
Başmuharriri Cavit Oral "\ 
-~.-

CUMA R T ES I 

18 
ID•RE YElll ı Yool 
lıblıyon caddesi • Ad•n• 
Telefon 138 • Posta K. 48 -
•bone ı Yıllıtı t•. Altı 

Blvlnclte,rln .,ıı1ı 1 • • ,ııaı 125 Kr. 

Şehrimizde Otobüs 
seferlerine bugün 

başlanıyor 

- Yazuı 2.incide 1 9 4 1 ı lılo ,.;,;-;:,.,. ıı. 
Yıl 1 2 No, 350 kaml•ttorılır. 

F 1 yatı (5) K u r u • t u r SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAf,GÜNDELIK GAZETE 

Prens Kono11e 1 

Japonyada 

kabine 
değişikliği 
General Tojo yeni 
kabineyi .kurmaöa 
memur edildi 

Tokyo 17 ( a. a.) - Prenı 
Konoye kabinesi ı>fla etm "ş ve 
l'eneral T cıjo yeni kabineyi kur · 
mai• memur edilmiştir. 

L~nd•a 17 ( a. a. ) - R >yte
rin Utakşark meseleleri miitchaa 
ıısı ._ildirivor: 

Yeni J ·pon kabinesini kurma• 
;a memur edılmiş olan general 
T, jo, çc ktanberi J pon mutecaviz 
emperyal t partisinin en a!fşli li · 
d<rlerinden biri olarak tanınmalt· 
tadır. 

Tokyo 17 (a.•) - Bütün Tok· 
yo razeteleri kabin• dei:şrneıine 
eHı siyasette her hanri bir d•ii· 
şiklik d•i·I, f .kat sadece bir de· 
(işiklık olduiunu yumakta ve ay• 
ni •amanda J ponıa ile Amerika 
Biri• şilt devletleri ara•ındaki mü
u~erelerin pekaz mrnıntniyet ve 
ricl mahiyetıni de kaydetmelı.tedir
ler. 

Gaıetelrr, Alman-Rus harbi 
nin ~e Üçlü pakton da J•pOn •İ 
yııi hattıhare-k~tioin ti)'i11inde mil 

bım rol oynayaca&"ını yazıyorlar. 

lng'ltere'r• hava 
hücumları 

Londra 17 [•. a.) - Hava ve 
dahli Emniyet N.zırlarının h bl ti: 

811 gece az mıktarda düpıan 
tayyaresi lııgilterenin doru aabili 
ni biriki yerden aıını~lar ve mrm .. 
leket içiodeu lak mos•felerdo uç 
mqlardır. H ç bir bomba atılma· 

mıştır. Akıam üzeri g•Ç va~it av· 
cılarımız bir bomba tayyare.ini 
deoi&e düşürmüılerdir. 

BulCarlstanla Finl6ndıya 
arasında ticaret 

anlatması 
Solya 17 ( a,a ) - Bulıariı· 

tanla Fıolandı)& arasında bır tıca· 
ret anıaımall iıualaomışıır. llu 
anl•şıı.a laşlıca bu g>r tiııünü ıb· 
raC4llDl ve S üloz ılbali.unı alik.a· 
landırmal.taaır. 

Maçek &ÖZ hapsine 
a ı n d ı 

Zarrep 17 L4. a.J - Salihi
yetli m4k•aularddn öareııi . dırı ne 
röre, esc.i Hır"at f'Artııı t<c:i~i 
u .... ıor M.&çek, duımanl• temU& 
felea baıı k.ımseleı lo müoasebtl· 

lude buıunduiruııdao dulayı &Ö~ 
h•p•ıııe alınmıttır. 

Nahiye Müdürleri 
hakkında Proje 

Nahiye Müdürleri geni pro-
je ye göre 7 sınıfa ayrılıyor 

Aokara 17 [Husu•i Muhıbirimizden) - D•~ilve 
VeH ıeıi , N•hiye M idürlerinin tayinleri Ye çalıştırıl• 
maları hakkında bir kanun p•oj•ıi hazırlamııtır. p,o. 
· , e göre, N .biye Müdürleri Li•e me2uou, Orta 
~~kt•p ve bo derec• mektebi bitirmiş olaca~~a~ .' ı~. 
Bunların, açılacak imt•hanı kaıanmıı. ı•k•rhgıoı hı· 
tirmiş, 20 yaşını geçmi' olmaları, evli ~uluomal~rı, 
vilcudlarıoın sa(lam ·ve yordun her yerınde Nahıye 
Müdüılüiü yapalileceı.leri ni hm ı hhi hryet "poryla 

• • N h' M"d" 1"öüneahoan• 

ce~lerdi•. Kursta ehliyetleri taıtik olunanlar terfi 
edobilecekl.,dir. 

N4biye müdilrleri vekilli(in m•rk~z ve valilik 
kadrolarındaki diıitr memuriyetlerle hususi idare ve 
b 1 ~- l e • •ye •r"n kadrolarında 11ıaaılı memuriyetlere 
ve ooludan tokrar nahiye müdürlüıiüne nakil ve 
t.erli ınretile tayin edilobilecelı.lerdir. 

Proj•niıı ıııuv•kht madaeıiae göre, buıün Ve• 
klleı;. nıerkez ve Valiliklerin teşkilitıııda çalışan 
tııemıırlarla na•.iye müdürlu indtıı lise veya orta 
mektep meztau olupta sıhhi ,artları haiz ohıadıkla· 
rı ~alilik mer kezleriodeki hastahaneler 11hhi heyet. 
lerınce lastik edilenler d•hi kura ıöreceklrr ve kur• 
ıu b ''arı ile bitirenler bu kanundan ia•ilado edebi· 
le~eklerdir. Sı.J ve kurs proiramları D .. hıliye velı.l· 
lotıace Y•pıl •cak tır. 

isbat eylemeluı luımdır. a ıye u ur ı u. . 
lar 6 ıy bir ıt j görecekler, staj ı baııranlar hır yıl 
kurs ııöreceklerdır. 

N.hiye müdürleri ytni prrj• ile 7 sınıfa ıyrıl· 
maktadır. Maaşlar 20, 25, 30, 35, 40 .. 45· so._ 6~ 
liradır. 35 lira ve daha yukarı derecelerın her 1~1• 
sinde hizmetlerini biıirenler iki &)lık bir kurs ro·e· 

Londra 17 ( a. a.) - Bvg<in 
Moı~ova radyom. crpb•den aldı· 
irı ş •ı te'ralı okumuştur: 

Birliklerimiz, Almanların kov 
vetlerimizi çev"rmek için yıph(ı 
bütün t•ı• bbüslere yalnız muka: 
vemrt <lmekle kalmıyarak aynı 
zamanda karşı hücumlara da 1'"" 

çiyorlar. 

Moskova kt1pılarında 
Mo•kova l 7 ( a. a. ) - Prav• 

da gıt2etesinin ba1p muhabirine 
g '"re, hü·Om•t merkezi11io kapıla· 
rı da tahıid edilen Sovyeı lı.ıtaları 
Alman ilerlryişini bir parça yavaş 

latmışlır. 
Muhabir şöyle devam edi yor: 
Vıyazma'ııın bazı kuômlerinde 

S wyet kıtalarının düşmanı dur• 
durmasına rağmen bu yeri rde 
vaziyet gergi.1 bulunuyor. Pek çık 
ta.nlc. ve motörlO pİ!fade kıtaJarı 
harekete a-•çaıeklo Almanlar çok 
büyük bir •ayı üstüolüj'ü elde et· 

mi~lerdir. 

Jngiliı oskerf hegetl 
Lon~ra 17 (a • .) - Londra~a 

öğreoild~ioe göre, lr giliz askeri 
beyeıi, Sovyet makamlarının. t~lebi 
üzeri ıe M"skovayı terk•tmıştır. 

Londra 17 (a.a) - 1 ıııilterenin 
Moskova büıük e•çisi ve M sko: 
vadaki 1 riliı diph matık b•yetı 
5,vyot hü>.Omet merkezini teıkot• 
miş1ir. 

Odesa limanında batırılan 
03.ker yüklü Safiyet gemileıl 

Borlio 17 (• .. ) - Alınan teb
İiiri: Bir R,oıen ordu•u 16 lı•teş• 
rinde ÜJesa şehir ve limanını 
ıaptetmıştı r. Elde ediltn g•n m•t· 
ler heı. üı sayılaa:am ı ştır. ÜJtsa 
·ı dü•man en mühim eodüstıı mor• 
ıe • b" I 
kederınden ve en mühim ı• ır e· 
rındrn bu ini ve Kbrödt oııde rn 
büyuk limanını ı .. ybetmışt r. Oııe· 
ıa •çıl&.hırıoda c. ü~m1an k.ıtalarıyle 
yüıı.lil naM.lıye gemuerioe buyuk. 
muvaffa .. iye&1e hucum edılmi~tir. 

T .m ısab~tıerle ;;oooo ton.lato.uk 
6 t caret ıemİşİ batırumıştır. Baı 
lı.a 8 büyü~ V•pur agır h .. sara ui· 

ratılmıştır. 
Auk denizinde mağlOp edil. 

Sovyet -hükOmeti 
Kazana 
gitti 

Stalin, Mosko
vanın müdafaa
sını idare ediyor 
Rus hUk Qmet merkez1 
kapılarında Alman 

llarleri•I yava,ıatıldı 
mlı düşmanın takibine baslanm1shr. 
Dün ırDodfiz ve r ce Moakovaya 
kar'ı mQea·İr hava hücumları ya· 
pılmıştır. /ı. yrıca Leniog•ad da 
bombardıman • e.Jılmiştir. Bir kaç 
İngiliz tay ıaresi düo gece batı 
Almanya üzerine infı i~ ve yanrın 
bombaları almıştır. Bazı mahfiller• 
de themmiyetsiz basar vardır. Bir 
düşman tayyaresi düşürülmüıtür. 
Şoık c~phesinde Alman 

haua haıektilı 
Berlin 17 ( a.a. ) • - Alman 

hava kuvvetlerine m·n•up teıek· 
küller 16 ilkteırin güoü bü üıı 
crphe boyunca ıabra ta)yue mey 
danlarına münakale hatlarına ve 
Sovyet batarya ve sabra mevzile· 
rioe büyük muv•llakiyetle bücum· 
lar yapmışlardır. 

Cooup bölgesinde çok kısa 
bir ıamaoda yerde 15 tayyaresi 
tahrip edılmiştir. Tam ;,.betlerle 
bir mühimmat dtpo•u ve bır tay· 
yare meydanı da tıhrip edilm ı· 
tir. C<phenin merkez bölııesinde 

t ıek· pike bomburdıman t•yyare ' 
kültul ıı.übım demiryolu h•tıarını 
bombalamışlar ve dört hattı ıı.eı· 
mişlerdir. 

Bu hatlar üzerinde 18 tren 
edı. ın ııir. ve 4 i:.t••yon tahr p 

Bundan b,şka oaı.l.ye ~ollarına, 
sabra mevzilerine de hücumlar ya 
pılmış, 6 tank, 8 kamyon ve b r 
çok naklıye vos tası tahrip olun· 

muştur. 

L"nd•a 17 ( a.a ) - lorlliz 
diplomıtlarıoıo M •ılı:ovaian •yrı· 

lışları Loo~radı h ınii • teyid edil· 

me.,.iştir. Falı.at ukeıi bryetin ay• 

rıldı(ını Hlibiyetli kaynaklar bil· 
dirmektedir. 

Dıier ıayialara göre, Sovyet 

hü ' lflleti de da hı doiuda bir me r· 
keze S"ilmoktedir. ı 

Sovyet hüt021.:tile tabii ola• 
rak aıkı bir teması 'llohafaza ede. 
cek olan" diplom•t:lc beyellorin ay 
rıloşları, S ,vyet hariciye kom "ser· 

lij:hin Moskovıvı terketmere ha· 
zırland i nı vry ı şimdiJen trrk.t· 
miş buhındoio fikrini vermektedir. 

Hii <il met merkezinin taıınm \il içiıı 

verılecek lıarar her ıeyden evvel 

s~vyetlerin Hitlere ve laş:zm• kar 
•• mOc•deleye dev•• h•kkın ja~i 

e-jiJm•z ve ur .. ılmez azimlerini CD 

•çık bir şekilde iösterocelı.tir. 

Moıkova Alman kıtaları tara
fından tiddetli bir hücum;ı uira• 
maktadır. 

Sovget trbliği 
Moıkova 17 [a. a.] - Sovyet 

H •herler Bürosunun . öileyin neı· 
redilen teblır:: 

17 llkteırin S"•cesi kıtalarımız 
bü•üo cephe bo)unca düşmanla dö
vdşmüşlerdir. 

Muharebeler copb•nio batı İı· 
tikametindeki muhtelif kesimlerinde 
hi ıbassa şiddetli olmuştoır. 

Stolın Moskovo'nın müı/a. 
f aoswı idoıe edigor 
Nevyork 17 [a. ı.] - Ameri. 

kan a j ınılarına gelen son haber. 

lere göre, Moskova etrafında mu. 

harebe 'iddetle cereyan • tme'<te

dir. Ôjrenild•ğioe göre, Amerika 

Birleşik devletleri Büyük E 'çisi ve 

diirer Büyük E çilikler Sovyet Ha

riciye Holk Komi•eriyle ayni za-
mand M k ' , a 0 • ovadr n ayrılm ıtır. 
Yenı movakl.at Hil.Qmot Merkezi 
balı.klunda kati biç bir malOmat 
verilmemektedir. 

Stalin ve Komüni•t Liderleri 
'ebrin mildalauıoı idarede devam 
ediyor. (O ter telırrallar 3 üncü 
ıahıfemizdt) 

ORDUYA iLTiHAK EDEN 
y-E O EK SUBAYLAR 

Dlpfoma tevd edlldlllten sonra 
genç subarlarımız Atatl.lrk anı· 

tına çelenk koydular -
Ankara 17 (•.a )- Yedelt ıobay oltulunun 18 İ•ci devresini bitiren 

genç subaylarımıza bu gün diplomaları tevzi edilmiıtir. 811 münasebotle 

ötleden ıonra yedek subıy okoloa la yıpılan törenle okul komotaaı 

yedek sobaylarımıza bir hitabede boıluumuı ve buna okuldan çıkanlar 

Va,lngton 17 (a.a.) _ Resmen blldlrlldl61ne adına cevap verilmiştir. 
gtire bil" At11erlkan destroyeri bu sabah lzlın· Buna mDteak;p muuolar ınd içm;şferc!ir. G•rç y•cl•lr. ıubaylanmız 
danın 350 mll kadar cenup doğusunda torpil öileden önce saat 10,30 da· önlerinde bir bacdo cld•iu halde U 01 

lenmı,tır. ( Resimde bir Amerikan KruvazörU meydanına S"•lerek Atatüık anıtına' bir çeleok koymuşlar ve bep bir· 
gtirUIUyor.l ' den lıtildil marşı söylemişlerdir. Genç bir ıuhyın bcyec:aıJı bitabaaia· 

ı--..-....;;,,,;...;,;------------------ı deıı aoıırı ııııt öııiiııJ• bit r•~iıreııııi yıpılııufbr. 

YEN/MEBUS 
namzetleri 

lzmlr Beladlre reisi Beh;et 
Uz, Parti tarafından Danlz-
11 mebusluğuna namzet 

gösterlldl 
Anlı:ara 17 ( a.a ) Aç•k olan A(rı mebu•luğ-.ına em•klr kort

R'f&l Ke.,,al D i•n, Hil.ciı. mebusluğona lr.ibil büvük elçisi M,ınrlub 
S•vket, Denizli mebuslui'una lzmir Belediye reisi doktor B•hçet Ut, 
ı\taoiıa mebu~luiuna emekli korıf'ne-rel AH R za Arıuokal, Mardio me 
busluğuna da eski Burdur mebusu Halit Oaaran Genel BqkaoLk Dı 
Yanınca Parti namzedi olarak lfçilm'şlrrdir. 

Saytn ilı.ioci milnıehiplere bıluirır ve ilin ederim. 
Cumhuriyet H.lk Partiıi Geııel 
Baıkan Ve~ili Başvekil 

Dr. Refik Sagılam 

Londra 17 (a, a.) - lorôl'z hava nez rl•irnrn tebliii: Bomlurdıman 
tryysrelerimiı dün l'•ce bir çolr. hedellori bombalamışlard r. Döokerk, 
Ü•tant ve kaledeki doklara da hüco'U e~ilmittir. S h 1 ıervioioe baıilı 
tayyarelerimiz dün güodfz Norv•ç ıah lltri açıklarında düşman gemi 
terine hOcum ctmitlerdir. l.i bombardıo ao layyar•mi&le iki ••bil tay 
yaremiz üslerine dönmemiştir. (Reaim bir IJl'ilİZ deniz tayyareİini ırös 
torm •k todir ) 

Mısır'da lthallt madde· 
l•rlnln aUmrUk r••ml 

•rtırıldı 

Kabire 17 [ '· a.) - M"ır'da 
bütün ithılit maddelerinin gümrük 
resmi yüzde 50 aiıbetiode arttırıl 
mıştır. Tütü•r petrol ve petrol 

Alınanyanın Nenkln 
BUyUk Elçiliği 

Btrlio 17 [ı. a) - Şttraer, 
Almanyanın N•nkin Büyük E!çıli· 
fİne lavin edilm;tlir. 

müştaklari e, kıym·tı üzerinde• re· 
ıi.ıı alınan maddeler müstesnadır. 

Sahipsiz çocuklar 
1 

FIK R ı Dün Abidin paşa caddu'ndeıı fidiyordum. Karşı~dan 
- A aiır bJşlı, ki.,ilce, eski reyiniş tarziyle yenisioı ka· 

rııııraıış bır Baıın gelııoıc'u . S.lr.ın ulin ı•ııncao r•ç p giden ba 
kadının birdenbire acı acı haılırcıirını iıittim. c Aman amanl Eyob 
fitti ,. diyordu. 

Bu şaşlr.ıa hıry•t karşr11nda adeti dona kaldım. Olduğum yerde 
durdam. Bır de arkam• döuünce ne &Ö •eyim, arabacının b r ı sı ayaja 
kalkmıı, l..ütiln kuvvetiyle dı>r'nleıe .. ı l mış, arabanın önundeo ser••••· 
pe g•çmek iatıv•n miı i minı bır yavruıu ı.pelememeie çılışıyo>. Be· 
rek•t venin yer müsaıtti. Kc>şcbaşı idı Hıyvanlarıo da teı b yeli ve ... ıı
ti olmau, tel•i de µer.asız, biç •ülı.unchoı bozmadan, olup b tend•D 
hiç haberi olmıy•n o m•••muo aılesıııdeo daha hı•lr ve aıeıhı.metlı ol· 
maları bir faciauın öaünü aldı. 

Yoksa çocuk az kaloın bayv1nların aylkluı ve arıba tcıkerleklerl 
ıılt nda ezilip, parçalanacaktı. F.lr.al ıimdi ıel de aıabocının ç•uea•Dİ 
suotur. Bir ış • ıson z tüyleıioiz ürperir Atza alınmıyacak ralız, mii•t•lı· 
reh ve i&reoç kelımeleıl Boyuna külredıyor. Kul• ün •d nı da gün•b 
koymuşlar dıyor. N ıul .üfür etmez11ııl Arabacıların, şvlörleriu aaı ya• 
i•zl Ya timdı fU çoculr. it peleoseyoıJ... 0 , tru kodesi buyla derıl mı? 
li<a m ne kab• batım var y•hd Ana11nın avuıamadı(ı, babosının büyil· 
temediti h•p sokakta. Bıınları le.cdıye zaı-tıyelerı, polıa efendıler ııö
rüoersoler ne olur 1 •• 

O böyle bışin başin ve baklı haklı ıöylenirkrn bir kadın koca• 
iının verdiii 11cak ve mü~f . ı. aıikadan memuun görüneıı mini mini d• 
aanki oı t.d• bu kadar m .. ele yapacak no varmıı l'ıbı arabacının rö•· 
lerine baı.ıyor, tatlı tebe>1i m•yle ip ııce c'udakiaır araıudan ıöıiıotıı 
İnci gibi diılerıyle onun ıeıt, ekşi çebruini yumuşatıyor ve ,.aıduril• 
yordoı. 

Artık heyecanı biraz ıü~Qıet bulmuş olan kadın da kendine ı·ldl. 
Müılık ellerile hail ortada aahıbı S"Ö•Üomiyeu bo muum ve tatlı Y'"" 
ruoun batını okıayor, yaramaz bu dôoyada d•hı yiyecek ekme&in, İf'" 
cek auyuo varmıı derken şunları illve edıyordu? c Amau yarabbi n• 
analar, ne babalar vardır. 

H,lr.ikateo b<le bızım memleketimizde böyle HYl'•sız, düşQnceıis, 
katı yürekli anaların, babaların h.ddi be1abi yoktur. Bayan hiçte b•lr.•:• 
deaitdir. Hıtti •r• bacının lr.ülürleri çirkin de olsa yeuiı d• i tdır. 
N bayet bır aile b•bı., olan bu zavallı adam biç yo·hn, ıüoabı, kaba• 
hati olmad.n bir cinayet ifıiyecek, dılsiz bir yavıunua katıli olınDJ 
olaca'ır.tı. 

B·z bir çocu\ topelendiii zaman onu trpeliyen şoförün v~yal ~a 
b ıf 1 oı erıo ırabacının etrahoa toplıııır, oou İl•r, kılar, kör 0Jaı11~ . er t e ,1ı 

S"Örmedimi diye döke, tül üre lı.cl ta vura döndürür üı. Elımızdcn _ı• 
1
" 

L • d bile d• g lo r. 
< olr1e mahkemeye düşürmeden herılı lioç cim•• 1f en 1 1 
r , b den ·~--e • 11 

Fakat b•nc• o vakayı yapan eofö,den ve a•a acı . b e• 
d d doird bı P" an dayar• milıtahalr, mahkemeye verılecek ve ora an • 1 . • . k 1 ı L-db ht yavrunao ebeveyn 

ye ve ımam evıoe l''dcce o an arın o UC" • I ·k· 
1• • d 1 lr.I r aokak arın mı olduioou unuturuz. Bence ev ve a tecıı ıe r "et • • . I 

1 1.. . bo gibı boy•c•• ı 
roplu toilu havuı içönde her ıü 1 t•udil el •gımı• . L.c.. 

' __ L · • kJar bi.uat aı.nelerı, _.. 
Yakalara aebcbiyet varen bu -...ıp11z çoçu lD 

ları o•••hdır. 

ı;uncUde) 
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~~-ıl.~-P~O_L_l_T_l_K_A__,]~~-

A 
• k manya ile dövll • 

merı a- ten devletler• el 
Amerika me

buslar mec1 İiİnİo 

ha• ic·ye encüme
ni, Ameri"'a tica· 
ret ~emi1erioia 

•ilihlon l·rılııası • 
nı tt":min için bi ... 
taraflık kanunun• 
da d•li'·şi•lik ya
p·lm •1111 kabul 
etmi~tır. Bu ka 

• den ır•l•n yardım 

nın yenı da bulunmak ka 
rarını vermiştir. 

kararı FakaıAmeri 
ka efkarı yardım 

yoluada adım a· 

dım yürümesinde 
YAZAN 

\ A. Ş. ESMERi 
rar ~ımoi mecıİ· 

ıin uaıo'Dİ heyeti tatafındao da 
milza kere ediluek kabul edilecek 
ve Ame,ilia ticaret remileri he 
mem:ecik silil.laodırılacaktır Dev. 
leıler hukukor.u• hülı.üuıleıine 
a-örf', bitaraf bir devleı, ticaret 

2ea.i\.r'ni ail•hland,,•b·lir. S lih· 
!anmak öyle bir nıü~al•a tedbiri· 
dir ki,, dnletltr buhku hiç b"r 
ticaret gen i;iı İ bundao mahıuın 
edemez Fakat Amtrika, bitaraflık 
kuu,iyle ktad•ni kayıt altına al
d•ıi' n ı.n ticaret ıı-emilerioi ıilib· 
laomaktan ve tt blıkeli lölgelere l 
aıi'rımaktan m•n•h iş•i. Bitaraf· 
lık kanunuoun bu ik• hvdı, Al· 
manya'nın işin6 p<k ziyade elvui 
yordu, 

11rar etmektedir. 
Bir 2 ün c kira• 

lamı ve Ödünç verme » kanunu 
kabul edilir. 

E•tesi gün bitarafl·lc kanonu· 
nun bir maddesi dea;ştirilir. Baş· 
ka bir giin de bu kanon büsbüıün 
kuldırılacıktı•. Amorika'nıo oed•n 
böyle adım adım yürüdüıi'ünil mü· 
nalı.aşa dmtğe kimsenin hakkı 

olamaz. 
F.usen bunu münaksşa etmek· 

t• bir fayda da yoktur. Demokra 
•ini ı çemberi yavaş döner ve onu 
b zlaodırmak lı.imsenin elindrn gtl 
meza 

Ş~on bilmek g•relı.tir ki A'fle• 
rika'oın böylece adım adım yü•ü· 
me,.ine ıeb~p •avaşa ttirme.~ten çe• 

lı.inme•i değll<lir. 
Amerik t.lar, ödevi r.nd~rı ka· 

ç·nan korkak inıaolar dt ıi'illedir 
Aarpten kaçınmak şöyle dursun, 
tersine olarak, k.end•lerini ıavaşa 

BUG _ON 18 Blrhıc:ltotrlD l94t 

1 
1 il'CDSA HAISERLIER 1 .. -

. . 1 • Yiiks•lı z:raat Enstitnsll 

Ot b 
•• f l e 1 O·m•n Fakültesine bu yıl mü••· o us s e er er l ~:;.;I i;, p~:~:~~n~:tıı~::~ll:.~~~~ 

aıkeı i kt!ma 31. sivil kısma p'tr&• 

h 
sız yatılı 56 Ziraat F.külte•ine 

bugu··n aşlıyor ~;·a:·:ke::il:~.~~· :.:.~:n:a'~:r~~ 
yatlı 3J t>hb• alınm•1tır. Yüi<stk 
Ziraat Fakülte he kabul edilen 

Beledlye, seferleri halkın 

lhtlrecını te ın•men kartılaya· 

cak 'eklld• tanzim edecek 

Dnn Başvekilett•n Viliy~ı_e ır•lrn bir emirl•, ş•hıim;zde Otobüs 

telerlorinin b•günden ıtıbartn h•şlanmasına mü<aad• edilmiştir. 
Seferltr, 6skideo olduıi'u göbi Hüküm•t-Yeni istasyorr ve Esli İ>I••· 

von olmak üzere iki h•t üzeriode yapılacaL t•r. Buna ilıivtlen Muallim 
;,.ektebi ve Askeri bası.haneye kadar da ıefooler l'Zatılrnıştır. 
Ancak verilen müsaode deı beher Otobiiıe ayda 50ii lttre benzin tabıiı 
edilmiştir. , 

Dün Belediyede yapılan tdkıklrr~•n, bu mikdarın e•ki mikdarın 
ancak üçte biri o'duıiu aolaşolmııtrr.. Ma'Qın olduğu üzeıo, şehri-n'zd~ 
sefer yapan O•r biisler'n adedi 14 tur: Evvelce, her üç dakıkada b"r 
tahrik edilen Oıobüolerin vrrilen b•n•tn roikdarının azlııi'ındu dolayı 
ayni müidet içinde tahrikine im~in &"Ö•ülememektedir, 

Ve•ilea benzin mikdarrn• göre Otobii Itri bir çeyrek ••at veyr but 
yirmi dakikada bir tahrik ttmek zıroretı basıl olacaLtır. Bunun da bazı 
müşkilleri tevlit tdtceğine şüphe yolı.tur 

Mamalıb, Belediye halkın ih•iyacını gözönünde !olarak ı•fotleoi 
youidto tanzmo ka•or vermiş bulunmaktadır. Bugüıı alınacak neticeden 
İ•tılade ediltrek Ocobiis ıelorlerinln hıl~ ın ihtiyacını temameo kar

şılayacak bir tarzda t•nzimi milmk ün olacaktır. 

hlob•nin h•p•İ 213 tür. 

• Ankarad" bugünden itiba· 
ren taksi ücretluine yüzde otuz 
beş zam yapolmışt.r. 

• t,.nhul B•lediye M ol mü· 
diirluğ'ü ş•hrin ana imar plinının 

tah•latlı p iolarını bazırlam•mak· 

tad•r. 
Fatih pukı ile Atatürk bul. 

varı arasında tramvay caddesi ya• 

kınındaki pırça yeşil saha halıno 

konulacak olan m•ydaoa F otih Sal• 
tan Mebmed'ın bir heykeli di~ile· 
ce\ı.tir. 

• l<tambulda hu'anan M•a· 
ril vok lı B. Hasan Ali Yücel O ,ı 
v~rsıtede imtihan vaziyeti, yeni ka
yıd olar.an blebe mi~tarı, bu ae· 
ne aç olacak klinkler ve tedriı kad• 
roıuoun 1• kli etrafında tetlr.iklerde 
bu'uomaktadır. 

• Açok bulanan Tapa ve Ka 
dastro umum müdürlüğü merkez 
tapu •İcılleri müdürlüğüne m•rkez 
kada.ıro müdürü Talat Ülger, 
merku kada.tro müdü 1 iıi'üne bi· 
rinci sınıf t pu ve kadastro mü• 
fettişlerinden E'Din Arııa, l•tanbal 
rrupu tapa ıicil müdürlüğüne S•y 
han ırrapu tapa sİc•I müdüıü Ce· 
lal Aırab U ı•nık, Soyhan ıı-rupn 
tapu •icil müdürlüğüne l.tanbul 

ırropu tapu sicıl müdurü Hakkı 

Eıbileo, Buna a-rupu tapu sicil 
müdürlüğüne Edirne grupn tapa 

sicil müdbrü s.t.h Taogör, Elir· 
ne grupu hpu ıic• 1 müdüo lüğüoe 
B-ırsa ırrupu tapu sicil müoüdl 
O•mao Yurderi alınakta ol loltları 
maaşlarla tayin olunmuşlardır. 

Amerika'yı her ce p<huına 
o~uroa olsun harbin dış oda tutmak 
g oyeıivle Y' plan bu ~anan, reiı 

P~zv.t\'in bir kıç gün öuc• kong 
rf'ye V<>U.J.ıiı n e"j la aç•kbn 
•Ö•l<diği a-ıbi, buğüııl ü şartlara 
a)k·r•d r. 

doıi''n y klaştıran imi!, m.b,erin 1------------------------------
Seyh•n seddeleı inin 
tarni dne baştanı ıor 

• Ba h~yktl için beynolmilel 
hır müsobalr.a •ç1lmuı da düşüoül· 
melr.tedir. Süleymaniye i'>ide~ioin 
bütün güzell•ğ;yle meydana ç•lı.a• 

rılması •ç'n de bir plan hozırlao 

maktadır. Buna ıröre Süleymaniye 
camii ile medreselerin t1!•fondaki 

bütün tahta evler satın alınacak 

ve buras• lnönü meydanın• kıvrım· 
lr ve ağaçlı yollor:a b~ğlauacak· 
tır. 

Tapu ve KaJaatro umum mü· 
dürlüğü ili ui sınıf tapu ve ka· 

dutro mülettiş'iıiine Kadıköy İca· 

da•tro müdürluğü fen amiri N oV• 

zat Taneri 60 lira maaşla ve dör
düncü 11nıf tapu ve kada•tro mü· 
f •ttişliıi'ine l•pir cümhuriyet müd· 
daium ımi muavini 1 orabim s.ıı.t 
Om 'Y 40 lira maaşla tayin edil· 
mişlerdir. 

Bu 1<br~le Amtr;ka, bitanf· 
lık kanununuo ı\l<t1any•'ya tlveri~li 
olan bu kay ilmoı h 1dror•k, 
dovletl<r hu•u~unun bitar•fıara 
le• İn eltiııi hoklaıdao iııif.de et 
m• ğe k rar verm:ştir. Ô c' ı_.r;, 
A11.ıeri\ı.e'u1n. yalr.ıı ticaret r·mi· 
le:ıiııİ ıilihlar ~caktın mrntd~n kay 
dı d· li'i'. bu a-emileri t h ikeli böl 
ı•lno ugram• ktan alıkoyan hü· 
kümleri de lı.aldırac•ğı zanned•l· 

mi1ti. 
F •kat anlaşılıyor ki rtis R~ı· 

veld, bit raflık kanununun kaı ı~ 
!arını kaldırmak m•selrsinde ıdım 
adım yü· üoneıi'i daha muvafık a-ör· 
müştür. Anl•ş•lıvor ki reis, Aone· 
r ka halk tflı.irını zoılıyarak deail, 
ooa uıarak yürümek iİtiyor. Raz. 
vtlt Amerıka e.fa.irınıo öoüoe a· 

tılm1yo;. 

Onun 11ke11odan gid:yor. Bu 
da reuio ve Amerilı.a Jıü~Q netinın 
m-bvtr devletleri tarafından iddia 
edil '•j'i a-hi, Amerikalıları kendi 
arıuları bılilıoa olarak harbe sü· 
ıü~lem• dia-ıoi ınlatmaktadır. 

Hakikat şudur ld Ruzvelt Ame 
rılulıları •Üriılılüy•c•ii )erde, bel 

ı Amuika .ı~arı Runelt'ı •üıük 
lemültdır. 1914 aauşıcda da 
böyle oldu. Vıt.oı.'uo 1914 sava· 
tına ır•rmeğe b•ç taraftar olmadı· 
&ı taıibİ bir ba~ikatlir. S ıv•ş baş 
ladıi'ı z:ıımıo 1 neşrettiii beyanna· 
me ile A.nerika bü Qaıetioin bita· 

rafı•&-ını ılin etmekle lr.almamış, 
Amerikalıları bareketleı inde, ıöz · 
luinde ve duıaulun da da bit&· 
raf lır.ah:nı)'l <.ilv~t t:tmi~ti. 

tebdiıh ridir. 
E•Hen Amerika bitaullık du 

rumuna aykırı olan öyle adımlar 

atmışt•r ki, m bvtr Auıeıik•yı her 
an ha p halinde gö·ebilir. 

Bu bale öre, uvaşhn kaçınan 
Am•rika d•ıi'•l, bu kadar •ç k kıt· 
kırtm1lar karşısında bile, Anerika· 
yı harp halinde saymaktan çek.inen 
mibver devletleridir. 

Amerika ne ıaman fi'i olarak 
bar be giroceti ? Bu ınaliu cevabı 

aranr :ten, reıın~n harp i in etmia 
yecr ıi'ioi bılmek ırerektir. 

Amerika bir yol tutmuş yilrll· 
vor. Bu ilan edilmemiş •avaş yolu 
dur. Bu yolun hangi noktuında 
Amerikan'ın hırp halinde bulun• 
ma'<.t& olduıi'unan ilioı, mihvere 
ka'm•ş b r iştir. 

lzmlr demlrapor t•k•mı 
'ehrlmlze gelecek 
lzmir D•mİ•spor kulübü fod· 

b~I t.k•mı Adana ger çlik kulüb· 

led in •bol talı.ımlaıile maç y•p· 
mak ilzere Adanaya gelmek ide· 
diiini beden te;biy• si Se~ban böl· 
ıreıi müdü•lüiüne bildirmiştir. Y •· 
pılao teklif kabul odold ·ğlnden lı· 
mir deminpor knlübil ludbol takı· 
mı yakında Adanaya ırelecektir. e., muherrlrlmlz 

Gazetemiz B ·pıubarriri Niğde 
mebu•u B. C wit O •al dünkü to 
ro• e~osp•esile Ankaraya a-imişıir. 

iki lhtlk6r suc;lus11 
tevkif edllal 

60 Ko•u2• satılması liz•mırelen 
yerli basmanın metrosioi 130 ku· 
ruşa 1atmak surotilo ihmar yapan 
kıpalı ç.rşıda maoilatoracı Ş •mail 
oglu N san Arman ve t01gihtarı 
Rahim oğla l<bak adliyeye veril· 
mişler ve ikinci a•liye ceza mah· 
kem••ince tevkof edilmişlerdır. 

Çarşamba günü 
Bayram 

Div•net l,lerı R ·••iğ inden: 
Ramazan ayının başlargıcı 23 

eylül 941 ı•lı eünü olduğuna gö'e 
18-19 lıktrşrio 941 taıibine nst· 
hyan cnmaıtr-si fÜflÜ a~ş1ml (vani 
pazor rects') kadir gec .. i ve 22 
10. 941 çuşamba a-ünü de bay
ram olduğu ilin olunur. 

Şehlr imar haritası 
Adara şehrinin yeniden yapıla· 

cak olan haritası için, belediy•ler 
imar beyeliace istenilen birirıci 
taksit 12 bıo lira belediyece gön 
derılmiştir. Yakında ihaleye çıka· 
rılacaktır. 

RegUIAtör lnteatl 
lterllıror 

Seyhan nehri O.t~rh:.de N ıfia 
Vekildince yaptınlma.lr.ta olan re 

jülatör inıası ilerlem 'flİr. 
lnşut, bir aya kadar aona 

erec•ktir. 
B•ş ayak üıerine yapılmakta olan 

rorüliıöriln b•şinci ve son ayali'•· 
da yarılaumıştır. 

Ayalı.lor bott•kkt•n ıonra, ın· 

yu tevkif edecek kapa~ların ta. 

kılması kalacaktır. 

Bu da bittikten ıonre,Çoko•ova· 
nın ik.i iıtikametioe uzanan kanal· 
!ara so verilecektir. 

Y arbasındao K•zıklıb,ıcaıi'a 
kadar Sa)kan •~dd•lerin;n tamiri 
İçin N ftt VeLi'etiden ş hrimiz Su 
işleri müdürlüiünce t.b.is t bek· 
lenmekto iıli. 

Dün vt kiletten su işl•rİ mü 
dürlüıiüne g~len bir emirde bu 
tamir için 8 bin lira t.bıiı odilui 
ıi'i bildirilm ştır. 

Tamirata yakında başlanacak· 
tır. 

Mebuslarımız tereflne 
ziyafet 

C. H. P•rli<İ taraf.odan ev· 
ve'ki aksım Yeni otel lokanta 
11nıla m• bu·larımız şerefine bir zi 
y•ftt verilmiştir. 

GI Naci Eldenlz 
Mebdsumuz General N ıci El 

deniz dOn Ank.araya hareket et 

• Menin F.mniv•t mü~ü.Jiiğü. 8 Mili pl ango idaresi, Ctım• 
ne l•yİn edi en E anğ E·noiyet huritet bayramı iç;n fevkalade bir 
mü lihü Bay H ,fi 0 Sutç M •nine piyongo hazırlamıştır. Bu piyanıro 
gelmiş ve vaıifesine başlam ştır. 29 l kt•şrin günü Aokarada töreu• 

le ç•kilecekıir. Bu fovkaliJe pi· 
• Evlülde 1 ti•at Vekili ği ta• yangonun planı çok zengin bir 

ral.nJan Kayseıi 1 cidere köy ya• k IJ şe i e lert·p cdilmişt'r. Piyanıro-
tı oku'u,da el doku-.,a t•zıih ve da ikraoıiye oiıboli yüzde 60, İsa· 
ç•krık kursu ıçılmışlır. Bu ku•ıa bet nisbeti yü•de 21.1375 dir. 
Zhci !ere yskınında bulanan Ak· C h um uriyet bayramı pi yar gosn da 
çı•aya, Ro,adiye, Kıranardı köy· 50 bin lıralık bir büyük ikramiye, 
lerinden (31) kadın ve erkek gel. 20 bin liralık ikinci bir büyük ik· 
mektedir. Kayserinin diıi'er y•rle- ramiye varJır. Bundan baş~a •ki 
rinde dokıımac•I ğ n yayılması ve tane 10 bin. altı tane 5 b•n, yir. 
ileri• flmeıi için Voliiyetin Hamur- mi tane 2000, kırk tane 1000, 
cıı, H.mmetdede, Keme Cobir ve dört yüz tane 100, dört bin tane 

K•karc k kö,leri eıi'itmenleri de 10 ve 80 000 tane 2 liralık iJua. 
M1aril Miidü·l3ıi'ü tarafından kor· miye balunmaktadır, 

•• ııönder-ilmitir. Ej-itmenler doku· • Ankara - 3 üncü Devl•t 
macıl ğı yaya hilf'cf"\c şeı\il le Öj'· R H ,.ı,n ve e•lttl Ser&"i'İ bıı y.l 

Ş ehfr frme •uyu fflerl renerek löılerine oÖJmüşlerdir. C. h • B T .. u'D urıyet ıyranıında Soıgievio· 

Şehir içme 1u'umbalarıoıa ıha Kursta: çı rık, bnya, ha,ıl i,. de törenle açılmıştır. 

m1ttir. 

le edilme•i için Sondıj kuyularının leri ile çeşitli h•zler dokunmuştur. M•arif Vekileti Güzel Sanat• 
Belediye Fon Heyttince yap lmak· Kars aonunda iyi öğrenen vahn• lar U nam Mü lürlüğü bu yıl da 
ta olan lı.utıırları ölçme ışi b.t· dsşa birer el dolı.uiD& te>ırabı he . ıera-inin diıi'er yıllarda olduli'u a-ibi 
miştir. diye edilm•ştır. parlak. bir şekilde b•şarılmuını 

Altnan n•tic•, dün Belediyece • temin makıadiylo hızırlıklarına bll· 
lnar Heytli Fen Şcf.iıi'ine yazıl H lz·Hıhlıa Enstilü•ünce 
mı~tır. Buna gö•e Şlftoa-neıi itmam omami aıbh1te taal!Qk •tniyen ve yük bir itina ile devam elmtkte. 
edilerek bna-üı.lerde ihaleye çıka· bir ücret makabiliode yapılan tab. dir. Ôğ·endijimiz" göre yurdun 

rll.c ki 
bor hrafında~i ressamlı r• eıtıl~ 

• ır. lil ve tetkiklerden alınacak parayı •· 
Şcbromi• içıne an kuyuhrınıa gösterir bir tarife ile er•!İlüce ba rini bu sera-ide te,bir etmelrri için 

kati kabolu yakında y•pılac•kt.r. rereken imkin ve kolaylık temin 
Ald zırlanan eş1. strum ve diğer mad. 

Mebualarımı:rın Osnt• • •ğ mız malQrnata ıı-öre, Sil delerin oat•ş kıymellerini a-öslerı·r edilmiştir. 
knyularının kati bb ı · - k • ntyedekl tedklklerl -

8 1 
° unu yapma bir cetvel Heyeti Vcokilece tastik • S•lorbe•lik u m u m müdüril 

O 
· ( H M b uz_ ore • ediyeltr imar Heyetinden .;manıye u•u•i ) - e · b h edilmiştir. Hü<amdtio To"•Ç lstanbula a-it· 

1 ır eyet Adana'ya a-elecektir. • • uılarımız Bayaı. Şemsa şç•n. B. • Bu ut·şlara K•zılay C•miyeti mi~tir. 
Tevfık Tarman, B. S.tihattin Ç•m Zorla kız kaçırmı•I tavauut edecek ve ceniyetçe bo Puil korunma ekiplerinin do. 
B. D•mar A•ı~oğlu burada halkla Adana'nın Hurmalı mahallesin· hu•uı'a yapılac•k murafl.m ka;şı• rıımları üzerinde incelemelerde bu 

t 1 •lar mah ı · "bt• de otu•an Aziz kızı Gu-·'ıdey·ı ceb. 1 '- 1 '-ema, ar yapmı, , • ı ı ı • ama" üz,re satış kıymetlerine }Ü<• uoachlır. 

l t b·t t • 1 t• b lk ren kaç rmaktan ıurlu Ad • yoç arı es ı e mış er. par ı, a • • • •oa om da 25 nhbetinde bir b•y'ıye tofrik • Mtlatya fabrikaları umumi 
evi ve beleoİ••de ttdkiklerJo bo· ls•iklil mahalleıinden Mehmet o· olu a '- v• pera'end u el• d , g- n ca .. , .... " e m am -· mtl Urlüğüne tayin edilen M .. rıin 

lan D•la•dır M b 1 .,.· la Selimi Bal~er adıiyeye ver 1 n•'•, 1 d t' ıh 1 · ·• m ., • e 0 " arımız, 
6

or· ., er e ecza ıcare arıe rrı ı e ecza• Tury1>ğ f•brikıısı müdür Ü ve H.ı.l· 
dükleri faaliyeti taktirle lr.arşıla• Solh bakiml•ğ•nce ıo•rusunu müte• bantler yüzde 25 30 ni•b•tinde bir k 

akip tevkif edilml•tir. k • ·ı • d k evi r~İ•İ B. SıikQlİ Sôun Anka· 
mı1lardır. • ar 1 ave • rrt ut'Ş y•pacaktır. raya 2iımi$tir. 

Bundan sonra '\/ liaon Alman. 
ya aıeı hine kaymalı.la olan Ame· 
rıita el.ıir-yle uç yola yakın bir 
z,.mao mucııdele elm•şlir. Fakat, 
V ılaon, oir yandan Aaıerıkayı aa .. 
vaşa do(ru ıürUır.leomekten ııılı•oy 
mıya c,ahıır~eo, Öle yandan da 
Almanya, kayıtsız deni.altı muba· 
rebe iıle A nerıka efki'lomnmiıe
ıioi bevecana düşürerek V.Jıoa.'un 
bu vaıilesioİ zor ı,ştırmaH• · idi. 
Ame ika ef~irıoıo bukm altıada· 
dır ki Vıbon da savaşa doğru te• 
ıuıül etmiş ve oıh)•I 1917 yılı· 
oın ilk oylarında Aımanya ile si· 
ya•İ münuebetlerini keserek bir 
müdd•t sonra da harbe a-irmek 
zorunda kalmıştır. 
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Amer•ka a-ibi bir d•mokrasi 
memleketinde bir devlet ad•mının 
bışl<a tüdu hareket etmesi müm-
L ün d•aildir. Ruzvelı,:n Am.,ikayı 
ha• b• ıl.rultltmelı.te olduğu bak• 
kındaki idJiatar, Amerıka demo'<- { 
raıisi.ni yanlış anlay•ştan doğ 11ıak. } 
tad r. Roz ,elt de bir in .. ., olduğu 
için .avış karşnında kendine m•h· 
ıos fokirleri olabilır. Fakat şah.ı 
düıünctlerioi bioyük bir demokra· 
ı'.ye zoıla L abd tlt'r•m<Z. 

Tnsine olarak halk efkarının 
ren vüll*rine oymak zoruradadır. 
Vı'sJ ,'uo b•rışcı duyırularını yen· 
m•ıi'• nğ•aşır•en büyük acı duydu 
ğu b" h • İ<al'İr. 

Aaıerik~'n-0 sav::ı!t karşı!ın ia• 
ki dorumunu anlam k İçin yalnız 
Ruıveı't•n ağzın& bakmaktan ziya 
d • Amerı\a halk elkirını takip 
tt.oek rereldi olur. 

Hö1 le oldoğunı gör~, Ameri· 
h'nın r•l•crlte nasıl hare\el ede
<:•ıi'inde ,$Üpbe edıl••es. A111tıl<•ı 

ta İll . 

-IX -
2 Sont•şrin 19J9 da Peter Kommon 

yanına iki raltla ve bir ~arça ıoğnk et 
alarak kara yo'uodan " Fok balığı kö f .. 
. " b k zı ne are ot etti. Denizden a-itmığe 

k'.i•ük bir tekne Olmad ğı, büyük kayık· 
tarla g tmek için de yanına arkadaş te• 
min edemediği için imkan bulamaırııştı. 

Bir kişilik bir " dinıi'i "yapmrğo pek İl• 
ti)ordu ama boya ve yelken b•zi yo<.to. 

" Fok balığı köı lez;,, ne art. k ıık 

11k ıi'itmekt•ydi. O nidi dalralarıo 10bile 
remi enkazı almasındaydı. Oraya seneler
ce evvel düımüf olan eoki enl:azın geri 
kalın pa•ç•l•nndon artık haber yoktu, 
tahtalar çü•ilmüşıü. Peter bir aralık bı Dl 

ümit bailanıak1a b .. ta ett~ğini anlam1ıtı. 
'' Fule. b,ıhiı körfe2i.. ne kara yolu 

pek U'P ve aşılma., müıkül bir Y' 1 lıı. 
Tri~t n ' ılar bu yola, ~ö l•ze deni•len ııi· 
dip fırtına çokınca orada yalı ıı kalan ve 
ya• brında kili yiyecek buluomıyan arka 
daşları?a yard m icab ettiıi zamanlar, ya· 
ni nadino müracaat edrrlerdi, Bu yolda 
büyük kayaları aşmak, yamaçlardan kay· 
mak, otlara tutunarak tırmaomak ıuretile 
ilerlemek mümküıodü. Pcter ride gele bu 
i~t• bioyük b"r melıattt kazanmıştı. 

lkı r ç günde hır ködeze a-.diyo•dn. 
Sukutu hoyale uıi'ramış olarak dÖndııkçe 

kim .. ye bir t•Y ıllylemlyor, fakat Loiza 

- lıaliDdan clalsalum JMIİ ankua p. 

tirmomiş olduR-unn der bal ani ordu. O 
da Petero bir şey •Öylemiyordu. 

!,i nişanlı arasında mobİl)•e meselesi 
knouşulmad ğı a-ibi adadaki yabancı da 
meyznbahı edilmiyordu. Licİn iki•inio de 

yibni h•p o adamla do'uydo. 
" Yan•şılmaz,. a yapıl•n son ıder• 

denbori " H tnı Stiman " tamamiyle de. 
rişmlıti. Artık o merbamet•n adaya alın· 
mış, ıessiz ve sakin tayf.ı d•li' 1 li. Y ıll..seı. 
ıeıle ve hakimane konuşuyor, Tristanlıla· 
rı unutan Londraya atıp tuluyordn. 

Yeni patat•ı mahsulü iyi nlac•ğa 
behzemektoydi. Fakat mahsul toplanınca· 
ya kadar daha vakit vardı, ya bo m •h· 
ıul de evvelki gibi toprakta ÇÜ•Ü•stl .• 
Triıtanlıl•r gene kıtlık çekeceklerdi. " V ıl· 
le d' Aovers ,. gel p artık İyiltş•n tayfa. 
ıını a1d,iı z:ııman trııı-~ knr makamında 
birk•ç ~u..,al erz.ak bırıak,rdı. Ama bunlar 
da ne'<adar dayanacaktı ? 

H•nt ba vapurun ismini fÖ le•k•n 
Ptter o un a-özlerınde Şe)hni bir g1lüm· 
teme fsrked•r ribi o'u1o·du. P.ter a)ni 
zamanda, Hansı ır•tiren motörün bış ta• 

rafın la başka bir İ•İm Graf - Sps ismi 
oknduğunn unutmamııtı. Hatıi bu is:ni 
unutmamak için, sonradan, bıçağtnın ••· 
p na kaz•yarak yazoıııtı. 

S•babın saat on baçoıi'nndao " Fok 
bol•t• körf..ı ,, ne hilı.lm küçük tepey• 
11&.ı& old .. 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

Kayalara vuran dalgalar bütün uhili 
fÜ,rsin kuvvetli ışığı altında, •al ili b;r 
löpük dery .. ı haline gotirm:şti. p.ıer •O· 
lok almak üıere otocdu ve denizi s•y·e 

daldı. / 
Birden, güneş• karşı elini gözlerine 

ıip•r ederek dikkatle baktı, Sahıldtn bir· 
kaç metre me .. fed•, iki kayalık ara•ında. 
ki kum<al kııımia ıiya.lı b r cİ•im gördü. 

UıaHan baro• bir remi parç~sı mı, yok· 

ıa bir köpek balıiı leşi mi olduğonu ao 

çemiyordu. 
Oıurduıi'n yerden foladı ve mümkün 

olduğu kadar ıüratle ıahile indi. 

Gördüğü ci•İm, altı kad •m uzonlnıi'un• 
da bir fılikaydı ve içinde bir adam bir 
ö.ü yatıyorıio. ,. 

Pet<r K,1mmon hayat•nda bir defa 
ö Ü ırörmuştü. Aıi'zı aç•k ye kocaıaın b'r 
f,cı ;çinJe bulunan bu ceaet birkaç sene 
ovvd dalralarla T>islana sü·ül<ltnm•şt;. 
Fıçıda olduğu için köpek baLkları d ıku• 
oamamrşlardı, f4kat deniz kuşları b~, 
durmamışlardı, 

Bu S• b •pi• Potor, f;Jiltaya ç•kine ve 
tiksinerek yaklaştı. Bu cesedin de acaba 
a-ö,Jeri meydana çıkm ş mıydı ? 

Genç T• i.tanlı c•ıedio yQ1ünü sağlam 
gö•ürce .. hat bir neleı aldı. Ô ünün yÜ· 
ıiloün duiıi küıniklerioe yapışmış, sakalı 

ıualllljb. D~d·kl•rı rankaia ve eitti. Ya· 

rı aralık göz kap•ltlarının altondan ıröz· 
lt r'nin beyazı görülüyordu. Bu a J.am, de· 
niz ku,larının tıarruıuoa uj'ıamadıjıoa 

göre. öleli çok olmam·ştı. 
P<ter çabuk karar verm•ğe alışıktı. 

Mademki ~u adam Ölmü1tü, y•pılacak ilk 
iş o ıu 1ahildo, fU'DUŞ ık ve bina•n•leyb 
kazılmesı kolay olan lop·ağa römmek ti. 

Bu vazife yıp ldı•t.n sonra f,lıkayı 

ond ki bir mat•rayk çektrek emniyete 
ahcokh. Bu f,hka artık onun şah•i malıy. 
dı. Kürek a-etirecek ve T ristana götüre• 
cekti. Tekne o kadar kfiçüktü ki, ofok 
bir yelktn bile t•lı.1& tek baıına kullana· 
bilecekti, 

Ôlilyü kucaklıyarok filikadan çıhrıp 
kuınsa•a ydırdı. E.bıse ve ç ımaş r boşuna 
gitmi~ti am 1 bu Ö•üyü ıoymaja asla ce. 

saret edemiyecekti. Yalaz cepltrioi 
boşalt:aağı ihmal etmedi. Pek aı bir şey 
!er vard,: B.r mendil, bir ku şuokalem, 
bir b'o cnot, bir para cüz.lanı, boş bir ci· 
ra•a t1o b ıka•ı. l'eter pıra cüz Janıaı açıp 
b•km•i'ı akl n lan bile ıı-eçirmedi. 

Cuedi, panhlonon arka cebine b1k· 
mak için, çe•irmek istedi. Eli ölünün b~y
nnna dokun1nca titred'i 11caklık hisset· 
mişt:. Ko'tuk atlarını yokladı, bu ı•fer 
ııcaklılc duymuyordu. Fakat içine şüphe 
girmişti. Ôlüyü hakikaten ölü olduğoııa 
kat'i a11Hlte emin olmadan fÖlfliDe&di, 

I O.•.,.., 
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y a z a O lbekli kumaşl•r - Ba yıl koza ürünün eksliğin· 
don dolayı - bir kat pabılanmış, o yüzd•n de ıa· 

Refik trl uaları çok azalmış. Sizü b ıradan aç.rak ıiıe 
Halld iktisat bakımından bır takım fiLirler ve öğütler ve• 

roc•i•mi, «lpoklı givmiyelim, lprk çoreplardan vazır-çelim> diyec•ğimi 
ıanm•yınız. Katı tav>iyeleri ol.unsa da kim dinler? M~da kıdar kendini 
beğenmiş. yalnız kendi yaptıjıına tapan ve akıllıca eözleri yaba.na atan 

kör kov.et az balunor. 
Ben b1şka noktadan konuşa~ağ•m: clpek>? Ne güırl kelimd Baı•n· 

d•ki ince uzun «İp• , bir küçücük cok» alınca nasıl dejıiıiyor, sü•leoi· 
yor, mat renrondon, re.lı.siı iğ nden soyrılarak DO h?Ş pırıldamıya başh· 
yor .. , f.lo dokunUfU r•bi göıe görüroii~ü '° ı hne işle)işı de ne derece 
başkal.şıyor. Sanki kuru bir değneğe birdenbi•e can reliyor ve ucunda 

bir ç'çek açılıyor. •ip» nerede, •ipek» nered<? 
Hayatta vo sanayi şu'>elerinde faydasını awn .. mamakla beraber be· 

nim İp ile başım biç hoş dt ğildir. KimivaLit cını kı)ID b;r vasıta ol· 
ıııuındrn başka her Hmao içôn ip, hürriyetin enırelidir. A;lı anıl•nca 
- ciplik» ftklino sokulup inceltilse, hol Hendiril•o b le - ıihoi oizien 
lötü manada kullanılan biıçok sözler ır•çlrmesi do ayrı bir kusur ... Mo
ı•li:cipsiz. ipi çfirük, ip kaçlc•m. ipten kuılı.tan kurtulmuş ip:pull .b ıi•ri 
lı.illih, ip kutalı:» ıötleri işsiz aüçsüz uıın, aelıl, emniyetsiz manalarına 
r•lir. 

cAy.ğına ip dolamak, her ipte bezi olmak, ipliği pazara çıkmak, 
ipini ıü ümt k, ip nen vermek, iple kuyuya inileml!'ml!'k, ipe un sermek, 
ijnedtn ipliğe ladar 11tmak, iğne ipliğo döomek, iplemomoL» m osdarla· 
rı da derece doreco hep fena fıilloro ve h•llere işarettir. H .ııi. «ip 
merdiven» , y•nrıolardaki faydalı cihetini unutturarak, bana Mınakyan 
lcu.,p1nyasındaki korku •ç melodramları, (Kara d•ği•m•n cinayetleri) oi 
batı.fator. «ipe ırelmek» ve cip• çolcmek» ise en debş•tli· ' I 

Hol bu ki ip•k bambaşka bir ş~d O kelime, can sıkıcı ve yürek oy

natıcı h'çbir tabiıe girmemiştir. Brnz•tişlerin en makbulü olarak kulla• 
nılırı •lprlı: ıı;ibi s•çhr, ip•k aibi vücnt. ipek kadar yu nuşıkl:o Çôn me• 
doniyoti b"zo barut ilo ipeği birde1 tanıttı. Yaıık ki, eski ve yeni bütün 
medeniyetler hayırlının ve ğüıelin >anına bir de f" katmad kça, bir 
ok~a şerri bir dirhem bayır b 1 na bulayıp yutturmadıkça b'.r türlü yol 
alamıyor ve rirdiği yere kök ula.mıyorl 

• 
Makine harbi 

Bu harbin 
ne müthiş 

bir makioe har 

YAZAN 
4BIDIN 

DA VER bi olduğuru ın 
)ama.it ıçın, ıadece1 IOD fÜOİerdo 
ortaya atılan tank sayılarına fÖY
le bir dtlr.kat etmek yeter. 

Alman dtvlet rei•i1 şırk c•p· 
besinde Ruıların 18 bin tanlı: kay· 
bettiklerini a.öyledi; Sovyet1cr bu· 

na cevaben bayır dediler: tank 
zayi•tımız, yalnız 7 bin tanktır; 
bana makabil Almanlar 11 bin 

tanlr. k~betıııiştir, 

[ Tan'dao J 
murli Kmlorduda 1.7 tonlu'< 
tanklardan 36 tonlnk tanklara ka· 
dar 6000 · 10.000 tank bulunrluğu 
beıaplanryordo. Rusların elinde 
52 tonluk aiır tanklar bulunduğu. 
nu Alman iet hbaratı bile öireno
memişti. 

Bu giJişlo ordulardaki tank 
vo z.,hlı otomobil sayılarının, eski 

zamanların tın kuvvetli süvari ol-

1 
duklarını .\ahi çok g•ride bıraka
carına şüphe yolr.tur. 

Bo hırp, makine harbidir; fa· 
k~t ç•yttk aaır aonr•"İ barpde. 
p yade ve aOveri •nııfı kalmıya 

caktır. S d, h ıvada ve karada 
makineli muhareb•ler çarpışacaktır. 

[ Cumhurlyet'teıı) 

• Türkçede okun-
ma ğa layık kaç 
kitap vardır? 

a z a n nev•erluini il 

BUGON 

Vaşington 17 vaşı•n t d fakat şim~i ba 
(~.a.).- Rozvelti~ g on a harbin Amerikan 
ııyaıı ve a'ke•ı •--~··--~-;;:,-..;;.. __ _ mü<lafaasıoı ali. 

mü,•virltrilft y•p g .• z 1 •. b •. r k d a ar eden bir 
mış olduğu görüş · 
me iU ı•at ka harp şel<lini al· 

1.~~,:~::~:~~~!n t o P 1 a n t ı ! 
da, hariciye nazı . rİ•<anın müdafaası 

dığ•nı ıöylemiştir. 

Mebuo, Aıae. 

rı Kordel Hal Cö•üşmel . . ıraıetecileıe de· b ere ı~tır"k edenler için teklif edilen 
miıtirkiı eganatla bulunmaktan her tedbirin ye· 

c- Bu gö•üş. meiı olundular riode oldnğunu bil-

melere iştirak et· Japonyad ••k dirmiş ve bita· 
m;ş olanlar bor an yu - raflık kanonun ta• 

hanıri beyanatta S ] hd"d f e en te mamilo kaldırıl. 
bulnrmaktan men l • 
eılilmiıtir.» "B ~•ı liıımgeldi. 

Vapurlar silah· J ap:~· yolunda ki iini ilivo etmiııir. 
l d l k 

gayretlerlnln /ngi/tere ve 
an ırı aca de bl h d r addi var ıru Amerika J 

V •şioırton 17 {ı.a.)- Mebuıan • ~ a· 
m•clisi seisi dün gezet•ciler top· pangagı harbe sokmaga 
lantısında y•pt ğı bryanatta, Meb· çalışıyormuş / 
usan m•clisioin biilün vapnrlarııı Tokyo 17 (a a.)- Hoıi Ş"m· 
ıilihl•ndorılmuını 100 ili 150 rey hun ru•t°'!• J ıpon-Amerıkan 
ile kabnl o~ec•ğini lildirm'ştir. münaıebetlorındoa bahsederek di· 

General Pophon'ırı begar>atı yorkiı • 
Londra(a.a Mol born da c- Vaı••rton bükOmeti no 

Londra gazelelrrine ır•len haber~ pu"f,kto 1Ulb~n mu~alaraıına, ne 
lere göre, Uzakşark lnıriliz kuvot· J ·~on-~merık~n mu~ .. •botlerinio 
feri baf lomandanı ıı;oneral Pap. e~ıleş~•ııno ~laka. ııoste.riyor. Ame 
ham, yapt•ğı bryanatla, müttefik· ~ıka. b.~: O "De~ı lngılteı e ıle 11h bir 
lerin askeıi bakımından Utakşark- lf bırlııı;ı balınde Jıponya üzerinde 
taki durumlarının pek ziyade iyi· yaptıkları bask yı arttır~ağa ve 
l•ş•iğini ve ioi bir ltarruz trhlik onu b"p yoluna aokmaıra çal•f· 
ıi"i' uzakl04tığıoı söylemiş ve d:- maktj•dır. . • _ . 
mi~trki: • p'>n mılletı, bukOmelın Pa· 

c- Ş"mdi şarh •hemmiyetli 11likıe sulbü kuıhımak için elin. 
m"ktarda bark trchiıatı aönderil. don geleni yepmaHa oliurunn bi. 
mektedir. Bu gün için fark t•çhi. liyor, fakat barış yolondald J •pon 
zatının büyük kısmını Avustralya ırayrollerinin de bir haddi vardır> 
temin etm•ktedir. ilci Amerikan deni:ıaltısı 
Bi~ MrhuJun lcvsiyesi Anıe• lrgiltnERtı ııoiliı;or 
ukan paılemr11fo3ur u hag- Va.inırıon 17 (a a) - Albay 

ute düşürdü Knolı:s'un h•b.,r urdiğine göre 
V aş"nıı;ton 17 (a.a )- Ş"mdiye yani.don sôliland,,ılmış olan iki A· 

kadar her lürlil müdafaa teıbiılo. ıııeııkan dtnizılt110, ödünç verme 
rl aleyhinde bulunmuş olan mebna ve. kiralama kanuı u muctbince 
Mrrkantonya bir ır•rp cepbui t lnır•lıereyo verilecektir. 
kil etmek için Am•r•ken lrıtal ·~ 1 Oen~zalt~ardan birôai 1919 da 
nın gÖnderıJ nesi_ni lavıiye et ~~I JO g·rmış, ] 40 da yenıd•n •ilib· 

M 
._ R mış ır. l•n<hrılaıı~tır. Bn ~enizahı 530 to· 

erı<0ntonya, u•y•ya taarruz niliıoluklnr ~00 Tonıliıol ı. "k· 
d•ı· 1. d b U 1 ID• e. ı ınceye .a ar aı~i r _mpt1y~li .t c'. denizaltı ise 1940 da yeniden 

bır harp olarak te l ık\ı ttlıg nı, sılihlandmlmıştır. 

IOk edeı ludir. Mueli Beyşeh i r' de 
falanca medıesryo dair vakıfname, İ 
b r tarıl-çi i~in aıi\u: yı calıp ola.- J 
bi.ir. Amma umumi ıo•JOma.t elde 
etmek isliyenlere l ll(IUD IOz:umu 
var mı ? Oalar, faraza •ocal. Mü· 
lı:rimin H•lil'in yazacajı c Anado. 
lu'daki e1ki Türk eserleri > diye 
bir cildi maalmemnuniye okurlar
Keza, O.manlı tarihi bakımından 
vak.'anüvisleri vo Hıaımer tercü 
mesioi okurlar. c Kaynarca mu•· 
hed~ıiodeo sonraki lı.ısmı H.ımmer· 
in devamı tarzında biri yazııa da 
oku•ak, ab •. » dit• beklerler •.• iş
te, bak.ınız, kültür sahamızda bır 

raatınııı lr.ilı savılmaz nıı ? Ede. 
biyatı C•dideden yiı mi otuz cıld, 
ondan •Onralc.i devirJerden do bir 
o •adar. Buton u•arryi almıı ad· 
dedilm z miyiz ? _ ÔyJe-yte, tarih 
ve edebiy11t me~uılarırun ç"vresi 
belir~il •. Üaiverııtenin fakülteleri 
ne ıroro _he~1plıyalım : Kıç kitap 
ve hangılerı uınumi malOcnıtıauzı 
meydana ıretirecek ? 500 k ... , .... 
mını doldurabilir miyiz ? . -

1 • • • 
aaalo ıto munevv;rlerımiı IOtlrn ba 

cevap verıyorlar. Yucci mec. 
muııında a Ak 1 lı. 
lialarından istaİ:d a tad ip ~~ müta
di oiltaıizde n J ~ ek eceız:ız. K,.n. 
m . e erı o umamız ıi~ın:ı· 

Almanların Moıkovaya karşı 
başladıkları bu son ta erru2da 5000 
tanlr. ileri ıürülmüıtf; Moskovadan 
dönen lrıriliz Lordu, Alınanların 
Ru• ıeleıioe 30 bin tBDlia bı ş'a· 
dıklarını ve ıon taarruıda 5 d•ğıl 
tam 14 bin tarlı: kullandılr.larını söy 
ledikten ıonra, ıraytmiz 30 bin tank 
yapabilmek ve ondan ıonra tur· 
ruza ıreçmektir, diyor. 

Bır Amerikan mecmaasıra ırö· 
re. bo memle"etın harp ıa111ıyii, 
tômdi ayda 4 bın tank imal etn.ek 
te ım•ı ve Lu miktaı 1943 le •k· 
lın almıyacıaı bır rakama var•calı:· 
mış. Ayda 4 bin tank. yılda 48 
bın tank eder. 

1 
Y 

1 

Bütün Tüılı. mü 

VA- NO gilendirmrsi İcab 

c boşluk » d•rhal di•kati celbe. 
diyor • S z d .. , üstadım Y .bya Ke· 
mal, c !iO•l cıld okunmaga fayan· 
dır 1 » diyortoıuz ımma, lu tav
ı;yeden şüphrleoiriD'. Koıkarım ki 
meseli 2UO cıld O.vaı ı ı göıdto 
geçirmemi:ıi tavsiye tdecell,.ıniı. 

Hol bu ki, umu o. i kültür bo kımıqdan 
b"nı , rın kıymeıi oed" ? 

1 
·~ e.n mutehaasıı •iızldtdön 

ıyaco111w. 7• an-

? ğer tarahan da, bo~luklar 
neymış, meydana ~ıkacak • a· . edoo bır mevzu tpt!'yce zamandan· 

beri dımağımı iıır•I ed yoıco. Bu· 
nun •lr•llı ıureıte mütalaa <dilme· 
ıi gazttelerden ziyade mecmuaları 
alikadar tdecegini düıüoeıek, 
c Yucel » deki arkadaşlarıma bir 

mektup gönderdım. Bıitiln D .van td<b,yatını bir 
ıııüelhlımiı, cup misalltrle iki üç 
cild içiode telhiı ehe, bunları oku 
uk, Fuzuli, N l"i, Nodim, Ş·yb 
Gai'p tarz • n~aki kalbur üstü tair
lerin divanlarını da başındsn sonu 
na kadar oka•ak, bu vadideki kı , 

• • T • trt~ 

san. ıç n !alanca il,m sabuında öi· 
reoılmui •aruıi fu. şu. şu bahı~ler 
var da, Türkçede bunları •. . Of re ten 
kıt•plar y••k. lıte bu ... 

ki B "oze çarpa· 
ca elki do c ekıigi t 
malt 11t•yrnler » b l •ınamla· 

H o ırecolc 
., h •ldo bu ankette~ b" f 

da bas 1 olacaaına . ır ay 
• ınaoıyor B 

bahse temas edip ala',_ d lnm, u 
· - .a ar arı dü 
şuomege ıevkettii"im 
memnunum. için cidden 

( Alc'"m'dan) 

Ttirkl,.. RadyodifüıyoD postaları. 

TurklJ• ıad1o•u.. AL.kara ıad1oıa 

18 IJirfnı:iteşrin Cumartesi 
7 30 Proırıam, ve memleket 

Sut Avan. 
7.33 Miiıilı:: H·fif proaT&• 

Sovyet 
hükQmeti 
Kazan'a 
gitti 

( Pi. ) 

1 

7 45 Aj1na haberleri. 
800/ 
8 45 Mi!zllı:: Senfonik protra• 

( Pi. ) 

Donetz'de Rus kı· 
taları etrafındaki 

çenber daralıyor 
N evyork 17 ( a.a ) - Üaay 

ted Pres l.oodradan bildiriyo.: 
Sovyet hükOmet erkanının 

b"r k11milo kor diplouatiıli• Moı 
kovadan ayrılaraı.. Kazan'• ritwiş 
oldnklarını Londr~nın yabancı 

kaynüları teyit etmektedir. 
Taymiı 17 ( a.a. ) - Dün 

akşam muhtelif memleketlerden 
ır•lon haberler Sovyet hü~ O uoti· 
nin Moıkovadan ayrılmıt oldaiu 
nu bildirmektedir. RHmi beyanat 
olmamalı.la beraber hu hal mnb· 
temelair. Bununla beraber bükO 
met merkninin başka bir yere 
taşınmıt olması M ''kovanın dü· 
şoceiine Stalin'in kanaat ıreıir 
mit oldui"una delilrt etmez Bu 
hareket ı·brin ani bir tehlikeye 
maruz balunmat1ndın ıiyade bar 
bin idare merke~ini im~ in dahi. 
tinde kolayca ve tamam olarak 
i ılivebolecok bir yere götürmek 
ibtipcından dotmnştur. 

Vaıinırton 17 (a a) - A1101· 
yoted Pres'ia iyi bir kaynaktan 
ald ğı bir habere rö•e, B•rl•şil< 
Amerika devletlerinin Mo•kova 
büyük elçi•i. buaün büyük elçi 
lik orHnile brraher Rusyanın iç 
(erinde bir ıebirdo yerl•ımelı. 
Üıtro Moıkovadan ayrılmıştır. Bn 
şehrin iımi ıilı.redilmemek tedir. 

Bndapeşte 17 (a.a} - Azalt 
denizi boyunca yapılan hareket· 
lerde Donetz h tvzs•ıoı müdafaa 
etmekte oran Ruı kıtalırının et 
rdon~alr.i çonber ır.ttikço daral 
makta~ r. 

M'skova 17 ( a.a ) - 16 
illr.t•şrin aünü çarpışmalar bütün 
cephe boyonc• devam etmiştir, 

M•bareboler crpboroiıı. batı iıti· 
iıı:a 'Detindo biJh•••• 9fddotU olmDf 

tur. 

Ba istikamrttekl muharebe
lerde iki taraf da ağır ka ıplar 
vermiıtir. 15 illı.teş inde 43 Al 
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Bizim lı.ayıhımız 28 tayyaredir, 
Çete barelr.itı düıman iıgali al 
tındaki bütün bölırelerde tidJetlen· 
mittir. 

Almanların ıon zam,nlarda 
işgal ttliii K•lenin. Ord lıölgo 
lr rinde çeteler binden fazla Al· 
man öldürmüşler. cephane yüklü 
ıoo don ini .. b" k a umyon yakmoşlar 

1~ ~o köprü berh.vı etmişler, 
muh~ıo miktarda iaıe mal.ıeme•i 
tahrıp etmişlrrdir. 

Kalenin civarında bir müfro· 
ze bir Alman kararırihını hez:me 
te ulr•tmış. mühiı:n vesikalar ele 
g•çirmiş, bir cephaneyi berhava 
f'ltrn:ştir. 

=-

Nöbetci eczane 
Ali Nasibi 

( Yağ camii yanında ) 

13 30 Prorram, vo Memleket 

aaat Av•rı. 
13 33 Müıik: Tü•lı:ço plilı:lar. 
13 45 Aj mı hab•rleri. 
14 00 Mıiıik: Türkçe plaklar 

prorr•mının devamJ. 
14.30 Ankara sonbahar at 1a· 

rıılarının tahcnioleri. 
1410 
15 30 Müzik• Riyas•tl cambar 

Bandosu ( Ş-1: l>ı ·n Küoçer ) 
ı. J s~uaa : Şaolı s.ncalı.lar 

( M.,ş 1 
2 F ontonolle : Çi, rene kızı 

( y,ı. ) 
3. Ro•ıini : SF.Vll. BF.RBF.RI 

oper.-ı•nın Uv~rtü•ü 
4 P•ccıni : LA BOHEM ope· 

uıınılan F antrzl 
5 M•yerbeer ı Metal• Martı, 

DO. 3 
18 00 Proır•am, ve Momlokot 

ıaat 11 v•rı. 
18 03 Miizil<: Çifte fa,.I. 
18 40 Müz k: R •dvo Ctz va 

Tanıro O ke•truı. ( 1. O,ırilr ve 
atet böc•klori ) 

19 00 Konu1111aı ( Kahramaıı.• 
lar ıa"i ) 

19.15 Mü•ik: Radyo c•z ve 
tanıro orke•l•11 Pıoırramının il<İn• 
ci kı"1n. 

19.30 M •mleket ıoat ayarı, ve 
ıjanı haberleri. 

19.4) Koonşm•: ( lat• ıaaıi ). 
19 55 Mü•·k: Karıf·k tark• ve 

türkül•r. 
20 15 R1ılyo ırozotesi, 
20 45 Mü dk: Kralinot ve Pil• 

tur ile aaz eserleri. 
2 l 00 Zi aat ıahimi. 
2 L,10 Milzik; Dioloylci lıtek• 

leri. 
21 45 K~naşıaa ( Güailıı. met' 

el<leri ). 
22.00 Müzik: R dvo salon or· 

keıtraı• ( V.oloni t N ·cip Atkın). 
1. M , .. orırolı:i : G'>pak 
2. Albeniz ı C•pricbio Ca: 

talan 
3. R wel : Pavane 
4. l. •utanıchl•ıror: z~ deıı Ster 

neo E'"por 
5 L<>ntrer : Büyük anae. 
2230 M •ml•k•t ıaat ayarı, A· 

j1nı h berleri; Ziraat, F.sbam -
Tahvilat K•mbıyo - Natuk bor. 
auı ( F•vat ) 

2l.4S Müıilı:: Rıdvo .,ıon or• 
kestraıı programının ikinci k 1111. 

6. Bela : Güel ıon nabıi. 
22.55/ 
23 00 Yarınki proırram, ve ka· 

pan•ş. 

IT.a.KVtMl 
18 Birinciteırin 1941 

CU~ARTF.S\ 

YILı 1941 • AY 10 Gn•· 191 H1S1r 16' 
R-i 1SS7 Birlnclt.ıria S 
Hiori 1!!60 Ramazaa 26 

Vakıt Saat Dakika 

GGneı s ~' 
Ot•• 11 42 
lldncll 14 46 
Alqaa 17 ıs 
Yatıı 11 o 
lmaalı 4 11 

Bu harp baıladığı z•man, re·, 
çen yaz Ankaroya g•ln.iı olan 
Fran11z devlet adamlarıLdan Be· 
noit Mecbin'io bir yazıs•nı oku · 
muııum: Büyük Avıupa devl•tleri 
aı uındaki bar plerdo kul!.nılac•k 
ıitib ve malzeme hakkında adth 
utrooomik rakamlar zıkredı)O·; 
meaeli, 280 bin tanka lüzum ol· 
dniuna iloıi ınrüyordu. O zaman 
içimden c Amma da atmış h•l » 

dey"p ır•çm·ıtiaıi şiıııdi röıüyorum 
ki, bu F ransızın hesabı, pek o 
kadar mübalağalı vo hayali değil· 
mil. 

Sutunlorında bu bahse yer ver· 
mrlrnoi rica ettim. T t kliıımi ka· 
bul etıılor, Bi, de anket açmışlar. 
O.tad Halid Z ya U,akl g 1, Mük· 
rim'n H•lıl, Nurıııl•h Ataç sorırn· 
farıma cevap vermiş bulunuyorlar. 
« Yücel » bunları ileriki nüsbala" 
randa nrıredecek. D jer münevver 
Jeriotizden de bu mühim mevzua 
dair cevaplar geleceğine eıninım. 

••• 
Mesele şu: 
1 - L'soleıimizdtn fevç fevç 

ocnehi dil bilmiyen ınüaevveıler 
çıkıyor. Bunların umumi kiolıü•le· 
rıni tamamlamak iç;n Türl çede 
lı.it•p vardır ye h1ngileridır? O.ter 
bir libido: Tü·kçeien gayri dil 

Boşadığı kansına asık olmuş! 
Üç bvçuk ayda ıark cephe

ıinde kullanılan vo ka)bedileu 
tıındarın rtuızzam yekOalarına 

bak·lıraa, harp bö.ıle tiddetli te· 
lulde üç buçuk sene daha ıürdil· 

ğü takdirde astronomik sandıiım 

ra'<amlara ya'r.laşacarımızı kabul 
etmek liıımıreliyor. 

H.tbald & e ;en bıtbin ıon yıl· 
farında kullanılan vo pek lorkuoç 
h r miktar sanılan tankların say•sı 
bu günkü zırhlı ordularda bulu· 
Dan tankla,,n ad•di y•n nda ç•· 
cnk oyaocağı gibi kalıyor. Fıl .. ki 
o ıa>11ao, meseli C ımbrai meydan 
mu•,.rebeıiodo yalnız 381 tank, 
Ladeadorfl'un c Alman orduıur un 
kara günü » dediği 8 Ağuılo• 
yarmasında lse topu topu 456 
tank kullınımıştı; timdi 30 bin 
~ani.la taarruza ır•çen Alma.ılır 
1111 0 Uman, bıı yeni ıiliba hiç 
kıymet vermomiılordt 
, Bıı ba•p başlamalı: nnro iken 

bıl .. , kimH tan'r.larıo bu kadar 
ıotala11at.... ilıtimal vwmlyord•ı 

b lmiyen, Arap harflerini de oku· 
y•mıyan bir insen neleri okumak 
suretiyle beynelmilel manada mü· 
nevver olabil r? Lnılon bir biblior· ı 
ıafıa sayar mıııo z? 

2 - F.cn• bi dil bilen münev· 
verlorimiz do, Türk oldukları için 
o.bette umumi mı O natlarıoı mili 
bakımdan tamamlamak iç;n bizin 
dildısn bazı k,;taplar okumak mec 
buriyetindedirler. Bunlar İ\ia han· 
ırı e•erlor t•vıiyo edıliı? 

••• 
Bir ıohı..et esnasında Yahya 

Kemal'in likıini iıtiırıaç •ilim: 
- Okunma;a liyık 500 kadar 

kitabımız vardor. Amma Miikrimin 
H.liı'o sorarsan 2.000 rakamından 
fazlaya ç•kaıl • dedi. 

Cey• p verdim: 
- Emmim, onun tavsiye ed .. 

Hk lubı.d•n eu•lal, ihtlaasa tul-

L 
ondra.da Parcy Kuıland adında bir ber
ber, ikinci del• ol.,ak bir afk idivıcı 

yap ... aktad r. F.vl•nec•ği kadın. evvelce işık 
olduğu. sonradan boşadığ• ilk hr11dıl. 

P•rcy 1938 do genç bir kızı ıevmiı ve 
k•ndisiyle evlenmişti. Fakat ita izdi .. ç uzun 
tü•meoıiş, berber ve Acette insmindeki karı11 
ır•çinemom•ğ• b•şladıklarrndan nihayet ınah· 
ltomevo milrac•t ederek ayrılonşlardır. Anelte 
koC\Slnd•n ıyr . Jonca Ameııkaya r•ımi,, bir 
müddet HJlıivut'ta Ç'lışmıf, ıora N:vyor'ka 
gelerek bir bankada iş bulmuştur. 

Bub.r karısın1an ayrıldıktan ıonrı bona 

pifman olma,, dostluıoa büı Ü~ bir hail iti•· 
dini •Öylemrğe başlaınııtır, 

Pcrcy fU sözleri ağzından düşürmedi: •Na 
ettim do karım1an ayrıldım... An•tle melek 
gibi bir k•z1ı. Güzelliğine ev kadonlığına biç 
diyecek yokta. Boş yere onunla kavıra ettim, 
aile h,.yatımızı ıeh rledim. 

K":ndi~İni bo'•aaı hatamı itiraf edec•irm 
ve k"bahııtimi affettirmek iç:n elimden l't!'ltni 
yep1cığım. Fakat beliya bakın ki adroıini bıl· 
miyo,um. 

Şimdi klmbiUr ıl11ııy&Dm banıl kö111ind .. 

dit • • 

Beı b·ıin akrabas• doıtları bn bülcmu"o 
doğru ol d - ' 

le 
m' ıgıoı, artık eı\r.i karı•ını o t ra ye · b" nara· 

l • ~· •r kadınla e•l•nmrıini bir çok defa 
ar sotv •mitler, fakat btrber hunlara lı.ıılak .. -
mamıı ır. • 

811 sırada Avro h b" . P• ar ı ç•~tığ•ndan ber-
ber eskı karıaını bulm l.ta b" b. . . a n u, .ıtJn üoıidiol 
lr.esmıştır. 

• ~radan aenelor ır•çdikt•n sonra berber 
bır gun. Amerkaılan bir mektup almıştır •• ~ok• 
top oskı karısından geliyordu. Berber mekıo. 
bu alınca baygınlıklar r· ç;rmit, 01ru11ara baş. 
layınca heyecanı bir kat d .. ha artmışt.r. Mok· 
tuph fU aatırlar vardı: 

S•· rili Percy. 

Senden ayrıldıktan nnra Amerikaya ıreldim. ip· 
tida Hvllivuı'a ırıderok orada çalıştım. Kazan. 
cım looa d<iildi. Bana evlenme tok.lıl edenler 
do oldn. 

Fakat Hollivut boıu.,,a gitmedi. Evlenme 
te\r.l fıerini şiddetle reddettim ve oradan Av• 
rupa'ya daba yaktn olan Novyorlı.a ıroldim. Ba· 
rada bir bir bankada çalı,ıyorum. 

Hayatım çok oakin ır•çiyor. itimden ç•kıo· 
ca odaaıa ridiyoıum ve wa.ı. ....ı dll1DaG10o , ... 

Son zamanlarda Londra'nın ıık 11k bava 
taarraıuoa uğradıjın•, birçok binalaıın harap 
ol luiu•u gazetelerde olı.uyora111 Bu haberler 
beoi endipyo düıürmektedir. lnıallah sana biç 
bir zarar ıı;elmemıştir. Allah seııi kornıoo. 

Sovırilı Porcy. borada odamda dnıünceye 
daldıkça aana ltarş•' çok fena hareket ettığimi 
anlıyornm. Luzumıaz t•ylore ıinirlendlm, 11al 

üıdüm, aile hayatımızı bozdum. Bunlaıd•n lıep 
muul olan berıim. 

Sen melek ıribi bir adamsın. Ben kıymeti• 
ni bilmedi a. F.•lenmiı•en ümit ederim ki yeni 
karın sooi daha iyi anlıyacak ve meıud od• 
coHir, 

Aras ra beni hatırlamanı temenni ederim 
doshm. Aoell• 

Berber mektuba bit;rdiktea ıonra be•etı 
telr•afbaneye koş.,,oş ve Amerikaya telg•~f 
çekererelı. Aaotıe"i çabuk Londra'ya gelmeır• 
davet etmi 1 ıir. Anetto bu dav•t• derhal ico• 
betle uzan tehlikeli bir aeyabat yaptoktan "°D· 
ra L?odr•'ya v•ııl olmuıtur. Şiaa di eıti katı 
koca yenirlea evleneceklerdir. 

Be evleDme bir efk iadlwca .,,_.lıı " ıı. 
defa utık ffilam t...ı. day.aa~aw. 

1Jev•1nı U9Un 
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EYHAN PAMUK ÜRETME ÇIFJ L.til MÜDÜRL0li0NDEN : 

ÇUK R A ÇiFTÇiSı 
Blderl" 1 savurup saçma 
Servetini sokağa atına 

PAMUK Mibzer/erini 
Oretmenln af bir tane mlbzerlnl 
doldurursun anbar1nı har rerlnl 

ELDEN KAÇIRMA 
Birinciteşrin 1941 ayı 
kaldırılmayan pamuk 
istekli olan 

sonuna kadar satılmayan ve 
hepsine Mibzerleri bunların 

EGE 
pamuk yetiştiricilerine gönderiliyor. 

Bu yıl pamuk ekimini makine ile yapanlar kazandı; eski usul 1 çinin ayağına kadar getirildi, çukurovaya getirilen ve burası için 

ile bideri savurup ekenler az mahsul aldı. Mibzerin pamuk ziraa· ayrılan mibzer adedi (400) Ü bulmaktadır. Bu miktar normal ihti-

tinde en m ü h i m makine olduğunu h e p i m i z bili· yacın üçte birini karşılamadığı halde bir buçuk aydan beri bugüne 

1 yoruz. Serpme suretile ekmeden zarar gören münevver Çukuro~a kadar yalnız (166] mibzer satıldı ve çiftçiler tarafından kaldırıldı. 
çiftçileri Ziraat Vekaletine müracaat etti.Ziraat Vekaleti de pamuk Ege bölgesine ayrılan mibzerler çoktan satıldı. Ziraat Vekaleti 

m\istahsillerinin bu ihtiyacını göz önünde tutarak her tarafa baş bu ay sonuna kadar satılmıyan ve kaldırılmayan mibzerleri Ege 

vurdu, büyük zorluklarla vapur temin elli; ve Amerikada satın alı- bölgesi pamuk yetiştiricilerine gönderiyor. Bu fırsat son fırsattır. 
nan mibzerler deniz yolu ile Büyük Atlas Denizini, Afrika kıt'a- Her mibzerin bedeli "275,, liradır. Almak istersen fırsat kaçırma-
sın1, Arabistan Yarımadasını dolaşarak "20000,, kilometreyi bulan dan Pamuk Üretme çiftliğine, Ziraat Müdürlüğüne, çiftçiler Birli-

bir vapur seyahatından sonra Basraya getirildi. Bir çok kara ve ğine, Satış kooperatifine, pamuk kontrol memurluklarına şimdiden 
deniz aktarmalarından sonra bu mibzerler dünyanın en karışık bu- müracaat et. Mibzersiz kalırsan gelecek yıl yine başını döversin. 
]unduğu şu devrede hususi müsaadeler ve büyük müşküllerle çift- 1339 

• • ~ • : ... ...... # • 4 • ,,.... ~" -l• ';'"' • " \ 

sıııı:ııııııııımııııııııııı:ııımıııı:ııımııııu;ııııııııııııı11111111111:111111111111: mııııııııımmııııııııımuıımııınıum:ıı'' Adana as kerli k daire si satı nal m a m·· H;:.::·e·:::::~:· :: . ::;;e ~;;;·,:,ini~:;;~:+ :iı;i;mrt 
~ En miA~ı "SiNJ;;iASi'"" 1 komisyonundan : ~ •• ,, .. , ...... v. ·: gÖ• kom•• ....... ,,.,,.,: r.,, .... 
5 - ı. Buğday ciheti askeriyece verilmek diğer bilumum • ALSARAY SINEMASI ! T ABll SESLİ MAKİNESiYLE 1 masarifi müteahhidine ait olaıak şartile 80 ton buğday bul· : 

- - Buıün 2,3:) motinosıntlon itibaren iki ~ gur yaptırılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon- ~- • 

~ harukulade film birden sunuyor = mu~tur. : ifJ (f] [+J 
3 1 İ§ 2. Tutarı 5600 ıira ilk teminatı 420 liradır. • BUGON 2 30 Matı"nasında •t•b 
E3 Gij•elliği bir "''""" •Hi •şsiz bir n•ğme oları == • , n 1 1 are n 
= ENDÜLÜS GECELERi filminin unutulmayan =

1 
3. ihalesi S. 11. 941 Çarşamba güoü saat 11 de Adana • E M" • H - ı - . n uessır ve issi Bir Film Sunuyor ••• 

~~ yıldızı IMPER fO "- RGENl NA'nın ~ As. dairesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. : 

• 

§ En güzel filmi ~ 4. istekliler zarflarını muayyen günde ihale saatından bir : •-'.A.A.A.A-'.A.A-'t•t.A.AA.A-'A.A.A.Ae 
~ 1 1 -3 

saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilan o'nnur. ! ~KALP SIZILARI ~ : 
~ _ iSPANYOLiTA ;

1 
14.18.2ı.26 132s ı : ...................... ı•ı••••• .... .,,.. : 

-- C•l·bi dikkat b;r t .. · I• yaraı.lan l'PANYOLCA •özlü ve şarkılı ! BAŞ ROLDE: 1: 
~ ıı - A'llerikanm öüın kayn•i'• hayduıl.rm gö·ünmez .zraili a - , , . ; ı:ı..:rKorole Lombard: Kay Francıs: Cary Grant~ ; 
-- --== G~ngasferin_ Şebe~~s.i=- ~ MEVLUDU ŞERİF 5. ıncı Mıntaka Etıb- 'ı Tarafıııdaıı yaratılan mevsimin en güzel aşk ve güu!Lk ı: 
=:= Amerıkanın POLİS Te~kılatının fedaı eıderıni = B ••. 1 , b l'd H f' d f İl tJ)) : 
E . ;::: •lg'Un Of e namazınrı.ırın "on a are eye ın en· • 

Gösteren heyecan ve maceıa fılmi § ra Ulu C•mid• Merbnm N•ca· ı • ÖLÜM SELi ~.., e=; •. Filme ilti,,eten: Heyecan, macera filmi• • • 

Pek YAK INDA Pek YAKINDA ti Menrmen<İ ğlu ruhuna b;r Od idare H . ~ - = mevlQt okutıurulacal tor. l~bo amızın . eyetı : D/K KAT: N , ...... ı. ~nltukl••ını1• a1 ~ı•m•H• :,ı;e•I ~..:!!!:.!!: 
~ == ilin dw~ıive yerine kaimd'•. ve haysiyet dıvanı asli ve • • : 
~ Turı. s .nomacılığınıo Büyük z.ıeri = - yedek azaları intihabı 20 • : ~ PEK YAKINDA ~ '%t4!'i ~ PEK Y AKINOA ~ 
~ k p ~ Toprak mahs · ıı i 10 - 941 pazartesi akşamı ı· T ! ~ Kıvı rcı aşa . . u er saat 17 de kızılay binasın· : 18 u 'Y Ü~{ T Ü~ ( f 1 iNJ 1 • 
e;: == of isinden: daki salonunda yapılacaktır. •' il • ~ 
ııııııuını.:ıımııııııııııııııııınmııııııHlllllllllO'.llllllllllltllllllll/l/lllılllllll/llılllllllllll!lllWlllllllllllllllll!llllllllllllffillllIDU 1 Mıntıkamız dahilinde bulu- f:ı ~ KIVIR CIK PAŞA , ;: 

Ajansımızın senelik tah· nan ve odamızda kayıtlı 0 • ~:J - ı:. 

ASRi SİNEMA'DA 
S11fl,,rP. 

8,30 
BU AKŞAM Suvare 

8,30 
Tilrk Fllmclllğlnln şaheseri 

BugUne kadar yapılan TUrkça Fllınterlnln 
En g U.ıell . 

~~, ,~~ Al/ahın Cenneti ...... , ___________ ~> 
Baş Rollerde : Miinil' Nureddin - Feriha Tevfik 
Buır:n gündüz 2,30 da 2: film biıden 

1- BEYAZ HEMŞiRE 
2· HiNT HRAM' NI 

mil, tahliye ve n~ kil işleri on ~-~·-·•·'.·-·---e--e--•f!;·.......-.--.~ •.• -.~ e•• .. ae-.-.-..-•.• -.-. ••••••!+."•.,.......• • 
beş gün müddetle açık ek· 1 laıı Doktor, Diş Tabibı, Diş· 
siltmeye çıkanlmıştır. Talip· ci ve Eczacıların intihap gü· 
)erin 20· 1 O- 9 ı 1 tarihinde ııü gelerek veyahut ·ey pu· 

ajansımıza müracaatları. aulalarını göndererek intiha· 

S- 9. 12· 18 1300 ba iştirak etmeleri. rica olu· 
nur. 

1 15· 17- 18- 19 1326 

Ha\kevi Reisliğinden 
1 

-
Türkçe okuma yazma bilme. '-·-·.-.. ·-•-•-•,_ . .,,.,.,,.•••.4!'3 

yenler için balı. dersaneleri komi· imtiyaz Sahibi : Cwit ORAL 

• Bayan Sapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her türlü şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
temiz ikinci teşrinin 3 ünde Namık 
Kemal okulunda bu sene gece 
deıshaneleıi açacaktır. Derslere 
devam etmek istiyenltrin iki lotoğ:. 
rafla Halkevine müracaat ederek 
ltayd olunm•ları ilin oluour. 

u. Neşriyat Müdürü ı Avukat 1 11~----m-ag-..a.za_s_ı_y_a_n.ın_d_a_N_o_:_B,.o ____ _. 
Rifat YAVEROCLU 

Batıldığı yer : ( EUGÜN ) 

Matbuıı - Adana 

Ciftci Birliğinden: lanan ~ittçihrimizdeo yedek par-

çaya ibtiyacı olanların Birl;K'imize 

müracaatları ebammlyatle rica olu• 
__ .. ________________ ._, 16- 18 1331 

1 
Al.!•n Lllnz T ralttörlerioin bir 

kmm yedeUeri lstar.lula gelm'ş 
lmıi!ZiiilZii:il" *ii:l'ıii*l'i* *!li:' -i!l:•i:l!i*ô%.!*iZ"i1l*:i:ii*il' J bWpduj'uod&D bu makinoloı i kı.ıl~ aur. 1340 
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