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Kabine toplantısı 
An/cara 16 (a. o..) - Vekiller 

heyeti bugün saat 16 da Başve· 
kalette Başr1ekil Dr. Re/ile Sag· 
dam'ın riyaseti altında haftalık 
toplantısını yapmıştır. 

Müstahsili ıesvik için 
Hükümetimizin ye

rinde bir kararı 
Mahsül mubayaa fiyatlarına yapı

lan kiloda 1 kuruş zam ikinci teşrin 
sonuna kadar devam edecek 

1 'k · · h •imdiden mühim miktara baliğ olmuştur. Yeni fiat• Ankara - HükQmet müstahsi i teşvı ıçın ma • 
sulün mübayaa fiatına kiloda bfrer kuruş zammet- larla buğday orta Anadoluda 8.50, cenub Anadolu 

k d'I ve Çulmrovada 8.75, orta Anadoluda beyaz arpa 
mişti . Öğrendiğime göre, bo kararda zi re ı en 7.25, siyah ve çakır arpa 7, yalnız Adan~, lçel, 
müddetin ikinciteşrin sonuna kadar uzatılması ta· Gazianteb Antalyada beyaz arpa 6.75, s ı y a b 
karrür etmiştir. Diğer taraftan, yeni mısır mahsu· ile çalr.ır' 6 50, bil\lmuıı yilayetlerde yulaf 7.50, 
lünün mübayaa fiyatına da birer kuruş zam yapıl· ç•vdar 7 mahlllt O rta Anadoluda 7.75, diğer yer· 
ması derpiş olunmaktadır. terde ve 'cenubi Anadoluda 7.25, kuruşa satın alın· 

l:J i ,. Manzara: 
Toprak Mah•ulleri Ofisi tarafından memleketin maktadır. Mısırın şi mdil.i mubayaa f ı a~ı Trakya, 

muhtelil yerlerinde mubayaata devam edilmektedir. Kocaeli ve orta Anadoluda 7, Karadenız ve Sam. ı Y U g o s l a a g a d a n 

l~B~i~lh~a~•:s•:,.!P~o~l~at~lı~,.,!E~•:k~iş~e:h~ir~v:•.K~o:ny~a~d:a~m~u~b:a~y~aa~l~a~r .. .:;su~n:.;:b~ö~lg~o:l~er~i~n d~o:.,:7~.2;5~.~k~u~r.uşmt•u•r ... ___ ...... , .... ~---------------------------------~-~~-----~-~-':':' 
Ohri Gölü 

'-L-o-;;dra, c;.:,;;.) M-o-sko· v- a vam etmektedir. - -
_ T a y m i 9 i n Şeirlerin kootroln y I d 

b neticesinde bir ugos avys a 
Moskova düşe

cek mi? 
Yazan : CAViT ORAL 

Berlinden, Londradan, Mosko-
vadan gelen haberler, hava· 

disler, heyecanlı bir şekil almağa 1 

başladı. Vakıa Moskova'da bir ta· 
raftan vaziyetin vebametini, ciddi
yetini itiraf ederken, diğer taraf
tan da Sovyet merkezinin şiddetle 
mukavemet etliğini ve edece&"ini Şark cephesinde Ruslar tarafından tahrip J 
bildiriyorsa da Londranın ıelabiyet· 0 l u n a n b i ,. A l m a n t a n le ı 
tar askeri mütabassıslarının fikri L-------------------------
ve mütalea!l bu cephedeki duru· 
mua çok kötü bir safhaya girdiğini 
açıkça söylemektedir. Hatta bu 
seli.hiyetli lngiliz mütahauıslarının 
kanaatine göre S wyetlerio Mosko· 
vayı anudaoe müdafaa etmektense 
muatazam ricat hıwrokotlorilo tah .. 

tiye etmelerioi!I strataji bakımından 
faydalı olacağı merkezindedir. Çün· 
kü Moıkovayı sukut ettirmek ga· 
yesile kalenine <loğru Alman taar• 
ruzu silratle inkişaf etmekte ve 
Moskovanın garp cenubundan iter· 
,leyon Alman orduları da Sovyet 
merkezine yüz kilometre bir mesa· 
leye yaklaşmış bulunmaktadırlar. 
Dün Londra radyosu Moskovadan 
top seslerinin işitildiğini haber ve· 
riyordu. 

Biitün bu haberlerden anlaşı· 
lıyor ki, Moskova son, karanlık 

ve tehlikeli rünlerini yaşamakta· 
dır. Yalnız burada bir noktanın 
nazarı dikkate alınacak ehemmi· 

yeti vardır. 

Aceba Sovyetler Moskovayı 
müdafaa etmekte son ocak ve bu 
şehrin aon nefesine kadar ısrar ve 
inad gösterecekler mi yoksa icap 
eden zaman geldiği takdirde şeb· 
ri tahliye ve teslim etmeğe karar· 
mı verecekler? Bu cihetin anlaşı

labilmesi için şu iki nokta üzerin· 
de durmak 13zımdır. 

Cephenin batı Odesa 
yanıyor 

\ kısmında 

Rusmüda
taa hattı 
yarıldı 

Rumenler Odesa 
müdafaa hatlarını 

yarmışlar 

Bükreş 16 ( a. a.) - Odesa 
önündeki Rumen kıtaları kuman· 

danı istila etmiştir. 
Bükreş 16 ( a. a. ) - Rumen 

tebliği: Kıtalarımız Odesa müda· 
faa hatlarını yarmışlardır. Düşman 
bütün cephe boyunca geri çekil· 
mektedir. Mühim mevkiler sabahın 
8 indenberi elimizde bulunnyo~. 

Muharebeler devam edıyor. 
Odesa şehri yanmaktadır. 

Budapeşte 16 ( •· a. ) - Ma· 
car ajanın: 

Dinye;: er boyunca yapılan ha· 
rekit esnasında yeni mühim bazı 
noktaların işgalile müttefik kuv· 

Vetler hali. nehrin batısı istikame · 
' 1 . tinde bulunan düşman kuvvet erı· 

nin imha şartlarını vücude getir· 

mişlerdir. Bir çok mu~asala Y?lları 
kesilmiş oldugundan rıcat halınde· 
ki düşmanın hareketleri yavaşla
maktadır. 

Nehrin batısı istikemetinde 
Oonetz havzası çevrelerinin Sav. 
yetler tarafından müdafaası im
kii.n!lzdır. 

Bir Portekiz askeri he·:. 
yeti Almanyaya gld~y~r 

Milyonlarca Rus 
erkeği mitralyöz 
kullanmayı ve as· 
kerlik sanatını öğ
reniyor 

Londra 16 ( a. a. ) - Mosko· 
va radyo•u sipikeri bu sabah er
kenden demiştir ki: 

c Moskovan o batısında bir 
kesimde Almanların yapmış oldu· 
ğu yarma ciddi bir tehdit teşkil 
etmekteydi. » 

Spiker, halka harp meydanı· 
nın oo binlerce er ve subayın ce· 
setlerile ve yüzlerce Alman tankı 
ve tayyaresile dolu olduğunu söy· 
!emi ş ve şöyle devam etmiştir: .. 

c Düşman Sovyet milletıoı 
korkutmak ve silahsız bırakmak 
ümidindedir. Fakat sonuna kad.r 
mücadele etmek azmi sarsılmaz 
olan Sovyet milleti korkutulamaz~> 

Moskova 16 ( a. a.) - Dun 

akşamki Sovyet tebliği: . . 

diplomatik mu a S k t (d çok Sevyet alayır ·ııt 
b·ıri, So•yetlerin 1 iŞ iTi 1 mı ihtilal 

dan aocak20 · 30 

kişinin kalmış 100000 
olduğu sabit ol• 
muşturr. 

~~~:~::~ü·~:::e~ Kalinin ve Kaluya 
derek diyor ki : 

Almanlar Rus Almanların elı' nde 
endüstrisinin en -Alman tebliği: 

Berlin16(a. a] Sırp çetesı· 
geniş ve en zen Almanlar neticeye Doğu'da muha \ 
gin bölrelerini mUmkUn olduğu ka rebele~ Moskova 
vurmaktadir. Bu dış mudafaa hat 

h dar çabuk varmak t b' k r bölreler up ıoın ır ço ye · 
malzemeıinin üçte için ellerinden ge- !erinde cereyan 
ikisini vermek· leni yapıyorlar etm•ğe başlamıştır 
tedir. Bu hal neticeler üzerinde Moskovanm biri batı şimalinde ve 
a&"ır bir deiişiklige ıebep olacak· di&'eri batı cenubunda olan Kalinin 
tır. Fa~at Almanlar en yakın ta. ve Kalura elimizde bulunmaktadır. 
ıavvurlarıoı gerçeklendirmeio mu- Şimdiden 560 000 esir alınmış, 
vaffak olsalar bile yeni bölreler 888 tank ve 4133 top ele geçiril· 
büyük askeri avantajlar arzet- miştir, 
mekte ve Amerikan • lngiliz yar· Büyük Britanya'ya karşı müca-
dımı ile birlikte ~udretli bir delede savaş tayyarelerimiz fogil-

nıüdalaa hattı kurulmau için kuv- terenin cenup doğu kıyısında as· 
"ctl bir ibtim le de meydan ver-
melr.tedir. 

Mo•kova, (e.a.) - Sovyet ba .. 
berler bürosunun neşredilen teb• 
ligi• • 

Kıtalarımız biltiln cephe bo. 
yunca düşmanla çarpışmıştır. Mu· 
barebeler bilhassa crpheoin batı 
istikametinde şiddetli olmuştur. 

Leninğradı müdafaa eden bir· 
tiklerimiz düşmandan bir çok esir 
almışlardır. Alman askerlerinin ma
neviyatının düşmekte olduğu bil· 
dirilmektedir. Esir alınan subayla
rın bildirdi&"ine röre, bazı çarpıı· 
malar oeticeıiode Alman alayları 

techizatıoı ve a;ırhklılrıni tam ıunile 

kaybetmiş bir avuç insan baliııe 

düşmüştür. 

kerl tesisatı bombalamışlardır. 
ODo 20 in iliz tayyaresi tabrfp 

edilmiştir. Bizim biç bir tayyare 
kaybımız olamıştır. Diin gece in 
giliz tayyareleri Almanyanın batı· 
sına bir miktar iofılh ve yangın 
bombası atmışlardır, 

Borlin 16 [a. a.] - Alman ağır 
tobçusu Leninrratdaki askeri te· 
ıisatı bombardıman etmiştir. Bol• 
Şevikler Şark cophe•inin merkezin· 
de Alman mevzileıine karşı tank· 
!arın müzaheretiyle bir karşı hü 
cum teşebbüsünde bulunmuştur. Bu 
hücum püskürtülmüştür. 

Hd,inki 16 [a. a.] - Fin res· 
mi te'>liği: 

Fin kıtaları do&-u Kareli'da 
S>vyetlerin şiddetle müdafaa •ttik· 
leri Porojervi mevkiini işgal etmiş· 
lerdi., Buraaı bir yollar kavuşağıdır. 

Almanlar için t•• 
hammUI edilmez 
bir vaziyet lhda• 
e t t 1 
- Yaı111 3 ünücOde -

Sovyet hükômeti 
Japon elçisine, Mosko

vayı tarketmealnl 
blldlrdl 

Tokyo 16 ( a.a. ) - O. N. Bı 
H uiciye Nazırlığı burün Moı 

kovadaki J•pon elçiliğinden bir 
telrraf almıştır. Bu te'rrala röre, 
Sovyet bariciytı komiserliii çar• 
şamba akıamı Moskovayı terk• 
hazırlanması lizımreldiiine dair 
elçiliğe telefonla haber vermiıtir. 

Bunoo ıebebi bildirilmemiştir. 

Japon • Amerikan 
münasebetlerinde 

Dönüm noktası! 
Tokyo 16 Bahriye nezaretinin 

ıözcüsü şu beyanatta bulunmuştur: 
« - Japon ve Amerik.ııtın mü· 

n••ebetleri bir dönüm noktaııoa 

varmak üzeredir. Japon donaomatı 
en fena ihtimali karşılamak üzere 
hazır\• klarını bitirmiştir.» 

Londra, 16 ( a. ı. ) - Salibi. 
yetti mahfillerde bildirıldiğine gö. 
re, Rus cephesinin merkez bölıe· 
sinde çetin muharebeler devam 
etmektedir. Ruslar müdafaalarının 
düşman tarafından yarıldığını bil
dirmişleue de bu yarma barketi· 
nin nerede yeya ne ölçüde yapıl· 
dığı. hakkında malOınat vermemiş· 
lerdır, Dün geceki Rus tebliğinden 
anlaşıldığına &'Öre Moskovanın ba · 
tısında ceryan eden mu hare be 
nazik aalhasına rirmiştir. Alınanlar 
mümkün olduğu kadar çabuk bir 
neticeye varabilmek için ellerinden 
geleni yapmalı.tadır. 

KOYLUYE EKMEKLiK 
BUGDAY VERiLECEK 
--Vilayet, köylünün buğ· --

--- day ihtiyacını tesbite ---

E&-er Moskovanın kaybı stra· 
teji bakımından Sovyetler için bü 
yük bir mini. ifade ediyorsa Sov· 
yellerin Leningrad ve Odesa gi · 
bi burada da muhasara altında 
devam edecekleri pek tabiidir. 
Fakat Londra mehafilinin mütalaa 
ve fikri göz Önüne alınırsa ve Mos· 
kovanın icabına göre tabliye edil· 

meıi muvafık. olacağı tavsiyesi mu• 
hakeme edilırse bu şehri boşalt· 

makta askeri bakımdan mühim de 
olsa Sovyetlerin her şeyi kaybe
decekleri tahmin edilemez. 

Berlin 16 (a. a.) - Volkışer 
Beobahter gazetesine göre , bir 
Portekiz askeri heyeti, Alman or· 
dusu Başkumandaolığınıo daveti 
üzerine Almanyaya yola çıkmıştır. 

14. 15 lıkteşrio gecesı cep 
heniıı batı istikametinde dorum 
fenalaşmıştır. Alınan faşist ordu· j 

ları birliklerimize karşı bir çolı: 
tank ve mötörlü piyade kıtaları~ı 
kullanmışlar ve bir kesimde mu· 
dafaamızı yarmağa muvaffak ol· 
muşlar dır. Kuvvetlerimiz kahra· 
manca mukavemet ederek düşma· 
na ağır kayıplar verdirmişlerae de 
bu kesimi terke mecbur kalmış· 
!ardır. 

1 Bertin , (a.a.) - D, N. B. nin 
bildirdiğine röre, Alman bava ku· 
vetlerioe ba&"lı guruplar 15-J6 ilk 
teşrin gecesi hava muharebelerin· 
de topyeklln 58 Sovyet tayyaresi 
tahrip etmişlerdir. 

başladı 
Çiftçi müme5'illeri Vilayete müracaat ederek, çıkarılmakta olan ek· 

meğin gerek yapılış tarzını ve gerekse fiyatın köylü için elverişli ol· 
madığını, ekmeğini daima kendisi yapmağa alışan rencberlererin ekmek· 
lik buğdaya ihtiyacı bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Ancak Moskovanın tabliye ve 
ya tesliminde ikinci bir nokta var· 

dır ki bunun pek büı ük ve haya• 
ti bir ehemmiyeti olduğu inkar 

kabul etmez bir hakikat şeklin· 
dedir. O da Bolşeviklik dünyası
nın; komünizm mabedinin müşrik· 
lerin eline geçmesinin Sovyet Rus 
ya halkının, ordularının maneviya• 
tı üzerinde yapacafı derin ve sar· 
sıcı tesiridir. 

Çiinkil bunun bir misaline de 
Alman ve Fran!lz harbinde şahit 
olmuş bulunuyoruz. Söylenildiğine 
nazaran garp cephesinde muharebe 
cereyan ederken eğer Almanlar 
Parise o kadar yaklaşmamış ve 
Paris düşman tehdidi ve tehlikesi 
altına rlrmemiş oloa imiş Franaa· 
ııın daha bir mllddet mukavemet 

etme~i kuvvetle beklenebilirmiş. 
Fakat Alman ordularının Pa· 

ri•e yaklaştığı haberi gerek h?ldl· 
met ve gerekse Fra~sız e.fkarıu· 
mumiyesinde yıkıcı bır tesır yap· 
mıştır. Bu yüzden Fransız hükQ . 
meli mücadeleye devam etmekte 
bir faide görememiştir. . 

Şüphe yok ki dünkü muharıp 
Fransa ile bugünkü Sovyet Rus• 
yayı mukayese etıneğe imkin yok· 
tur. Çünkü Fransızlar vatanlarının 
müdafaasına Sovyetlerio gÖ!terdik 
!eri vatanperverane bir imanla ne 
sarılmışlar ve ne de muharebe et· 
mişlerdir. 

Majino battı onları adeti. bir 
uyuşukluğa sevketmiştir. Zaten Al· 
man propıganduile içinden yıkıl
mış olan bu memleket bir de Al· 
man tank ve tayyarelerinin önün· 
de kalınca teslim olmak ve müta· 
reke imzalamaktan başka bir çare 
bulamamıştır. Ancak her ne ıuret• 

/Devamı ikincide/ 

13 ilkteşriode 36 Alınan tay· 
yaresi tahrip edilmiştir. 12 Sov· 
yet tayyaresi kayıptır. Henüz t~· 
mamlanmamış olan mahlmata go· 
re, 9 Alman tayyaresi Moskova 
civarında düşürülmüştür. _ 

Rusyada her ke• vatanın mu· 
dafaasına iştirak etmektedir. Mil· 
yonlarca Rus erkoği mitralyöz kol
lanmayı ve askerlik sanatını ağ· 
renmektedir. 

iki haftadanberi eli silah tu· 
tan vatandaşlar şehirlerde ve köy· 
!erde talim rörüyorlar. 

Leologradda düşman tankları· 
nı tahribe memur hususi müfreze· 
ler teşkil olunmuştur. Don havza· 
ıındaki işçiler büyük bir heyecan· 
la tıılim rörüyorlar. Demir aanayl 
ve maden iıçileri aakerlik ıanatını 

Berlinl6[a.a)>n binlerce Sovyet 
esirinin esir kamplarına nakli de. 

bir an evvel öirenmek için ellerin· 
den releni yapmaktadır. 

Loodra 16 (a.a) - Stokholm 
den Londraya ırelen haberlere rö 
re, Almanların bugün yaptıkları 

manevranın hedefi hiç şüphesiz 
Mos'oovayı çevirmektir. Viyazma 
yolundan Moskova üzerine yapılan 

Alman ilerleyişi hakkında Berlinde 
bir çok şeyler iddia edilivor. 

Alınan kıtalarının Mosltova· 
dan uzaklıkları 50 ili 150 kilomet 
re arasında değişmektedir. Propa· 
randacılar dilrbinlerile Kremlio'in 
kalelelerioi ıörüyorlar ve Alman 
bat•ryalarile şehrin dıı müdafaa· 
!arını dövüyorlar. Maam•lib Ber· 
lin'in yarı resmi mablıllerinde ha· 
rektler karışık olarak vaııflıuıdı· 

rılmaktadır. 

Vıliyet bu müracaatı ehemiyetle nazarı dikkate alarak köylüoDıı 
buiday ihtiyacını tesbit etmeie başlamı~tır. 

Aldığımız malQmata ıröre, Vilayet yakında köylüye buğday tevsi 
edecektir. 

lçelatış 
müsabakaları 
lçel bölgesi gençlik kulübleri 

arasında atış müsabekalirı yapıl· 
mıştır. 

Bn müsabekaların neticesinde, 
Tarsus Çukurova atıcıları ekipi 
birinci gelmiştir. 

Alınan neticeler şudnr: 
Çukurova fabrikasından atışa 

iştirak eden yedi atıcı içinde S•· 
lim Fila(zi birinci, Hamza Dinçer 
ikinci, Şükrü Erköse üçüncü ırel· 
mişlerdir. 

Çukurova fabrikası atıcılarıoın 
aldıkları puvan 358 olarak tesbit 
edılmistir. 

M•rain Tury•t fabrilcaaı atı · 
cılarıoın pavaoı 354. Merıin içpa 
lıııı pavıuıı 351 ve Tal'8U Ruım 

B. Yaşar Nabi 
şehrimizde 
Y • f'k' isin tab• c enısabab » re ı un . 

. k' d d • l' mobarnr rır er anın an erer 1 • • 
8 Y ••ar Nabi bir tetkik gezı•ınd .... b . .•• 

ç • kmış ve bu arada şe rımıı d 
nJi'ramıştı•. Arkadatımız Adana 

111 

1 k derun "8 
sonra Antakya, • en . in. 
Mor.ini de rezecek, tetkık ve L ., 

. d redeceatr • 
tibalarını ,.azote•ıo • D~I 

ld • paVID ela 
doku fabrikasının a 111 

238 dir. Ç k ova fab· 
Birincili&'i alan a 0 '1' b- uk 

rik.ası atıcıtarıoa çerçrv_. 1. uytir 
bir (AtatOrk) foto&"rafı v rı~m•f ' 
Bundan b•tk• ır~n• .fabrı•adaa 
derece alau bir;nciye bır kol •••ti 
lkiaciy• dolmakalem, a~cllye tlaf 
takımı bedlyeecliı.oiııar• 

~UncUde) 
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-
Almanya' nın 

Rusva'ya karşı gİ• 

riştiti muv.ll•ki· 
yetli saldırıştan 

ıonra, b r ç•şit 

Avrupa barışına 

benziyen " yeri 
nizamın , kurulma
ıı mesel"si orta
ya alıldı. Söılen· 

diii ıe eöre, Al· 
manya Rıııya'da 

Almanya 
italya ve 
Fransa 

YAZAN 

j A. Ş. ESMER/ 

litikecıları elçi 
ile ırörüımek İçin 

Pariı'e ıridiyor 
!ardı. Gerçi ftlçi 
Abetz P •ris'ten 

ayrılmama~tadır. 

Fakat Vişı'de de 

bir elçilik açıl· 

mışlır. 

ALIŞILAN 
SESLER 

Bızı insanlar 

Yazan vardır ki sessiz, 
sakin, müoze\I i 

Blryıldız 

1PlrinÇ Adanada ~::&~~~~ 
' 27 kş. satılacak Moskovada neler 

oluyor ? 

ki hareketleri tul ye elt kten ıoo· 
ra artık savaşın ıona erdi~ini bil
direrek, Avrops Llzamını kendi 
bildiği ıribi ku•mıya ç•lışocaktır. 
Banu y•puken de Almanya, Av· 
rupa devletlerini toplantıya ç i•· 
racaktır. 

Bu ırörüş.,elerde i!k ve son 
ıö< Almanya tarafmdan sövlene
cetioe göre, toplantı beynelmilel 
anaoade bir kon f•raos olmıyacak
tır. 

Fakat Almanya, nizamını kurarken, 
bo• halde A-rupa devletleriyle do 
rey leşmiş olcnok gö ü ,ünü yarata. 
ca\r.tır. 

Avrupa devletleri arasında 

b:r dereceye lıadar İ•t • k illerini 
muhafaza etrnıı>ğe muvaff ,k ol&n 
iki devlet lıalya ile Fransa'dır. 
Almanya bu devletltrden h" b'· 
ri~ls k~ndi müna!ebetlerini natıl 

bir nizama ko1ac;ıığ'ın1 biliyor. Fa 
kat ac .. ba Fransa ıle İtalya arasın· 

daki münuebetlerio mobiyeti ne 
ol•c.ktu? Almanya bu iki devle
ti ı hangisini ter c:b ed•cekti•? Gtr 
çı lı.ı,. Almanya'oın "'üttelıkidir. 

Fransa İie Almanya'oıa düş· 

mını olarak sav•p girmiş, fakat 
yer ildıkt•n sonra bir seneden beri, 
Almanya ile işhirliği poliıika11 ta· 
k·p etmektedir. Ku•ul•cak olan 
nizamda Almanya. İçia Franıa'yı 
kazanmok l c aly•'yı kazanmaktan 
d .. ha. Ö'1•m\idir. Çüıı'kü Frrnsa'~ız 
bir Avrupa birliıri kurmak müm· 
lı.üo d, iıi•dir. Fransa, yakılmış ol· 
masıı·a rağmen. eı-kt anao~si, yük· 
sek kültü•Ü, ed•biyatı ve felsefe· 
siyle Avrupa kıtası ü.tüne de en 
bü1 ült bir varlıktır. 

Fransız mıl .. ti çok defalar ye· 
nilmiş , fakat daima yı~ımdın d•h• 
büyük kuvetle ç•km•ştır. Fraoa,,la· 
rın 1'.ültür seviyesine çı\cmış olan 
bır mılleti, baf,fsemek lı.oley d•ğil· 
dir. B11 a"bebledir ki Almanya , 
eğer Fnn'8mn işbirliğ•oİ ltmio 

etmek istiyorsa - ki isted•ğioe 
ıüpbe yoktur - Fransızlar•n yü· 

reklerinde kıpanmıyıcak bir yara 
açmaktan çekinmek zorluğontladır. 
Eğer lıalyanın bütün İ>t<diklerioi 
vertcek o'ur;a, böyle bir yara ıçt· 
lıcajmdan da korkmamaktadır. 

lt.lya'ya g• l'nc•; Alm ınya, bu 
devleti d.3 memı un tt:nek ister. 
Çünkü lıaly•, Almanya ya baıil•o· 
mıştır G'"rçi !llavışta bÜ)Ü\t y11rar• 
lıkl.r göstermİ$tirr. F•kat Al nınya 
cın zalcrine ü"'it boğJ.yarak sava 1 
p g;•miş ve ağır fo.ıakaılıklarda 
laıa.unmuştur. 

Sonra işbirliği mesel~sinde 
İtalya Fransa'd•n sonra Kelen eo 
öı:ıemh aevletidir. 

lt•lya'nın ve Frınsa'nın Al-

kar • ..,oda bugünkü durum-
ınanya ., 

1 b'r '-ocanın iki 9rtak karısı. 
arı. ı "' , . 

Sonra Alman 

ırazeteleri, doğu 

c•phosiodoki Fransoı askerlerinin 
de dö•üşıııekte olduklarını belir
t•n yazılar yazmışlardır. Bunlar 
ş.ücnullü r>aıaya delile! etmiyebi· 
lır ve ıraliba dojru•o da budur. 
F.kat lıalya, bu noktada çok kıs 
kanç olduğa için Almanya eski 
karısına da bir güler yüz ırö•ter
mek gereklitini duymuıtur. 

Bununla berabtr, iş olac•ğına 
varacakt•r. Almanya karşısındaki 

engelleri kaldırmak, zaferi kazan· 
malt ve nizamını kurmak peıinde· 
dir. lıalya'oın da Fran1a'nıu da 
kıskanç•ık doyguları, eıki beynel
milel münasebetlerin havası içinde 
yaşamaktan dojmaktadır. 

Almanların düşündü'cleri niz. 
am içinde miJ ı i sınırJar, ancak re· 
niş bir imparatorluğun idare tak 
ai nah mlnasıoı ıfade edebilir. Dü
şünülen nizam içinde Almanya'nın 
milli sınırları şöyle v•ya böyle 
çhmeıi, bir takım devletleri k•n· 
di•ine daha .. ğlam bajlamak için 
birer politika manevrasından iba· 
retıir. Çünkü dır sınırlı olanlar 
da ıreniş sıoıdarı olanlar da enin· 
de sonunda doj·udan doğruya 
kendi•İno h•ğlı olacaklardır. 

Eğer F ••usa ve !talya, eski 
beynelmilel mü ıaıebetleı in havasın 
dan b•r dakika için ayrılıp <la Al· 

manya tarafından kurulması düşü. 

nülen nizamın bava•ı içine at.Ja· 
bilıel•r, bu karş•lıklı kıskonçlılc 
duyırnlarıoın ne derece boş ve 
hatta gülünç oldoiuuu hemence· 
cik anlıyac klardır. 

tt.oskova 
Düşecek mi? 
/Başmakaleden artanf 

le oloraa olaun bir muharebede 

bir devlet morkuinio düşman iş· 

ıali altına girme•İ o mtmleket ve 

o millotin maneviyatı üzerınde ya· 
pacağı ç >k fena tesiri ve bu tesİ• 
rin halk arasında uyandıracaçı boz. 
ırua, ordu içinde yıpacatı panik 
barekttlerioi daima ve dıkkotle 
beaaba katmak ve üzerinde dur
mak icap eder. 

Bu iti~arla bizce Rus makave. 
metinin devamlı ve dayanıklı ola. 
bil• cetini Moskovının başına ıreI
mekte olan kara ırünleriu arkasın· 
da aramak ve beklemek doğru o· 
lu•. Eter Sovyetlor Moskova da 
ıulc.ut ettikten ıonra bu müdafa. 
elarına ayoi fod•kirlıl.la devam 
edobilirlerse ve bu s u k u t 0 0 

Bolıevik alem'nde yıkıcı bir 
tesiri görülmezse o zaman Alman• 
lar ço~ ilerilere de gitseler dai · 
ma Sovyet topraklarında uiııaı· 
m•k zaruretinde kalacaklarına 
şüp'ıo olaııyacatı oazarile bakmak 
mümkündür. 

1 

-------" bir bayatı ••· 
verl•r. Bazıları de vard•r ki bü 
yük ş·hirlerin rürültü•ündeo, bo 
mnrtusundan dedikodusundan • 
çeşitli melodilerle satıcı seslerin
den zevk almai.la doyamazlar. 

Birinci kat•g'>riye dohil olan· 
ltr için sez•izlık ne kadar bü ıük 
ıhtiyıçsa, ikinci kat•goriye dahil 
olanlar için de gürültülü Lir ya· 
şayış tarzı o kadar makbul ve 
o kadar zevkli bir bayattır. 

Değirmeocinin uykusu hayvan 
durduğu veya da pervaneler işle· 
med i"i za0tao kaçarmış! Kim b.lir 
adamcağız değirmeninin kendioe 
mahsus ıraçırtılı,gıcırtılı sesine ne 
kadar alışıyor ki, alışmıyan bir 
insan için müz'iç olan bu ses 
onun kulaklarına adeta bir ninni 
gibi tatlı ve yumuşak geliyor. 

Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse ben de gürültüyü, büyük 
caddelerin otomobil, otobü' kor· 
nalarını, tramvayların çıngırakla· 

rıoı, sokakların şakrak, kıvrak 
seslı neş'eli satıcılarını tercih e· 
denler arasındayım. 

Ara ma lstanbula uğradığım 
zamanlar en çok hoşuma riden 
ş•y sisli kış günleri sabahın ala· 
ca karanlığ•oda bir tramvay çınğ 
rağının tiz perdeden sesile uyan· 
maktır. Nedense bilmem bu sesin 
bende bırakt.ğı tesir, kalbimde 
ve kafamda yaşattığı h;ssi bir 
medeniy•t kokusu ve bir medeni· 
yet maozara!udır. 

Ben adeti bu medeni vesıta· 
!ardan mahrum olan şehirleri, ba 
li çifteatlı körük arabalarına muh 
taç ve mültekir olan yerleri bir 
türlü medeni ş•birler arasında 
görmeğe alışamadım. Benim na 
z .rımda otobüs, tramvay bir me 
deniyet sembolü olarak canlanır. 

Fakat al•şkanlık da en kötü 
b"r şeymiş! insanın gözü, kolajı, 

av•iı bir şeye alıştımı hep onu 
aray•p duruyor. Hani şu kornaları 
\taba kaba öten , viteai daıii,tir· 
mesi asfalttan Bahçe maballrs:ne 
lcadar akisler yapan, lıer gün sü. 
kQ ıeti ıeven brr çok insanları 

•tız dolu u küfürle yatat•ndau 
f.rlatan b•z;m o hantal otobüoler 
yokmu; ben onları bile öyle arı 
vorum ki ıormayınl.. Nas.I ara· 
:Uazsın iti? _ Dıyebilirim ki koor 
dina•yon heyetinin kararı çı~tı 
çıkalı hem Adaoıorn r•nıini,man 
z u a11nı dejiştiren ona ileri b•r 
memleket süsünü veren ve hem 
de bu bayat p•halıhtı devrinde 
kiseleıiıniıe uyiıun 1 faydalı ve he 
saplı ırelen bu vasıtanın ortadan 
kahması bizi manen de,maddeten 

de büvült bir yoklukla karşılaştırdı. 
Ne d•rsin, ne yapanıo? lo 

aan bu vaziyet karşısında öyle 
ıinrleniyor, Öyle ı.tlzl•n;yor ki ne 
yapacajmı bılmiyo· 1 Ah şu harbi 
icat edenler ve bizı benzin tasar~ 

rufuna mecbur edenltr yok mu? 
( Devamı ücüncüde J 

--
Koordinasyon heyetinin emrile, 

dl.in vllAyette bir toplantı 

yapıldı -K oordlna•yon heyetinin bir emri üzerine dün Vilayetle 
bir to;>l•otı yıp • ln•ştır. G•le1 enir ve toplantıyı icap 

ıebep şudor: 

mühim 
ettiren 

Soo günlerde, pirinç fiyatlarında gÖ •ülen 
diouyoo hoyotinin nızırı dikkatini celbetniş 
pitioe lüıum gÖr'llü,tür. 

sebepsiz yükseliş Koor
ve pirinç fiyatleriııin tes • 

Şi•di :ü sahşlara göre pirinç !'yatlarının k:losunda 22 23 kuruş lü· 
zumsuz bir yükseliş v3rdır. 

Koordina•yorı b~yeti p\rncin maliyet fiyatıaı ve 
nispetini tayh ve te•p İ t et niş vo A hna vilayeti !çin 
ruştan satılmuım karar altına almıştır. 

icap eden 
pirincin 27 

kir 
ku-

Napoleon Smo
Y a z a n ıensk'i aştıktan 
H. Tuna sonra, Çar A· 

._ ______ , leksandr, Mos. 

kovayı bırak•p geri çekilmek için 
artık kat'i kararını vermişti. O. 
oun bu kararını bir. Rus ordu•u
nu" bü vük kısmına kumanda eden 
yetmiş beşlik general Kutusof, 
bir de, Moskova valisi kont Ros· 
topşin biliyordu. 

Rostopşio'e çok geniş seli· 
hiyetler verilmişti. O, Naµoleon'a 
Moskova diye bir şey teslim el· 
miyecekti; şehri baştan başa ya-

Vali B. Faik Ü ıtün'iin re islığindeki toplantıda yapılan tetkikler ne· ' 
ticesindo, şimdiki halde pirincin 50 kuruş üzerinden sat.lmakta olduğu 
Ya b10uı dı k>Jrd i .-.,oı heıo ti oce te•pit edilen fiyattan çok yukarı ı 
hulundu{o, bal bu ki m1liyet fiyatına göre, l7 kuruştan yukarı satılma . ı 
ması icap ettiği kanaotına varıl ıı1'ştır. ı 

Ceyhandan gelecek ve şehrimiz pi yasasında satılacak pirincin kilo 

kacaltı. Tarihin bu en büyük 
yangınlarından birini çıkarabilmek 
için M~skovn valisi tedbirlerini 
alınıya başlamıştı. 

Aleksandr'le Napoleon ara· 
sındaki gerginliğin son haddini 
bulduğu Mayıs ayında Smid adın· 
da bir Hollandalı Prens Brgzatİ· 
on 'a başvurarak, Fransız ordusu 
nu yokederek bir sır bilditini 
söylemişti. Prens. Hollandalıyı 
dinledikten ve sırrı öğrendikten 
sonra , kendisini memnun etmiş 
ve onu Petersburg'a göndermişti. 

su başına nihayet bir kuruş nakliye ücreti zam edilebilecektir. ı 

Çi rnen to tevziatına 
dün ba,ıandı 

Belerl;yece temin edilen çı 
ınentoların tevziatına dünden iti .. 
baren başlanmıştır. 

Ancak, 500 torba olan halkın 
ihtiyacının pek az bir kısmını kar 
şılayabrld·ği görülmüş ve keyfiyet 
alakadar makama b.ldirilerek daha 
çimento İile.ımiştir. 

11 Sandık pamuklu 
mensucat yola çıkarıldı 

Vıliyet ihtiyacı için !;tar bul 
dan 11 sandık pamuıdu mensucat 
gelec•ğini yazm•ştık. 

Dün aldığımız ınalOmata göre, 
mal yola çıkarılmıştır. Gelecek 
olan malın bayramdan evvel piya· 
saya arzoluoacajı anlaşılmaktadır. 

Macaristandan temin edilen malın 
deıteri, 11 bin lira tutmaktadır. 

Şehrimize çivi 
gönderildi 

Son 2UnlarJo Vıli.yet dah:lin• 
de, ima.,. ve inşaat tamamiyl" dur• 

maş fibidir. 

Malzeme yok loğondan ileri re· 
len bu duruşun en bü , ült . seb.bi· 
nin çivi olduğu ınl•ş•lmış ve Vııa. 
yet, alakadar yüksek mabmlar 
nezdinde ç•vi t•ınini için teşebbü
ıotıa buluı 1 °uııu. 

Aldığımı• malOmata göre, 
Adananın çivi ihtiyacı ehemmiyet
le karşılandığından ilk paı ti mal 
yola çıkarılmıştır. 

Ziraat mektebinin 
hesapları tedklk 

ediliyor 
Ziraat Vekileıi, şehrimiz Z'ra• 

at mektebinin hesaplarını tedoike 
lüzum &Önı.üş ve Vı.ayete bildir
ıı>İ~tir. 

Aldığımız malQ..,ata ıröre, Zi 
raat Müdürü Bıy Nori Avcı ve 
Vilayet Mohısebo M•dü.ü B. Foik 
he•apların tedkıkine vilayetçe me· 
mu• edil..,işlerdir. 

Ttdkike buırün bışl2nacakhr. 

Tahsil çaijındaki 
çocukların sarımı 
İ k io ci te~rinio 8 inde yapıla · 

cak t .. bsil ç2ğınılaki çocuk sayımı 
için Maarif Müdürlüğünce hazır
lıklar• başlanmıştır. 

Yaptırılan matbu cedveller 
köılere kadar dağıt.lınakta, sayımı 
yapacak muallimler de tesbit olun. 
maktadır. 

, Milli Mensucat ve De
mir&por futbolcuları 

tekrar kartılaşacaklar 
Geçen Pazar berabere kalan 

Mil·i Mensucat ve Domirspor ku 
lüblerinin Futbol takıml • rı bu pa· 
zar şehrimiz stadyu munda tekrar 
karşıloşacaUardır. 

Hava kurumunda 
dUn yapılan toplantı 

Dun öğ eden sonra Hava ku 
rumunda, V •li B. Faik Üıtün'üo 
reiılifiinde bir toplantı yapılmıştır. 

Ş hrimiz f.ibrikatörlerinin işti· 

rak ettiği bu toplantıda, Hava ku 

ı umuna yapılacak yeni ve topla 

teberrular etrafında konuşulmuş 
ve bazı kararlar verilmiştir. 

Ôgrendiğimize göre, şehrimiz 
fabrikatörleri Hava kurumuna ayrı 
ayrı teberrularda bulunacaklardır. 

Bir amele parmaijını 
makineye kaptırdı 
Tütün f.brika., ameleleriodeo 

Bilal otlu Yur.u•' işi b ı ş•nda par
maiıoı makineye k!phrmış ve ya · 
ralanm1ştır. 

Yapılan h h•ikat neticesinde 
bunun bir di ' kat<izlik eseri oldu· 
ğu anlaşılmıştır. 

Serhoşluğundan 
istifade etmlf 

S•yh •o ınahal iesindeo Mu•tafa 
adında b ;ri, ayni m. h•lleden M1'n · 
suroğlu Kerim B"'vaz Yüreirin ıer
hoşlu{u•ıdan i~tifade ederek. 130 
liraıını ç ldıgın<ları yakalanrıuştır. 
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Rostopşin bu Hollandalıyı 
tanıyor ve onun ne işe yarıyaca

i"ını biliyordu; Temmuzda onu 
getirtmiş ve Moskova varoşların
da yerleştirorek çalıştırmaya baş· 
laınıştı. 

Smid, kurduğu fabrikada ba
l rıl harıl çeşitli yangın fişekleri, 
1 türlü türlü kundaklar hazırlıyor

du. Bu hazırlıklar büyük bir sır 
holinde gizli tutulduğu halde, her 
nasılsa bu sır bir aralık bulmuı 
ve dışarı ıızıvermİ$tİ. 

Napoleoo her gün biraz da
ha Noskovaya yaklaşıyordu. Şa
yet Napoleoo Moskovaya girecek 
olarsa, Kont Ro•topşio'io şehri 

ı yakacağı d~dikodusu halk arasın
da dolaşmıya başladı. 

Bu dedikodu yersiz deiıildi. 
Çünkü, Ro topşin bir tuaftan 
Y~?gcn çıkarma tedbirlerini alıyor, 
dıger taraftan d• Kremlin hazne· 
!erini, hükOmet arşivlerini, aske· 
ri anbarları boşaltıyor ve bilin
miyen yerlere gönderiyordu; üni
versite, asiJzade kızların pansiyo· 
nu, kim•e•iz çocuklar yuvası da 
bu arada Kaıao'a taşınmıştı. 

1 Artık işin gizli kapalı tarafı 
kalmamıştı. Şehirde panik baş'a
dı. Vali, paniği önlemek için, tür
lü türlü hiylelere başvuruyor, 
cepbed~ki ve buıusiyle Moskova 
Önündeki Ruı ordusunun çok kuv· 
vet!i ve iyi bir du•umda olduğuna 
dair uydurma t~bliğler bile çıka
rıyordu; hatta, icahederse, balkın 
başına geçerek düş'11ana saldın
cagını da aöyliyordu. 

Ancak, ayak takımı ile bir
likte halk da yrrinden oynamış 
olduıCu için . bunları hiylelerle, 
uydurma teblığlerle zaptetmek 
çok güç bir mesele olmuştu Bu 

"Deoamı DördüncüdP,, 
na benzer ltalya, Almanya om ılk 
kar•sıd•r ve koca.,odao daha çok '::=============================~:::::::::========================::::::::===========' 
dıkkat ve ilri bekler. 11 RQM I ll 
ni b~;:0;iri··~i~~::1:;~inAı":!ne;!~ - AN: ıs K o R s A N z 1 R H L 1 il 
F ranoa' ya yakınlık gö•terse, lıalya 1 _:s, 

Grat Fon Şpe'nln son gUnlerl • 
kıskanıyor. 

ltalyaya yakınlık gösterse, , vapurda yalmz başına kalıvordo. Kaptan Sekiz taat sonra eli~de bİ<Settığ-i bir lecekti. rak yıldızları seyre daldı ve böylece uyu· 
Fransa kuşlıullaoıyor. Hor ikıtini j köprü•ünden koşarak inip fılika matafor. soğuklukla ayıldı Gene ayni filikadavdı. Bütün ceplerini karışhrrp bulduklarını ya kaldı 
de ~öt<lıle yola getirmek mümkün· alarmın yandan tayfalara seslendi. Fakat Başı küpeşteye dayanın ştı ve hafif tekne dışuı çı~ardığı halde Ç•kmağını bulamı· Cece dört defa uyanıp dört defa 
dür. Fakat ~u·acağı aile yuvası se>İni işiten olmadı. o tarafa yatmıştı. S•ğ eli denizdeydi Ge· yorJu. Ç•kmağ-ı kamuJsında . bıraktığ'.nı uyuduktan sonra şafakta tekrar uyandı. 
iç•nde grçimsi>lik istemiyor. Ve Bir an, muh 1 fazaioefs kayrusile keu ce olmuştu ve ırökyüzü berrak, yıldıılar· o zaman hatırladı. Hıddetlendı, C•plerın· Bu sefer doğrulup oturdu ve vaziyetini 
Her i~ısiLi de idare etmek istı· diıini den;ze atacak oldu. fakat yüzme la dolu idi. den çıkardıklarını tekrar yerlerine koy. düşündü. Kendi kendisine : 

yor. 
Böyle bir kıskançlık gene baş 

göstermişt:r. Geçenlerde Alsas • 
L •ren dı,ıod., k.ı fraoıız 111.11rlarıoa 

do•unmamak şarııle Almınya'oın 

Fran;a ile ır:.ı; bır anlaşmıya var· 
dıgı ıöyleomişti. Belıı.i de ba, 
Fraoıa ile Almanya araı1od-.ki 
müaaıebetlerin içyüzünü bilenlerce 

uydurulmu~ bır bab,rdi. F o kat 
h•mencecilt ltalya'd4 I• p'usioi röı
ten1: l·ıalyao ıaztteleri, buna 
lnanmadıldarmı ve Almanya'nıo 
ıadal<atinden şüpb•ye düşmİ(ecek· 
!erini yazdılar. Berlio de lı.lyan 
ruet~lerloio ya21larıo1 t~yit eder 
bir tiJan kullandı ve ltalya' da uya· 
aao ··~i~elerı ridermete çal•ştı. 
Bununla beraber, Alaıanya'nın 
Franu'ya karşı yaltınhlt ırö.ter• 

mel< istediaioi anlatacak belreler 
de yok değıldir. 

Me•eli Almıolor Vişi'de bir 
elç•lilt aç'lltya karar vermişlerdir. 

Ş mdiye kadar Almaoya'nın F t4D• 

N •Jıeiliil P•ia' idi v• Vifi po. 

bilmeditioi tam zamanında hatırlayarak Doiruldu. S•ğ yanağı acıyordo, !.lak mağ~ başladı. Bunlar bi~ ~a~ı, öir ? :ok. - lıin en fecii sumzluk ve cigara 
va7g•çtı. parmatile yanıtını yokladı ve yüıüoil not, kurşunkalemi, mendıl. ıçınde bırkaç :olduğu halde ateş bulunmaması •. , 

Vapur yanıyordu. Baş taralt•n büyilk buruşturdu, yara ehemmiyetsizdi ama 19 • yüz loriliz lirasib ziraat muheodisi Vil· Tabakasından bir cigara alıp parça 
alev ıütunları yükseliyor ve mermiler bir• tırap veriyordu. Gö,lerini pşılatarak bur- yam Varkley isıni~e çı~arılmış. b.üvivet parça ağzına attı Vft çitniyerek yavaş 
ibirini t•k p edıyordu. nana baktı, mosmor olmuştu. evrakından ibaret!" Hakıkatte "mı Var- yavaı çiğneme tütünü haline getirdi. Böy-

Gemi len elli metre mesafede denize hto ancak 0 zaman " City - Ol _ kioley olmakla berab~r on beş seneden. lece açlıtını unutacatını umuyordu. So· 
düşerek büyük hir sa •ütunu yülr.aoltea Nevcastlo ., j bombardımanı, iofila lar ve beri Varkley ismini kulla~maktayolı. ğukkınhlıgına ve irade kuvvetine rajmen 
bir obüsün ideta kulaklarının yanından bulutlar llzeriode ıeyabati hatırlandı. Kendi kendine •Öylendi ıusuzluktan korkuyordu. Bu ıstırabın ne 
geçti!iini duyar gibi oldu. Garpta, rüneşio biraz evvel kaybol- - Yiyecek •• içecekıiz olarak Mon- müthiş bir şoy olduğunu bilmekteydi. Bu 

V •pur yavaş yavaı eancak tarafını dni"u yerde yanmak ta olan siyah ve bü· tcvideodan iki bin mil mesafede bulunu- ıstırabın şiddetini yüzünü, ellerini ve vü-
meyled;yordu. yllk bir kütle görillmokteydi. Vapur da· yorum. Bakalım ne kadar davanabilece. cudunu deniz suyuyla uğuşturarak hafif. 

Müthiş bir infilik daha ... Varley obü· yanıklı çıkmııtı, ç•buk batmıyordu. Bel- ğim 1 letm•ği umuyordu. 
sün d•iştüğü yeri anlayamadı, vapur ayak· ki de korsan gemi onu ıüratle batırmak Ani bir kararla cebinden lr.nrşuokale- Çijnediği tütün ağzına bir parça sal · 
(ar nm altrnda çölcer, ıonra havaya yük· için fazla torpil veya obüı kullanmak is- miyle bloootunu çıkarıp karanlıkta kör- ya getirdi. 
selirmiş ıribi oldu. c Entellicens Servie • tememişti. !emesine yazdı : Ôğle)e kadar böyle vakit geçirdi. 
ojını arlık soğukkanl•l•ğını kaybetmişti. Varlı.ley etralma bakıodt. Yolcu ve " Bu vasiyetnamemdir, lmıa sahibi Uyumağa çalışıyor, kurtulacağına dair en 
G ıtikçe genişliyen yanrının hararetinden tavlaların bindikleri lilikalardan eser olan bon Vılyam V4 rkley," Graf- Şpee" ufak bir ümit beslemiyordu. Atlantiğin 

f k 1 '-t K d' · b L• ı. · Jk · k" k · f d b 1 d ortaiında, vapurların takip ettikleri yol. kaçınık üztro ~ıç tara 4 oş u. yo& u. en ısı u &ure&llZ, ye ensız ura sız tara m •n o un uğum vapur batırıldık· 

d ' 1 • 1 • k · k k f'l'k d d · ·1 dan uzakta, ceviz kabug· u gibi bir tekne Her taraf t ıhh ve emrr parç• arıy • ıusuz ve yıyece sız üçü ı ı a a eoız tan sonra o Ü'11e m•hküm olduğumu anlı-
b b k L d d S İÇİPde kurtulmak nmidi binde bir bile d ılmııştu. birkaç ılefo düştü ve nihavet ve gökyüzü ile aş aşa ve yapayalınızdı. yara oo ra a en Cous Vud Rod 20 

O detildi. 
kendisini küçüci' k bir fılikonın iç;nde bol• zerindeki pantaloo, gömlek ve ce. numarada oturan Mis Roz V •rkinleyi ken- Alrşama doğru soğuk ona açlığını 
do Orurdu ve aklını ba$ına toplamağa ketten baıka bir şeyi yoktu. Ceplerini dime varis tayin ediyorum. Bu ve•ika 25 unutturdu. Cigaraları da bitmiş, ağ-zının 
ç11ı,1ı. Kendi•ini bir yanardaiın üzerinde karıştırdı. Paotalonıın arka cebinden Cİf&· ilteşrio 1939 da cenup Okyanusunda bir kupkuruluğıı tahammül edilemez bir hal 
oturmuş '"nıyordu. Bu hi ı yavaı yavaı ra tabaka11n1 çıkardı, doluydu. Dudakla- filikada yazılmıştır .. , almıştı. Artık aklı kesmişti : 
dtjişti ve kendisini alevler ara11nda ba· rına bir cirara aldı. Çakmajını aradı. Bloknotu ve kalemi cebine koydu. O bu filikada can verip ıridecelr.ti. 
lııtlardan bir yataja ıııaıımıt 1aııd( Bir clıara l9ene daha oakln dtltllnebl· Filikaya mllmkl!n mertebe rahatça nana- f O.vtılltı ..,. I 
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· -m-ı ... Rl:rr0· a,sın.JJ 
Kalp edebiyat 

y A Z A ( Vi - VO ) sevimli, münevver, tecrübeli, yaz• 
N dığı zevkle okunur, kuvvetli bir ediptır. fıkralarını 

ULUNAY lezzetle okur ve merakla takip ederim. Geçen haf. 

ta içinde okuyucularına hitabı ulak bir sekteye uğradı. Evveli sıbha· 
tind~o endişe ettik; faka küçük bir fuıladan sonra yine fıkralarından 
biri bu sukutun moı:buri ve kudsi bir nzakl~şma yüzünden olduğunu 
bize anlattı. 

Sayın arkadaşım "köy hayatı,, yaşıyor; ve nerede bulunsa onda 
okuyucularını tatmin etmek kaygusu her düşünceye üstün geldi&'i ıçın 
bulunduğu Samandıra köyünde do rasgeldiği ( Avrupai bir köylü kız 
tipini bize "adaptasyon,. bir roman gibi tanıtıyor. 

BUGON 

Ahşllan sesler 
( Baştarafı ikincide ) 

Ah bir türlü şu Muıul petrol· 
!erinin bizdeki damarlarını bulup 
da Türkiyeyi benzin kıtlığından 
kurtaramıyan gaz mütabassısları 

yok mu ? insanın bütün hıncını 
bunlardan alası ıreliyor. 

Bereket versin ki memnuiyet 
çok uzatılmadı, ikinci koordinas· 
yon kararı bizi de, kel kel düşü. 

nen otobüscüleri de kurtardı Ney 
se Türkiyede Ankara, l•tanbul ve 
lzmirden başka bir medeni vasıta. 
ya malik olabilen Adana, 'Bursa 
Eskişebirde adını saydığımız Ü~ 
vilayetimizin arasına •karıştırıldı. 

Yoksa benim gibi otobüs gürültü. 
süne alışmış ve bir çokları gibi 
büdcesi her gün beş, nihayet on 
kuruştan fazla vesait parası ver
mefe muktedir olamıyan memur, 
rencber ve şehirlınin hali ne ola
caktı aceba? 

Sırp çeteleri 
Alman mUnakale 
yollarına ve kafi· 
lelerine taarruz 
ediyorlar 

Amerika 
Avrupaya 
asker 

çıkaracak 
Hariciye encümeni 

Amerikan ticaret 

gemilerinin silah

landırılmasını tas-

3 

İNGILTERE 
Rusyay• r•rdım 
için, eltnden a•· 
lenl yapıyor 

Londra 16 (a.a.) - Royter 
ajansının diplomatik muharriri ya• 
zıyor: 

( Vi - Nil ) fıkruına fena bir başlangıçla girişmiştir. Bu asri 
köylü kızının ancak Avrupa köylü tiplerinde mevcud olabileceğini an· 
latmak için yazıcılık mesleğinin onulmaz bir yaraaına dokunuyor, adap• 
IA!yon romanlardan bahsediyor. 

~·~~~~~ .............................. ..... 

Londra 16 ( a. a.) - Lond
radaki Yugoslav kükOmeıine ge · 
len tahilita nazaran, 100.000 ki· 
şilik Sırp çete•inio idare ettiği 
milli ihtilal büıüo Yugo•lavyada 
o kadar büyüoıüştür ki Alman 
işgal kuvvetleri müdala vaziyeti· 
ei almak zorunda kalmıştır. Pro 
fesörler, hukukcular, son harbin 
mütekaitleri ve genç vatanper. 
lor ormanlarda bulunmuşlardır. 
Alman istilasından sonra da~lara 
kaçmış olan askerler, Yugoslav 
ordusu subayları tarafından kn 
manda edilen muntazam kıtalar
la birlıkte dövüıüyorlar. Bu çe· 
teciler her yeıde Alman müna· 
kale yollarına ve kafilelerine 
aman vermeden taarruz etmmek· 
tedirler. sivil balkın da iştirak 
ettiği ve mali 'ardımda bulundu
ğu bu çeteler düşman için ta· 
hammül edilmez bir vaziyet ib· 
das etmişlerdir. Batı Sırbi•tanıo. 
daki işgal kuvvetleri Kukla Sırp 
hükOmetinio yardımile ancak şe. 
hirleri ve bazı sltrajik noktaları 
işıral etmektediı lor. 

Düşmana faydalı ma)Omat 
ıritmemesi için, Rusyaya yapıla. 
cak yardım plioının bildirilmeye
ceğioe dair Atli tarahodao yapı· 
lan beyanat parlimento mahfel· 
!erinde memnuııuiyetle karşılan

mıştır. HükOmetio Raıyaya yar• 
dım içia elinden ıreleni yapmak• 
ta olduiuou mebuslar tamamiyle 
müdrik bulunuyorlar. Ruıyaya 

yardım meıeleıinin müzakeresin· 
den biç bir ameli fayda buıl 
olmayacağına dair aalı &'Ünü Çör
çilia yaptığı beyanatı Atli'oio 
ıözleri kuvetlendirmiştir. 

Çok yazık ki aziz arkadaşımız memleketin irfan hayatına, güzel, 
kalemiyle bu ağır yarayı açaolardandır; hatti yalnız açanlardan değil 
o yarannın kapanması için onu yine o ırüzel kalemiyle daima knrcalı• 
yanlardandır. 

Adaptasyon romanlarl 
Edebiyatımızı kısır bırakan; milli ve telif eserleri rağbetten düşü· 

ren ıyı, kötü kendi fikirlerinin mahsulünü ortaya koyup kendilerine 
edebi bir mevki temin etmek istiyen gençlerimizin günlerce çalışarak 
meydana çıkarnıkları eserlerinin matbuat pazarında mezat malı fiyatına 
bile sürülmemelerine sebep olan adaptasyon romanlar! 

Bunları terviç eden muharrirler, ( Va - NO ) da dahil olduğu 
halde onlardan hiç bir münasebetle bahsetmemelidir. Çünkü adaptasyo• 
nuo bizde yapılan şekli apaçık ( aşirementuni ) dir. 

Alfred, Abmede; Fanoi, Fatmaya tahvil edilir; hatta ecnebi müellif 
kazara Cemille ve Suzanna isimlerini kullanıta 1 onları da Kimil ve su· 
zan şeklinde alıvermek ortaya hiç bir zahmete katlanmadan bir eser 
atmağa kafidir. 

Bu itibarla milli düşüncelerimize, adetlerimize ao'anelerimize uyıruo 
telif eserler ıritıride nadirleşiyor: boş on sene sonra ne yerli bir ro· 
man ne de onu yazacak edip ve muharrir kalacak. 

( Jeneviyev'in para çantası ), ( Nermin'in bohçası ) ; ( Madleoio 
aşkı ) ; ( Macideoin sevdası ) şekline girmekle eserin muhteviyatı Ja 
ihtida etmiş sayılmaz; o « kırk yıllık Yanidir; Kini olamaz! » Y aloız 
bu, ni.kiline zahmetsizce para kazandırır. 

Gençler nafile çırpıomasınlarl 
Adaptasyon eserlerle uğraşmalarına imk&n yoktur. Bütün müstab· 

zarat, adaptasyoncuların hemen ellerinin altındadır. Aşk mı? Sergüzeşt 
mi? Seyahat mı ? Zabıta mı? Ne çeşit roman iıterseoiz bir haftada 
hazırdır. 

Kapri adasında ıreçen bir vaka Büyükadada neden olmasın? Onlar 
için kürenin altında değişen bir şey yoktur .. Yalnız şahısların iıimlerio· 
don başka ... 
Ben edebiyatımızı bu bal~ koyanların içinde Vi. · NO ıribi değerli bir 
edibi ırörmek istemezdim. Çünkü o telif bir eser ya%&cak veludiyetten 
mahrum bir adam d .. ği!dir ve beni acındıran nokta da budur. 

•• • 
Uzentilik 

1 
y a z a n 1 Güzel bi~ icadı 

alıp beoısemek 
VA- NO başka, üzentilik 

yine başkaııır. Ve bu ikinci hal 
kadar sakil ve biçare şey de ki· 
inatta nadir bulunsa gerektir. 

Şairin dediii gibi: 
Taklidi zağ kebki hıramanı 

güldürür 1 
No kadar güldürse elbet hak· 

kıdır. 

Müslümanlıkta, hıristiyanı tak· 
lit etmek küfür sayılırdı. Gerçi 
ıoo sıralarda bu iş yanlış anlaşıl· 
dı, ifrata varıldı. Şark alemi, inat 
yüzünden gaıp icadı. Bir çok nimet· 

lerden makrom kaldı. Halbuki ha· 
dis var: "Çınde bile olsa ilmi ali» 
diye. Tek mukallitlik olmasın mak 
ıadilo, şarkın ırarp ilminden dahi 
bir vakitler vazgeçmiş olması ger
çi hızin fakat hayli vakur bir 
haldir. 

Doğru : Eskiden ifrata gidil· 
mişti. Kabul etmeli ki, şimdi de 
tefrite düşüyoruz. Uzun müddet 
aramızda bulunmayıp da memlek•· 
le dönenlerin, bu bal, daha şid· 
detle dikkatine çarpıyor. 

Geçen gün Bükr~ş sefirimiz 
B. Hamdullah Suphi, Türkiyeye 
her ırelişinde zevkini rencide eden 
üzentilıklorimizden şikayet edi· 
yordu. 

« - Etrafıma bakıyorum. Say· 
fiye binalarının kapılarında Villa 
Filinca, Villa Falancı... Mütevazi 
köşkler olmaia tenezzül etmemiş· 
lor ... En idi oteler birer palas ke
silmiş ... " 

Ve devam edelim: 

Fatmalar Fifi olmak frenga-
0.•liiini ıröıtermiş. Şahsımızı, ev
latlarımızı, evimizi, hatta radyoda 
kon~şuşumuzu, kış kalışımızı, pi
po ,ıçişimizi, « ne buyurdunuz? » 
d~'.k~n başımızı uzatışımızı, palto 
ırıyışımizi ne derece logilize ben· 
zotirsek k ı· · d . 
ıreliyor. 

ey ımız o erece yerıne 

D· r ıye ım ki, bunda pek okadar 
mahzur yok z· ·11· b' 
b 1 

• ıra mı ı şuura sa ıp 
n unmuyoruz· b 1· d . ·ı d , u nes ın erı se 

l' ~. ~eleceiin mensupları, Türk ben· 
ıırıoı nefislerinde ve muhitlerinde 
arayacaklar, bulamazlarsa ilıya ede· 
ceklerdir. 

Er ıreç anlıyacaklardır ki ilı· 
~ itibarile ve iacellk DO~llll· 

[ Tan'dan J 
dan, bir lstanbul çelebisi bir Lood· 
ra centilmeninden a!IJa aşağ'ı dej'il· 
dir. Yirmi sekiz Mehmed çelebi 
ve diğer sefirler, cibilli ve kiıbi 
Türk zarafetinde Parisi hayran 
bırakmışlar ... isyan eden Erzurum· 
dan, zaptedilen Revan'dvn esir ge· 
tirilmiş Türk beylerinin lstanbulda 
moda yarattıklarına da tarih kitap· 
larında raslıyacaklardır. 

Türkün üzenti olmağa biç de 
ihtiyacı olmadığını kavrıyacaklar; 
kendi tarihimizden, kendi benliği
mizden kendi üslObumuzu çıkara
bileceklerdir. 

Beynelmilel kadro içinde bir 
loırilizio bir ltalyaodan ayrıldığı 
kadar, bir Türk de, evi ile, ter· 
biye•iyle, kıyafetiyle herkoıten ay• 
rı olabilir, olmalıdır da. 

Ne yazık ki, üzentilik bizi asıl 
• milliyetin en bellibaşlı istinatıtii 
hı olan . lisan işinde fena yola so· 
kuyor ve onun tamiri güçtür: 

Arabın ve F ars'ın tesirinden 
ha kurtulduk, ha kurtuluyoruz der· 
kon, bu sefer de, yerli yersiz !renk 
üzeotilığil .. Niçin randıman demeli? 
Eleman demelı? Gri demeli? Loj
man demeli .. , Bunları o eski beğen· 
mediiimiz mutaassıp mürtecilerin 
gözü dönmüş hiddetiyle, milli na
musumuza, kavmi haysiyetimize 
tecavüz edilmiş ıtibi, s~nki bu söz
ler küfürmüş gibi reddetmeliyiz. 
Alışkanlık neticesi kalemimizin UCU· 

na «raodman» gelse de çizip eve· 
rim> yazmalıyız. Türkçe itli. «kur
ıuoi» sözü dururken Pariı simsarı 
terzilerin tesiri altında kalarak 
•Gri» dememeliyiz. 

Şu üzeotilikten kurtulmak için, 
insanlık ailesinin umumi ahengini 
bozmadan yüzde yüz Türk kalmak 
için ne lazımsa hepsini yapmalıyız. 
Her harek•timizde, her sözümüzde 
bııou akıldan çıkarmamalıyız. 

( Aktam'dao] 

• Değişen tezler 
karşısında 

Y A Z A N 1 Sade dünyanın 
manzarası de· 

N A D i R ğil, harbe Se• 
N A D 1 bep olan bil· 

yük davaların temelleri bile şu ıkı 
sene içinde ne kadar değişti. 

1939 eylOlüode Almanya, bak
aızlıklarıo tamiri için çalıştığıııı 
illa eclerkeıı, lorilt.r•1 mazlGm 

milletlerin hakkını korumak endi
şesiyle sili.ha aarıldığını ileri sürü. 
yordu. 

Bugün, davalar ayni şiddetle 
hali. çarpıştıkları halde, onlara te. 
mel olan esas iddialar ortadan 
kalkmışa beozivor. Almanyanın 
- hiç olmazsa kendi hesabına _ 
tamir edeceği hiç bir haksızlık 
kalmamıştır. Esasen ren kıyıların. 
da şimdi yalnız yeni nizamdan bah 
sediliyor. Güdülen fikir şudur: 

- Avrupa taşkın, nufusile 
' ileri sanayiile ve dünyaya yol gös. 

teren ileri kültürile bugünkü (da 
ha doğrusu dünkü ) köhnb siyasi 
ve iktisadi sistem altında yaşaya
maz. 

iddiaya göre dünya nimetleri 
daha ziyade Avrupa dışı ( ekstra 
- kontinental ) birkaç devletin 
elinde kAlamaz. Boalar İcab eder. 
se cebren alınacak ve kıt'a, o ke 
sil oufusile, kendi ekonomik büo. 
yeıine uygun bir diıipline kavuş 
turulacaktır. 

Muhtelif cephelerde Alman 
muvaffakiyetleri çoğaldılıça her 

defasında daha yüksek bir sesle or
taya çıkan bu iddia karşısında 
lngiltere, Çörçilin son outkund~ 
da gördüğümüz gibi, Öte i millet· 
)erden ziyade gittikçe kendi mü. 
dafaasıoa ehemmiyet verıyor ırö 
riiDüyor. 

Ya mazlum milletlerin hakkı? 
. iki senedenberi üstüste yığılan 

hadıseler, muhabirleri sarsan can 
kayğusunun da zorile bu tezi mo. 
dadan düşürecek gib 1 

Harbin daha başlangıcında 
~~manya, bakik.aten birçok yerleri 
çıg-nern•~ veya •ı8"al etmişti, Falr:at 
bund~n üç buçuk ay evvoJ gene 
Almanya, vaktile çiğ'oediği veya 
işğal etliği milletleıin çoğunu pe· 
şine takarak Rusyaya karşı bir 
Avrupa harbi açtı. 1 ki sene evvel 
( mazlQm mill<tler ) hukukundan 
kolaylıkla bahsedebilen demokra· 
siler bu vazi vet karşısında ayni 
tezi aybi enerji ile haykıramıyor. 
!ar art k. 

Üstelik solar da k•ndilerioce 
haklı bazı strat•ji eodişelorile ha· 
reket ederek birtakım yerleri İ~· 
ıral etmedıler mi? 

Evet, harb günden güne in· 
kişaf ederken, milletlori tutuşturan 
davaların zahiri temelleri de yı· 
kılıyor. 

Haksızlık yok, mazlOm millet 
yok, sadece karşılıklı çarpışan 
kuvvetler var. 

[ Cumhurl1et'teo) 

Karadağlı çeteciler cenubi 
Sırbi•tanda Metoviya'ya, Hersek'e 
ve Adiryatik denizi kenarında 
olan çevreye girmişlerdir. Çete. 
ciler, ltalyaoların Sırp ş•hir ve 
ka•abalarını yakmak suretile yap 
tıkları tedhişe rağmen kahraman
ca mücadeleye devam ediyorlar. 
Fakat bir çok kim•eler de kur
şuna dizilmektedir. 

Belgrırd civarında bıılunan 
Kara Burun ve Banyica mezar 
likları yüzlercesi birden idam 
edilen maıum Sırplıların mezar 

larile doludur. 

Do•tor Klodyus'un 
Sofya'da temasları 

Sofya 16 [a. a.) - s~ıya'da 

bulunduğa sırada Alman devlet 

nazırı Doktor Klodyus, Bulgar Ha

riciy" nazırı Bay Popof'u ziyaret 
etmiftir. 

lrı"'.aK v lMI 
17 Birinciteırin 1941 
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vip etti 

Vaşioğton 16 (a,a.) - Mümeı· 
ıiller meclisinin hariciye encümeni. 
bitaraflık kanonanda Amerikan ti· 
caret gemilerinin ıilihlaodırılmasıoı 
yasak eder hükümlerin kaldırımau 
teklifini IA!vip eylemiştir. 

Mebuslar meclisinin ali.kadar 
encümeni, ticaret gemilerinin ıilih
laodırılmuı hakkındaki men kara· 

rının kaldırılmA!ına ait kanun pro· 
j•sioin müstactliyet nsuliyle parla· 
mentoda görülmesini kararlaştırmış· 
tır. 

Amerika Bahriye Nazırı Albay 

Knoks bu hususta şunları söyle· 
m;ştir: 

« - Kanun projeıl kabul edi· 

lir edilmez, bahriye. siliblarla tec

biz olunmak üzere limanlara ırel· 

dikleri zaman ıremilere top ve top· 

çu ekipleri yerleştirecektir. 

Gemileri ıiliblandırmak üzere 

bize yetişecek kadar top verilece• 

ğine şimdi kaoiiz. Ticaret gemile
rinin ıiliblandırılm&!t bu gemileri 
bava korsanlarına ve denizaltdara 

karşı korumak için te•irleri bir ted 
birdir. loırilizler bu harpte şunu 
teshil edebilmişlerdir ki silahlı in· 

giliz ticaret gemileri çok mikdarda 
Alman tayyaresi düşürmüştür. 

Husaıi bir karara göre bu ka· 
nun pı·oje•i bueOokü toplantı eı· 

oanında ve bundan sonra cuma 

ırünü de yalnız bir saat ırörüşüle
cektir. 

Meclistelri parti reisleri pro. 

jenin cuma ırüoü kabul edileceğini 
tahmin etmektedir. 

Nevyork, 16 (a.a.) _ Vaşioır

ton'dan ırelen bir habere göre, 

Amerika ordusu ırenelkurmay reisi 
general Mare4al, parlimeotoouıı 

ö :lünç verme ve kiralama kanunu· 
oun tadilini tetltik etmekte olan 
tili encümeninde şu beyanatta bu. 
bulunmuştur. 

« - Alman tecbizatı şiddetli 
muharebeler yüzünden ıüratle tü· 
kenmektedir, Almanlar Moıkovaya 
doğru yapılan ilerlemelerinde çok 

lnıriliz parlamentosu ~bi in• 
ıriliz halkı da Raıya durumuoaıı 
ıreçirmekte olJuğu safhaları bü
yük bir endişeyle takip etmekte· 
dir. Fakat ayni zamanda şu kana· 
at te kuvetleaiyor ki, bükOmet, 
durumu ve bundan doian ırüç· 
lükleri tamamiyle takdir ediyor 
ve müttefikine yardım için elinden 
ıreleoi yapıyor. 

lngilizler Almanların ken• 
delerine döneceğinden kor· 

kmıgorltJI' 
Londra, 16 ( a. a. ) - Eier 

Londralılar Ruı harbinin fena 
gidişinden müteessir bulunuyor· 
lana bunun ıebebi Almanların 

Rusyadao kurtnldnktan ıonra 
lnıriltereye karşı dönecekleri kor· 
kusu değil, Müşterek düşman olan 
Hitlerciliğe ümitsiz karşı duran 
millete samimi ve kardeşce tosa· 
oüd korkoso olamaz. loıriltere 
bu ltudrete daha evvel de karşı 
koymuştur. Rosyada olup biteoler 
lngilizleri bedbioliİİ'e ıevkedecek 
veya maneviyatlarını kıracak 
mahiveıte katiyen deiild•r. 

Bnodan 6 ay evvel Ruıyanın 
da Hitlere boyun •imesinden 
korkulabilirdi. H.ılboki baırnn 
loıriliz milleti Rus milletinin ıo-

1 
ouna kadar Hvaşa devam edece
.iin• k•nidir. 

'-, Bu 
ıece Nöbetci eczane 

Fuat Eczanesi 
( Y enipostahane yanında) 

ha•p malzemesi kaybettikleriod~n 

bu ilerleme kendilerine çok paba• 

lıya malolmaktadır.> 

1 

Amerikan ord0ta ırene'kurmay 

başkanı ıreneral Mareıal dün demi,• 
tir ki: 

c - Bu harp bitmeien önce, 

bir Amerikan ihraç kuvveti Avra

pada barekete ırçecektir.> 

Camdan motör, kömürden çizme! l 
's~==0=0:,i::=m=a~d~d:e~le:r=ö;,y~l:e=d;,a~l~b~u=d~a~k=,sa:i:ldf.ı~k~it~.~h~.e.;rl::~l=a:sı:n~d:a:n~t:u:tu::==d:======.:==~.============================:::::~::::::::::::::::::::.ıl~ . . b b' mevzun eşu 1 

1 
° •, manıvela sapma kadar ak· bırakabiliriz Zürib serıriıioin en mabt~şem dai. 

bırı başlı aşına ır yazı ~ ır• en ve ırelmiyeo. her çeşit metaı orada · h b • • 
1 

b ütten yıpılan ırormek mümku"o, resı, iç şüp e yok ki' kömürden iıtib1&! edi-
edecek hale geldı Bınaena ey • s b .. ,. . • d Züri sergısın- • len auo'i maddelerin teşhir edildiği dairedir. 
sun ı yünden sonra, buıun e. 1 deki ersatzlardan bahsetmek yersiz say0ı "'d82• T b Burada ne yok ki ve modern telrnik, toprak Taht d ı a tadan yapılmış, lsviçredeki Alman Ticaret ası a an yapı • . altındaki kömürden ne çıkarmllmış kil O, taş 

h 
lan eşyayı makıne dişlileri 

mün asıran sun'i maddelerle yapı v ·ı mış mak" d' kadar katı, kirli yeraltı mahsalil, bilkimya .. ı 
teşhir için, Zürihte bir serıri açmtf• aktı • IRB iŞ· var. Hiç gürültü 
hususi çeliklerden yapılan eşyanın ·!·~ide d~- 1 i 1 e r i etmeden dönüyor. yailı maddeler haline ırelmiş; sabon olmuş oto-
mirden yapılmış nevileri, bakır ve pırınÇ yerı- Gene, tazyik edil· mobil olmuş çizme olmuş "'kınçnklü pardeıü olmaf. 

ne çinko halitasından mamul saat . ~işlileri gi· miş tahtadan kapı kilıtleri. Fıltreler salibet ve Kömürden doğan buna isimli bu nevzatla 
bi ulak telek eşya, bu ersatz sergısının çerez· kullanış bakımından, demirden farkıız. maddei kaime adı vermek, batta doirn olmaz; 
(eri kabilinden kalıyor. Asıl mühim maddei ka- Sonra, sıra cam mamülita ıreliyor A . zira, dünyayı tabii kauçuktan müstatni kılacak 
imeler, hakiki birer yenilik olarak vücude ıre· kada, k bay~ut11uğuo alıp yürüdüiü,devi;de :::~. derecede onun bütün evaafıoı haiz. Tam m&-

tirilen mamulitta. !~ ~~ an "'ı~taz nbevıden camın daha büyük oasili yepyeni bir iptidai madde. 

• 
o çu e mamu a ını arada görüyoruz. S 

B d 
üt yünü, zürih ser~sinden bir kere daha 

~ 
Zürib serırisiode, . a cam an yapılan tayyarelere mahsus 

Sun'f 
yazı 

reçineden mesela bir yazı pılot k~ma.r~lar~ tam maoasile şeffaf birer kal· karşımıza çıkıyor. Fakat bu defa, inekten bile 
kan vazıfefını gorüyor. değil, odundan çıkarılmış. Müteba1ıılar, yaktD 

makinesi makinesi ırörüyo· Gene kırılmaz camdan mamul sofra ve 
ruz. Gövdesi ve mutfak takımları, cam şubesinin yeniliklerin- bir ırelecekte, koyun yününü tahtından indir•· 

ne demirden, ne çelikten, hat- den. cek olan aaıl rakibin odun yünü oldoio iddia· 
esaslı parçaları 
ta oe de çinko d ki d 

Maamafib, bütün bunlar, o kısmı •aheseri ıındadırlar. inek sütüne muhtaç ı'ıtı'kbal n··•il· 
ve emsali ayanı ıca ma en- • ~ 
sun'i reçineden. Demir kadar olan cam>lan mamul altı silindirli motörün ya. !erine suo'i tedariki içi;-;~ - h;İi.;;rlıD•ifl 

(erden; sadece, 
sailam, fakat 
makinesi. 

son derece hafif bir yazı nında birer oyuncak gibi kalıyor. Borusundan müsaid katı bir madde aramak külleti kalmıya• 
dinamosuna bedeninden yağ tulumbasıııa kadar, caksa, bu iddia, ırüzel bir müjde. 

Aslına her cibetçe faik bir ersatz. Ayni reçi-
neye, gözü aldatacak kadar mükemmel bir tak· 
lidle, kehribar, mermer, abanoz, fildişi manza· 
rası verilerelı., çesid çeşid daha başka eşya yapıl· 
makta. 

Serırid•, ersatz mamulit, ufaklardan bar 
layıp büyüklere, daha doğrum basitlerden ina· 
oılmıyacak derecede mühimler• doiru &'iden 
tadricl bir tasnif ıistemile ııralanmış. Mahiye• 
ti meçhul, kırmızımtırak bir kürek toza, yllı 
toııluk bir pre16 altına 11kıthrınca, ılrara tab-

ber taralı şef af camdan bir motör. Serginin bu kısmında da odun, eldiven olmq, 
Bazan bir fiske ile darmadağın olan ca· kostüm olmoş palto, çorap, fanili oJ,,.ut- Sun,i 

mın, dokundoiu yeri daİİ'alacak kadar Jemir· köseleden kunduralarla, tazyik edilmİf katıl· 
leşebilmesi, fennin mucizeler yarattığı bu de· dan ev eşyasıyle ayai dairede teşhir e~D "'!· 

· d b'l h t d kt • k im · k• ed b'ır ıoce 1 ık vır e ı e ayre ayan ırma an ırerı a ı· ua yüoil, aslını tamamen ıo ar en 
yor. • v• ırüzellik arzediyor. ipek ıribi par~k. ye ra· 

mnşak elfal, ioıan o&"luoua, baaan ıabıatı ;eri-

~ö U d b 
Likin, camdan mO• de bırakdıiıoa en canlı mini. 

ffi r en Sa Un, törü bile aerırioio Ertatz'ı bat tacı etmei• b.aılıyan m...ı.ra t•lı 

P
ardesU ikıoci dereced• oık barbdeu onar•, .. ıı madde!• ı.ı.. blllblt11ı1 

yecıiliı.Jerl arumda 11Dt1tlllHCak ribldlr. 
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" · T l • ·~ haıikalarını .. Ve en göz kamaş ıran eserlerinı · op ayan : 
• • 

Na pal yon 
ilerlerken 

(Baştarafı ikincide) 
~ - ~ 
~ ~ 
r:ı ALSARAY SINEMASI :, defa Rostopşin şiddet• başvurdu. 
':, { Ş1yiı çıkaraolara korkunç cezalar 

t; ,- tertibine başladı. Kendilerinden 
::; _... - - • d . 
~·l • :; şüphelendiği için, Mosk•>Va a ış 
• - .. - ...:.~ ııı:e•~ • b ·:· ı•ı 5"~ ~· +' güç sahibi olan altmış ya ancıyı 
·:' ,~ tevkif ettirdi ve bunları Sibir~a'ya 
t BUGON 2,30 Matinasından itibaren ~ doğru sürdü. Halk arasında bır ya· 

:' En Müessir ve Hissi Bir Film Sunuyor... ! bancı düımenlığı bış gösterdi. 
" ' Ruscadan başka bir dl konuşamayan 

:. • .................. ı.:.!AAAAA.&..A.&.• • kötü aözle bakıyorlard•. Bu badi· 

::i r.ı KALP sızı LARI r.ı . seler 1812 yılının Ey:ili başlarında 
~l • olup bitiy >rdu 
$ .,, ...... ,, .. ,:.:,,,,, .. , .. ,. ! Bu arada Moskova posta mü· 

;ı BAŞ ROLDE: ı·:ı' dürü, gizlice eline gtçirdiği bir Al· 

.~.ı ".JJ Korole Lombard: Kay Francıs: Cary Grant "'OJ.l:. man ırazotesinde n•şred;Jeo Nopol· 
,1 • eyn'un beyannamesini Rusçaya ter 

.:! Tarafından yaratılan mev6imin en güzel aşk ve güz~llık !:' eüme ettirdiğinden, S birya'ya •ü· 

.:,:,',ı f .. ı [l M ı ,:,ı rülmüş, tercümeyi yapan da zioda· ! na atılmııtı. Bütün şiddet tedbir-

::~ Filme ilô.oeten: Heyecan, macera filmi. OLUM SELi. ? !erine rağmen asılıadeleri Moıko . 

ra, Kutu•of ordu;iyle b:rlikto Moı
kova üzerine çekiliyordu. Ayın 12 
ılo~e on binlerce varalı, bir •el 
halinde M-ıskova';a akmıya baş · 
ladı. 

Halk Kutusof'un, lc•ndi ardın
da gelen N JP >leon orduiunon önüu
do çekıLne'-t• olduğunu ve Rosto
pjini yanına çağırdığını h•ber al
ınıştı. P•nik azdıkça azmıştı. Ş•h· 1 
ri yakmak için G ner> 1 Kutusoi't.n 
son emirleri a1mııı.~ üz~re Mosl· o 
va' dan ayrılan Rostopşin, halka, 
elire hor ne geçerse, dü;mana kar
şı silah diye kullanmasır.ı tavsiye 

ediyordu. 

14 Ey!OI ıabahı, saat doku7a 

doğru Kutusol Moskova' Jan çeki 

kilip giderken, Ro•lopşio'io knodak 

çıları, H >llandalı Snid'in aylard.ın 

beri huırlandığı yüz binlerce yan· 

ırıo fiş• ğini, turlü türlü kundakları 

şehri büyük ve küçük ne kadar 

yapm varsa heps:oe yerleşti•mişli. 

Kutu•ol'un arkasından gelen No-

poleon, yanan bir Mo>kova ile kar

şılaşmıştı. 
•
1
'•: DiKKAT· N •~··•l• ~.-ltnkla•ı""' al~ı·m•H• istic•l .~inİ7, :! va'da alıkoymak kabil almamış!; 
~:ı '. - .~ 1 d -., .' :~ vakit ve h llleri yerinde olan ar a Bul'\Un üzerinden bugün yuz 

ı~.· ~PEK YAKINDA~ .,,,. ~PEK YAl<INOA ~ •'.~ o1anrldaıı.la beraber şebirdeo ayrılmış· 'yirmi dokuz yıl geçli. Gece ordu 
~] - .,..... ~ ıı lar Moskova üzerine yürüyor; bu 
1 1 7 Eylillde cereyan eden Boro· sefer d3 Moskova'da bir Rostop 

'j '.3 Ü Y Ü ~{ 1f' Ü ıR ~{ !f j l itil ! dino meydan muharebesinden son şin var mı, bilmiyoruz. 

; ~ KIVIRCIK PAŞA - ~ı . ~ ___ ,~~~-çm-. f~ §JJJllll:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııı:ınııııııııı:ıııııııııııı:ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııı;ııı~ 
fıi:•~...a...!'.. ....... -.-. ~-.-.-.-.--.-·-~-~·-=..:~· .. --.-..~ ~.~ •.•..•.• " •. ~· ••. -· •• :!ij = ~ 

T 
· ş BAN KASI DiJnya vaziyetin~n gUçlüklerine rağ.,.,en son - -

8 
1 -- on seneden berı yaratılan filmlerden daha 

g U z e 1 ı e r i n i bir a r a y a toplayan 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

= • -, 

17 Binciteşrin 1941 

ASRİ SİNEMA'DA 
Suflare BU AKŞAM SufJare 
8,30 8,30 

FLORENCE RICE ve ALAN MARS HALL'ın temsili 

..ce 4. Aşık kalb... 4. Aşk çiçeği • ..,.. 

Beyaz Hemşire 
lLAVETEN: BUK ]ÜNES'in en heyecanlı film 

t HiNT KAHRAMANI t 
Bugün gündüz matinada son defa 

::ı MARIA ANTUV ANET 1 :: 
DiKKAT: Hergün gündüz iki otuz matinası vardır. 

Bugün gündüz 2,30 da 2: film birden 

1- BEY AZ HEMŞİRE 
2- HiNT HRAM NI 

• iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

1 - E.tlıiye er ve efradına diktirilecek 21 takım kışlık tlbısenin 
kumaş ve dıkişl müteahhidine ait olm.1k üzere •çık el.s'ltmeye kor ul 
muıtur. 

2 - Beh•r takın elbisenin muhammen bedeli ~irmi yedi liradır. 

3 - Mu•akkat teminat 28.50 liradır. 

4 - 1 ıalo.i ikinci tqrinin 4 inci salı günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacacaktır. 

5 - Ş>rtn1me ve kumaş numunesi belediye yazı işleri kaleminde 
dir. l;teyenler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat mak
buzlarile belediye encümeı""'ne müracaatları ilin olunur. 

17 - 21 - 26 - 31 1339 
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7SO 
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" 

2000. 
3000. Bugün 2,3ıJ motinasından itibaren iki büyük filmle =ım----------------• 

=3 1941 - 1942 - SiNEMA mevsimine başlıyor === _
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____ 111!! 
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2000. 
Dünyaya aılcı öğreten ... Ô:nrüne {eyecan kattıran, .. Biitün kalplerin H O R O Z O~ L U 

= hülyasıoı veren .CH•p gönüllerin auusonu yaşatan• Çılg nlık filmi = \:il = = 
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nız para blriktlrmlf ye faiz almış olmaz, aynı = = i t a b e v i n e ıremanda talllnizl de deneml• olursunuz. 377 Baş roltl:::::::;~:·;::· .. "a:,; Gıant'ın ' 

ıııam-·İ·m-·r·;;·L-o_k_a_n_t_a_s_ı __ I!! ~ A:~~·::::.:::~1~.:· .:.::. .. ;;::·~.. il ~ ko~! ~.~t~eı 1~ı~!ı.~~1 ~~ 
ı~ = İNTİKAM PEŞİND_E _- il çeşit O~u~ ıı:a~eamkessinıi nkıitzabevimizde 

Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

·ı l k f 1ı.10941 Cumntesi gününden = 08 - Adres Ad H I mren Q an ası iıibaren bütün Konforiyle öğle Bat Rolde: B BAKER . : ana OrOzog" U 
ve alışam yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine = d b' k = ar eş er k•t b . Hareket ve merakla dolu bir fi.mde ayni K d J Ll = zaman a ır aş mevzuu bulacaksınız. • 1 a evı 
arzeder. ;;;;; • = 

Adana Beledıye caddesinde Telefon : 113 Pek Yakında ~· ..... 1 SPANYOLITA ~ ...... 

~~~13~09~~~~~~~--------- ~ıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:ııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııliW Kızılay cemiyeti as ke rl erim ize kışı ık hedi-
• Yü~!.~~p~unu ve 1 1 ye almağa başladı, kahraman askerlerimize 5. inci Mıntaka Etib

ba İdare Heyetinden: 
Odamızın İdare Heyeti 

ve haysiy~t divanı asli ve 

yedek azaları intihabı 20 -
ı O • 911 pazarte~i 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 ey pu· 

sulalarını göndererek intiha· 

ba iştirak etmeleri rica olu· 

nur. 

15- 17- 18- 19 1326 

iLAN 
Adananın Durmuş F4k.ı mahal· 

l~•inde 96 cı s .' k•l.ta 11 numaralı 
h•neyi 942 •ene.inde y•nıledim. 
P.rasını 2 nci not<re p•şin olarak 
)atırdıır; ev sahib nio noterdea 
lab:ail ctme§İnİ ilirı ederim. 

B-ıkıieuns .ni O<ulu öğret· 
meoi Teblıle Altan 

1335 

Zayi teskere 
A•kPı/ık teı hı• ı~skoremi zayi 

ettim. Yenısini alaca~ımdan ıskı 
sinin hü4mÜ olmadığını ilin ede· 

ıim. 
Ad1nının Ağa Mehm•t 
mahall•sinden Ati oğlu 

316 dvğum!u H ıcı l;a. 
1~34 

yüks•k ehliye•n•meliler 2~110 941 Saatçı Vehbi Çömelek kışlık Hediye hazırlayalım. 
güoü yedelc sı bay okuluna s•Yk K 

d 1 ki 
' 1 2~ 9 Saat Kulesi ar•ısında Adanamız g•ç•n yıl kahr k 1 ' . . • •ece erın tn ./ lOf 41 günü T aman as er erımız ıçin 60 bin parça kışlılc 

ki 
· · hediye vererek yurd · · d ·ı . , 

sev eı 11e aıt muamolelcı i yapıl- N k . ıçın e en ı erı der eceyı bulmuştu. Bu yılın kışı da 

mak ü•ere ~u'>rye müracaatları Zenit, Arlan, omeoa, e er, Hislon gelmış çatmıştır. Hududlarımızı bekliyen kahraman yavrularımızı amaıı. 
ili'l olunur. I' k 

M d 1 S ti 
1 1 

sız. za ım ışın soğuklard•n muhafaza için bu sene de kışlık hediyele 

Kadın Ve Erkek son o e aa enmız rimizi tez elden huırlıyarak cemiyetimize verilıne•ini sayın yıırddaşları 
ınızdan beklemekteyiz. 

Yedekleriyle Beraber mevcüttur Her Kızılay Cemiyeti Seyhan Merkezi 

.. Alın•cak ~eni eşya şu>lardır: Pamuklu hırka, don, gömluk, çorab, 
yun, ku.,aş. yun kazak, yün eldiven ve yün başlık. 1337 

Adana atıcılık ve av
cılık kulübü başkan
lığından ı 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 
=---------------------------------~~~~~~~~~~ı.-~~~~~~~-----·-----=,'I Mal~tya bez ve iplik Bayan şapka salonu Bu ayır 11. inci Cumartesi gü 

nü yapılacağını ilin eti ğ:miz yıl· 
lılc koogra..,ız ekseriyet olmamısı 

dolayısile 18: 101 941 tarihine mü· 
saı:lil Cumaı t.si güı U saat 20 ye 
talile ed lıniş oldugondan kulüpte 
kayıtlı azoların muayyt::n gün ve 

saatte Red•n torbiyesi bölgo bina· 
ıına gelmeleri ilin o!unur. 
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.... ,. .. ,. . ,. .. ,, .. ,... ...... 
~ Satılık 1 

Çiftlik 
Yenice f~taEycrı:ı:a ya~ 

rım saat mesafede Topçu f 

l 
köyünde Çiftlik binasiyle 

birlikte 2500 dönüm mık. 
darında bir Çıfılik satılıktır. 

J Taliplerin idare evimize mü 

ı racaatları ilan olunur. 

............. ıl"•••· .. •••• 

1 s TAN Bu L o AN GELEN f abrıkası T 1 A. Ş. FAHRETTIN ATAMER mev. 

D r. M AR Ko 1 K 1• z Adana mensucat f ah- ~~;~e:i7:ri::~:!~riy~~r ::ı:~r:: 

Birinci Teşrinden 
Eczahanesi üstündeki 

ilan eder 

itibaren hastalarını her gün Toros 

binada kabul ve tedavi edeceğini 
1299 

~----------------~ Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 

tır. 1271 1-15 

• 

rl. kasın dan •• mıştır. Ayrıca her türlü şapka lor. 

Malatya bez ve iplik fab· maları modellere göre değişilir. 

ADRES : Belediye 

caddesi singer maga. 

zası yanında No: 80 

rikaları T. A. Ş. Adana 

Mensucat fabrikasının itfaiye 

teşkılatı için şimdilik 30 li
ra ücretle ve bilahere liya 

katları görüldüğünde 35 lira 

aylık ücrete geçirilmek üze 1 
re bu işe elverişli 6 etfaiye &•*"'!!!•"-"·-·-·~~·~-..::·X•.A-•..1....4!..: 
eri alınacağından 25 ila 35 imtiyaz Sahibi : Cwit ORAL 

yaşlarında askerlikle alakası 

bulunmayan ve ehliyetleri 

bulunanların vesaiklerile bir

lıkte fabrika müdüriyetine 

müracaatları ilan olunur. 
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U Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROGLU 

Basıldığı yer : ( BUGÜN ) 

Matbaası - Adana 


