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Ankara 8 ( A. A ) - Butrar krah· 
nıo tahta çıkıtıaın yıl d6nü•ll mtlau•· 
betile Reiıicu;nbar lımet loöotl ile ~ral 
Üçüacü Boris aruında tebrik •• t•ı•k· 
kOr telirafları teali edil mittir. 

\., J 

Almanya Türkiye üzerine tazyik yapm 
mış ve hiç bir talepte bulunmamıştır 

Türk ve Alman lıükiimetleri, son lıaf talar için
de yapılan neşriyatın iki memleket arasındaki 
dostluk münasebat~nzbozamıgacağınıbildirdiler 

• 

Ankara 8 (a. a.) - Tebliğ: taarruz harekelhnde geçmek üzere olduj'a zehabım tcvlid et· bu neıriyatın iki memleket arasında 18 Haziran 1941 tarihli 
d b• k k\ d n gelen Mat mege çahşmış ar ır. 

Son haftalar zarfın a ecne 
1 

ayna arın 8 
• Türk ve Alman hüküm ti . b' k d h 

1 
. itillfla teyid edilmiş bulunan itimatklr dostluk mlnuebatıaı buat ve Radyo haberleri mükerreren .v~ muht~lıf tı...rzlar~a e erı ır ma sa ı ma susa ışaa 

Almanyanan bir takım talepler serdettıgı, tazyıkltr yaphgı, edilen bu. rivayetlere hiç bir zaman en kiiçük bir ehemmiyet hiç bir veçhile haleldar edcmiyecetini beyan etmek huıu111n· 
Baılgaristan'da tahşidatta bulunduğu ve Türkiye'ye karşı bir atfetmemış olmakla beraber her türlü asıl ve esastan iri olan da mutabık kalmrşlardır. 

Adananın imar haritası TUrk 
Alman 

dostluğ 

Muazzam 
imha mu
harebeleri 
6 - 7 Sovyet tü. Yeniden yaptırılaca 

BU IS ICiH 31000 LI -
RAYA 'H iYAC VAR 

Nafıa Vekaleti Şehircilik müteh~ssı~
larının ımar planı üzerinde tetkıklerı 
N.fıa VeUleti şehırcılık mütehu 1sı Stnator 0 1 ner ~e yü sek 

mObendiı 8. Film Alpar şehrimizde, şehir planı üzerinde tctkık.ler yap· 

mıılar ve diin Hataya gitmiş\erdır. 
Mtıteha11ıs1ar Halayda Antakyanın ptinını da tetkik f!deceklerdir. 
Aldıtımız mala:aata onaran Adananın i!Dar plinına röre llzım re- 1 

ı- ıelair laarita11 laea tu• ,,. la el• bütiio .U ,. ilWıra •U.•disua· 
den beledıyeler imar heyetine• yenldea ,.aptwnl•UI •varleıtıırı•• ve 

f. t N f" e'·iletince tastiit edılmiştir. Haritanın ıartaam .. ı bH1r· 
key ıye • 11 v " • • 31 b" lanmıftır. Bu tarlnameye göre, ıehir haritasının yapılma11 ıçın ın 

lira lbım rolmelr.tedir. 
Buıa karfılamalt üzere Belediye bu sene 12 bin l'ra ve 942 bütçe 

aiaden do 19 bin lira ayırar k imar heyetine rönderecektir. 

Mütehassısların yaptıkları tet- '--------------: 
kikler ve bundan maksadın ne ol- M 

1
•11 •1 

ş f l 
dar• hakkında Belediye Reisimiz e 
Bay Kasım Ener, bir mabarririmi 
ı.e ıa iıahıtı verm'ştir: 

c- Belediye Me lisi, Dahili 
ye Vekileli imar beyetininin kar•· 
rile batalı ve çok noksan olan ' ~ 
Şehir haritasının imar plioına go. 
re yeniden ve eaulı olarak yapıl· 
matını kabul etmiıti. 

Malam oldntu a-ibi, Profraör 
Yanıen, Adana nllfusunun 50 ıe 
ne &arfında 103 bine çıkacağını 

dü1ünmü' ve tehrin imar plinını 

bana röre hazulam•ıtı. Soo sayım· 
da ki nif iit tezayüdünii ve bunun 

büyDk ıalama kanallarw çalıfmağ ı 

batladıktan ıonra daha ziyade ar-

tacatını rözönünde tutan Beled.i· 
J• mecliti, ımar sahasını~ 150 ~ıo 
nllf••• kili relecek mıktara ıb· 
lltını muvafık rörmüftür. 

Şehrin barita11 yapılıncıya ka
dar imar itinin durmaması için, 

mObim fÖrülen ve ihtiyaca nisbe 
ten tekablll edecek olan mevı.ii tat. 

bikat plinları haltkınd , gt len şe 
hircil k mtitehaıuslarındın fikir ve 

mlitaleaları alınmıı, imar planı üze· 
rinde mahallinde etüt yapmaları 
kendilerinen rica eoilmiştır.> 

Berlin elçimizi kabul 
buyurdular 

Ankara 8 /11.al - M~ 
zunen ff'lırimizde hu/anan 
Berlin büyük elçimiz Hiis 
·reıı Geredt!, Reisicümlıur 
ismet lnönii tarafından 

1 
kabul adilmiş ve gem~ie 
ala konulmuştu~. 

-
Şehir içme suyu 

Şehir lulumbalannın temini 
ve ıebrin içme sayana lıavaıma11 
için Belediyece yepılen te,et:bBaler 
netıceainde, bana ait prbıame 
Ankaradan relmiıtir. 

Yakında ihaleye çıkarılacak. 
tır. Ancak, ihaleye çıkarılabilmesi 

için sondal kuyulau borularının 

ileride bir yanlışlığa meydan ve
rilmeme•i maksadile yeni-len öl· 
çülmesi lizım gelmektedir., 

Bu ö çü işi uıerinde Bel~diye 
fen dairesi işe batlamıt bulunmak
tadır. 

Bu iı bn fÜnlerde b"tirilecek 
ve tulumbalar ihaleye çıkarılacakhr. 

Parti kongreleri 
devam ediyor 
Cilmb11riyet Hılk Partiıi Merkez kazaya bailı Yürejir nıhiyeainde 

mevcut 6 ocatan kongreleri düa nihayet bol uıtor. 
Ôaümbdelti 12 bırinci teırin pazar irÜDÜ yukarı Ye •t•iı canib"ıe 

bir nahiyeleri ocaklarının konrrelerı bitmiı olacaktır. 
N&blyeler konrrelerine gelince hanlardan Karataf, Miıiı, Tozla .e 

Karabacıh nahiyelerinın kongreleri kendi merkezlerinde ve viliyet, kaza 
idare heyetlerinin müıahitlıri alt nda 25 birincitertin camareteai rüoü 
yapılacaktır. 

Bundan bı,ka yukarı can'p ve aıaiı canb'ıehir nahiyeleri konrre
ltrı lıe 27 birlnciteırin pazarteıi rünü nihayet balmaı olacaktır. 

Mwkeı nahiye• ne batla 20 ocai n ko•rreleri ise 25 birincit•trin 
ça•vtHi rDnQ batla aoald• 811 ooaldana kora eriDiD i llal• 

-Şayanı dikkat 
bir ifşa 

Londra 7 ( .a) - Hı va ne· 
zaretioin neıredılen reımi bir teb· 
liiinde ıöyle denılmektedır: 

•franaaya karıı Alman t ar• 
rua bqladai't •ar•da ff&l'.'P ........ ... ... 
ll•1tld ••rkulwlae kartı bom· 
balarla yapılacak taarruzların Al· 
manlar tarafından bu kabil taar• 
ruzlarda bulonalmadıkça yapılmama 
smı karar altına almııtır. Sebebi. 
de sivil insanlar ar sında zayiat 
vuıtouna mioi olmaktır. 

10 Haziran tarihinde Marsil· 
ya yakınındaki Salon tayyare 
meydanında bulunan Velliorton 
tayyareleri kumandanına Mılano· 
ya taarruz etmek emri verılmit· 
tır. Alplardald harekat bötresın· 
de bulanan hava kuvvetleri ko· 
mıodanı, lngıliz hava kuvetleri 
umumi kararrihının bu emrinin 
icraaına mini olmot ve böyle bir 
emrin Franıız hükQmetinm arıa• 

1ana muhıılıf oldoianu ileri ıür• 
müııür. 

Bununla beraber lnrıliz k•· 
mandanı, mutuavver akın için 
hazırlıklarına devam etmiı ve 
V cllıngton tayyareleri, yarırece· 
den sonra havalanmara batladı~· 
lırı sırada tayyare meydanına bir 
çok FranllZ kamyonlırı relmiı 
ve ba kamyonlar meydanda tar: 
yarelerin havalan'Dalırına a:lat 
olacak ıekılde öteye berıye da 
iılmııtır. Vellinrton tayy11releri· 
nin ek•erbi. ertesi a-ünü lnr lte· 
reye dö muti rdir. 

Aynı rOnde Fran11z [memur· 
l rı, h rekita mini olmak üıere 
müdıhele etrniş olduklarından 
dolayı teessürlerini bildirm"ılet· 
dir. 

Maamafıh Cenovaya karsı 
bir a~ ın yııp lmıştır; bu alı.ın, F · 
ranu t praiından hueket edil· 
mek ıuretile yıpılmıı olan son 
akıa olmuıtar. 

10 Mıyısta Alman taarruza bııla 
dıiı zaman General, Gamelin Alman 
yada ask.eri hedeflerin ve vürü· 
yüı halinde bulunan kllaahn bom• 
bardıman edılmesine mOmanaat et-. 
mit ve lnriliz tayyareleri, o gün 
ancak öileden aonra Lllkumburr 
tarikıle ile le1en Alman kuvvet 
lerioi bombardıman etmiştir. Er 
teıi rtlnü de lagıli:ılerin •i•r ve 
orta bombardıman tayyareleri, 
dllımao lı.ıtalarım ve hatlarını 
bombardıman et-.lerdir. itte in 
rıliz hava kuvvetleri lıahramanca 
rayretleriDi Almu mot6rll kaw 
vetlerin deri bareketiae .aai 
olmak ıçin ba ala.al ve ~ t al· 
hnı:la aarfetndtle d r. Bir mahare 
beye ittlrak etaa't olan 67 tay. . 

1 Gt!nernl Gamelin ------

Berlin gazeteleri, 
şayialar karşısın
daki Türk-Alman 
müşahedesini be
lirtiyorlar 

Berlin 8 [a. a.J - D. N. B 
bild'riyor: 

A\:şam gazeteleri, Almanyanın 
ı le\.ler ve tazyiklerle ve ayni za· 
mand• Bulraristaada asker tabı't 
etmek tebdıdiyle Tirkiye'ye taar
ruz etmek üıer• oldotu iobbaını 

verecek mahiyette yabancı mem 
tek.U-0.. ... yhjenie paı • .-. 
.. berler karıısında Tiirk A\man 
müıahciesini ilk sabif elerinde net
rediyorlar. 

Berliner Sönen Saytuor di
yor ki: 

« Bu mü1abede yalnız bir tek
ı.ip değil ayni zımanda ve bilbHta 
Almanya ile Türkiye arasında bii
kiim ıüren kati itimat buıuaanda 
bir ttzahür mahiyotiodedir. Doru· 
ma bakılırsa bu müıabede Türlı.i· 
yeyi l.ıriltereye kölelık yapmıia 
icber et•ek yolundaki bütun le· 
ıebbllalerin tiddetle reddi demektir. 

Türk • Alman deklarasyona 
Berlinle Ankara aruında mevcut 
iyi •ilnaaebetlerl bir kerre daha 

belirtmekte ve Türkiye'ye lrao ve 
lrakın akibetine benzer b' r akibet 
hazırlamak. istiyen fesatçı! rın bazı 
niyetlerioi de ayni zamanda aydın
latmaktadır.-. 

PoDt:klz8 ("Ye) •il b~run., adalar1nı takviye ediyor 
z on ı.a. - Yeşıl b b' 

adalarında bulunan Port . uran ır asker kafıleıı bu.riln öileden 
larını kuvveti d' le ~lt.ız kıta· sonra Anrola vaporıle hareket et. 

en ırıne ıç n yeni mıtir. 

Askeri Vaziyet 

· meni sıkıştırıldı 
Rııılar Rostoo' a çelciligor· 
lar; Alman lcıtaları Mtırl· 
topal' a vardılar 

B rlin (a.a,) - Alman teblitlı 
HHa•I bır teblitde bıldirildi• 

i" ribi, Ultraynada hücum ve ta. 
kip harkitı durmadan devam eder
hn '.? birine trtr"nde merkez cep 
he inin yarılma ı ye i bir moaua• 
imha muharebeleri ıerisinı dopr· 
muıtur. Yalnız Vıyaıma bölreaiDde 
b'r çok Sovvet "olorduıa lı. ... tll· 
mııttr. Bu kolorduları a!9Mll't! 
bir i ha beklemektedir. 

Berlin ( a. a. ) - Huaal tel>-

B'r Alman zırhlı ordata hal· 
yan, Macar ve Slova lc teıelı.kllle
rile takviye edılmiş olarak Dmy .. 
per Petrovsk çevresinde ciirttli 
bir hareketle Azak 
deniıine inmit ve bir c•pbe laar• 
razıle Melitopol yalunl rıoda mai• 
lap edılmiı olan 9 anca Sovyet 
ordosJnon ricatını keamiıtir. B• 
sırada Alman ve Romen kuvvet. 
leri de d0f'9HI" talı.ıbine batıdan 
dot-y• tlorr>ı devam etmitlerdır. 

Ba takip esnasında muhıfaıa 
kıtalarına nıen up ıCratli bir teıek· 
kül Aıa d• niıi sahılinden ilerli· 
yerek ş m iden inen ı rbh kuvvet· 
lerle b rleımeğe muv.tfak ulmaı· 
tur. Bu luretle her taraftan sıkıt· 
tırılmıı bulunan 6, 7 Sovyet tü. 
meni yakında imha edilecekıir. 

MstlOp edilen ve Rostov itti· 
kametinde çekilmeye mnvaHak 
olan zaıf düıman balı.iyeleri talı.ip 

edılmektedir. 

Muhafaza t•ıekktllleri Marito. 
pol.a varmıt balanavorlar. 

Taarruzun Hedefi 
Şimal, merkez ve cenubdaki Alman ordu
larının Moskovagı ayni zamanda sarmağa 
çalıştıkları anlaşılıyor 

D ta cepheıinde çar .. mba Bu taarruz tıpkı Sovye\ bar- maia ~ayret edecekler ve •••af· 
gjnü baı\adıiı Hitler tarafından bin"n başlanrıeında olduğu ribi fak olda1Llar1 takdirde deriaHkı.e 
haber verilen büyOk taarruz baro• umumi taarraı mahiyetindedir. nüfaı ederek büyOk ölçllde So.-
kltı Leninrrad cenublar ndan Har· Yani son Kiyef taarruzu ribi yet kuvvetlerini unp i•ba e,U. 
kofa kadar bin idi ür kilometrelik mıntakavi deiıldir. 100 kOıar kil· yeceklerdir. Ondan aoora Al...-
b'r ctphe üzerinde inkişaf halin- kometrelik cephenin her tarafından lara vollar açılm•ı olabilir. itte 
dedir. Slvyet ord11ları bittabi hu her istikamette, bittabi ayni eh~m· Alm~nların tekribea bir baftaciaJle 
tal' af ta mutad in ad ve sebatla mu. mi yet ve kesafette taarruz edilmez, beri yaptılr.ları H 1apmak lat_.. 
kabeleye çalıtıyor· _ y AzAN leri btl~ıar • ..,. 
lar. Fakat relen 1 , BaW. •bl 

baberlereırl>reA1 Emek/iGeneralH.EmirErkilelc .,.: ~--~ 
oıanlar yer tas • e 7' ... ..., • 
rib olaamak11zıo eybemmiyetli ••- <?tpbeoia maayyea 6ae..U ,_ı.. u-.;.-;97•.:.,h~-::.. =..ı ,.. 
aafeler kazaamafa lNfla•qlar. riade, ••a11• stratejik ld ... t ti .::. de ..,_ etdftll ~ 

ı....ı.rrad " eenabaodan Har lere ,taarnz lçia birik • .,.~ ~ ..... ol .. k ...... .a•tr. 
kofa kadar olan cephe maazzam törll •e pfpde ka•Nt.leri 

1 
şı..w. ac.la , Yı .. -.. 

dır. Hıtler'n haber v•diti mua .... Be ..,. wwt 
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BU G 0 A 9 Birinciteşrin 1.941 

' 1 

apolyon'un ve itler'in 
OSKOVA 

lb>ahnsoeırı Taarruzun hedefi 
( Baştarafı birincide ) 

2 - Smolensk-Kaluga (Şeyh 
Şamilin menfası) 

3 - Birjansk - Tula 

4 - Kiyef şimal doğusu 

Kursk - Voronej 

1 • : 
1 ~ . .......... ~_~l.lllıAııil 

!Otomobil lastiği 

1 
I Harp notları 1 

Şark cephesin
de Alman 
ilerleyişi 

• 
5 _ Poltava - Harkof -

Don 
Bu beş istikametin arasında 

gönderildi • 

SEFERLERi 
Moskovayı; önündeki ve etrafında• 
ki Sovyet ordularile birlikte, sarıp 
imhaya başlıca yarayan şimalde 
Katinin ve cenubda Kaluga ve Tu· 
la istikametleridir. 

Vll6yet, bUtUn hatlar arasında 
otobUslerln tekrar işlemesine 

mUsaade istedi 

ı YAZAN 
1 ·MÜMTAZ 

--- FAiK - FENiK 

Şark cepheain· 
deki hareketlere 
dair dün gelen 
haberler, bura· 
da bilhassa or--

iki sefer arasındaki 
başlıca fark 

,....~~~ ~~~-

1 Nopolgon, ancak Mos· 
kooo'ga oardıktan sonra 
güçlükle karşılaştı. Halbu 
ki Alman orduları Mosko· 
flo' Jan eooel güçlüklerler· 
le uğraşıyor. 11irinci Alek• 
sandr mütemadiyen çekile
"k memleketin müsteJ1ligi 
yutması tabiyesini kullan· 
mıştı. Stalin bilakis Al· 
monları tatmağa uğ,aşıyor. 

1. sviçre'de çıkan Jurnal de Go. 
neve'in askeı i muharriri Şark 

cepbeıindeki muharebeler hakkın · 
da bir makale neşr<tmiştir. Mıılıar· 
rir diyor k.i: 

Son günler zarfında Rusyada· 
ki muharrbeleri tetkik edenlerden 
bu ları şunu hatırlatıyorlar: «Na· 
puleon Nıemen nehrini 25 temmuı; 
da a-~çtı ve 14 eylOlde Mosltova 
ya girdi H•lhuki Alm nlar bu 
nehrı Napoleoo'ın ordularıodan iki 
a-ün evvel gtçtikleri halde tli.n 
Moskova'ya jOO ı..ılometre mesafe· 
de bulunuyorlar.• Bu sözler doğ'· 
rudur, fakat bundan bir netice çı· 
kumağa kal\uımak saçma bir iş 
olur. Napoleon Rus seforiode yal· 
nız ikı }erde harp etti. Biri Smo 
ler.h'de, ıiiğeri Borodina da. Bun· 
lar il~ri bare1'etıni asla durdurma• 
dı ve Mosk.ova sef rı, bir türlü 
rörünrneyt-n bir düşm3n1 aramak 
için yapılmış bir nevi gezinti ma· 
bıyetmı aldı. 

Napoleoo, ancak Moskova'ya 
vardıktan ıonra l'Ü\16kle karşılaş· 
tı. H 4 Jbuki Alm10 orduları Mo•• 
kova' .. an evvel gıiçliiklerle uj'ra• 
ııyor. B•rinci Ale~.sandr mütema· 
diyen çelr.ılerek memleketin müs· 
!evliyi yutmuı tabiyesini kullan· 
mışıı. Ştalin bu usulü kabul etme· 
mittir. Sovyet R~ıya bilil<İs düş· 
manı totm•ğa çalışıyor. Aksi tak· 
tirde m;.tome kıtalar birkaç a-iin 
Jç"nde Sovyet Rusyayı i~ral ve 
baıp haricı ederdi. 

Zırhları delinnıiyen Voro
----~ şilof ·tankları 

A lman geı.el kurmayn~ıo R~• 
barl:..ini kolay hır ış a-ıbı 

telakki ettığini düşünmek de ma· 
nisızd•r. Alıııoular Rus toprakla· 
rını buradaki nehirlerin müdafaa 
(,atları tesi• edilm•aine müsait ol· 
duğm:u ve Rus ordusunun adetçe 
büyük kuvvetini pek ala biliyorlardı. 

ihtimal Rus ordusunun lı.ıyme· 
ti ve ihtiyatları il~ malzemesinin 
miktarı halı kında o kadar iyi ma· 
hlmat almamışlardı. Son rünler 
zarf nda Ruslar Leningrad cephe· 
ıiode Ktin Voroşılof ndı vorilen 
y•r.İ b;r tank kullanıyoıla~ •. Bunun 
zn hı hen: en delinmez gıbıdır. Bun· 
dan başka birinci sınıf topçu k.uv 
veli ve paraşütçüleri vardır. Bun· 
ları bir çok yerlerde kullanıyorlar. 

Kızılorilu bugünün harbi için 
çok iyi teçhiz edılmiştir. Zayıf 
noktası miltehHsıS kıtaatın kafi 
derecede hazırlanmamış olması ve 
bir derece umumi ıdare noksanı· 

dır. Ros kumandanları· mahalli ha· 
roketleri iyi idare ettiler, Budıen· 
ny'oin Ooırper nthrinin gerisine 
çekilmesi hareketi çok iyi başarıl- ' 
(il. Fakat ki.fi derecede kudretli 
bir a-eoel kıırmayıo boluomaması 

( bu a-onelkurmay kısa bir zaman· 
da yeııştırılemez ) yllzünden hare 
Utın umumi idarui o kadar iyi 
olmamıştır. 

Ru.lar mahalli muvaffakiyet. 
ler elde ettıler. Fakat bir focb, 
bir Veyraod, bir Lüdeodorf 11eya 
bir Keıtd bılyllk cesaretle harp 
eden bu büyiık kütleleri daha ma 
biran• bir şelr.•lde ıevk ve idare 
edoroi a-ibi a-örünilyor. 

Alman genel kurmayının 
u s t U n 1 U ğ u --- -

Bu oabada Alman a-eoel 
kurmayı, inkir edil.nez 

bir Ustünlüğe maliktir. Altmışını 
bol bol a-eçmiı olan üç ordu a-ru· 
pa kumandanı, mareşal von Leeb 
voo Ruodlted ve von Bock çok 
k!ymetli, bir çok tecrübeler gör
mllf kamandaulardandır. Bunların 
Rot danlık Prıuya 

==~~==-: 
Leningradı muhasara eden Al· 

man şimal ordular grupunun bü· 
yük kısmı limen gölünün cenub11n· 
dan ve saf cenahile Katinin üze· 
rinden pekiilii Rubinsk - Y arus• 
lavel hattına doğru yürüyerek şi· 
maide Voroşilof ordular grupunu 
Timoçenko ordularından ayırabilir 
ve bu suretle Mo•kovayı şimalden 
saracak bir durum almış olur 

Qtobüs seferlerinin, Başvekile_tt•n müsaade geldiğ'i takdirde, 
bugünden itibaren başlıyacagıoı yazmıştık. 

Vilayet makamı, Başvekiiletin benzin tahdit kararına ve Adanada 
otobüs seyrüseferinin bsşlıyabileceği imkanına muttali olur olmaz, Baş· 
vekalete müracaat etmiştir. fakat bu müracaata dün ıon saatlere ka· 
dar bir cevap gelmediiindon otobüslerin bııgüo de işlemesi mümkün 
görülmemektedir. 

tada ve cenup· 
ta Alman ilerleyişinin yeni inki· 
şallar gösterdiğini bildirmektedir. 

ı Bu Alman hareketinin göze çar· 
pan iki mühim karakteri şudur: A iman ordularının üç aylık 

hareketten sonra hali te• 

şebbüs kabiliyetini ellerind~ tut· 

b·ır "ı'-i nokta mustesna 
ma.sı ve "- . d 
olarak ileri hareketıne evam et· 
mesi ve, bir parça güç olmakla 
berabPf, Ru.ta~a ke.ndi iıtedikleri 
tarzı kabul ettırmesı şaşılacak şey 
dir. Ruslar taarruı için değ'il, mü· 
dafuda bulunmak için manevra 
yapıyorlar. 

Alm•ların Rus ovalarına 
girince yiyec~k ve bugünkü harbin 
ihtiyaç gö•tordiğ'i çok hüyük m'.k: 
tarda mühimınat, benzin tedarıkı 
husu•unda, altından kalkılma'1 im· 
kansız güçlüklerle karşıhşacakları 
düşünülmüştü. . 

Almanlar bu güçlüklerı yen· 
miş görünüyorlar. Çünkü hücum 
kıtalarının canlılığı azalmamıştır. 

Almanlar, Napoleon'un batuı· 
na düşmemişlerdir. Napoleon ge
ride bir işgal ordu•u bırakmağı 
düşünmedi, bu yüzden rical eder· 
ken avdet yolu üzerinde hiç bir· 
şey bulmadı. Bu, büyük ordu.u un 
b•şte dördü,ü kayb•tmesioe seb•p 
oldu. 

Mühendis Tod\'un istihkam 
ve inşaat kıtaları 

AI· anların g eral Todt'un 
•uoıanda'1 alt •ndaki istih· 

Hm ve in~aat kıtalorı orduları ta
kip etm~kte, yolları tamir eyle· 
m<kte, a:eozil le k i•atı vücude ge 
tirme!.t•dir. Bu ltşeic iilün Polon· 
ya hududunrlan Smolensk'e kadar 
olan ııeriı Rus şimendof•r hattını 
normal hat haline koym•ta muvaf~ 
fak olduğu bHuiıiliyc.ır. Kış1n nak
liyatın bir parça yavaşlamao muh· 
temel dir. Bugün n..ı 1 yat hemen 

hemen normal şekilde yapılıyor ve 

bu, zırhlı fırkalara, hareketine de 
varn etmek imkinıoı veriyor. 

Harbon üçüncil aynın sonunda 
durum şudur: şimalde ve cenupta 
iki şelıir muhasara altındadır. Bu 
iki şehrin, Leniograd ve Odesa.•nın 

önlerinde koriunç mulıarebeler 
cerey&n ediyor Bu muharebeler 
iki tara la da biiyük zayiata mal 
olmaktadır. Lenina-rad ve Odesa· 
nın dü,mesi yakın a-örünmüyor, 
Çünkü Lenınırrad çok iyi tahkim 
edilm;ştir ve burada büyük bir 
ordu vardır. Ode•ayo ırelince, bu· 
raya denizden aevkiyat yapılmak· 

tadır ve tahkimat hatlarından biç 
biri htnüz ele geçirilememiştir. 

Bu iki büyük ~ehrin arasında 
1500 kilometre uzunluğ'unda bir 
cephe bulunuyor. Smolenks mınta· 
kumda mareşal Timoçenko Al· 
mıırıları 60 kilometre kadar geri 
sürmeğe muvaffak olınuştur. Al 
manlarıo Moıkovaya karşı ilerı ha· 

( Devomı üçüncüde ) 

Mareşal Von Bock'un merkez 
ordular a-rupu da büyük kısımlari. 
le şimJi umumiyetle toplanmış bu· 
luoduğ'u Gomel şehrinin şimal 
doğu ve cenub - doğn bölgele· 
rlnden Birjonslt ve Kursk üzerin· 
den Vorooej - Tula hattına va· 
rabildiğ'i takdirde kezalik Timoçen
ko ordolarile Budiyenninio müte· 
baki kuvvetleri arasına girerek 
Sovyetler Birliği merkezini cenub· 
dan sarabilmek imkanlarını elde 

eder· 

Cenup Alman ordular gurupu• 
na gelince bu da Kursk üzerinden 
Voronej istikametinde ilerltmek 
hu. osooda son kanadile merkez 
Alman ordular grupuna yardım 
etmekle beraber, merkeıile Harko · 
fu sarar vo sağ' kanadile Kırımı 
zapta savoşır. Bu ıuretle bütün 
cephe boyunca boşanan büyük Al· 
man taaruzunun başlıca h •. definin 
Moskova ile beraber merkez Sov· 
yet ordularının çı>vrilerfl'k imhası 
olduğu anlaş•lır. Bu söylediğimizi 

hulai& için tekrar diyebiliriz ld 
Sovyet ctphesini sıJn ve kat'i bir 
mağlftbiyete daha uğratmak için 
bir baftada1•beri a!ll darbeyi vur· 
mak üzere harekete geçen şimal 
ve menez Alman orduları grup· 
landır. Şimal Alman ordular gru
pu Mos Qvaya timaldeo ve mer~ 
kez Alman ordular grapu da Moa· 

1 kovaya cenubdan yürümektedir, 
/ Şu anda şark cephesinde ce · 
ı reyan eden büyüle Alman taarru· 

1
1 

;~::ii~~~i~~f Iz ~~~;~1~~~i~:~:~ 
bölgesinde Alman muhaura battı· 
oı yarnıdii'a ve bu hatları mağ'lftp 
etm•ğl'I matuf olarak yaptıkları i· 
çeriden dışarıya ve Kronştaddan 
karaya taarruz ye ihraçlar, Alman 
lar tarafından telelalla reddolun· 
muştur. Bu ve emsali çıkış taar· 
radarı mahalli olmakt•n başka bir 
mahiyet ve fayda gö•teremezler. 

Almanlar Leningradın etrafına 
bilheaab kafi bir mnbaaara ordusu 
bırakmışlardır Mahsur Sovyet ordu· 
sunun yaptığı çıkış taarruıları, Al 
m•nları bJşka semtlerden burala
ra kuvvet celbine mecbur etmiye· 
ceği aşikardır. Onun için şu anda 
şark cephesinde kat'i mahiyeti ha 
i• olan hadise münhasıran Alman 
höyük taarruzu olup bunan neti· 
ccleri ise ancak gelecek a-ünlerde 
belli olacaktır. 

[ Cumhurlyet'ten) 

Aldığımız malumata gör<0, otobüs, seferlerinde eskisinden biç bir I 
eksiklik buluomıyacaktır. Müsaade olunduğu takdirde bütüu hatlarda I 
otobüsler işleyebilecektir. Hatta yeni istasyondan öğretmen olıuluna 

1 
kadar, Kız ve erkek talabelerin gidip gelmesini temin için yeni bir 

sefer ihdas edilmiştir. 
Otobü•lerin işliyebilmesi için bütün hazırlıklar ikmal edilmiş bulun- 1 

maktadır. 
Bazı otobüslerin lastiğe büyük ihtiyacını göz Önünde tutan vilayet 

emrine gelen 38 lastikten bir kısmını otobüsçülere tevzi etmiştir. 
Gelen lastiklerin bir kısmr, etfaiye ve b .. tane otoaıabilleri a-ibi 

çalışmaları hayati ve zaruri olan arabalara verilmiştir. I 
Kalan 10 li.•tik de bugün liistiksizlik yüzünden muattal vaziyette 

1 
kalmış bulunan taksi arabalarına dağ'ıtılaeaktır. 

Vilayet lihtik ibtiyacanı 300 olarak tespit etmiştir. Halbuki, dün 

gelen miktar Ancak 38 dir. . • 1 

Çok ekim .yapallm 
Ziraat Vekaleti vilayetlere 

gönderdiği bir tamim ile JOnbahar 
ekimine başlanmasını ve eld3ki 
her kuvvetten faydalanmak sure· 
tile çokça ekim yapılmasını bildir 
miştir, 

Çeltik mUtehassısı 
Bahçeden döndU 

Bahçede zirai tetkilder_ yap~ak 
üzere giden vilayet Çeltık mute· 
hassısı B. Harun Onuk d5omüş ve 
dün vazifesine b•şlamıştır. 

Tan ve Alaaray Sine· 
maları yarın açılıyor 

----
Sadakai fıtır 

En iyi iyi Son 
K. K. K. 

Buğday: 27 24 20 
Arpa: 40 38 37 
Üzüm: 234 170 117 

fitre ve zekat itaıile mükel· 
J lef olan muhterem ab , J;mize, mil · 

(etimizin en hayali ihtiyaçlarım 
karşılayan ve elde ettiği teber 
uatı rendisile Kmlay ve Çocuk 
E•irg~me Kurumları aruında p•y· 
laş.ın Türk H •va Kurumuna her 
vechile yardımda bulunma( rı lü· 
zum11 ehemm:yetle arzolunur. 

1 - Cenuptan bir an eve( 
Kafkasya'ya varıp, bu yoldan şi. 
male yapılabilecek her türlü yar· 
dımı önlemek. 

2 - Moskova'yı hem şimal
den hem cenuptan b~m de batı· 

dan çerçeveliy~rek, Sovyetler Bir
liği merkezini bir an evel ele a-e· 
çirmek. 

Bonon için Almanlar, şimdilik, 
Leningrad'ı, dün de işaret ettiği· 
miz gibi k e o d i kendine ol· 
gunlaşmağ'a bırakmışlar, fakat 
şehrin dışardan berbanıri bir yar
dım alab.lonesi imkanlarının Önllne 
geçmek için de uzun menzilli top· 
!arla bombardımanların arkasını 

kesmem işlerdir. 

Moskova'ya doğru 

O ün gelen haberlere göre, 
Moskova üzerine yürüyüş, 

Leciograd'ın dogusnndan Volog· 
da istikametine doğru, lımeo a-ö· 
!ünün doğusundan da Valday yav· 
lası isti\c~metinden Vulra'nın men
baına doğru inkiş. f etmekte, ve 
bütün banlar aynı zamanda Kolm

dan yapılan taarruda ahenkli bir 
hale konulmaktadır. Bu suretle 
Viazma ile Kolm arasında bir bağ' 
lanma yapıloıası da düşünülmüş 

olabilir. Voloğda'ya doğru olan Kış geldi, sinemo, bütün mev 
sim içinde en baş f'ğlencemizi 
teşkil edecek. Yeni sezon için bir 
müdd6tlenberi haıırlanan, mü,te
rilerinin isfrabati maksadile salon· 
larında değişiklikler yapan Alsaray 
ve Tan !\inema\arı, yarından itiba.· 
ren zengin bir hlim repertuvarile 

Mesut bir doğum 
Müe9sesemiz muhaseberisi Bay 

H!i•eyin Ünlü'nün evelki •g•ce bir 
erk4!1k çocuğu dünyaya gelmiştir. 
Gerıç, kıymetli. .,:ka.\aşnrızı ve re• 
fika•ını eb>ik eder, kliçüğ'e uzun 

ve saadetli bir öıııür dileriz. 

1 hareketler i•e biç şüphesiz, daha 
1 aşağıdaki taarruzları beslemek ve 
İ kapatmak için yapılmaktadır.ÇÜ• 
İ nkü Leniograd düşmeden, Voloır 

da'ya doğru muvaffak bir ilerle· 

kapılarını açacak. Sinema müdür· 
lüa-ü, 1941 . 1942 mevsimi için pİ· 
ya•aoın en güzel, en kuvvetli fj. 
!imlerini temin etmiştir. Bunlardan 
mllbim bir k11mı lstanbul ıtodyo
larında Türkçele,tirilmiş bulunuyor. 

Ayrıca öğrendiii'imize göre, 
Alsaray ve Tan sinemaları hergiln 
için saat 18 matinelerini ihdas et• 
ıniştir. Bu matineierin mühim 
bır ihtiyacı karşıiayacağı muhak· 
kalctır. 

itfaiyemizin suratı 
takdire •ayandır 
Evvelki gece sabaha karşı 

lbragim Borduroglu fabrikasında 
bir yangın başlangıcı olmuş, hadi
se y~ri~e b?yük bir sürntle yeti
şen ıtfaıyemız tarafından, ~irayeti· 
ne meydan veriloıeden s5ndürü(. 
müştür. 

Dün de Ünal fabrikasında ateş 
çıkmış ve hemen bastırılmı,ıır. 

Son hafta içinde vokua gelen 
yangın başlana-ıçlarına itfa;yemizin 
süratle y~tişmtsi, iftiharla kayde· 
dilecek bir hadisedir. 

B. Hü•eyinÜnlü ailesi, doğum· 
da bfiyük bir maharet ve hizmet 
gösteren ebe Bayan Zeliha Ôzüs• 
tün'e teşekkurlerhıi bildirmektedir. 

\ y;ş im~anl~rı yoktur. Bundan do· 
layıdır ki, bu istikametteki ilerle

yişe ikinci derecede bir taanRZ 
gaziyle bakmak daha yerinde 
olur. 

1 

Beden terbiyesi latltare 
heyeti bUgUn tolanıyor 

Beden terbiyesi istişare heyeti 
bagün saat 17 de Bölre başkanı 
Vali Faik üstünün reisliğinde Böl
ge b;na'1nda bir toplantı yopacak· 
tır. 

Beden terbiyrsi aj olanları 
dan öğleden sonra Bölge binasında 
toplanarak vilayetimizi ilgilendiren 
spor işleri üzerinde bazı kararlar ' 
vermışlerdir, 

cumhuriyet bayramına 
hazırlık 

Malatya Bez ve iplik fabrika· 
ları Beden terbiyeıi mükellefleri 
Cümhriyet bayramına hazırlık ol
mak üz~re talimlere başlamış ve 
dün şehirde bir geçit tecrübe•i . 
yapmışlardır. 

Moskova'nın ~ doğu • ce-

n u b u n d a 
M oskova'nın doğu cenubun-

da, Viazma ile Kalua-a ara· 
sıodaki hareket bilhassa önemli· 
dir. Bu suretle Mosknva'yı sara
cak çemberin bir parçası hazırla
nmış demektir. Eğer, Corriera 
Della Sera İsmindeki ltalyan ga 
z"tesinin verdiği haber doğru ise, 
Kaluga'ya kftdar gelebilen Alman
la, Brianık'tan şimale doiru tır. 

manaralı. çok mühim bir ilerleme 
yapmıılar, bu ıuretle Moskova 
nehrinin bir ayağı olan Oka'ya 
varmışlardır. 

( Deflamı üçüncüde ) 

\\ \._R_O_MA_N_: 8_ KORSAN ZIRHLI 

-
11 Yanaşılmaz,. 1 adanın başka bir 

noktasında ğörmok mümkün değil rali
ba? 

Açık havalarda ''fok balığı körfezi,, 
nde bir yerden de rörmek mümkündür. 

Döndükleri uman Hans Stiman "Fok 
balıii'ı körfezi,, ne yapılacak seyahate İf· 
tirak etmek için büyük bir arzu ve ısrar 

fÖ•terdi. 

Peter: 

- Ben de tahta toplamak üzere ora· 

ya rideceğ'im, dedi. 

- Tahtayı n" yapacaksınız? 

- M•bilye yapacağım. 

Fazla konuşmağa alışık olmadığı ve 
!Oıatçeside mahdut olduğu için Peter 
izahat vermekte epey müşkülat çekti: 

Tristanlılar "Yana,ıtmaz., a sefer yapmak. 
tan vazreçmişlerdi. Zıteo oraya gemi 

enkazı düştüğü pek olmuyordu. Bioaena· 
leyb Peter '"fok balığı körfezi.,ne gide. 
celr.ti. Orada cenubi Amerika sahilleriden 

cereyanın ıürUkleyip getirdiıii epey gemi 
enkazından k"este vardı. Ancak bunlar 
kalın kereıtelerdi, kesip tahta haline ge• 
tirmek zor işti. 

Peter Luize ile nişanlı olduğunu Han• 
sa söylemeje bir defa daha nihayetlendi, 

rene vaza-eçti. 

lısında farkettiği değişikli ten ileri reli· 

yordu. 
Luiza ve o, bir harekette bulunmak. 

sızın ve bir tek kelim• konuşmaksızın 
eaatlerce başbaşa kalırlarken genç kız 
şimdi yabancıyla konuşmaktan zevka(ı. 
yordu. fazla kızarıp bozarmadan Hansa 
cevap veriyor ve arada kahkahayla gü· 

lüyordu. 
Peter bu deii'işiliği farkedenin yalnız 

kendisi olduğundan da artık tilpbeliydi. 
Rimetto aon &"ünlerde düşünceli duruyor 
ve yabancıyı evine ilk günlerde olduii'un• 
dan çok daha az tehalükle kabul edl· 
yordu. Bir gün Petere durup dururken: 

- Mobilyelerini çabuk yapman la· 

zım Peter, demişti. 

Peter başını önüne eii'miı, cevap 
vermemişti. 

F alr.at ne yapabilirdi? "Fok balıii'ı 
körfezi0 ne tek baıtna gidemezdi. Kara• 
dan a-idip reise yol o kadar sarp ve 
berbattı ki ofacık bir yük taşınmasına 

bile imkan yoktu. Denizden fİhe kayığı 
rüzg"ira, dala-alara ve akıntıya karşı ida· 
re için birkaç kişi lazımdı, tek başına 

ridemezdi. 

Hanı Stiaıanının ona büyük faydası 
dokundu. Ev ev dolaşarak yardım iste· 
di' Nihayet Villi Rocers nişanlıya acıdı 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 
meğe kandırdı. 

- V-

Kayıkla seyahat son derece z~hm~tli 
ve batta tehlikeli oldu. "fok bahgı kor· 
feıine girmezden önce birdenlire bir a
kıntı ve rüzgarla karşılaştılar. Olanca 

kuvvetlerile küreklere asıldıkları halde 
iki saate yakın bir zaman oldukları yer· 
de saydılar. Nıhayet güç beli. burunu 
dolaş•p kayalıklar arasından &"~erek 
körfeze a-irerek karaya ayak bastılar. 

fans kürek çekenler arHıodaydi ve 
çol< yorulmuştu. Soluk almak üzere yere 
uzandığı yerden körfezin dala-flarına ba~. 
tığı vakit denizi dolduran kayalıkları 
görünce oraya kadar nasıl a-eldiklerini 

kendi kendisine sordu. 

iki saat htirabattao sonra kalkıp do. 
laşmağa başladı. Bu esnada diğerleri 
yakacak tahta, Peter ise mobilye için 
kereste toplamakla meşııuldü. Bir aralık 
Villi Rocers ıorduı 

- Şa görllnen "yanaşılmaz,. ada11 

deyi( mi? 

Hanun gözleri kuvvetli. Fakat adaya 
uzun z•man rahatca bakamadı. Saida 
körfezden çıkıyormuş ribi görünen bir 
duman sütunu farkedioce enditeyle bo. 
ğazı kuıudu. Dnmanı farkeden yalnız o 
olmadı. 

Peter haykırdı: 

- Bakın "Yanaşılmaz,. da adamlar 
var. Ateş yakmıılar. Onlar olacak. 

Tehlike karşısında Hanı derhal ıo. 
ğukkanlılığ'ını kazandı. 

- Onlar kim? diye aordtı. 

- Hayvanlarımız ıöldQrenler .• 

Villi Rocers başını eallayarak 
etti. 

tasdik 

- Evet, onlar olac k. "Y anaıılmaz,. 
da yerleşiyorlar. 

Dört Tri•tanlı bu noktaya ayni fi· 
kirdeydi. 

- Koloniye haber vermeli. Kalaba· 
lık olarak "Yanaşılmaz,, a a-idip; orada 
orada ne var ne yok anlamalı. 

Hanı müdahale etti. 
- fevkalade bir şey yok ki, ne an• 

lıyacaksınız? Adanın öbür ucundan a-e
çeo bir vapurun dumanı olduğundan fÜp· 

be etmeyin. Görülen duman vapur dn· 
maoı, adada yakılan aletin dumanı de• 
jil ... 

.. ı ·L -iL- ..... -•···· u" Kaminetü ile ırenç Steni beraber rit· 

Hava, Peterle beraber tepeye çık· 
tıklan rüne nazaran daha açık ve ber· 
raktı. Bir dürbünle '·Yana,1lmaz,, ı, üze. 
rinde lotan olsa insaolaıile a-örmek müm· 
kündü, / Dnam1 var ) 

n caCIClesı : Aaana - '"ıc:ııun -.~u -
~~~~imi.!::m 

. 
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'' ismet inonü''nün 
vecizeleri 

Yazan Bu isim altında intişar eden eser, 64 sayla içine 
N A C 1 " loönü " nün iki yüze yakın vecizesini toplamış. 

Sadullah Kalın kuşe kağıdına basılmış renkli kapağiyle 
bize Miıli Şefıo, sanatkar Münif Fehim tarafından yapılmış nefis bir de 
portresini bediye eden bu küçük hacimli, ve büyük kıymetli eser, za· 
man zaman hepimiı:in duyduiumuz bir ihtiyaca verilmiş ilk fıili cevaptır. 

Şahsen kendim, " ismet lrıöniı " nüo muhtelif vesilelerle hatırladı· 
ıi'ım vecizelerini aynen bulmak lüzumunu bir çok defalar duymuş ve ba· 
zan onlardan bir tekini aramak ibtiyaciyle, tozlu ııazete kolleksiyooları 
içine saatlerce römülmüşümdür. 

Çelr.ti&"im o zorluklar, şimdi önümde bulunan eserin kıymetini _ kav
ramamı kolaylaştırıyor : Ve biliyorum ki, bu eıer, adına ·• loonü ,. 
dediğimiz reoiş ve canlı fikir kaynaıi'ının, muhtasar IOııati mesabesio
de<1ır, 

Memleketin barici ve dahili siyasetinin ana hatları, memleketin içti
mai ve iktisadi yürüyüşünün ana bedelleri ve ~emleket!n. inkilip_ bam• 
lelerindeki ana prensipterı, bo eseri dolduran cumleler ıçıne Mıhı Şefe 
haı bir beliıratle ıığdırılmış bulunuyor. Meseli bu t11erde, devletin va• 
tandaoları yetıştırme prensıpini, Mılli Şefin şu veciz cümlesine sığmış 
buluyorsunuz : 

" - Bin yarım adam, bir tam adam deıi'ildir 1,. 
Neseli b11 eserde, devletin salahiyetleri tevzi ölçüsünil, Milli Şefin 

ıu özlü cüınlesiyle büliıa edilmiş görüyorsunuz : 
" - Bir cemiyette en muzir adam, ehliyetsiz olduıi'u halde aalihi• 

yet ıahibi olandır! ,. 
Meseli bu eHrde, devletin yapılacak daha bir çok ileri hamleleri 

buluoduğnnu Mılıi Selin şu vecizesınde okuyorououz : 
" - Bir inkilip için ölüm darbe•i, ber şeyin kazanılmıı ve emin 

bulunduiu!lUD zaonedıtmesıdir . ., 
Devletin gençlere ayırmak istediği yüksek mevkii " lnönil ., şöyle 

tarif ediyor : 
"- Hayatta sonra ırelmeoio evvel gelenden geri kalması ribi bir 

kaide yoktur. Bılakis sonra rolenler, evvelkilerini mutlaka ıreçecektir. 
Muti• ka ıreçmelidır 1., 

Şimdi bir de, " lnönü ,. nün, ayni eserden iktibas ettiıi'im ıu sözlo
riııden alaca&-ımız kıyıneUi denleri düşünün : 

" - iktidar mevkii, öyle bir mah!Oktur ki, her gün, muvaffakiyet 
denilen bir rıda ile beslenır . ., 

" - Ne kadar şuurlu ve anlayışlı olursa olsun, hiç bir millet, mun· 
tazam, müstemir ve daimi bir proparandaoın tesiratına tahammül ede· 

BOG01' 

Kat'i saat -yaklaştı --
Lozofskiye 

Şark cephesinde 
Alman ilerleyişi 

( Baıtara/ı ildncide) 
Kaluga bir taraftan Klef' e, 

diğer taraftan Ôrel' e riden demir· 
yolları üzerinde mühim bir endüs
tri merkezidir. Moskova,ya 175 ki· 
lometre mesafededir. Bu takdirde 

H. } d Almanlar, Briansk'ın şimalinden 

1 it er ye ek zalanan TUrk · Sov doğuya doğru uzanan, bir ormanı 
--~ _ _ _ ~ en zayıf nokta11ndao geçmişlerdir. 

kıtalarını harbe yet deklarasyonu Çünkü burada 50 kilometre ge· 
------- nışli&"inde olan bu orman, Ou 

S O k t U ı' Almanyanın ho. nehrinin reçtiıi'i vadide bir kilo-
,una glmeml• metreye kadar zayıllamaktave an-

Sovyet ordusunun ~ --~-- cak buradan şimale reçit verebil-
MoskovL 8 (a.a) - Royter: mektedir. Fakat Almanların batıda 

bUtUn kuvvetlerl Dün razeteciler toplantısında Viazma'dan da buraya doıi'ru iler· 
merkez cephesine bir muhabir, Hitlerio ıon nutkııo· miş olmaları ihtimali de vardır. 
tahatfUt edildi da Molotofun ııeçen teırinde Çünkü burası ceoııba röre çok 

Mo•kova 8 ( a.a ) - Roy. Berlini ziyaretinden bahıederken daha düzlüktür. Almanlar, Kalııra· 
terin Moıkova muhabiri bildi. Sovyet hariciye halk komiHrine ya varmakla, Moskoya endüıtri 
riyorı karı• sürdüıi'il ithamlar hakkında =~~t~;.asıoa ilk adımı atmıılar de· 

Sovyet sözcilıü Lozofski, dlln Sovy•t ıözcilıü Lozolıkiden bir su 
gaıetecilere yaptııi'ı beyanatta al ıormuıtur. Lozofaki, Finlandiya Cephenin ortasında 
Sovyet ordusunun bütilo kuvveti~ ve Romanya hakkında Sovyetlere ö 

h yle (Örülüyor ki, Alman rioin merkez cep tııindeki yeni atfedilen ithamları reddettikten 
k cephesi, şimdi Kalıııra' dan Alman hücumuna arşı koymak b hı" T" ki ki d .. 

. ld • sonra • 1 ur yeye na • cenuba doıi'rn Oka ırıaaıi'ı vidiıin-
için tahşit edilmış 0 urunıı bildir rek demiştir kiı den, Ôrel ıehrine doıi'rıı inmekte-

miıtir. « - 194l Martında Sovyet• dir. Fakat Ôrel'in Almanların elin· 
Lozofskiden, H i t i e ~ i n bil. lor birlıi'i Türkiye, hilcuma nğ- de olup olmadığı henüz bilinmiyor 

dirdiıi'i yeni taarbruz1ııo beklenüp radııi'ı takdirde Sovyetlerin tam ve bu şehirle batıda bulunan Bri· 
beldenmediıi'i ve aş ayıp aılama b' il anık araıındaki aavaıa dair henüz 

ul L bir anlayııına ve ıtara ııi'ına ril· 
mı• oldııjn sor muşdtur.. 0 zofski, · ·• · ri~ bir haber ne••9Clil11eaıiıtir,' Fa· • venebileceıi'ioi temın ettırı zaman w r 
c bıı başlangıçtır.> emıı ve fon• · d" kat Almanların buradan aıkı bir · ı· bu Almanyanın boşana rıtme .. ,. )arı ili.ve etmış ır: baskı yaptikları ve belki de Go-

r Al 1 b' ı. Lozolski sözlerini fÖyle bitir· 
c - ı;.jer man ar ır uç mel' den çekilen lr.nvetler n Kursk 

yilz bin insanı daha ölüme &'Önde. miştirı şehri İstikametinde arkalarını kes -
rebilirler ve röndermek İsterler. « - Eier Hitlerie şimdi de- meğe çalıştıklurı zanooluoabilir. 
se bunda muvaffak olacaklardır. dikleri doğuysa o halde niçin Mo· Hadiselerden önce, acele bir bü· 

Mo•kova 8 ( a.a. ) - Sov• lotofla rörüşmelerden sonra bu küm vermiyelim, ama, öyle anlaşı• 
yet teblıği: iki memleketi ilgilendiren bütün lıyor ki, cephenin ortasında bula· 

7 8 ilkteşrin gecesi kıtaları• mühim meselel•r üzerinde anlaş· nan Alman kuvvetleri burada tıp-
mız bütün cephe boyunca düşmaa maya varıldığını bildiren bir teb· kı bir zıpl<ının iki ucu gibi açılmış 
la çarpışmışlardır. Çarpışmalar liğ neşretti? ,. ve bir tarafı şimale saplonırken 
Viyazma ve Briansk istikametlerin diğer taralı da cenubu hedef at. 
de bilha••a şiddetli olmuştur. kadarkinden çok daha fazla ola · mıştır. Böylelikle Almanlar, Seim 

Moskova 8 ( a.a. } - Sov. rak bütün kaynaklarını ortaya al· nehrinin menbaındao, Dontez neh· 

s 

Napolyo'nun ve Hitlerin 
Moskova seferleri 
( Baıtarafı ikincide) 

roketini reciktirmek için Smolenski 
ele geçirmeğo çalışıyor. Bu cephe· 
de mareşal Voo Bock'uo orduları 
müdafaa vaziyetindedir. Daha ce· 
nuptaki ibate manevrası bitinceye 
kadar bu vaziyeti muhafaza ede
cektir. 

Cephenin en mühim kısmı: . 

Cenupta vaziyet Ruılar için 

vahimdir. Burada voo Bock 
ve voo Mundatedt orduları çember 
hareketi yapmaktadır. Bunlar Har• 
kol üzerine ve Dooetz membaları· 
na doıi'rn ilerliyorlar. Daha cenupta 
Almanlar Kırım berzahına karşı 
harekette bulunuyorlar. Bütiln ba 
taarruzlar U kraynanıo zaptını ta• 
mamlamak içindir. 

Bu muazzam ceonp cepheslo
do Budieony orduları çok nazik 
bir vaziyettedir. Bu mıntaka, cep
henin en mühim kısmıdır. Çüokil 
burada, şimale niıbetle, daha aıun 
milddet harekat devam edebilir 

ve bu hareket, harbin ilerisi için 
bir dayanacak nokta olabilir, 

Hüliıa, Almanlar üç aylık çe• 
tin muharebelerden ıonra ıtrat•jik 
hlkimiyeti mubalaıa ediyorlar. Ma. 
ıııalih düıman ordularının tiddetli 
mukavemetini kırmamışlardır. Ru•· 
!ar arazi kaybediyorlar, fakat şim
diye kadar ordularının daıi'ılmasıoı 
menetmeğe muvaffak olmuşlardır. 

iki tarafta da bir yavaşlama flÖ· 
rilnmüyor. Havaların bozması teıir 
yapmazsa muharebe daha uzun 
müddet devam edebilir, işte bu 
sebepledir ki, Alman genel kur
mayı bir kış muharebesi için ted· 
bir almaktadır. 

yet tebliği: mışlardır. Giride yapılan bir hil · rinin menbaina ulaşmayı, ve oradan 
ıııez " ' ·• d k 7 llkteşriode kıtalarımız düş. cuındsn sonra yeniden teşkilit1an · Harkol'u tepeden tehlikeye sokma· 

" - Sermaye, muhtaç ve zayıf bir iklime bizzat vazı ye etme mania bütün cephe boyunca anu. dırılmış bulunan ve hava yolile yı düşünmüş olabilirler, Herhalde 

göre, Stalin<ı şehrinden, Budieny 
ordn<nouo yaptııi'ı makabil taarruz 
muvaffak olamamıştır ve tam ter· 
si Rusların aleyhine dönmüştür. 

lçio ırelir.,, . . • . . .• . . . 1 y· B harekat sahasına nakledilen para- bugilnlerde bu bölgede inki•af " _ Vakı"t vakit muhasebe yapılıp da, ılerıye dorru gıdıldıgını gı· dane bir suret e ıyazma, ve ri- • 
Netice 

"k ti · d k b •ütcü kıtalar Kafkasyaya karşı bir eden hareketlerin neticeleri hakkın· c•nuptaki Alman ilerleyişinin dı'lmek 0ıbt0ımal01 kuvvetli olduğunu ııörmedikçe hayat manasız bir yükten aosk istı ame erın " ço üyük • da etraflı haberler bekliyebiliriz. 
bir şiddetle çarpışmışlardır. 5 ilk hartık<>t üssü olarak kullanılmak bir neticesi de Kırım yarım 

ibaret kalır~, d t" ı · k b" · temeli t · de h h bel · d 4 • u"zere Kmm'ı ele geçirmeae ha· Cenupta· adasını Perekop'ta kes· k Şimdi ne zaman yarım a am ye ış ırece ı r müessesenın eşrıo ava mu artı erın e • • _ _ • , ıp a• ıya 
• h'b" e zaman d" t · t b · d"l · · zırlanıyorlar. almasıd ır. Eier Ruslar bu yarım atılsa ne Zaman ehll·yetaiz bir ' sa ı ı salahiyet ,, türese, b~ • uşman ayyaresı a rıp e ı ıaıştır. c t Al il l .. 

• 1 propa B" · k 1 y · - - - H l enup a man er eyışı, d d h it k 1 k . ırençleri istihfaf eden bir zihniyet belirse, ne zaman zararı ır . ızım ayıp arı mız 27 tayyaredir. em gorünuşe gore it 6r dünkü Alman teb)iaı"ne a a • mu asara a ına ı ma IS· 

aandanın dili uzasa bo kitabı dolduran vecizeleri bir k.a?uo m~dde~ı Barentez denizinde 7 bin tonila· bu Rus seferi için bütün yedek • temezlerse, ya şimale doıi'ru bir 
• 1 k" - 1 1 ı prensıplen 1 k k ti · b t K t'' röre, Azak denizinin üstünde ıoo çıkış yapacaklar ve yahut batıdan rilıi ortaya koyabilir, ve " nönü , ı nün kes ın c~~ ~ ~rıo , . _ _ to u bir Alman nakliye ıremisl ovve erıne aş vurmuş ur. a ı K b • K 

1 mızin ıelimetini koruyan birer kılıç gibi kullana bılırsınız . Ve ışte onura- batırılmıştır. saat yaklaşıyor. Kızılorduouo silah hızını almıştır. Almanlar, burada reç ogazı vasıtaıiyle, a kas· 
d - b" R il yapılan büyük bir meydan maharo ya'ya geçeceklerdir. Fakat Rus deki küçük eser bizi, bir çok vesilelerle kurtarıcı yar ımına ıru:en~ I• Loodra 8 ( a.a ) - Bugün lirı, tibiyesi ve us mi etinin az. besini kuandıklarını söylemekte· mukavemetinin derecesinden elde 

leceğimiz bu keskin kılıçlari, muhtelif kınları ar~~·~ za.hmetine - a! a~- çıkan gazeteler Rusyadan gelen m;, şimdi kıştan evvel büyük bir dirler. Donatz havza mı müdafaa ettitimiz kanaate göre bu ikinci 
madan bulmak kolaylııi"ına kavuşturuyor. Bunun ıçındır kı, ben, looououn haberlerle doludur. Taymis ba• sürpriz ıe,kil etmi,tir,. k 1 ihtimal çok zayıftır. Belkı" R"slar, 

k 1 • • h" • eden Ruı uvvet eri bozguna ui· ~ ıiyasi askeri, iktisadi ve içtimai meaeleler bakkındak.i anaat erının U• yazısında şunları yazmaktadır: , ~ ti Al Kreç bog· azından çekilmiyecek fa-
, . . 'le cemeden bu eseri, mahalline maaruf bir emej"in yeka- • Plinları her ne oJuraa ohun T TII" T.T V İ M ra 1 mıştır. man Öncüleri Ruı 

llsasını ıtına ı ..cı ..11:311. artçılarının arasına girmiştir. Ta- kat bu boğaz vasıtasiyle Kırım nu ıayıyorum !,, ( Tan'dan 1 öyle rörülüyor ki Ru•yada kış -- k' k vetl d' ·1 kt" A K 
1 d b' yaklaştııi'ı ha günlerin Orta oark- ıp devam etmektedir. iki flÜO u tın ırı ece ır. ma ırım • Müstakbel meşkuk 

sulha , tıpkı harbe 
h a z ı r l a n ı r gibi 
hazırlanmalıyız l 

YAZAN 
vA-NO 

insanların dimajı
nı umumiyetle iş • 
gal eden bu : 

c - Ah, şu sulh 

çabuk olsun da."• 
Ve arkası ma!Om: Normal ha· 

yat avd•t etsin... . , 
Hem de nasıl avdet? Bırı pe· 

ri sihirli deyneğini deydirmişçesine, 
h~men burünüo gidişi değişecek ... 

Derhal!... Derhal, «mazi avdet 
edecek!• 

Evet, Çekoslovakya ile Yu· 
oslavyanıo ve emsali gibi mem .. 

ıi ·etlerin 1918-1939 Avrupasında ... . 
olduğu gibi ayrılmasına nazarı .şe
kilde ihtimal vermiyoruz; dogr~ 
Fakat, ne de olsa, «istikbal> den~n· 
ce, dimağ, yine bunları yakın bır 
takım Slovenoçekya'lıların, Sırbo· 
bırvatya'lılaron zuhur edeceğini, bu 
ıeler Parise deiilse Berlın yahut 
Londraya peyk olacaklarını tasav· 
vur ediyor. 

Skodalar yabut Neo - Sko
dalar işlemekte berdevam olacak· 
lar. Onların demir ~amulitile be
raber, trenler, saoayı Avıupuın· 
dan her yere balya, balya ipek 
kumaşlar taı•yacak. Döviz yahut 
permi uydurabilen iı adamları da, 
pasaportlarını yaptırarak, muhtelif 
konıolo•lnklara vize ettirdiler mi, 
diyarlar arasında mekik dokumağa 
haşlıyacaklar. Piyasaya hemen mal
lıır dö~ülecek. Al alabildiıi'in ka· 
darl Ham, ucuz ucuz) Arada, yeni 
yeni icatlar da var: Başi<a desenli 
kıımaılar, siklimene taş çıkaracak 
ince zevk mahsulü renkler, yeni 
kupta gözlilkler, ayakkabılar, 1943 
modeli otomobiller, ilb-

- Ah, şu sulh çabuk olsa ..• -
derken, hep bunlar rözönüntı , .. 
~or. . • . 

Fakat bir de 1918 ı takıb tı· 
den yılları hatırlayalım: Stoklar 
tilkeomi~ti. Fabrikalar tahrip edil· 
miştl. Mütehassıs işçilerden bir 
çokları ölmOştil. Cemiyetin maddi 
y ın~nevi bütün müesseaeleri alt· 
Oıt olmu1tu. lnsanlııi'ın yeniden bir
ıuı; rahat nel .. alabilmesi ıçın, H• 

~iz on Hneoio ıeçmeai icab.Ui, 

Hatta öyle bir fası a an sonra ı· taki askeri harekatın yeniden baş. 9 Birinciteşrin 1941 evvel bir Macar tebliği, Macar as . torbuıoıo boğazı Almanların elin· 
le, bili içimizi çeker dururduk: . laması zamaoile bir araya düştü . kerleriniıı Donetz nehrine kadar de olduiıtna röre, bu yarımadanın 

- Nerede o harpten evvelkı \ ğünü gören Hıtler bu sefer bütün PERŞEMBE v~rdıklarını bildirdiğine iÖre şim· takviye., neye yarıyacaktır? Böyle 
b il k refah O dü· k ki b" d k il k d YlLı 1941 • A Y·tO Gu"u·. 282 Huı• ı•1 dı daha cenu ı ·1 ı · Al bir ıual daima sorulabilir. Belki ıeneleıl ... O o u , o • ayna arını ır en u anma ta ır, • ~ p an ı er ıyen man• 

B" daha d d Rami 1357 • EylQt 26 !arın daha •imaldeo aıaaı sarka· Almanlar, biltün yarımadayı da 
zeni. .. Ne cennetmiş. . ır Muharebe ş i detle evam edi Hini I~. Ramazaa 17 • .. kendi kendisine olaooluınaaa bı· 

d. b dd" cak M•carlarla birleşmeğe çalış. • -. .. avdet etmiyecek... yor ve şim ı son a ıne varmış --- rakacaklardır. Dün gelen telgraf. 
· d d • Tz tıkları anlaşılmaktadır. - Çok şükür içıo " egı 1 

bulunuyor. Zannedildiğioe göre, !ardan ö('rendiğimiz şey şudur: ce· 
h b d · · d Bu takdirde Dniyeper vidisin de, •imdiki ta ri atın erecesını Almanlar bu muharebede şim iye L • D nuptaki Alman ilerleyisi, •imdikı" 

• de.ı ve on nehrinin ağzındaki • g örüp anlayamıyoruz . Fakat rakam • 

1 
Bu 1 1• • halde Kaf1<asyadan daha çok Kı-

h ava ıyı temizlemeğe uıi'raşmakta· !arın azameti meydandadır: Dün- No"betcı' eczane d 1 B'" 1 Kmm'ı harpsiz ele geçirmeg· i be-
ır ar. oy elikle Rosto! şehri de d f 1 t B d Yada mevcut bütün gemileri!I rub'u gece 1 hl k e 4 mış ır. unun iğer bir ne. 

ı le i eye girebilecek yani Kafkas f · d - h · •ı" mdı' den den,·zı"n dibine indi. Hey- Fuat Eczanesı" k ıce91 " şup esız Kafkasya'dan 
... yanın apısına vai"ılacak.tır. Almao Mosko ' 1 k hat, muharebe devam ediyor. Da. '--·--------------' va ya yapı aca her türlü 

1 ( Yeni.postahane yanında ) teblig· inden çıka•dır" ımız mana·ya yardı b" 
1 ha ne kadar zayiat olacağı ma Om ' mı ır an evve önlemektir. 

deıi'il. ıı================~======================:;~~;;;;;;~ 

elimı~~:l~:;s~::rı i~~:~:~· !:z~~~~: lstı•kıaA 1 savaşın an not ar de· «Adam sendtl Bugün pek 0 AKA Gündüzden 
kadar mühim haber yokl• diyoruz. 
Halbuki: cÜç ordunun imhası devam I 

ediy•>r.• _«Keşif tayyarelerimiz, ı~~::::::::::::========::::::::======::7~~=:======================:============= filanca sanayi merkezin e dün çı· • d 1 • k d !fi 
kard•ıi"ımız büyük yangınlarının de· 1 J Milli muca e tının • a ar hunlarla kahramanca uçtular zaferle dö Çatlaklara, rediklere ne eklediler, yamadılar 
V.m .. iti.,-·, 200 k"ılomet•eden go"r- lık tayyare ı"lk ısıaaoları idi. rüıtiiler. • b"l 

, ı ir ınisiuiz? boş razolio tenekelerini. Pörsü-müşlerdir. O zaman ma- B d 
b ki. k" lh unu ünyada yalnız ve yalnız Türk tay· milş kanatları rermek için de patates kaynattı Ve e ıyoruz ı, ıu perisi ~ B" ka~ bez ka· • · 

S"ıhirli deyneaioi dokunur dokun- denden tayyarelerimiz yoktu. ır T k 1 yarecısı yapar. !ar, pıca kaynattılar, ıürdüler, kuruyunca ka-
• 1 k il 1 · dı Bez anat 1 ti 'ld" A h d b" • maz her •ey, eski halini alıversin.. nat ı, u anı mış tayyartmıa vır · . • (*) na ar i•rı ı. ına ıva a ır yarmora bak-

• 1 1 • d' bezlerıniA ustil. > - 1 b" b 
N il il B. · · bata « biç bir ayyare er gergın dursun ıyo I ar111, ıoy e ır yağmur yaıi' rsa eş dakikaya 

e ga e ırıncı . d"' · • · ne bir ·ı· . I d" B "liç dilşman arın • varmaz, tayyare tepe taklak dü•eıl mazınin aynen gen onemıyecerı· • aç surrer er ı. u ı I • 
m 1 k fte bu tarıbten ıoora lçahramolarıo içinden n·ı ~ d"u•ünmeyişimizl Evveli, .şunu em " etlerinden ırelirdi. 1 

* • A Biz" d k b'I d•tıldi. Ko- Millet biltüo yok- b"r arkadşları çıktı, ilk önce ben uç•cıhml aklımıza koyalım•, Avrupa, eskı v· ım te arik etmemiz a 1 
• A E G B h t d d" T ı d t 1 - eae e Çe luklara • l '-1 • ı ayyare hazır an ı. Bonon adına A eo G b kk ki ıou •o ar, ustalar, tayyarecil•r düşunm • var· • .or u,. a- .c. 

rupa olmıyacaktır. Bu mu a a d ı N şeyeo b • ' ' ra katlnamış, iıtik- B•hç•t dlll"lerdiı Behçet. A. E G. denilmesinin 
Saniyen yeni bir c harpten sonra 

1 
ar. • yapalım ki tayyarelerin ıev .•z ıebebi ın idi: eıki bilyük ıofdrberlikte ilk dı· 

kanatlarına bi d madde fıbi !ilini almak için botuıuyordn, dünyası> zuhur edecektir ki, 1918 r şey sürelim e 
0 

k H b la kilçük, çelik bir tayyare aeJdi. Bunu kul• 
ier .. in tutsun Y k b k • l" ur.ına miim er yeni muharebe; yeni mıı arebe lletle• • 

•1 takik eden bercü merci aölgede • ' 
0 

sa aş a tur u 
7 

!anman ç<>k tehlikekeli idi, hem ilk defa 'ıcat a kil l acak riyle olur, bırakacak. n o ıaıy · olunmQftu. 
iyi bir siyaset sistemile, şu iki Halbnki düşman tayyarelerı vııtır vızır Bugün çakmaklı tüfek, martio yerlerini •a• Behçet ilk muayeneden ıonra atlayınca 

harp yılına mukavemet e.ttik. l~i üstümüzde işliyor. Ve zararlar veriyordu, kinelilere, tayyarelere bırakmıştır. nçtıı. Akdeniz'de düsman zırhlılarını keıfetti, 
bir iktisat ve satlam bır maarıl Bir renç tayyareci atıldı, dedi ki: Mılletin açtııi'ı istiklil muharabeıi de yeni Kıbr" adasının ii•tünde saatlerce dolaıtı, va-
si~temioi şimdiden takibe başlıya• Ben bir çare biliyorum onu yapalıııı. aletler istiyor; fakat her tarafı 11nırlarımızıa tanına büyük hizmetler etti. O kadar ki düş. 
rak da, meçhul bir itideki o meş· _ O çare nedir? diye sordular. ooktaııoı diifmanlar çevirmişler, sarmıılardı. manlar. Behçetin tayyar ine (Ôlilm makinesı}, 
kOk belki de meo'um ıulh ve ıü- _ Çok pek çok kaynatılmış patates 111• Kendi topraklarımızda dişdiıe, ıröıi'üs iÖIİ'ÜH (Cehennem kaşu) adlarını vermişlerdi işte 

0 
kOn seneleri için hazırlanmalıyız. ya, 0 madde ribi bir yapışkanlık peydahedi. boıi'azlaşıyorduk. Cephede tayyareye ihtiyaç zamandanberi Behçete arkadaşları A. E. G. 
Teknik okullar programımız, bunun yor. Patateı ıuya kaynatalım, tayyarenin ka. vardı. Haber verdiler: Behçet namını vermişler. 
ilk mübeniridir. Keza, iyi emare• 1• - Koaya aubarında ,..,...,. büyük harptea Mılli istiklal barbi ba•lar başlamu, Beb· natlarına onu süre ım. -T- • , 

lor: cFilinca memleket yüzlerce L..ı. •• b s·ı·h k d I kalma birkaç kırık dökük tayyare var. l•e ya· çet de Gazinin kurduğu Büyük Millet Ordoso • 
ersatz tatbl·ı. edı"yor. Mevcut olmı· Herkes biribirino """"9 • 1 a ar a af., • k k ·ı · 

rar•ll kullanalım, na aVQftn ve tene e ı e paça ıuyu ile tamır 
Yan iptidai maddeler yerine tllD'i· rından birlıi dedi ki: edilmif tayyarelere bindi. Birinci , ikinci loönil' 

Y h 1 U kon Yaaıaur ya"' Tayyarecileriıaiz boaları aördiiler, moaye-lerioin ikame etmesini Türk zeki· • U çar • .,araa ne • lerde yıldırımlar yağdırdı. 
sından da beklemek hakkımızdulıo olur. ne ettiler. Kullanıla kullaaıla yıpraom11 şeylerdL Millet Ordusuo'da, düşman ordosnda ona 
Diye münevverlerimizin razete ıu. Kanatlar ırevıer bizde ineriz. Şurası burası e7.i)miş, kırılmıı, kanatları pör· tanımıyao yokdu. h 
tunlarında haykırdıklarına rHlıyo- - TahHl••li bir iti ıi1milf tayyarelerdi. Hepsi de bez kanatlı Sakarya muharebeleri baılamıştı. Ge en· 
ruz. Bu da bayra aliıııet bir J•Y· - lıtikl.ili, vatanı, kurtnlıııa için uıi'raşan idi • nemler bo muharebelerin yanında hiç kalırdı. 
rete retiriştir, bir millete tehlike, korkıı, kaza, ölüm yok· Tiirk hava kahramanları; ne yapalım? de- Bohçetin burada rördüğü işler, ettiıi'i kahra• 

ki d ... • manlıklar akıllara hayret verir. «Çabuk olsal» diye be ~ ırı· turl ye düşündüler, sunra karar verdiler: Tamir Bir rün ırene Sakarya ceph.,.ine u~muşt~. 
miz sulhiln meaut senelerden mü• Bu söz üzerine koca bir kazan patat91 kay ederiz. Düşman Hflarına l>oıabalar attı, ortalırı pon~ 
rekkep bir ıulh olabilmesi için , nattılar, ve ilk tayyarenin kanatlarma •i1rdüler. Fakat nasıl ve no ile? ne kırıkları tamam tan •iti, muzaffar olarak dönerken layyaro11 
ona da oimdiden bir harbe hazır- Genç tayyareci uçtu, ilk uçuıta bir d!işman lıyacak yedek llot vardı, ne de pönGk kanat. tutllfbı, yiıi'it Behç•t ııevdij'i tayyoresiylo be-

ed. tayyaresi dütilrdil. ları gerecek, tayyarenin uçm11ını Hıi'layacak rab« v• yaoıoda k•hr-an arkadqı daha oJ. (anır (İbi hazırlanmak iktiza I• Q dutu halde yandı kil) ofda, , 
yor. odan sonra patates suyu ile çalıştılar. madde. • 

1 
br? TilrWer ı.t. böwıl• ınnn•w·'htf•ır1-r· 

- Alırfam•da• Ta, 9elik maclee t.fyaN filollll'ı-• .,.,'°•'• . Tlrk T•,.,.....afferin• ıliıııl• -- . ueu ..,,·-aoır~J:n çovirmış olac ı.., 
--v· ... .,._. -•••• •r•p~ 6ı,a1'-tok, Alııı•k ve • 

--•VHll• fl6bjt ..W• beri VUkaa ••lm•kte olaa ........ s...,_... lardar, 1 • lir-
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iLAN 
Adana Ticaret va Senayi odasından: 

Sicilli Ticaretin 85 numaruında kayıtlı (Çukurova Pa
muk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğı) Genel Direktör ve
kili Haydar Emiroğlu'nun imza selabiyeti hakkındaki Birinci 
Noterlikten tasdikli 3/10/ 1941 tarib ve 7 numaralı si.-küler 
sureti aşağıya çıkarılmıştır. K~yfiyet ilan olunur. 

BUGÜN 

ı~~. -·-·-----, 
imren Lokantası 
Şehrimizin en temiz ve nezih Lokantası olan 

l'mr l ka tası 11.10.941 Cumartesi gününden en Q n itibaren bütün Konforiyle öğle 
ve akşam yemeklerine başlıyacağını !ayın müşterilerine 
arzeder. 

Adana Beledi,. e caddesinde Telefon : 113 
Yü'<sek Ticaret vekaletince Birliğimiz genel direktör ve

killiğine tayin buyurulmuş olan Bay H1ydar Emiroğlu,nun I 
imza örn• ğıni takdim ediyoruz. l-.ilİİİ3İİİOııİı9 ______ ••-------------= 

Statümüzün 32 inci maddesi gereğince Genel Direktör 
vekilıle yönetim kurulu üyelerinden biri veya Birlik adına bi
rinci ve ikinci derecede imza vaz'ına selahiyetli zevattan biri 
sinin nıü~terek imzaları Birliğimizi yöken ahına koyacaktır. 

16/5/1941 tarih ve 3 Numaralı sirkülerimizle Umum Mü
dür vekili Oıhan s~rvet Kaftancı'nın imza örneği iptal edil 
miştir. 

Bay Haydar Emiroğlu şu suretle imza edecektir, 
İmza 

1312 
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. -iLAN 1 

Vilayet daimi encü
meninden : 

1- Adana·Ceyhan yo.u

nun 42-t 750 - 4.S-J.000 kilo

metreleri arasındaki Sirkeli 

köprüsü tamiri ile şosa1 a taş 
nakli blokaj yapılması işi 

( 970 ) lira üzerinden açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 16-10-941 
tarihine müsadif Perşembe 
günü saat onda vilayet dai

mi encümeninde yap.lacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 

keşifname ve şartnamelerini 
görmek için Nafia müdürlü· 

ğüne müracaat edebilirler. 

4 • isteklilerin (72) lira 

(75) kuruşluk muvakkat temi· 

nat ita etmeleri lazımdır. 

1-5·9·14 1287 

9 Binciteşrin 1941 

YAZLIK 

51NIMAa.NIN 
BAHÇESİNDE 

~uvan· 

8,30 

•••••••• • : BU • • ••••••• 

•••••••• 
KŞA M ! • • ••••••• 

Suvare 
8:"30 

Büyük Türk Şairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

Görülmemiş bir halk kitlesinin sürekli alkışları içinde devam ediyor. 

Pek yakında.. Pek yakında 

~• ( Mari Antuvanet ) ..... 

Belediye 
Riyasetinden: 

. ·-iLAN 

YAZLIK SİNEMA 1- Belediye zabıta me-
, ı--.-.-.-.--.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.-.-.-.-•• -.-.-.-.--· . murları için 32 takım kışlık ı 

Belediye 
riyasetinden: 

1 

iKi MÜSTESNA FiLMDEN HAZIRLADlGI ŞAHANE 
programlarının en m ü k e m m e 1 i n i gösterecek 

........ 1 iNCi FiLM .. 
Af saray ve Tan Sinemaları 

elbise yaptır.lacaktır. ! 
2- Elbiselerin kumaşı, dı- 1 

kişi ve bilumum malzemeleri 
müteahhidine aittir. 

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

En fazla sevilen ve sinemanın en sahhar JÖN PRÖMiYERi ERROL 
FL YNN - OLIVAI de HAVILLAND ile beraber yarattıkları 50 
seneden bori eşi görülmemiş lilm volkanı şahı ğöldere sığmıyacak ... 
Şerefi dünyaları dar bulacak- Hatırası bütün gönülleri luvıracak tek eser 

l!+~I KEŞiF ALA Y]t~I 
Türkçe aözlU 

Sayısız yıllardan btri emsali yaratılmı)OD fılm •jc1 rı ka•ırga gibi 
düny•yı uran ordular... Fırtına gıbi ül~el<r dolaşon alaylar 

1 zafer gibi iklimler aşan şerefler dolu şabaseri ııörünüz. 

İLAN 1 

Adana ElektriK Türk Anonim şirketinden: 1 
Sayın abonelerimize 

Sınai müesseselerde kullanılan elektrik haric olmak üzere 
Belediye hududu içinde istihlak edilen elektriğin beher ki 
lovat saati için 4109 sayılı kanun hükümleri ve şehir Mec 
!isinin 19.9 1941 tarih 92 numaralı kararı ile asker ailelerine 
yardım maks&diyle bir kuruş zam yapılmıştır. Bu zammın 
i\ inde bulunduğumuz llkte~rin ııyından itibaren elektrik fa· 
turalıırında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edileceği ilan 
oluı•ur. 1311 

1 HOROZO Ll_u_I 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

Oku Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Horozoğlu 
kitabevi 

•••••••••••••••• • ••••••••••••••• 
1941 - 1942 Sinema mevsimine pek ya
kında kapularını açıyor. 

Dünya vaziyetinin güçlüklerine rağmen büyük fedakar· 
(ıklar mukabilinde almağa muvaffak olduğu Asrın markası 
( PARAMONT ) ve ( UFA ) fılm Şirketlerinin müstesna 
filmleri. warner'in en biiyük şaheserlerini ve yeni Fransız
ca, Prodüksiyonlarının en son çevirdikleri filmler listesine 
koymakla hakıki bir Şeref duymaktadır. 

1941-1942 Listesinden bazılarının isimleri 
Baş Röllerde 

1- Hülleci Büyük Türk filmi Halide - Naşit 
2- Kerem ile Aslı « « Malatyalı Fahri 
3- Kıvırcık paşa « « Sait - Halide 
4 Notrcdcm de Paris Türkçe sözlü Charles Laughton 
5 • Demir Taç « « Gino Gcrvi 
6· Zafer ordusu « « Garri Gooper 
7- Kloopatra c « Claudette Colbert 
8· $ark Bülbülü « « Dorothy Lamour 
9- Saadet gecesi c • Charles Boyer 
1 O Acemi Aşıklar « • Lour Hardi 
11- Mes'ut günler « • Abdulvahap 
12- Uyumayan şehir c « Barbara Stenwych 
13· Doktorun aşkı « • Emine Rızzık 
14- Leyla Bitti c « Leyla Murat 

Büyük Salon filmleri 
15- Şafak doğmasın 
16· Umit Güneşi 
17- Zafere doğru 

18- Tayfun 
19- Aşıklar Cenneti 
20- Veda busesi 
21- Yaşayan Venüs 
22- Deniz Kartalı 
23· Pırlantalı Kadın 
'.Z4· Bahar Geçidi 
25· Aşk Çiçeği 
26- İlk Göz ağrısı 
27· Mavi Rumba 
28- Arjantin geceleri 
29· Yıldızlar Şarkısı 
30· Yedi günahkarlar 
31· Kıraliçenin Kalbi 
32- Arabacının kızı 

Sharles Boyer 
Tino Rossi 
Frederic March 
Dorothy Lamour 
Ray Mi!lat 

" 
« 

Vivian Romance 
Douglas Farbanks Jr. 
lza Miranda 
D~anne Durbin 
Deanne Durbin 
Garrı Gırant 
Allan J ı>nes 
Color Gombart 

Glorya Jan 
Marlen Ditri 
Zaralı Leander 
Hılde Krahl 

3- Elbise! •rin muhammen 
bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkat teminat ak
çası 93 lira 60 kuruştur. 

4- Elbiselerin kumaş ve 
malzeme nünıuııderiyle şart

namesi beledıye zabıta mü
dürlüğündedir. Arzu edenle
rin oraya müracaatları. 

5- İhalrsi l 1. 10. 941 salı 
günü saat 15 de belediye en
cümeninde açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

6- Taliplerin mezkür gün 
ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

S. 9. ll. 16 13U4 

2- Fotinlerin muhammen 
bedeli beheri 13 liradan 416 

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

3 - F otinlerin nümune ve 

ı 
şartnamesi belediye zabıta 

müdürlüğündedir. Arzu eden
leıin oraya müracaatları. 

4- İhalesi 21 - 10 - 9H 
salı günü saat 15 de beledi
ye encümeninde açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

5- Taliplerin mezkur gün 
ve saatte teminat akçalariyle 

birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

5. 9- 1 l- 16 1303 

İSTANBULDAN GELEN 
Dr. MARKO iKİZ 

Birinci 1 eşrinden 
Eczahanesi üstündeki 
ilan eder 

itibaren hastalarını her gün Toros 
binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 

, Seyhan Kültür direk-J 
, törlüğünden ; 

mek için de hergün Maarif 
dairesine müracaat etmeleri 
ilin olunur. 

1. 5. 9 14 1 '288 

~---------------Toprak mahsulleri 
of isinden: 

Aj:rnsımızın senelik tah
mil, tahliye ve n · kil işleri on 
beş gün müddetle açık ek
s:Itmeye çıkarılmıştır. Talip
lerin 20- 1 O- 9 ı 1 tarihinde 
ajansımıza müracaatları. 

5. 9- 12- 18 1300 

-------------------ı mtıyaz ahibi , Cavit ORAL Adres: Adana 
Kardeşler ................. -. ......................... ----------------------------------! 

lıkmektepler için açık 
eksi tme ile 5000 kılo man

gal kömürü alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bede.i 
(6) kuruş (25) santimdır. Ek· 

siltme 16-/ İlkteşrin/9tl Per

şembe günü saat l O da vila

yet daimi tnciimen bürosun

da yapılacaktır. İstrklilerın 
% 1.5 tan 31 lira 25 kuruş· 
luk teminat makbuzu ile bir

likte Encümende ha~ır bu
lunması ve şartnamesini gör- 1 

U. N•2rlyat Mü lüril ı Av~~at 
Rlfat YAVEROCLU 

Racıldıiı yer : 1 BUGON ] 
t '• bAııı•• - Ad•n• 

-------------------
- ' ! '. . ' . ' -

~IBIJ«llU ~IA\ llBa A\~ • 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çallşır. 

• 
H ur uf at ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe -
şitlidir. 

/şden An_laı,·Gn Bütün TiJık Basn Mensupları ittifakla Bildirigorlar ki, (BUGÜN) 
O, (BUGÜN) Mathaasının Birinci Sım/ Teknisgenleri Elinde Hazırlanır • Binaenaleyh 

iş/erir.deki Ne/ asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ııe Husus( Müesseseler Gbİ Siz de : 

Gazetes 
(BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

lE! işlerini • 
1 CIUGüm) atbaasında 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

aptırını • 
Cetvel kısmında•, Resmi ve ticari defterler, faturalar, il Tabi 

ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

En guıel dügün ve nişan avetiyeleri el 
kıs m 1 nda 1 ilanları,kartvizitler,k_iiğıt ve zarf başlıkları,ber 

1 boyda mecmua,broşur basılır. 1 Cl'lt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
ı malıemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - 1 elgraf : :J. lJ G (J i 1 -- Adana 


