabıta mü• 
dürlüğündedir. Arzu edenle
rın oraya müracaatları. 

5- İhall'si :.n. 10. 941 ıalı 
günü ~aat 15 de belediye en· 
cümeninde açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

6· Taliplerin metkiir gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte bıılediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

s. 9. 12. 16 1304 

Saat Kulesi Karşısında 

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

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 1 

Salı-Cuma-Pazar günleri 17-17,30 da fakirler paruu: 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
j 1-15 1241 

\------------------------------------!!!!llm ....... l ......... ıı:mı: ................ .... 

İSTANBULDAN GELEN 
Dr. MARKO iKiZ 

Tapu, sicil müdürlü- Demir spor kulübü Birinci Jeşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 

Dünden : müdürlüğünden= ~::a:::;si üstündeki binada kabul ve tedav;29;deceğini 
Seyhan merkez ve karşı- , ~O. 10. 941 taririne mü-1 .... - .... •••• .. •••••••m~;.. •• _: 

yaka mıntakaları tapu sicil sad•f pazartesi günü saat 16. ı =--~~--••••••••••••••••••-. 
muhafızlıklarında açık bulu- . 30 da Adana Gar salonunda ı• L k 
nan 15 ve 20 lira maaşlı ta- 1 hey'eti umumiye içtimai ya. mren o antası 
pu sicil katipliği vekiletlik- pılacaktır · Bil'umum azanın 
!erine memurin kanununun 4 teşrifleri rica olunur. 
üncü maddesindeki şartları - Ruzname -
haiz iki memur alı• acaktır. ı. Bir senelik idare heye 
Taliploin 15 - T. evvel - ti faaliyet raporu \ 
)41 çarşamba günü saat 14 2. Yeni idare heyeti se• 
de grup tapu ıicilıi müdür- çimi J 

lüğllnde yapılacak imtihanda 3. Esas nizamnamenin 1. , 
evrakı milsbitelerile hazır bu- ci maddesinin tadili. 1 I 

Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

im ren Lokantası 1 l.10.941 Cumartesi gününden 
itibaren bütün Konforiyle öğle 

ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın ınüşterilerine 
arzeder. 

Adana Belediye caddesinde Telefon : 113 
1309 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

l 
lunmaları ilin olunur. 1320 12- 14 \ 

1323 ======== 

=vi=lay=et=o=aim=i== Toprak mahsulleri ı Bugün Ga.zetesine lunmadığını Muhterem 

Adanalılar ile Adana 

Valiliğine, Tarsus, Os

maniye, Ceyhan kay

makamlıklarına ve o
ralarda bulunan ala

kadar tapu memurla

riye noterlere muhtereın 

gazeteniz vasıtasile bildirilme 
aini nça ederiııt. 

Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 

çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

Enc .. umenı'nden: ofisinden: i 
Ajansımızın senelik tah-

llkokullara aid olup 9. 10. mil, tahliye ve nrkil işleri on 
1941 tarihinde yapılan eksilt- beş gün müddetle açık ek· 
mesinde yalnız bir talip zu. siltmeye çıkarılmıştır. Talip· 
hur edip teklifi layık hat gÖ· !erin 20- 10- 9 ll tarihinde 
rlllınediğinden ihale cdilme- ajansımıza müracaatları. 
miştir. Bu defa 20. 10. 1941 5_ 9_ 12_ 

18 1300 
pazartesi günü saat 10 da 
ihalesi yapılmak üzere 10 gün 
uzatılmıştır. 

İsteklilerin 24 lira 37,5 
kuruşluk teminat makbuıla· 
riyle vilayet daimi encüme
ninde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 1321 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Mildürii : Avukat 

Rifat YA VEROCLU 
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Matbaası - Adana 
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Büyük babamız merhum 
Abidin Başadan hisselerimize 
düşen arazinin umur ve mu
amelatını tedvire, dacalarımı· 
zı takip ettirmeğe ve her tür 
lü ihtikarları hal ile hukuku 
muzu tamamile müdafaa ve 
bizi temsile Adana' da misa
fir eten mukim Bay Tevfik 
Tilrkoğlunun umumi vekalet
name ve vasi salahiyetle ve
kil nasbettiğimizden yalnız 
kendisine itimadımız olduğu 
nu ve başkalarının ve ezcüm. 
le Bay Hasan Tahsin'in bizi 
temsile hak ve salahiyeti bıı-

İstanbulda mukim Abidin 
Paşa torunlarından S u p h i 
Nuri, Leyla, Cemile, Pervin, 

Arif, Abidin, Sadık. 

1322 


