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Refik Saydamın riyueı:nde mutat hafta• 
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Moskova 
görüşmeleri 

Yazan : CAViT ORAL 
Dii~kü radyo haberleri 29 Ey. 

ltllde Moskovada toplanmı ş olan 
üç devlet konferansını n 2 birinci 
teşrinde neticelendiğini bildi~d ;. 
Aj,nsın verd ' ği habere gore 
konferans Mi ter Ruzvelt ve Mıster 
Çörçilin Mö•yÖ Staline göndermiş 
oldukları müşterek mesaj esasına 

dayanarak ve faşist tecavüzüne 
göıterd ği mükemmel '."~k~vemet · 
te SJvyetle r birliğine ıyı bır suret 
le yardım etmek te~lif~ni .sovyet 
diktatörünün tasvibı uzerıne bu 
konferans toplanmış tır. 

Yine ajrnsın bildirdiğine na· 
zaran üç devletin Lord B:~erbr~k, 
H · ve L:tvinol'un rıyasetın· arıman · . . 
deii mur•hhas heyetleri vazilelerını 
tam ve karşılıklı bir anlayış ve iyi 

"yet havası içinde başarmışlardır. 
Dl . "k 

Şimdi işin resmi, polıtı • prO· 
p•ganda ve edebiyat kısmını. bu 
ıeldlde hüli•a ettikte? sonra bıraz 
da realiteyi nazarı dıkkate alarak . 
io celemeğe çolışacaiız. 

H kikaten bu üçler konferan· 
a d ' 11nın tatbikat sahasında, ifa-le e I · 

len bir şekilde fiili bir f ydası ve 
neticesi olacak mıdn? Doğrusu 
biz buna pek o kadar izam edılen 
bir tarzda ihtimal veremiyoruz. 

Çünkü Sovyet ve Alman m.~· 
harebesi başlıyalı bugün tam yuz 
dört gün oldu. Mister Çörçilin ga· 
yet beyecanlı bir nutukla .s.o~yet 
Rusyayı lngilterenin sompatısını ~· 
yardımına bilcirdiği tarihle bugun 
arasındaki müddet haıen hemen 
yüz ıründen aşağı değildir. 

Acaba bu müddet zarfında in· 
ırilterenin Sovyet Rusyaya manevi, 
politik ve propaganda sa~al~ ~'. 
haricinde yaptığı ve yapabıldıgı 
yardım ne olmuştur? Acaba b~ 
yardımlar hissedılir bir dereceyı 
bulmuşmudur ? Belki İngi'.tere 
t r a f ı n d a n Sovyetlere bir 

mi~dar tayyare ve bir mik,dar mal
zeme gönderilmi~tir. Belkı bu yar· 
dım bundan böylo de yapılacaktır. 

Fakat bütün bu resmi comoni· 
que'lere rağmen bundan sonra da 
Sovyot Rusya'ya büyük ölçüde, 
çok geniş miktarda bir muavenet 
yapılabileceğini tahmin etmiyoruz. 

Zaten dalma milletine karşı 

bakikatleri olduğu gibi açık ve 
cesurane konuşan Mister Çörçil do 
iki & ün evvelki nutkunda bu ciheti 
aarih bir surette ifade etmiştir. 

Çörçil o nutkunda malzemeye, 
harp levazımın• ihtiyacı olan l~
giltereoin Sovyet Ru•yaya. yapabı: 
lece&'i yardımın muayyen bı.r haddı 

. eceaini ima ve ışarette 
geçomıy • 
bulunmu~tur Ve bunda tabiatiylo 
lngiliz Başvekili gayet de haklıdır. 
Zira bir hraftan Alman taarruzu· 
nun günün birinde lngiltereye te· 
veccüh edec•ğini zanneden bir 
büktlmet reisinin kendi ihtiyaçları· 
nı bırakarak, ihmal ederek silah· 
!arını başkasına vermesine imkin 

var mıdır? 
Farzedelim H imkin vardır. 

Farzedelim ki logiltere bGyük le 
daklrlıklara katlanarak Sovyetler" 
yardım etmeğe karar vermiştir. 
Fakat bu yardımı ne zaman yapa· 
cak, Savyet Ru•yanın çok ihtiyaç 
doyduğu tankları hanııi müddet 
içinde Sovyet Rusyaya ııönderebi 
lecektir? Eğer bu tanklar s~vyet 

Rnıya'ya hudud olan bir meıııle· 
ketten ve karadan götürülmü' ol. 
oaydı ıüratle yetiştirilmesi mümkün 
olabilirdi. 

H.Jbuki bo malzeme ve tank· 
!ar Amerikadır, !ngiltereden va. 
pu•hra yüklenecek ve deniıaltı 
teblıkelerini atlattıktan sonra Kızıl 
denize ırelecek ve Buradan lran 
tarikile Sovyet Rusyaya gönderile 
cektir. Şimdi bir kere bu yardımın 
ırönderildiğini ve Rusyaya ırelece• 
ği müddeti nazorı ' dikkate alalım 

bir de durmadan ilerliyen Alman 
tıaarruzuou ve bu taarruzun inkişa 
fını göz önünde tutalım. O zaman 
göreceiiz ki Sovyet Ru•yaya gön· 
derilecek muayyen miktarda yardı· 
mın gerek müddet bakımından ve 
gerek•e miktar bakımından bizi 
baya!~ kaptıracak derecede mü•· 
pet bir faidesi olmıyacaktır. 

lnırilterenin ve Amerikanın bu 
yardım bahsinde iyi niyetlerini ve 
kati kararlarını lr.abul euek bile 

1 B. Molotof 1 

HiTLERiN 
ümitleri 
boşa çıktı 

Molotof, konferan 
y- -- •• 

sın kapanışı mu-
nasebetile bir nu 
tuk söyledi 

Moskova 2 ( a.a ) - Molotof, 
üç devlet konferansının kapanışı 
münasebetile söylediği bir nutuk· 
ta, gagop Hitler Almanya•ına kar
şı yapılan tarihi mücadeledeki iş· 
birliğinin ne derece sıkı olduğu· 
nun müşahede edilebildiğini ve Al 
manyanın milletleri nasıl kanlı bir 
surette boyundurdğu altına almak 
ta ve toprakları gayri meşru bir 
surette ilhak etmekte olduğunu 

izah etmiş ve Ruzveltle Çörçile 
minnettar bulunduğunu ifade ettik 
ten sonra, ezcümle şöyle demiştir: 

« Faşiımin ezilme~i Jüzumu,,.u 
bunlarla harpte olan devletler de

giJ, gayri muharip Amerika da ay 
ni derecede kavramıştır. Bunun 
için tayyare, tank diğer silah ve 
ham madde gibi külliyetli kaynak. 
larile Sovyetlero ·yardımda bulun· 
maktadır. Bu suretle Hitlerin ümit· 

)eri bo~a çıkmıştır.> 

Bir Amerikan 
.............................. 

gemisi da1!,~ 
torpillendi ..... :.. .......... 

Nevyorkj l ( a., ) - D•niz 
mnhfollerindo bir haber verildiğine 

göre, çarşamba günü saat 17 ,50 
de bir ğemiden imdat işareti alın· 
mıştır. Bu imdat işaretinde · gemi
nin deniz üstünde bulunan bir do· 
n;zaltı tarafından torpillendiği bil· 
dirilmektedir. 

Bir Cin muvaffakiyeti 
1 

Çong Kiog 2l(a.a)- Çinliler Şaog 
Şan'ıo şimal doğusundaki muharebe 
lerde ezici bir muvaffakiyet kazan 
dıklarını ve 50 bin Jıpon askeriJi 
çeli \; çe nber içine aldıklarını ve 

diğer bir taarruzda da 2 bin Ja~o 
nu öldürdüklerini, 30 tank tabrıp 
ettikleriui bildiriyorlar. 

lranda matbuat 
kontrolu kaldırıldı 
Londra 2 [a. a.] - lranda 

ilk ıslahat olarak yapılan hareket 
matbuat kontrölünün ilgasıdır. 
Son günlerde adli bazı ıslahatın 

da yapılması beklenmektedir. 
Şimdiye kadar eski Şıh adliye 

işlerini bizzıt kontrol etmekteydi 
Komi•yonlar, eski Şahın gasb

ettiği malikineleri sahiplerine iade 
etmek hususundaki tetkiklerine de• 
vam etmektedirler. 

realite budur ve değişmiyecektir. 
Şu halde Moskova konferan. 

sının oetic~sinden büyük ümitlere 
kapılmak doğru ' değildir. Ancak 
bu müzalı.erelerin manevi tesirle· 
rini inkir etmek de doğru olamaz. 
Şu halde Demokrat devletlerin 
Sovyet Rusyayı yardımlarının da· 
ha ziyade manevi bir sahada kala 
cajpnı ve sembolik bir muavente 
fekiini geçmiyeceğini kaboıl etmek 
en dojru bir ırörüş tarzıdır lı.ana• 

atındayız. 

ı Türk • ingiliz ticaret müna
sebet erinde biiyiik inkişaf 

• 
lngilterege sipariş edilen eş-
yanın bir kısmı Mısıra geldi 

·=------~~---------- ........................... .... Ankara 2 (Hususi mubabirimizdr,n)- Türkiye ile logiltere ara•ın· kiyeye gelmek üzere yolda bulunmaktadır. Dı ğer laraltao lskendernn 
daki ticar'. mü~asebat bilhasıa s n zamanlarda büyük bir inkişaf gös. ve Mersin liman tesisıtının tevsi ve tekamülü için yapılan müzakere· 
termektedır. lln memlelı.et arasın aki mevcut ticaret mnkavelesi büküm• lere ve bu hususta mahallerinde yapılan tetkiklere de devam olunmak· 
lerine göre, '.ürkiye lngiltered bayati ehemmiyetihaiz mamul madde tadır. Bu tetkiklerin yakın bir zamanda sona ereceii tahmin edilmekte· 
makine ve deaııryolu malzemesi a makta, buna mukabil lngiltereye giden dir. 
maddesi ve bazı toprak mahıuller'ı verme'-ted"ır. 

" Söylendiğine göre bu te•iS3l için bir milyon Türk lirası sari olu· 
Bu hususta verile~ '_"Ühim maltlmata nazaran, lngillereye sipariş e· nacaktır. Tesisatın inşasına, logilteıeden gelmesine İntizar edilen mal· 

dilmiş olan eşyanın muhım bir kıomı Mısıra gelmiştir. Bir kısmı da Tür- zemenin vüsulünden sonra b•şlanacaktır. 

1 

lVIoskova konferansıl 
b i t t i 

Rusya bir 
tebliğ 
neşretti 
Konferansta 

mühim kararlar 
alındı 

Murahhas heyetleri, 
vazif Plerini tam ve 

karşılıklı bir anlayış 
itimat ve iyi niyet 
havası içinde başar· 
dılor 

Moskova 2 (a.a) - Üç dev· 
let konferansının bitme•İ üıe.ri: 
ne, .Sovyet hOkOmoti şu toblıj"ı 

neşretmiştir: 

29 eylülde Moskovada baş· 

layan üç büyiılı. devlet. müme~· 
sillerinin konferansı 1 ılk teşrın· 
de çalışmalarını bitirmiştir. Kon 
ferans Ruzvelt ve Çörçilin :ıa 
!. ~ dermiş oldukları muş· 
ınc ıon • itn• dayanarak 

terek mesaı esa - d""' 
ve faıist tecavüzüne a-oster •i'• 

k el mukavemette Sovyet 
mil emm 4 

b, l' - . e en iyi surette yar ler ır lg'ID l 
dım etmek, müştPrek ka.y~~~ ~· 
rı tevzi ve Sovyetler bırlıgının 
gayretlerine mümlı.ün olan en 
büyük yardımda balunmak ma~ 
sadile bu kaynaklardan en lyı 
tarzda istifade eylemek mesel~· 
!erinin halli bahsinde bu mes•r 

1 
da bildirilen gayenin Stalin ta· 
rafından tasvibi üzerine toplan· 

mıştır. b k 
Üç Devletin lort Bver ru ' 

M 1 t 1, riyaset· 
Harriman ve o o o un , va 

1 • deki murahhas heyetlerı, . 
erın 1 ki bır 
'f 1 • • tam ve karşı ı ı 

zı e erıoı • . ba4 
anlayış, itimat ve iyı nıyet 

• · de ba•armışlardır. vası ıçın v 
1 1 Murahhas beyetleri ça ışın · 

. 'il t t rafından larında Sovyetı mı e a 
Hitler Almanyasına karşı kahra· 
manca yapılan ve muzafferane 
neticesi Faşist sürülerinin boyan 
duruk altına aldığı milletleıin 
hürriyet ve istiklali davasını ti· 
yin edecek bulunan mücadeleye 
yardım etmek vazifelerinin ehem 
miyetinden hız ve Nazilerin bo· 
unduruğu altına girme tehdid• 

yit da bulunan diğer milletlerin 
aın l'd kurtarılışı davasının asa etın on 

ilham almışlardır. . . 
Stalinin faal hır surette ış· 

t, •k ettig" i konferansı kendisine 
iri• bit "b" verilen gayelere muta ı mu ım 

karar suretleri kabul ederelı. va· 
•1 · · muvalfakiyetle başarmış 

zı esını , 
ve hürriyete aşık bütün mıllet 
)erin can düşmanına karşı zafe. 
ri kazanmak için yaptıkları müş
terek gayretlerden üç büyük 

devletin tam mutabakatını vo 1 
sıkı işbirliğini meydana koymuş· 
tur. -----------Lord Halifaks Amerika· 

ya döndU 

1 • • 
IJ Almanya, Rusyayı urşı lı.ış harbına hazırlanmaktadır. Alman mat• 
f bnatı da şimdiden efkarı umamiyoyi huna bazırlamağa n&'raşıyor. D;ırer 

· t:ırartan Fin nrdo1arı Petre!k.ov'u. z,btetıni,lerdir. Bu nt ... ..F.io. 

I 
B•ıkumandanı M•ret:aJ Men,ı:1erhaym•o tebrik telgrafları çekiJm;şıtir, Ge .. 
len haberler 3 üncü aayfamızdadır. Re•imde Mare•al Mannerhaym • 
ki b b" ·ı . ·ı· • er nı ar ıyesı e goru uyor. 

-
Akala f igatları 

Mübayaa fiyatlarının değiştirilrnesine 
dair Koordinasyon kararı V e k i 1 1 e r 
heyetince tasdik edildi 

Anka~ [Hususi muhabirimizden] - "Aka! '-! 
d ·ı ' ) "b · a P•mn< arı irin te•b"t e ı mış o an mu syaa fıyatlarının dea;•t'ırı'l . 7 1 

o y mesıne müt d . K d' yon kararı Vekiller heyetince tasdik edı • , o aır oor rnaı• 
1941 'hl' k lmıştır. Bu karara göre 27 mut tarı ı ararnameyle meriyet mevkii · . 

1 
,' 

d b b. ne gırmış o an pamu< ınovcu. 
unun ey ana ta ı tutulması ve beyan ed'I , 1 ı k k b" 

k "b d . K 1 en pamu .. ara e onara ır 
ısmıoın mu ayaasına aır oordinasyon be t' 'l k 2 

dd . A ye ınce verı en ararın 1 nci 
ma esınde kala pamukları için tesbit ed'l . 1 "b , 
şıı şekilde değiştirilmiştir: 1 mış 0 an mu ayu lıyatları 

Birinci Akala 65 ik'nci Ak I 62 • _ 
1 56 k • • a s ı üçuncu Akala 60 dördncü Aka· a uruştur. · ' 

Aynı maddeye Çu~ !" . 
malları dahib ka 

1
' uro~~ yor 1 cıns pamuklardan «dai ve kozacı 

B r 1 P malları ıçın 54 ku ru,luk fiyat ilaıro olunmuştur. 
~~ ıyat ar 3 Nisan 1941 taribinden itibaren mer'idir. 

Geniş adeseli ı 
el dürbünleri 
Bunların halk tara-

fı~da~kullan1lmas1 -- ~ 

rnemleket müdafa-----..........._............... -----. 

ası bakımından za· 
;;rlı görüldü - -

Ankara, 2 (Husnsi muhabiri· 
mizden) - Milli müdafaa Vekile
tin~en yazılan Lir tezkerede, muh
telıf memleketlerden ticaret mak
sadiyle getirilen dürbiolerden se• 
kizden faıla büyülten geniş adese• 
li el dürbinlerinio halk tarafından 
kullanılması memleket müdafaası 
bakımından zararlı görüldügünden 
bu gibi dürbinlerin ancak Milli 
Müdafaa Vekaleti ile diğer veka
letlerin muvaflakatı alınmak şartile 
demirbaş olarak memlekete sokul
ması için bir karar verilmesi V o. 
killer heyetince teklif edilmiştir. 

Memleket müdafaası bakımından 
zararlı olduj'u bildirilen dürbinlerin 
memlekete sokulmasının vekiletler 
emrine bırakılması ve kontenjan 
kararlariyle anlaşmalarda iktisat 
vekiletinin mütalaasına göre tacü
lat yapılmaaı kararlaştırılmıatır. 

Yeni bir Ucretll iş 
mUkellefiyetl 

Ankara 2 [Hususi] - Bugün 
milli korunma kanununa dayanan 
mühim bir karar çıkmıştır. Bu mü· 
him kararla yeni bir ücretli iş ma. 
kelleliyeti ihdas edilmektedir. 

Yani, hüi<tlaıet lüzum görül
düğü takdirde bir kısım sanayi 
ve maden mü '5Seselerindo istihsali 
artırmak üzere bütün vatandaşlar· 
dan ücret mukabilinde iş mükelle· 
/iyeli istiyebilecektir. 

Bu karar bilhassa Ereğli k ö
mür havzasıoın ihtiyaçlarıoı temin 
makıadile verilmiştir. 

Sivas mebuslarının saçım 
dalrelerinde. tetkikleri 

Sivas 2 ( a.a. ) - Seçim 
dairelerinde tatkikatta bulunmak 
üzere gelmi, olan mebuslarımız 
Vali ile birlikte Ş!rkışla, Divrik, 
Yıldızeli kazalarında halk ile te• 
masta bulunarak ibtiyaç ve dilek· 
!erini tespit eyledikten sonra dün 
Zsra kazasına geçmişlerdir. 

ltalyan hava genel 
kurmayı Berllnde 
Berlio 2 (a.a.)- lıalyan hava 

kuvvetleri l'enel kurmay başkanı 
Berline gelmiştir. General, şark 
cephe.sine widerek Göringle g-örü · 
şec~k, crphe~eki Jtalıaıı ordasuoo , 
tefııt edecektir. 

I 

Veyvel'in beyanatı 

1 milyon -Hintli 
asker 

Pek yakında si
lah altında bulu

nacak 
Hindistanda b 1 r 
çok fabrika harp 
malzemesi yap -
makla meşgul 

Kahir•; 2 ( a.a. - Royter'in 
busu•i muhabiri bildiriyor: 

« Hindistan'a giderken, Ka· 
hirede kısa bir müddet kalan ge• 
neral Veyvel, harp muhabirlerine, 
pek yakında Hindistan,da b;r mil
yoodan fasla talimli aıkeria Sİ• 
lih altında bulunacağını bildirmiş· 
tir. 

Gen~ral, Hindiıtan'da asker 
toplama iş'nin mükemmel olduğu• 
nu, memleketin her tarafında fab· 
rikaların hor türlü harp malzemul 
istıb•il ettiğini ve Hındi•landa harp 
gayretinin bilyük olduğunu ıöyle· 
miştir. 

« Hindiıtan'da ordu ve laııl· 
!iz ha .. a kuvvetlerinin büyük ma· 
nevralarından bahseden ııeneral 
V eyvel demiştir ki. 

« - Bu talimlerden maksat, 
ıimal - batm hududundaki mü· 
dalaa vaziyetimizi kontrol etmek• 
tir. Sovyet Rusya şimdi do1tumuz 
ve müttefikimiz olıluğundan ve 
Almanlar doğuya doğru ilerledi· 
ğinden stratejik vaziyet tamamiy. 
le değişmiştir. 

Bu sebeplen dolayı Hindistan, 
diğer memleketlerde tatbik edilen 
hava müd•faa tedbirlerini almakta 
ve bilhassa şimal - batısı şeb;r. 
)erinde ışıkları karartma ve mü· 
dalaa sistemi kurulmaktadır. ,. 

Ruslardan bahseden ıreneral, 
şöyle demiştir: 

c - Fevkalade muharip olan 
Rus askerlerinin hayranı oldum. ,. 

lnıiltere'deki son ziyaretinden 
bah•eden general Veyvel, bu zi• 
yaretinin çok sevindirici olduğu· 
nu ve kendisine harp kebineıi ile 
çok mühim mevzuları görüşmek 
imkanını verdiğini söylemiştir. ,. 

Londra, 2(a.a.) - - General 
V eyvel ile Rus general ve komi• 
ıerleri Bağdad ve Tahran görüş· 

melerinde, Snriyeden Kafkaslara 
doiru miLvere karşı kurulan cep· 
henin kuvvetlendirilmesi için ha· 
zırlanan planların teferruatını tu· 
bit etmişlerdir. Veıvel, iaşe üssü 
olmak itibarile ehemmiyeti artan 
Hıod;ıtan teşkilat nı tamamlayacak· 
tır. Halen Hindi•landa modern 
barbın icabettirdiği h.r türlü t•c• 
hizala malik bir milyon 15ker bu· 
)uoınaktadır. 

Parlste 3 milyon saht• 
iaşe veslkasıl 

Vişi 2 ( a.a. ) - Paris ga~e-
kı • 3 mıl· telerinin yazdı arına gor~, t 

yon kadar ıahte ia~e veıı.kaı~ O· 

davülde hulanmaktadır. Şımdı 1~u!· lanılm11.kta olan vesika mode en• 
nin taklid edilmeleri çok kolaydır· 
Bir çok &"izli matbaacıJar bu v~ı~
kaların mükemmel şekilde taklıdı· 
ni basmışlardır. Hüktlmet buna 
mani olaıak ü ıere mevcud model. 
)erin dej'iıtirilmeıine karu V.,... 
ıııiftir. 

Novyork 2 ( a.a ) - lngiliz 
büyük elçiıi Lord Halilakı, tayya· 
re ile lngilteredon Amerilı.aya dön. 
milıtilr. 

-..,........ -Dit edöl- • - ••••91rrna•-
ber/ vukb ·~kle .,. 

--aarer 6ropu Bi,11Ji•to1&. lılio•k ve dea ve Cloi.ıJ•n çeıvirmı.ş olaca 
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ıl· 
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Baltıktaki Ha-
HARP NOTLARlwlı--

bu şekilde bir izahını yapıbilmok 
için Önüm üzde henüz eıki olmıyan 
bir misal vardir : o da Y unanis• 
taodaki harptir. Almanlar şimalden 
Bulgaristan'• ve Yugoslavya tari· 
kiyle Yuoani• tan'a inerlerken, Ar· 
navutluk cephesi do böyle olmuş· 
tu, Ora•ı dıa ltalyanlara terkedll. 
mişti. O zaman da bizzat Alman 
kayoakları - eter hatıramız bizi 
aldatmıyoua - Almanların 10 ki· 
lometre llerloınolerioo mukabil !tal· 
yanların bir ktlometre yol yilrOye· 

OKUL KIT APLARI HAK-K--INDA Şark 
sinde 

rekllt Son Gün- MIARIF VEkiLi H. Ali 
DEVA a11a BULUNDU 

cephe. 
askeri 

durumun son 
inkişafları 

lerini Yaşıyor 
" Bir kec; aene var ki, TUrklyede __ 
okul kitaplarının yetlfmemesl 

YAZAN 
MUmtaz 

FAiK 
FENiK 

Şark cephesinde 
birkaç ıründoobe· 

rl esaı lı bir de· 
iişiklik olmamış· 

tı r. Lenioırrad 
mndafaaya devam 

-
Baltıktakl Ru• ,_ __ _ donanın••-•---ı 

Alman ordularının Bal
tık memleketlerine nüfuz 
edr:rek Riga '"' Tallin gi · 
bi stratejik üsleri zaptet• 
mesine rağmen , Finl8.ndiga 
klir/ezinde lıapsedileme· 
miıtir. 

-
yan Rdı dooınmaıı .zaman r&m ff.D 

Ru o:en limanların ı bombardım•n 
etmekle beraber Beıarabyada iler· 
liyea düşman ordularıoın yanıoı 

top at•şiyle taciz etm•i• devam 
etmiş ve Romanyadan rerok !şgal 
edilen aabillere yapılan naklıyata 
ve ırerek bn memleketin . ko'."4u 
memleketlerle yaptıtı denız tica• 
rotino mini olmata çalışmıştır. 

diye bir mesele kalmamıttır. " -
Ankara 

Son ııünlerde ki tap meselesi bskkıuda yapılmış olan neşriyat mil· 
oaıobitilo Maarif Vekili Hasan Ali Yücel aşağıdaki beyanatta bulun• 
muıtur: 

bildiklerini bildirmişlerdi. 

Petrozavodsk şehri 

A lman ve Rus orduları ıre· 
niş bir cephe Qzorinde 

olanca uvvotleriylo biribirioe 
oaldırırkeo bu muazzam mncadele 
karşısında iki tarafıo • deniz hare· 
kitı ancak kilçük bir mevki işral 
etmekte ve harbin kaıt neticesi 
ilzorinılo pek az tesiri olacak tali. 
bir vaziyette kalmaktadır. '="° 

Diter taraftan bu denizde Sov• 
1 yet donanmasınıo on milbim va. 

zifeıi Kafka1yadan Kırım yolile 
Ukrayna copheıine ve , Odesaya 
ınzumhı nakliyatı temin etmektir. 

«- Elimiztleki kanon mucibince devletleştirilen işlerden biri de 
okul ders ki taplarının Maarif Vekilliğince hazırlanması ve bastırılıp ya· 
yılması işidir, Kitapların basılmHıoı ve dağılmasını kolaylaştırmak ilzo. 
re Vekillik bütün memleketi d ikkate alarak eaaslı lıir orıanlzma kur• 
muştur. Umumi merkezlerin Ankara ve lstambnlda bulunao ve momle· 
ketin Erzurum, Diyarbakır, Trabzon, Sivas, Samıuo, · Adana, Antalya, 
Afyon, lzmir ıribi büyük şehirlerinde birer yayıoevl ve kitap deposu 
olan bu teşltiUlt, okul kitaplarını yurdun her köşoıioe aynı zamanda da· 
i"ıtmak vazifosiol ilstiloe almış bulunuyor. 

Maarif matbaaaınıo ikiye ayri· illerin, lıtambul ıribi husaıi kitap· 
lıp bir kıtmıoın Anlı.araya nakli cısı çok olan yerlerde buralara 
de bu yayıo işini kolaylaştırmak müracaat ettikleri zaman orada 

ıt;ııiıktedir. Odosa'da vaziyet ay
ıudır. Cenupta Almanlar, bir taraf. 
tan Har kov' a dotrn hUcamlarını 
t oplarlarken, diter taraftan Kırım 
nzerino harekette bulunmaktadır· 
lar. Fakat dikkat ıroroktir ki dört 
tümenle bu yarımada nzorine ya· 
pılan taarruzdan da henüz etraflı 
ınretto babiı yoktur. Alınanlar yal· 
nız cephede devamlı başarılar ka· 
zaodılı.farıoı söyle'llekle iktifa et
mişlerdir. Birkaç gün eve!, Alman• 
(arın Azakdeniz'ino vardıklarına 
dair yayılan haberler de ıonradan 
teyit edılmemlştir. Bilikls Kırım 

yarımadasıoı kıtaya batlıyan nok. 
tada Porikop' ta bu bölıronin daha 
batısında Rusların mukavemet et· 
tikleri bile bildirilmektedir. Öyle 
anlaşılıyor lı.I, eğer bıı yarımadayı 

bir an evel ellerine ıreçirmek is
tiyorlarsa, Almanların Harkov'u 
almaları, ve Sıvastopol domiryolu 
battıni kosmolerı icabedocektir. 

Cephenin Leoinırrıd' dan Kara• 
doniz'o kadar uzanan umumi dura• 
muou bu ıuretlo anlattıktan ıonra 
timdi şimale, yani Filaodiya -
Sovyotler Birliği harbine ıroçeliın 1 

d!ln gelen haberlere ıröre fio aı· 
kerlori Şarki Karelinin merkezi olan 
Petrozavodsk şehrini işıral etmiı· 
!erdir, Bu ıuretle Onega a-öliylı 
Ladoıra ırölü araııoda bir birloıme 
vücuda gelmiı ve Leoioırrad -
Marmaoık yolu hakikaten kesilmiş• 
tir. Petrozavodsk, 30.000 oilfıulu 
küçük bir şehirdir. Fakat burasının 
asıl büyllk ehemmiyeti, loir fabrika 
t~hri oluşundandır. Vaktiyle Bil· 
yuk Petro, burada bir bakır izı. 
bebaoesi, bir demir fabrikası ve 
~ir ~op dökümhanesi vncuda ,.,.. 
tırmrş, ve bu fabrikalar bilhassa 
Kırım harbi esnasında büyük is· 
tibsallerde bulunmuşlardı. Ruslar, 
son zamanlarda bu fabrikaları ve 
bilhassa top fabrikalarını genişlet• 
mi!lerdi. Böyle bir ıebrio tahrip 
edılmedoo Finlerin ve Almanların 
eline geçmesi herhalde önemli bir 
hadisedir. 

Şukta büyük harbin başlama• 
11ndanbori ıreçen ilç ay zarlıod~ 
deniz hareki.tının 11klot merkazı 
Baltık denizinde toplanmıştır. Her 
ue kadar cephenin cenup ucu Kı· 
radeoize dayanmakta ise de bu 
denizde Alman ve Rumenler do· 
oiz kuvveti bakımıodao bir varlı-'· 
ğa malik olmadıklarından bu ıu ·• 
(ardaki barokit yalnız Sovyotlere 
inhisar ediyor. 

Baltık denizindeki harekAt: ---
B

u denizde Alman donanması: 

Baltık memleketlerine doğ· 
ru ilerliyen ordunun ikmal işlerine 
yardım ve Finlaodiyaya yapılan 
nakliyatı himaye etmekle beraber 
düşman denizaltı ıemilori ve mayo· 
lorile mücadele etmiş, muayyen ID· 

!arı mayolomiş ve düşman oakliya· 
tına taarruzlarda bulunmuştur. Fil· 
hakika Finllndiyaya yapılan nakli· 
yatın bilyük bir kısmı l1Yeç ve Nor 
veçten ıreçmil olmakla beraber bu 
memleketteki Alman ordu•unuo 
icil ibtiyaçlarını temin için kısa 
ve kestirme olan deniz yolundan 
dooanmanıo himayesiyle iatifado 
edilmiştir. Ruı donanması bu nak· 
liyatı ıerek deniz nıtn ve rerek 
denizaltı remilerilo iz'aç etmiş ise 
de moo'o muvaffak olamamıştır. 

Bunda Almaolarıo lıveç ıabil· 
!erin;.~ cotrafl vaziyetinden istifade 
etmelerinin ve Botni körfezi met· 
halindeki Aland adalarının harbin 
başlaoırıcıoda Fin kuvvetleri tara• 
fıodan ifıral odilmit olmuıoın bü· 
yük tesiri olduiu muhakkaktır. 

Alman ordularının Baltık ınem· 
lelı.etlerino nüfuz ederek Rira ve 
Tallin ıribi stratejik , nıleri zaptet. 
ıııeıine rağmen Alman deniz kov. 
vetleri Rus . donanma1ıoı Finllodi· 

1_ . feziode bapıedememlştir. ya r.or • .. •1 . 
iki tarafın deniz uıtu gamı e~ı ara 

• d lor muhrıp ve 
ıındak.i muıa eme 
karakol ıremi lorile mayıo tarayı~ı 
ve hürnmbotlarına inhisar etmış 
ne k•uvazör ve ne de zırhlılar 
ar • <ında bır çarpışma vuku bulmuş 
tur. Fılh1k i lta Almanlar 26 b n 
tonlu '< ı< İ uretnotla rın ın ( Schar· 
nbo,.t, Gnei,.nau ) llr • St ııoıanın 

d• yaralı ba .u .ıwaH ı•b ! bıle eli•· 
rindeki Tirp•tz dntroti 'e iki c•p 
zırhluu,,1, m yıo ve d'oizaltıların 

kayn > şt • i ı dar Ba ltık deo iıine çı· 
k"malt•o içtinap etmekte bak· 
lıd rıu. 

Buna mukabil Rusların da .. v. 
kulceyş vaıiyoti çok gayri mü•ait 
olan Krooştad llullnden biiyilk 
harp ıemileriol 11k sık çıkarıp teh 
likeyo atmaları da dotru olamaz. 
dı. Bu donanmanın mukaddor.ıı 
Loninırradın ınkutu ile beraber ta 
ayyün edecek ve bu ıebrin zıp· 
tından ıoora Baltık barekitı bil· 
fiil •ona orıııiş olacaktır.' 

Şiıııdiye kadar Ballıkta her 
iki tarafın hakiki vaziyeti ma· 
JQaı detileo do Alman monbaları· 
na ıröre Sovyetleriu bir kruvatör, 
beş ıııuhrip ve aıüteaddit mayo 
ve karakol ıomisi ve takriben 50 
ticaret ıemisi batırıldıtı iddia edil· 
melı.todir. Buoa mukabil Alman za· 
yiatının üç ııınhrip, 16 hücumbotu, 
müteaddit mayin ve lı:aralı.ol ıremi 
ıi ve 30 kadar küçük vapur oldu 
ğu tahmin olunmaktadır. 

Karadenizdeki harekat 
Bu denize bakim bir vaziyette 

bulunan ve karşısında kay-
da dojer b;, k1lneli bıılmı. 

Rumolerio elindeki dört muı.. 
rip, üç torpidobot, bir denizaltı 
remiıi ve dört ıramhottau ibaret 
kilçilk bir kuvvetle Sovyot nakli· 
liyatına mini olmaları bokleoemi· 
yeceii ıribi bu kuvvet Sovyet or· 
dusunuu deniz cenahıoı da iz'aca 
kili ıelmez. 

Karadeoiz'do Alman dooizaltı
larıoıo faaliyeti meşhut olmadıiıo· 
dan bn denize Tuna nebrloden ltn. 
çük denizaltılar ıreçirilditi de doğ. 
ru değildir. 

Karadeoizdelti Sovyot remi 
zayiatı doğrudan doğruya Alman 
bava kuvvetlerinin hücumları ne. 
ticesinde vukubulmuştur. Rus kuv. 
vetleri de bazı Rumen vapurlarını 
batırmışlardır. Mamafih Bu denizde 
şimdiye kadar Rumen muhriplerile 
Rus harp ıremileri arasında bir 
müsademe olmadığı ıribi muhasara 
altındaki Odesaya Sovyetlerio do· 
oizdeu nakliyatı devam etmekte 
ve buna Almanlar mani olamamak. 
tadır. 

Alman ordularının ıon Kfin .. 

lerde şarki Ukraynada ve Don • 
havzasında ilerlemeleri ıobobiylo 
Kırım ~arım adasının askeri duru· 
mu müşkü l bir safhaya ırirm iı bu. 
lunmaktadır. Almınların bu yarım 
adayı Giridi istill ettikleri ıribi 
havadan ve denizden taorruzla 
büyük zayiatı ıöze alarak zapta 
teşebbüs etmelerine ihtimal veril· 
moz. Bu ihtimal ancak Alman or· 
dularının Azak denizi sahillerine 
ve Kerç botazına bakim olmala· 
rındın sonra düşünülebilir. Bu va
ziyet temin edilmezden evvel Kı
rıma havadan indirmelerle yapıla· 
cak bir hareket, timalt Kafkasya· 
dan ırorok deniz yolile ve gerek 
Kerç boiuından Ruı kuvvetleri 
ıreçirilmok soretila Kırımıo devamlı 
ıuratte takviyeoi neticesinde aka. 
mote uğrayabilir, Fakat Kafkas ha· 
relr.itına bışlaomadan ovvol Al· 
nıanlarıo Kırım adasını istila et
meleri lazımdır. 

Acaba Lenioırradıo zaptile Bal· 
tktalr.i Rus donanması izale edil· 

( Devamı üçüncüde) 
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hususunda ayrıca faydalı olmağa mevcut olmlyan kitap için «bende 
başlamıştır . Buıün tab' ı bitmemiş yoktur» şeklinde almaları icabedon 
kitap yoktur. Yalnız ilk ve orta cevab yerine, ekseriya, «bu kitap 
okulların gramorlerile lisenin mao· çıkmamıştır, ne zamao çıkacağı da 
tık kitabı, biri ırramer komisyonu· belli değildir» yolunda başka bir 
ouo ltararlarıoa ıröro yeniden kitap kifapçıya müracaattan kendini ala· 
yaptırma zaruretindoo, d~ori de koyucu şekilde bir cevabla karşı · 
felsefe terimlerini bugfin orta okul )aşmakta olmalarıdır. 
ve lise todriutında ltallanılao to· Bunları bildiğimiz içindir ki 
rimlere urırun bir balo ıretirmek Ankara caddoılndo ve Beyazıtta 
zorundan, henilz baatırılmamıştır. doğrudan doğruya teşkilatımıza 

lstambul ııibi büyilk morlte•· bağlı birer yayınovi açtığımız ıribi 
!erde oknl kitaplarını yok zannet· Beyoğlundaki büyük kütüphanelere 
tiren bir kaç sebeb vardır: Bunlar· de okul kitaplarıoı satma imltôoı 
dan birincisi, eldeki kanun mucİ· verilmiş ye cemokiolarına «burada 
binco Maarif matbaaııodao kitap· okul kitabı satılır» levhası asılmış 
larıo boboıııehal peşin para ile tır. 

Bir kaç ıeoo var ki Tilrkiye· 
de okul kitaplarının yetişmemesi 
diye bir mesele kalmamıştır. 

veya kredi mektubu ile ~lınmaıı 

lüzumudur. Y o t e r oermayo • 
ıi bulunmiyao okul kooperatifleri 
ancak okullar açılıp talebe deva· 
ma başladıktan sonra onlardan pa · 
ra toplayabilmekte ve bunun için 
her ders yılı başında, kitap alışı 
tabii olarak dört beş gün geri kal· 
maktadır. Kooperatiflere yapılan 
tenzili.tın fakir talebeye kitap ve· 
rilebiılmeıi için de büyük yardımı 
olmaktadır. 

ikinci sobob, talebe veya ve· 

Maarif Vekili, bundan sonra, 
ba sene kitap liatlarında oisbi bir 
artma ile basımın temini için bü· 
tün imkanlardan istifade edildiğini 
ve kitapların pahalı olmaması için 
yüz binlerce lira fedakarlıkta bu· 
lundu&-nnu söylemiş, kitap mesele· 
si hakkında bir zorluğa uğrayan· 
1al'tn mektep idare evlerine müra• 
caat etmelerini tavsiye etmiştir. 

Ellerinde yapağı bulunanlar 
beyanname vermeğe başladılar 
Dilokü nüıhamııda, 31 vilayet 

ve kazada bulunan yapağılara 2 
Birinci teşrin 941 Perşembe ırüniln· 
don itibaren hilkOmotçe ol konul
duğuna yazmıştık. Bu buıuıta al· 
dığııııız mütemmim malOmata ıröro, 
yapğılarıo mübayaaaıoa ve lktiıat 
Vekiletince te•bit edilecek esaslar 
dahilinde tovziioe Silmerbank me· 
mur edi!ır.ittir. Milbayaa olunan 
yapağıların bedeli hu Banka tara· 
hodan toıollilmil müteakip ödene• 
coktir. 

El konan yapağılar hillı.Ometo 
ıatılmıı oayılır. 2 Birinci Teşrin 
941 tarihinden itibaren bu yapa· 
iılarıo baıkalarıoa aatılma11, bu 
baso•taki Koodinaayoo heyeti ka• 

rarı bükümleri mucibince yasaktır. 
iplik ve mensucat fabrika ve 

imalıit~aneler~ faaliyetlerini tatil 
etmeyıp ellorınde mevcut yapaiı· 
(arı . işlemoğe d~vam eyliyocek· 
lerdır, Şukadar kı, mübayaa edil· 
diği kendilerine bildirilen miktar 
işlenmiyecektir. 

Zamanında beyanname vormİ· 
yenler kanuna aykırı hareketlerin· 
don dolayı ceza röreceltlerdir. 

Şob~i~iz Ziraat Bankasına 
dünden ~tıba~en yapağı boyaooa· 
meıi verılmoge başlanmıştır, 

Beyann~mo milddeti 10 gün 
olarak t~sbıt edildiğinden, ellerin· 
do yap•ll'1 ve yilu bulunanlar be· 
yaonaıne vermekte iıtical a-öıtor· 
moktedirler. 

KORSAN 

dl., 

Cenupta • 

Cenupta askeri durum şimdi 

nisboton durıruolaşmıştır. Bu, bel. 
ki do Almanların bir taraftan Le· 
nioırrad'ı almağa ' çalışırken diğer 
taraftan cephenin b~şka bir nok· 
tasında sıkı bir taarruz hazırlama· 
larıodao ileri gelmektedir. Eğer 
iki güodenbori verilen Alman teb
liğlerini dikkatle okursak bundan, 
böyle bir mana çıkarmamız kabil· 
dir. Filhakika Alman tebliğleri ilk 
defa olarak, Dniyoper'in garbindo 
ltalyan askerlerinin harekete ıreç· 
tiklerini ve muvaffakıyetler elde 
ettiklerini bildirmektedirler. Eter 
ltalyanların burada harekete roçi· 

rilmesi, Alman efkirına ""•r:şı, ltalya 
ile Almanya arasmdaki münasebet· 
)erin yeniden bir izahı zaruretin
den doğmamışsa , muhakkak ki, 
Alman ıonellmrmayı cephenin ce· 
nubuoda Rusları biraz rahat bırak· 
mak istemiştir. Bunun da, bu böl· 
golerd elti Alman askerlerinin başka 
bir noktayı takviye etmekle vazi· 
felondirildiklerino atfedebiliriz. 

ltalyanların iştirakı 
Almanların cooupta ltalyaoları 

kullaomalarıoın başka daha ne gi· 
bi sebepleri olabiiir ? Bundan, ıoo 
barplerdeki Alman zayiatıoıo çok 
yüksek oJdutu mina•ını çıkarabi. 

lir miyiz ? Fakat öyle anlaşılıyor 

ki, Almanlar Sovyotlor Birliiri da· 
bilinde harbi yüriitobilmelt için 
ıreniş ve büyük " İntan ıtolı.ları· 
na " ihtiyaç bi9Sodecek vaziyete 
ırirmişlerdir, Yoksa, tam Rostov 
ve Harkov üzerine bir hücum ha· 
zırladıkları sırada cenup cephesine 
zayıflatmak i•temezlerdi. Vaziyetin· 

Şimaldeki ihtimaller 
Potrozavodsk'un alıoıııaıınıo 

başka neticeleri de olabilir, 
1- Rusya'ya yardım bahis 

mevzuu olduğu sırada Murmaosk 
yolu ihtimalini büsbütün ortadan 
kaldırır. 

2- Fin kuvvetleri daha co· 
nupta Svir nehrine kadar ıroldiltle· 
rindeo buradaki Rusları oarmalı. 
için bir kıokaç hareketi yapabilir 
lor. 

3- Leningrad' daki muhasara 
çemberi üzerine daha ıeniş bir 
çember geçirilmiş olur. 

4- Ş'mali Kareli Kandalaşlı.a 
ya kadar bir hareket ıahası haline 
sokolab 'lir; ve harada bulunan Rus· 
larıo vaziyetler daha zor bir bale 
girer. 

Filhakika şimalde daha şimdi· 
don müthiş soğuklar başlamıştır. 
Leoingrad'da bile hararet sıfırın 
altında beştir. Daha şimalde Petro· 
ıavodsk ve etrafında bu hararetin 
bundan daha dilşilk olduğu ve ıröl
ler mıotakasında bulunan Rusların 
ormanlar arasında lı.oodilerlne bir 
geri çekilme battı bulabilmeleri ih• 
timali ıorlaşabilir. 

Netice 
o ün ,.ıen haberlere ıröre 

cephede ırenel darıımu 
bu ıuretlo hüli•a ettikten ıoora 
bir nokta üzerinde duralımı Al· 
maolar şimdi Ruıya'da bir lı.ış bar-

( Der1amı üçüncüde) 

ZIRHLI 1 
Grar Fon Şpe'nln •on gUnlerl 

C else uzayıp ritmişll. NihayAt Vılli 
Rocen "Y a oaş•lmaz,. a gidip orada vak· 
tiyle bışıboş ıalıvarilm;ş olan 11ğırlardıo 
birinin öldlirülmesini teklif etm ' ııi, Tom 
Rocers, R oıotto, Peter Kommon ve Lü· 
içi Kaminetti ona refakat edeceltlerioi 

ıöylediler. 

adatına on iki kadar tayfa çıkmış ve 
bunlar ıarib bir işe koyulmuşlardı . 

Tüfeklorile bu tayfalar adadaki ~ç 
ııiırla beş keçideo ibaret olan bütun 
bayvaoları vurup öldürmnşlerdi. Hayvan
ları vurduktan ıoora boyunlarına taş bai· 
layrp denize atıyorlardı. Taş bağlamala. 
rı lrşlorlu ortadan kaybolmdl 1 Çin 
fazla bir tedbirdi. Çilokü denizde köpık 
balıl<ları dolaşmakta idi ve banlar hay. 
vanlarıo öldürillmeaioio izlerini der hal 
ortadan kaldıracak kadar çoktular. 

Şilep ıarbı doğru hareket etti. 
• • • 

"Y aoı111maza,, a ridenlerden Peter 
Kommon yorıranlııiona rağmen uyuya· 
msmıı, dolaşırken "mucize., ye ıabit ol. 
dıı. 

Karardan haberdar olan kadınlar e
kip için iki ırünlnk yiyecek, yani pateteı 
ekmeği hazırlama , itine koyuldular. Zira 
sefer heyeti "Y aoqılmaz,, da ıroceyl ıre· 
çlrecekti. 

Triıtan adasının otuı. iki kilometre 
cenubunda bulunan "Yanaıılmaa., adası 
Taiıtao ahallıl ihtiyat erzak anbarı vazı. 
yetiodeyd!. Orada, kayalık tepelerin eto
iinde birkaç metro renişliiindek! oahilde 
başıboş bırakılmıı ve zamanla vabfilet· 

miş birkaç ıı&'ır ve keçi vardı, Triıtanlı. 
lar ıooede üç veya dört defa oraya ıri· 
derele bir hayvan vururlar veya deniz 
kuşları yumnrtası ve kazazede ıınıilarin 
oahilo vurmuş enkazından tahtalar top• 

!arlardı. 

-11-
O aenenin bir nisanında bir şilep 

"Yanaşılmaz,. adasının iki mil açığında 

demirlemişti. Triatanlılarıo bu ziyaretine 
haberleri olmamıştı. 

Gemiden bir aıotörle "Y aaaıılmaı,. 

"Yanaşılmaz., ıo oolı.iz ıoil tutan çev. 
realoi tamamile dolaşmış olan tayfalar 
motöriln önünde birleştiler. içlerinden 
biri orada bokliyeo adama bazır ol vazi. 
yeti alarak izahat verdi: 

- Her loutnant, işimiz bitti, adada 
hayvan kalmadı. 

Almanca konuşan tayfalar 0 tetmen,, 
diye hitap ettikleri adam ötekilere naza· 
rao daha kılıkıızdı. E.llori kirli tırnakları 

ıims;yah ve sakalı en aşaiı on a-üolüktil. 
Tayfalar hayvanları vurmalı.la meşplken 
o ıabilde uzanıp biribiri peşinden ciıara 
içmek ve düşünmekle vakit ıeçirmişti. 

Emretti: 
- Haydi dönelim. 
Şilepte tayfalar sillhlarıoı bırakıp 

arkadaşlarina iltihak ettiler. Kaptan köp
rüıllnde "t•imeo., ıüvariy• emirler ver-

"t" "ld' 'iııten,, ıoy en 11 

- Şu vahşileri yakında "Yanaşılmaz,. 
a ıelocoklerioi ve oraya bir milddot i· 
çin uğramak hovotini kaybederim. 

Süvari ırllldü. 

- Bende o kanatteyim. onlardan ya· 
na rahatız. Mazot tanklarını yerleştirmek 
ve doldurmak için üç ay yeter. Ond.•n 
ıonra bu iş lnırilizler için ebediyen oarar 
olarak kalır. 

Sordümeno yeni bir emir vord;, Şilep 
rotaaıoı çevirdi ve ıüratinl arttırdı. 

Dört oiıan 1939 rilnü ıafak vakti 
oıarenriz şilep bir harp ıremiıiodeo bir 
palamar boyu mesafede durdu, 

"tejmen,, yük vapurundan barb ıro
miıioe halkayla ıreçti. Şilep selim dildü· 
iil çaldıktan ıonra şimale' harb ıromiıi 
cenuba, Triıtana doiru hareket ettiler. 

ili 

Tristao'lılarıo "Yanaşılmaz., a ırön

derdikleri ıefer heyeti eli boş ve fona 
bir haberle dönmilştil: Adada bir tek 

hayvan bile kalmamıştı, Gidenler leşleri· 
nl bile bıılamamışlardı. Kıtlık çeken aba· 

linin oruk dopoıu eorareoıriı bir yağma• 

1• ujnuııtb· 

Denizin karanlıkları ıçinde kuvvetli 
bir projektörün iÖz kamaştıran ıJıiı çık· 
tı, Triıtanın evlerini yalayıp ıreçti, hare
ketsiz duran Peterin llzorinde lılr an dur
du ve tekrar kayboldu. 

Peter çıla-ıo ıribi ba;ırarolı. Rimeto' 
ou evine koıto, kapıya yamrultlarllo vu· 
raralı. batırdı: 

- Gemi geliyor! Lalza kalk, adaya 
bir ıremi ıeliyorl 

Bağırarak evden eve koıtu. Betti 
Rocoro ona kapıyı açtığı zaman: 

- Geminin ıroldiiioi ben aolamıı
tım,dedi, 

Kocası Villi bu ıözlori teyit etti : 

- Evet hana ıöyle'alişti, fakat ıonra 
işi açmağa cesaret edemedik. Aldanmış 

olmasından korkuyorduk. 

Bütün "Koloni,, dışarı fırlamıştı. Ço· 

cuklar bile evlerden çıkmışlardı ve öte
kilerden daha kuvvetle bağırıyorlardı: 

- Gemi ıroliyorl Adaya remi ıreli· 

yorl 
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Mütarekel Alman ..... , ............ .. Ruzvelt 

Baltlktaki harekat 
son günlerini 

yaşıyor 

s n'at mu .. kaAfatları 
------ Milli kültürümüzü yükseltmek yolunda çok fayd.a-

Y A Z A N Jı çalışmalarına şahit olduğ'umuz C. Halk Partısl 
YA R merkezinin Türk san'atidlrlarını teşvik uıtrunda 

a-üzel bir teşebbü•üııu daha öğrendik. Ga~etel~· 
rimizde çıkmış olan bir h>bere göre, Partı, bır 

Liyej'de, çılgınca se-
vinç yaratan uydur· 

ma haber 

ilerleyişi 

duracak 
Kongreden, bitaraf. 
lık kanununun deği
ştirilmesini istiyecek 

( Baştarafı ikincide) 
dikten sonra ba denizi Karadenize 
baj-layan kanaldan Almanlar Kara• 

1 
denize küçük harp &'emileri a-eçire· 

mezler mi? Gerçi Saltıkla Karade· 
nız arasıoda nehirlerden de istifade 
edılorek bir kanal açılmış olduia 

NA B 1 
ıan'at m\ikif.iı ihdas etmiştır. Beş ıenede devretmek üzere her yıl ba~· 
ka bir voya birkaç san'at şube•ine verilecek olan bu mükafat 25•)0 Jı. 
ralıkt·r ve ilk defa olarak bn yıl, Halkevlerinin açılı, yıl dönümünde 
bir rom•na tevcilı ed;fecektir. Yeni harflerimizin kabulündenbori b•sıl· 
mış olan romon ve bılciyelerimiz arasından biri eser sahibi olmayan 25 kişi
den mürekkep bir jiri heytlı tarafından seçilecek ve ilin edilmiş olan 
mukifat bu eserin sahıbine verılecektir. Gelecek yıllarda milzik, tiyatro. 
,ı;., resim, heykel ve mimari şubelerinde de en ziyade temayüz eden 
eıerlerin salı;pleri ayni şekilde mükifatlandırılaca~tır. 

Gerçi bıliynru>, 2500 lira bin san'atkarı zengı~ etmez ve ona muh· 
l•Ç olduj-u refahı temine kil d ğıldir. Fakat bu turlü ıan'at milkila· 
tlarmm er şeyden önce, m nevi değerini ğözönündo tutmalıyız. 

Pari• 2 ( a.a ) - Petit Pa· 
risien gazetesi BrUkselden aldıiı 
şu telgrafı neşred:yor: 

« Liyejde hiç bir sebeb vo 
maksad olmaksızın harbin bntün 
cephelerde birdenbire durmuş ve 
umumi mütareke imzalanmış oldu 
&'una da~r bir haber yayılmıştır, 
Bu h~rbın doiru olup olmadığını 
biç kımse araştırınaia liizuın gör. 
meden bütün şehir hemen şenlen
miş, halk caddelerde dol~ına • 

8 - k - ıı. oynamaga şar ı ıoyloıne&'e ve 
öpüşme ite başlamıştır. 

Alman gazeteleri, ef • 
karıumumigegi dur • 

, ğunluk deJJresine ha· 
zırlagor. 

Leningrad 
müdafileri 

Şiddetli bir çıkı' ya· 
parak bir banliyö şeh· 
rlnl zaptettller 

Vaşington, 2 a.a. - Haber 
verildiiine göre, M. Ruzvelt Ame· 
rikan ticaret gemilerinin silahlan. 
dırılması ve bunların K•nad• li
manlarına ma!zftme hşıma .. nda 
kullanılması için kongreden bita· 
raflık kanununun değiştirilmesini 

istiyecektir. 

malllm ise de R~syadaki Alman 
i•lılisı henüz bu kanala kadar 
ulaşamamıştır. Binaenaleyh bu ih· 
timal şimdilik bahis mevzuu ola· 
maz. 

Hüliisa: iki büyük muharibin 
B>ltıktaki harekatı •on güclerinl 
yaşamaktadır. Bu denizde Alman 
orduluı deniz ku •vetlerinden hü· 
yıik yardım görJü <leri halde Ka
radeniz sahillerınl i,ır ıle hazırlanan 
ordu! r d niz kuvvetlerinin yardı· 
mından mahrum bulunmaktadırlar. 
Mıamafih bu ordular Kafkaıa doi· 
ru ilerledikçe ha va kuvvetleri de Uzun emek yıl arının sonunda kazandığı mükafat san'atklr için bü• 

yük bir şeref olduğu gibi yen'. yetişenler için de bu !erefe erişmek ar• 
zustı faydalı bir müşevvik rolu oynar. Sonra, bu mulciifatlar etrafında 
u anan aliiıta, yapılan tenkitlerde, san'at aleminde bir hareket, bir can• 
1ı{ık meydana &"•tirir ki, hususile bizim gibi san'~~. h.a~atı dur&"un olan 
memleketler için bunun ne derece kıymet arzettııını ızaha hacet yoktur, 

Pencer~lerde beyaz bayrak
lar ıörülmüş ve kahvelerde ta· 
rap ıu gibi akınaıta başlamıştır. 

Halk maıtazaları istila etıni 
d . . 'd ' ve rafah evrının yenı en avdet 

Stokbolm, 2 (ı.ı.) - Finlan• 
diyadan &"elen haberlere &"Öre Rus
lar Leningrad yakınlarında şiddet· 
li bir çıkış yaparak bir banliyö 
şehri :aptetmişlerdir. 

Leningrad bölgesinde fazla 
miktarda tank ve topçusu olan bir 
milyon Sovyet askeri bulunduğu 
zannedilmektedir. 

Basın konferansının dünkü 
toplantı•ında M. Ruzvelt henüz 
kati bir karar alınmadığını söyle· 
miş olmasına rağmen, iyi haber 
alan kaynaklarda bitaraflık kano· 
nunun Amarikan gemilerinin Av
rupada harp bölgesine &"İrmeleri· 

ni yasak eden hükümlerin kaldı

rılacağına ihtimal verilmektedir. 
Mebuslardan bazıları btı son 

tedbiri tasvip etmişlerdir. Fakat 
sôylendiğine göre Devlet reisi 
şimdilik münakaşalara meydan ver· 
miyecek değişiklikler yaptııtını 

ettercih mektedir. 

1 
ileri üslere alınaca&'ından Alman 
tayyare knvvetleri Karadenizde 
Sovyetlorin harp ve nakliye &'•mİ· 
!erine ıı sık taarruz iınkinı bula· 

ıan1r1m. 

Gene aan'at mükafatlarının bir baıka hizmeti de, halk için, gerçek 
ıan'atkirları sahtelerinden ayırd efmek hu ınunda bir ölçü teşkil etme
ıidir. E.n büyük aan'atkirların mutlaka en çok tanınan ve en fazla rai· 
bet ırörrnler olmadığını biliriz. Kendi köşelerinde 1e19İz sadasız çalışan 
öyle san'at ustaları vardır k'.• müne~ki.dden mahru~ ~lan ~ir muhitte, 
kıymetlerini layık oldukları olçüde belırtmeye kendı guçlerı yetmez. iş
te san'at mül<iifatları, bu &"ibi san'atkirlarının maruz kaldıkları içtimai 
lıak.,zlıi'ı da bir dereceye kadar izale eder ki, bu da, faydalarının en 
ehemmiyetsizlerinden biri sayılmasa ıerektir. 

etmiş oldoıtuna kani olan dUkkAn. 
cıl~r vesika bile araına&"a JQ. 
zum görmeden mallarını ıatışa 
arzetmişlerdir. 

Bo delilik havasını naoıl kar. 
şılamak lazım ıreldiltinde tered
düd eden polisler de kendilerini 
bu habere kaptırmışlar ye halkın 
çılgın sevincini durdurmak için 
hiç bir şey yapmamışlardır. 

Akşam olunca da ışıkları 
ınaskelemeğe artık lüzum kalına 
dığından sokakla~ . d?~a~mış~ fa. 
kat fazla ileri gıdıldıgını goren 
resmi makamlar işe kıırışınış, bu. 
nun üzerine nisbi bir ıükQn ka· 

im olmuştur. 

B6rlinden gelen haberler yol 
güçlüklerinden bahsetmekte ve bu 
&"Üçlüklerin bertaraf edildiğini ili· 
ve etmektedir. Rusyada bir kıı ••· 
feri yapılması icabettiii Berlin hal
kına bildirilmiş, fakat kış için ge
reken bütün hususi tertibatın ge
çen sonbahardan itibaren alınmış 
bulunduğu temin edilmiştir. 

Kış harbine hazırlık 
Madrid 2 (a.a) - Röyter: Al

manlar, şimdi ilk defa olarak kendi 
gazetelerinden, Rusyaya karşı bar· 
bin kışın da devam edeoeğini öğ
renmişlerdir. 

Mütehas•l!lar tarafından ge• 
milerin müdafaa suları içinde do• 
!aşmaları şartiyle silıihlandırılma· 
sının oisbeten az gürültü ile ka· 
bul edilebileceği M. Ruzvelt'e 
söylenmiştir. 

Buna mukabil, kanunun ta· 
mamile kaldırılması veya gemile
ri harp mıntıkalarına göndermek 
teşebbsü uzun müzakerelere se. 
bep olacaktır. 

• Yorgaını 
müdafaa 
Yazan Bir muharrir ar 

kadaş havaların 
HiKMET serinlemesinden 

FERiDUN ve artık gece· 

!eri yorgan arandığından bahsedi· 
yor. Fakat bu arada biçare yor~a
nın milnasebetsiz bir örtü oldugu• 
on söylemekten kendini alamıyor. 

Tuhaf şe}I , Yorian aleyhinde 
okuduğum satırlar bana adeta do· 
kundu. Hem nasıl dokunmasın? O 
yorgan ki insanın kendisine en ya
kın olan eşyasından biri ve muhak· 
kak birincisidir. Senenin yedi sok~z 
ayını ona sıkı sıkı sarılarak geçı· 
ririz. Hayatımızın en tatlı rüyala· 
!arını onun alımda görürüz. Yor· 
&"•o, etrafımızı dolduran eşya ara• 
sında mutl•ka bize en ıamiml ola· 

nıdır. 
Dışarıda lapa lapa kar yaiar

keo onun altı bir cennet rahatlığı 
taşır. Sonra fedakir şeydir. S.rtı• 
nı ıoğuia vererek altına so ulan 
himayeaıne ıiren bizltri elinden 
&"eldilti kadar ısıtmaıta, r•bat ettir
me&'• çalışır. Hula oldujıumuz za

man bütün acılarımııı oaun yumu· 
ıaklıiı ve ııcaklığı arasında avut· 

mai• çalışırız. • 
Fakat havalar biraz ısınmaga 

başlayınca bıze bu derece iyilikle· 
ri dokunan yor&"ana gecelen tek· 
me üstüne tekme atmaktan da çe· 
kinmeyiz. Bıı hareketimiz insan ka· 
rakt<rinin çok ııüıel bir miıalidir. 

Yorıran şakacıdır. Bazan kar• 
yolanın bir tarafındaıı kayıverir. 
Sabahleyin kalktığınız zaman açık· 
ta kalan boynunuzun katk.tı kesil· 
diiini &"Örür.ünüz. Sanki beton~r
meden bir enıtl .. S•i• dönmek ıa· 
teniniz, imkansız •.. Sola dönmeğe 
kalkaraıoız. kabil mi? .. lıte bu, yor· 
ıanın ıize lıüçük bır muzipliğıdir. 
Yahni ona attığ'ınız tekmelere kız 
mış, size böyle bır ceza tertip et 

mıştir. 
Fakat biz bunu katiyen hoş 

ırörmeyiz. 
- Allah müstahakıoı versin 

0 yorıanın ... Gece kaymış, boynum 
tutulmuş ... Kôrolasıca şeyi. Kayar
ken nasıl da larketmediml. 

Diye ona a&'zımı:r.a &"elenleri 
ıöyler daruruz. 

938 eenesinde Amerikada halk 
araıında bir anket yapılmıştı. 

Şu Rnal soruluyordu: ln•anla· 
rın yirmi dört saatlık saadeti için 
lüzumlu olan şeylerin listeıi nedir? 

• Bu sualden şöyle bir netice 

çıkmıştı: 
1- Sağ-lam bir sıhhat, 
2- Cebinde çok deiil, 50 do-

lar bulunan bir kat elbise, 
3- Bir oda, 
4- Bir şııte, 
5- Ôrtünecek bir şey, 
6- Ve bir aovrili. 

( Tan'dan ] • 
Yine mi mucize? 
G 

Şehrin tek bir insan gibi inan 
dığı bu mütareke haberinin yalan 
olduğu çok hazin bir tarzda öğ. 

ünün askeri ve siyasi ede-

biyotında mucize kelimesi 
yine hortlaaı. Hortladı diyorum, 
çünkü Alman- Fransız harbinin 
son günlerinde zavallı Fransanın 
beklediği mucizeyi, tersine, Fran .. 
sız değil Alman ordusu gösterdiği 
için, maltlüplar hesabına bu !ılı· 

sımlı mefhum, can çekişen ümit
lerin son nefeıini ifade ediyor ve 
zeki bir popagandanın eliyle için· 
den fırladığ'ı !Ogatın sa hilesine gÖ· 
mülüynrdu. Fransa yıkıldı yıkılalı 
bu kelimeyi duymaz olmuştuk. 

renilmiştir. 
ı \..,..;..;.~.:.__---------~ 
Trablusgarp ve Blngazl· 

ye hava hUcumu 
Kahire 2 ( a.a ) - Ortaşark 

taki lngiliz hav~ kuvvetlerinın teb· 
!iği: 

Fa .. at, Amerilanın her tehrin· 
de üç beş gazete•İ olno b••ın kra-

1 
lı Hearıt'üo Avrupa muhabiri Vie .. 
gand bu kelimeyi muarından çı

karıyor ve diyor ki: 
« Sovyetlerin askeri mukadde

ratı taayyün etmiştir. Stalin'in or· 
chılarını ancak bir mucize kurtara· 
bilir ve lngiltere ile Amerikanın 
bu mucizeyi yaratmalarına imkan 
yoHur. » 

Bu askeri iddiayı tasdik veya 
tekzip edecek ihtisasın adamı de· 
iılim. Yalnız bir farka işaret ede
cefim: F raosada c Mucize » bek· 
ledijini itiraf eden adam, Başve· 

kildi. Bu gün Sovyetler Birli&"inin 
salahiyetli ağızlarından birinin İti· 

rafı değil, bir muhabirin şahsi id
diası önündeyiz. Mantık, bu iddia· 

yı gülünç veya saçma bulacakların 
fi irlerine de cesaret vermiye de

vam ediyor. Çünkü ortada boydan 
boya bir cephe çöküşü yoktur. 

Fakat, herhangi bir meselenin 
hallinde mantıkın ihtisasa vekaleti 
kiıfi olsaydı ilme lüzum kalmazdı. 
Askerlik bi'a-isi buna ne der? Q. 
ra•1 ben~m salibiyelimin dıt•nda. 

Şen yalnız bn ümits'z teşhisi, 
Kiyef'in aukulundanberi Ana-lo·Sak· 
son aleminden ıelon bedbinlik işa· 
retlerine de ekliyerek, Amerikan 

efkarıumumiyesinin Roosevelt po 

Bombardıman tayyarelerimiz 
29-30 eylül gecesi Trablusrarp 
üzerine ıiddetli bir akın y•pm••
Jardır. Motörlü nakliye tecemmala 
rına, bit' tayyare meydanına, gar-
lara, binalara ve motörlil nakliye 
garajlarına tam isabetler kaydedil 

miş ve büyük yanıınlar çıkarılmış 
tır. 

Sicilyada Gerding ve Koniyo· 
dada ki tayyare meydanlarına da 
hücum edilmiş, yan&"ın ve infilik
lar kaydolunmuştur. Ayni ge~e 
Hingaziye de bir akıo yapılıııış ı lı· 
mandaki a-emiler bombardıman 
edilmiştir. Bir layyaremiz dönme· 
miştir. 

Sabık lran Şahı Boenoa 
Ayrese gidecek 
Boenoı Ayres 2 (a.a) - Sa· 

bık lran Şahı, ikinci teşrinin ilk 
günlerinde Boenos Ayrese role· 
cektir. Kendisine ailesinden 10 ki· 
şi ve ayrıca 12 hizmetçi refakat 
etmektedir. 

litikasına aykırı bir istikamette 
koşmasının yeni bir delili telikkl 
ediyörum; bir kere daha anlıyorum 
ki bu oynak efkirıumumiyenın zik· 
zaklarındau ne bir taraf, ne de Ö• 

teki lehine süratli bir netice bek· 
!emek doiru deıtildir. Çünkü bar· 
bin ilk a-ünündenberi bu efkirıu· 
mumiye danıediyorl 

1 Taavlri Efklr'dau J 

lspanyol a-azetelerinin Berlin 
muhabirlerinin bildirdiğine a-öre 
bütün Alman gazeteleri albay Sc· 
herff'in bir makalesini neşrelmek
tedirler. 

Pueblo gazetesinin muhabirine 
a-öre, albay, bu makalesinde, 1811 
Napoleon felaketinin hiç bir aure
retle yenilenmiyeceğini Alman hal
kıoa anlatmaktadır. 

Alman albayına göre, kış, mu· 

hakkak surette doğudaki harekatı 
yavaşlaştıracaktır. Fakat 1914 1918 
kışlarını Rusyada biç bir sıkıntı 
çekmeden geçirmiş olan Almanlar, 
iblerinden çok azalt baJunmaJarı• 
Da rapen, bunu yeniden yapabi
lirler. Albay, hatıl Alman ordusn· 
nun düşman arazisinde kışa düş· 
man.d~n ~aha iyi dayanabileceğ'ini 
dahı ıddıa etmektedir. 

. Pu~blonun muhabiri ilaveten 
dıyor kı: 

« Bu makalenin doğurduğ'u 
h~yecanı anlamak için şu ciheti 
bılmek lizımdır ki Alman balkı 
ilk defa olarak kendi a-azetelerin'. 
de doiudaki barekitın kış ıebebiy
le bir durğunluk devresi l'eçirece• 
&'ini okumuştur. Gene Alman haf. 
kına söylenmektedir ki, 22 Hazi· 
randa başlıyan seferi bitirmek için 
Alman kıtalarının ilkbaharda mad· 
di ve manevi mükemmel bir vazi. 
vette bulunmaları için kışı en iyi 
jartlar içinde geçirmeleri bahsinde 
her şey Önceden hazırlanmış ve 
teş kili.tlandırılm ıştır. 

Almanlar, kış başlamadan ön
ce Lenin&"rad'ı, Harkof'a, Donetz 

hav_zasını. ve belki. d.e OJesayı al
mıırı ümıt eder gıbıdirler. 

Sovget tebliği 

bl.~oskova 2 ( a.a ) _ Sovyet 
te ıırı: 

1 Teşrinevvelde bntnn g" 
bütün cephe boyunca muharebe~ear 
devam etmiştir Pazartesi günü 25 
Alman tayyaresi düşürülmüştür 
Kurt Zevalof kumandasındaki Sov: 
yet tayyare te•ekkülu" Eyi· l 
· · d · • u ayı ıçın e pıyade, mühimmat ve erzak 
taşıyan 864 kamyon, 78 tank, 80 

zırhlı otomobil, 61 benzin otomo
bili tahrip etmiş, 15 mühimmat de
posunu berhava eylemiş ve 38 Al
man tayyaresi düşürmüştür. 

Finler Petroskorlu 
zoptettiler 

Helsinki 2 (a,a) - Petrovı· 
kon'un zaptı hakkındaki haberle 
alakadar olarak aşağıdaki mütem· 
mim resmi ma\Qmat verilmektedir: 

Fin kıtaları 7 Ey!Olde mühim 
Prov iltisak noktasını aldıktan ıon· 
ra Sivaeri istikametinde düşmanı 
doıtuya dogru tikip etmiştir. 

Ayni zamanda başka Fin le· 
şekküJJeri de Avula• iJe Provara· 
aında harekitta bulunmu.ı ve 16 
Eylülde bn noktada btılunan düş 
man kuvvetlerini imha etm'şlir. Bu 
muvallakiyetlerden sonra 18 Eylül 
de Fin kıtaları Petrovsko'ye karşı 
mütemerkiz hücumlarına devam 
eylemişlerdir. Hüoum cenuptan 
Murmansk demiryolu lıattı boyun· 
ca ve batıdan Saesenaejaorvi ş~
seıi boyunca yapılmıştır. 

Şi maide Fın kıtaların.n cena· 
hına yapılan bir düşman mukabil 
hücumu muvafbkiyetle püskürtü). 
milşlür. Bütün bu har~kit esnasın
d~ teşebbüıi daima Fin kıtalarının 
elııı_de kalmıştır. Bir çevirme hare
ketı yapmağa pek az müsait bır 
arazi üzerinde yapılan şiddetli ve 
anudane çarpışmalar neticesinde 
düşman adım adım Petrovsko'ye 
doj-ru •ürülmüstür. Btı esnade 
külliyetli kuvvetler imha edilmiştir. 
Nihayet 1 Birinciteşrin saat 4 30 
da Fin kıtaları Petrovs'.rnv şeh;ini" 
merkezine girmiş ve belediye dai· 
resine Fin bayrağını çekmiştir. 

Mareşal Mannerhogme Teb· 
rik telgrafları gönderildi 

H<l,in · i 2 (a a) - Doğu Ka· 
reliıinin merkezı olan P~tro~kov'un 
İşgali münasebet'yle mareşal Man
nerbaym Fın vatanperverler bırJi· 
ğinden ve doğu Karolisi kurtuluş 
cemiyetinden tebrik telıralbrı al· 
mıştır. 

Fin tebliğlerinde P troskov 
bu isimle değil Aeni~linoa Sc ega· 
burg ismiyle zikredilmektedir. 

500 asır önce batan bir kıta 
B ' k 'f h t' · ı t • 1 role vı'nden dovAta canavarlar yaşıyormuş. ır eşı eye ıne rıyase e mış o an p . 1 Okadar ıüratle bj 

sör VVatt iki sene süren tetkiklerden ıonra e Çabuk bUyUyen 
yüyen bazı nebat Birleşiik Amerika Coğrafya araştırmaları ens· 

Aınerı'k t ı b tlar !ar vardır ki, bun· titüsiine bir kısmını Avustralya Madaıaskar an ve ng • ne a Palyaçolara ait !iz canbazbaneleri· tarı bir ka• saat adası teşkil elmiş olan büyfik bir kıtanın vak· 7 

tile Hind okyanusunda bulunduiunu tebliğ' et· VBSİkalar nin meşhur palya- ıonra tanımak kabil değ-ildir. Birkaç saat için-
miıtir. çolarından Sami de şaşılacak derecede şekil ve buy deıtiştiren 

Profesör, tahminen beş yüz asıt evvel Flek, ölümünden bir kaç ıün evvel Nevyork nebatlardan biri de, bir mantardır. Bu manta. 
batmış olan bu kıtaya Guotvankland ismini şehri müzesine, son elli senelik en meşhur pal rın başı, sabahleyin toprak sathında ancak göz. 

vermektedir. Vaktile batmış olan Amurya kı. yaçoların fotograflarıodan mürekkep bir kol· le görülebildiği ve öileden saat üçe ka~ar 
ki d k ı · ı· d k lekaiyon hediye etmiıtir. tası Guntvan an ı asının şıma ın e iin ancak bir kaç 1antimetre yükseldiii halde, bir 

olup, biribirine bir berzahla bağlı bulonuyor- KoU .. ksiyon arasında 1910 senesinden iti· 
h saat ıonra boyu 2 metreyi geçmekte ve üstün· !ardı. baren en meş ur palyaçoların muhaverelerini 

h il, d ve •arkılarını ihtiva eden fotoaraf plakları da de de yarım metre kntrunda ve şemsiye bi· Profesör, bu neticelere ma a ıo e yaptıiı • • 
ik K mevcuttur. E.n nihayet kolleksiyona bu çiminde kocaman bir mantar peyda olmakta· i senelik tedkiklerden sonra varmıştır. eşil 
heyetinin rakip olduğu gemiden, kılanın bat- palyaçoların tercümei halleri, meslekleri hak· dır. 
mış olduğıı tahmin edilen denizlerde yapılan kında düşünceleri ve fikirleri de yazılıyor. Kol· Diier bazı nebatlar da vardır ki, pek a-eç 

lekıiyon varyete tiyatrosunun aon asır tarihi ne•vünüme bahıyorlar. Bunlardan bir de Mek-tedkikler neticesinde denizin dibinden yontu!- • _ ,,._ bir · 
bakımından büyük bir ehemmiyeti hai• telikki aikada yetifea ve Gııletta ı-iy• ....,.a ÇI· 

caklardı. • Buna ra&'men milıtevli 
ordular deniz kuvvetinin yokluıtu· 
nu gün geçtıkçe daha ziyade bis
eedecekl rdir. 

A. B. 

Şark cephesinde 
askeri durumun 
son inkişhfları 
( Başatraf ı ikincide ) 

bine intizar edilmesi lizımgeldilti· 
ni ilin etmişlercir. Bu, yıldırım 
harbinin alaimisema harbi haline 
inkılap ettiğini mi gö1terir? Yani 

aliimi•emaya ulaşmak istiyenler 
gibi Almanlar ilerledikçe hedefle· 
rfoe bir türlü yaklaş•mıyacaklar 
mıdır? 

Dün gelen bir tela-rafa göre, 
bütün Alman gazeteleri albay Sch
erff'ın bir makalesini neşretmişler• 
dir. Bu mak•lede albay 1811 Napol
yon felalr.etinin hiç bir surette te. 

kerrür etmiyeceğini Alınan halkı. 
na anlatmakta ve kışın muhakkak 
surette doiudaki h rekatı yavaş. 
!atacağını bildirmektedir, Bundan 

çıkan mina şudur: Almanlar, bel• 
ki de dün Çörçil'in t.bmin ettiıii 
&"ibi Rusya'da maayyen bir hatta 
kadar iler!iyecekler ve orada 
müdafaada kslacaklard.r. 

Bu zaman zarfında da arkada 
temizlik yapılacak ve bilb4s•ı yvl• 
!ar, ve münakale işleri düzeltıle
cektir. Mühendis Todt bilhassa bu 

maksatla cephe ırerisin :le çalış. 
maktadır. Çünlü Napolyon ilerler
ken &"•riyi düşünmedi&"i ve yol
ları tanzim etmediğı için folikete 
uırramıştıl 

Rusyaya yardım için 
Uç mUhlm yol 

Londra 2 ( a.a ) - l•tilılaın 
başlamasından 48 saat ıoara eko
nomi heyeti ile Sovyetler bırliiine 
girmiş olan Loreı Tedbori dün 
yaptııtı bir beyanatta, Savyetler 
birli&"ine malzeme fÖ.ıderilmesinin 
ehemmiyetini belirtmiş ve demiş· 
tır ki : 

c - Bunun için üç mühim 
yol vardır• Vlıidivostok, Arkanjel 
ve Basra körfezi. 

Rusya ya gid~n ve milmk iln 
olan her yol tecrübe edilmekte
dir,» 

MEVLOT 
Tarsus lı Bmkası Müdür veo 

kili Kemal Lalcı'n:n bıbası Cemil 
Lilcinin ruhuna hgün yatsı nama. 
z1ndan sonra Tarsusta eıki camide 
mevlOt okuau'acaktır. Merhumu 
sevenlerin mevlütta hazır bulunma
Ja.rı rica oluour. 

'
~Bu 1 

ıece Nöbetci eczane 

istikamet eczane;I 
( Hükumet yanında ) 

3 Birinciteşrin 1941 
CUMA 

YIL l!NI • AY 10 Gu•• 276 Hınr ısı 
Ra•I U.U • EylOI 20 
Hi•I' !'6U • Rama&aD 11 

Yakıt Saat Dakıka 

Gthıeı s 36 

Ôil• il « 
ikindi 15 02 

Aktam 17 S3 
Yataı J 
• 1 ı'. 

Bu altıncı madde bazı çağlar· 
da la· edilebilir.» Beşincı maddeye 
nazaran görülüyor ki yorran insan· 
!arın 24 saatlik saadeti için lüzum• 
141 bir ı•ydir. 

'Akfam'4aa l 

muş taşlar, kurumuş deniz nebatları ve kerpiç edilmektedir. ~ B• 
enkazları çıkarılmıştır. • 

~~-~!..J~".IUJıl""lllllı ....... ,.,lm: ~;;;~~:::::::~·~~·:.vı~·=a~d: ... :'"--':d.ı:::u:.:6'8:tP~a~B~i~~~·~ıo~~~_!!!ı!...ıcııı....:::....::.:.:::!!~=-!::::!;!!!Jıl..,Ql."""'J.---~ dea ve dok•dao 
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YAZLIK SİNEMA 
1Kl MÜSTESNA FiLMDEN HAZlRLADIGl ŞAHANE 
programlarının en m ü k e m m e l i n i göstere c e k 

+ l iNCi FiLM <lllllıı-
E.o fazla sevilen ve sinemanın en sahhar JÖN PRÔMIYE.R! ERROL 
FL YNN - OLIVAI de HAVILLAND ile beraber yarattıkları 50 
seneden beri eşi görülmemiş film volkanı şahı ğöklere sığmıyacak ... 
Şerefi dünyaları dar bulacak- Hatırası bütün g'Önülleri kıvıracak tek eser 

TUrkçe sözlU 
Sayısız yıllardan beri ernuli yaratılmıyan fi:m ejderı kaaırıra gibi 
dünyayı saran ordular... Fırtın> gibi ülkelM dolaşan alaylar 1 

zafer gibi iklimler aşan şerefler dolu şaheseri görünüz. 

6 numaralı ilan 1 

Fiat Mürakabe Komisyonu Riyasetinden : 
SAMAN TOPTAN SATlŞ FIYATLARıNlN: 

Kuruş Sa. 

A - Adanada 3 20 
B - Ceyhanda 1 75 
C - Osmaniyede 2 50 
Kuruş olarak tesbit edilmiş olduğu ilan olunur. 

1297 

7 numaralı ilan 
Fiat Murakabe Komisyonu Riyasetinden : 

Sade yağ toptan ve perakende fiatlarının 
Toptan perakende 

Diyarbakır, Mardin 
Gazi Ayıntap 
Urfa 

Ku. Sa. Ku. Sa. 

149 00 
152 00 

164 00 
167 00 

Kuruş olarak tesbit edilmiş olduğu ilan olunur. 
1298 

T. iŞ B K 1 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 

- -- _. .!llt - -

BUGON 3 Binciteşrin 1941 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazete 1 çektlAI malOmdur. s ne 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUtterilerlmden aldıAım yUzlerce maktu ve 
yapılan lflfahf mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını b t h p . . as ırıp alkımı-
zın lstıfadelenmesini temıne karar verdik fiyatı 100 k t 

• uruş ur ve pek 
yakınd• piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı b k 

k as ısının azlığı 
yUzUnden o uyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimleri 1 • 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız d . n yaz 
kurut göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye 8.d:~fze.slmıze (100) 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

~----------------------·-:---~ ASRI SINrEMAmJNIN 
YAZLIK BAHÇESİ DE 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Kar,ısında 

Zen it' Ari on, O mega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

Suvare 
8,30 

•••••••• •••••••• :au AKŞAM! 
• • •••••••• • ••••••• '

~~ 
8,30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULiNiN ) 
ölmez eseri 

Leyla ile Mecnun ; 1 
. 

&..-*··-···-·--=-v.-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- .. , ........... . 
Görülmemiş bir halk kitlesinin sürekli alkışları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

1 <1111• ( Mari Antuvanet ) • ..., 

iLAN 
Balast munakasası 

1 ;~""'" 1 e s ın 
alma komisyonu reisliğinden : 

1 Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra . Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 

Salı-Cuma-Pazar günleri 17·17,30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 

• iLAN 

1-15 124! 

keşifname ve şartnamelerini 
~ör"?ek için belediye yazı 
ışlerı kalemine müracaat ede
bilirler. 

• K E Ş 1 D E L E R: 
4Şubat, 2Mayıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılu. 

Mandason istasyonu civarında Kim. 78·82 deki ocaktan 
çıkarılmak üzere beher metre mik'abı ( 230 ) kuruş muham

men bedelle 5,000 M/3 balistın ihzarı kapalı zarfla eksiltme· 
----.,ı ye çıkarılmıştır. İşin tamamının muhammen bedeli 11500 lira 1941 iKRAMiYELERi 

Kadirli Belediye 
Riyasetinden : 

1 - Kadirli kesabasına 

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

4 - İsteklilerin (702) li· 
ra (78) kuruş muvakkat te
minat vermeleri ve bu mik
tar İş yaptıklarına dair bon· 
servisıerile ticaret ve sanayi 
odasına kayıtlı olduklarına 
dair vesika ibraz etmeleri la
zımdır . 

ı Adet 2000 Liralık - 2000. Ura 

3 ~ 
1000 .. - 3000. .. 

2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 •• 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 .. - 2000. .. 

55 .. 100 .. - 3500. .. 
80 .. 50 .. - 4000. .. 

300 .. 20 .. - 6000. .. 
TUrklye it Bankasın• para yatırmakla yal· 

em para biriktirmiş ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl de denemlt olursunuz. 377 
• 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesin deki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 
t 1271 1-15 ır. 

ve muvakkat teminat 862,50 liradır. 

Eksiltme 10/10/941 Cuma günü saat 16 da Adanada İşlet· 
me müdürlüğü binasında yapılacaktır. İsteklilerin 941 yılı tica
ret odası vesikası, hüviyet cüzdanı, kanuni ikametgah vesikası 
ile 2490 No; lu kanuna uyğun teklif mektuplarını münakasa 
saatından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermiş 
olmaları veya göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler 
kabul edilmez. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri Konya, Manda
aon istasyonlarıyle komisyona ınuracaatla bedelsiz olarak ve· 

rilir. 24.28.3.8 1268 

İLAN ruşmasında; müddeaaleyh ila
nen davetiye tebliğine ve du
ruşmanın 1 l - 11 - 94 l salı 
saat 9 a talikine karar veri). 
diğinden o gün v e saatte 
müddeaaleyhin mahkemede 
bazı.- bulunması veya bir ve· 
kil gönderilmesi )Uzumu ilin 

2 - Eksiltme 16-10·941 
tarihine müsadif perşembe 

günü saat 14 de belediye en• 

cümeninde yapılacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait 

----------~!"------~ Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
Yeni sene' Talebe kay

dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili· 
se sokağındaki Biçki Yur· 
dundan öğrenilir. 

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

3. 7- 10- 12 1296 

• iLAN 
.. At yarışları 

.. Y u~sek yarış ve islih en
c.umenı namına 5/ 1 inciteş· 
rın 941 ve 12/ 1 inciteşrin 
941 Pazar günleri at koşula· 
rı olunacağı ilin olunur. 

1-2-3-4 1289 

imtiyaz oahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü ı Avukat 

Rlfat Y AVEROÔLU 
Baııld•t• yer ı l BUGON ) 

Mothaa11 -Adan. 

Teke kurbu mahallesin• 
den Faik kızı Emin enin Te· 

ke kurbu mahallesinden iken 

ikametgahı meçhul Hasan 

oğlu Ali Çakır aleyhine aç· 
•--. .. -----------------ıı•tığı ihtar davasının cari du- olunur. 1295 

1-15 1206 

En usta leknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

fşden Anlayan Bütün Türk Basn Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetes Baskısı itibarile de 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) 

/şlerir:Jeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi oe Hususi Müesseseler Gbi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

!! işlerinizi CIUGUM) Matbaasında Yaptırınız. i! 
Cetvel kısın 'ndaı ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 

ı tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

n güzel düğün ve nişan davetiyeleri, el 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k_ağ•t ve zarf başlıl<ları,her 
1 boyda mecmaa,broşur basılır C 'ılt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

:v ...... ii"!lta~v~ cadda•i • A.ırtana - Telefon 138 - Telgraf : BU G iJ il - Adana 
Gııııidın hır ıııotorı. Yaaaıılmu,. r«ıüodı r.'rıııeo,, ıuva11y• •1Nın•r ••• · 1 - ·•·--··-


