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Alman Numan Menemencioğlu, Türk • 
ktisadi anlaşmasını izah ediyor 

TüRKiYE, ALMANY AYA HU
BUBAT iHRAÇ ETMiYECEK 

Avrupa yeni 
toprak 

kazanmıştır 
Yazan : CA VIT ORAL 

Moskova --tahliye 
ediliyor -Sovget ~özcüsüne göre: 

G•çen 51ün Almsn iktisat na· M k 
zırı Doktor Funk. şark. fua· . Almanya os O· 

rının açılması münuebetıle bor no· ı 

tok ıöylemişıi. Bu notkıle bugün· vayı alamıyacak 
kü ve yarınki · Al.ııan iktiıadiyatı· ~ 

nın gayelerioi ve prensiplerioi iıah Rusyanın dogusun 1 ;===========~ 
eılen nazır if.de'eri arasında şu dan her gün yeni Çifte meydan 
cümleyi kullanmııtır: kıtal •r ge im ekte ve muharebesinde 

« Avrupa yeni toprak kazan- muharebeye g j r· 

mıştır.,. mektedlr. Ruslar l•te nutkun çok dikkate şa-
' Moskova IS [a. a.) - Sovyet o 

00 yan bulduğ-u'Du• bu cü.,,leoi üze. sözcüsü Lozofski dün şu beyanat 56 O 
riode kendi sozişimiz ve kendi gö ta buıu•muıtur: ' 

rüşiımüze g5re kısa bir tahlil yap · «Alınanların Moskovayı h;ç e Si. r 
mak istiyoruz. b" f b ı· 

ır zaman • amıyacaklarını i ıyo-
Ac•ba Doktorun bu ifadeler· ruz. Al.,.an ileri harek•ti ber sıün d · ı e 

le kuteıtiği mara ne olabilir? H ver 1 r 
biraz daha y•v•şl•mıktadır. er 

Eıet muhakkak ki bugün Alman g•ç•n gün düımana pah•lıya mal 888 R t k 
ya büyüle fedakiirlıldarta Sovyet ol raktadır. Almanlar hava ü•tün· US an } 
topraklarının bir çoğunu işıral et· lüğüoü kaznnamamışlardır. Kadın· h • 
mıştir. lıgal edılen bu arazi o ka· tarı, çocukları ve ihtiyarlm Mos· ta fJP Veya 
dar ıren;ştir ki bizzat Almanyadan knvadan bir güçlüğ-e rastlamadan ı d 
dan• bü ilk ve daba çok va.idir t- hl ye edebilıntkte olmak) ğımız ig" tinam o un u 
F kat Allll. b araziyi naaıl mu-nakale yolJar1mızın kesi1medi· 

• nya u Almanlar Smolens-d k k·td kullan ğöne delildir.,. 
iJare e ece • ne şe 1 

e · ke 250,000 asker 
mak istiyecektiı? Ruslar Marigopol'un 6oşalt· 

!,in en entresan nokhsı bu- tık/arını bildiriyorlar daha getirdiler; ha· 
dur. Vakıa daha şimdiden bazı M ıskova IS [•. a.) - Dün rekita 10,000 Al· 

mıotakalarda Gıuleiterlerin tayin akşam n•şredilen Sovy•t tebliği: man tayyaresi işti· 
14 lıkt •şrinde kıtalarımız Vi ""'k d. edil~iği idaıi ve mülki teşkilatın ra e ıyor 

yazma. Briy1'nslc ..... v 1 in'in : •• : nu .. c1.ıtl 'l'-"uyu gtıeıesı - LC• 
f,aliytte g•çirildiği söyl•nmekta kametınde bılhusa şiddetli olmak nin'in cesedi Mosko , 4 ~an Orallara 
dir. Anca~ bn yeni idare makaniz. b • d d" 

üzere b;;tün cep e üz.rın • uı- nakledilm;ştir. Bu cesed Moskova-ına•ı•nn ne tarzda işlediiine dair mania muharebe etm.şlr-rdir. Şid- da Kızıl Abide'de bulunuyordu. 
teferruata ait bir şey İ~idilmemiş detli muhare-belerden 30ora kıt&· J 11 g-,Jızlor Mosko1o1a'nın şimdi 
tir. !arımız M..ıriyopol şehrini boşalt- bir do şimalden tehdit edilmekte 

Malumdur ki, Sovyet Rusya mışlardır. old,.ğunu söylemektedirler. Alman-
yalnıı bir milletten mürekkep de 12 llkteşrinde 27 si bava mu· tar Kalın'ın şebrıne gelmişlerdir, 
jiildir. Sovyetler şOrası devletini harebelerinde ve 62 si de düş'Dan R.slar, P..ılonyalılardan müte-
teşltil adeo bir çok milliyeti ayrı, tayyare meydanlarında olma~ üzr~e şekki! iki tüm•ni muhırebelere 
mtzhepleri farklı, dinleri ç.şitli 89 Alman tayyaresi tah••p edıl- sürmüşlerdir. Bu, Rus ordularının 
milletler vardır. Bu millttler için miştir. 13 tayyare kaybettik. sıkışık vaziyette olduğunu &Ö•ler· 
do es•• Rus mıll.tinin nülu• mil<· 14 !ık teşrinde Moskova yalcın- mek.tedir. 
tarı nihayet 70 75 mılyonu geçme larında 14 Alman tayyaresi düşü· Ser in, Alman kıta\arının Mos· 
mektadir 180 m ılyoolulc nüfusun rü'müştür. kova'ya 65 . 70 kilom'.lr•. m:sa· 
üst kısmını da diğ-er milletler me- Moskova muhariplerine f de bulunduklarını bıldırmıştır. 

U k ·ı • ) - Alman ıeli Tü•kler, •ranyalılar teş ı mesoj·go-nderildi lierlio 15 ( a. a. . 
. v· zma çılte etıııelttedır. Mo•kova 15 (o. a] - M >Sko• tebliği: Briyansk vo ıya k 

B ıgün A1mauların işgal •tliiii va muhariplerine gö .derilen bir meydan muharebesinin soou' ya : 
.abalarda meskQn bulunan millet· _ 1 d .1 kt d" 

1 
kt d Bugün Briyaosk ın şı· me•aj la şoy e enı n• e ır: aşma a ır. it 

!erde u.ranyahlar, Kırım Tüı kle· cMoskova yolu Almanlar ıçın malindeki C•phelerde ç•mber a I• 

ri akseriyot h ılindodir. Bu realite ölüm yolu olmalıdır. H.tıor Lond- na alınmış buluı an düşma~ k~:: 
karşısıa:la inunın aklına ~öıla rayı almak ist•miş, fakat muvaffak veıleri de Alman kuvvttlert ta 

k d• A b Al · · t• Aloı•0 b:r siiıl gelıne to ır. ce a ' olamamıştır. Ş mdi yJzlerce Britao- fından mağlQp edılmı~ ır. . 
manyının Sovyet muharebesini ya bombardıman tayyaresi Hıtlerin kuvn11ni düşmana kanlı ••t'~ 
mu'affakiyetle neticeleodirdiai tak k •erdirmıştir. Bıiyonsk'ın cenu. un 

" Nurembtrg'inin üzeıinde u~m1 • g Op 
d'ırde büyük bir ekseriyet haliode dal i ormanlık bö 0 gelerın; oıa 

b tadır. Brtmen ve Kolonyanın yan· edılmiş ve orada çember ali n.a 
milli bir topluluk ifade eden u masile Orel yangılarının intikamı bakı• 
milletlere ,istiklal verecek midir alınmış düşman ordularının I 

ki" alınmıştır. Rusyanın doğu!luodao yelerındeo temizlenmesi devaDl ey o 
yoltta bu araziyi somürge şe 10

• yeni birlıkler gelmekte ve taze 
'- . t" kt' ? mokto.iır. vir· domi idare etme .. 1:1 ıyece ır al1tylar, azı-ın bir derıizin da'gaları Hu muaJZ\ID yarma 1/0 çe . 

Meseli Uuanyayı ele ala· aı'bı" meydan muharebesine atılmak- h b • · t. ak etmış 
• me mo are e~ıno ış ır 1 d Al 1 R 1 k -ıı· kuv• ım: 1 ta ır. mao ar usya) ı a amıya- olan Alman kıtalarının u u .• 

U(.ranyıının bu günkü nü usu c'klardır.» ,.. d tD ıçın 
d veti başka harekata eva otuz beş kıık milyon arasında ır. Rus ~s1·1le11" o·'•dürülügormuş 1 bulunu · 

. • şimdiden serbest ka mış 
Sonra U.ranyalıların iyi yetiım•ş, Moshva 15 [a. a) - Roytu: yor. Al..,an kuvvetleri şimdiye ka· 
çok münevver adamlarıda az de· .Devamı üçüncüde dar 5D0000 esir alcnışlardır. 8t!8 
ğildir. Bu milliyetperver insanların tar.k ve 4J33 trp )a tabr;p edil· 
lir ç >ğu senelerde.ıberi diılerile, miş veya iğtin•m olunmuştnr. 
kalemlerile Avrupa şehirlerinde Alman g a Londra 15 (•.•.) - Mo•kova• 
U•ranyaoın ;stiklali için çııpınıp ya kati darbeyi ind-rmek için on 
durmu~lardır. Şimdi Almanya böy. ltalyanın şimal kısım· son ıbtiy•tl•rını kabıl oldugu ka· 
le mütekasif rüfusu olan bir mem· !arını ilhaka karar d.r toplavan Naziler Smolen•lte 

• 200 ili 250 bin kişi daha getir· leltete karşı bakalım ne g· bi bir Y e r m 1 ' k 
1 

F ve 
? B 'b Ankara radyo gazete•i mişl.rdir. Bu as er er ranu ıiyaset takip edecektir u cı ot diger işgal ~!tındaki araziden 1 alıu· h•kikaten dikkatle, merakla takip ltalyada sık sık tren kazala~ı. vu· t r Lenıngraddan M S<ova 

edılecelc çok mühim bir meseledir. kua gelmiştir. 10 lıalyan valısı bu J:'~!i~i.ne tayyareler nakleciıl_mişti~ 
Valr.ia Sovyet harbinin so•una yüzJen azledılmiştir. _ Bu suretle Rı ev ile B11yans 
kadar Almauyadan Sovyet Rusya• Bir Moıkova haberine gore, arasındaki kesimde Mareş,•~ hKes· 

k d 1 1 • t 1
• tarı· I · · emrinde tam ı.ı ava yı teş1dl eden milletlerin mu a · Almanya ta yanın şıma .ısım se rıogın • 

drratı hakkında bir ş•y söylem .. i nı ilhaka karar vermiştir. orduıu, yani !0000 tayyare oldugu 
beklenemezse de iktısat nazuının ~ t b in edılmf'ktedır. 
ifadelerinde İo>anı bn millttlrrin dar S·wy•t al.mi içiode her bı- a IDL1ndra ıs ( •. ~·l v Bu_ gün· 

d d - il la'kası kesı'lmı·• '-u- Taymı"s gazetC9ıne •Ş•ngton. istiklali için tereddüde düşür.bi· k m an unya e • • • A 
lecek bir eda s.zilmektedir. Çün va dünya ıçın istifade edilemez dan gelen haberl~re 

0

(Öre1 me• 

-
ALMANYADAN ALACACJMIZ MALLAR 

ANKARA. 15 

Husu•İ l'luhabirimizden 
Almanya ile aktedilrn ticrri 

ınlaımalar h•kkında Numan Mene
t ınencioflu şu izahatı vermiştir. 

- Ticaret anlaşmaları Millet Mec· 
!hince kabul ve tudık edildikten 
sonra n•şredilm•k usuldendir. Bu 

nunla beraber, Alman anlaş mas nın 
Dmuo i hatları üzerinde ve biıhısıa 
merak edılen kı•ıaıları hılı.kıoda 
malOınat ver.bilirim. Akdetı iğimiz 
ve~ikaları imza tatibi olan 9 ıfkte~· 
rin günü mariyeta a-irmi~t:r. HükQ· 
mel 3970 sayılı kaounun verdiii 
aalibiyete müsteniden imza edilen 
anlaşmalar deı h ıl meriyet mevki
ine koyacak bir hükmü kabul 
etmiştir. Ve böylece kanuni mera. 

~imi_~ .. e?e_~~~}L .. •eı~~oj, t~~:R ... ~tın'i~ 
!isinin tasd •kinden itibaren vukua 
ırelmek üzere anlaşmaları tatbika 
baı••m•ıta.r. 

ilci esaslı noktada 
Size, imza edilen mukavelelerin 

bir ş ·maoını y•payım : Evvela ba
kim iki pronsipi söyliyec•ğim: 

1 - Miibadeleoin fi i olması. 
2 - Türle ve Alman mallarının 
~~rek nakrli kıymetlere, gerek hor 
ıkı m•mlek•t için haiz oldukları 
iktisadi kıymetlere mütemadii bir 
teadül ve tevazün dairesinde mü· 
badele edilme>i. 

Bu iki ••aslı nokta bütün mu
kavelenin nizıaı prensi;leri addolu· 
nabilir. izah edey•m: klıriog usulü
nde filvni mübadeleler iene söy
liyeceğim v•çhile filiJir.Fakat bu, 
bütün bir devre mübadelelerinin 
sonunda ve ta•liyesinde t •hakkuk 
eder. Türk - Alman anlaşmasında 
ise her iki taraf Lo günkü şarıla
rın daha pratik bir 09U)ü istilzam 
ettiğine kanaat getirmiş oldu~ların· 
dan m tlların zaman ve ınekia iti· 
bariyle her an fi j olmasını kabul 

edecek hesapları Tüıki)e}e Alman 
mall .. ının ithali ve T- 1.. d • ur.ıye ~ 

Turk malların n ihracı esasını isti
nat ettirmişlerdir. 

Mukafle/enin esas meka· 
nizmas ı 

ikinci P•enspi izah etmek için 
mukavolenin e ı · 

sas maK:anızmasına 
girecegim. Mübadelelerimiz evela 
kıym•tleı i yekOn İtibariyle birti ioe 
ttkabül •den karşılıklı ilci liıte 
d•h •linde ve saniyen m c 

uayy•n ~ıy-

"'.etteki Türk mallarının gene ay· 
nı kıymette frıkot kısmen gayri 
muayyen olao Alınan mallariyle 
karşılaşması suretiyle serbeat tica. 
ret namına verdigi 11 bir n•ulde 
cereyan edece~tir. Birine· şe'di tes 
bit eden listel•r ihraç edilecek 
memlek•t için ehtmmiyeti birinci 
der.cede olan mallara hasredilmiş· 
tir. Buradan TürHıeye ithal edile
cek Alman mallarında devlet dai· 

releri ve müesseselerine rüchan 

hıkkı taoınmışhr.Demek ki bu mü. 

• 
Harp malzemesi, de-

mir va çelikler, makine

ler, nakil ve cer vası
taları, bakır mamulleri, 

tıbbi ecza, ktğıt ve sel 

lülol', pencar tohumu. -
essestlerin işt in hakkı Ön safta 
bulon-oakta ve onlardan kalacak 
kıs • ml•r tu liste dahilinde p "yasaya 
bırakılmaktadır. 

Serbest ticaret dediğim ikinci 
şekilde ise devlet dairelerinin rüc· 
hao hakkı yoktur. Oular da İcab· 
ederse piyasa alıcısı gibi bu şekiJ. 
deki müb1deleden istılade edobıle· 

ce~lerdir. Böylece anlıyacaırınız vec

hile bu i)r.inr; ·~~1uru~t!"ifı.ı,dcıffm· . .Jnaruya 
vermektedir. 

Şımdi, biraz evol söyl•diiiim 
kıymetJer •r•••ndaJı.i teedül ve re
v•zÜn pr~nıipine geltrt:k hf'r iki 
usütde bunun nasıl tatbık •dilece
g ini <.nlatayım: 

Llisteerin ihtiva etliği mad 
deler 

Birinci şe< ilde umuıri yek On 
5S milyon 1 iradı r ve liste)erın 

ihtiva eU•ği maddeltr şunlardır: 

H••p m•lzemesi, demir ve çelik· 
ler, ma~inalar, nakil ve cer vası
taları, b•kır mamulleri. tıbbi ecza, 
kitıt ve selüloz, pancar l• h 1ımu. 
Turk füteti ise aşağıdaki malları 
;htiva etmektedir: M•den cevher• 
ı~ri ve madenler, zeytin yait, t,f. 
tik ve ııir keçi kılları, P"muk, 
yağla taneler, kü~be, pılamut ve 
ısumlik palamut huliı•••· afron, de· 
ri, keten, ktındir ve dÖllüntüleıi, 

pamult ve ip•k dö<üntiisü, f49ul
ya, bakla, nohut, darı, kepek, pa· 
çavra, ~üt tozu. 

Görüyor sun uz ki ithal edece. 
ğimiz Alman mallarının bizim için 
olan ikti<adi kıymelile ihraç ede
c~ği ı iL Türle mallarının Almanya 
için olan iktiıaoi kıymeti aras ı nda 

buğünkü icablara U)gun bir tea
dül ve mü .,azene vardır. F et.kat 
bu kadarla kalınmıyor. U nomi ye· 
kıl olar birbirine müıavi oldugu gi· 
bi mukav•lenin htbiki müddetio· 
ce hemen hemen her zam.ın hu~u· 
•i yekOolar da birbirinin ayni ola
cok ve bilhassa bu listeye d.hil 
muhtelif Tüı k emtıası arasında 
b;ç birisini f.zıa ihraç etmtk im
ki~ını bırakmıyacak bir tak•im vo 
tevıi usulü takip edilecektir. 

ikinci şekle dahil mübade· 

rin 
dır. 

leler 
ikinci ş•kte dahil 
umumi yekOou 41 

mübadtl•le• 
miıyoa lira-

Türk liotesinin ihliva ettiği 

mallar şunlardır: Balık, tütün, kit. 
r,., kuru üzüm., incir ve hurda fıa• 
dık, sair kuru yemişler, kuş yem;, 

miyan \ıök!i ve hulaHsı, yumurta, 
şuap va kanyak, sünger barnk, 

anason, maz1, muhtelif maddeler, 
( H.lı, sigalayağı, nebati boyalar, 
lül•taşı, çÖ•en, ya1 meyvalar, bal· 
mumu, postlar ve mutabık. kahna• 
cak sair maddeler.) 
Buna mukabıl alacağımız Alm•n 

ma 'a•ı ıene iktiiadi ı ı.1metlerinde 
bizimk , leılo bir tedül gÖ•teren mal
lar olacaktır. 

S ri>est mübadelede bunun nasıl 
temio edilecetini merak. ede· siniz 
söyliyeyim ki bu 41 milyonun ya· 
rıtı biz.ım içia birinci drrtcede 
ehemıyeti haiz olan Alman malla· 

rından yani devlet tlairelerioin t üc· 
han hakkını baiz olduğu listede 
müaderic ve h•rp mıtJzemesı ıJe 
bakır mamu'itı buiç diğtr Alman 
mallarından terekküp edecek. Bu· 
rada birinci derecede zi~re şayan 
olanlar demir çelik, makine ve b1r· 
davatcılık cioslerina d.h;ı olan 
Ta.11 .. ,,ı, l":oari lıcalan vüzde 50 
al lılmu m Alman ma.Jlaı ındao rn İİ· 
te~ekkil olacaktır. • .. 

Bızim ıç.in ~ urn yemışler gıbı 
mallar ihracı bakımındao çok tbern• 
miyetli ve meseli ıı..tı.in be bızım 

için ehemmiyetli olmakla beraber 
ıatın alınması A many'l için de o 
derece miıhimd•r. Mıibadeleleria 
yalnız rüch.ı1nh Jİıteye l1ıh sır et· 

mesi ve bu malların iha• ç edılıııe· 
meai ihtıınaJi ıyı bır usulld Önlen· 
miştir Z.snnederim bu utul de şudur: 
t.'tukaveıroın bt1tüo tatbi~i esna· 
ıında, yeni TLırkiye bakımın Jan 
iıti ıhrAcat mev~ımıoe tekabül edf'n 
bir buçuk seoelık bir müdjet zar· 
lında her zamao bu serbest tıcaret 
hacmi rüchanlı li<tedeki m ıbadele 
hacmioin yüzde 75 inden aş~fıya 
dıişmiyecelr.tır. 

o .. mek ki Alm•nlar kendileri 
için birio..:i derecc-dc ehemmiyeti 
haiz olan Türk mallorını ıhr•Ç el· 

mek hakkına ancak bızim içın ıb· 
raç bakımınd• ebemmıyetlı olan 
hll m ... ııarı yıiıde 75 d.crecesiode 
satın al•p Turkiyedcn ıbraç etmekle 
matı" olabılece ıe.lerdır. 

Bir veya birkaç cinse 
duha fazla rağbet 
gösteril~migecek 

lhr•ç k.yliytlı ,,.,.n Türki· 
yeye ıtb 1le mütovakkıf oldugun_a 
göre bil U'DU.ı.i seyir ab .. ngı bu· 
tün mekac. iı:nayı birden işlet~cek; 
ve her ıkt taraf içın azami raodı· 
man veren bir mübadele tarzı trş: 
kil edrceıktir. Şunu da ıli .. e ede· 
yim ki ıatıo alına ve ıhraç etm.e 
k•yf ,yetı bu ikinci usulde de bır 
veya bir kaç cın•e dahı fazla 
raıbet rö~terememek ve gene bu 
Tiirk li•tesınin de muhtelıf cirıle· 
ri üzerinde tak~i n ve tevzi esısı 
mahfuz b•lunm•k anlaşmanın bu· 
kümleri i•t'zuınd10dır va bu da 
ihracat bakım ndaa olan •ndışe· 

ıniıi izale edecek anasırı takviye 
elm•ktedir. 

Hububat ihraç etmigeceğiz 
Türle: ihraç mallarını size bıra& 

evvel savdım. Hububat yoktur ve 
Türkiye hububat ihraç tdebil~çek 
vaıiyette d•ğıldir. N• 96 mıl~~~ 
liralık Atman malı, ne de O ~·ı 

'- T k l b" ·braç •ene melthi ür ma ı ır 1 S 
üarfında mübadele edılemeı. ız/o 

J Devamı ikincide 

Göbels'ln nutuku_ ı. A b·1, hıldo ku'lanılm ş'ır. Yok siyasi •c sktrİ mahlıllerı, Alman teb-•Ü doktor F .>nk'un « vrupa top· rı.an a 
rak kazanmıştır.,. sözlerinin istib- bir mana il.de eJiyorsa bö le l;ğ;ndoki hup esiri miktarını miıba· 
dal ettögi mana ya tamamile ikti· empe•y•list bir s;yasetin bugü., ligalı buluyoılar. Bu haberler RH· Mebuslarınıızın tetkikleri 

. Göbele, sotle· Berlın, (a.•.) - · ıır k;: 
d .•. tokla b lh"sa d•m•ş b" • 

ıı-ı nu hi b·r ahfuk• ızı 

aadijir veya da •iya•i bir manayı ihtimalki S>vyet Rusy~nın daaıl. lk•ur:ntarakr:~iyç•:~iılm~•ırr! mu~:~d7:":i'. 
mutaıammındır, Eğ-er bu ifade ik- mannı ve parçalaomuını arzu . M b 

ı. • t'kl 0 ll•r
0

ıne. kavu•aoaltla duklırını ilave ttmektedır. u a tisadi bir mı.,ada kullanılıııı,sa, edere~ 11 1 • g • • b. 
rın ı ümit eden S>vyet milletlerini bire göre Almanlar kış·n ır sper 

yani i~gal edılen topraklarla Av· harbi yapmag· 
1 

m•cbur kalacaklar 
rop · · d" k k d d• yırın yan yan at mütesanit ve an .. •nın •• t•oa ı ııancı as e ı· ve ilk baharda lraua ve petrol liyorıa b t b • k 1 k . la•..,ı• bir vaziyet e Almanyanın b 

unu a .ı arşı ama ıcap , • kuyularına Kof.kasyadan başka ir 
eder. kanısına çıkarması ç Jk muhtamal-

,1.ira bu topraklar ıimdiye ka· dit. yoldan aitmek istiyeceklerdir. 

Mebualarım1z Bavan Şemı1a f~cen, B. Tefik Tarıman 8. Salihatlİ'1 
Çam, Bay lbrabim Mete dün şehrimizde müntehiplerile temaslarda buluo
muıl .. dır. 

Ôğrend;ğimize gnre d•ierli mebuılarrmız 
hana ıridecekler, balkla koııuıacaklar, mahalli 
edeceklerdir. 

bnrün Oımaniye ve Cf'y
ıbtiyaçları yerinde teabit 

« - Artık ç addeler sa• 
aç bırakamaz. Ham m olan üı· 
basında düşmanlarımıza dan 
tüoliliümüz bug•1n her z1man 

ziyade b•lırm•şt,r. 1 ş fa· 
Y•pılan harp kıZ""' ~' •Al 

· · B aun • k t dıh'l bitmemı,t•r, u • le' 
a "ıleti uııa emin boJuruyor ı 

m•n mı f hl"k artık lcall doj'udan re'en te 1 e 
ol.rak ortadan kaldrılmıtbr.ıo 

, ue,,. .. ,.. a~ancUde ) 



2 
BU,GON 

-
1 TA R B H S AV 1F A LA R B 1 ._I __ F_l_K_._R_A _ _ıl 

üçüncüPetro'yu j r~~~~~:? 
NASIL ZE~RLEDiLER ?_i .. ~~~~: .. ~f.~~~ 
Kıyası1a bir ltkence ' refonı su.ıa durdurmuş Üçüncü 

Petronua taht•n in:ş; öyle sessiz 
Ça. ın ölümünden soıı- 51 duız, öyle ıüklüm püklüm ol· 

Ta ortada dolaşan Tio..,gel· moştu ki, ı. htın<lan indirilen bir 

leTden birine göre, katiller, hükümdardan ziyade y•tmaia gön. 

üçüncü p.,tıoyu galnı:t :te• 1 deıileo bir çocuıl'a beoziyordu. 

hirlemek fi" sonra bağrna_k· •• *** 
la kalmamışlar, kı:ıgın bır u çüncü Petro, hücra bir köy. 

demir le ba sak/arını da 

1 

evine k. •pat lalı altı gün ol-
delmişle•di. muşta. Z pretine i•i k•şi geldi. 

Bunlardan bırisi Kont Orlof AlekR ~'ya Ç ırı Ü tüncü Petro'nun, ıi idi; öteki Teplof iııninde bir 

ı<arısı K •t.rina ile arasının zahitti. Bir müddet sonra: bu iki 
aç·lm••·n la, en b iyük ii .,,;ı, ıüp· zat odadan çıktıkları zaman, sakıt 
be yok ki. Çariç•nin, göd•k do· bükümd .. da bayat eıeri kalmamıı· 
gişıirir gibi işık d•i ştirme;iydi. t .. Acaba oo olmuştu ? 
Kocasının, Grandüklüıı.ten Çarlıja lsrarla dolışao bir rivayete 
ır•çmesini müteakip, kendisinden röre. certyan eden hadi•• şudur: 
acı bir intikam alıc•ğ • oı biten Ka· Orlof ve Teplof, odaya r 'rer 
te•ina, bu akıbeti gö<e alarak ha· rirmez, Çara, pok yakında hürri· 
zırlanm•ktao ıreri kalmam şto. yete lr.avuş•cajı müj lesini vermiş· 

Kterina, bis•iyatına ma;lop, ler ve yemek yemek arzoıo izhar 
hesapsızca ileri atılacak kadar ib- etmişlerdi. S .bıı.. hükümdar derhal 
tiyahız bir kadın d•ğildi. Onun emir verdi, önce, içki ıreldi. Tep· 
iç·n nbır ve teenni ile hareket lof, Çarın dii<katioi başka tarafa 
etti; sıruını bekledi. çekmek içôo işi şaklabanlığa döker. 

Koca" Gra~düklüjtü esoasıo- ken, Orlof, cebiuden çıkardıiı bir 
da onu :ad•rını lr.ırkıırm•k ve şişeden, Pdtronun kadehine bir ma 

• ' ~ . b 1 
b1p1e attırmakla tehdit elmişi•. Y~ 01• Ilı. Ama~ vermez bir zo· 
Ktterina banu ve lmnuoh bir ara• hır olan bu mıyıın, saray doktoru 
da dovam eden tü•lü hareket mu· tarafın :lan tertıb edildıjioi, bili.hı· 
amelelerini unutom ·yor, her a-ün 
b,,.z daha arhn bir kin ve &'•· 
yızl a, öc alacak zamanı bealiyordo. 

Mevzuu nuz, bu ayyaş ve ıu· 

ursuı hükümdarla karısı aras1nda 
ff'çen kavga sahneLeri ÜZ 3rinde 
hzla durmağ• mü;aid olmadıjı 
için, Çarıo, bir esrar perdesi al· 
tıods kalan ölümü hidıse·İoİ ve 
ona takaddüm eden oaboeyi anlat· 
maki• İktifa rdecejiı.. 

Üyüocü P~tro, ölümünü ve 
oı.n intaç eden ıbıili.\i kendi el le 

bazırlad •. O ıbti i.I de luıddillt'f"
pelc ıruıb şartlar altında p ılai< 

vermişti. H ,reKe i bızırlıyaolar arasta 
da o kadar az temas ve aola~m• 
vardı ki, bu işe ç ,ı.. yakından ka• 
rıŞ'll1$ olanlar bile, ibti alin çıkma· 
sına üç 93at kala, daha üç sene ik 
bir umon bulunduğunu sanıyorlar 

d ·• O ,;iincü Petro, ac•yib vu ifratlı 
h.reketlerıle, millete karşı ırö.ter· 

dığ'i iıt bfalt.; reıaletle•i, kftbıliyet· 
siz!ıji. etraf.ı vr!rd,j'i tiksiotile ve 
h•lk içônde, utanmıdn ve kimse· 
den çekinmeden sürdüğü reziline 
bayatla, denilebilir ki, ihtilalin baş 
müşevviki olmu~tur. 

Kan dökülmeden yapılan 

bir ihtilal 
• 
1 btilalio, başka hiç bir ihtililo 

benı.emiven bir tarafı da, iki 

re doktorun, bu h'z0>etioe müki· 
!aten, Grandük Pot Petroviçe bu· 
ıu•i bele.im tayin edilditini istitra· 
ted söıliyeliD. Yani, babmnı öl
dürmesine mükif.t•n, ojlıınuo ha
yatıo1 onun eline teslim ettiler. 

O ·lo f, dizlerile Çorın gÖğ•ü 
nü baştırmış, demir &'İbi ell•rınden 
birile gırtıajını, Ölekile kafasını 
tıkıyordu. Br iatinıki ile T• pini, bu 

esnada Ç<rın boğuma bir p•çete 
geçir•p S•kmığa b•şladı 1 ar. PelrO• 
ona takati yavaş yavaş ke>iliyor. 

du. . ... ~,.,. •ı• D • 

nin surahnı tırmaladı,• orada:· u;un 

zaman sreçmiyecek bir iz bırak .. 
tıklan sonra, can verdi. 

Zehirli dudaklar 
Çarın Ölümüod~n sonra orta· 

da dolaşan rivayetlerden birine 
ıröre, katiller, Üçüncü Petroyu 
yalnız z~birlemek ve ıo11ra boi'flJA" 
makla kalmamışlar, kızgın bir de 
mHo baru~larını dolm•k ır•bi pek 
kıyasıya bir işıeoce daha tatbik 
etmiş erdi. 

Sıkıl Çarın ölümü, sonradan 
bôç bir tahlr.lkata movıu teşkil 
•tınediği için, bu iddi•nın dojru• 
luğu ve yadışl.ğı hak kında bir 
şey söylemek imlr.i.nı yolctu. yal· 
nız, kilısode teşhir edilen c•naıe· 
nin, Ru•yada cari gayet kötü bir 
adet mucibioco dudaklarını Öperek 
krodisine so 1 ihtiram vazifı!sİoi 

yerine ıretirenlerdeo pek çoğunun 

dudaltları lr.ab•rmış olmuı, Çarın 

vücodünü dolduran zehrin mevcu· 

"Deflomı Dördüncüd,.,, 

lüjüoıüzo açık bir mektup yazmış 
ve ej•ns hakkında şikayeti• bu 
lanmuşto. Bu şikiyetin se'::ırbi şu 
id'; B•ş•ekilimiz muhterem Dok· 
tor Büyü< M·llet Mocli•inde bir 

nutuk ıöylemişti. Anadolu •İ'""• 
lünyaoıa kritik vuiyetiode hüküm•" 
t n siyasetini izah eden bu uutku, 
memle 1<etin her tarafında ıab1r .. 
sızlıkla beklenirken, Anadolu ıra
zeteleriae hm yirmi dört saat 
ıonra vermişti. 8i7İm B:tşmuJıar· 
rir•do bu bid;soyl h•klı ol.rak ele 
alın ş, Anadolu , j oos•nın devam 
edip gelen ve devam edip gidecegi 
anlaşılan bo ihmalıne, viliy•t 
ırazetelerioe karşı bu alilku•zlı!İ"• 
na m•tboat U<num MüdürlüğÜ· 
nDo nazarı dikkatıaı çekmek is 
tomişti. Ancak bu arada ıu be· 
pimizio her ırün muayyen ıaat· 

lerdo dinledijimiz dikte 1ervisl•· 
rinio ırazeteler lebioe iyi bir şek• 
le kooolmasıoı da dilemişti. Bir 
aralık kulaklarımıza ır•ldiğine ırö
re ba dilek Matbuat Umum Mü
dürlüiünce b .klı ve do;ru ırörül
müş ve batta ırazet~lerio tirojı 
üzerinde feoa tesir yıpan bu · ik· 
te s .. tlerinin dejiştirilmesine da· 
ir va•d le de bulunulmuşmuşl ... 

Fakat görüyorıuooz ya ara· 
dın &'Ünler, baltalar ve aylar 
ır•çti, ıreçiyor ve geçecekt :r. Ha· 
li ortada bir şey yok. Kimin oe 
umara drjil mı? Bir ırazetenio 
sürümü düşermiı, bu ıekille Ana· 
dolu vilayetlerinde zaten az olan 
ıazeto okuma ihtiyacı tamamiyle 
kökün len ıilinip rider ıniş? Ki· 
me ne ki? Çünkü yine bildiğimiz 
ıribi her ırün, &'Üpe ıründüz, her 
kesin dinlovebileceji bir şekilde 

dikte ıervisi konuşmasına devam 
edip duruyor. Çarııda, pazarda; 
evlerde, kahvelerde yine bor kes 
bir ~ün ıonra ra1etelerde intişar 
"•mm.elen rabat raha• v<>a yamar. 

dın. &'Ödü~ takınağı lüzum ırör. 

meden dinlemek imkinını buluyor. 

H ıydi rel de bu vaziyette gaze 

te sü•ümü ıü artırmıia çılısl 
Bır rez•I• niçin alınır? Bir 

razote nıçıo olr.oour ? Yeni bir 
şey öjreomek, yeni bir havadis 
almalr. içôn değil ıno? 

Haloalr.i sabahleyin yahjınız· 
dan çıltmıdan vey• da kahvo al 
tınızı yı plrkeo oJioizo aldığınız 

bir &'IZOtedokİ OD taze gÖrÜDOD 
Anadolu •i 1nıınıo dikte servisi
nin verdiii havadisleri gece ıaat 
on buçok servisinde diolomiş o· 
lursaoız o rızetenin ne kıymeti 
kalır ki? .• Bunu yazmak bir mes· 
lok müntesibi için acıdır amma 
ne yaDalım ki hakikat tı bodor. 

G•çeo rün bir ır•••teci ar· 
lr.adaşımla bizde gazetecilik ve 
gızeteciliiıo verilen kıymet . üze· 
rinde haobübaldo'. bulunuyorduk. 
Arkadaşım birdenbire p1rladı ve 

( n,.oamı ücüncritl,., 

'Çakmak caddesi 
Genel kurmay Batkanımız, as· 
falt dörtyol ağzı. Tarsus kapısı -
caddesinin kendi ismiyle adlan- --
dırılmasına müsaade etti ve -teşakkUrlerinl bildirdi 

s~vhao p~rkın~•.n Ku uköp·üye kadar uzanın yola c l•met lnöoü,. 

adı ve•ılmesının, Mol i ş,fimiıin Adaoal.lara mültefit ve asoli.ne 
mü•aad.le· iyle tabak kuk etıigıoi yazmıştık. 

ş,hir Mecli•i, uf.it dörıpl •gıı. Tarsu• k•p•sı ana cadtle•İne de 
(Ç•koıak caddes) adını vtrııiş ve bu karır v liyetin tas1ikin1en ır•çe
rek. O~dumuzun büyük. kumandın1na arz ve m1•taıieleri rica olunmu,tu. 

Dün bu hosusta, Geoel kurmay·Başkanı • Mır•şal Fevzi Çakmaktan 
Be1ediye Riyasl"tİoe, Adanalıların, bü)iik sevgi ve hürmt-fn şu 
mukabelede bulunulmu~tur: 
"'1.dana Ş•bri içiı·de dörtyol •ğzınd•n Tarsus k•p••ı meydanına 
kadar UZ\hlmış ana caddenin asfaltıanması ile güzel Adananın 
ima.r ve İrı ki1afı. ve b ılk.ın isti fa ie verefab1 için feyizlı bir tser vücude 
getırmek surrtıyle sarledilen büyük emek v~ gayretiniz takdir· 
lrrle anılnıştır, 

Bu e•erin Sıvadıma izafet•n (Ç•km•lc Cıoidosi) trvoimi jl0 ş•h· 
11m için rösterilen s lmİmi h1s .. iy11ıt1 tryıt Pden yük~ek. kararla· 
rıoızrlan dolayı yüksek şahsınıza ve Belediye meclisi izalarıoa 
ve Adana halkına samimi soliın ve teşok•ürlerimin iblağını rica 
ederim. 

Gtne·kurına1 Baıkauı 

Fevzi Çakmak 
G•nel kurmay Başkaoımızıo bu mült< f t o Üsaıdesiyle, asfalt 
dörtyol ığzı · Tarsus kapısı ana caddesi (Ç.kmak caddes) adını 
al..,ış bulunmaktadır. 

Ma10oı olduğu üzere Beledive. ıehrin Ahtü•k caddesinden baş· 
ka daha üç büyük ana caddesioe büyüklerimizin ünlü adl.,ıuı 
v•rmişti. 
Yu<sek mü .. adeleıi istihsal edilen bu adlardan, Ta•sus ı...pısı 
meydaf'lığından T 11ş ka. ak.oluna kadar fJ1an ve şehrin m""'" ezi 
nden C ~nup mü 1tehaıına kadar uzanan geniş cadddnin, ş. bir 
M'clisioce k."rarJaşhrılan «Saydam > adının müsaadesinin 

alınma51 hlmıştor. 

Baş vekilimizi ı verecegıoı umduğumuz bu müsa1tdr-dtn sonra, 

ana caddelerim'z temamiylo büy•klerim:zin isimleri~le adla· 
nd r .lmış olacakt•r. 

Su itlerl müdUrlUğü 
civarının imarı 

Ş•hriıııiz şu işleri mü Jürlüğü 
nün bu'uıduifu mahalde, ağaçlan · 
dırm• ve imar faaliyetine yalr.ıoda 
başlanacaktır. 

Ald•iımız malumata ıröre, sn 
işleri müdürlüğii binasını kuşahn 

fidanlığın civarı, müh•ndi1l~rin 
oı • L - L!--1-- ··- 1~---
lu olan atelyelerle dold'1rulacak· 
tır. 

B. CelAI Akiih 
lıtaı bal grup müdürluğüne ta 

yin edıho mıntakamız kad .. ıro 
ır•up mü !ürü B. Celil Akab'ın 
Cumarte•i günü Adanadan ayrıla 

caiını Öğrendık. Memleketimizde 
b 0ılunduğu müddete• işile, •empa· 
tisile keodi~ini tanıltıran ve sev· 
diren bu bemşeh,imizin yeni v21zi 
felerinde muvaff,..k olacağına şüp 
bo yoktur. Tebrık ederi•. 

Mesut bir doğum 
Adana 11 Bank .. onın kıyrnelli 

müdü•ü B. Ş••ket Subaşı'nıo Is· 
t•nbulda ikiz erkek ço cuğ'u doğ 
muştur. Yavrularının birıoin adı 

Seymur ve diğninio adı Erhan 
konulmuştur Mınim nilere uzun ve 
mesut Ömürl~r dilt"rken anne ve 
babasını c~ndan tebrik ed,.riz. 

Nuğla'da yer sarsıntı 
Mugla 15 [., a] - Dün ırece 

ıaat 24 de borada iki yer s•r.ın· 
tısı o1n uş, haıııar vu\ı.ubu'mamışt r. 

Numan Menemen· 
cioğlu 

( Baştaraf ı birincide ) 
söylediğ:m esas prensibe göre, 
müb•deleler fıli olacaktır ve bina· 
enal•yh iıl,al ve ihr.ç imkanları 

mütekabileo göıöu ünde tutulmuş

tur. Bizim n.iv.=ıcamız iki mevsimi 
aoıoniln 1e tutmafia mecourdur ve 

bu suretle de ihrrcat piya•asıoın 

sıkışm>sına ve bir takım gayri ta· 
bii n~tİc•ler tevlıt eim•sıne mahal 
yoktur. Bona e•aseo de im oia bı 
rakılmamı,ıtır. 

25 T•mmuz 1940 mukav.lesi 
da- ha ıiyade devlf't siparişlf'rİoin 
ta~fiyeıine müt"allılc. husu~ i bir 
anlaşmad,r. Almarya tarafından 

iofaıı taa~.hüt e citen devl .. t ,ipa. 
rişlrri ve piya1aya verİ ır!n pl f ,0 

lardan önü0>ü,deki 15 Sooteşıin 
tarıhine kadar sipafİŞ verilecek 
olan mallar 1940 mukavelesi hü . 
kümlı ri daire&iade i ıfaz edilecek 
tir. O tarihlen sonra pi.fonlardan 

yeni sipariş verilmiyrc, kıir. Şunu 
da i'i,e edeyim ki yapılmış olan 
takas anlaşmalarının "hkimına h t· 
lel gelme uektedir. Ool,r da kmdi 
ç.,çevelni dahılınde latb:k ve 
ta.f y• edilebi eceklerdir. 

Y ~ni te iiye anla1mas1 eıaı 

itibarile 1938 enlaşoıasıııın hüküm· 
leı i ıi ihtiva etmektedir, 

1 
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Amerikanın 

Demiryollar 
Kıralı 

M·1Skovad 1 toplanan üçler 
konforaosın iaki Am.,ikan heyeti 
rei91 V. A Hırriman kendi ha· 
vatını müohasıun kendi g•yıeti 

ile kız•nmağa mecbur olınıy~n 
bahtı tarlar dandır. 

Çüokü ecdadı kendİ•İne İm· 
ı:yazlı bir mevki temin eımişle 1 
Ecd.dı Amerikaya ilk rel p yer 
leş"Dle•drn olup burada bır çok 
mu valf ı~İyetli t•ş•bbüslerde bu· 
lonmuşlar. Bu teşebbüs ruhunu 
H irriman ailesi bu güne k aıiar 
her zaman muh ,faza etmiştir. Eı 

ki zenırin h n~danlarda gÖ•ülen 
ter< ddi ve t.deoniye bu ailede 
tesadüf edilmez. 

Hdrriman ailesi Aroerikanın 

en bıiyük demiryoll>rını yaparak 
il·t•ta bir ikli•adi imparatoduk 
kurıruıtur. Bu suretle büvük de 
miryollar hiilii bu aile iLasının 

kont•olü altındadır. 
V. A. H ırriman Pasilik de· 

miryolu biıliği ve lllinos mrrkezi 
demiryolu gibi iki büyük şebeke 
nin kontrol heyetleri reisidir H '' 
riman iktisadi sahada kendİ•ine 

bövle bir mümfa7 me"ki ttmin 
ett•U:n b 1ş •a ırerek •por, g•rek 
güz .. ( sanatlara çok h 1 ı.met Ptmış 

ti•. Pub oyununu Amerika da yay 

mı~tar. 

Bu gibi işler çok paraya muh
taçtır. Harrim1n servetinin mü._11. .. 
•desi dahilinde bu teşebbüslere 

yardıoı •trniştir. 
H ırıi nan eliniftki deniryol 

ları hem umumi menfaatlere, hem 
de devl•tôn hiz'lleline f•ydalı ola 
cak •urette ıd.re etmiştir. 

H lrriman'ın iktisadi fu.liyeti 
demiryo larına müııhasır cılmavıp 

çr'k g .. rıiştir. Harriman ailesi Nev 
yorkta Vatıastre•t' de merkozi bu· 
lunan c Brav biraderler. Hatrİ• 

ma'l ve şüre~ist > iscri'lde mü

him Bankıı müe"se•rsi ile Ha,ri· 
man ve Rıcl,yand Co. İsmindeki 
ıhtaç Bankasını takviye etmiştir. 

Avn: ••m•nd.Q H ••rİman Nev• 

yorkun en büyük bankaıı Gua
ranty Truıt bumpanyasının idare 
meclisi reisi buJunuyor. 

Vestern Union Telgrapb Co. 
ı şirketi ile bir çok vapur kumı>ın· 

yaları idarelerine de lş'irik et~ 

miştır. Bu şirketleıin eıham ve 

1 
tah,iliitını kendi•inin ihraç Ban· 

r kala.rı vasitaıiyle sürmü~tür. 
Hıriınan'ın girmedıai iş yok-

tıır . E,ı~nce ve lült• teıi1.tında 

da, h,.se'i vardır. Bılb.,sa !Ja· 
b>'daki Son N ılley lüks ırünoş 
bany.)larını kendİiİ tesis etmiştir. 

Bu teşeb~ü• çok sağ-lam ve 
karldır. Ame,juda ku-.etli ve 
cesur müt ş•bbiıler ç<>klur. Fa. 
kat her sabada muvall•k olanlar 
azdır. 

H .. rim•n daha 1932 de R >
o~evelt'in Cu<Lhurreislıfi nafl)tet· 
lıgini iltizam etmişti Halbuki Ro 
osevelt dah" o zaman koı:it ılııt· 
lerin dar 2ihniyetlerioe düşmen 

J _ ( DPtmmı iicünrütl .. J 

saat f bi kısa bir zam tD İçinde ha• 
zırlanıp, tek damla kan dö<iilme
den, h·ç bir cebir ve şid Jet bar• 
keti yapolmad'o vukoa g•lmiş ol· 
masıdar. Sa,aydao bir parça uzak. 
ot.o mahallelerde, halk, biç bir 
f.vkalaJelik olmamış ıribi, ıükOo 

içindeydi ve hiç bir şeyden h>ber
dar otmam·ştı. Hıtta, bizzat Çar, 
ih·i ili, bir güa sonra, ö;le üzeri 

haber aldı. 

ll ROMAN:14 I KORSAN z 1RHL1 il 
Kendisine b.· b•ri ıc•tiren bir 

oaray hademesi, Kraliç•nin, büyük 

bir kuvvrt trplavarak, saray üztrİ· 
ne yürüdüğünü ıötlt•yincf', üçüncü 
P.tro, deıh•I tahtan ftrtg ,t et 
tiıl' ni bild ren bir kaııd imzalayı· 

vermişti. Bu kiğ•dı elinden to•Iİın 

alan bir zabit, onun marurat din .. 
lemrğo al·şık ku 1 aklarıoa, amirane 

bir S< sle şu ıözü ul• ıt • rdı: 
- Çuiçe namına •İ•İ tevlr.if 

ediyorum. 
S.Jora, ünif >rm'\sıoı sırtından 

atd.lar, kendisıoi, ırayet uzak ve 
hücra bir yere doiru yola çıkar

dılar. 

Petro'nun son arzuları 

E linden, yalnız bürriyetid al· 
rnışdı, b•şka her istedığioi 

veriyorlardı. Ç.r, korkudan karnı• 
na giren ve Uç güo üç gt"ce sü .. 
ren sancıyı, üç güa ü;; gece. du
rup dıolenıneden içmekle tedaviye 
ç•lıştı. lç~ideo batka arzusu olup 
olmadı&"ına cevaben de : « M.ı. 

reıimi, köp~iimi, zenci oıağımı ve ı' 
kemanımı i-terim » dedi. Son üç 

isteii yerine ıretirildi. Metre• bah· 
ıioe l'elioce, bu arzunun iı'afına 
yanaşan olmadı. Dıvaneliii, zulmil 

1 Montevideoya gitm•k için en uZlk 
Y olları int h ıo et · 1• B • L" m11 •, una rııırmen ız. 

bon açı•larında, D ıkarda ve Sont Eteode 
taht• b ;bir tehlıkrsi atlatm•ıtı. 

Kaphn köpıü üıde sü•a•İ Havkioı 
veziyeti bir yolcuya anlaşıyordu Kapla~ 
kısa boylu, adeta yuıyuvarlak, üoif.ırma• 

ıını patlatacak derecede ıişm•o bi•iydi. 
Kuketi kocaman b.şına nİ•petle ufocık 
kalıtordu. Çehresi yuvarlak ve kıpkırmt• 
zıydı. 

Yolcoyn orta b ıylu, zeyıf ve gö.ıe
riııizdi. Kaplan ~Öp•Ü•Ünde • buluouıu 
bay•eti davet od• b lirdi, çijnkü kaptan 
köprüsüne ç kmak g•mideki yirmi kadar 
yolcuya yasaktı . Bu yolcuların çojo co· 
nubi Amedkalıydı. 

S}vari: 

- Mister Varkley, dedi. Brezilya a• 
kıntmo Rıo de la Pılta'dan K•p'a ıri· 
den kıs-na eidiyoruz. Montevideoya yedi 

rüode vasıl oluru<. 

Burası yeni b"r tehlike mıntıkas!, 
Çnk dikkat etmek lizım. Gupta beş yüz 

mil me•afede daha dün üç vapur batırıldı. 
Şu Graf Şpee oo zaman denizin dibini 

b oyhy•••k bil mem. 
V •rkley cevp verdi : 
- O b•tırılıraa Aloıanlar yerine bıı· 

ka gemi ırönderirler. M!11le 00110 inini 
keıfetm•kte •• 

Atman zııhlı11oın Graf - Şpee olduğu 
anlaıılmııtı. 

1 •ırıli• amirallığ nın f krince bu ıremi 
yalcahnıp hatırı!,. bil• yerine bir baş'<•· 
il ırö ıderil• bılirdi. Onun faaliyrtine ne 
topla, ne do torpille oihayot veı ilebilir

di. 
Ko•aao reminin ıu wi m•hru'ut temia 

ettiğô veri bulm ık li<1ıD lı. 
A'llir•llık bn düıü ıce ile "Eıtel!i. 

cenfl. ıervit,, in deniz şub~uıine müracaa~ 
etmiı ve on m•hir •İ ınlarından altısını 
istemôıti. V •rkley bunlardan biriydi . 

Kors11n reminin mavi mahru'ıcatını 
evveli M 1ltsi•adan alması ihtimali akla 
gelmôşti. Fa~at harbin i k h•ftalarında 
kaybbdilen vapurların batırıldıkları mın• 
takalar ve Graf - Şpee'nin f .. lıyet ••· 
bası Mek1ika ve orta Amerilta limanla 
rınd•n istifade edıldiji düşünceıini b•taraf 
ediyordu. 

Araştırmalar Brezilvada permamho. 
kndan H~ru burnuna ol•n geniı uha 
dahilinde yapılmalı i:li. Filh•kika bu bin

lerce kilometrelik ıahil kontrol ediliyor, 

petrol l'•milerinin hareketi heuplanıyor. 
do. 
Amirallık bo tetkiklere istioaden, zırhlı

nın açık denizde petrol vapurlarile buluı· 
ınak ıuratile mayi mabruk almadıiı ka
naatine var•ı•tı. 

---~af - ŞpM ıııuot almak llJIH 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl ===== .. 
bir limana da oira•amızd •; ujlrarn lngi. 
liz •jaoları baou derh ıl b•bor verirlordi. 
K•>ca zırhlının gizli bir ziyarrtt' blll11n

masıoa imkan yoktu. Şu bılde mayi m ·h· 
ruk rlf'p">tU ıssız bit sahil mıotalc.aıında 

hulunm•kta idi. 
' E.ntelliceos servi ı., in altı Pi 'nı 

muhıelıf yollardan C•nubi ı.\oıerik •v• J!'it• 
melr.te idiler. V dfkley en nzun yolu ll'"Ç· 
m;şti ve bu yol Graf - Şpee'oin f•ali 
yet sahasından f"Çiyordu. 

Bu, 25 ilkl•ş in 1939 gü ,ü hwa çok 
güzoldi, Gö1tyü2ü aç•kr rü,gar seıindi. 
v.rkley bir kitap alıp güvertede oko
mak üııre amarasına indi. V pu·d.ı ken
dİ•İ ziraat mü._endisi diıe tdoıtmışh Ye. 
girıe yolcu o d11ğu için k1ptan Ht11k.ins 
onunla ahbap <•lmuş ve kaptan köprÜ•Ü· 
ne çıkmaııoa milı11ade etmişti, 

Vaakley, lnırHtereden b"eketi ııraS10• 
da yanına ald · iı birkaç kitaptan birini 
tercıh husu•unda mü tere idıt ve heoüz 
karar verememiş vaziyf'tte bulnnu,kon 
müth;ş bir inlilik vapuru S8'Stı V •rklry 
hemen kamaruınd•o dışarı fırlaJı. 

Güverteye ç 1 ktığ'ı zaman vapur ma• 
kinelerini ıtop etmiıti. Süvari, tahlisiye 
flikalarının deniz' indirilme~ i 1İ emrerliyor, 
yolcular bojıra çajıra llıkalara koıuyor• 

lardı. 

Ufukta. şimali 8'11 bide bir l'&ml da• 

mauı ıö• Wüyorda. 

ilk olıüi vapn•uo baş hrafında p•t· 
lam1 ştı. O ada de-nir ve ta\ t' P"'Çtları 
a,.a•ın.ı, alnı y trılruı7 vo ay.Jkları pa ça .. 
laornış biri y ttıyordu. 

1 <İnci bir ol:.üs vapurun kıç 
dan elli metre me•af,do p ıtladı. 
CÜ'4Ü ha.cay• ii11h"'t etti, ıı osiıab 
m ın ırü 'erte1e yayıldı. 

t,.r,fın .. 

Üç un· 
bir du. 

Yolcularla birkaç hyfanın badiji 
ille iki flıb hu rl1nm şıı. B.ınlar dooizde 

h•nüz buluoduiu ıırada ovve k lordeo 
ç >k daha kovvetli bir idilik vapo•un 

ha~ tarafını pırçt p'rça ed•rcesinde sarı· 
tı. Yere düş•n V •r<ley doğrulup sersem

liği g ·çt ği •~man koptaoı yanıbış•nda 

yere ıerılmiş gördü. Bir ohüı yahut tah. 
ta veya ç'm paıç,sı zavallının hırtlağını 

keS'lı ' şti, oluk ırıoi kan akıyordu. 

Baş taralı.. bir alev sütunu yüksel. 
di. 

Tayfalar vaı>urun diğ'er iki llika .. oı 
al.,Jicf!le deniıe indirmeğ'e muvaffdk ol· 
muşl<rdı, S ğ kalanlar iplerden kayuak 
flıkalara g' ç iler. Y o>lcuların bulundukları 
f ikalar iae vapudan üç yüz metre kadar 
ozaklaşmışlardı. 

V .. ki eyin aklı baş•n• geldi. M •kine 
dıyiresiode müretteb •t bile yu\<arıyaç k· 
mıı ve llikalara atlam·şlardı, lı. o D d i 

{Dn ... ıNl'J 
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Aklı başında 

BUGQN 

RUSYA 
YENiLSE DE .. 

lnglltere Hltlerln 
teklif edeceöl sulhu 
kabul etınlyecek 
Nevyork 15 (a •) -Nevyork 

Ingilterede yeni 
bir komite 

kuruldu 

AMERİKAN 
YARDIMI 

EylOI içinde yapı· 

Harp esirlerine alt me· lan yardım 2 mil· 
selelerle uğratacak yar dolan buldu. 

Vaşi• gtoo 15 ( a. a.) - Ruz 
Londra 15 ( a.a) - Hırbi· veli dünkü gazeteciler toplanh· 

Amerikanın demir· 
yollar kırah 
( Baştara/ı ikincide) 

bulanoyordo. Ruz,elt'io « yeni iş• 
dedıii iktisadi ıslihh da en xiya· 
de iltizam eden Huriman olmuş• 
tur. 

Zahirde kendi şah11 ve nnıl 
menfaatlerine mün.li ırörüleo bu 
hareketi dostları tarafından akilin• 
ve ihtiyatkirane bir tedbir olarak 
karşılanmış ve takdir edilmiştir. 

Bunun ıemeresı g-ecik.memiştir. adam aranıyor 
y A Z A N 1 G·ç~n !ün gazetelerden birinde şöyle bir ilin 

ırordum: 

Taymis &"azettSi yazıyor. 

Büyük Britanyadan g•len en 
y•ni haberler şu ciheti kat'i ıu
retle ifade edirvor ki, eo f•nı 
ihtimal g ,rçeklenen ve Ru•lar bir 

mütarrke imz~lamak zorunda kal 

salar bile logiliz milleti hangi 

şutla olur<• olsun Hollerin tek 
lif edebileceii bir sulhu kabul 

etm•ği h'ç bir zaman nazara al 

mayacaktır. Birinci derecede bir 

ye naz tı, avam kamarasında beya sında bilh .. sa şunları .öylemişfo: 
nalla bulunarak, harp esirleri için c - ÔJünç verme ve kira 

Çünkü R ıosevelt H .,riaıan'ı, ge• 
nt-r•l Cunı ın, L'on, Heodersoo 
ve J•"e J mes ıribi b•şlıca var· 
dımcıldrı ara•ını soKmu)tur. Nıha· 
yet iktisaoi meclısin re'' olmoı· 
tur. Bu silatla Hurimao Ro .. evelt 
hükümetı ile Ameri<an iktısat ale
mi ar"sında alevlenmiş ola'l harp 
ve mücadele atrş ni teskin ctaıek 
içın hır bayii su werpmişti. 

u L u NA y - • o,ur yazar takımından, aklı başında bir adam 

aran1vor .. F dlan yere müracaat .. » 
E 1Veli bunu dilı:\cati celbetmek için reklamcılık tertibinin fazla ka-

çırılmış bir şekli olarak kabul ettim. Bir kaç gün sonra ayni ilan yine 
ııöıüme ilişti: anladım ki, bıı zamanda aklı başında bir adam kolay ko· 

lay bulunmıyor. 
V •k tıyle, güp•gündüz sokakta fener yakarak dolaşan Diyoj•o bu 

harekatiı.io ıebtb ni ıcraolara: 

bir imparatorluk komiteıi teşekkül lama programı mucibince kabul 
ettiğini ve komiteye düşmanın edılen 7 milyar dolarlık kredioin 
elinde bulunan harp eıirlerioe ait taksimi işi bilkuvve biWğinden 
meseltler hakkında imparatorluk hükOm•t ş•mii 5 milyar 985 mil 
hük011etlerioin faaliyetini tanzim yon dolarlık kredileri kullanma 

f 
ğa h •zırdır. 

etmek vazi esinin verildiaioi bil· Ô • Jüoç v•rme ve kiralama ka 
dirmiştir. nunu mucibince EylOl içinde ya· 

Komiteye harbiye nezar•tinin ılan yardım iki milyarı bulaıuş-
- A !Jm arıyora'lll cevabını verm'ş. Sinik filozofu~ aradıiı adamı 

bulup bulmadığını bilmiyoruz, Yalnız bıldiiimiz bir şey varsa, şimdi ara 
nılanıo yalnız ad•m olmuı kafi görülmiyor, aklı başında olması kaydı 
da ilbe •d•liyor. 

ı 
kaynaktan alınan malOaıata daya. 

oarak öğredltbilen tek şey şunu 

j ~;::;:ıE'.~·f;:::.~~~~~;~ 
1 

hazine müşaviıi reislik edecektir. tur. Marttan beri ayda 700 mi). 
Ko11it•; Kaoada, Avustoralya, Ye yoo dolarlık sipariş verılmişt•r. 
ni z,Jinda, Cenubi Afrika için Yardım başladıiındaobori büyü~ 
Londrada bulunan yüksek komiser- Bdtanyaya 5 milyar dolaı lık ih 

Ş mfüd harp dolayısıyie Ame• 
rik:a si1ahlandıj-ı .z•m•n Harrimao 
te•lihat meclisi iul ğına gttıril· 
m'şıir. O .ba ıonra techiıata ait 
iıtıhsal dairesi teknik ve mali in· 
lığına tiv,n edılm1,tır. 

Bundan sonra da müdafaa ma· 
rahhası olarak levl<ali:le mtmuri· 
yelle Loodraya göoderılm şiir. 

gibi kat'i olm1mı.ıtır. 

)erden ve H ndistan nezaretinin racat yapılmış ve hunların da 
müoıenilınden ttşekkül ecıe- bed.li p•ş'n ndtnmiıtir. Çünkü 

ı. • 1 · t"' k · 'd bu malzemeler ödüor verme ve 
ce•tır. u aıı omıte ı ari mese· " 

Bu ( Zümrütü Anka ) nın çahucık bulunmsdıiı binlerce okuyucosu 
olan ırazotede ikiaci defa olarak ilhıa ç kmosı ilo sabit olmuştur. hanı 
varen zat mutlaka, ya çok müracaat karşısında kalmış veyahut kap111oı 
lr.imse çalmamıştır. 

Evveli • akılları başlarında " olanların, ilan sahibinin karşısına 
çıktıkları zımıo ula'< b r imtıbana tibi ı.tulmaları lazım ıroliyor. 

!erle meş~,,l olacaktır. kiralama kanununun tatbikinden 

mukaddes vaz;fesinde ihmal "Ö•· evv•I sipariş edilmiştir. > 

F 
" • Almanya üzerine hava R ·d- k' 

teriyor deaıokti~ .. a•a.t, büyük bir • utyaya o unç verme ve ı· 

Buradaki VBZ fesi lnıilterenio 
te•lih.t ve ttchizıta olan ibtiıaç• 
t.rıoı, nakliyat zorluklırını ve in· 
gilterenin el nıleki dolar matluba· 
tın idaresi ıribi i~leıi tanıim et· 
mekti. 

Harriman asıl meclPğİ demir• - Aklınız başınızda mı. 

- Evet efendim. 
meml•ketin ıovılmrş bır Başvekili: akınları ralama kanunu mucibince malze 

« Kuvve
ti"' y•tmez ! ıo dediö-ı' za. ( ) me göndeıilmui İcab edip etmi 

• Btrlin 15 a.a - Dün ge• 
yolculuk ve vapurculuk olduğuna 
göte Ru•yanın df'miryollarıodan 
ve deniz y >llarından gönderıleceıı. 
yardımda ne kadar isd•de edile· 
bileceğini tayin edecek vaziyette
dir. Ayni zamında A"'erikanın iı· 
tibHl kud•etinin bududuno da bil· 
diginden Rusyaya ne kadar yardım 
Y"P lahılecetini de iyi bilmeıı.tedir. 
Bll itıbarla Harrimanın Mo,kova 
seferi müsbet neticeler doğurmuş 
olm•hdır. 

- Bana öyle ırelmiyor. 
- Anan efeodım buıdın şüp'ıe etmek beni deli diye tahkir et· 

kadar yo· 
mao bun

a inanmak mecburiyetı'n· yecrgı sorusuna Ruzvelt, bunu 
ce mahdut miktarda Britanya bom· bilmediiini ve bu hususta Hari 

moktir. Z ıten s•zin gibi bir adamın söıüne kanıp da buraya 

rulduinaıa hata etmişi.,. 
d•yiBöıle bir ihraç hareketi ancak bardıman tayyareleri Almanyanın man'la ırörüşınesi )izım geldı&'ioi 

d b
. canup batısı ve cenup çevreltri .. · · 1• R d h • Anıerika onaoma•ınıo, ır kaç !foyıem1ş ır. 1Jıvanın a a genıt 

- Anlaşıldı rfendim. Buyurun dışarıyı). 
Miiracat e1miyrnler imt.hana tiıbi olmadı~lırı için, kendi kendileri 

ne şöyle düşüaecekler: 

milyon Amerika as1'erinin ve Al· üzerinde uçmuştur. Düşman tara· mali yardım isteyip istemediği 
manyadan Ü•tün hava kuvvetleri- fıodan atılan tabıip ve yangın Rızv~hton ıorulmu,, Camburreisi 

- Bu adamı aklım başımda diye müracaat etmek kib'rime doku· 
nu,, Zaten bütün dünyanın pek akıllıca hareket etmediği bu zamanda 
benim aklım başımda iddiasiyle ortaya çıkmaklıiım bir istisna teşkil 
edecek; neme lazım. şairin dediii ırıbi: 

nin yardı mile o), b lir. Amerika he- bombaları ehemmiyetsiz maddi ha « Rular A"1erikadan malzeme 

nu
·z hazır deg"ıldı'r. [ • .,:!tere 'ııe 1 satın alıyorlar.,. cevabını ver· .... tara sebebiyet vermiştir. iki ngi· 

ıırf kendi müd•f•a•ı için Amerika'. liz tayyaresi düşürülmüştür. miştir. Bunun üzerine ırazeteciler 
nın yArdımına mühtaçtır. R\iıvelt'ten Ru,yaoıo malzeme 

Londra 15 ( a.a. )-Sahil mııba b d ı· · ) ı k "d d'·' H 
N hay•t bir meml•k•tt•n, ha•. e e ıoı atın o ara mı o e ıgı. ak kımız yok· 

• faza leşlr.ilatına mensup bir tayyare · ı d R it b 
ita bir memlekete yardım gayret'ıle nı sormuş ar ır. uzve u Sil• d ? Nırveç açıklarında bir düşman ı h d d' b' mu Ur 
sonu l>elirsiz m•c•ralsra atılarak a e ceva rn e « te ıyaha ır 
vatan müdafaasını zavıf düşürm•ıi iaşe gemiıini torpillemiştir. Britan kısmı altın, bir kısmı da manga. ( Baştara/ı ikincide) 

Bu bir ziba revişidir ikıl ol divane sansınlar 
Der ve işin içinden çıkarım. 
işte bu itibarla Oiyojeo'ın asırlardanb.,i fenerle arayıp da bula• 

mad•t" 
Hem de aklı başında olmak şartiyle İstemek - olmaz bir ümit 

B 1 
ya bombardıman servisine bai-lı 'b" h 1 ' I' d d" k · b 1 d istentmez. u. mese enio ınadoi ve .. nez gı ı arp evazımı ıma ıoe acı acı ert o mtge aş a ı. 

teknik taraf.dır. tayyareler dün gece cenup Alman· yarıyan ham madde olarak ya• c Be l>irader göıülmemiş, işinil· 
Meselenin manevi cephesine ya•rnda~i hedeflere hücum etmiş· pı)oıaktad•r.,. demiştir. memiş bir şey. Aceba bu şekilde poşinde lıoşmak demektir. 

Vaktiyle Sultan M•hmut timarhaneyi teftiş ederken delilerden biri· l'elince, logiltereye düşen yardım lerdir. '-------------- havadis verme usulü dünaynın 
mecbu.iyelinio şartlarını unutmamak lsvlçre lnglftereyl pro· Moskova tahliye· ~:;d~:?de, Hıot'te mi, Çiode mi 

ne ıorınn~: 
- Siz burada kaç kişi•iniı? 
Deli, derhal şu cevabı vermiı: 

gerektir. teato ediyor ediliyor Bu medenivet ve propaırnda dev· 
logiltere, Slvyetlerin galebosi- Berlin 15 ( a. a.) _ lsvirre rinde, bu ileri fikirli ve iokııipçı • f Başfara/ı birincide] Tiirkiyede nasıl olur da bu kadar 

ni i•terı ıirar ~u ıayedo, düşmanı , 1·,n11nın bildirdi0.ine göre, Buh- · d · b ı. d 

Al 

• B • Krasnaya 7.vesda aazeteıi di· ıptı • 1
• u •a ar but bir şekılde 

manyaya magHlp olacalıtı. uuiı'ur vil'in bombardıman edilmesi hadi· • ırantelere havadis ve baber veri· 

- Biz burada 300 ki~iyiz. Siz dışarıda ne kadarı•""? 
[ Tan'dan] 

• • lngiltere Sov-
yetlere yardım 
etmek için ne-
den harekete 

geçmiyor? 
YAZAN S ,,yet Ru•ya 

silihl.rının tali 
hi ters döoünce Nacıned 

din Sadak yardım meıcleıi 

zıbınler i daha laıla meşıul etm•· 
ye başladı. 

Bizzat log;lteredo, Rusr-ya 
e!laslı yardım edilmemesine kızan• 
lar varmış. Mobu•l•rın, Avam Ka· 
marasında bükOmeti bu işten do· 
layı sorıuya çekece'deri babor 
veriliyor. Londra m• h ıliliode, in· 
giltereoin Avrup' kıyılarına asker 
çokarıııak suretıle Almanyayı iki 
c•p~tde çarpışmaya mecbur etme. 
11ioı iıtiyeoler de oldui'n anla~ılıyor. 

D ger t•raltaoı K zıl ordunun 
razetesi « K•asoaya Zvosda " la· 
gi·ız ve Rus kuvvetl.rioin derhal 
b rlilr. ederek Atman ordularına 

bır darbe indirm•ye çalışnalarıoı 
1ırarla istiyormuş. 

Alman · R~i harbinin yarattıib 
hnlunmaz fırıatlan niçin istıf,de 
~dİlmediii, Rusyada olduğa kadar 
l.ıg,ltercde ve b, ş~a memleketler· 
de de fıkirleri derioden derme il· 
ırılendiren bir sualdir, 

lnır lteronio harekete ıreçme· 
mesi mukaddes hodkamlık mıdır, 

yoK.ta askeri imkiotızlık, y11ıhut1 az 
ziyanla işin içinden ç•km•k yolunu 
tutan beklem~ siyaseti mı? 

k•dar 14 bin tayyare, 18 bin tank, 
22 top k•yb•tmiş. Bu müthiş mal. 
z~me ile dahi düımana karı1 koya• 
mıyan Sovyet orduJarını. biç ol
mazsa eskisi kadar kuvvetlendir· 
mele maksad le ayni miktar ıiliibı 
yenilemek isteseler Amerika ve 
logiltrre f,brikalarının oırl Ru5ya 
için i<i s~ne çalışmaları lazım ıe· 
lır. Bu silahlar mevcut olsa bıle, 
eld ki nal<liye vas laları ve yol, 
h•nları iki senede taşt!llaya yet· 
mez. Hakikat bu olunca, onb:nJer· 
c •sioi kaybetmiş Rusya ya bir l<aç 1 
yüz layy .. e veya tank ıröodererelr: 1 
yapılan yardımın kıymeti derhal 
anlaşılır. Bu yardımın Rus mılle- 1 
tine yalnız olmad,ıi'ı~ı anlatarak 
maneviyatını arthra.cak timsa'i 
kıymetıoden başka ebemmıyeti 
yoktur. 

Sevyetlere hakiki yardım, Av. 
rupanın garbında bır cephe açarak 
ve Alman kuvvetlerini ikiye ayı· 
rarak Rus ordularının yükünfı ha. 
liıletroek suıetiyle olabilirdi. lnırıl· 
tere bunu niçin yapmadı? 

logilterede hile böyle b'r ba• 
rekete n i Ç i n geçilmedi&ioi 
soranlar olduiooa. oöre b d 

h 
.. • • u ere· 

ce ayalı bır mesele hakkı da 
işin iç yü• ünü bitmeden d • od ' ' •,..ar an 
ye Uz•ktan hüküm yürütmek ÇO• 

culıluk olur. Fakat, l •gıliz B •şve· 
kıli bu u•ule de cavap vermiştir. 
Bızim için bu bahiste de bakıkatıo 

ilad•si odur. 
M. Çöıçil, bin zorlukla, hatta 

pek geç kahna•ak h.zırlaoan lo
riliz ordu•uoun ancak anavatanı 
mü Jafaa edec•iini açıkça söyledi, 
bu o dunun me-uliyetioi üzerine 
alamıyacağ.nı ili.,e etti, •zira düı· 
man hu kış bize saldırabilir• dedi, 

Vaziyet böyle olunca log ite· 
rtnin karaya niçin a!lker çıkarıp 
Almanlarla harbe tutuımadıiıaa 
hayret etmek abes olur. 

H ç şüphe yok ki Alman or. 
dularınıo bınlerce kilomttre uzakta 
çok çetin bir harbe girişmiş bu. 
lunmaları karaya çıkmak için bir 
daha ele g•çmez bi• fırsattır. Fa· 
kat, ha teşebbü5, askerlik bakıının. 
dan muayyen bir kodreto bağlıdır. 
1 .giliz ıreuel kurmayının, log,Jtere 
bu kudrete malik olsaydı, kendili 
iinden zuhur elen bu biricık fır. 
utı kaçırmıyacağını kabul etmek 
lizımdır. logiltereoio buna kudreti 
yoktur, 

da elinden her ır•leni yapmak, is· yor ki: lebilır. sesini Büyük Britanya bükOıneti S • 1 d S k t 1 c· 1 b temesi de ırayet tabiidir. Şu halde « on ırun er e ovyer ı a a- orü memiş ir şey. Bari bunıı 
11ezdinde proteeto etmesi ve se~ 1 · d y•pılamıyen ıey. e)den gelroiy•ndir. b L. • rıoın clio• rrçen vesikalardan an• o son ıyi ve işe yarar bir şe il e 

E 
.... euı .,et verıfen bssarla,. için tas· d Al ) d \ F iden rclenden fdzfasını yap· Jaşıl ıiına göre, man orıluco, yıps" ar ona a razı o acağ'ız. a· 

1 k 
minat iıtenmeıi husuıunda fsviç· K k t ebe · t · d b'l mıya ç.a ''ara • yardım uj'urunda ıı1lorduya m~nsup harp esirleri.. • mmıye verıp e ooa 

1 

e 

büıü~ fedakarlıklara kaotlanmayr, renin L?ndra elçisine talimat ve· ı. h bir şekil vermek, istenmİ•or dedi. ·ı ne .arşı ususi bir emir muci\ıin· B ı. ' 
batti her türlü ttblikeyi göze ala· rı miştir. ...tım ki arkadaşımın v i 1 iye t ce işkence ve buııları katletmek· g a z e t e 1 e r i n e k a r şı bıı 

rak ileri atılınayı kimse kh11edeo ;=~~~~~~~~~;;~~~ tedir.• i 1 ır i 
1 

i • ı ikt•n dolayı içi çok 
istiyemez. Bilhau•, maoe•İ bakım· 1 - Ruslar Leningrad yanmıştı. Oıu biraz teselli ettom 
dao, vaziyet öyle dt&'ildir. S>Vyet 1 T A K İ l ve elbette ıtüııüo birinde düzele· 
Ru•ya. Almanyaoın taarruıuoa ui· V M çemberini yaramıyorlar ceıi'ini söylerken, dedım ki bizde 
radık.tao ıonra, bicJiseJerio ıoıu 1 Btrlin 15 {a.. a.) - Leoingrat' ai'mıyao çocufa meme vermez.!er 6 Birinciteşrin 1941 derler, bu •Öz gay•t doğrudur. 
altında, logiltereoio müttef ki ol· da kuşatılmrş bulunan Sovyet kıla· E&'er biz ihmal edilıyor, eger biz 
muştur. O.ıdan biraz evvel Alman· PERSEMBE !arı boş ve neticesiz çıkış teşeb· hıı..e sayılıvo', ei•r bi<im dilekle· 
ya ile harp saha• oda iş bi liği yap :ILı_ 1941 • AY 10 r;;; •. 

289 
Hızır 

164 
büsleriyle durmandan kesiliyorlar. rım•z, rıcalarımız has r altı oluyor· 

mıştı. U ıutmaınalı ki harbin başın· H7m! US7 Birlnclt•tria 3 Ellerinde bulanan bütün knvvet- il bu kababetleri başkasında de· 

b 
k 1 1 'it e •rı 1560. Ram•••• 24 leri harekete <>eriren B •l•evikler jrıl binat kendimizde aramamı• 

daoberi tek aş na a an .~gı ~r. • • • icabeder. 
bi>Zat Başvekilinin söyledıgı gıbı, Alman kıtalarının teşkil ettiği sıkı Oouniçin bizim de her kelime· 
kendi vatan müdafaasını pek f~Ç çemberi her gün yeni hareketle .ı, her şikayetr, hor arzusu ehem• 

1 

1 glterenrn kırmaia ç 1lı,ıyorlar. Malzemeco miyetle göıleri ve alikaları çeken 
ve güç hazır amı~tır.. 0 • 1 •. uiradıkları a&'ır kayrplardan başka l•tanbnl vilayetinin guetelni gibi 
varlıi•. bu harbin netıcesıne h ba~ Blşeviklerin İnl8nca da ağır kayıp. kendimizi tanıtmağa çahşmaaııı 
lıdır. Harbin neticesi is~·d' •o~z lar kaydettikleri muhakkak görül- lazımdır. Bu da ancak haklı oldu• 
uzaktır Sovyet harbi, a ısenın mektedir. ğumuz şeylerde açıkça, umimiyel· 
muazza·., a"ı•ı jdnde bir ıafbadır. d le sesimizi i•itıirmekle mümkündür. • • • b' Leningrat alr.i askeıi ve sınai • 
lo .. iltere, ı.u,vetin~en biç .ır. şley jıBu 1 s' t Al Ş ı balde buırün de haolı bir v .. ıyetıe• • • - • ısa man ağır topru•uoun M t b · '- b' 1 t ek•iltıniytrek büyük neticeyı oo e· N ' t . • yız asra ı ıca ettırrcu ır ta rp e f!f'!Ce öbetci eczane a eşı ve tayyarelerinin bomba yağ de buluomıyoruz. Bu hlobimi1i, 
meye çahşıyor. I • :-.;;.~=--=:.:::..:~~::'....J mur altındadır. Leoizrada 900 aün· Y""i dikte servisinin 111atlerinio 

Yardım da·vaıını bu gö• e gor• y • d .. t 1 · • • · b' ı en· lerde yafnız bir ırce içinde bin· ei'·~ ır· mrsını muaısıp ıt \&( e 
mek icap ettig"i kanaatındaıız. 1 eczane alınnıas nı işitıirmek için bızım de 

( B 1 
!erce kilo infilak ve yan"ın bom- il · k 

- Akt•"''d•• - e •diye yanında ) • m ıema 1ıton u;raş<11ai• bakkımıx yo 

Buz Yapılıyor 
'A===W==.k:=:::::::=:~:::::=:d"~le~rin~d:en~D~ok~-========================================~===================)I 

.terı Ban !rasathanesi mü bur va taıyiki neti· ynd°..,•,ae"Dkasn•nj:~• Vefrne'io hu roman·nda evlendikten ıonra burada yerleşmiştir. 
or a• ıld şiddetli bır a il • .un ıar ında b'r adamın devrı'· e· l. b b 

fi k 
1 e ır ••Ç oene ıonra Kabuenf!'a b,ft.)arı, a • 

ce>inde lmmızı buz ı'mal'ıne ıııuva a o muş. m ••yebatini yap•bilec•a'ı hay 1 b lü 1 . ~ zanned·ı . . H • • Ilı mı ·U çe erı, m"yvalı •t~çları ile me~hur btr yer ol· 
tur. . den birinde 1 mıştı. alhuki tayyarenin icadı meşhur muş, yer y8r evler, vıllilar inşasına b.şlanmrş 

Basrfild, büyük ıeyyarelerın ) romancının ileri ıürdüft." k • ' "d · ve kürük h·r kasaba balını' almıstır. Bunu• 
• • . b kar ar a•a· aekiı "Üne • d' . . .u ıe ıeo ırua mu detı • fOruken renkli tabaka)afl0 eyaz b r. h' • 6 

0 
ID 1FfD1$br. Üzerİrıe bu yeni kaıabava bir İsim vermek icı-p 

d b 1 b 1 d.D •••a ır Ame'1ka mu"hend' 1 • d b' • · d • t · M ıın a ası olan kırmızı uz ar k . •. b' na göre tavv ')' H erın en ı•ının yaz ıırı· e mış ve adam Vehoz da buna, civar bir ıe• 
şey olmadıg .. ıaı, i2Bh ve isbat etme ıçto b'ır "il h arecı ıkte yıp lan ter•kltiler, dev· peye miıyonf'rlerin dikmi• o)du 1-ları tahta hı •k"bı suyu ın ''. em ıeya 'tini inanılmıyacak derecede kısa " • 
kap içinrle bulunan iki metre '" 1 a hır zamana sıtdıracaktır Ç• izafetle H >bivud ismıni vermittir. Hobivud 
atmoslerlık bir tazyika tabi tutmuştur. Birkaç sene sonra t~yyareler saatte 1200 c Mukaddes tabla " maoasıoa ırelır. 

Bu su, b•yaz kar olmutı sonra da yavaı kiJo.,etre süratle uçuılara başlayınca, pazar • yavaş kızarmıştır. Doktor Barsf.ld bu tecrübe· ••b·hı Nevyorktan hareket edecek bir yolcu i'ı-T--1-b ____ ;: J Bundan üç ıroe 
den ı~ora demiştir ki· öğtedeo ıonr .. Londraya varacak, pazar ak•a· a e eye çalışma evvel Birleşik Am• 

« Seyyarede go" ıu~len kırmızı kar tabalr.a· L d • A 1 tı'k h 1 mı, on radan hareket ed•rek P'zartesi sabahı O d rik•da t an larının hakikaten beyaz kardan ası o'up ol- Nevyork.ta işi başında buluaabılecektir. a S 1 şehri beled,y•ıi, 
madıiını bilmiyoruz, belki bu lr.ırmııı tabaka, - b "k •• ton· 

• 
şetırin uoıumi kütı.iphanelc:ıindeki üyu .. 

biz in .. nların benüı bilmediiı'iıııiz bir takım ) k ıçuı lardan birini talebeye dertlerinde ça ışma • 

maddelerden mürekk•ptir. Sinema payitah· Sinemacılııi'ın mer tab•i• etmiştir. ü ·ad•n 

• 

k•ıi olan Holly· Evlerrnde her banıi bir seb•p Y ~u da 
tına niçin Hobivud VVood şebrri, 18· ıü~Qnet içinde çalrpmıyan talebelrr, I ura e 

T a d 1200 d 
·ı • ? 80 oenotiao kadar • · 1 · e yaray • ayy re 8 rıD k .. fındea fİ• 8nJ fTIJŞ uıtılmıŞ bir salon de&'il, fakat ıŞ erıD , "' bavvaolarıo otla· 1 ı Amerı• 

logılıere başvekili son nutkun· 
da bu ınallere cevap verdi. Hatla 
denebilir ki genişlık sahasını ve 
şiJdetıoi arttıran bu suale cevap 
vermek için o uzun nutku söyledi. 
M. Churcbıll'e göre, Sovyet ordu· 
larının askeıi kudretini yerinde 
tuımak gayretile lizımıelen yar· 
dımı yapmak için lng,)terenin bil· 
yü( fed•kirloklara katlanman, ya· 
ni bütün tayyare ve tanklarını 
Ruıyaya röndermesi, ayni 2aman~ 

da Amerikada da yeni yeni fabri· 
kalar kurulması icapeder. Sondan 
dolayı yardım pek mahdut olabili· 
Yor, no verınek mümkünse verili· 
)lor ... 

lnriliz B•şvekili, hu bakımdan 
lıaklıdır. Sovyet orduları, timdlye 

Eier kudreti var da yapınıyorH 
yalnız yardım bor~unu ödememek· 
le kalmıyor keniıiııde, karıı da 

1 ~ J
ale5 V•roe boha• yalnız kr• mevıimiode iyi baval•ndırı mıJ va 

k
'I l U ! mondiler ve ~vapur- d cak her tllrlü kitapl~r d• ~· uy~r ar. _k eb• 
1 Om8 re S ral !arın imalinden ıırı bır kırdan başka bir şey deiildi. Yerliler kaarn büyük tebirlerırd•n yırmısr, Atlanır f t. 

hu yere Kabuenıra adını veriyorlardı. 1883 rioin bn ırOzel hareketini t•klıt ederek aklf 
ıonra c Saksen ırüode davriilem ,. QllY&nlı aenesiode M•dam Velkoz namında rayet HO• ve kimıeıiı talebelerin çalııabiim•l•rİ için ba• 

aıqbur romanıoı yaımııtı. ıia bir dal bıı yeri eatıa almlf va ikiaci dala ırul aaloıılar açmtflardw. 
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~ısa ray Sineınasmda l 
BU GO 2,30 Matinasından itibaren 
ikinci ve SiNEMA pırlantası gala filmir.i sunugor 

Aşkın bir muamma fedakarlığın bir zevk 
hayatın bir esrar olduğunu anlatan faheser 

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

güzel danslar mevsimin süper filmi 

FİLME İLAVETEN : MlKl MAVS 

... Pl K Y AKINDA:IJıı. 
• y 

•••••••••••••••••••••• 
İ KALP SIZILARI 1 
•••••••••••••••••••••• COROLE LOMBART • GARE GRANT 

Bugün gündüz matinada iki film birden 

1· BÜYÜK AŞK 2- Para Beraber 

Üçüncü Petro'yu 
nasıl zehirlediler? 

( Başatraf ı ikincide ) 
diyetini gö;term•ğ• kilidir. Petro
DU'l. cansız \IÜC'udü ,e g-iydirilen 
ünıformadan dı1arıya kadar da, 

p htılanmış kan ıızd : ğonı görenler 
olmuş. 

Ac•ba, bu da, barsa~larını 

delik dtş k •dtn k · 2gın çubuğun 
eseri miydı? Kiın b;l r? 

Çar, zehirlendiğini 

anlamıştı 

Ç., biç şüphelenmeden, kadehi 
kaldırıp i çmiş, çok geçmeden, 

müth i ş 5 ,t ncılar içinde kıvranmağa 
başlam·ştı. O lolua uzattığı ilı.inci 
kadehi şiddetle reddetti. 
zoh rl•ndiıiı. i dtrhal anl•mıştı. Avazı 
ç · •tığı kadar bayk•rarak ıüt iıte· 

m•ğ~ b •şladı. Maiyetinde bu'~n•n 
çok sadık b r frAn'lz uşak, bu 
!ayada koş11uş, fakat, Çarın ka· 
tili olmavı ak•llarına koyan Orlof. 
la Trplof tarafından, odadan çıka• 
rılmıştı. 

Ş mdi, odan n içi tam bir bo. 
ğuşma meydanı haline ırelmişti . 
Midesine ioen zebirin kanına ka 

rıştıiır::ı hisseden Çar, azrailin 

elinden kuı tulmak için var lıuvvet. 

le çırpınırken, o z:rhri sunanlar , 
baıladıkları işin yarıda kalması 

korkusile Petroyu ellerinden kaçır. 

mamaya çalışıyorlardı N heyet faz 
la debelenrn, bir türlü yola ırol 
mek istemeyen bu serkeş adamı 

yakolayıp yere devirmek mecburi
yetinde kalJıla•. O esnada, muha· 
fız kıtasını;. kamanda eden ır•ne 
Prens Briatinski do iç•ri ırirmişti. 
Onun da yudımile, Üçüncü Petro 
b :.ylu boyunca yere ser ildi 

Seyhan Vilayeti Daiml Encümeninden 
1 - Adana - l<arat•ş yoluna l ü ı umlu [348] metre mikap ku11 ile 

(30C) metıe m ' lı.ôp Korguluırera ı hrıç ve nalı.lı işi (7221 lira [84) ku 
ıuş üze ı ind•n açık elı.s • ltmeye çıkaıılmıştır. 

2 - E<siltme 6, 11 ı 941 tarı bine müHdif • Perşembe günü saat 
onda Viliivet da imi rncümenirde yapılacaktır. 

3 - l,ıevenler 1 u işe ait krşifuame ve şartnamelerini ırörmek için 

!eri lazımdır. 

Nala Müdüıl ı ğüne oıü • acaat eılebilirler. 
4 - 1 telı.lıleıin (~41) ha [t4] ~uruşluk muvakkat teminat verme-

16- 21- 25- 31 1331 

Adana askerlik dairesi satınalma 
komisyonundan : 

Adanadaki askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda müfredatile 
gösteriltn iaşe maddeleri açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

lstrklilnin reuayyen zamanda teminatları ile komisyonu· 
muzda haz.r bulunmaları ilan olunur. 

Mıktarı Tutarı ille teminatı ihale tarihi 

BUG-ON 1( f"ıt lt •ı 1 l! 4) 

~l\IUllUUl\ll'.lllUUllllOlllIDUll!llllllllllllllllllllilltll!llllllm:ıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııın:ııı~ :----~---------
~ DUnya vaziyetinin güçlüklerlne rağmen son AS R"ı S ı• NEMA 'DA 

. on seneden beri yaratılan filmlerden daha 

= 

g Uz e 11 er ı n i bir ara Ya toplay~n _·-_ 

1 
s;~;e BU AKŞAM s;,~';;e 

FLORENCE RICE ve ALAN MARS HALL'ın temsili 
.... 4. Aşık kalb .. ,. 4. Aşk çiçeği .... 

Beyaz Hemşire 
lıaoeten : BUK ]ÜNES'in en htgecanlı filmi 

-== 
0
,.,., .............. ö .. , •• :.." .. .......... ""· .. ,..... = . t HİNT KAHRAMAN 1 t 

Bugün gündüz matinada son defa 
hülyasını voren,.CHep ırönüllerin arzu•unu yaşatan: Ç•lır • nlık filmi 
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Seyha~~afia müdür-1 Mal~tya bez ve iplik 
_ zamanda bir aşk mevzuu bulacaks· n ı z. -·- !ününden 

1 
fabrıkası T 1 Aı Ş. 

. : Pek Yakında ........ i sPANYoLı r A ....:•.... 
1 

u 1 Adana mensucat tab-
ı · Adana l rkek Muall im 

~ımıııııııııııı:ıııııııııu~ıııııııııı:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııımııııııııııı : ıııııııımıııııırw ı mektebi llmiratı ( 2880 ) lira ri kas 1 n dan : 
Üzerinden açık eksiltmeye ko· 

V h 1 
nulmuştur. J Malatya bez ve iplik fab. 

Saatçı e bi Çömelek 2. Eksiltme 27-10-941 rikaları T. A. Ş. Adana 

h d f P 
, M<nsucat fabrikasının ilfaiye 

tari ine mü>a ı azartesi gü· ı teşkılatı için şimdilık 30 Ji. 
Saat Kulesi Karşısında 

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

nü saat onda N .. fia dairesin· ra ücretle ve bılahere liya· 
de yapılacaktır. 1 katları görüldüğünde 35 lira 

3 - İsteyenler bu işe ait aylık ücrete gpçirilmek üze 
kfşifname ve şartnamelerini re bu iş e elverışli 6 etfaiye 

ve mukavele projesini görmek eri alınacağından 25 ila 35 
için Nafia dairesine müracaat yaşlarında askerlikle alakası 
edebı lirler. bulunmayan ve ehliyetleri 

4 • fsteldilerin (216) lira bulunanların vesaiklerile bir· 
. muvakkat teminat vermeleri lıkte fabrika müdüriyetine ------------------------= ve ehliyet vesikası almak üze• müracaatları ilan olunur. 

re bu işi yapabileceklerine 15- 16· 17 1327 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 
. -iLAN 

Belediye 
riyasetinden: 

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

2· F o tinlerin muhammen 
bedeli beheri 13 liradan 416 

lira ve muvakkat teminat ak
çası da 31 lira 20 kuruştur. 

3 • F otinlPrin nümune ve 
şartnamesi belediye zabıta 

müdürlüğündedir. Arzu eden· 
leıin oraya müracaatları. 

'Adana Belediye Riya
e inden: 

(T esviyei türabiye, 
Çakıl imla ve silindi

ı·aj yaptırılacak ) 
1 · Depboy parke yolun

dan itibaren Taş karakoluna 
k.?dar. u~anan yolun tesviyei 
turabıyesı ile çakıl imla ve si· 
Iindiraj işi açık olarak eksilt· 
meye konulmuştur. 

/. • Muhammen bedeli 
4701 42 liradır. 

3 • Muvakkat teminatı 
352.60 liradır. 

4 • lbale 31/10/941 tari· 
hine rastlayan Cuına günü 
saat 1 S de Belediye encüme· 
nınde yapılacaktır. 

dair bonservisltriyle ticaret 
ve senai odası vesikalarını • • • · '· • • · · • • • · , • • • •• 

v~ iki adet fotograflarını ve ~ Safı/ık ~ 
bır adet (38) kuruşluk bir J f 
adet (8) kuruşluk damğa pu- Çı"ff/z"k t 
lu ve hır kuruşluk uçak pulu· 
nu dilekçel~rine bağlamak su· 1 

retiyle ihaleden üç gün evvel J Yenice İstasyonuna yal 

vilayete müracaat etmeleri 1 rı~ -~aat mesafede Topçu ~ 
lazımdır. 1307 7-12· 16-2 l 1 k~y.unde Çiftlik binasiyle 

bırlıkte 2500 dönüm mık· -
1 

darında bir Çıftlik satılıktır. 
Mevludu Şerif Taliplerin idare evimize mü 
M•• hu o Tem ur Atepkun raca atları ilan olunur. 

ruhuna i tı iha ( edilmek üzrre 16 .. • • • • • • • • • A• • • • • .. • • • • 
10 .ı 941 p erşt mbe akşamı tera'. 
vihden sonra Ulu C ım1de Me., · ~+~-·-·..,.~-X~.X~ 

lmtiyoz Sahibi : Cavit ORAL 

Temur. At<şok eşi Na 
U Neşriyat Mildilrü : Avukat 

Cinsi kilo Li kr. Lira Kr. 
B•yaz sı bun SOCO 2750 00 206 50 1 11 941 cumartesi 
Kuru soğan 6000 720 00 54 00 " " " 

saat 
ıo 

10i30 

4- ihalesi 21 • 1 o - 9 n 
salı günü saat 15 de beledi
ye encümeninde açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

5- Taliplerin mezkur gün 
ve saatte teminat akçalariyle 

birlikte belediye encümenine 

5 • İstekliler bu işe ait ke· 
şif ve şartnamesini Adana be· 
lediyesi fen İşi · ··d ·· ı··· ·· erı mu ur ugun· 
den 23 kuruş mukabilınde ala· 
bilirler. 

lu lu Şerif okunaca ğmdan mer 
hu'DUO ruh ve hat r.ısını taz·z 

içio. bu e ori hayre işıırik edil ı lı 
mesıni temtnni e~l f' rim. 

l 
ime At•şok. 

- 133'1 1 

Rifat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer . ( BUGÜN ) 
14. 16. ıı. 29 1324 

j ST_A _N _8 ıU• l_O_A_N_C _E_ LE_N_--ı!ı' müraca;~ı~~ ~ı~·n16olunurİ303 

Dr. MARKO İKİZ Beled~:asetinden: 
Birinci 

Eczabanesi 
ilan eder 

leşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 

b·ınada kabul ve tedavi edeceğini 1- Belediye zabıta me-
üstündeki 

1299 
murları için 32 takım kışlık 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

19 41 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şııbat. 2Ma~u.1 Aiustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılu. 

1941 iKRAMIYELERI ---. 
l Adet 
! 

1 

• 
d 

ı~ 

80 

300 .. 

200o 
1000 

7SO 
~00 
250 
lOO 

50 
20 

Liralı~ 

.. 

" 

- ıooo 

- 30()0. 

= ısoo. 

= 2000 • ., 

= ıooo. 

= 1500. 

- 4000. 
- 6000. 

Türkiye it Bankasına para yatırmakla yal
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz., aynı 
zamanda talllnlzl d• denemlt olursunuz. 377 

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 nümuneleriyle şart
namesi belediye zabıta mü· 
dürlüğündedir. Arzu edenle
rin oraya müracaatları. 

5- İhalesi '.ll. 10. 941 salı 
günü saat 15 de belediye en
cümeninde açık eksiltme ile 

yapılacaktır. 

6- Taliplerin metkiir gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte belediye encümenine 
müraeaatları ilan olunur. 

s. 9. 12. i6 1304 

6 • Bu İş hakkında fazla 
nı:alu_mat almak ve şartnamesi
nı gormek istiyenlerin Adana 
b~lediyesi fen işleri müdürlü
ğuoe ve munakasaya girecek· 
!erin de ihale günü muayyen 
saatte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

1306 11-16-21 -26 

-
Adana as. dairesi sa
tı nalına komisyonun
dan: 

1. 60 000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2. Tutarı 16800 lira, ilk 
teminatı 1260 liradır. 

3. İhalesi 1. 1 l. 941 Cu • 
martesi günü saat 1 l de 
Adana askerlik dairesi satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. 

4. İstekliler muayyen za· 
mandan bir saat evveline ka
dar teklif zarflarını komisyon 
da bulundurmaları ilin olu

nur· 
11. 16. 21. 26 1317 

Hatkevi Reisliğinden Matbaası - Adana 

Türkçe okuma yazma bilme. 
ye nler için halk dersan•leri komi ------------·
temiz İkinci ttşrinin 3 ünde N•m•k 1 
Kemal oku 1 unıla bu sene gece 
dershaneleri 1>ç 1 caktır. Derslere 

rafla H•lkevine müracaat ederek 
kayd olunmaları ilan olunur. 

devam etmek i•tiy•nlrrin iki fot~ğ 16- 18 1331 
a-----••ı_._. .. aa.__.._.;.;_...;.;;m~ 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her 
numaralı 
tır. 

gün hastalarını Abidin Paşa crcdrsir<'ı H 125 
muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 

1271 1-15 .1 ......... -=ı ........ - ............ ~-
~--m.!' .......... ı-........................... m!! 

imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

., l ka faSI ı 1.10 941 Cumartesi gününden 

1 
m ren Q n itibaren bütün Konforiyle öğle 

ve akşam yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 

arzeder . 
Adana Belediye caddesinde Telefon : 113 

1 1309 

• 


