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Londra, 14 (ı.a.)- Bahriye tebliği ı 

Bn sabah Ak.denizde filomuzun denizal. 
tıları 3 iaşe gemisine muvaffıkiyetlo ta· 
arruz etmişlerdir. Orta tonilitodı bir 
vapurla 3000 tonluk bir gemi batırılmış· 

tır. 2000 tonluk bir gemi do hraya 
otuamuştur. 1 9 4 1 1 llln , • .:;:-;-•• ,. ll• 
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ı Aziz Milli Şefimiz inönü-
1 nün Adanalılara iltifatları 

larına arz edildiği ve ıayın Adanalıların bu suretle balı.larında gös· 

terdikleri saygı ve asil duyğudan fevkalide mütahaHıı olan lnöoünüo 
teşekkürlerinin sunulmasına Umnmi Htipliği memnr ettiği bil

dirilmektedir. 

Reisi Cümburumuzon bu ıaretle gösterdikleri asil iltifat ve 

hüsnü kabulden ıonra, Seyhan parkından Kuruköprüyo kadar nıauan 

anı cadde c ismet lnönil » adını almış buloomaktadır. Keyfiyeti 

Bir kısımı tevsiın yeniden açılan ve şehrimizin en güzel caddelerin. 

denbiri olan sedden Koruköprüye kadar uıanın yola «ismet lnönü•cadde

si adının verilmesi Şehir meclisince kararlaştırılmış ve vilayetin de 

tasdikinden geçerek müsaadelerinin istiboali hususu Reisi Cuınhuru
muza arz olunmuştu. Riyueti Cumhur Umumi katipliğinden dün 

Belediye Riyasetine gelon bir yazıda; Soyhan parkından KuTUköprüye 

l<adar uzanan ana caddenin yüce adlarile anılr.lasına dair Adana 

Belediyesince verilıniş olan kararıo Reisi Cümhurun yüksek huzur· Adanayı sevinçle tebşir ederiz. 
T h 14 ( ) - lran hükQmotinin kabul ettiği şartlara tev· 1 

a ran a. a. k• kl d. B d 1 ı' 

fibnmütt~ik~ilirTh~~pne~d~ pı~e 
0

~« me~~ ~-----------------------------------------------------------~ por dan bir manzara 

PAPEN Türk - Alman iktisadi münasebetleri 
. . milletlerimizin hakiki ihtiyaçlarına ve 

DEDıKı: iktisadi bünyelerine dayanmaktadır 
s i.I ah arkadaşhğı ~· b~:~::ğı=n~~,; Münakalat Veki 

Ruslar l 
Türk Alman -
Bu harbin müs

takbel inkişafları 

Almanyanın Ankara Büyük E~çisine 
göre iki memleket arasındakı sami

mi 'anlaşmanın ananevi bağıdır 
a milyo-n i gazetemize be· 

Yazan : CAViT ORAL 
Berlindon gelen baberlor şark 

muharebesinde kat'i neticenini alın
mak üzere olduğunu bildiriyor. 
Londradan ve Moskoavaden inli· 
şar eden haberlerde vaziyetin 
ciddiyetini ve vebaınetini ıakla
mıkta bir faide ıröraıiyor. Demek 
oluyor ki son Alman taarruzu~un 

şiddeti ve dehşeti karşısında şım· 
diye kadar en çok ve kahramanca 
mnkavemet gösteren merkez cep· 
besinde Timoçenko ordularının 
mukaveti kırılmığa başlamıştır. 
Bir müddetten beri bir duraklma 
devresi reçiren ve mütemadi mu
kabil taarruzlariyle Sovset moka· 
vemeti hakkında iımit verici bir 
h•va yaratan merkez cephesi de 
artık kırılmış veya da tevali eden 
Alman hücumları karşısında tutu· 
nacak halini kaybetmiştir. Şu hal. 

1 lzmir 14 [a. a.J - Dün akşam lzmirpalas'ta bir ziyafet veren Alman· 
ra'nın Ankara Büyük Elçisi Fon Papen, bir nutuk irad ederek, lzmirin 
dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ve bu güıel şehrin barış havasının 
kiyasetli bir siyasetin nimetlerini anlatmakta olduğunu, Atatürk'ün muh· 
teşem eserini elinde tutan ünlü aıker ve ender görülür kabiliyetteki 
devlet adamının memleketi her türlü uçurumların üstünden aşırarak saa

detli ve refahlı bir istikb•le götüreceğinden emin bulundnğuau söylemiş 
ve sözünü 18 Haziran ittifak anlaşmasına intikal ettirorelc şöyle demi~tiro 

.esir verdi g anatta bulundu 
Yalnız Brigansk ve 
Vigazma meydan mu
harebelerinde yarım 

de cenupta Azak denizine kadar 
ilerleyen, merkezde üreli ve Tu· 
layi alarak Moskovanm a~kasına 
doğru sarkınak istidadını gosteren 
Alman kuvvelleridn Bertin c tel· 
kin etlijıi kanaat Sovyet Rusya 
ıelerinin son günlerini yaşadığı 
m o k e z i n d e d i r. Eğ<r bu ha· 
rekat Almanya lehine bu kenaatı 
takviye edecek bir süratle inkişaf 
etmrmiş olsaydı harp tebliğlerinde 
çok ihtiyatkar davranan Almanlarin 
bu ka•lar açık ve cesareth iddi. 
ada hulunmaları tahmin ed'lemozdı. 
Her halde Sovyet c•ph siudol.i 
vaziyet Londranın da günden gün' 
bedbinleşon ifadesine bakılırsa ar· 
tık vahim olarak görülebilecek 

bir bal aldığı anlaşılmaktadır. 
Maamafih vaziyetin vahim ol· 

mosına rağmen Sovyet · Alman 
harbının velev ki Alınanların daha 
büyük zaferler temin edeceklerini 
işaret eden bu durum karşısında 
bile neticeleceğini zannetmek ta· 
mamiyle bir hatadır. Alman ordu· 
lari daha ilerlere de gitse Sovyet 
Rusyada muharebenin sona erece· 
ğini zannetmek doğru olamaz. 

ı milyon Rus esir düştü 
Ruslara göre 

«-lKI memleket arasındaki iktısadi münasebetlf'r milletlerimizin hakiki 
ihtiyaçlarına ve iktisadi bilnyelerine dayanmaktadır. işte buoun içindir 
ki şimdiki buhrandan sonra da yaşayacak ve ara.mızda on samimi anlaş· 
mayı yaratacaktır. Bu, hükQmotimin, tabii münasebetlerin daima. der~n
leşmesi husu<undaki samimi arzusudur. Kalblerimizin derioliklerıne kok 

ulan silah kardeşliğinin ananevi bağıdır.» 

1 Moskova önle-

ispanya ve Portekiz \ 
taarrüzamı uarayacak1 ......................... __ ... 

Londra l 4 ( a. a. ) - Ame· 
rika Hariciye Nazırı Hal, gizli bir 
toplantıda kongre azasına, Alman. 
yanın l•paoya ve Portekize taarru
za hazırlandığını söylemiştir. 

Almanya'ya hava 
hücumları 

Berlin 14 [a. a.] - Britanya 
boınbırdıınan tayyareleri d;;n go 
co Alınanyanın batısında muhtelif 
yerlere tahrip ve yangın bombası 
atmışlarsa da askeri ehemmiyeti 
haiz ha•ar yoktur. Halk arasında 

meuul etmek bakımıodan ve hem 
d o Joponyayı kuşkulandırmamak 

cihetinden Alman Başkumandan. 
lığının ehemmiyetle göz önünde 
tuta~ağı bir noktadır. Bizce Al
maıolar eğer bugünkü m11vaffaki
yetlerınde devam eılebilirbrs~ 
Kafkaslara ve Urallara kadar gı· 
decekler ve bu hatlarda duracak· 
!ardır.Ve ondan sonra da sulh ve 
siyasi taarruza bışlıyacklardır. . 

Bu zaferden sonra Führerın 
Polonya ve Fransa muhar~-
b o 1 eri ıı i müteakip yaptıııı 

rinde Alman ta-
arruzu yavaşladı 

Pamuk işleri 
B. Burduroftlu, Ve· 
kiletle temas için 
Ankeraya gidiyor 

Pamuk ihracatçıları Birliği !da· 
re Heyoti Reisi Bay lbrahim Bur• 
duroalu Umumi Katip B.Zeynol Be· 

6 1 H t• Azasın· ıi.n Son ve dar• eye 1 
• 

dan B. Alber Diy•p, pamuk işler~ 
etrafında Vekaletle temas etm• 
üzere bugün An karaya hareket 

edeceklerdir. -, 
bir miktar öli! v<> yaralı vardır. 

Şimdiye kadar gelen haberlere 
top· 

göre tayyareye karşı koyma . e 1 
!arı 1, gece avcıları da yııı 
tayyare düşürınüşlerdir. 

atleri olan yerlerde mağlup et:ne 
ğe. vurmaj'a çalışmak Almanya 

b def ol· 
içio esas gaye ve esaı o . 
doğona şüphe yoktur. lngilteron_ın 
hayati menfaatlerinin bulundugu 
yerlerde Akdenizde, Moltada, Co· 
bolüttarıkda, Mısırda, Süvoyşto, 
Basrada oldujıu apaşikar bir ha· 
kikattir. 

O baldo Alınanlar ilkbahar• 
kadar Kafkaslara çıkarlarsa belki 
de hiç durmadan, dinlenmeden 

lraıı üzerinden Basraya ve Mısı· 
ra karşı askeri bir teşebbüse 
geçmeleri uzak bir ihtimal sayı· 
lamız. Durmadan ve dinlenmeden 
doyoruz. Zira Beklemek ~nıriltereyi 
k vetlendirmek demoktır. Bu Y&• 

ıi;:t karşısında her fed•k~rlığa 
katlanarak lngiltereyi Akdenızdeo 
çıkarmağa çalışmak Almanya· 
nıo göze alacağı bir zaruret ve 

bir mecburiyettir. 

Berlin 14 ( a. a. ) - Hususi 1 
tebli{r: 

Viyazmada çevrilmiş düşman 
kuvvetleri şiındi kati surette imha ı 
edilmiş bulunmaktadır. Briyanık 
çevresinde düşmanın çevrilmesi 

. ;•rmadan devam etmektedir. Bu 
1 1 mu•ızam meydan muharebesinde 

de Alman kıtaları tarafından alı· 
nan esir miktarı 500,000 i aşmış· 
tır. Harekat başladıiındanberi Rus 
esirlerinin miktarı 3 milyona geç 
miştir. 

Berlin 14 ( a. a. ) - Alman 
tebliği: 

Doğuda harekat derpiş edilen 
gidişini takip etmektedir. Briyansk 
kesiminde çevrilmiş bulunan düş· 
man kuvvetleri müteaddit kısımla
ra ayrılmıştır. Bu k11ımların imba11 
müşkül bir ormanlık arazide de· 
vam etmektedir. Briyanıkla Viyaz· 
~· muharebelerinde alınan esirle. 
rın •kt d . mı arı ün 350,000 i aşmıştır. 
Esır miktarı durmadan artmaktadır. 

A~aıan savaş tayyareleri 13 14 
lıkteşrın gecesi Loninırraddaki as• 
kberi bte1siıatı çok tesirli bir surette 

om a amışlardır. 
Alman seri hücumbotları 12 . 

13 lıkteşrin gecesi lngiliz sahille
rin~ ~adar ilerliyerek deıtroyer, 
serı hucumbotları ve tayyarelerin 
kuvvetli himayesi altında bulunan 
bir düşman gemi kafileıine hücum 
etmişlerdir. Düşmanın şiddetli mü

~af~as~~~ ve himaye kuvvetlerinin 
ustunlugune rağmen hücumbotla· 
rımız 18000 tonilatoluk 6 düşman 
ticaret gemisini batırmışlardır. Bir
liklerimiz ltayıplar vermeksizin üs· 
!erine dönmüşlerdir. 

Dün gece müteaddit lngiliz 
tayyare meydanlarına hava hücum
ları yapılmıştır. Dün lngiliz tayya 
relerinin Manş sahilindeki işgal 
altında bulunan topraklara yaptık 
lan hücumlarda düşmana aj-ır ita 
yıplar verdirilmtir. 31 düşman tay• 
yaresi düşürülmüştür. 

Çünkü bu geniş memlekette 
bu cok nülnılu milletin hiç olmazsa 
çete muharebeleriyle, ihtilaller ve 
ijıtişaşlarla Alman ordularını meş 

ırul edeceği her zaman beklene· 
bilecek hadiselerdendir. Ancak bu 
gibi hadiselerin Alman askeri kud
reti karşısında bir tesiri ve faidesi 
olurmu olmumı bu da zamanın 

ve muharebenin umumi seyri içinde 
tetk;k ve mütalaa edilecek ayri 
bir meseledir. Burada asıl nazırı 
dikkata alınacak mesele Alman
ların ilerlemelerini nereye kadar 
devam ettirecekleri ve hangi hat 
llıerinde durmak isteyecokleridir. 

Ôylo tab:11in edilebilir ki Al
manlar bütün Ruıyayı işgal etme· 
ğo yeltonmiyeceklordir.ÇQnkü böyle 
bir hareket bom Almanyayı fazla 

gibi Demokrat devletlere bir sulh 
teklifinde bulunması çok muh· 
temeldir. Fakat böyle bir teklif 
lngiltere ve Amerika tarafından 
kabul edilecek mi ? Şu anda bu 
suale müsbet veya menfi bir 
cevap vermek mümkün değildir. 
Eğer biz ıulh tekliflerinin kabul 
edilmiyece{rini hesap ederek bu 
barbın müıtakbel inkişafları üze
rinde bir fikir yürütecek oluraak 
tereddütsüz denebilir ki Libya ha. 
rekatı ve Balkan muharebeleriyle 
Akdeniz sahillerine inen ve 

11klet merkezini ~arka doğru gö. 
türen bn kanlı cidal tekrar Ak
deniz aahillerine enocek ve muha
rebe bir Akdeniz muharesi şeklini 

alacaktır. 
Çünkü ıulha yaklaşmıyan bir 

lngilteroyi iıtili etmek imkinı ol· 
madığıoa göre onu hayati menfa· 

Onun için Sovyet harbinin bü· 
yük barekit k11mıoın sonuna doğ
ru yaklaştığıoı gösteren işaretler 
bu muharebenin bir dönüm nokta· 
11 olarak görülmek icabedor. Zira 
Bundan sonra harp sahnesi Boz 
kırlardan kum çöllerine ve Akde· 
oiıin ıhk ıahillerine intikal ede· 
cek ve çok muhtemeldir ki bu 
güzel denizin ~!rafında ve kıyıla· 
rında uzun zaman uzayıp gidecek

tir. 

lngilis bomba tayyareleri dün 
gece batı ve şimali Almanya sa 
hillerindeki muhtelif yerlere infilak 
ve yanım bombaları atmışlardır. 
Gece avcılarımız, aavaş tay. 
yarelerimiz ve tayyareye karşı 

koyma topcumuz 5 düşman tayya
resi düşürmüştür. 

Moıkova 14 ( ı. a.) - Sov· 

lskenderunda, bUyUk toneJda 
gemilerin de yana,ablleceöl bir 

iskele lnta edilecek -
Ankara 14 (Hususi muhabirimizden} - Milnakale Vekili 

B. Cevdet Kerim ince Dayı bugün makamında beni kabul 
ederek Vekalete ait muhtelif işler üz:ermde şu beyanatta 
bulunmuştur: 

« - Svilingrad • Pityon battı 
üzerindeki Meriç ve Arda köprü
lerinin inşası için Devlet Demiryol 
larile Alman fırmaları ar11ında ak· 
tedilen mukavele mucıbince, ma
hallinde inşaat baıırhkları başla
mıştır. Yakında inşaata geçilecek 
ve mukaveledeki hükümlere göre 
ikinci kanun sonunda köprüler ge
çit verecektir • 

lskenderun limaoıoın artan iş 
hacmiyle mütenasip şekilde tahliye 
kabiliyetinin artması için li.zımge
len ve bugün için mümküo oJao 
ıslahat yapılmıştır. Ayrıca, büyük 
tonajdaki gemilerin de yanaşabile
cejıi şekilde bir iJkelo binası inşası 
derde•ttir. 

lnırilizlere sipariş edilen vagon 
ve. l".komtifler gelmeğe ve atölye· 
lerımızde kurularak hizmete ıevk· 
edilıneğe başlanmıştır. 

Vıliyet ve kaza merkezlerimi· 
ııin en iyi şok.ilde otomatik telefon
la tecbizlori ve nahiye merkezleri 
ne kadar bütün kasabalarımızda 
P. T. T şubelerinin tesisi ilk plan· 
dadır vo ııralanmıştır. Malzeme 
tedariki nisbetinde bu progra· 

1 
mın tahakkukuna çalışılmakta•lır. 

Develet Domirrolları memur 
~ve işcilerinin terfi ve terfibi esa
sen iyi usullere bağlanmıştır. Ve 
bu usuller dairesinde yürütülmek· 
tedir. Tekaüd kanunlarında yapılan 
tadilitla tekaüdlük işi de daha 
iyi bir duruına girmiştir. Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğünün 

1941 büdcesiyle maas ve ücretleri, 
hi•metlorin derece ve eheınmiyet· 
!erine göre tanzim edilmiş ve art• 
tırılmıştır. Bu kadro mrnsupları 
bilen işlerini dikkat ve ciddiyetle 
görmek için gönül istirahatına er· 
dirici terfie nail olmuşlardır. 

Liman işletmesi Umam Müdür· 
lüğünün, mavunacıdan ve bekçiler• 

den en büyük amirine kadar kadro teş· 
kilit işleriylo ücret ve maaşları da 
nizamlanmış ve esaslandırılmııtır. 

Her hıı:met erbabı, ic.iarenİD 

mali takati, mevki, derece ve 
ehemmiyetine göre memnun ola· 
cakları bir terli görmüş bulunmak· 
tadır. 

P. T. T. Umuın Müdürlüğü • 
nün çok çalışkan ve gayretli mü· 
vezı.ileri, yorucu mesailerine ııöre, 
6, 7, 9, 10, 15 lira gibi çok az 
asli maaşlarla çalışıukta idiler. Bu 
sene başından itibaren maaşları en 
u 10 liradan başlamak üzere 12, 
15, 25 liralık derecelerde asli mı· 
aşları çıl<arılmıştır. 

Münakalat Vekaleti, müesses•· 
leri mensuplarının bilhassa P.T.T. 
ve Devlet Demiryolları müessese· 
!erinin yu. dun her tarafına dağılmış 
ve çok gayret ve feragat talep 
eden bir mesai içinde bulunan men· 
suplarının daha iyi terfıhlori v~ 
bilumum ibtiyaçlarıoı tatmin edicı 
bazı teşkilata nail olmaları hazır· 
lıkları yapılmıştır. Bunlar da im kilo· 
!arın zuhurunda ıırasile temin edi· 
lecektir. 

yet tebliği: tank birlikleri 14 tanka karşı koy• 
Dün gece lutalarımız bütün ma topıı ve bir çok başka to~ 

cephe boyunca düşmanla çok ıid· tahrip etmiştir. Sovyot Tayy rolorı 
detli çıpışmışlardır. yerde 9 düşman tayyaresi, uker 

Moıkova, 14 (a. a.) - Baltık yüklü 120 kamyon ve 10 ıaroıç 
donanmamızın dün de Leningrad kamyonu tahrip etmişlerdir. 
yakınlarında muvaflakiyetli bir ih· Cenup cephesinde bava kov· 
raç bııreketi yaptığı bildirilmekte· vetlerimiz piyade toplulukların• 
d• tank kollarına topçu bataryalarına 

ır. ' 1 · ·ddetle 
Moskova, 14 (a. a.) - Bu sa· ve mayın atıcı alet erıoe şı 

hahki Sovyet teblijıine ek: hücum etmiştir. ·ı ıeti 
Şimal cephesinde Soyyet top· Bir Sovyet tayyare mu ~e l 2 

bir düşman bava meydanın a k 
~usu tarafından püskürtülen düı· . b . t -.tir. Bıı a 
T Meıırrşmıt ta rıp e mıv . do 
man bir çok taarruzdan ıonra harp bir kesimde bir bava mubarebo:ın. 
meydanında pek çok ölü ve yaralı · d" ·rülmuttur. 4 Alman tayyaresı uıu PtaV· 
bırakmıştır. Günlerce süren mu· Moskova 14 (a. a.) -

k • ' • Sovyet mu· barebelerden ıoora, Sovyet ıta- danın yazdıı-ıoa ıore, .. 
ları 18 tanka karşı koyma topu, kavemoti arttıkça Moıkova onle· 
di{ror bazı t<>p 3 torpil at!cı al~ti rindeki Alman taarruzu da yAVIŞ· 
22 mitralyöz yuvası tahrıp etmış, lamaktadır. Almaol~r bir yerden 
1500 düşman er ve ınbıyıoı dij'er yere motorlü pıyade ~· taok 

0-ldürmilı ve 3500 nü do yarala· kuvvetleri ırönderiyorlar. vd!.Yazm;ı; 
oın etrafında gece gun uz ç 

mııtır. d c•=L ..•• d. S..,..t ıaidtl.IU .._ ... .,....._..,..,..._ı .... __ .a. 

Lenlo•rt - --•n•( PeYI mı ~UncUde ) 
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1 ıraırnıııı Saıyil'aDaırn l 
1 F 1 K R"A , 

Bir hovarda kıra 
lın maceraları 

Hukuku düvel 
garibeleri 

y A Z A NJ B~ muhn· 
rebenın çok 

l ftAT BftNKftSINI 
MÜDAHALE MUHAYAASI 

• Türk Mauil Cemiyetinin 

lstanbul, Ankara ve Bursadaki mü 
esseselerinde büyük mikyasta soiiı 
timal görülmüş ve bu işle alalc.iları 
görülen 14 kişi vazifelerinden u
zaklaştırılmıştır. 

7 nci Kristiyans pek genç yaşındayken 
akamete uğramıştı; buna rağmen kadın 
peşinde koşuyordu. -

Bir rezal t sahnesi 

KıTal, yabancı bir /ahi· 
şenin tuzağına düşmüştü. 
Her akşam onun evine gi· 
diyor, geç vakla kadar 
kalıyordu. Hatta bir gün 
bu ıımumi kadının evinde 
her Z'lmankinden fazla geç· 
kal .ış, ertesi gün öğleye 
doğru çıkabilmişti. 

Başında siyah bir peru· 
ka, koltuğunun altında bir 
köpek gavıusu, arkasında 
mahalle çocukları olduğu 
halde saraya avdet etmişti 

Danimarb kıralı 7 nci Kris· 
tiyan ile Rus Çarı Deli Petro ara 
sında, biri hakiki diğeri zahiri ilr.i 
benzerlik var. Deli Petro, ismin· 
den de anlaşılacağı gibi, akıl mu· 
vazenesi bakımından biraz münha· 
rifti; Danimarka kıralında da bu 
noksanlık mevcuttu. Bu, hakiki 
benzerlik, ıahirisi Deli Petro gi· 
bi 7 nci • Kristi~ a'nın da medeni 
memleketleri gezip oralarda gör
düiü terakki asarını kendi memle 
keline getirmek için, bir Avrupa 
seyahatine çıkmış olmasıdır. 

Hayatında pek meraklı •alha
lnr bulunan 7 nci Kristiyan'ın bu 
s~yahati başlı başına bir garip ba 
di•e olıfıuştur. 

Kıra!, bir müddettenberi, hem 
mürebbisioin, teşpifat, merasim, da- l 
hıı buna benzer mevzular yüzün· 
den, kendisini pek fazla rahatsız 
etmeğ~ b>şhyan tazyıkından, hem 
evlilik hayatının istibdadından kur 

tulmak için meıı;ıleket _hudutları ha-, 
ricine çıkıp derınce hır nefot al· 
mağa karar vermişti. 

Avrupa •eyahatinin asıl bede· 
fi bu olduğu için sözde Danimar- 1 
kaya terakki nuru getirmeK üze. 
re kalabalık bir maiyet erkiinile 
yola çıkarken, Kıraliçenin bütün ı 
ricalarına rağmen, onu yanına al· 
mamış, yalnız ba,ına gitmflk.te 15'" 1 
rar etmi~ti. ı 

Muvazenrsız Hükümdarın bu 
seyahati, devlet ricalini tc!iişa dü· \ 
şürmüştü. Memleket sınırları dı· 
şrnd:ı. hükı1ınet i1lerine dair ka
rarlar verip iradeler, emirler im· 1 
zalaması ihtimali, Kıralın akıl kıt· 
lığını bilen idare adamlarını haklı 
olarak korkntnynrdu. Onun için. 
zeka .. , idareciliği, yük•ek kabili 
yetlerile t a n ı n m ı ş bir 
adam olan Kont Bermtorl'u yanı

na kattılar. 

cazibeli, zeki Hiikümdarı dört göz 
le bekleyen bütün Paris kadınları· 
nı sokaklara dökmüştü. Rivayet 
ederler ki, Kralın yatacağı odaya 
resimlerini astırmağa - bittabi bol 
para dökme sayesinde - muvaffak 
olan ka•lınlar bile vardı. 

Paristeki ikamet müddeti, öte· 
ki şehirlerdekinden daha sefibane 
g~çti, halta Kral, birbirini takib 
eden ziyafetlerin, içki alemlerinin 
uykusuz gecelerin neticesinde, bir 
ciddi hastalığa bile yakalandı. Da
niaiarkaya avdet ettiği zaman, ak· 
lı gibi, vücudünden de hayır kal· 
mamıştı. 

7 nci Kristiyan'ın, babaaı Be· 
şinci Frederik'ten sonra tahta çı· 1 

kacağını düşündükçe korkudan tir- r' 

tir titrediği muhakkaktır. Devlet 
işi, bu mariz adamı, çocukluğun. ı' 
danberi tethiş eden bir mevzudu. 
Belki, çocukluiu, haddinden fazla 
ciddi bir muallimden mütemadiyen 

1 . ' sopa yemek e geçırmiş olmasının, 

bunda tesiri vardır. 

Babasından kalan tahtı işgal 
ettiği daha ilk anlarda, gene Hü· 
kümdar, görünürde hiç •ebeb yok 
ken, divanece işler yapmağa ba1· 
lamıştı. ilk hezeyanı, durup dnrnr· 
ken, oda hizmetçôaini dövmek ol. 
du. ikinci dayağı, sabık eli sopa 
lı muallim yedi. 

Hayatını tanzim etmesi, aklını 
başına toplayıp bir hükümdara la
yık vakarlı vaziyet alaıa!I mümkün 
olur ümidile, Kralı evlendirdiler. 

Akametine rağmen kadın 
peşinde! 

B u heoab da yanlış çıktı. Ev-
lendikten sonra, sarayda arka 

arkaya eğlence tertibine ba~ladı; 
maskeli balolar verdi; pek geıı,c 
yaşının çılgınlıkları neticesindeki 
akameti dillere destan olduğu hal
de kadınların peşinde koşmaia 
başladı; nihayet, pek bayağı bir 
fahişenin tuzağına düştü. Bu kadın 
Kralı kendiıine o kadar bailamış· 
tı ki, 7 inci Kristiyan, bor akşam 
onun evine devam ediyor, geç 
vakte kadar kalıyor, bu düşük ka· 
dıoın türlü türlü heveslerini tatmin 
için elinden gelen her şeyi esirge
miyordu. Hatti bir gün bu umumi 
kadının evinde her :ı.amankinden 
fazla geç kalmış, ertesi ırün öğle· 
yin ancak sokağa çıkabilmişti. Ba· 
şında siyah bir peruka, kolunun 
altında bir köpek yavrusu olduğu 

halde, saraya avdet etti. Kralı ta· 
nıyan m halle çocukları, 0000 pe• 
şine düşmüş, saray kapısına kadar 
ırelmişlerdi. 

( Devamı üçüncüde) 

Bir Yıldız tuhaf manza· 

raları vardır. Kim bilir bu jl'ari· 
beler hukukçuları ne m ü ş k ü 1 
fikir teşevvüşlerile karşıloştırmak· 
tadır? Hakikaten içinden çıkıl· 
maz, izahı mümkün olmıyan bu 
vaziyetler bakalım bu harp so· 
nunda yeniden düzeltilebilecek 
mi ve hukuku düvel kaideleri, 
nizamları, prensipleri ne biçim 
bir şekil alacaktır? 

Me•eli bnzün Amerikn ile 
Almanya yekdiğerine harp ilin 
etmiş vaziyette değildirler. iki 
devlet arasındaki siyasi münase· 
bet normaldir. Almanyanın Va· 
şiojl'ton'da, Amerika'nın Berlin'de 
sefirleri bulunmaktadır. Halbuki 
ışın resmi ve siyasi manzarası 

böyle olmakla beraber, iç tarafı 
tamamile başkadır. Adeta iki 
devlet bir muharebe vaziyetinde 
imişler gibi birbirine söğmekte, 
uy makta ve meydan okumaktadır. 

Alman matbuatı ve Ameri
kan matbuatı ara•ında neşriyat 
düelloıu durmadan hızlanmakta· 
dır. Hele konuşmasını çok sev
diği anlaşılan Albay Noksun 
Führere hücumları, Göbels'in 
Ruzvelte taarruzları bilmem ki 
devletler hukukunun hangi cildi
nin, hanıri babının, hangi sahife. 
sine uygundur? 

Haydi bu •Öz, lif, küfür ve 
propaganda faslını da bir tarafa 
bırakalım. Ya yeni dünyannın bu 
büyük devletin' endi karakte
riyle tezad halinde olan Bolşe• 
vizme yardımına, taok, top, tay· 
yare ıröndermek ırayretine ne di· 
yelim? 

Pekala bu çetrefil vaziyetin 
de biraz su götürür bir yeri var
dır. Nihayet sempati meselesidir. 
Nihayet Almanyanın mağlubiyeti 
Amerikanın menfaatı iktizasından· 
dır. Ya Mısır'ın hali? Hiç değil· 
se buırün ne Almanlar Amerikan 
topraklarını, ne Aoıerjkahlar Al· 
man topraklarını tehdit odiyorlar. 
Halbuki Mısır öyle midir? 

Mısır toprakları bugün bilfiil 

harp sahasıdır. Akdenizin o dar 

geçidi Süveyş mihver stratejisinin 
ele geçirmek için geceli gündüzlü 
planlar, projeler hazırladığı bir 
yerdir bir noktadır. 

Mihver tankları, kıtaları, Mı· 
sır'ın hududunda ilk fırsatı bek
lemektedir. Mihver tayyareleri h1>r 
fırsatta Kabire'nin, lskenderiye'nin 
tep .. ine ateş ve ölüm bombaları 
savurmaktadır. Fakat Mısır hali 
mihverle sulh içindedir. Hila si· 
yasi müna•ebetler idame etmek· 
tedir. Hali. Mısır kendisini tehdit 
altında görmemektedir. 

Doğrusu acaip ve garaibden 
olan bu vaziyet bize şöyle bir 
fıkrayı hatırlattı. Artık benzerli
ğini okuyucuların anlayış tarzına 
bırakalım! 

Hazreti Nuh meşhur jl'emisi
ni yaptırırken k e r e s t e y e ib· 

(Devamı Dördüncüde} 

MUbayaatın daha genl9 ve 
mUstahsile faydalı bir şe· 
kilde yapılması için te9eb-

bUslerde bulunuluyor 

pamuk fiatları~ın düşmesine mani olmak için piyasada nazım ro

lü oynamak uzere mübayaet yapması evvelce derpiş edilen Zi
raat Bankası, piyasaya çıkmış bulunmaktadır. 

Banka, evvelce avans ol~rak parasını verdiii pamukları müstahsil. 
den satın amakla beraber, ıcabettikçe piyasaya müdahale ederek mü· 
bayuttn bulunmaktadır. Bu suretle, fiatlarda bir yükseliş kaydolunmak. 
tadır. 

lcabeden müdahale mübayaatının daha geniş ve müstahsile faydalı 
bir şekilde yapılması için alakadarlarca teşebbüslerde bulunulmaktadır. 

Bu yıl mahsul çok iyi evsafta 
Çukurova tJ&muklarının en büyük kısmının, tarlalardan toplanması 

ışı sonn ermiş gibidir. Şimdiki halde, geriye yüzde üç nisbetinde pamuk 
kalmıştır. Ziraat müdürlüğündtn aldığımız malumata göre, bu sene mabıul 
her aeneye nazaran daha iyi evsafta yetişmiş, yaimur ve dolu gibi afat. 
tan azade knlmıştır. 

Hususiyle son yedi gün içinde esen poyraz rüzgarları, kozaları aç
tığından memnuniyet uyandırmıştır. Her sene hareretin kafi derecede 
olmamasından dolayı koıaların açılması güçleşmekte idi. 

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

Çimento geldi 
Adananın ihtiyacını göz Önün- büyük bir partı yola çıkarılmıştır. 

de tutan Belediye, Çimento temini Dün 500 torba kadar ilk parti 
için ilgili makamlar nezdinde te Çimento Belediye emrine gelmiştir. 
şebbüslerde bulunmuştu. Belediyece ihtiyac nisbeti ye· 

Bu teşebbüsler neticesinde, niden tesbit edilmektedir. Bu ilk 
teıbit edilen şehir ihtiyacına göre g e 1 e n partinin tevziatını, 
Çimento verilmesi alakadar yük- fiatının tesbitinden sonra, bugün 
ıek makamca kabul edilmiş ve başlıyacaktır. 

Adliye binası önUnde 
yola çakıl dö9enlyor 

,Sokak ve mahallelerden ge· 
çen yolların tamiri, kaldırımlanup 

çakıllanmak ıuretile yeniden inşası 
i1i bitmek üzeredir. Adliye binası 
öoilndek.i meydanlıktan geçen yol
da çakılla.nmaktadır. Meydanlık 

temamile ağaçlanacak ve adliye 

binası önü bu suretle süslenm iş ola 

caktır. 

KUçUk Dlklli köyUnde 
eljitmenll okul açıldı 

Adananın Küçük Dikili köyün. 
de bir eğitmenli okul açılmıştır. 
Okul 1 lkinciteşrinden itibaren 
dertlere başlanacaktır. 

Bu okula tayin edilen yeni bir 
eğitmenle vilayetin eğitmen adedi 
67 yi bulmuştur. Bundan başka 24 

eğitmen de yakında kursu bitirerek 
bu kadroya dahil olacaktır. 

Ankara Maskespor 
t•hrlmi~de maç yapmakı1 

istiyor 
Ankara Maskespor kulübü fud

bol takımı Adanaya gelmek ve üç 
ınaÇ yapmak üzere, Beden terbi
yesi Seyhan bölgesine müracaat 
etmiştir. 

Yapılan teklif tetkik edilmek
tedir· 

Gelen mebuslarımız 
Mebuılarımızdan Bayan Şemsa 

lşçen, B. Tevfık Tarıman, B. Safa· 
beddin Çam, B. lbrahim Mete, 
mütebipleriyle temas etmek üzere 
dünkü gün Toros ekspresiyle şeb. 
riınize lfblmişlerdir. 

Kıymetli mebuslarımur:a hoş 
geldiniz de.ri7. 

Beden Terbiyesi Bölge 
lst19are Heyeti 

Beden Terbiye•İ Seyhan Böl
gesi istişare Heyetine Vilayet da
imi encümeninden murahhas seçi
mi yapılmıştır. 

Vilayet namına Encüme aza. 
sından B. Nevzat Güven ve Gar
nizon Komutanlığından da murab. 
bas olarak A•kerlik şubesi mülba· 
kı Yarbay Haydar Günafp seçil
mişlerdir. 

Doğum 
Gazetemiz Mürottiplerinden 

Bay lbrahim Ôter'in bir Erkek 
çocuğu dünyaya gelmiştir. 

Nevzada uzun ömür dileriz. 

B. lbrabirn Öter doğumn mıı 
vaffakiy~tle yapan ebe ve hemşire· 
lere teşekkürlerini bildirmektedir. 

• Tahranda vefat eden büyüle 
elçimiz Suad Davaz'ın cenaze.si 
lstanbula naklolunmuş ve büyük 
merasimle Edirnekapıdaki şehitli(e 
delntdilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticeaiode 
bu hayır müeısesesinin varidatın .. 
dan zimmetlerine para geçirenler, 
Türk Maarif Cemiyetinin Ankara• 
daki merkezi ile kız ve erkek kıs· 
DNnı ihtiva eden iı.ollejinde ve ls
taobuldaki Talebe Yurdu müesse
selerinde ve Borsadaki mekteple• 
rinde bulunan memurlardır. 

Suistimal miktarının yüz bin 
lirayı bulduğu tahmin edilmekte· 
dir. Evrak Ankara sorğu hikimJi. 
ğindedir. 

.Başvekaletten tebliğ edildi. 

ğine göre, Ebedi Şef Atatürk'ün 
« Anıt·Kabir için açılan ve 30·10 
-1941 de bitecek olan beynelmilel 
müsabaka, ali.kalılar tarafından va
ki olan müteaddit müracatlar üze. 
rine 2 Mart 1942 tarihine tehir 
edilmiştir. Müsabakaya girecek 
olan Türk sanatkarları hazırlıya· 
cakları proje ve moclellerini 2 
Mart 1942 gününe kadar Ankara
daki Anıt-Kabir komi .. yonuna tes
lim edeceklerdir. 

Müsabakaya hariçten iştirak 

edecek olan yabancı sanatkarlar 
da eserlerini ayni tarihe kadar ko
misyona tevdi etmiş olacaklar ve
ya bulundukları şehirlerdeki Türk 
elçik ve konsolosluklarına teslim 
edeceklerdir. Müsabaka şartname
sinde bundan başka hiç bir deği
gişiklik yapılmamıştır. 

• lstanbul - Ankara ve 
Adana arasında yapılan hava pos· 
taları, ayın 15 inden itibaren ta
til edilecektir. 
Seferlerin eylül sonunda kaldırıl· 
ması kararlaşmışsa da havaların 

iyi gitmesi dolayısile posta servis
lerine daha bir müddet için devam 
edilmişti. 

Münakalat V okileti, önümüz. 
deki baharda yapılacak hava se. 
ferleri için yeni bir program hazır· 
lamaktadır. 

Bu programa göre, memleke· 
tin belli başlı şehirleri arasında 
yeniden uçak postaları ihdas edil· 
mektedir. 

Bu münasebetle hava meydanı 
bulunmıyan yerlerde yeniden mey. 
danlar inşası için faaliyete geçil· 
nıiştir. 

• Kızıla yın Yunanistana yapa
cağı yardımın ilk kısmını götüre· 
cek olan «Kurtulup vapuru dün 
Pireye müteveccihen l•t•nbnldan 
hareket etmiştir. 

Bu i 1 k partide gönderilen 
maddeler arasında, yiyecek, il8.ç 
ve bilbaua çocuk gıdaları bulun· 
maktadır. Vapurla beraber, bunları 
teslim edecek olan Kızılay mü
mes<illeri de ıritmektedir. Kortu. 
luş vapuru bu eşyayı Pireye bı. 

raktıktan sonra tekrar lotanbula 
dönecek ve gönderilecek diğer 
gıda ve malzemeyi yükliyecektir. 

Müstaltbol Danimarka başve· 
kili Doktor Straenzede, Kıratın 
hu•n•i hekimi '11atile Lu aeyahate 
iştirak ediyordu. 

Kıra!, yola çıktıktan bir müd
det sonra, maiyyeti erilntn<lan 
bir kıs.nını g ri ç ~virdi. kendisi 
bir kaç kişiden ıbaret kalan bir 

heyetle yola devam etti. 
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Amsterdamıın fena 
mahallelerinde 

ı"l<6nce A;zıesterdama uğradı· lar. Kıra! orada lngiliz bah· 
riyolisi kıyafetine ırirerek, şehrin 
adı len• çıkan ne kadar mahallesi 
varsa hep ini ırezdi, oralarda yap
modığı •ef.ıbat kalmadı. Oradan 
muhtelif şehirleri dolaşorak Lond· 
raya giden 7 nci Kristiyan, son 
haddine kadar varmak istediği 
>evk ve sefahati, eğlence ile cid. 
diyeti k a h k a b a ile veka· 
rı mezceden lngiliz cemiyeti içinde 
bulam•yınca, çol: durmadan Pari· 
se geçti. 

Memleketinin kapılarından çık· 
tıiı gündenlı~ii devam eden işü 
nOş, tam mana.site vur patlasın , 
çal oynasın tertibi hayat aklı gibi 
bünyesi de çok zayıf olan krioti. 
yan'ı tehlikeli surette sanıyordu. ' 
Fakat doktor struenze, hükümdarı 
makul harekete davet eden nasi· 
hatlerinin hıç biri,ni dinletmeğe mu
vaffak olamıyordu 

Paris, 7 nci Kristiyan'ı karşı· 
lamak içio, kapılarını ardına kadar 
açtı. Kralın kendisiaden çok evvel 

ır.ı-i!~ııı.Qr•'l.,;'11\.Wbreti bu hovarda, 

- Nasıl şaka? dedi. Keçilerden biri· 
sini işte şurada gördük. Başından bir 
knrşunla vurulmuş boynuna bir iple taş 
bağlanmıştı. 

Hep beraber adayı dolaşmağa başladı. 
lar. Hiçbir tarafta İnsan geçtiğine dair en 
ufak bir iz bile görülmüyordu. Çağlayanı 
geçtikten •onra d;kkatini artırdı. Beton 
işleri için çimentoların hazırlandığı uha
da kalabilecek izleri, haberi olduğu için 
ancak kendisinin farkedebileceiini sanıyor 
du. 

Fakat ilerledikçe hayreti ve takdiri 
çoialdı, bizzat kendisi de biç bir şey gö. 

remiyordu. Fırtınalı havalard• dalgalar 
tarafından temizlenmesi muhtemel sahil 
' 11mında değ-il, daha yukarda da hiçbir 
iz yoktu. 

Kalbi büyük bir ırurur ve geniş bir 
ümitle dt>lu, muazzam bir kayanın üstüne 
çıktı. Oturdu ve denizi ıeyre daldı. 

Bu kaya Alman haritalarında işaret 
edilmişti. Çünkü bu kaya, mazot depola· 
rıuı doldurmağa veya boşaltmağa gele

cek Alman gemileri için bir işardti. Ka. 
yanın ıaiında, serpinti kayalıkların ileri
sinde, bu kayalıklara rapdedilmiş olan 
mazot depoları denizin altında yüzmek
teydiler. 

Kari Listen etrafına bir kere 
bı~tıı evet ıüpbıli hiçbir iz yok. 
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daha 

Ei•r 

"Yanık orman,, da.n verdiii işarete be· 
yaz bayrakla cevab almasaydı, depo te
sis projesinden vazgeçildiğine İnanabilir. 
di. 

Kayadan aşağı indi ve ilerlemiş olan 
Tristauhlar yetişerek sordu: 

Hali adanızı zaptetmok istedikleri 
kanaatinde misiniz? Evvelki gün vapur 

su bile alıııamış. Ortada hiçbir iz yok. 
Pet~ Kommon lastik etti: 

- Evet iz yok. 

Genç Tristanlı pek kederdeydi. Bir 
gemi enkazına tesadüf etmf'k ümidiyle 
gözlerini sahilden ayırmıyordu. Hareket 

noktalarına döndükleri vakit ise ufacık 

bir tahta parçasına bile tesadüf etmemiş
ti. Luiza kendisinde kabahat olmadığını 

acaba •nlıyacak mıydı? 
Tristanlılar kayığın yanında otur· 

muşlar, beraberlerinde getirdikleri pate
teoleri yiyorlardı. Rimetto ise yolda ge. 
lirken oltasına takılmış olan iki balığı 

pişirmek için ateş yakmak üzere çalı çır. 

pı topluyordu. 

Peter: 

- Bellci, dedi, 
la bilirim. 

yakardı yumurta bu. 

Kari Listen sordu: 

- Yukarısı neresi? 

Triııtınlı körfeı:e bakim yüksek kaya· 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl =====• 
lığı göstererek: 

- Orası, dedi. 
- Bende oraya çıkonağı tecrübe e-

deceğim. 

Kalkıp yürüdüler. _Kayalığın yanına 
gelince Peter, Almanı ıkaz etti: 

_ Yukarıya çıkmak pek zordur. 

_ Bakalım, bir tecrübe ederiz. 

Kari, Tristanda vereceği işr~ti bekleyen 
birkaç ay süren bu bekleyış esnasında 
orada iz bırakıp bırakmadıklarnı merak 

ediyordu. Bunu~!~ ~er~_ber,.ad~ sa~i!lerin
deki temizlik ışını mukemmelıyetını ırör. 
dükten sonra artık bu hususta da hiçbir 
endişesi kalmamıştı. 

Duvar gibi dümdüz olan kayaya tır
manmağa başladılar. Fakat beş on metre 
sonra Kari yukarıya çıkamıyacağını an
ladı, güç bela aşaiı indi, Yemek yiyen 
grupa iltihak etti: 

- Meğer yukarıya çıkmak ne zor· 
muş. Bense muvaffak olacağımı sanmış· 
tım. 

Rimetto: 

- Tristanda doğmıyanlar oraya çı· 
kamazlar. Ben de birkaç defa tecrübe 
eltim amma, en yukarıya kadar çıkmağa 

muvallak olamadım. 

Kaıninette lafa karıştı. 

- Ben de öyle ... Halbuki büsbütün 

idmansız deırifim, vaktiyle yelken gem•· 
!erinde tayfalık yapmıştım. 

Sustular. Kari, Peterio tırmanmasını 

seyre daldı. O kayaya çıkabilmek için 

Tri•tanda dotmuş olmak lazımdı ha ? 
Beyaz bayrağın altında aylarca nöbet 
beklemiş olanlar Tristanda mı doğmuş• 
!ardı? 

Peter indiği zaman, kayanın dibinde 

onu karşılamağa giden yalnız Kari oldu: 

- Ben peşinizden ıridemem, dedi. 
Peter neş' esizce ırülümsedi: 
Kral sordu: 
- Bir şey var mı yukarda? 
- Hayır. Yumurta bile bulamadım. 
Tristana dönerken, Pelerin ricası Ü· 

zerine, "Fok balığı körfezi,, nden ıreçti. 

lor. Fakat sabile çıkmadılar, maksat ka· 
raya remi enkazı vurup vurmadığını an
lamaktı. 

Fakat ortada yalnız dalgaların kö
pükleri ve kayalar ırörünüyordu. Pelerin 
bu ümidi de boşa çıkmıştr 

-Vlll-
lngiliz bandıralı, 9500 tonluk "City 

Of - Nevocastle., yük vapuru 25 
ilkteşrio 1939 da cenup okyanusunda 
ilerliyordu. Southampton'dan hareket et• 
miş, Kazablankaya uiramıştı. 

/ Deflamı Hr ) 
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Bu ne tersine 
gontulmuşluk? 

- Kendisini ne zaman bulabilirim ? - diye sor• 

1 
Yazanı 
A No muştum. . 

1 
d" 

V - - Ôğle üzeri.. Evinde ... - demış er 1• _ 

1 . . . A ürle yukarı çıktık. Boyoz on· 
htiyaten on bır buçukta ırıttım. •on•. h l • bir hizmetçi 

lülr.lü, ( tabir caiıse : ) Kolalanmış alalronga b« oto~.~ 
1
_ IOm Onnn 

kapıyı açtı. Kübik üs!Qb son zamanlarda rağ etten'( uş u, .ma dilmişti 
1 . . 1 1 « stil » eşva ı e tanzım e • için beyefendi bazrot erıoın sa on arı . d d'" bir misafiri 

Oraya alındım. Ancak bir haber geldi: Y azıhanesın e b'.gedr bir takım 
b ki (' · · · Berelr.et ce ım • ile k"nuşuyormuş. Lütfen e eme ı ımışım. kadar oyalandım.Hiz· 

kari mektupları vardı. Onları okuyarak yarım •aat 

metçiye : '(' ı d · tim 
- Kahve içmem, kızım f Bu saatte iştibam kes~ ır - emış ·. 
Pitman oldum 1 Yarıma doğru karnım zi~ ç_alma~a b~şladı. Ev .. hı· 

bi, eşikte belirdi : Mütebessim, mültefit, samımı: ?arık'. ~ıbar... . . 
Latif ve göoül alıcı cümleler söylüyor: Ne ıyı etmışım de gelmışım ... 

işte şimdi şu işi halledecekmişiz.... Beklettiğindeo dolayı « pardo~ • 

- muş ... Ancak, biraz daha müsaade etseymişim de yemeğin'. y~sey"'.ı! ... 
Şaşaladım : c Ben de açım 1 • diyemedim ... Keza « barı bır dılı"'. 

ekmelr.le peynir de bana ıröoder 1 » denemez a ... Ah, razıydım : « Senı 
davet ediyorum : H•ydi 1 Park Otel şuracıkta. He"'.. karnımızı doy~r~r 
hem kouuşuruz ... » Böyle bir teklife de sıkıldım tabıı ... Naçar, aç, bıılaç 
beklemeğe katlandım. 

Hizmetçi göründü : 
- Bir likör alır mıaıoız, beyefendi ? 
« Küllü dahilün yenfa » nazariyesioce 
- Teıekkür ederim, evet 1 - cevabını verdim. 
Bu .ıvde tertibat, teşlr.ilat ne yaç var. Çok şükür köy ve kua· 

de mükemmelmiş. Bir sürgülü ka. balarımızda henüz buna lüzum ciu· 
pı yana doğru açıldı. Büyük otel- yulmuyor; Amma büyük şohirleri· 
lerde olduğu gibi, telr.erlelr.li bir mizin bemşerilerinde mitafirper. 
meze arabasiyle,şişe şişe müteuevvi verlik şekilleri ıılabo mulıtaç ... Bu· 
içkiler geldi. Ekseri•i yemekteı. nun eski tarzla yenisi arHında bir 
ıoora içilmeğe mahsus şeyler. Ara· kararıoı bulmalı ... 
larında bir Dubonnet şişesi 1 Ne- Devir ne devir olursa olsun 
reden de saklamışlar... Piyasada ana preııs:p: Bir Türk ailesinin ka· 
bolluğu varken pelr. sever ve içer• pısını yemek vakti çalan adam 
dim. Doldurup bir kadeh çektim. sofraya oturmak için israr görür. 
lştaham büıbütün açıldı. Lahavle:.. ( Bunun da emniyet supabı: Hiç 

Derke!I efendim, gene nazık bir terbiyeli Türk, kati zaruret 
b'bi olmadıkra, ötekinin berikinin evine ve centilmen tavriyle ev sa ı T 

belirdi. Bizi alikadar eden mevzua yemek zamenı apansız düşerek 

temas ettilr.. Baş dönmeleri arasın• alemi sılr.ıntıya sokmaz. ) 
da bir iki saat a ar onuş u an k d k t kt - Akıam'dan -
sonra kapaiı lokantaya dar attım. • 

dür ~;ı: ~2&·· için, bu n• usulü· . Tuhaflık pahalı-
0 ut ldt e•ki konak aalUpı..in- J ? 

den cömerd ve civanmerd bir pa· aştı mı . 
şanın oğludur; hanümanıoın kapı· Şehir Tiyatrosu 
ları ardına kadar açıktı, gelen y a z a n biletlerinin yüz· 
yerdi, giden yerdi. Şimdi de var·· de yüz on art· 
hlr.h olduğu halinden anlaşılıyor. Burhan ması üzeri o e 

Nitekim içtiğim içkinin bır kedehi, felek keyfi kaçan bir 
en 1>4halı lokantada bir yemek d 
bedelindedir. muharrir arkadaş, dün akşam ·~· 

lr. b . · · ken Şehır Meıele şu: Hani şu Cemal Na· 
dir'in karikatürlerinde şiir.ayet el· 
tiii lıiübali misafirlilr.J adeti var ya .• 
Çoluğunu çocuğunu, beslemesini, 
kandiıini toparlıyarak mevsimliğine 
konuk inmeH .. Bu adam, o usule 
cezri surette ilanı barp etmiş,helli. 
Apartımauın<la bir tek misafir oda· 
sı yok; Ankaradan biraderi gelse, 
ya Tokatlıyanda yatmasını ta\•siye 
edecek; yahut da surat asarak ve 
içe. i<le karısı ile homurdaşarok, 
salondaki divanın üzerinde bir ya· 
tak yaptıracak •. Sofrasında birinin 
yemek yemeai bah•ine gelince be. 
hem• hal evvelden davet edilmesi 
icap eder ... Ôyle «çat kapı» usulü 
kaldırılmış .. , işte tasvir ettirim ne
ticeyi veren prensip! Bu da sözde 
ırarplolık ... G rplıhtın kötü•il .. Bu· 
nu " insan» bir Londralı da yap• 
maz, Praglı da, Pekinli de .. 

Gerçi evvelki tarz ifrattı, ka· 
rilr.atnrlüktü, yıkımdı. Artılr. öyle· 
sine hiç bir aile dayanamaz, insan 
110 pi ireceğini, nerede yatacaiıoı, 
evine ne zaman kimi davet etti· 
ğini bilmeli; apansız baslr.ınlara 

ağramamalı. Daba•ı da var: Misa• 
fir, saygılı olmalı. Ev sabibioin 
halini düşünmeli, oturduğu yeri 
sarartmamalı. Bizzarure konulr. et
tiii yerde iıtibliki ve izacı dere· 
ceıiode faydalı olmanın yolunu 
aramalı. Eski ve yeni terbiye icabı 

budur. Fakat ev sahibinin de, 
- sırf sözde modernlik prenıipioi 

ırütmek namına - evine yemek 
saatinde gelmelr. mecburiyetinde 
kalmış bir tanrı misafirini aç bı. 
ralr.ma11, kendi yiyip ona, yedirme· 
ıaeıi ne demekmif?... Bu ne hay, 
bu ne idet, bu ne tersine yontul
"'Dflııld ... 

• •• 
Bazı milli göreneklerimiz, za. 

111•nın icabına uymıyordu, d ğru. 
Onları baltaladık ve isabet ettilr.. 
Llkin hayli fazlasın• gitmiş balo· 
nuyorıız. 

Malruliin ve ıııantılr.ıo lüıum 
iC..terdiiini bile artık yapmaz ol 
~uk, Sanırım, hayatımızın bir çok 

' 11 111larında ric'l bir harekete ihti· 

dini yanaca ırıoı arar 
Ti ya tro1unuo komedi kıs~ı~dan sa• 
rışıo bir zatın çıktığını gorup yak· 
laşır: 

_ Affedersiniz bey elendi. 
Ben muharririm. 

- Vah vahi Neden? 
- Yani gazeteciyim.Bir mose· 

le hakkında ,D>rülbedayi müdürü 
ile görüşmek i•tiyorum. 

_ Mümkün değil, görü,,..mez· 

siniz! 
_ Canım efendimi Devri is· 

tibdadda mıyız? Neden mümkün 
olma ın? Bunun burası l~tanbul. 

_ Alevlenme birader, müm· 
kOn değil, d~diğime bak da işine 

ıritl. 

- Biz vazifemizi biliriz azizim. 
Ben gö•üşeyim de, mümkiln mü, 
değil mi görün? 

- Allah yardımcın olsun. 
_ Nıçiıı? Pek mi sert adam-

dır? · 
- Serl adam doirl, yoktur. 

Müdür yoktur. 
_ y aaaal Demek münhali 

- Hayır münhal deiil, 
_ Kardeş. Muamma gibi ko· 

nuşuyorsunuzl .. 
- Ayol bırak da lafımı bıtı · 

reyim. Darülbedayi çoktan lağve· 
dildi Lağvedilince de müdürü olmaz 
değil mi ya? 

- Hal Şu madde! Peki bu tiya
toranın adı ne? 

- Şehir Tiyatro•u. 
- Hah Ben onun müdüriyle 

lr.onuşmak istiyordum. 

- Şimdi yerinde değildir. Ôğ. 
leden evvel gelmeli. 

- Vah vahi Yazık! 
- Görüşeceiiniz şey pek mi 

mühimdir? Belki ben de size ce. 
vab verebilirim. 

- Siz müdür bayın maiyeti 
misiniz? 

- Hayır, ben aktörüm! 
Mısırçarşısında mı? 

- Ne? 
- Aktar. 
- Hayır aktörüm efendi ak·] 

tör. Artist, ıabne yıldızı, 
- Teşerrüf ettim. Affedersi· 

• BUGON 

Moskova ( a.a. ) - Mareşal 
Timoçenko, her ne kadar Maska. 
cephe•inde çekilmeğe mecbur kal. 

l 
mışqa da Alm•n zırhlı tümenleri· 
nin Sovyet ballarında açılan ıre· 
dikten geçmeıine mani olmata 
muvaffak olmuştur. 

Viyazma ve Briy>ı .. k kesim· 
(erinde şiddetli muha ebeler de· 
vam etmektedir. Viyazma etrafın· 
da durum karışıktır. Bu bölgede 
muayyen bir hat ve cephe olmak
tan ziyade ordu gruplarının bir 
lıareht harbi yaptığı g>Örillmek· 
tedir. 

Her ilr.i taraf da ihtiyatlarını 
ateş hattına sürmüştür. 12 gün. 
denberi ••kimiş olan Alman taar. 
ruzunun yavaşladığı aşikardır. Yal 
n•z taarruzlarıo değil, müdafilerin· 
de zırhlı arabaları müthiş surette 
hasara maruz kalmıştır. 

Fakat Sovyet tamir atölyeleri· 
nin Almanlarinkine nispetle daba 
yakın olması Rusla~ için bir avan 
hi teşkil etmektedır. 
Almanlar insan zayiatına 
ehemmiyet vermiyorlar 

Moskova 14(a.a) - Dün gece 
yarısı neşredilen Sovyet tebliği: 

13 ilkteşrinde kıtalarımız bu. 
tün cephe boyunca düşmanla mu. 
harebe etmişlerdi. Muharebe bilhas
sa Viyazma ve Briyansk istikamet 
(erinde çetin olmuştur. Günlerce SÜ· 

ren şiudetli bir muharebeden sonra 
düşman insan ve malzeme itibarile 
çok büyük zayiata uiratılıaış ve 
k•talarımız Viyazmayı boşaltmış· 
lardır. 

11 ilkteşrinde on altısı hava 
muharebelerinde, 106 sı tayyare· 
meydanlarında olmak üzere 122 

niz, Ben aktar anladım da. Kimin· 
le müıerref oluyorum? 

- Hazım 1 
- Yaal aman pek memnun 

oldum. Kaç zamandır merak edi· 
yordum. Kuzum bey efendi Kara 
hisar maden sularının üzerinde de 
levlr.alade Hazım diye yazılı . Aca· 

ba bir karabet mi var? 

- E.vetl O Karahisarda akar. 

Ben burada .. 
- Siz de maden suyu fasile

sinden misini7? 
Hayır, biz Kırkç:eşme •uyu· 

yuzf 

- Amr.n pek memnun oldum 

dotrusu. Siz bafif ru.hlu bir za~a 
benziyorsunz. Bendenız Hazım guç· 
lü. Ü çekerim de ne kadar hazım 

g • s· · d şeyler varsa denerım. ızı nere e 

bulabiliriz? 
- Kızılçeşme, Kuruçeşme, 

y eniçeşme, Ayoalıçeşme, . Soğuk· 
çeşme, Ortaçeşme, Selıimıçeş~•·: 

Bu Selamiçeşme, Selamı 

izzet Beyin çeşmesi mi ? 
- Azizim sen hiç or il oyunu 

oynadın mı? d 
d. Ne en sor· Hayır efen ıııı. 

Ruslara göre 

ALMAN -taarruzu -yavaşladı 
Timoçenko, Alman 
zırhlı tümenlerinin 
Sooget hatlarında açı 
lan gedikten geçmesi· 
ne mani oldu. 

İki taraf da ihti
yatlarını ateş 
hattına sürdü 

Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Düşman cepheye seyyar lr.ıtalar 
ve fada milr.tarda tayyare sürmelr. 
le ve çok l>üyük olan İnsan zayi. 
atına eh~mmiyet vermeden müte· 
addit kesimlerde taarruzunu inki· 
şal ettirmeie çalışmaktadır. 

Alman hücumları mevzilerimiz 
de çetin bir mukavemetle karşıla. 
şıyorlar. Devamlı hücumlar yapan 
tayyarelerimiz kara lr.ıtalarının ha· 
roketlerine faal bir surette yardııa 
etmiştir. Her kanş toprak ıçın 

düımao büyük telefat vermekte 
ve çok büyülr. milr.tarda mühimmat 
kaybetmektedir. 

Cenap istikametindeki bir lr.e· 
simde Almanlar subay ve er ola· 
rak 6 binden fazla ölü ve yaralı 
vermişler, 54 tankla mühimmat 

dunuz? 

- Hep cinaslı konuşuyorsan 
da ... Müdürle de bunları mı konu. 
şacaktın ? 

- Hayır iki g-özüm? Tjyatro 
biletlerinin yüzde on artmaııoın 
hikmetini soracakhm. Acaba ıu. 

ballık mı pahalılandı ? 

- Hayır, dıram kısmı da 
halı landı. 

pa· 

- O baldo •İzin aylıklara 
zam yapılmış ol1a ırerek?. 

- Ahl Afz:ını •eveyim bira• 
der Likin nerede o günler? Zam 
falan yapılmadı! 

- Peki! Bu pahalılıgın sebebi? 

- Bu görilştüklerimi sakın 
gazeteye yazmayın! Aramr .da kal. 
sın. 

Efendi111, davul tozu ile mina. 
~· gölgesi ahval icabı pahalılandı· 
gından elli kuruşa koltuk idare et· 
memete başladı. Onun için bilet 

fiatlarını arttırdılar. Bize de ten. 
~~h ettiler. Hep seçme lif edece. 
gız. Esir.isi gibi alr.lımıza geleni 
söylemiyeceğiz . 

[ Cumhurlyet'ten ) 

---

190 kamyon, top ve düzünelerce 
mitralyöz kaybetmişlerdir. 

Almanhr cephenin cenup ba
tısı istlkametinrleki kesimlere ye· 
ni kuvvetler ıretiroıeie devam edi 
yorlar. Ve ltalyan, Romen, Macar 
kıtalarını da kullaoıyolar. 
Mukabil lıarelr.etlerimiz diişoıanna 

ilerl~yişini durdurmakta ve düşma 
azim zayiat verdirmektedir. Bir ke 
simde subaylar da dahil olduj'u 
halde 2500 düşman imha edilmiş. 
tir. Küçük bir Sovyet . bava fılosu 
6 tank, 7 zırhlı otomobil, 9 top, 
122 mitralyöz yuvası, asker yüklü 
120 kamyon ve mühimmat yüklü 
24 kamyon tahrip <imiştir. Bu ke. 
simde yapılan hava muhuebelerin 
de 7 Alman tayyaresi düşürülmüş 
yerde de 21 tayyare tahrip edil. 
miştir. 

Dinyeper, Petro •sk çevr~sin· 
de büyük ••yyar çete kuvvetleri 
müstevliye karşı şiddetini ,lr.aybet· 
miyeo bir çete harbi yapmağa de· 
vam ediyorlar. 

Rusların Vigazmada/ci dunı· 
mıı ÇQk fena 

Londra 14 2 ( a.a ) - Mos• 
kova radyosu gece yar11ından son 
ra şunları bildirmiştir. 

Viyazma etrafındaki duruıı:ı 
çok vahimdir. Almanlar ayrı ayrı 
muhtelif noktalarda Sovyet müda· 
faalarını yarmış ve Sovyİıt kuvvet 
(erinin tuttukları mevzilerde köp· 
rü başları lesi• etmişlerdir. Rus· 
lar yeni talr.viye lr.ıtaları almışlar
dır. Almanlar ileri hareketlerini 
inkişaf ettirmeğe uğraşıyorlar. Mu 
harebeler gece ırüodüz devam et· 
mekte ve oiultalu top sesleri de· 
vamlı surette işitilmektedir. Düş 

man insan malzem.ı itibarile çok 
büyük zayiat vermektedir. 

Kıtalarımız faşist kuvvetleri
nin şiddetli bir hücumunu tarde· 
derek yeni mevzilere çekilmişler
dir. Evveli çekilmiş olaa bir bir· 
liğ-imiz mukabil hücuma ıreçerek 
« K » remzile ifade edilen yer. 
den düşmanı tardetmiş ve mevzi. 
ini takviye eylemiştir. Bir tank le 

şeklr.ülü 96 Alman tanlr.ı, 22 zırh· 
lı otomobil 93 nakil vasıtası ve 
1500 düşman a•k.,.i imha etmiştir. 

Şimal batısı istikametinde fa· 
aliyette bulunan bir Sovyet birli· 
ii şiddetli muharebeden sonra 
« E » renızile ifade edilen nokta· 
yı ele geçirmiştir .. 

Leningrad cephesinde 
Moskova 14 ( a. a. ) - Ray· 

terin muhabiri bildiriyor: 

3 

Bir hovarda kra· 
hn maceraları 
( Başatrafı ikincide ) 
7 nci Kristiyan , kendisini halka 

rezil e<le~ bu kadının evine bir 
daha adım otmamağa karar verdi 
ve o günde.ı itibartıı ... kadını H• 

raya getirtti. 

Kristiyan ve şürekası 

I• şte, Avrupa seyalıat ine çıktığı 
zaman, Danimarka kralı, bu 

haleti ruhiye içindeydi: Avdetinden 
ıonra, cinnet oöbotleri tam mana· 
sile gelmeğe başlamıştı. Kralı.o, 
akli melekitıoa tamamen •ahıp 
olmadığını bilen bük1lmet er~ioı, 
devlet işlerine taallQk eden emırle
ri ve kararları, Kral Naibine imza 
ettiriyorlar, hatırı kalmasın, gönlü 
kırılma•ıo diye, imzadan evvel de 
sözde onun tasvibine arzediyorlar· 
dı. 

Bir gün, tesadüfen, Naibin da· 
ha evvel imzaladığı b:r emirname 
kendisine arzedilen evrak arasına 

karışmıştı. Kral, bunu görünce, 
biç itiraz etmedi, batta Sitemli bir 
söz bile sarf etmedi. Yalnız, kendi 
imzasını kigıda şöyle attı: 

«Kristiyan ve şürekisı» 
Kral, gitgide azan deliliğinin 

muhtelif derecelerini, hissettiği i
raza göre, bizzat isimlendirmişti. 

«zibnim karışık» •kafamıo içinde 
gürültü var» yahut « son derece 
sersemim» dediği zamanlar, cinnet 
buhranının baıladığı anlaşılır, kul· 
laodığı tabire ıröre de buhranın 
şiddeti hakkıoda fikir edinmek 
kabil olurdu. 

Yavaş yavaş, adam öldürmek, 
intihar etmek gibi arzular izharına 
başlayan 7 nci Kristiya'nıo 13 
mart 1808 de v.!atı üzerine, bu 
ölümün sebebi olarak doktor sı. 
ruenH'yi ırösterdiler. Kraliçe ile 
olan aşılr.ane münasebetlerini ra· 
hatca idame edebilmek için, deli 
efendisine, bilhassa, ha•talığını az· 
dırıcı ilicJar vererek onu nihayet 
ölüme sürükleyen, kendi başvekili 

ve husuoi hekimi olduğu söylerir. 
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Hicri 1560 • Ramazab 
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14 
17 
l8 
4 

Dakika 

50 
43 
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Leoingradı müdafaa eden Sav· 
yet kıtaları yalnız Alman hücum 
larıoı durdurmakla kalmıyorlu fa· 
kat ayni zamanda bazı kesimlerde rBu 
şidôetli mukabil bücumlar da yapı 1 tece Nöbetci eczane j 

Halk eczanesi 
yarlar. il · 10 llkteşrin arasında 3 
gün süren bu mukabil hücumların 

"Deoamı Dördüncüde,, ( Tarsu• k•pmnda ) 

IAKA Gündüzden 1 1 s t i k 1 a 1 s a v a ş 1 o t 1 a r 1 1 
~'.~-=-=-;;;;;;;;;;;1=-~-~-~-Ç~~o-~-b~~a~n==:A~l~ı·========~N~e~o~l~du~b~o-y~l~e~a~n~la~t~b~ak~a~y~ım~?~=:=:=:~~~~~~~:::~~:=~~~~f/ 
" manın siperlerini geçecek, bizim askere kavu• 

1 
Ç b Al" on üç, . o~ d~rt - Mektubunuzu o adama verdim köye şacakıın, bu sırrı komutanın kulaiına söyleye· 

0 n I _ yaşında ·~·· Kıaı. gi i, iki saat sonra başka bir mektup' verdi cekıio, alacağın haberi geno bize getirecek· 
. d ki bir koyde ço döndü. Ben mektubu sol çarızımın dalakları sin. 

sesi yoktu. Afyon cephesın ° u tanırlardı. arasına sakladım. - Peki yaparım, söyleyeyim. 
d .. B"t" '-erler OD D D d' s· 1 d'I 1 d- ı·· banlık • traı. u un as~ Ne iş verse. Önüp geliyordum. Yolda dilşman devri• e 1• oy • 

1 
er, ya a uş u. 

Çok sevimli, sakin bir çocuktu. yeıi yakaladı. Sordu. ( lir.! keçi kayıp oldu Tam düşman siperlerini geçerkel\ dilşman 
lor yapardı. • ıtı dedi ki: onu arıyorum ) dedim, inandılar. Sonra lr.endi devriyesi tarafından yakalandı. Casus olop ol· B'ır au·n komutan onu çagır ' hl'lr. ı· b' d'll • b' 1 b d d'l madıg" ını anlamak için dövmeğe başladılar. Ôy· • sana te ı e ı ır ı erınce ır şey konuştu ar ana e ı er 

- Oğlum Alil Bu sefer ki : le dövdüler ki gören canlar dayanamaz. 
iş vereceiiz, yapar mısıo? . i iştir verin - Ülen çoban! Büyüyünce sende bize si· - Ulan ihtiyari doirusunu söyle buralar· 

- işin tehlikesi olur mu hıç, ş lih kullonacalr.sın· bari şimdiden kullanmaz ha· da ne arıyorsun? Diyerek vuruyorlardı. Onlar 
yaparım. k · le sokalım. vurdukça Türkmenata: - D·u·•man •'ıperler'ınden geçece sı.n, şu El O h k "ld- · u 

• im' b' k"t-lr. - til. k d ( b' lr. - a a vurun, ço vurun, o uresıye v • d • "d k Ô • e yıkık mınare· ı ır u u us ne oy u ar, ır a· 
tepeye ogru gı ece sin. nun d 'b' satura vurdular. Acıdan bayılmışım. Bir gün runl Diyarda. 
li bir köy gelecek. Ormanın kenarın a ı ır pı mü kalmıştım iki gün mü? Bilemem, Gözlerimi O sırada bizim bir mangamız o civarda 
nar var. .. l k 

Onun yanında oturacak türkü soy eyece . 
... 'ten kır sair.allı elinde sarı mendıl gio sesını ışı ' b lr. 

' b' . • aelecelr. ona şu mektu u verece bulunan ırısı • 1 k 
ondan cevabı alıp tekrar buraya ge ece • ıinJ 

sin. 
_ Baş üotüne Bayım. 

C V ersen de bu işi anını yapar mı. 

sın ? Y m Bayım ver mektubu. _ aparı ' 

b Ali mektubu aldı. Abasını lltı dei· Ço an •. 
.. lr.apınca yürüdü gıttı. 

netını • • . • 
Aradan iki gün, dort gun, sekız gun geç· 

. Çoban Ali görünmedi. Acaba öldü mü? 
tı. ·•· • Ç b Al' lr. b yoksa emniyet ettıgımıı o an ı me tu u 
d" maolara mı sattı? Acaba bizi aldattı da 
h'uş gitmedi mi ? diye herke• şüpheye dilttü • 
ıç Dokuzuncu fiin akşamı, geç vakit Çoban 

Ali çıka geldi. Merak edenler Aliyi . komuta· 
nın karşısına götürdüler. Komutan bıraz dar· 

ırın seıle: . 
_ Bu nasıl iş Çob1n Ah? 
- işte böyle işi 
Deye abası içinden aai kolonu çıkardı. 

kolu çaputlarla sarılıydı. 

açtıiım vakit sağ elimin dört parmağı yoktu. pusu kurmuştu. Bu sesi işidioce pusudan çıktı, 
Hiç kuvvetim kalmamıştı, belimdeki çakının düşman aılr.erine ansızıo bir ateş baskı"' yap· 
ıicimini dişimle kopardım, biletimi botduıu, tı. Ölen öldü, kaçabilen kaçtı, ihtiyar kor· 
sürüne sürüne gece valr.ti köye gittim. tolda. 

Bir koca niue bana kapı açtı derdimi •Öy ihtiyarı alıp getirdiler. inliye inliye komu· 
ledıaı. Tütün varmış, parmakl.mma bir avuç tanı sordu. Komutanın yanına götürdüler. Al· 
tiltüa sardı , sardı , sarmaladı : ( Gide dığı sırrı kulağına noktası nolr.tauna söy· 
cek balin yok biraz rahat et, ye iç kuvvetin ledi. 
gelıiu de bizimkilere ıridersin ) dedi. 

işte onan için mektubu bir el ile çıkara· 
mı yorum. 

Çoban Alinin elinde lr.angıran başlaımıtı. 
Doktorlar hemen çocuğun elini kestiler ve kor· 
tardılar. 

işte bunu dünyada yalnız Tilrk çocutu 
yapar. 

-ı Türkmenata, düş-

1 
Türkmen Ata man tarafında ka· 

lan köyün en ih. 

ti~arı idi. Kimsesi yokt.;:-Köylü ona emece ile 
bakardı. 

Bir gün düşman gerilerinde dolaşan akın; 
cı müfrezelerimizden biri daıi'da Torkmenata 
ya rast reldi, dedi ki: _ 

1
• 

5
• pps 

_ Sana mnhi"' h; ... , .......... . 

Komutan onu 
marladı. Çubuğunu 

oturttu, çay, kahve ıs· 

kendi elile doldurup yaktı, 
!Onra sordu: . 

- Ey Türkmenatal •Düşman askeri stnı 

k -ıa·· . urun diyor· döverk~n ço vurun, o uresıye v 
muşun? Bonon sebebi ne idi? B 

_ Hiç Bayım! sebebi gayet açık. t:: 
b. J o kadar ,k•vv• 1 

yetmiı yaşında ır a ·~~m, ~ .. 
kudretim yok. Eskisi gobı deırılım. da 

Belki ihtiyarlığa, day•ıl'• daya~~mam çok 
. . d ki sırrı ağzımdan kaçırırun. rer 
ıçım e 'd • Onlar da sırrı 
sert vururiarıa ötiir &'1 enm. diy<>r-

J O •ç'n hızh vurun öğrenemez er. nun 1 1 

dam • • d b Türkmooata'lar 
Türk iıtikliil harbııı e 0 Tü k lhti• 

d Ve dOnyada bunu ancak r sayıaıı: ır, _ • m uw 

· ı ( Devamı U~UncUd ) 
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iLAN 
Seyhan Orman Ceviroe müdürluğünden ; 

· Orman Emvah Satış ilanı 
Cinsi Hacmi 

M3. D3. 

BUGÜN • 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı 
zamanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 

e unO 2,30 M~tinasından itibaren 
ikinci ae SiNEMA pırlantası gala filmini sunuyor 

Aşkın bir muamma fedakarlığın bir zevk 
hayatın b ir esrar olduğunu anlatan şaheser 

PARA BERABER GİTMEZ 
B Ş ROLDE : JEAN ARTUR - JAMES STEVIK 
Gayet neşeli son derece modren ve en 

güzel danslar mevsimin süper filmi 

FİLME İLA YETEN : MIKI MAVS 

~p K YAKINDA:~ 

••••••••••••••••••••• 
İKALP Si ILA 1 İ 
••••••••••YYYY?YTYYYYe 

COROLE LOMBART - GARE GRANT 
BugUn gündüz matınad iki film birden 

1- BÜYÜK AŞK - 2- Para Beraber 

5ı inci Mıntaka Etib
ba İdare Heyetinden: 

Çam 168 000 1 
1-Seyhan vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde hudutları 

~ı.rtnamede yazılı Karaburun devlet ormanından (168) metre
mikap çam ağacının on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 
6.10.941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya 
konulmuştur. 

Saatçı Vehbi Çömelek 1 

Odamızın idare Heyeti 
ve haysiyet divanı asli ve 
yedek azaları intihabı 20 -
1 O - 941 pazartesi akşamı 
saat 17 de kızılay binasın

daki salonunda yapılacaktır. 
Mıntakamız dahilinde bulu
nan ve odamızda kayıtlı o
lan Doktor, Diş Tabibi, Diş
ci ve Eczacıların intihap gü
nü gelerek veyahut rey pu• 
sulalarını göndererek intiha
ba İştirak etmeleri rica olu-

2 - Artırma 21.10.1941 tarihine müsadif Salı günü saat 

15 de O r. Ç. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul metremikabın muhammen bedeli 

(490) kuruştur. 
4- Muvakkat teminatı (61) lira 74 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum Mü. ve Osmaniye Or. B. Ş. de görülebilir 
6- Teklıf mektupları 21.10.1941 günü saat 15 e kadar 

komisyon reislı ğine verilmPSI lazımdır. 
7 - lst eklılni n Ticaret odası vesikasiyle birlikte belli olan 

gün ve saatta ihale komisyonuna muracaatları ( l:.u vesika 
köylüleden istenmez.) ' 7.11.15.19 1308 

!.91 ................ ~ ......................... ... 

İSTANBULDAN GELEN 

• 
Birinci 

Ecza hanesi 
ila n er 

ARKO.KIZ 
':' eşrinden itibaren hasta larını her gün Toros 
üstündeki binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 

Fiat Murakaba Komisyonu riyasetinden 
Un fiyet arı hakkında 8 numarala ilan 
1- 72 kı loluk ve 89- 91 randımanlı bir çuval Lira kur ş 

Unun fabrika sat ış ı 13 50 
2. D ükk~nda satı ş - çuvalsız olarak - 13 70 
3- • • • yarım çuval • • 6 90 
4 Perakende kılosu 19,5 

Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omeoa, Neker, Hislon 
adın e r e on r'm·z 

Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 

• 

• . 
========= == ' 

nur. 

Satılık 
' • 

Çiftlik : ..... ...,J.......................................................... . 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL > 

11111--~ ................................. --ı!. 

imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

im ren L k t ı ı. 10.941 Cumartesi gününden 
Q an 881 itibaren bütün Konforiyle öğle 

ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 

arzeder. 
Adana Beledi1e caddesinde Telefon : 113 

1309 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her 
numaralı 

tır. 

gün hastalarını Abidin Paşa cf:c!de~ ircd. i 125 
muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 

1211 1~1s 

..................................... 

U Neşriyat Mndürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : ( BUGÜN ) 

Matbaası - Adana • 

Yenice istasyonuna ya l 
rım saat mesafede Topçu f 
köyünde Çiftlik binasiyle , 
birlikte 2500 dönüm mık- : 
darında bir Çiftlik satılıktır. , 
Taliplerin idare evimize mü ' 
racaat\arı ilan olunur. 

........... ıQ • ••••••••• 

BUGÜN Matbaası 
Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa- · 
sına yaptırmanız menfaatiniz icabıdır. 

Bir Defa iş Yaptı -
rırsanızanlarsınız 

1328 !.--~~~~~~~--~~~--~--l-..................................................... ıı=-ı-=ıı..,.. ................. .. 
vetlerinin Moskovaya 70 ile 200 Hukuku düvel ve dönüyormış, Yolda ayağına bir 

diken batmaz mı? Olduğu yerde 
çökekalmış. Az beklemiş, uz bek
lemiş, nihayet oradan bir yolcu 
geçiyormuş ona yalvarmış, arkadaş 
ne olursun şu ayatımdaki dikeni 
çıkarırmısın demiş. 

1 OROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
İlk Orta Lise Oku) kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Ruslara göre 
·Baştara/ı üçüncüde· 

biriqı!e Almanlar 1500 ölü ve bir 
çok yaralı vermişlerdir. Ruslar 18 
tane tank karşı koyma topu ve 3 
havan topu bataryası tahrip veya 
iğtinam eylemişlerdir. Sovyet hava 
kuvvetlerinin kara harekatına yap
tıkları müessir yardım son günler
deki muharebelerin önden gelen 
vasıflardan biridir. Bu suretle 10 
lıkttşrinde bu cephede faaliyette 
bulonan Sovyet tayyareleri 3 Al
man tankı, 3 kamyon, petrol sar ... 
nıçları ve 100 den ziyade diier 
ookil vasıtası tahrip etmişlerdir. 

Almanlar merkez cepheıin
de nereye kadar ilerlediler? 

Ad Ad H 1 
Stokbolm 14 ( a. o.) - Sov-

reS : ana orozoğ U yet cephesinin merkez kesimi hak· 

K d 1 k
• b • kında Berlioden gelen haberlere ar eş er ıta evı göre, bu kesimde ehemmiyetli 

~~:;;;~~~-:::-:-~-~:-•ı•••• .. mahiyette az derişiklik vardır. Muha· birlerden bazıları Alman kuv -
•ıu .. .,,.,. 

YVll '-.,......,,....., .... • 

il rac 

kilom~tre arasında yaklaştığını "b 1 
gösterm~ktedir. Fakat muhabirler garı e eri 
bu mesafeleri tayin ederken sarih (Baştara/ı ikincidej 
olmiyan ve pek nadir olarak ala· liyaç duymoş. O zaıııan şimdiki gibi 
bildikleri askeri malOmatlan ziya· düz yol, asfalt ca1de bulunmadığı 
de doktor Göbels bürolarının neş • için bu. keresteyi naklettirmek pek 
riyatındnn istifade ediyorlar. de kolay değilmiş . Bacakları ga 

Alman hamlesinin Viyazma yet uıun, Dev CÜS!esinde bir adam 
çevresinde Moskova istikametinde varmış. Nuh Peyğamber bu işi bu 
oldukca derin bir çıkıntı haJJl et- uzu~ adama havale etmiş. Peyıram-
miş olması muhtemel görülmek- berm bu emri tabii yerine ıretiri-
tedir. lecek. Adam gitmiş, kafi miktarda 

Mühim Alman kuvvetleri bu- odun toplamış , mtına yüklenmiş 
radan nüfuz elmeğe muvaffak ol 
muşlarsa da varılan nokta bilin
memektedir. Mütehassıslar bu nok· 
tanın Gjatsk olabilec•ğini tahmin 
ediyorlar. 

Alman taraftarı diğer bazı 
mütehanıslar iıe şimdiden BorO• 
dine'oin geçilmiş olduğunu temin 
ediyorlar. 
Meşhur bir /ngiliz muhar-

ririnin kanaatı 
Londra 14 ( a, a. ) = lnırUiz 

ve Amerikan heyetlerile ayJi za

manda Noıkovoda bulunmuş olan 

tanınaıış olan ırazetecilerden Ver· 

non Batle'nin hasıl elliği derin 

kanaate göre, hiç bir şey, hatta 
Moskovaoıo elden çıkması bile 

Ruslarm mukav~met azmi ve Sov 

yet Birliıi'i milletlerinin Staline 
karşı besledikleri bağlılıtı aars• 

mıyacaktır. 

Yolcu bir bu dev gibi adama 

bakmış bir de ayağındaki dikene 

bakmış Allah Allah arkasına bu 

kadar yük alan bu lr.oskoca insan 

da ayağındaki bir dikeni çılr.ara

maz mı demiş! Ne yapayım arka-

l daş ne elim yetişiyor ve ne de 

gözüm ırörüyor. Yaloız ayaıi'ımm 

topuğuna doğru bir yerinin acıdı

ğını hissediyorum cevabını vermişi 

Acaba Mısırın da ayağındold dike

ni çıkarmak için eli mi yetişmiyor, 

yoksa bu dikeni bir başkasına çı

kartmak işine hoıaplımı ıreliyor? 

Henüz anlaşılamıyan bir maamma 
halindedirll. 


