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Ankara 1 ( a.a ) - Yeni Ma· 
car Orta elçisi j. Vörnl•g hrı· 
ıün 16,30 da Çankagada Cam· 
hn,,eiıi lımet lnönil'ge mrıtat 
merasimle ltimatnameılnl oer· 
miştir. Ba kaha/de Haricige Umrı• 
mi k8.libi de hazır hulanmııştur. 

LordHalifaks'ın 
1 

bir sözü 
Yazan: CAViT ORAL 

I• ariltere'nin Neyyork Sefiri 
Lord Halilaks ıöylediği bir 

outnkta demiıtir ki; bu muharebe 
müdafaa ile değil taarruzla kaza· 
ftılacaktır. Şu halde bizim de mü 
dafaa vaziyetinden mütearrız vazi· 
yete reçmemiz lazımdır. 

Bu söı hiç şüph e yok ki bir 
realitenia ifadesidir. 

Hakikaten tarihte de, ıamanı· 

mızda da gördüğümüz ve şahit 
olduğumuz bütün muharebelerde 
zaferi müdafaada bulunanlar 
deiil inisiyatifi elinde bulundu 
raolar ve mütearrıı vaziyetine r • ç· 
miş olanlar kazanmışlardır. 

Göıülüyor ki lnriliz devlet 
adamlarında mubarebflyi kazan· 
mak için yaloız müdafaada kalmak, 
yalnız denizlere hakim olmak ve 
yaloız blocu.ıe iktifa etmek kili 
relmemektedir. Onlar da lnrilte
renia mütearrız vaziyetine geçme· 
ıioi istemekte ve bu hususta isru 
etmektedirler. Halbuki loriltere 
Almınya'ya karşı bir taarruz hare· 
ketioe reçememoktedir. Almanya• 
nın Sovyet Rusya ile kanlı ve müt· 
hiş bir mücadeleye giriştiği şu an· 
dan istifade ederek Avrupa'ya as· 
kor çıkaramamaktadır. 

Almanlar tarafından çeorilmek istenen •• le d b d-' ır~os ofla a ir ca ue 

Anlaşıhyorki bütün bu bare
ketsizliiin ıebebi lorilterenin be· 
nilz hazırlığı ikmal etmiş bulunma· 
masıdır. Kabul etmek lizım geliyor ki 
Almanya bir kaç ıene evolindeoberi 
fabrikalarını top, tayyare, tank ve· 
ıaire için çalıştırırken, ne loırilt~re 
de vene do Francada bu hazırlığın 
manası liyikile anlaşılmamıı ve Al• 
manya çeıitlı harp malzemesi imal 
ederken demokrat devletlerin par
lomenloları bütçe münakaşa ve mü· 
ıakorolerile vakit öldürmüşlerdir. 
Bunun en bariz bir misali do tan• 
lı.ın müstakbel barplede ebemmiye 
tini ilk önce ıreneral Derolle ıa· 
bık Başvekil R~no birer ••erle 

ortaya koydukları ve iıbata çalıı· 
dıkları halde ve Polonya harbinde 
tankın oynadığı rol hadiselerle mü· 
ıahede olunması na rağmen yine 
milzakereler, mnnakaıalar yüzünden 
bu mf!him harp vasıtasının süratle 
imaline imkan elde edilememiştir. 

Hele lorilterenin bu mubare· 
benin başladığı zamana kadar muvaz 
zaf ne bir eokeri ve netle bir or· 
duıu mevcuddu, Askerlik mecbu· 
riyetini harbin içinde kabul etti 
ve lı.abul ettiii tarihten itibaren de 
ordn teşkiline baıladı. Tabiatilo 
top, tank ve tayyare yapılmasını• 
da bir çok zaman kayıbından ıoo· 
ra ıüratlondirebildi. 

Onun için lorilizlerin niçin ta· 
arraz lniıiyatifini ellerine almadık· 
!arı veya alamadıkları, niçin Sov· 
y~tlerin yükf!nü ikinci bir cep• 
be ile hafifletmeye teşebbüs etme· 

diklerini ıorarken veya da sebeplerini 
araştırırken bu devletin çok hazır· 
lık.,z olarak bu muharebeye rirdi. 

jfoi ve hali da hazırlığını ikmal ede. 
memiı olduğunu göz önünde bulun. 
durmak icabeder. Çünki lnriltero' • 
nin en aelihiyetli devlet adamları· 
nın liaanından bu muharebenin mu
kavemet ve müdafaa harbiyle DO• 

ticelenomeyeceğioi işittikten sonra ar· 
tık büyük Britanyanın neden dur· 
dninnn ve neden beklediğini anla· 
makh müıkilit çekmiyoruz. Şu 

halde berkesin merakım saran lo
rilteronin buırilokü vaziyetİnİD IO· 
beplorini anlamak için daha 1942 
senesine kadar beklemek li.zım 

ırelmektedir. Zira rerek Amorik~n 
harp İltibsalitı ve rerekse lnriliz 
harp istihsali.tı ancak bn zamana 

kadar lnrilterenin muharebe kabili 
yetini Almanya derecesine veya da 

1 ona ilstün bir dereceye çıkarabi
lecek tir. 

Bu millihaza ile büyük ölçüde 

Loodra 7 ( a.a ) - Anlaşıl. 
dığına röre, Alman tazyiki Mos· 
va ' istikametinde şiddetlenmekte, 

Loninrradda zayıflamaktadır. Bor
lin'in salahiyetli sözcüleri dün ec· 
nebi muhabirlere Leninrrad bölro 
sinin ikinci plana, Smolensk bölre· 
sinin ise birinci plana reçtiii ka· 
naat ı nı vermeğe çalışmışlardır. Bu 
sözcülere röre, Almanlar Mosko· 
vaya karşı büyük taarruzlarını 

Smolensk Mıntakasındao yapacak· 
!ardır. 

Genupta Rusların oo~igeti 

igileşti 
Moıkova 7 ( a.a. ) - Roy· 

terin muhabiri bildiriyor: 

15 ründenberi, bilhassa Kiye· 
fin düşmesindenbui , vaziyet çok 
karışıktı. Ancak hurün emniyetle 
söylenebilir ki, cephenin t ehlikeli 
olan cenup bölgc1inde ehemmiyet· 
li bir düzelme basıl olmuş ve bu· 
rada tutunulmağa muvaffak olun· 
muştur. 

Kiyef'iıı dilımo•iodon •onra 
RutlarJn çok &'ÜÇ anlar &'e'ÇİrdikJe 
ri ve Almanların iddia etılii ka· 
dır olmamakla beraber insancı vo 
malzemece kayıplara uğradıkları 

itiraz götürmez. Ancak çok iyi 
-bir kaynaktan öğrenildiğine göre 
Ruslar cenup ordularını toplama· 

ia ve kuvvetlendirmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bunun neticesi olarak 
Almanların Kırım' a doğru ilerle· 

yiılui muvaffakiyetsizliie uğramış 
tır. Kırımdaki durum hiç bir yakın 
endişe doğurmamaktadır. Harkol'a 
yaklaşma teşebbüıleri kati olarak 
durdurıılmuştur. 

Üç devlet konferansının Rus 
ordusu üzeriode büyük bir tesiri 
olmuştur. Şimdi Rus ordıısu dışa

rıdan kendisine akın halinde harp 
malzemesi gönderileceğine itimat· 
la inanıyor. Yeter ki bu hususla 

Bir müddet evveli lnrilttre 
hükOıneti tarafından Finlindiya'ya 
bir nota verilmiş, işıral altındaki 
topraklarını geri aldıktan ıonra 
Almaoyanın yanıoda Ruıya'ya kar
şı harbe devamdan vazıreçmeıi 
istenilmişti. Bu teklifi müsait kar
şılamadıiı takdirde logilterenio 
kendisini Finlandiya ile harp ha. 
!inde teleklr.i edeceği notada ili.ve· 
t en bildirilmişti. l ı te bugün Flnlan· 
diya hükOmeti, bu notaya cevabını 
vermiş bulunmaktadır. 

Helsinki 7 [a. a.] - Fin hükO· 
meli loriltere'yo verdiği cevapta 
şöyle demektedir: 

Finlindiya'ya 1939 da yipılan 
tecavüzden sonra 14 Birincikinun. 
da M ıllotler Cemiyeti Sovyet hü· 
kOmotini mütecaviz addetmiş ve 
Mıllotler Cemiyetinden çıkarmıştı. 
Finliodiya kendisini tek baıına 

müd•faa etmek ve Fin toprakları· 
nıo büyük bir kısmını Husya'ya 
bırakark mart 1940 da Sovyetler• ve muharebe üzeriode müessir ola

bilecek bir lnriliz ve Alman ça• 
tışmasının daha bir müddet recik· 
eceii ve ilı.i büyük basım arasın. 
daki kat'i muharebelerin bir zaman 
moı'ele•İ olduğu anlaşılmaktadır, 

Yunan ve Bulgar hudu 
dunda yıkılan köprUlerln 

inşası 

Taltif edilen 
Kaymakamlar 

Ankara 7 ( Hususi muhabiri· 
miıden ) - Beykoz kaymakamı 
Saadettin, Bor kaymakamı Turrut, 
qirecik kaymakamı ltban, Bozüyük 
kaymakamı Naci, Fizan kaymaka· 
mı Seyfi Dahiliye Vekiletlnce tal· 
tif edUmiılerdlr. 

Ankara 7 (Hususi muhabirimiz· 

den)- Yunan ve Bulrar bududla· 
rı üzerinde yıkılan köprülerin inşa · 

llna baılanabilmek için Almanya· 
dan kara yolile inşaat malzemesi 
r•lmiıtir. 

Bv iki köprünün ioşaatına baş• 
!anmak üzeredir. Köprillerin inşası 
3.4 ay kadar ıarecektir. 

.., uıaıaaır.ı.aır. 

Moskova
yatazyik-
artıyor -

Cenupta Ruslar 
kendilerini 

toparladılar 
Rögter muhabirine ıöre: 

Almanların Kırun'a ller 
leyltlerl muvaffaklyet· 

sizli§• u§radı 

Büyük Britanyada ve Amerikadı 
muazzam rayrotler aarfedilıin ve 
bilha314 bu ıon memlekette kil· 
çümsenmemeıi lazımrelen Alman 
lehtarı ve İof.iradcı t••irler v• 
Rusya aloyhind• din nokt••~ndao 
yapılao propaJ"andaJar buoa mani 
teşkil etmesin. 

Leninrrad bölge1inde çok mik 
tarda kuvvetler toplanmış olması

na rağmen şehrin yakın bir dilıme 
tehdidi altında bulunmadığı itimat 
la ileri sürülüyor. Leuingrad'ın lı.a 
ra yollarile ve demiryollarile mu· 
vasalayı temin ettiği de rerçek· 
tir, 

Kıştan evvel daha bir çok 
çetin darbenin vukubulması ınnbte 
mel ise de rerok Leninrrad da, 
rerek cenup bölgesinde vaziyet 
cesaret vericidir. 

Lenin6radda oaıiget 
Noskova 7 ( a.a ) - ÜJJay· 

ted Presı 

Leoinrraddan son relen haber 
lere röre, kızılordu ıehrin bütün 

lngiliz 
notasına 
cevap! 

Finler teklifi 
kabul etmediler 
Bu vaziyete göre, in· 
glltere kendisini Fin· 
Ulndlya ile harp halin· 

de sayacak 
le sulh yapmak zaruretinde kal· 
mıştı. Fakat Sovyetler Birliği Fin· 
lindiyayı mahvetmek arzusundan 
vazgeçmiyorek onu durmada ra• 
hatsız etmeğe devam etmiştir. 

Haziran 1941 de bir askeri te · 
cavüz daha olmuş, Finlandiya da 
kendini müdafaaya devam etmiştir. 

ArkRoyal 
torpil yemiş 
Roma. 7 a.a. - Neşredilen 

haanıi bir tebliğde loriliz Ark Ro· 
yal tayyare ıremiıinin bir ltalyan 
denizaltısı tarafından atılan bir 
torpille yaraland ığı bildirilmekte 
v~ bu tayyare g-emiıinia Akde· 
nı.ı'de 27 eylülde inıriliz kafileoine 
yapılan taarruzdao ıoora torpil ye
dii'i ilive oluamaktadı, 

Ark Royal hafif bir ylirnynşle 
Cebelilttuık'a girmiıtir. 

-·-~•• ceıDtt etJjJ • 

yakın noktalarını elinde tutmağa 
devam ediyor. 

Sooget tebliileri 
Moılı.ova 7 ( a.a ) - 6·7 ilk 

tepin reeeıi kıtalarımız bütün 
cephe boynuca çarpışmışlardır. 

Moıkova 7 ( a.a. ) - Sov· 
yet tebliği: 

6 ilk teşrin ırünil kıtalarımız 
bütün cephe boyunca düşmanla 

aoudane çarpışmışlardır. 4 ilk teş• 
rinde 53 ü hava muharebelerinde 
10 u tayyare meydanlarında ol
mak üıere 63 dü~man tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bizim kayıplan· 
mız 25 tayyaredir. 

Barent denizinde bir Alman 
nakliye gemisi batırılmlftır. 

Almanlar Moskovagı çevir 
mek iıtigorlar 

Londra 7 ( ı.a, ) - Askeri 
durum hakkında Annalist ıöyle 
yazıyor: 

ihtiyatla karşılaııması llııı11 
ırelen ve resmi olmıyan haberlere 
8'3re. Raa c.,.phe•lnfn orta ke•imi 
bir kere daha Alman taarruzUDaa 
1aba11 olmuştur. Buaunla beraber 
uzak cenupta ve H.rkof istikame
tinde do çetin muharebeler devam 
•tmektedır. 

Bitaraf kaynaklara ~elen ba· 
berlere bıkılırsa, Almanlar Mosko 
v~yı çevirmek rayesini rütmekto
dır, V • bu, H.tlorin oöyledikletino 
oymaktadır. 

Alaıanlar bütiln kaynaklarını 
toplıyarak kıttan önce yeniden bü 
ilk b' Y ır zafer kazanmak teşebbü· 

•ilnde bulunmak üzere merkez 
cepbeıindeki nisbl ıükOnetten isti 
fade etmişlerdir, Fakat bir taraf. 
tan Almanlar bu dnrıroolak dev· 
resinde kaynaklarını merkez c~p· 
hesine toplarken öte taraftan Ti · 
moçenko'oun da müdafaa tedbirle 
rioi tamamlamak için elinden gele 
ni yaptığı tahmin edilebilir. 

Fiıı top~aklarının ehemmiyetli bir 
k11mı hali mütecavizin elinde bn· 
!anmaktadır. Finlerin t 

kt ııarruz et· 

b
"'.0 e oldukları şehirler yeni 
ır Rus tec - -avuzune meydan veril· 

memek İçin i1gal edilmelidir. 
Ruslar Finlandiyaya yeni bi ta· 

arroz yapmak için yollar ve demir· 
yolları hazırlamaktadır. Eski Fin 
hldudunun ötesinde bulunan çev• 
~e er taaıamile Rus deiildir. Rus
ar'.n ,1939 da yapmış oldukları İs· 
talı stıklere ıröre h lk - d 90 
Dl F. d" a ın yuz e 

ID ır. 

b _ Finlandiya, hiçbir taabhllde 
aırlı kalmaksızın mudafaasma de· 

vam etmektedir. Finlandiya artılı: 
yalnız olmadığından dolayı bahti· 
yardır. Ve Büyük Britanya ile de 
~~lhü muhafaza arzusundadır, Şim· 

1 _Fınlandiya Sovyetlerle mücade· 
lesınde artık yalnız olmadıiı için 
mi düşman adciedilecek ? Fin
landiya bükOmeti bnnn anlayamı· 
yor.• 

Moskovadakl Amerikan 
•lçlıl Rozveltle görUt· 

meıe gidiyor 

Moskova 7 (a. a.) - Ünayted 
Pres: 

Amerika birleıik devletleri 
büyük elçisi, reis Roıveltle ve ha· 
riciye nazarcıtile rörüımek Qzore 

Amerikaya ridecektir. Elçi birkaç 
rüne. kadar Moıkovadaa ayrılacak· 
tır 

General Cemal 
Mersinli öldü 

Ankara, 7 (Hususi mahabiriınizden) - içe! mebusu Ge 1 C 1 
M · I" Ik" • , nera ema 

.•rt~ın ı evve ' rece reç vakıt Yeniıehirdeki evinde ansızın vefat et. 
mıt ır. 

Bu ölüm haberi ıebrimizde büyük bir teessürü mu • 1 ı M 
bum 1873 tarihinde Mersinde doğmuştur. Tanınmı• b~ıp ?1 m~ş ur. •

0
" 

d H ,_ d · • . . . Y ır aı enııı çocogn· 
ur. arp a u emısını bıtırerek askerlik hizmelioe g· • t" ilk d d b · b ırmış ır. evro-
eu erı me us bulunuyordu. Evlidir, 3 çocuğa vardır. 

Büyük taarruzda 

Almanya 
lehine 

__ inkişaf 
Azak denizi şi
malinde büyük 

bir meydan 
muharebesi 

9 uncu Sovyet or· 
dusu kurmay he· 
yeti esir edildi ,______ 

Londra 7 (a, a.) - Taymi· 
sin askeri muharriri bugünkü ya· 
zısında diyor ki: 

Şiddetli Sovyet mnkaveme
tioe ratmen Atman taarruzu 
ıicndi.de.o büyDk terakkiler kay· 
detm • ştır, Taarruz Moskova isti
kaoıetinde yapılan iki hamle şek
lindedir. Sa&-dan yapılan hamle 
çok kuvvetli olup Smolenk'in 
75 mil cenup doğusuadao baş. 
lamııtır. Soldan a-elon ve V al· 
day dağlarının cenobundaıı bıt· 
!ayın hamle birinciYO benume 
mektedir. AJm. nlar . ayni zaman• 
da Harkof i•tikametinde kuvvete 
li b'.r bir hareket yıpıaıktaaır, 
Lenınirad Üzerindeki bukı ~ev· 
ıcm ıtır. 

Loodra 7 ( a.a ) Sellbiyetll 
lll•hfillerde Öj'renildıtine aöre, 
Almanlar Krım berz.hında çolı. 
bllyilk zayiat vermiflerdir. 

Y enisek ıehri yanında kat'i 
ıuretıo durdurulan bir Alman 
tümooi Sovy•t filoıııoun hücu· 
m11na utrayarak pek ağır ka· 
yıplar vermiıtir. 

Moıkova 7 ( a.a ) _ Tas 
ajansıma bildirdiiiae ıröre, ce. 
nup batııı çevroıindo bir mo· 
törlü, bir tanlı: bir de ıavaıçı 3 
tilmen mümhe•im edilmiıtir. Düş 
man 5500 ölQ verm4tir. 

Bertin 7 (a.a) - Alman 
tebliii: 

Bildirilmi• olan yen' 1 ,.. ı aarraz .. 
lar çerçivesi içinde Azalt deni· 
zi.nin şimal bölrosinde büyük 
bır meydan muharebesi cereyan 
etmiıtir, Müttofık devletler kıta
atile yan yana çarpııan Alman 
kıtaları, mağlup edilmiı düşma• 
nı takip etmektedir. Motörlü 
ve zırhlı teşekküller düşmanın 
ricat hareketi istikametinde de· 
rin surette ilerlemişlerdir. 9uncu 
~ovy.et ordusunun kurmay heye 
tı esır alınmıştır. Bu ordunun 
baıkumandanı vaktinde tayyare 
il~- kaç~ıştır. Şark cephesinin 
dırer bolrelerinde taarruz hare· 
ketleri plio mucibince devam 
etmektedir. 

Leningrad batısındaki oabi· 
le Sovyet kuvvetlerioio yeni· 
den yaptıj'ı bir ıreco ihraç te· 
ıebbüsü püskürtülmüştür. Asker 
nakline yarayan vapurların ekıo 
risi batırılmış, karaya çıkan düş. 
man tamamilo imha odiloıiştir. 
Alman hava kuvvetleri düu re
ce Rostovda bir silah fabrika· 
sına ve ayni zamanda Moskova 
ve Leniograddaki askeri tesisa· 
ta hilcnaı etm 'ştir. 

TUrk • Bulgar 
MUnasebetlerl 
Sofya, a.a. - Bulrar mebn. 

ıan meclisi reisi M. Kalfof dün 
varna'da söylediği bir nutukta de· 
miştirki : 

- Bolıar miJletioio Rus mH· 
Jetine ıevriıi vardır ve fakat bu 
oevıri bolşeviklite deıiildir. Bala-a· 
riıtan Rllsya ile devamlı olarak 
darnıt mOııaMtbetl•rd., baluoaıuı 
tar. Ancak ba ber vakit kartılıklı 

f R. Ha l i I a le s 1 

Halifaks 
diyor ki: 

Rus -A iman harbi 
bizim harbimizdi~ 

Ne~york ( 7 a. a. ) - Lord 
Halifakı dün akşam burada beya· 
uatta bulunarak demiştir ki : 

c - Bu harp bi•çokaüprizler 
yaratmıştır. Nihai hedefimiz olan 
Alman kuvvetlerinin tahribi it"nde 
bu kadar ehemmiyetli bir rol oy· 
namak ÜZ'1e i ihi ku•vet tarafın· 
dan Ratyının seçilmiş olmııı da ga· 
rip bir tecellidir. Rasyadaki mubı· 
rebenin mıua11 üzerinde yanılma• 
malıdır. Atlantlk mubarebeıi veya 
loriltore muharebesi ne kadar bi· 
zimıe o muharebede bizimdir. • 

oltnamııtır. 

Tilrk - Bulırar mQnasebetle· 
rinden b•hsoden M. Kalfof şöyle 
domiıtir: 

- Tark - Bala-ar müaa1e
botleri pek çok do•taoedir vo her 
zamandan ziyade i,i oİ)etJcrJe do· 
ludıu. 

JI· 

ece 
dra 
ıtl• 
tyet 

yı 

ndr 
i v 
der" 

arız-
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1 Mlt.lı<a~~®~~D®ırômü~ü cdl©D©ıŞDY©IFlYl~ \ 1 Harp notları 1 

Şark cephesin 
de Alman ha
reketinin son 

Malatya Bez ve -iplik · IHJIKA LA MÜCADELE 
Fabrikasında bir saat ____ Dlln toplanan fiyat mürakabe ko· -

- misyonu bazı mühim kararlar verdi _ 

j11iki rla mü cad~le için yapılan ve fakat kifi r•lınediği an laşılan 
faa liyete yeniden hız verilmek lüzumu bi ,.edilm iş ve aliikador· 

larca kali kararlar ittihaz edilmiştir. 

inkişafları 
11000 İğ makinesinin saat gibi işleyişi, 176 
durmadan çalışışı, 1100 işçinin harıl harıl 
manzaradır. 

dokuma tezgahının 
uğraşışı görülecek Düı, V.ı; B. Faik ÜJtü o'ün rei•I ğinde toplanan Fiyat Mürakabe 

kom'syoounda bızı m~him kararlar veri lmi$1 İr. 
Komisyon, yeniden birçok maddelerin fiyatları üzerinde ehemmiyetle 

durmaktadır. 

YAZAN 
MÜMTAZ 
FAiK 
FENiK 

Hitler'in saatla 
ıamanını kayıt· 

landırd ığ-ı harp 
şimdi günlerce 

Bir kaç rakam: 
~~~- -~~~ 

Fabrika günde 5000 kilo· 
tJat elektrik sar/ediyor, 3 
ton kömür yakıyor, günde 
işlenen pamuk mikdarı 
5000 ilci 5500 kilodur. 

D oguaı ıanc ı ları ıoı.~ ertr ve 

nevzat dünyaya gelır. çocuk 
yıkanıp, paklanır ve pamuktan 
di!şeiine yatırılır. 

Aylarca pamuklu kundak, onu 
tarıp oarmalayan yegane maddedir. 

içinin çamaşırı pamuktan, ço· 
rabı pamulı.tan, b~lıiı pamuktan· 

dır. 
Çocuk kundaktan 

fakat pamuktan ayrılmış 
Yine ıriyd ı ii pamuklu, 
pamukludur. 

çıkarılır, 

deiildir. 
çıkardıiı 

Seneler geçer, h<p pamuktan 
yapılmış çamaşırlar, elbiseler için· 
dedir. 

Mektep, ev, iş ve meslek ha· 
yatı, biıtüu bir hayat, bütün bir 
ömür müddetınce in·an, pamukla 
ııkı, fılu, içli, d • şlı münasebettedir. 

Bır yeri mi yarıldı, paınuiun 
yoınuaşak, müşfik delaletine mub· 
t., t•r. Hastalanıp yatalı.lara mı düş 
tü, aı tık gece gil&Jdüz altı vo üs· 
tü pamukludur. 

N bayet Ö<4ür töoenmek üze
redir, haleti nezi ba~lamıfhr. Pa· 
mu.in dut.torlar baş u~undad.r. 

Gozler kapanır ve ba)at sorıa 

erer. Fakat insanın pıınukla mü· 
nastb<ti kesilm•mİştir. Teneşirde 

pamuklan 'r ve p •mulı.tan kefeuıle 
tvpralUara bırakılır. 

Bö;lece beşikten mezara ka· 
dar pamuk, ins.sn hay.ıtınJa, mu• 
k•d.:lorinde rol oyn.ıınakt>dır. 
Zeogın, fakir leşerio gıdadan iOil· 

ra en çok n.uhtaç <.>looğu madde 
pamulitur. 

Buııun içindir ki, pamuk, ıe

neletce evvel, « üç beyazlar » si· 
yaaeıim,ze girmi;, « beyaz altın" 
adını almış ve yurdun boş ve su 

lak · butün topraklarını pamuk tar. 
lası yapmak i111kinına ko~ulıı.uştur. 

Bu gun pamuk harp sarayi· 
indedır. l ıpoa, lende, kültürde 
onuu •ydın )Ü:tône muhtacız. 1,Ur
kiye p4wu;, isltbsal eo•n memle· 
kettir. Fakat hıç bir z.ıman pa· 
mugun ydnız yetiştiricisi olınıya · 

caııız. Top•aklarımııda ttti~ıyoua, . 
yalnıı bar ce ıev~ edüp memleke· 
te döviz sol. malt için degıldir. 

Pamuk tarla., olabılecek boş 
tcıprakları<a baJidaş l.ur"p otur
"'"'' giydıgi çaputunn memleket 
dışından bekliy<n geri ve sünepe 
zehc iyet Tür iye için çoktan öl. 

müştür. 
istihsalle imal yan . yana, ba1 

ba1a yürüyecektir Bunun için 
dir ki yurdun boş topraklarını, 
pamuk tarlası yaparken, Çukuro. 
vanın 170 bin balyalık rekoltesini 
500 e çıkarmaia aavaşırken, pa· 
mniu memleket içinde imal etmek 
imalatı iıtiblike yetebilecek mik· 
hra yükstltebilmek imkinlarına 

adım, adım yaklaşıyoruz. Kurduğu · 
muz fabrikaların adedini artırma· 
i• çalışıyoruz. 

Dönen bir çarkın başdöndürü 
cü hızile hep bu imkinın mihve• 
ri etrafında dönüyoruz. 

c Malatya bez ve iplik fabri. 
kası ,. nın 350 benirlık motörü· 
niln baf döndürücil ana kasnata ha· 
!urken bunları düşünüyordum. 

• •• 
~abrikayı dolaşıyoruz 

Kozasından ayrılan pam~k, 
iplik haline nasıl gelır, 

beze hanzi i•t balelerden sonra in 
kili.p eder, hiç &Örmedinizse, re· 
lin Malatya bez ve iplik fabrika. 
1101 beraber ıezelim: 

Fabrikanın avlusuna y•iılan 
pamuk balyaları biraz ıonra hsllaç 
dairesindedir. PamJk borada h>l· 
açlanacak, fennin ilk terbiye şa· 

marlarile didiklenecektir. Hallaç 
makinelerinde pamuk lime, lime 
ıfcik tiltiktir ve bav'\ itın•sile re· 
iş bir borudan geçorek de:rıir 

aruaklıklı dinlenme odalarına 

-
muit ana makinededir. Hıllaçlama 
kili gelmemiştir. içinden yabancı 
maddeler çıkar o lacalr.tır. Bu ameli· 
leden sonra mahsulü vatka haline 
gelmiş buluyoruz. Toleran•tan r • ç 
mekte ve aiırlığı Ölçü lmektedir. 

Artık pamuk taraktadır. Bura 
da pamuğun bir metre•İ yüz met 
reye tahvil edilecektir. Göz alabil 
dirine makineler, durmadan ve 
ayni tempo ile buna çalışma kta· 
dır. Burada pamuk •n ba59as bir 

,üzgeçten geçmektedir. Mal<ineden 
şerit halinde pamuiu üıtüvaneye 

sarılırken görmelisiniz. ince b'r 
tüle bir sis tabakasına beuzotebİ· • 
lirsiniz. 

Nihayet mahsul cer makinesi · 
ne verilmiştir. 6 tarak bu şeridi 
bir edecektir. H" bir şeddin sık· 
leti ayni olacaktır. Daha sonra ka 
b> fitil makinesine takılacak ve 
vater ma~inesinde iplik çile hali · 
ne gelecektir. Likin çile haline 
gelen pamuğun çile•i dolmamıştır. 
B ı r k ısmı masurlanarak piyasaya 

gidecek, bir kısmı çözgü makine· 
ainde çözülecek ve dokumaya ve. 
rilecektir. 

Dokumaya verilirken bir ame
liye daha var: Kolalanacak, ka<an· 
da ~urupcak ve bir birine yapışan 
iplikler )İne teker, teker ayrıla. -i YAZAN 1 

INejat Böğürtlen ----·· -caktır. Bütün bu aıneliy~yi tek bü 
yük uıalr.ine yap'11aktad.r. 

N h•y•t iplik iidedir. 11 hin 
iğ' makinesinin sa"lt gibi 1,1eyi,i, 

176 dokuma tezxiıhmın durmad•n 
ç3 J1 ş ışı görülecek manzaradır. 

Be• artık ik malde, makasta 

ve en son ütüdedir. 
Pamuk yine g• ldiği ıribi bem· 

beyaz, fakat bu seftr ütülü, kolalı 

ve arşın, arşın yarda te•ııihındadır. 
Bütün bu ameliyeyi gördükten 

sorıra şuoa i :: andım: 

Pamuk, mahsolluin en asilidir. 
Bez haline gelinciye kadar çelik 
makinekrin imansız d :şlerinde, in· 
salsız çuldarınd1, didık, didik, 
lime, lime doldurmadık çile, r•çir
me i ik işk•nce kalmıyor ve fakat 
yine a•lından birşey kaybetmed"n• 
o asil renginin ikiyle karşımıza 
çık ıyo r. 

* •• 
Müesseseni~ idarecileriy~e 
baş başa 

Masaları başlarında memur· 
lar, İ<ide bir 2i l ıe~ine 

k o şu ş a n hademeler, odacılar 
ve yazı makinelerinin mihaniki 

1 

-tiktakı içinde telefonda kono1an 
şefler, dosyalar, kağıtlar.. Bellı ki 
titiz bir ça l • şınaya kendini vermiş 
modern bir büro. . 

Muhasebe kısmından oi•peten 
sakin bir odaya geçiyorum. Ôoü• 
ne yıkılmış kiğıtlara durmadan 
imza atan nazik bir el b ına uza· 
oıyor, centilmen bir tebeısüm yor
gun yüzde irade çizgilerini bir· 
an gevşetiyor. Müessesenin uıüdü· 
dürü Bay N umi Tezcanla karşı 

karşıyayım 

Gelişimin sebebini öğrenince, 
mukadder ınallerime Canıtez bir 
i.ıi calle telı.addüm ediyo. I 

- Müeuesenin bugünkü do· 
romuou öirenmek istiyorsunuz de• 
ğil mı? 

Ve dakika geçirilmeden tele· 
fonla, muhasebe şefi B. Mükerrem 
Aydar, lılotme Şef i B. ltırahim 
Acar vaziyetten haberdar ediliyor. 

Bu tez haber verişte, bir ga· 
zeteciye verilecek malOınalta dik· 
kat edilecek bir imsak in ıh tarı mı 
gizlidir, yoksa sadece çabuk iş 
ğörmenin icabı mı vardır, diye 
düşünıneğe vakit kalmadan odadan 
ayrıl yor ve Muhasebe Şelini 
buluyorum . 

- 50 senelik bn müesse9enin 
M>'atya bez ve iplik fabrikaları 

Türk Anonim şirketine geçişi 10 
Temmuz 937 yılına tesadiıf eder. 

Diye ilk sualimi karsılıyan Ma· 
buebe Şefinden; sermayonin 50 
milyon lıra olJuğunu, Almanyada~ 

ip( ,k ve doku Dl makineleri getirıl 
diğioi, devir taribiode al'C'\k brş . 

yüz olan işçt adedinin şiındi l 100 e 
iblii edilditiai. evvelce 90 k.üaur 

dokuma, 500 olan ip!ilt ma~ineleri

oin şimıli 176 do~u oa, 11 000 İp· 

Ji le makio'5İne çıkarıldığını öğre· 
niyorum. 

lıletmenin genç ştfi S.y ibra· 
him Acır, bana yaln•z ma•a 
başı malumatı vermekle kalmıyor, 
bütün fabrikayı dolaştırarak pamu· 
ğon ıeçirdiği bütün istıbaleyi en 
ince tefaruat,na kadar ve belliki 
bir mütehassıs saliıhiyetile anlatı· 
yor: 

- Fabrikanın kuvvei moharreke · 
si, 35:i beygirlik bir gazojen mo· 
törüdür. Vasati g1nlük kilovat 
sarfiyatı 5000 dir. Günde 3 ton 
kömür yakılmaktadır. 

Fabrikanın randımanını yük
sek tutabilmek için İmal etmekte 
olduğumuz iplik numara nevileri· 
niıı ••raıi hadde bulundurarak. 
elyevm 8, 12, 16 numaralar üze· 
rinde çalışmaktayız. 

Güode iplikhanede vasati 1000 
paket iplik imal edilir. ( Bir paket 

( Devamı üçüncüde ) 

Son gü nlerde ç ay f iatlarında da semtlere göre muhtelif tahavvüller 
şikayet mevzuu olmuştur. 

Komi•yon, el de~ i mevzuata g öre, an cak Ticaret Vekiletince tesbit 
edilen maddel erin fiyatlarını müraka beye memur old"ğundan bunun 
hıric inde kalan maddeler içi n bir karar vertmemektedir. Ç~y da bu 
maddeler arasında bulunmaktadır. Maamafih, kcmisı on bu ve buna benzer 
maddelerin mürakabeti için ne yapmak lizımgeldiğini Ticaret Yeki. 
Jetinden sorınaia ve Velr.iletten alınacak direktif üzerine barektl etme· 
ğe karar vermiştir. 

Fiyatların mürakabesi için Belediye ile iş Birliğ'nin daha eeaslı 
bir Ş•kle so~ulınası yolunda tedbirler alm"1ıştır. 

Çiftçi pamuklarının 1 
mUbayeası 

Ziraat bankası çiftçi pamukla· 
rını mübayaa etmek üzere yapmak· 
ta olduğu hazırlıkları bit i rmiştir. 

Aldığımız malOmata göre, ban 
ka önümüzdeki balta içinde piya· 
saya çık•cak ve nazım rolünü oy. 
nayacaktır. 

Selektörlerde 184980 ki· 
lo tohumluk temizlendi 

Ziraat müdüriyeti selektörlerin· 
de Ağustos ayı içinde arpa ve buğ
day olarak 184980 kilo tohumluk 
temizlenmiştir. 

Eylul ayı içinde bu miktar buğ 
day olarak 423756 kilo ve arpa o· 
larak 35248 kiloya çıkmıştır. 

Kızılaya yardım 

S eyhan kızılay cemiyeti reisli. 
ğinde: 

Balıkesir hususi muhasebe mü· 
dürü B. Ki ni Akgün elile gansa 
zade M den h•cıveysel eşi Bayan 
du1u tarafından cemiyetimize elli 
lıra hberru eı!iloıiştir. Herkese 
oü:nune t "şkil eden bamiyttli Ba· 
yrna alenen t•ş hür ederiz. 

Asker ailelerine yardım 
Asker ailelerine yardnıı itine 

Belediyece devam edilmektedir. 

Yardım ekipleri, saıntlere ay

rıl'llıştır. Bu ekiplere, t<frik işin· 
de şehir meclisi azaları bi lırilerile 
yardım edeceklerdir. 

Bir hinci teşrinden itilıaren 
de, yeni bareın üzerinden muhtaç 
asker ailelerine yardım başlayacak· 

tır. 

otobUsler 9 blrinciteş
rlnde işleyecek 

Dün 9 Biıinciteşrindt> Ş • hri· 
mizde otobüs seferlerinin başlama· 

11 için Baş Vekaletten müsadesi 
alınmak üzere belediyenin mütalea 
bazırladıiını yazmıştık. Aldıiımız 
malOınata göre, mütalea hazırlan· 
mıştır. Buna göre, 9 Birinci teşrin• 
den itibaren yalnız istasyon • Hü . 
kOınet konağı seferleri başlayacak 

tır. d .. 
Miiu esınıo o güne kadar ve· 

rileceği ve seferlerin başlayacağı 
alikadarlarca kuvvetle umulmakta· 

dır. 

Sanat okuluna giriş 
imtihanını kazananlar 

Bu yıl >iliyetimizde sonat oku· 
lu İmtib ınıoa g irenlerden 7 talebe 
imtihanı kazanmıştır. Bunlardan Ze· 
keriya Pikdöken, Tu rgut Cerit, F eh · 
mi Şınlı, Te,fik Demirkol, Aykut 
Carilli Diyarbakır bölge sanat oku· 
luna; Nadir Ôzçailar ve Orhan 
Z 'ya Aklamaz lımır bölge sauat 
okulun& gönderolecelr.tir. 

Gençlik teşkilatı, Parti 
Ocak kongrelerine 

iştirik edecek 
Beden Terbiyesi Umum Mü

dürl~ğünden Seyh>n bölgesi Baş. 
kan lığına relen tali nala göre, 

gençlik teşkilatı Halk Partisi Ocak 
kongrelerine iştirak edeceklerdir. 
Bu uğurda gerken yaaımlar bütün 
genç lik kulüp ve gruplarına yapıl· 
mıştır. 

Beden terbiyesi aJanları 
bugUn toplantı 

yapacaklar 
Bugün saat 17 de bö:gomiz 

ajınları Beden terbiyesi binuında 

bir toplantı Y'"Paf'alc. bu yılın spor 

{aaliy~ti ve proğram1arı üzerinde 

görüşmelerde bu lunacaklardır. 

Beden terbiyesi mUkel· 
leflerl için gefen 

elbiseler 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl

gesinin Adana genç'ik kulübü için 
sipariş etliği Bedm Terbiye•i mü· 
kellelleri elbiselerinden 100 adedi 
gelmiştir. 5u elbiseler Adana genç· 

lik kulübü ne verilecektir. Aldığı· 
mız malanatn göre yakında kaza. 
mı z g ençli k kulüplui ne de .Türk 
bayrağı fi lima ve lleden Terbiye• 
si mük: llelleri elbiseleıi getirti !e. 
cektir. 

Beden Terbiyesi Seyhan böl . 
resi başkanlığının tavassutu ile 
Beden Terbiyesi mükellefleri için 
ilk parti olarak 250 si lah getir. 
tilmiıtir. Bu silahların m le.tarı git
tikç~ Çl'Jğoltılacak ve bütün kaza 
ve köy gonç'ik kulüp ve gurupla· 
rına dağıtılacakhr. 

uzamaktadır. 

•-------• Ôyle görülüyor· 
ki, şark cephesinde aşaiı yukarı 
150 kü•ur saatten fazla bir za· 
mandanberi lıüyük bir taarruz Jn. 
kişaf etmektedir. Fakat bu inki· 
şalın şekli hakkında henüz 
sarih bir haber yoktur. Bundan 

1 
dolayıdır ki, Alınanların hususi 
bir tebl iğ neşretmeleri ve bu teb 
( iğde l•JO binlerin Ü•lünde bir 
ra kam vermeleri imkanı henüz ha· 
sıl olamamıştır. Dünkü Alman teb 
liği, yalnız Leningrad bölgesind. 
eki muharebeler hakkında geniş 

taf~lit vermekte ve c•phenin di 
ğer kısımlarında barekitın inkişaf 
ettiğini söylemekle iktifa etmek
tedir. Halbuki Ru• ve lngiliz kay. 

nakları tamtersi, Leningrad'ı bir 
tarafa bırakıp cephenin bütünü 
üzerinde şiddetli muharebelerin 
olduğunu söylemektedir. 

Leningrad bölgesinde 

L eningrad bili dayanmakta 
devam ediyor. Şehir müda· 

faacıları kadar Alınan taarruzcu· 
larının duruma da zorlaımıştı r. 
Bu zorluk Leningrad'da bnlnnan 
askerlerin asla teslim olmamaia 
karar vermelerinden doğmakta. 
dır. Buranın müdafaa şeklinden 
anbş ı l:!ığma göre, Leningrad'da 
her Ru• bir düşmanın canını al· 
madan son nefesini verm;yecek
tir. 4,5 milyon halkın bütün en· 

dişesi bundan doimaktadır. Rus· 
lar, öldürmesini bildikleri kadar 
ölmesini de bilerek karşı koymak 
tadırlar. Almanlar bunu gördük· 
leri için, koc• ş ehri şimdi kendi 
hılindo olgunlaşmaia ve ondan 

•onra dii~m•ie terketmişlerdir. 
Bııoa ra(men Leninrrad uzan 
menzilli topların mütemadi bom. 
bardıman ı a lt • ndadır. Hatıl bu 
toplar, şehri aşıp Finlandiya kör. 
fezindeki Kronştad milstahkem 
mevkiini bile dövmektedir. 

Çemberi kırmak teşebbUsU 
D ünkil Alman tebliğinden 

Öğrendiiimize göre' Lenin· 
rrad müdafileri, muhasara çembe. 
rini yarıp çıkmağa dahi kalkış
mışlardır. Bu hareket, şüpbeıiz 
bombardımanların şiddetinden do
ğınaktadır. Çünkü koca ıebirde 
esa!lı sığınaklar yoktur. Zaten 
Leningrad'ın coğrafi durumu, böy 
le bombardımanlara karşı korun• 
mak için toprak altı sığınaklar 

ya p olınasına elverişli değildir. Şe. 

bir. kurutulınuı bataklıklar Uzerl• 
ne kurulduğundan, birkaç metre 
kazınca, her taraftan, su çıkmak• 
tadır. 

( Devamı üçüncüde ) ,_ __________ ,;__.;..::..::..:..;. __ 

[~l~RO~M~AN;;;;;;:7~'=====K==O==R=S==A=N= ZIRHLI ] 
Bu makul bir teklifti. Herkes bono !Dil· 

vafık gördü ve Stimanıo lıkri ittifakla 
kabul edildi. 

"Y a naşılmoz,, ter\ıedilecek, yalnız a
rada sırda oraya ziyaretler yapılacaktı. 

Hanı Stiman içinden: 

- Partiyi kazandık, diye dü1üodü. 
• Meclisi tatlı bir babisle kapatmak istiyo · 

rek: 

- ihtiyaçlarımı tekrar hesapladım, 
dedi. Tristan ahalisine bir torba unla iki 
kilo çay dabı verebileceğimi anladım. 
Bıınları da dağıtacağım. 

Ertesi günü bir bala işledi. 

Rimettonun evine doğru gidiyordu. 
Onun a1ai'ıda sahilde ıu alınağa başla. 
mış olan kayıkları boyamalda meşgul ol· 
duğuou biliyordu. Boyayı ve fırçayı kon· 

disi vermiş Rimettonun sahile iodii;ni de 
bir az evvel görmüş olduğu için eve 
doğru gezintisinin bılb sua o zamana t<S•· 
dül ettıği anlaşılıyordu Görmek istediği 
madam Riınetlo d•iildi. Kara kuru bir 
kadın olan madan Riınettonun höç bir 
culbesi yoktu, Hans, Luize Riınelto'yu 
görmek istiyordu. 

Genç kız, bir ltalyan v•purunda 
lostromoluk yapm ı ş olan babasına çek. 
miıti. Vapuru adanın cenubu garbisitıde 
Hohntot burnunda batmıştı. Bütiln mü. 
r•tlabat boğıılduiu balde Riıııelto ile l.u· 

n caaaeıı : ___ ., 

ici K 1 minettı' T · t 1 1 r tarafından rıs an ı a k 1 kurtarılmışlardı. ikisi de Tristanda a ' 

mışlar, orada evlenmişlerdi. Yirmi üç se. 

nedir orada yaşamaktaydılar. 
Ôteki çocuklardan pek farklı, b'yaz 

renkde olan Luiza'nın doğuşu Tr~stanlılar 
arasında büyük sevinç tezabürlerıle kar· 
şılanmıştı. 

Şimdi o parlak kara göılü, beyaz 
tenli, endamlı güzel bir ırenç. Hans Sti· 
man onun güzeli ' iini daha adaya ayak 
bastıiı ilk günlerde farkeraıiştir • 

Geçerkrn Betti Rrocersi ıelimladık· 
tan ıonra Rimettonuo evinin yak.1oına 
reldiii zaman başlarında Luiıo bulunan 
bir genç kız grupu ile karş ılaşmıştı. Kız. 
lar epey tereddüt ettikten sonra ihtiyar 

Cim Koınmon,un karısı madam Kommona, 
bir balo için büyük salonunu vermesini 
Cim Blcnden i1tecnesioi ricaya karar ver• 
mitler, oraya a-idiyorlardı. Cim. Blen her 
zaman yaptığı g ibi homurdanacak, fa.kat 

madam Kommon'un ricası karıısıoda ina
dı eri1ecekti. 

Sılon temin edildikten sonra K•mi. 
oettiden akordeon, Villi Rocerst•n banjo 
çalmasını rica etmek işi kalıyordu. 

Han•, r~nç kızların yolıınu kestr gibi 
önlerine .ç ktı. Buoun üzerine kızlar mah· 
cub•ne, biribirlerinin arkasına ıeçtıler. 

ILhriyoli ıorduı 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

- Gumeğe mi gidiyorsunuz? 

Elini cebine attı, bir avuç şeker çı· 
kararak uzattı. Kızlar şekeri görünce da
yanamadılar, evveli Luiza bir parça al· 
dı ve: 

- Ttşeklrilr ederim, dedi. 

Hın• ikramını tekrarladı! 

- Haydi siz de alın, 

Diğer kızlar mabcubane ellerini uzat. 
tılar fakat i.teıniyorlardı. Hıns şokeri . . 
vermek için onlara doğru yürümege mec• 
bur kaldı. • 

Kızlar şekeri alır almaz kaçıyorlardı. 
Han! Luizayı bileğinden yakaladı: 

- Benden korkuyor musunuz ? diye 

ıordu. 
- Hıyır efendim. 

- ôıleyse niçin benden kaçıyor-
ıunuz? 

- Çünkü •. Çünkil şey ... 

Luizanın iz ı h edemediii nokta, Tris
tanda genç kızlar çok mahcup tabiatli 
i Ji Delikanlılar onlardan aşığı kalmaz· 

lardı. Kızlarsa evvelden uzun uzadıya 
alıştırılmazlarsa bir suale bile cevap ve• 
remezlerdi. Hanı bunu anladı ve ısrar 
etmedi. 

Tri!lanlıların Hınsa karşı vaıiyetlerı 

muhtelif ve nmnmiyotle 
lllr.ıydaue idi. "Y a o • f ı 1 m a z,, ada· 

ıındaki hayvanların ortadan ~ aybolduk· 
larını tespit etmiş olan beş kişi ve bilhas· 
sa Peter Kommon Hansı çok tutuyorlar. 
dı. Fakat ilk hıyal inkisarına uirıyan ve 

Hans'a sempati duymaınaia başlıyan da 
Petter Koınmon oldu. 

Genç Tristanlı, Hansın Loizaya alika 
gösterdiğini ve nnunla karşılaşmak için 
lıuatlar yarattığını farketmişti. Luiza ol. 

şanlısı idi Delikanlı müstakbel evinin mo. 
bilyesini yapu yapmaz evlen•ceklerdi. 

Yabancı Triıtanda nişanlı bir genç 
kıza kur yapılamıyacağını berbalde bil· 
mi yordu. 

Peter bi rkaç defa Hansa bn noktayı izah 
etmek i•tedi, fakat mehcubiyeti dolayuile 

buna cesaret edemedi. Halbuki fırsat 
düşmüyor da dtğildi, yabancıya rehber
lik eden ve ona adayı gezdiren Peter• 
di. 

Tepeye çıkacaklardı. Dört bin kadem 
İrlifaıoda, "Yanlk orman,, da durmuı bi· 

raz dioleni1orlardı. Hava açık ve berrok· 
tı. Peter, cenupta "Yanaıılmaz,, adasını 
gösterdi. 

H•ns kayaya uzaodı ve elleri 
ıind•, uzun müddet adaya baktı. 

ıoora ıordu: 

I Dntunı ""' J 

çene
Biraz 
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Malatya bez ve iplik fabrikasında bir saat 

Bir asırdan ötekine gön
derilen bir Türk elçisi 

Dün, lstanb\ll münevverleri, Taksim gazinosunda Hama• 
mi Zade lsmail Ded~nin - Kısa ünvanile - « Dede 

y A • NO efendi> nin bir kor.serini dinlediler. 
Duyduğumuz baz yalnız musiki bakımından değildir. 

YAZAN 

Şa son devirde, milli hüviyetimizi kültür veçhesinden de anlamağa baş· 
ladığımıza seviniyoruz. 

Türklüğe ülkeler kazandıran bir kumandam, yahut deniz aşın bir 
imparatorluk temin eden Barboros Hayreddini, bütün büyükleri içinde 
ihata etmek, onları birinci derecede bir milli kahraman halinde tanımak 
u\ti nesillere de müyesser olabiliyordu. Keza, Mimar Sinan, o derece 
çok, o derece muazzam abideler vücude getirmişti ki bu «elle tutulur> 
«iözle görülür> asarın sahibini bilmemeılik edemezdik. 

Şimdiki nesil, «Barbaros>u da, « Sinan » ı da yeni telakkilere göre 
kutlamasını başardığı gibi, milli bünyemizi teşkil eden muhhlif unsurla· 
rın manevilerini tetkike koyuldu, Bu arada, işte, «Dede efendi> yi aşk· 
la meşkettik. 

lftira etmeyelim: Eskiler elbette ona bilmiyor değildi. Fakat bizim 
neslin Dedeyi anlayışı, sevi~i daha başka tarzda oldu. Dikkllti calip ci· 
bet tudur: Ona, Garp musikisinin revaçta bulunduğu bu devirde hağh· 
lıj'ımız eksileceğine, bilakis artmıştır. Artık Dede'yi, tekke köşesinin 
manevilerini tedkike koyuldunuz. Garp medeniyetine mensup bir millete 
yakışacak şekilde bu milli musiki dahisini tetkik ettik. Onu bir modern 
binada, bir konser samii kitlesine dinletebilecek hale soktuk. Mübalağa 
etıniyelim. O zaten öyleymiş. 20 nci asırda da dinlenebilirmiş. Biz asa
rını ancak ciddi surette derledik, topladık, öğrendik, ve söyleyip çala
biliyoruz. Bunu, babalarımızdan daha iyi yapabiliyoruz ki iftihar ederiz. 

Ayrıldığımız şarklılık, içinde bulunduğumuz garplılıga ne derece 
uzak olursa olsun, Dede efendi, bizim ruhumuza yakınlığı bir milimetre 
bile kaybetmemiştir. Onun da büyüklüğü asıl bundadır. 

Üllteler; ülkelere sefirler gönderir: Kendini temsil ettirir. Asırlar da 
da, başka asırlara elçiler gönderiyor. 1777 ile 1845 arasında yaşıyan 
Hamami Zade lsmail Dede de, geçen yüz yıldaki Türklüğün, bu nesle 
yolladığı şehametli bir elçidir. Onu, bütün ses ve eda ibtişamile dinle· 
yen lstanbul münevverleri, kültürümüzün gelecek asırlara da intikal ede· 

cek bir müm~ssili olarak alkışladılar. 
Dede efendi, devirlarin değişmesine, milletinin bir medeniyeti terk 

edip öbürüne girmesine rağmen, Beetboven'e, Vag'ner'e, operaya, ope· 
rete, cazbaoda rağmen, kuvvetini ve bu millet üurindeki nüfusunu 
kaybetmemiş, bilakis arttırmak mucize11ini göstermiş bir dahi iir. 

Ba musiki üstadının bili, eski bir feoer içinde parlak bir ışık hı· 
linde kalabilmesi ruhundan ileri ıeliyor: 

Biz.im ruhumuzu bir sea, b:r nefes haline retirebilmeainden ... 
- Alqam•daııı 

Hindistanda 

istila 
TecrDbesi 

MUdafaa, bir imti
hana tabi tutuluyor 

Bombay, 7 (a.a.) - Röyter: 
Hindistanıo şimal batı hududa 

üzerindeki vilayetlerinde yapılan 

ve memleketin askerlik tarihinde 
şimdiye kadar eşine rantlanmamış 
ehmmiyette manevralara bugün 
havadan yapılan bir istili·tecrübe. 
siyle başlanılmıştır. Tecrübe, rea. 
litelere en uygun bir tarzda yapıla. 
caktır. Tayyare meydanl:mnı ele 
geçirmek için paraşütcüler hare. 
kete geçecek ve bunları tayyare· 
lerle nakledilen kıtaların endiril
mesi takip edecek.tir. Beklenilme· 
dik saatlarda bombardıman tayya· 
relerinin strat~jik noktalar üzerine 1 
atacakları bombalardan infitak.lar 
olacak ve hayati münakale mer
kezleri tahrip edilmiş telakki olu. 
nacaktır. 14 ilkteşrine kadar bü· 
tün noktalarda ıııkları karartma 
yasağı devam edecektir. 

Bu manevralar, Hindistan mü. 
dafaasını bir imtihana tabi tutmak 
gayesinden başka, halka da yıldı· 
rım barbını öğretmiş olacaktır. 

Manevralarda işbirliği yapması 
istenen Halk harekata büyük bir 
alaka göstermektedir. 

Bir Fransız vapuru 
torpillendi 

Vişi 7 (a. a.) - Fransız ami· 
ralhk dairesinin tebliği: 

Fransaya dönmek üzere Seli. 
nik'ten hareket etmiş olan Fran· 
sız Teofil Gotye vapuru 4 Hk teş
rinde Ege denizinde bir deniz altı 
tarafından batırılmıştır. 

Yarah harp ealrlerl 
mUbadele edllmedl 

Londra 7 ( a. a. ) - Alman 
radyosunun yaralı ve basta esirle· 
rio değiştirilmesi hakkında bu ak· 

tam yaptıiı beyanat üzerine; bu 
esirlerin içinde bu lundukları hssta 

ne remilorl hareket etmiyecelder· 
dir • 

Alman 
tayyare kayıbı 

lnfa edeblldlğlnden 
300 fazladar ı 

Londra, 7 (a. a.) - Londra· 
da bakim olan fikre göre, Alman• 
ların aylık tayyare kayıbı, yapa· 
bildikleri tayyare mikdanndan 
300 fazladır. Bu fikir, Almanların 
ayda 2500 tayyare kayıblarına da· 
ir Amerikadan srelen malOmata 
dayanmaktadır, Amerikan1n, ln
gilterenin ve Rusyanın ayda tay· 
yare yapıları bir arada 6000 tab. 
min edilmektedir. Bu rakama gö. 
re, milıvere düşman devletlerin 
bire 2 nishetinde bir üstünlükleri 
var demektir. 

----------------------------Vandel Vilki'nin 
nutku 

( Baştaraf ı ikincide) 
530 gramdır ) bu miktarın 450 
paketi piyasaya arzolunur, 550 pa• 
keti fabrikada beze tahvil edilir. 
Yapılmakta olan beıler bıı günün 
ihtiyacı göz Önünde tutularak yal
nız iki ciaı üzerinedir. Birinci cins 
balya bezi {Ba kumaş preseli pa• 
muk balyalarında, top halinde k.a· 
maş sevkiyatında kulıaoılır.) 

lltioci cios imalatımız bam ka· 
sarlık bezdir. Bu bez, bilahare bo· 
yanmış ve kasarlanmış olarak piya· 
saya arzedilmek üzere bıı tertibatı 
bahınan bir fabrikaya sevkedilir. 

Balya beziodeo günde vasati 
5000 metre ve bam kasarlık bez
den güode 9 • 10 bin metre imal 
olunur. 

Günde fabrikanın işlediği pa· 
muk mikdarı 5000 • 5500 ldlodur. 

Çalışma vaziyeti: 
Fabrikanın 11000 iğ, 176 do. 

kuma tezgahı vardır. 
Memleketin ihtiya~öz öaün· 

de tutularak ve Millı Korunma 
kanununa uyularak bütün iş dairele· 
rinde azami aaat mikdarı çalıştır· 

mak gayesi güdülür. Ancak yaz 
günlerinde saatler işçilerin çalışma 

Nevyork 7 (a. a.) - National 
Repüblic kulübünün, lngilterenin 
Amerika Lüyük elçisi Lord Hali· 
faks şerefine verdiği akşam yeme. 
tinde Vandel Vilki bir natük söy. 
leyerek bitaraflık kanununa bir ao 
evvel lağvetmek lazımgeldiğ'ini bil· 
dirmi11tir. 

I 
tahammülüne göre azaltılır. 

Azami çalışma zamanı 22 S 
saattir. ' 

Prağ'da kur,una 
dlzllenler 

Prağ 7 (a.a )- Gueteler aşa· 
i'ıdaki resmi tebliği neşretmiştir: 

Brün harp divanı, vatana hj. 
yanet teşebbüsü hazırlamış olmak 
ve kanana aykırı bir harekette si· 

lih taşlmak suçlarile 5 kişiyi kur· 
şuna dizmeye mah\tQm etmiş, bu 
büküm 6 l!kteşrinde yerine getiril• 
miştir. 

-----------------------------
ı'ı-~KKVt~f 
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iki cins işçi vardır; yevmiyeci 
ve akort, yani kabala. Akort işçi 
dairesinde çıkardıiı malın kilosu 
üzerinden muayyen bir ücret alır. 
Y evmiyeciler ise çalıştıkları saat 
adedi üzerinden" Akort ücret· 
leri 80 kuruştan 2 liraya kadar ÇI• 

kar. Y evmiyeciler, 8 saatte usta· 
farda dahil 96 kuruştan 300 kuru• 
şa kadar yevmiye almaktadırlar. 

Fabrikada "Bekar aparı -
mana!,, 

T.absilini lnsriltere ve Ame-
. riltada yapan muktedir şef, 

Jbrahım Acarla fabrik•yı gezerken, 
enterf'san dair~lerle karşılaşıyo• 

ram. 8111 fabrikanın ne laboratıı1rarıt 

Şark cephesinde 
Alman hareketinin 

son inkişafları 

1 raJa da teş~bbüıil ele reçirmeııini 
istiyorlar. General Popham Manil· 

lldan döndU • 
İki nutuk 

Vakıt 

Gllnet 
o,. •• 

Saat 

s 
Dakika 

42 

( Baştara/ı ikincide) 
Avrıca Ladosra rölünden, Fin

landiya lı.örleafoe akan ve Leniııg · 
lariltere bana muvaffak ola• 

cak mı? Naaıl ve ne zaman? Ba 

sorguların cevabı falcılıktır. 

Sln .. apar 7 (a.a.)- u-1c •ark d' lııl'iliZ baı komutanı general Pop• ra ın içinden reçen Neva nehri, 
bam, Amerikan askeri heyetle gö· bıı toprak altı sularını adamakıllı 
rüşmelerde bıılundui'a Manilla' dan beslemektedir. Bundan dolayıdır ki, 

u " lkıadl 14 !'6 
Aktam 17 :ıı 
Yataı 11 54 
lmaak 4 01 Yazan 

PEYAMi 
SAFA 

Hitlerin nutka , 
bir sorguya ce• 
vap ribi, Chur· 
chill'io nutkunu 

tayyare ile Sinsrapura dönmü~tür. bombardımanlarla muhakkak bir 

~,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::=:::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::=::::::=:::~~ö~lü~m~e~m;a~h~k~O;m~o~lm;u~ş~o~la~n~L~e;n~m~. 
(Tuvlriefk&r'dan] 

164 sene 
evvelki Denizaltı 

• 

bya çıkmıştır. 
Pılot bili tabtelbahirde bulunuyordu. Bu 

iki arkadaş, Charlestonla salimen avdet etmiş· 
lerdir. Cenuplar da bu müddet zarfında boş 
durmamışlardı. Aralarında yll.zbafı Hımley na. 
mında bir muhteri bulunuyordu Bu t b ' 

b 
. . • za ır 

ta telbahır ınşa etmişti. 

~eu :ahtel~ahir, sigar biçiminde ve on üç met· 
'd' ıunlugunda demirden küçücük bir gemi 
ı ı. Geminin ~ t · k l . . guver esıoe onulmuş etrafı cam· 
1 ıkı. ~ul~ .tarassud mevkii vazifesini görüyordu. 
Gemının ıkı_ tarfında birbirine uzun tellerle bağ· 
lanmış amudi vaziyette iki kanadı ve arkada 
dümeni bulunuyordu. Ôa tarafında icabında 
endabt edilmek için üç metre uzunluğunda ka• 
hn bir burgu mevcuttu. 

Bu geminin vazifesi, denize dalmış bir 
halde düşman gemisine hücum ederek yarala· 
makta. Fakat altı teşebbüs feliltetle neticelen· 
miş ve Hunley tarafından yapılmı~ olan bu 
tabte)babirin mürettebatı altı defa bavaaıılık· 
tan feci bir surette ölmüılerdir. 

O tarihte yapılan tabtelbabirlerde komp• 
rime hava depoları, elektrik motörleri ve ha
va tulumbaları yoktu. Tayfa ancak geminin 
içinde bulunan havadan istifade edebilirdi. 

• işte tahtelbahir 
harbinin baki Ki 
menşeleri bunlar• 

BugUnkU denizJ 
altılarm dedesi 
--------- dır. Bundan daha 

evvel 1203, 1372 tarihlerinde de tahtelbahir 
inşasına teşebbüs edilmiş ise de esaslı biç bir 
muvuffakıyet elde edilmemiştir. 

llk hakiki tahtelbahir, 30 mayıs 1889 ta
rihinde azami bir ketumiyet içinde Taclon ter
sanesinde denize indirilmişti Adı Gymnote idi. 
Planlarını mühendis Ramazotti hazırlamıştı. 

Gymnet 20 metre uzunluğunda, 1,80 metre 
genişliğinde ıirar biçiminde büyücek bir tah· 
telb~bir idi. Mürettebat dört kiıideo iba· 

ne muayene odası, ne apor aah•· 
ıı ve batta nede itfaiyesidir. Boıı• 
lar belki akla gelebilen şeylerdir 

ve müessesede ayrı, ayrı yer al· 
mıştır. 

Geydirilmiş 50 mühllefi bulu· 
nan müessesenin Gençlik kulübila· 
de fııdbol, voleybol, atletiziaı ça• 
lışmaları, spor sahası, 7 kişilik it· 
f aiye teşkilatı ihtimal bir fevkalide
lik arzetmiyebilir. 

Fakat bilmem, siz, bir fabrika· 
da " Bekir apartmanı ., diye b:r 
daire duydunuz mu, yahut Mektep 
sıraları dizilmiş derııbanesini, mek· 
tebioi gördünüz mü? 

Dar bir merdivenden yakarı 
çıkıyorum. Bembeyaz döşelderiyle 
tertemiz bir daire. işte •• Bekir 
apartmanı.. duvarlarda levhalar 
«yerlere tükürmeyiniu «sıgara iç· 
meyinin sribi ihtarlar. Yerler ıu· 

lanm ış, süprülmüş, pencereleri açı· 
lıp bavalandınlmış .. Kiın!llesi olma· 
yan işçiler parasız olarak borada 
yatıp kalkıyorlar. 

Lakin müessese işçiye yaptıi'ı 
bu kolaylığı kifi görmüyor. Yakm· 
da bedava yemek de yapılacak ve 
işçiler, sabah, öğle, akşam yemek· 
lerini f .ıbrikada yiyecekler. Buoun 
için bir Kantin de hazırlanmaktadır. 
Ehliyetli bir aşçı tam kadrosile ye
mekleri pişirecek. 

Bekar apartmanından çılcrp 
mektebe geçiyorum. iş saatı oldu· 
ğu için sıralar bomboş, tertemiz 
muaUiın kürsüsü karşısına dizilıni; 
ler .• siyah tahtalar intizar halinde .• 

Burada günde iki saat ders 
verilmektedir. H11susi bir muallim 
işçiye okuma, yazaıa öğretmekte· 
dir. Ayrıca mesleki dersler de a-ö· 
rülüyor. 

• • • 
İleri medeniyet icaplanna ay• 

durulmuş bu modern müesseseden 
ayrılırken, yolda, sıra, sıra araba· 
]ara yüklü balya hal ode pamuklar, 
fabrikada çile do 1durmağa, elinden 
ydiştiği müttabtile ı yiaı, milli 
servete ve ı İl'll olınağa ili ıiyordo. 

rrad mü iafılerinin bir çıkı' bare
ketindeo başka yapacakları fey 
kalınamı~tır. 

Kronştat 
~ -

Ş imdiki halde L"'ni"rad•ı bu 
şehr in hemen biraz batısında 

bulunan Kron,t&d adata mü .iafaa 
etmektedir. Ta ibin garip cilvesine 
bakınız ki, denizden relecek bir 
hücuma karşı, L'ningrad'a müdafaa 
etmek için tahkim edilrn bu ada 
şimdi, karadan sreleo bir taarruzıı 
defetmef'e mecbur kalmııtır. Rua• 
lar evelki gürı buraya bir asker 

ç1lcarma teşebbüsünde bulunmu~lar, 
fakat Almanların durup dinlenme· 

den yaptakhrı bombardıman bu i1i 
öolemiştir. Fakat vaziyetin son ia
kişaflarma bakılacak olursa, Af. 
manların bu bölg-ede daha birçok 
zorluklarla karqılaqaca'-l l 1 

k d 
.. ,. r. arı an aşı • 

ma ta ır. 

Ş •hrin içine girm:ş olsalar bi. 
le, gene çok sıkı bir mukavemet 
göreceklerdir. Çunkü fehir, düz 
değildir. Neva nehrinin vücuda ro· 
tirdiii birçok adacıklar vardır. 
Ruslar, bütun bu adaları birer kü· 
çüıt kale haline koymuşlardır. Ara• 
da akan sular, Almanların bıı şeb· 
ri kolayca kendılerine bağlamalı· 
rına karşı büyük bir enge dir. Bu 
esnada elbette ki, Kronştad'daki 

toplar susmıyacaktır. Ôıle anlaşı. 
lıyor ki, Leniograd'da beyaz b ıy• 
rağıo dalgalanmuı için gene bir 
çok paraşütçülerin feda edilmesi 
gerekecektir. 

Harekatın inkişafları 

L eni?grad a!ınmadan batıdan 
doguya dogru, yani Mosko· 

va'ya doğ'rn ge::ıiş bir hareket ya
p1lm1tsı xordur. Bu takdirde, cl!p• 
benin geri kısmı zayıfhyarak dai· 
mi bir tehdit altında bulanacaktır . 
Bundan dolayıdır ki, Almanlar, 
şimdi cephenin orta kısmmda iler· 
lemeğe kalkmışlardır, Dün gelen 
bir Londra telgrafa bu hücumların 
çok şiddetli olduğuua ve Alman• 
}arın hazı yerlerde muvaffaltiyetler 
elde ettiklerini bildirmektedir. Bir 
gün evel yaptıiımız tah:nin g ibi 
bu hücumların iki tarafta birden 
inki~af etmiş olması muhtemeldir: 

1 - Smolensk - Moıkova 
yolu üzerinde Vıazma böJ,.eainde. 

2 - Harkof'un üstünde, Kuuk 
ve Orel böla-esiade. Bu ikinci kı• 
aımdaki_Alman baıkmının çok daha 
kavetli oldııfu tahmin edılmekt .. 

Nöbetci eczane 1 



4 

iLAN 
Balast munakasası 

Devlet demiryollan 61 ıncı işletme satın 
alma komisyonu reisliğinden : 

Mandason istasyonu civarında Kim. 78 82 deki ocaktan 

çıkarılmak üzf're beher metre mik'fıbı ( 230 ) kuruş muham

men bedelle 5,000 M/3 balastın ihzarı kapalı zarfla eksiltme· 

ye çıkarılmıştır. işin tamamının muhammen bedeli 11500 lira 
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· 

son istasyonlarıyle komisyona muracaalla bedelsiz olarak ve-

rilir. 24.~8.3 .8 1268 

!9 ................................ ..a .. 

ı::::ı BU AKŞAM ı::::ı 

r YAZLIK Si NEMA l 
iKi MÜSTESNA FiLMDEN HAZIRLADIGI ŞAHANE 
programlarının en m ü k e m m e 1 i n i gösterecek 

~.... 1 iNCi FiLM ~ .... 
En fazla sevil•n ve sinemanın en sahhar JÖN PRÖMiYERi ERROL 
FL YNN - OLIVAl de HAVILLAND ile beraber yarattıkları 50 
seneden beri eşi gö r ülmemiş lilm volkanı şahı jröklere sığmıyacak .•• 
Şerefi dünyaları dar bulacak- Hatırası bütün ırönülleri kıvıracak tek eser 

K•~I KEŞiF ALA Y](~~ı 
TUrkçe sözlU 

Sayısı• yıllardan b•ri emsali yaratılmıyan film •jderı kasırıra ıribi 

dünyayı saran orılular.. . Fırtına ıribi ülkeler dolaşan alaylar 

1 •aler rıbi iklimler aşan şerefler dolu şahaseri ırörünüz. 

r 
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ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun•un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malQmdur. 

ÇAKICJ EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUşterllerlmden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan tifahf müracaat Uzerine ÇAKICI EFE krtabını bastırıp halkımı
zın istlfadelenmesinl temine karar verdllc:. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlı§ı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla isimierlnl yaz· 
dırmalar.~nı, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kurut gondererek bu fırsatı açırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOAOZOGLU KAADESLER .. 

-
!\S~li) SINIMA~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

1 • 
imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

:••••••• •••••••: ısuvare :eu AKŞAM: --
:....... • •••••• : 8.30 

~uvart --8,30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULİNİN > 
ölmez eseri 

1 

imren Lokantası 1 1.10.941 Cumartesı gününden 
hibaren bütün Konforiyle ö~le 

ve akşam 
arzeder 

1309 

yemeklerine başlıyacağını sayın müşterilerine 

Adana BelediJ e caddesinde Telefon : 113 

'--------------------------' Lokman Hekim -

Dr. Rıdvan Lokman 
Görülmemiş bir halk kitlesinin sürekli alkışla rı içinde devam ediyor. 

Gündüz saat 16 dan sonra · Gece her vakıt hasta 
kabul eder. Pek yakında.. Pek yakında 

~• ( Mari Antuvanet ) • ..,.. 

Saatçı Vehbi Çömel ek 
Kar 1111nda 

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

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları Zenif' Ar on, Omeaa, Neker, Hislon 

inhisarlar tütün 
fabrikasından : 
1 - Fabrikamızın 3500 

ton tahmin f'dılen nakliyatı 
bir sene için açık eksiltmeye 
konulmuştur 

İLAN 
Orman Çeviroe Mü
dürlüğünden : 

ı u 4 ı ı K R A M ı v E P L A N ı Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
4Şubat, 2Magı1s9,1~4i1:,,t,KosR.~lA~iMn~il~YeşrE~nL~E;rRihllerindegapılır. 1 Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 
=------------------------------= 2000 Liralık 2000. Lira ı Adet 
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TU rkiye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
am pars blriktirmı, ve faiz almı, olmaz ,aynı 

zanda talilnlzl de d~•_!'•_!nl• olursunuz. 377 
.~--=---- . - ----- ~ -- . 

~-ıem•====--

1 
iSTANBULDAN GELEN 

Dr. MARKO İKiZ 
Birinci 

Eczahane si 
ilan eder 

Teşrinden itibaren hastalarını her gün T oros 
üstündeki binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 

İLAN 
Tı Cı Ziraat Banka
sından : 
Elinde her çeşit yapa
ğı ve yün bulunanla· 
rın nazarı dikkatine: 

1 Milli Korunma kanunu 
mucibince elinde Yapağı bu· 
lunan hakiki ve hükmü her 
şahış bu yapağıları bir beyan 
name ile bildirmeğe mecbur· 
dur. 

2-10-941 tarihinden iti· 
haren on gün içinde e !inde 
yapağı olan her şahıs Banka· 

mıza müracaatla bu husustaki 
Koordinasyon kararını oku· 

yup beyannamesini usulü dai
resinde verecektir. 

Zamanında beyanname 
vermiyenlcr kanuna aykırı 
hareketlerinden dolayı ceza 
görürler, Yapağılara Hükü
metçe el konmuş olduğundan 
bunları parasını vererek al· 
mağa Sü:ııerbaok memur edil· 
miş olduğundan beyanname
si verilmiş olan yapağıların· 

Sümerbankın mübayaa me

murlarından başkasına satıl
ması karar hükümleri daire• 
sinde yasaktır. 

Keyfiyeti sayın balkı· 
mıza bildiririz. 1310 

2-Nakliyatın muhammen 
bedeli bin beş yüz liradır 

3 - Şartname her gün 
fabrikada görülebilır. 

4 - Muvakkat teminat 102 

lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 15 lkınci Teş· 
rin 941 taıihine müsadif Cu· 
martesi günü saat 9 da yapı· 
lacağından isteklilerin fabri
kaôa müteşekkil komisyona 
müracaatları 18.8.31 1249 

............................... '"'!. 
Refika Recep 

Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
Yeni sene

1 
Talebe kay· 

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

1-15 1206 ;... ................................ .... 

Me'mur alınacak 
1 - Orman Umum Mü· 

dürlü~ ü teşkilitında münhal 
bulunan 10 lira maaşlı kltip• 
liklerle 10 lira maaşlı veya 
50 lira ücretli Orman mesa• 
ha memurlukluklarına imti· 
hanla memur alınacakt.r. 

2 - İmtihan vilayet ma• 
kamında 17/10 941 Cüma gü· 
nü saat 10 da başlayarak ıa• 
at 12 de hitam bulacaktır. 

3 - Taliplerin memuri· 
yin kanununun 4 üncü mad· 
desindeki şeraiti haiz olduk· 
!arını bildirir vesaikle dört 
adet 6X9 eb'adındaki fotog
rafla•iyle birlikte imtihan gü
nünden bir gün evveline ka
dar vilayet makamına müra· 
caat etmeleri ilin olunur. 
~------------------~ imtiyaz oahibi ı Cavit ORAL 

U. Neırlyat Müdürü ı Avokal 
Rllat Y AVEROCLU 

8a1ıldıiı yer ı ( BUGON ) 
MatbaHı - Adana ~~~;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.. ______________________________ ....., __ ,...,.. __________________________________________ __ 

~IA\ TIBA\A\§11 
En usta teknisyen En yeni ve en müte- Hurufat ve levazımatı 

• 

ve işcilerin elin- kamil makinelerle güzel, yeni ve çe -
dedir. çalışır. şitlidir. 

ı..;;..~~--------~~~ 

/şden Anlugan Eüiün Türk Easn Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetes Baskısı itibarile de 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ııe Hususi. Müesseseler Gbi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

E!f işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. fi! 
Cetvel kısmında• ~esmi ve ticari deft~rıe~. faturalar. Tabı kısmında 1 ililnları,k•rtvizitler,k•ğıt ve zarı b~lıkları,her Cılt kısmın a· er oy a ı ap ~e. mıec~ıuaı e~ emız 

I 
En güzel düğün ve nİfdn avetiyeleri el 1 , d H b d k •t t · 

1 tıcaret makbuz ve fışlerı hazırlanır. ı b d b .. b 1 ı malzemelerle ve sur at e cı t eaır. oy a mecmua, roşur ası ır • 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf J ıD U G ON - Adana ı-...._ __ __. __________________ ..._ __________ _ 

• 


