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lstanbul 10 ( Hususi ) - Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu Ankaradan şehri
mize gelerek Florya yazlık köşkünde Cum 
bur Reisimiz tarafından kabul buyurulmuş · 

tur- Hariciye Vekilimiz bir ikigün şehri
mizde kalarak Ankaraya dönecektir. 

\. .J 

Bir pamuk ofisi kurulması diişiinülüyor 
- · · Pamuk ihtiyaç ve ihraç Sovyet 

mukavemeti 

Yazan CAViT ORAL 
10 - Ankara 

Günler, haftalar ve nihayet 
aylar da geçmeye başla· 

dı. Alman·Sovyet harbi başlıyalı 
bugün tam iki ay on sekiz gün 
oldu. Bu müddet zarfında Alman· 
lar geniş sahalar işgal ettiler. Şi· 
maiden inen Fin ve Alman kuvvet· ı 
leri e•ki Fin hudutlarını geçtiler. 

Merkezde Alman kıtaları Smo· 
lensk'i de alarak daha ileriye ka
dar gittiler. Cenubta Kiye! hariç 
heman Ukraynayı tamamen zaptet 
tiler. Şimdi de Odesa ve Lening• 

rad muhasarada bulunuyor. Alman 
taarruzu da bütün cephe boyunca 
şimalden Karadeniz sahillerine ka· 
dar şiddetli ve kanlı bir surette 
devam edip gidiyor. 

Fakat Ru~ mukavemeti hala 
kırılmış bir manzara göstermiyor. 
Sovyetler biç bir toprak parçasını 
müdafaa etmeden, kan dökmeden 
ve bir harabezare döndürmeden 
terk etmiyorlar. Sovyet neferle· 
ri, Sovyet çeteleri dağlarda, ova• 
(arda, ormanlarda son nefesine ka 
dar mukavemet 11tmekten geri dur· 
mıyorlar. 

Fransa gibi vatanperverliği 
bütün milletlerin tarihinde yer tu· 
tan bir millet Almanlar parise yak· 
(aşmadan bu şehrin iüzelliğini, t.a· 
rihi abidelerini muhafaza edebıl· 
mek için ıerb~st şehir ilan ettik· 

(eri halde Sovyetler Leningrad'ı 
yer, yer, mahalle, mahalle ev, ev 
ve bu şehir harap oluncaya, üç 
milyon nüfustan bir tek kimse kal 
mayıncaya kadar müdafaa edecek· 
(erini ilan ediyorlar. 

işte şark cephesinde buiüne 
kadar görülen takdire deier, hay· 
ranlıiı çekecek bir Sovyet müda· 
faası karşısında şu hakikat teza· 
hür etmiş oluyor ki, o da Sovyet 
rejiminin vatanperverliği ve reiim 
müdafaasını halk tabakalarının kal 

bine ve kafasına işlemekte ve yer· 
leştirmekte gö•terdiği muvaffaki. 
yettir.Öyle zan olunabilirki, toprak· 
!arı ve rejimleri için en büyük fe
dakilrlıgı, kahramanlığı göstermek 
ten çekinmiyen Sovyet erkek ve ka· 
dınının bu meziyetlerini ve bu harp 
kabiliyetlerini bizzat Almanların da 
takdir etmemelerine imkan tasav· 

vur edilemez. 

Çünkü müdafaa edilen bir va 
tandır. Ve bu vatan için ölmekten 
korkmıyan ve hayatını feda eden 
insan da elbette bir vatanperver· 

dir. Hiç ş~phe yokki böyle bir va 
tanperver ise dünyanın olduiu ka 
dar muharebe ettiği, boiuştuğu 
düşmanın da takdirine layıktır. 

Böyle bir hakikat karşısında 
ne rejim bahis mevzuu olabilir ve 
ne de her haniİ bir idare şekli. 
Tarihin burada arayacaiı •·ve kıy
met vereceği bir tek şey vardır. 
Vatan aşkı ve istiklal mefhumu· 
dur. itiraf etmek lazımdır ki Sov· 
yeti er mağlup da olsalar, memle· 
ketleri tamamile istila da edilmiş 
olsa tarih nuarında memleketleri 

için bu anudane mukavemetlerin· 
den, bu kahramanca müdafaaların 
dan dolayı vatanperver milletler 
arasında anılmai'a hak kazanmış 

bulunuyorlar. 

Okullara alınacak tale· 
benin sıhhi vaziyeti 

Mekteplerin açılması yaklaş· 
tıjrından, hazırlıklar hümmali bir 
faaliyet halini almıştır. 

Bir taraftan kayıt ve kabul 
muameleleri ynpılırken, tamire muh
taç okullar, ders yılına yetiştiril· 

melr.tedir. 

Bu •ene mekteplere alınacak 
talebenin bilhass aıhbi vaziyetine 
dikkat edilecektir. Sari hastalık· 
!arla malQl talebenin mektebe alın· 
mama•ına dikkat olunmaktadır. 

Sıhhat şahadetnamesi, mektep• 
lero kayıt ve kobulde en mühim 
ıart olarak ııözöniinde tutulmak· 
tadır. 

vaziyetleri kat'i bir 
neticeye bağlanacak 

----·- Çukurova pamuk lhracatcıları blrllğl mUmes· 
sllleri Ankarada Ticaret ve iktisat vekaletleri· 

=--====:. ... ..!.' ~e:_..!t~e~m:_ıa s 1 a r y a p :ı ~y~o:_::r~ı:_.=a~r-...:===:. .... 
Ankara, 10 ( Hususi muhabirimizden) - Çukur kaç gün içinde Ankaraya ielmeleri bekleniyor. O 

ova pamuk ihracatcıları birliğinin mümessilleri bu takdirde Çukurova ve lzmir birlikleri müme19illerile 
gün iazetemiz Baş muharriri Cavit Oralle birlikte Ticoret ve lktı9at vekaletleri ıalihiyetdarlarının 
Ticaret vekili Miimlaz Ôkmeni ziyaret ederek Çu· komisyon halinde çalışarak 1941 - 1942 pamuk 
kurova pamuk vaziyeti ve ihracat birliğinin faaliyeli ihtiyaç ve ihraç vaziyetlerini kat'i bir neticeye bağ· 
etrafında görüşmelerde bulunmuşlardır. lamaları muhtemeldir. 

Sayın vekil ihracat birliğinin bu yıl da faaliyet Çukurova kat'i tahmin raporunun 168 bin kilsür 
halinde bulunmasının çok tabii olduğunu bildirmiş· bin balyayı gÖ•terme•i alakadar makamlarda derin 
(er ve (Harpten sonra bu memleket mah•ulünü an· bir memnuniyet uyandırmıştır. Bu yıl Ege rekoltesi 
cak ihracatcılar satacaklardır; ihracatcılar memle- de 100 bin balyeden fazla tahmin edilmektedir. 
ketin lüzumlü unsurlarıdır) demişlerdir. Ankara - HükQmet paaıuk müstahsilini koru· 

Çörçil istihkamları teftiş ediyor 
1 

1 mak ve pamuk istihoalatını memleketin 1°htı0yacına 
Birlik mümessilleri yarın ktı9at vekilini ziyaret 

göre tanzim ve tevzi etmek üzere esaolı tedbirler 
ederek iç fabrikaların - Çukurova bölgesi bakı· almaktadır. 

~----
romdan - ihtiyacın bir an evvel temini ve ihrac Ô 

ğrendiğime göre, bir Pamuk Olisi kurulma91 

Çorçilin 
nutku 

''Türk dostları
mızla doğrudan 
doğruya temas 

Ankara 

görüşmeleri 

siyasi değildir 

için kalacak pamuk mikdarının en kısa zamanda derpiş edilmektedir. Bu husustaki kararın bugün· 

1 çıkması esası üzerinde konuşmalar devamdadır. iz· lerde alınarak tatbik mevkiine konulacağı anlaşıl· 
mir pamuk birlik idare reisiyle umumi katibinin bir maktadır, 

tesis ettik 
lngiliz batvekiH, 
lngilterenin Suri
yede hiçbir emeli 
almadıfiını söyledi _, ____ ~· 

Londra 10 (a. o.) - Çorçil 
Avam kamarasındaki nutkunda 
Irak ve Suriye meselelerine de 
temas etmiş ve Raşid Alinin alman 
!ara vaadlarını tutmları için yaptıgı 
mütemadi muracaatlara rağmen 
ancak 30-40 kadar Alman tay 
yaresinin lraka varabildiklerini 
söylemiştir. Bu alman muvaffa. 
kiyetsizliğ nin en başlıca amili 
mahsusu alman paraşutçularının 
ve nakliye tayyarelerinin girid 
harbinde imha edilmiş olmaları 
olduiunu kay! ede.~ lngiliz ba~· 
vekili, yeni Irak bukOmetıle du-
rüst işbirliii esasına dönüldüğü 
ne, her iki tarafın lngiliz · Irak 
muahedesine halisane riayet el· 
mekte olduğunu, lraka daima 
dikkat edilmesi lazım tehlikeler 
olmakla beraber bunların büyük 

bir endişe verecek ~ahiyet~e 
olmadıklarını kayt etmış ve so· 
zü Suriye harekatına nakleder~k 
Suriyeye l<arşı yapılan hareketın 
Kıbrısı emniyet altına aldığı, 
Ak.denizin şark müntalıasıada 

lngiliz kuvvetlerinin fiili bir ma· 
hiyet aldığını söyl~dikten sonra 
demiştirki: 

« - Türk dostluğumuzla 
doğrudandoğruya temas tesis ettik 
petrol borularile diğer kayna~· 
lan idaremiz altına aldık. Surı· 
yede hiçbir emelimiz yoktur. Su· 
riyenin hiçbir kısmında Fransız· 
!arın } erini al~ayı v~~ onların 
menfaatları yerme lngılız men· 
faatlarını getirmeyi araştırıyo: 
ruz Şunu açıkça anlatmalıyımkı 
hür fransız müttefiklerimizin d.e 
kabul ettiği siyesetimiz Suriyenın 
Suriyelilere iadesidir. Suri.ı:eliler 
mümkün mertebe kısa hır za· 
manda mu•takil hükümranlık hü· 
kümlerini ele alacaklardır.> 

Çorçil bundan sonra Fran· 
sanın Suriyedeki rüchanlı vaziye 
tinden ba\ısotmiş ze Suriye bal· 
kına karşı lngiliz taahhütlerini 
lüzumlu olduğu nisbette yerine 
getirmek için Suriyeye gidil· 
diğini ve harp zamanında bile 
Suriyede Vişi F raosızlarının men
faatını yerine hür Fransız men· 
!atlarının ikamesi bahis mevzuu 
olmadığını beyan etmiştir. Irak 
ve Mısırla olan münasebetlerin 
hu•usi olduğunu kayt eden Çör. 
çil, Fransanında Suriy': ile hu•u· 
si anlaşmalar yapacagını zan 
ettiğini bildirmiş ve şöyle de· 
miştir,> 

" Suriyenin istiklali ıiyueti· 
mi:r:de ana hattır • ., 

......................... 
Bern, 10 ( a.a. ) - Gazel dö 

Lozanın Berlin muhabiri bildiriyor: 
Türk - Alman iktısadi müza· 

kereleri münasebetiyle bu konuş

maların siyasi mahiyette olmadığı 
Berlinde tebarüz ettirilmektedir. 
lktısat mütabessısı olan doktor 
Klodyus'un Ankarad• bulunmasına 
hiç bir siyasi ehemmiyet verilemez. 
Doktor Klodyus,un vazifeıi iki 
memleket arasındaki ticaret müna
se1'etlerinin normal surette iyileşti
rilmesi imkinlarını aramaktan iba· 
rettir. 

Irandaki Mih
ver elçilikleri 

lran hükOmetl bun· 
ıarın kapatılması 
ve Almanların tes· 
ilmi için tetebbUse 
girifti 

Londra, 10 [a. a.] - Resmen 
bildirilctiğine göre, lran hükilmeti 
Almanya, ltalya, Romanya ve Ma· 
zaristan elçiliklerinin kapatılması 
ve lrandaki Alman tebaasının in· 
giliz . Sovyet makamlarına teslim 
edilmesi de . dahil olduğu halde 
lngiliz • Sovyet şartlarını kabul 
etmiştir. 

Londra: 10 [a. a.] - Mister 
Eden bugün avam kamarasında be· 
yanatta b~lunarak, lngiliz hükOİ.•: 
tinin lngilız • Sovyet • lran an ! 
masının tatbikınde hiç bir teahhut 
kabul etmiyeceiini açıkça söyle· 
miştir. 

Bir suale cevap olarak Mister 
Eden demiştir ki : 

(- lran hükQmeti tarafından 
kabul edilen şartlar mucibince 
Alman elçisiyle elçilik memurları·. 
nın derhal Tahranı terk etmesı 
ve elçiliğin kapatılması lazımdır. 

Anlaşmanın bu hükümleri ltal· 
yan, Macar ve Romanya elçilikle· 
rine de şamildir. lran hükQmeti 
her dört elçilijre de derhal bu 
emre mütavaat etmelerini reca 
eylemiştir. 

lran hükilmeti bu diplomatik 
heyetlerin şifre ile veya telsizle 
muhabere etmek gibi imtiyazlardan 
bundan böyle istilada etmemeleri 
için liizımgelen emirleri vermiştir. 

lran hükilmeti lranda bulunan 
Almanların lnriliz ve Sovyet bü. 
bükOmetlerine teslim etmek için 
(azım gelen tedbirleri almaktadır. 

lran hükllmeti Almanları hudut 
harıci etıneğe amade bulunmadığı 
takdirde muhabil tedbir alınıp 
alınınıyacağı sualine Mister Eden 
şu cevabı aermiştir: 

( - lran bükQmeti matlup te • 
birleri ittihaz etmedii'i takdirde 
bu tedbirleri bizzat biz almayı 
düşünüyoruz. Şahsan bu ıekle ta• 
raftarım. Fakat istenilen tedbir· 
lerin ıUratle alınma., husuıunda 
lran bllklmetl nezdinde ıtrar 
ettik.) 

---.. '"bit •dil· 

EtUdleri ikmal edilmek 
Uzere olan denlzyol· 

larımız 
Ankara - Memleketin muh • 

telif noktalarında demiryolu inşaat 
faaliyetine devam etmektedir. Irak 
hattı ray ferşiyatı bazı ulak nok • 
~anları ikmalinden sonra Önümüz • 
deki aylarda Kurtalan istasyona 
varacak, bu suretle 320 kilemetre 
olan bu hattan 160 kilemetrelik 
kısmı işlemeye açılmış olacaktır. 
lran hudut hattının Van gölü sa· 
bilinden Tatvana kadar uzunlugu 
3:ıO kilometredir. Halen E.lazıi'dan 
İtibaren Çapakçura kadar 130 ki· 
lemetrelik kısmı üzerinde çalışıl • 
maktadır. Çapakçurdan Muşa ka • 
dar 100 kilometrelik kısmın müna• 
kasa•ına pek yakında başla.nacak• 
tır. Diğer taraftan Adapazarı -
Düzce-Bolu-lımetpaşa ve tem • 
didi hatlarının etüdlerinin de ik • 
mal edilmek üzeredir, Zonguldak 
-Kozlu hattının inşaatına da de
vam edilmektedır. Bu hattın üze • 
rinde biri 1350 diieri 261 metre 
uzunluğunda İki tünel bulunmakta• 
dır. 

Parti Gurubu Onaltı 
Eylulda toplanacak 

Ankara - Büyiık millet meclisi parti &'Urubu t.aralıuJan yurduu 
muhtelif mıntakalarında ve muayyen mevzular üzerinde tetkiklere me· 
muredilen meb>tslarımız raporlarını hazırlamaktadırlar. Raporlar bugün· 
lerdo grup riyasetine verilmiş olacaktır. Büyük millet meclisi parti gru 
bu .yın 16 sında toplanacaktir. Raporlarda mevzuu bahsedilen işlerden 
bir kısmının grup ruznamesine alınarak görüşulmesi muhtemeldir. 

Atlantlği •tan en bUyUk TUrk - lsveç ticaret 
vapur kafilesl mUzakerelerl 

Londura 10 ( a. a. ) - Şim· Ankara - lsveç bükümetiyle 
diye kadar Atlantiği geçen en bü- bükilmetimiz arasında yapılacak 
yük vapur kafilelerinden biri son olan yeni ticaret anlaşma91 müza • 
&'Ünlerde bir lngiliz limanına iel· kerelerine şehrimizde devam olun· 
miş ve muazzam yükünü tabliye maktadır. Müzakereler, bilhassa bu 
ettikten sonra hiç bir hasara ma· günkü dünya vaziyetine nazaran 
ruz kalmadan dağılmıştır. ;ıer iki bükOmetin muhtaç oldukla· 

Batır 1 A rı maddelere biri birlerinden alma• 1 an merika va· ları esasına dayanmaktadır. 
puru harp techlzatı 

Bulgar Kıralı Ba9ve- . yUklüydil duklart zannedilen uzun mesafe 
kille görU9tU Kahire: 10 [a. a.] - Stülso· Alman tayyarelerinin Süveyşin 

Sofya 10 (a.a.) - Kral Boris loror Amerikan yük vapurunun uzaklarında geceleyin faaliyette 
d - B k0 l F'l f k ' bulundukları biliniyordu. un aşve ı ı o u abu! ederek Süveyften birkaç mil mesafede ba-
k d' ·ı -dd Bu vapur Ortaşarktaki ln.,iliz 

en ısı e uzun mu et görüşmüş. tırılmış olduğu zannedilmektedir. 6 

tir. ordularına Amerikadiin harp tec• 
:::::::::::::::::::~~========~~1~2~a~d~a~d~a~k~i~ü~s~le~r~d~e~n~g~e~l~m~i~ş~o~l-~~h'.!!izatı götürmektey~d=i=·~--

ASKERi VAZIYET 

Kış- H-arbine Doğru 
iyi glydirilmi' ve iyi techlz edllmit ordular 
kışın daha ç o k m u v a f f a k o ı u r 1 a r 
-~ 

Sür'atle Alman kıtaları Lenin- nu harp dolasiyle Leningrad böl· ve imkan olmıyacak kadar 1eri ve 
gradın cenuplarından dolaşarak gesine sığınan muhacirler ve ıon ani olmamıştır. 
neva kanalını kestiler ve ŞlüHel· milyonuda askermiş. Bu sebeble ve tabmince, Sov• 
burgu aldılar. Eski Çarlar payi· Bu hesabın ilk 4 milyonu için yet Şimal Orduları Grupu Kuman· 
tahtını Ladoga &'Ölüne bajrlıyan bir diyecek yoktur. Fakat Lenin· danı Mareşal Voroşôlof, Lenİnirad· 
Neva kanalını kesmek ve Ladoga gradda bu gün bir milyon asker daki silihlı hizmete elverişli am• 
gölünün en cenup batı köşesinde yani takriben üç ordu bırakılmış leyi tashih etmekle şehrin etrafında 
bulunan Şlilsselburg limanını zap· olması Sovyetlerce inanılamaz de- azami 15 tümenlik yani takriben 
tetmek, Lening· _ y AzAN 200000 kişilik 
rad şebrile birlikte! 1 b i r müdafaa 

onu müdafaa az· EmekliGeneralH.Emir Erki/et ordusu bırak· 
meden Sovyet or- . lıktan ı on r a 
dosunu muhasara eylemek demek· recede büyük bir hata olur. Bu se· kendisi buradan çıkmış ve ordular 
tir. Çünkü şimal Alman ordular heple buna inanamam. Leningrat grubunun büyük kısmını şehir ınu· 
grubunun piyadeleri, Rus yanın en muhitinde. dedikleri gibi, 35 tü· bitinin dışında bırakı(m.ştır. Askeri 
büyük şimal sanai ve amele şehri· menin yani yarım milyon askerin icap böyledir. 
ni garpdan ve cenupdan sarmış mevcudiyetini do mümkün addede· Fakat Ruslar eğer Lenin&'rad· 

' ç·· k- R b k d 1 d h' · d d" üodütüaıüı· Fin kıtaları da şimalden kavramış mem. un u us aş uman an ı· a ve mil ıtıo e uş 
• d- · h kk k d · ı· d n daha fazla bulunuyorlardı. Bu suretle Lenin· ııının, er geç uş.m~sı . mu a ~ en yanı uzumun • 1 • 

d b
. b • • l olan muhasara edımış hır şebrın kıt'a •İlib ve malzeme bırakm ı 

gra h.m ır çem er ıçıne a ın· b' k - d • 1 • in fay-ve bir mıntakanın ır aç gun a- (arsa bu yaloız Alman ar ıç 
mıştır. 

Yalnız şimdi Leningradda ka· 
panan Sovyet ordusunun hacim ve 
miktarı nedir? işte ebemiyteli olan 
budur. Helsinki radyoıunun Rusça 
neıriyatı, Lenİnirad etrafmda çem· 
berlenen insanların aay11ını 5 mil· 
yon olarak tahmin ediyor. Bunun 
llç milyonu t•hlr balkı, bir milyo· 

ha fazla elde kalmasını temin mak· dalı olnr. 
sadiyle bu derece büyük kuvvetler Lenlovat ne kadar dayanır 
talais etmesi ve bunların bili.hare ve ne zaman düşer?l •. Buular~ n.• 
düımana teslim oJmaJarına evvel· bilmenin imkinı ve ne de şımdı· 
den razı olm••• mantıki olamaz. d bir ıey ıöyfemeoin faydası 
Bahus~ı Leningadın sarılmuı, et~•: ::tur. Şimdiden aöylenebilecek 
fındakı fazla Sovyet kuvvetlerını y •tioe ı•Y Leninvadın, Kronıt•• 
demiryolile, yaya voyahud Ladoga y /Dftlam :ı~llMaM 
6 a10 ll&eriodeo ••riy• aakl• vakit ·:,:':. :wr:.!~:,...~~'.: 

eler 6rupq B;,.ıiıtolı, ,,...,, ...... u or
llioılı. "• 

d -- ••wJ ... 
•a Ve doA-ııJ•n • • • çevırauş olacak. 

lvdu. 
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iSKEN DERUN Fırsat düşkünü 
arabacılar! 

1POLiTiKA1 

Alman - Rus 
harbi 12 nci 
haftasında 

Modern sehirlerimizin bir minyatürüdür 
Belediye, otobUslerin 

Yazan 
A. Ş. 

Alman - Rus 
harbi geçen pa
zar günü on 

birinci haftası· 

lskenderun, bir kasa
badan ziyade bir sar· 
flye hissini veriyor 

Başından duman eksilmi· 
gen Gavur dağının ete~
lerine mai bir dantel gı· 
bi işlenmiş lskenderun, 
Muhakkak ki güzelliğini 

evvela tabiattan alıyor. in 
san bu kasabaya ayak ba 
sar basmaz içini durgun 
bir hava kaplıyor, sükün 
sarıyor. 

Uzaklarda şalak, dağların sır· 
tından bir, bir perdeleri açar
ken, Asya steplerinden bir lr.a 
file, çoluk çocuk kadın, erkek 
yola çıkmıştı, göç ediyordu. 
Kurak topraklarda ıstırap çek· 
miş bu insan yığ'ını, güneşe, 
suya,•hayata koşuyordu. Yaşa
mak istiyordu. Dağlarıo sırtın· 
dan inip, ovalarda dinlenip, 
bata kalka, düşe yuvarlana 
yol alıyordu .. 

Aylarca süren bu nzun yol
culuktan sonra, nihayet bir sa
bah l!'Üneş, başka bir ışıkla 

ilstlerioe doğmuştu. Ta, uzak 
larda, ulakta, mavi bir şerit 
halinde, deniz görünmüştü. 

Hatay adındaki bu Türk 
Boyunun reisi, atının özengi · 
sinde doğruldu. Denize uzun 
uzun baktı ve dönüp arkasın
daki cemaatına haykırdı: 

- Denize vardık, hayata 
kavnştuk, sevinin, gülün, çalın 
ve oynayıo ... 

• Adanadan kalkıp da saatlerce 
pamuk tarlalarını ikiye ayırara~ 
« Beyaz altın » mıntakasını gerı

de bırakan tren, lskenderuna var
mak için cenuba, denize doğru so 
lok soluğa koşarken, zihnim, 4 bin 
sene önceki bu tarih sayfasına 

kayıyor. 

Ve .. 15 mart 1923 pazarını 

hatırlıyorum: 

O büyük adam, Atatürk Ada· 
nada idi. 

Siyahlar l!'ıyınmiş, sembolik 
bir matem içinde, bir Hatay kafi
lesi, Atanın önüne çıkıverdi. Bit· 
kindiler; ağlıyor, yalvarıyorlardı: 

- Hatayı kurtar, bizi kurtar. 
Şimşek bakışların o sihirli ya

nışını, gürleyen bir ses takip et• 
mişti: 

_ Kırk asırlık Türk yurdu 
yabancılar elinde kalamaz. 

Ata, ne söylemiştir de olma-

mıştır? 
• • 

Hatayı ilk defa ır_örec~kti":'. 
içimde, izahı guç bır hıs 

ve ıcvinç var. 
Eski çizilmiş hududu ıeçerken 

zannettim ki, manzara değişecek, 
başka bir llleme, ayrı bir diyara 
varacağım. 

Hayır, hiç de öyle olmıyor: 
işte, taşı, toprağı, havası, ko· 

koıu ile ve bütün huıusiyetiyle 
benim yurdum, Türk yurdu .. Önüm· 
de som gümüşten ıulariyle ufka 

-
Sanırsınız ki, bu kasabada sa

kin 17 bin nüfus yere basmadan 
gezinir, gürültü etmekten çekinir, 
korkar gibidir; sessiz ve hareket
sizdir. Bütün kasabayı hazım reha
vetiyle uzanmış, ruhi bir sükllna 
kendini bırakmış farzedersiniz. 

Kalabalık şehirlerin o bitmez, 
tükenmez hareket canlılığına alış· 
mış bir göz ve kulak için lsk~nde
run, öğle uykusuna yat~ış bır ~a
nataryomdu~. Bu~d.a, galıba tabıa
tın büyük bır tesırı varl 

Baksanız a.. Şehrin başucuna 
dikilmiş, sağır ve ezici Gavurdağı, 
önünde serpilmiş durgun ve bitkin 
bir deniz .. Enerjiyi afyonlayıp uyuş
turuyor. 

Her ne sebepten olursa olsun, 
lskenderun, ruh sükOnuna ihtiyaç 
duyan bir insan için dinlenme ve 
huzur imkanını veren bir hususiyet 
taşıyor. 

Bir başka hususiyeti daha 
var: Dağlar, her mevsimde 

ye.11yeşil.. Bütün sene tek mevsim
de yaşar gibi bütün sırtlar bahar 
içinde .. Bunun içindir ki, lskende
runlu yazı daha çok yaylalarda 
geçiriyor. 

Atık, Nergislik, Sogukoluk ve 
Belan, Türkiyede yayla güzelliği

nin, yaylida yaşama zevkinin eşsiz 
bir dekorudur. 

ı YAZAN l 
Nejat Böğürtl~ 

lskenderuna uzak da değil .. 
Otomobile bindiniz mi yarım saata 
varmadan Soğukoluktasınız.. Yay
lalarda uzun bir misafirete de 
mecbur değilsiniz. 

lskenderunda iş, güç sahibiy
seniz, tatilden istifade ederek cu
martesi güoü öğleyin otomobile 
biner, yaylaya çıkar, pazartesi gü. 
nü sabahleyin dönebilirsiniz .. Hat
ta, öğle yemeklerini yaylada yeyip 
dönenler bile var. 

Yaylaya çıkmıyanlar için Is· 
kenderunda kalmak, denizde yıkan
mak, kumlarda uzanmak, ayrı bir 
zevk, ayrı bir neşe yaratır .. 

Hususiyle körfezde aı..şamlar .. 
Kasaba, esmer bir akşamın 

kollarına kendini bırakırken kadın, 
erkek, çoluk, çoucuk gene ağır 
ve sair.in yürüyüşlerle. birer, ikişer, 
beşer onar deniz kenarına çıkmak· 
tadır, 

Gazinoların, kahvehanelerin, 
palmiyeler altına sıraladığı hasır 
koltuklar, sandalyalarda geçirilen 
akşam, renk ve şiirdir. Durgun 
deniz, kırışıksız bir havazdur. 

Koyulaşan yeşil sırtlara ve 
önünüzde mai bir çar- şal me
calsizliğiyle serilen havuza bakıp 
kafanızda Ahmet Haşimi konu
şturabilirsiniz: -ll ROMAN:4t I 

Bir Acem bahçesi, bir sec· 
cade 

Dulduran havzu ateşden 
bade, 

Ne kadar gamlı bu ak· 
şam vakti 

Bakışın benzemiyor mutade 
lskenderun, ruhu • sükOna ka• 

vuşturuyor, iaşana hayatını sev
diriyor. 

Ömrü uzatmak arzusu veriyor. 
• 
ıskenderuna yarım saat ötede 

Beylan kasabası, ayrı bir tabiat 
ğüzelliği, hem de tarihi bir yurd 
parçasıdır 

Meşhur Türk seyyahı Evliya 
Çelebi Beylanı şöyle anlatır: 

« Türkmen lisanında yokuşa 

belen denildiği için burası da o 
adı almıştır. Cümle evleri birbiri 
üzerine havaleli, bayırlı yerde vaki 
olmuş 700 adet toprak ile mestur 
kari kadim hanelerdir. Mamur 
Türk evleridir. Ahalisi 3000 kadar 
yiğittir. Abuhavasının letafetinden 
halkın rengi ruyları hamret üzere· 
dir 

Kasaba yaylalık ve münbit 
yerdir. Üzümü ve sair meyvaları 
meşhurdur . Şehrin ensesindeki 
dagları, bağları ve havası latif yay· 
laları memduhdnr, Kurşunlu bir ca
mi zibası var. Kapısı önde, mimur 
ve müzeyyen ve kurşun örtülü 
hanı ve bir hamamı vardır. Bakras 
kalesi zamanı kadim binalarından· 

dır . Bir bap üzerinde beş köşeli 

küçücük bir yerdir. Kale içiode 
ancak 150 kadar nefer evleri 
vardır. 

Datlarında olan sünbül meş
hurdur. Mevıiminde insanın dıma· 
ğın1 muattar eder. 

Eger eski Türk seyyahı 1058 
yılında değil de şimdi Beylanı gör
müş olsaydı, tabii güzellikler ba· 
kımından tasvirinde hiç bir deği
şiklik olmaz, Fakat sosyal hayatı, 
toprak olmıyan evleri, okulları, 

binaları görünce; kısaca «Türkiye 
cumhuriyetinin malıdır, yetiştirme
sidir.» deyip fazla izahat vermeği 
zait bulurdu. 
• 
Iskenderundan Antakyaya uzanan 

58 kilometrelik asfalt yol ra-
kımı 800 metreye yaklaşan Belan

dan geçmektedir. Belan aşıldıktan 
sonra, yol yılankavi bir hızla aşa. 

ğıya, ovaya doğru inmektedir. 
Eskiden Türk serdarları buralarda 
at koştururlarmış. Yukardan bakı
lınca meşhur Amuk ovası, bataklığı 
basık ve abus yayılıp genişlemek
tedir. Bu zümrüt tabiat ortasında 
Amuk, güzel bir yüzde çıkmış 
Antep çıbanıdır, anlattıkları gibi 
hiçte güzel bir manzara değil, 
çirkinlik veriyor. Lakin bu çirkin-

• kaldırılışından istifade
ye kalkışan arabacı
ları şiddetle takip ve 

tecziye ediyor 

iietvin tahdidatı münasebetiyle ve Başvekaletin emriyle, diğer 
vilayetlerde olduğu gibi - Ankara, lstanbul, lzmir müstesna -

şehrimizde de otobüs seferlerinin bir ay tatil edildiğini bild!rmiştik. 
Bu emre ylarak iki gündenberi, otobüsler işlememektedir. 
Otobüs seferlerinin kaldırılması, pek tabiı olarak bir sıkıntı tevlit 

etmiş ve halkın binek arabalarıoa tehacümünü mucip olmu,tur. 
Bunu fırsat bilen bazı arabacılar bundan istifade ederek evvelce 

25 kuruşa gittikleri bir yer için yolcudan 35-40 istemektedirler. 
Dün, bu hususta balediyeye birçok şikayetler olmuş ve bir takım 

fırsat düşkünü arabacıların numaraları verilmiştir. 
Vesaitsiz kalan halkın zaruri olarak arabalar• gÇ!aterdiği bu tehalik 

karşısısında, fırsattan istifadeyle müşteriden yükse~ fiat istiyen araba
cılar hakkında belediyece şiddetli tedbirler alınmaga başlanmıştır. Dün, 
birçok arabacı ccezaya çarptırılmıştır· 

Otobüs seferlerininin tekrar başlamasına kadar bu halin devam et
wemesi için tedbirler almakta olan belediyeye, uygunsuz hareket eden 
arabacıların numaralarını vermek suretiyle halkın yardımı istenmektedir. 

Poliste 

Biramele, yüksekten dü
sen balya altında öldü 

Evvelki gün iş fabrikaeıoda • Haci Mehmet oğlu Mehmet 
ölümle neticeleden bir '.kaza ol- Cinğöz, Ahmet oglu mustafa Cin-
muştur. göz ve ibra kim Cingöz adlarında 

Fabrika hammallarından Yu· 
suf oğlu Halil Dağtepe, arkadaşı 
Mehmet oğlu Sarçay ile fabrikanın 
ambarına balyaları yerleştirirken 
balyalardan biri, çok yüksekten 
Üzerlerine düşmüştür. 

Halil, üstüne devrilen lıalyanın 
altıoda kalarak ağır surette yara
lanmış ve derhal hastahaneye kal
dırılmışsa da, zavallı işçi aldığı 
yaradan müteeaairen ölmüştür. 

Hi.diae etrafında, 7.abıtaca ya
pılan tahkikatta, kazada hiç bir 
kasit olmadığı anlaşılmıştır. 

liğin bir güzel tarafı var: Amuktan 
senede 40 bin ton çeltik alınmak 

tadır . 

lskenderundan Antakyaya 58 ki

lometrelik asfalt üıerinden kayar, 

akar, uçar, havalanır gibi l!'idiş, 

komşuya geçer gibi zahmetsiz ve 

rahattır. Mesafe ve zaman mefhu
munu hissetmek imkanı yoktur. 

Sanki bir görünmez sihiırli el, sizi 
lskenderundan alıp bir saat mı, 

yoksa bir dair.ikada mı, Antakyaya 
endirivermiştir. 

insan lskenderundan Antakya-

' ya giderken ufaltın iki yanında 

yeşil bir şerit halinde sıralanmış 

ağaçların ortasında, bazan yılan 

kavi ve balık sırtı yolların, te
pelerin sırtında efsanevi bir 

aleme seyahat ediyor, zannına ka

pılıyor. 

üç kişi, eski bir husumet yüzünden 
Mehmet oğlu Mehmet Biiyükköçeri 

döğmüşler ve bir, iki yerinden 
yaralamışlardır. Bu sırada Mehmet 

Köçerde tabancasını çekerek mü 
tecavizler üzerina ateş etmiştir. 

Dört kişi de zabıtaca yakala· 
narak haklarında kanuni muamele 
ye başlanmışttır. 

• Osman L..rxı Al..kor adında 

birinin komşularından Hasan oğlu 
Hüseyin tarafından bir masa saatı 

çalınmış, hırsız ya kalanmıştır; 

S ıh hat m U d ü r 1 U ğ u, 
mevsim hastalıklarına 

karşı tedbir aldı 
Vilayet, dahilinde bu mevsim· 

de zuhur etmesi muhtemal hasta-
lıklara karşı sıhhat müdürlüğünce 
şiddetli tedbirler almıştır. 

Yeniden kaza ve köylere ilaç
lar gönderilmekte ve muhtemel 
hastalıkların önlenmesine çalışıl
maktadır. 

Şehir meclisi fevkaUi
de toplantısını bu 

gUn yapıyor. 
Sehir meclisi bugün saat on· 

da fevkalade bir toplantı yapacaktır. 
içtimada asker ailelerine yar

dım bazı belediye vergi ve resim
lerine yapılacak zamlar karara 
bağlanscak, şehrin su tulumbaları, 
belediye memur ve müstabdeıoini 
maaşlarından tekaüt sandığına ay· 
rılacak belediye hissesi görüşüle · 
cektir. 

ESMER 
nı bitirmiş on ikind haftasına gir· 
miştir. Haziran, temmuz ve ağus .. 
tes ayları geçti. Eylül ayının da 
ortasına doğru gidiliyor. 1812 
senesinde Rusya'ya karşı aynı ta
rihte taarruza geçen Napolyon 
Bonapart eylülün ortasında Mos
kova'ya girmeğe muvaffak olmuş
tu. Buna rağmen, bu yıldırım har• 
bi devrincie alınanlar, henüz Mos
kova'dan uzakta bulunuyorlar. Ve 
bu gidişle kış gelmezden evel 
Moskova'ya gir•cekleri şüpheli

dir. Napolyon Ponapart, Moskova• 
ya girmeğe muvaffak olduğu hal
de bütün Rns harbiui kaybettiği

ne göre, acaba baha az süratle 
ailerliyen alınanlar da aynı akibete 

mi uğriyacaklardır ? Tarihi hii· 
diseler bugünkü askeri ve poli
tika vaziyeti ile mukayese edildi
ği zaman büyük ihtiyat göstermek 
lazımdır. Çünkü tarihte asla iki 
hadise birbirine benzemez. Bilhas
sa aşkeri harekat bakımından 

1812 senesiyle bugünkü vaziyet 
ara,ında mukayeseye tahammGlü 
olmıyan büyük farklar vareır. 

Napolyon 14 eylülde Mosko
va'ya girdiği halde ricrt etti. Al
manl~r ise, 14 eylül arefesinde 
Leningrad ' ı almıya çalışıyorlar. 

Bu on bir hafta zarfında Al· 
manya'nın ti.biyesi şöyle bir inki· 
şal takip etmiştir: Rus cephesi, 
üç mıntaka'ya ayrılmıştır. Bu mm 
takalardan her biri de bir Rus 
mareşalının kıımandasına mareşal 
Voroşilof, ortad• Moskova mın

takasına mareşal Timoçenko ve 
cenupta Kiye! ve Ukrayna mın· 
takasıoa da mareşal Budiyeni ku
manda etmektedirler. Almanlar 
ilk hamlelerini orta cenahta Ti
moçenko ordularına karşı yaptı• 
lar. Ve Minak, Berez!na, Smolensk 
üzerinden Moskova'ya döğru yü
rüdüler. Bu, Napolyon Bonapartın 
yoludur. Bu harekat bir müddet 
iyi inkişaf ettikten sonra durak
ladı. Banun üzerine almanlar ikin. 
ci hamlelerini cennpta Budyeni 
ordularına karşı yaptılar. Bu ham· 
le de alınanları Dnieper nehrinin 
boylarına kadar getirdi. Nikola
yef düştü. Odesa muhasara altına 
atındı. Ukrayna'nın büyük bir kıs
mı da alınanların ellerine geçti. 

Fak.ı bu ikinci cephe henüz 
hızını almadan, alınanlar şimalde 
Voroşilof ordularına karşı taarru· 
za geçtiler. Bu defa almsnların 

hedefi, Leningrat şehrinin almak 
ve Voroşilof ordularını imha et
mekti. Moskova. Kiye! ve Lenin. 
grat şehirlerinden her birinin ken
dine mahsus ehemmiyeti vardır. 

Moşkovr'nın düşmesi, belki 

Prestij itibariyle Rusya'yı daha 
çok sarsacaktı. Kiye!, zengin Uk

( Devamı üçüncüde) 

DİKTATÖRUN AŞKI 1 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş 

her 
- iyi düşünün. Gençsiniz, önünüzde 
türlü mesut ihtimallerle dolu bir ha-

şimdidd memleketimizin harbe hazırlanolığı 
muhakkak olan bu memleketle ittifak 
yapmasını mı istiyorsunuz? 

Mariya hiddetle, muhatabının sözünü 
kesti: 

ma.n hançerledi. Bir gün evvel, ihtilalci· 
lerin kendisini ölümle tehdid ettikleri sah 
nenin heyecanı içinde uyumuştu . dofrru uzanan deniz, bildiA"im deniz, yat var. 

benim denizim. Kazanırsak muvaffakıyetimizin en kıy 
Tarih doıi'ru söylüyor, Ata ne metli bir amilinin siz old1ığunnzu unutmı-

- Ev~t, bu ittifak mualıedeslnin im
zalanmasını istiyoruz. 

Her şeyınızı borçlu olduğunuz 

adamın hatırasına hücumdan sizi men- Onlara karşı koymak, onları istihfaf 
ve nefretile kamçılamak arzusu kendisini 
ispirtolu bir içki gibi sarhoş etmişti. kadar haklı imiş.. yacağız. 

• • Zaten bundan sonra sizden bekledi-

1• ıkenderun, ileri ve modern şe· ğ'imiz, şimdiye kadar yaptıklarınıza naza-
hirlerimizin bir minyatürüdür. Bil· ran hiç demektir. 

mem, ba husuıiyeti, açık ve mai Taldeki göz hapsinde bulundurma. 
bir plaja bağdaş kurup oturmak· nızı, hatta şu mahut gizli ittifak muahe-
tan mı alıyor? denizi getirmenizi de istemiyoruz. 

Fakat, yemyeşil zümrüt sırtla· Genç kadın omuz silkti: 

rına, yaylalarına, akar sularına, - Esasen böyle bir talep lUzumsuz-
caddelerinin ferah asfaltına, mo· dur, çiinkü kanaatimce şef bu muahedeyi 
dern binalarına, gazinolarına, otel· imzalamadı. 

- Fakat bu ittifak yüzünden Silvan
ya harbe sürüklenecektir. 

- Bu takdirde harbe girmemiz mu-
kadderdir. 

- Evet, muhakkak! 

Genç kadıo isyanla haykırdı: 
- Sefilleri Maksadınızı anlıyorum ... 

Taldelr.i devirmek için en emin çare olarak 
bunu buldunuz değil mi? 

ihtiyar dudak büktü: 

- Belki 1 Böyle düşünsek ne çı· 
terine, parklarına, bahçelerine, hele Taldek üzerinde, sevilen bir kadının 
yetişmiş palmiyelerin deniz boyun· bilt'u'n n'u'fuzunu kullunarak bu i•e mani D h l 'k 
ca uzanmış yeşil ıükOnuna ne de- • Ne mi çıkar? a a ne o sun, ı • 

olacağını düşünerek ilave etti: tidar mevkiini ele geçirmek için memle-

kar ? 

meli? - Ve kat'ıyen imzalamıyacald ket' h b • '"l kt mag· IObiyet Başından duman eksilmiyen ı ar e suru .. eme en, 
Glvurdaj'ının eteklerine mii bir Prens imirane bir tavırla:( tehlikesine maru• bırakmakta tereddüt 
dantel gibi işlenmiş lskonderun, - Bilakis imzalaması hım 1 de· etmiyorsunuz. Sizden iğreniyorum! 
muhakkak ki, güzellij'ini tabiat- d i · - Fazla ileri gitmeueniz daha iyi 

Mariya dö Bolsberg şaşırdı: olur Mariya dö Bolsberg .. tan alıyor. ı 
lskenderun l!'alibaı bunun için - Ne diyorsunuz, imzalaması mı la- Prens elini uzatarak genÇ kadına 

olacak, insana bir kasabadan ziya· zım ? yaklaşıp devam etti: 
de bir 1ayfiye hissini veriyorı insan - Evet. Stefan Taldekin bu muahe· - Sulk olalım. Babaoızın son dem-
bıı kasabaya ayak basar basmaz deyi imzalamatı lazımdır kanaatinde • !erde bir buhran neticesi şaşkınca fikirler 
içini durır•n bir bava kaplıyor, yim beslediğini ıizden saklamakla hata ettiği-
ııiikOn aarsıyor. O kadar aakin ve - Silvanyadan bu tehlikeyi uzaklaş· mi anlıyor ve bu hatamı kabul ediyorum, 

ederim. 

Babam namuslu 
zemiyordu. 

bir adamdı, si•e ben 

Prensin uzattığı eli reddederek arka
sını dönüp yürüdü. 

Gidişinin bir firara benzememesi için 
acele etmeden uzaaklaştı, merdi~enleri 
çıktı. 

Bodrumda kısa bir sükOt oldu. 
Yalnız uzaktan, sinema solonundan 

bir aşk romansının şarkısı, ve müsikisi 
geliyordu, !rene Dunne şarkı söylemek
teydi. 

Pren Matyas Çerminin hiddetle titri
yen sesi bu musikiye hakim olarak ko
nuştu: 

- Arkadaşlar, fevkalade mahkemeyi 
derhal içtimaa davet ediyorum. 

Partimize ihanet eden kontes mariya 
dö Bolsberg muhakeme edilerek hakkın

da bir karar verilecektir. 

Mariya 
mekteydi. 

• • 
şimdi, acele acele evine dön· 

Bu vaziyette tehdid edildiği ölüm, 
kendisine o kadar güzel ve asil görün
müştü ki bir mükafatmış derecesinde t~· 

halükle, tereddütsüz kabul etmişti. 
Ve sonra ... 

Nefis bir ilkbahar sabahı uyanmıştı. 

ihtiyar şehrin gürültüsü ona kadar gel· 
mekteydi: 

Sütçilnün sesi, işlerine giden ameleler, 
türlü türlü nidalarla mallarını satan sey· 
yar satıcılar ... 

Hayat, uyku lasılasından sonra tekrar 
başlamıştı. 

Odası Koviturdan getirdiği leylakla
rın kokusile dolmuştu . 

leri 
dar 

Kovitzarl ... Bu umolmamış saadet gün 
ne çabuk gelip geçmiş, şimdi ne ka
uzalr.ta kalmıştı! 

lstirap ve saadetle dolu o günleri 
hakikaten yaşamış mıydı? Yoksa onlar bir 
rüya mıydı? 

Yatakta oturmuş olan Militza inler 
hibi mırıldandı: 

=~::::;·~~d~·· illl••l!!!!!!!!!!lliitınıiİıiiaİ!!k!i!ciin bu kadar liirrastıktan !'°in!ra!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jl!!!~!ll~! ( Dntunı ""' ) 
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Bir Alman 
Londra lO(a.a.) -
askeri vaziyet 
hakkında «Anna· 
list » şöyle yazı. 
yor: 

Merkez cephesinin 
sağ bölgesinde 

Rus mukavemeti· 
nin ne derece 
anudane olduğun\J 

açıkça isbat et· 1 
mek tedir. Almı n 
topçusunun ateşi 

şim diye kadar 
yalnız şehrin cı· 

varına ve müdafaa 
hattının etrafın· 

daki demiryoluna 
tevcih edilmişti. 

Şehrin dahilinde 
ise, Alman keşif 

tayyareleri pek 
az hasar olduğu· 
nu bildiriyorlar. 

Mizahi roman ihtiyacı kruvazoru 
batırıldı 

Ruslar Yelni· Bir Alman 
hezimeti y a z a n Şişli tarafıoda bir 

inek., tramvaydan 
Refik ürkerek bir kulü· 
Halit benin damına çı>-

mış; ne yapsalar aşağıya alamamış· 
!ar; nihayet itfaiyeye haber veril· 
miş, hayvancağız ancak len ve ma. 
kine yardımiyle asıl mevkiine. yani 
düz yere indirilmişi işte, gazetede 
okuduğum zabıta haberi bu kadar· 
cıktır, iki satırlık.: Fakat ben, ha
yalimde vakayı bütün komik tafsi· 
latiyle büyülttüm, canlandırdım. 
Evvela mahalledeki telaş gözümün 
önüne geldi: Açılan komşu pence· 
releri, meraklı bakışmalar, her dil· 
den konuşmalar ve sorup soruştur· 
malar ... Dükkanını çoktan bırakmış 
bir eski sarraf, ticaretten çekilmiş 
bir yaşlı hırdavatçı, mütekait bir 
memur, oldukça itinasız kıyafetler· 
le evlerinden fırlamışlar, can sıkın· 
!ısından patladıkları ıçın hadise 
mahalline koşmuşlar, seyre dalmış· 
!ardır. Çocuklar ise çepçevre ora· 
dadırlar. Kadınlar da epeyce bir 
yekOn tutuyor. Bir taraftan inegı 

indirmeğe çalışanların gayreti, öbür 
tarattan iner de üstümüze gelir 
diye seyircilerin korkusu, polislerle 
bekçilerin müdahalesi, oraya bir 
ana baba günü manzarası veriyor. 

Fakat, muhakkak ki bütün bu 
simalar arasında ineğin çehresi ve 
hali hepsinden fazla tuhaf ve acık. 
lıdır: Kimbilir ahaliye iri kara göz· 
!erinin kocaman aklarını devirerek 
nasıl hayretle, haşyetle bakıyordu! 
Belki de, kiremitler çatırdadıkça, 

korkudan bacakları titriyor ve acı 
acı böğürüyordu. Arasıra, son da· 
kikasıoın geldiğine hükmederek 
ahırda kalan taze yavrusunu, beyaz 

ve sarı paftalı güzel buzağısını yü· 
reği yana yana düşünüyor, ona 
sesleniyordu. Derken itfaiye araba· 
sının korkunç çan velvelesi; maki· 
neli merdivenler, miğferli erler; ka
ncalar, baltalar, neler de neler 1 
Sonunda inek, sağ salim, sağlam 
toprağa basıyor ve halk, yavaş ya
vaş, söyleşe gülüşe dalıyor. 

Bu küçücük vakadaninsan ve 
hayvan karakterini pek eğlece· 
li, canlı surette tebarüz ettirecek 
ne hoş ve ne kıymetli yeni tip bir 
roman çıkarılabilir. Bir Courteline, 
bir Mark Tvvain, bir Jnles Renard, 
bir Gami'miz olmasa bile keşke 

Hüseyin Rahmi'mize bir halef çıka
bilse idi 1 Hiç şüphesiz ki kırk şu 
kadar senedir - yani ( Mürebbiye 
ve Metres ) denberi - Türk kil· 
tüphanesi kupkuru deyemesek de 
san'at tebessümünden tamamiyle 
mahrum kalmış, somurtkan va uka
la bir surat takınmıştır! Bu, büyük 
bir eksikliktir; hatta zarar verici 

bir kusurdur 1 

[ Tan'dan ] 

• 
Ne yiyorlarmış? 

YAZAN 
Geçende gazeteler • 
d•n birinde tarihe ka· 

Ulunay rışan eski meıhur a· 
damlarla her gün ıra· 

zetelerde kendilerinden bahsedilen 
bütün dünyaca tanınmış ş .,hsiyet· 

!erin hususi itiyatlarına dair bir 
yazı gördüm. Böyle dünya işlerine 
karışan adamların halkı alakadar 
eden hususiyetleri ne olabilir.? Ve 
ne olmalıdm Günlük meşguliyetle· 
rinden hariç olarak aileleriyle baş· 
başa kaldıklar· mevzular; boş za· 
mantarda okudukları kitaplar; sev· 
dikleri müellifler; hoşlandıkları şa· 
irler; hayvan beslemek, çiçek ye· 
tiştirmek gibi faydalı meraklar, av, 
deniz, balık binicilik gibi spora ta
alluk eden eğlenceler .. llh ... 

Hayır, bunların hiçbiri değil. 
Sinema kızlarından Greta Garbo· 
nun kaç metre uzunluğunda ağız· 

!ıkla sigara içtiğine dair münase
betsiz anketler yapan Amerika ga
zetelerinden naklen olacak bu ga
zetede eski zamanın ve şimdiki 
devrin meJhur adamlarının ne ye• 
yip, ne içtiklerini yazıyoruz, 

Bundan öğreniyoruz ki birinci 
Napolyon on iki dakikada yeme· 
ğini yer, bitirirmiş; on dördüncü 
Luvi gayet ekOlmuş; bir oturuşta 
bir Hindiyi lrıvırdıktan sonra koca 
bir dananın dörtte birini de atış
tırırmıı. 

Bay Hi_tler, hiç et yemezmiş, 
sebze yermış ve ltalyan makarna· 
tıaı pek çok 1evermİf: Bay Maıo· 

(ini kızartma et, sebze ve makarna 
yermiş ve yalnız başına yemeği 

sever. sofrada hatiplerine emir ve· 
rirmiş; Bay Rozvelt, balık, et, seb· 

ze, tatlı, yemiş, domuz eti yer ve 
arada şarap içermiş. 

insaf edelim .. Bundan bize ne? 

okuyucu dört sayı/alık bir gazeteye 
beş kuruşu bunun için mi veriyor? 

Bu meşhur adamların yemek 
hususundaki itiyatlarına bakılırsa 

öyle zannolunduğu kadar bir fev
kaladelikte yok... Nihayet herkee 
gibi yemek yiyorlar. Yalnız geç

mişlerden Napolyon var ki birkaç 

dakikada çiğnemeden lüplettiği ta
vuk kanadı gibi Avrupayı da on 

iki dakikada yutacağını zannetmiş 

ve uğradığı hazımsızlık onu Seni 

Helen de mide kanseriyle öbür dün· 
yaya göndermişti. 

Geri kalanların hepsi sizin ve 
benim gibi yeyip içiyorlar. Eğer 

böyle olmayıp da bu meşhur adam· 
!ardan biri yemek sofrasında başı 

aşağı ayakları tavana duğru oldu

ğu halde durup öyle yese veyahut 
Baviyera kralı ikinci Luvi gibi in· 

sanların hepsini çirkin bulunduğun· 
dan dolayı sofrada kendine hizmet 
edenlerin yüzlerine balmumundan 

güzellik maskeleri taktırsa belki 
merakı celbedecek bir bahis ola

bilir. Fakat falan veya filan yemeği 

daha fazla, sevmiş olmanın, yeme· 
ği az veya çok yemiş olmanın «de
ha» ya, büyüklüğe ne tesiri ola-

bilir? 
On cördüncü Luvi bir .oturu-

şunda bir dana yemiş. Sultan Aziz 
de bir oturuşta bir kuzuyu cün· 
büşlermiş.,. 

Biri F ransada ilim, irfan, ihti
şam senbolü olarak tanınmış ve 
~i asrına alem olmuştur. Diğeri 

ise veziri Mahmut Nedim paşanın 
kötü idaresinden bile memlekenti 
kurtaram1yacak bir aciz içinde kay .. 
nayıp gitmiştir. 

Mesela bugünlerde bir Ame· 
rikalı amiral çıktı. Belki bu adam 

gayet yemek meraklıs dır; fevka· 

iade nefis rostolar, nadir sebzeler, 
turfanda meyvalar, yıllanmış şarap

lar ;ever. Fakat sun zamanda öyle 
bir nane yedi ki bütün dünyayı 
mide fesadına uğrattı. 

Bu itibarla ben meşhur adam· 
!arın yediklerinden ziyade yeyecek· 
!erini merak etmekte haklıyım zan· 
nederim. 

Bu geminin zlyaını 
Almanlar da itiraf 
ettiler 

Londra : 10 (a.a.) - Bahriye 
nazaretinin dünkü tebliğinde ba
tırıldığı bildirilen ve ziyaı Alman. 

tar tarafından da itiraf edilen 
Alman hafif kruvazörü Brenze, 
saatte 23 mil yapan ve 6 pusluk 
4 toptan başka 6 tayyare dafi 

topu ile de müsellah bulunan 
1460 tonluk bir gemi idi. Mur· 
mansk açıklarındaki lngiliz deniz 
faaliyetini bildiren te~liğ, ayni 
zamanda bu kuvvetlerın amiral 
Vizand tarafından idare edildiğini 
de haber vermiştir. Amiral. ikinci 
Narvik harbinde bilhassa tema. 

yüz etmişti. 

Palermo limanı 
bombalandı 

Kahire 10 (a.a.) - Orta şark 
lngiliz hav• kuvvetleri kararga. 
hının tebliği: 

Ağır lngiliz bombardıman 
tayyareleri 7 • 8 Eyl~I gecesi Pa. 
Jermo limanını ve lımandaki ge
mileri muvaffakiyetle bombala. 
mışlardır. Limandaki hangarlara 
doklara, başlıca rıhtımlara ve 
temizleme havuzlarına bir çok 
bombalar isabet etmiş, infilaklar 
olmuş, yangınlar çıkmıştır. yan. 
gınlar 30 kilometre mesafeden 
gözüküyordu. Şimal rıhtımına. 
itfaiye merkezinin yanına bir 

bomba döşmüş ve enkaz çok 
yükseklere fırlamıştır. Burada da 
yangıolar çıkmıştır, Tayyareleri· 
miz dönüşte bir sahil muhafaza 
karakolunu ve Likata istasyonunu 
mitralyoz ateşine tutmuşlardır. 

Siraküzada bahriye tayyareleri· 
mizin 10 • 11 ağustos gecesi 

torpilledikleri ticaret gemisinin 

burnu şimdi suya batmıştır. 

lnailiz tayyarelari Derne ve 
ve kaputzaya bir akın yapmışlar· 
dır. Bardiya da cenubi Afrika 
tayyareleri tarafından bombalan .. 
mıştır. Bütün bu hareketlerden 
tayyarelerimiz zayiat!ız dönmüş· 

tür, 

Bie ltalyan motorbotu 
batırıldı 

Londra: (a.a.) - Bahriye na· 

zareti tebliği: . 

Büyük bir ltalyan motorbotu 
orta Akdenizde deniz altılarımız· 
dan biri tarafından torpillenmiştir. 
Bingazi limanı açıklarında dtğer 

1 
bir deniz altımız motorla işleyen 

- Yenl•ahah'tan 1 
==-=~,..,...==-~===== malzeme yüklü iki dubaya hücum 

=============-· ı etmiştir. Her iki•İ isabet almış 

1 
T 1J.. K V İ M ı ve hasara uğramıştır. Birisinin 

. batmış olması muhtemeldir. 
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YIL: 1941 • AY 9 Gün: 254 Hızır 129 
Rami 1357 • A(uıtos 29 \ 
Hicri 1360 - Şaban 19 

1 Nöbetci eczane -] 
ıece 

Bu 

Tahsin Eczanesi 
( Yeniotel yanında ) 

yaoin iualini bil 
dirmişlerdir. Dün 
öğleden sonra 
geç vakit Mos· 
kovadan alınan 

haberlere göre, 
te>p sesi Yelniya· 
nın şarkından ve 
20 kilometre me-
safeye kadar İŞİ· 

!ilmektedir. Bu, 
Rusların ricat 

~ 120 bin kişilik 
Alman kuvveti 

kırıldı 

eden Almanları 

durmadan takibe 
devam ettiklerini 
ispat eder. 

Almanlar kış mU· 
dafaa hazırlıöıle 
meşgul olmak Uze· 
re r 1 c at kararı 
ve r d 1 

Yeni yeni Rus 
tümenleri, ini bir 
surette ortaya 
çıkmakta ve 

Ru•lar boş olmıyan 
vermekte asla tereddüt 
!erdir. 

haberleri 
etmemiş-

Almanların Leningrad'ı çevir· 
dikleri hakkındaki idddiaları muh· 
temel olarak hakikati kısmen ifa· 
de etmektedir. 

Moskova 1 O ( a.a. ) - Res-
mi tebliğde bildirildiğine göre' 
3 haftalık savaştan sonra merkez 
cephesinin sağ bölgesinde Alman 
kuvvetleri ciddi bir hezimete uğ. 

ramışlardır. Smolensk'ten şarka 
doğru Almanlar tarafından tekrar
lanan ileri hareket teşebbüslerinin 
bidayettenberi kararsız olduj'unu 
göstermektedir. 

Tahminen 120 bin . kişilik Al· 
man kuvveti kırılmıştır. Y elniya 
nın istirdat edilmiş olması ' ve Al· 
manların ricale devam etmeleri 
Sovyet ordusunun yalnız müdafaa· 
da mükemmel hareket ettiğini de
ğil taarruzi bir hareket de yapını· 
ya muktedir olduğunu büyük te· 
şekkülleri ilzam edecek mahiyette 
harekete girişebileceğini ve bir 
plim muvaffakiyetle tatbik edebi· 
leceiini göstermesi itibariyle hal· 
kın baleti ruhiyesi üzerinde çok 
müessir olacaktıtr. 

.Alman ordusu kış hazırlığı 
yapacak 

Nevyorl.. 10 (a. a.)-«American» 
gazetesi, şöyle yazıyor: 

Vaşington askeri mahfillerinde 
bildirildiğine göre, Almanlar Rus 
cephesinde kış mudalaa hazırlıkla· 
riyle meşgul olmak üzere bir rical 
hareketi yapmağa karar vermışler 
dir. 

Rıls mukaflemeti anudane ... 
Bern, 10 (a. a.) - National 

zeitung gazetesinin Berlin muhabiri 
bildiriyor: 

Almanlar, ordularının fevkal· 
beşer bir işle karşılaşmış olduiunu 
ve kızılordunun mukavemet kabl· 
liyetinin hayret verici olduğunu 
kabul ediyorlar. Almanlarıo Rus 
harbine dair mütemadiyen tekrar· 
ladıkları mütalealar şudur: 

Rus askeri Alman kıtalarının 
şimdiye kadar karşılaşmış olduğu 
en zorlu askerdir. Bu asker haya· 
tını hep teklikeye koyuyor ve kar 
şı tarafın taarruzi harbini bir mu. 
dafaa harbine çeviriyor. 

TopraO.ının her k . • " arışı ıçın çar 
pışmakta olan Leningrat bölgesi 

Alman kıtaları üzerine tazyikler 
yapmuktadır. Alman ilerleyişine 

mani olmak ve ilk hatların arka. 
sında şimşek süratile müdafaa hat 
!arı tesis etmek için, işçi alayları 
müydana getirilmiştir. 

Rus istihkamları mükemmel 
Cepheden gelmekte olan teb· 

!iğler, günlerce devam eden bir 
dnrgunluk devresi kaydetmektedir. 

Bu tebliğler Almanların teşeb · 
'biisü elde bulundurduklarını göste 
riyorsa da, hava şartlarının Alman 
harekatını ziyadasile yavaşlatmış 

olduğuna açıkça isbat etmektedir. 
Aynı gazetenin direr bir ma· 

kalesinde aynı muhabir şunları ya· 
zıyor: 

"Cephede bulunmakta olan 
Alman muhabirleri, rus mudalaa 
hatlarının bilhas•·' Leningrat etra· 
lındakilerinin pek kısa bir zaman· 
da inşa edilmiş olmalarına rağmen 
mükemmel •olduğunu söylemekte 
ittifak ediyorlar· 

Günlerdenberi yağmur durma
dan yağmakta ve bu yüzden zor· 
Juklar artmaktadır,, 

Gene bu makalede, Frankfur· 
ter Zeituog gazetesinin harp mu
habirinin bir yazısı nakledilmekte· 
dir. Muhabir diyor ki: 

"Demiryolları üzerinden giden 
Rus bataryaları, durmadan gürle
mektedir. Her ne kadar esirlerin 
adedi art akta ve Sovyet mülre· 
zeleri zayıata uğramakta ise de 
Ruslar şiddetle çarpışmaktadır. 
Mamafi kütlenin ehemmiyeti yok
tur. Jstihkimın ehemmiyeti vardır. 
Luga muharebesi başladığındanbe
ri gene eürprizlerle karşılaştık . ., 

Bir tünde 71 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Moskova 10 (a. a.)- Rus teb-

liği, bütün cephede şiddetlı muha
rebelerin ceryan ettiği bildirilmek· 
tsdir. 8 eyl>ılda 71 Alman tayyare 
si düşürülmüştür. Aynı gün Sovyel 
hav~ kuv.vetleri 24 tayyare aayip 
etmışlerdır. o 

Moskofla Üzerine hafla 
akını 

. Vloskova 10 (a. a.)- Neşre· 
dılen bir sov, et tebliğine göre, 9 
10 eylul gecesi düşman tayyarele· 
rinden mürekkep bir teşk l yeni· 
den Moskova üzerine bir akın yap 
mağa teşebbüs etmiştir. Tayyere 
defitopçusu ve gece avcuları düş 
m_an teşhilini tart etmiştir. Hiç bir 
duşman tayyaresi Moskova üzerin· 
d~ uçmağa muvaffak olmamıştır. 
Bır tryyare düşürülmüştür. 

~ Berlinde kuyumculuk sergisi açıldı 
Alman kuyumcuları cem'.yetinin • dokuzuncu 

yıldönümü münasebetıle Berlınde adlon 
otelinin büyük salonunda bir sergi açılmış· 
tır. 

bu münasebetle irad edilen nutukta tezhip 
sanatının ve altıu ile işleme işinin tarihi anla
tılmıştır. Nutka göre altın kuyumculuğunun 
Sümer gibi eski A•ya milletleri arasında baş
lamış ve son derece tekamül etmiştir. Bu 
milletler kadınların ziyneti altın yüzük' küpe 
ve gerdanlık imalinde çok ilerledikten başka 
her türlü silahları, mefruşatı, duvarlırı altın 
ile süslemişlerdir. 

Avusturyalı asarı atika arayıcıeı Schlie
mauo Çanakkalenin cenubundaki Truva hara· 
beterinde yaptığı hafriyatla bir çok altın ziy· 
net eşyası bulunmuştur. Eski yunanlılara Ro· 
malıların başlıca lüks eşyası altından yapıl· 

mııtır. 

Hıristiyanlık devri başladıktan sonra kili
sede altınla süsleme sanatına büyük ehemmi· 
yet verilmiş, altından salipler ve diğer dini 
eşya yapılmıştır: 

Birinci asırda meşhur Alman büyük impa. 
ratoru Şarlken yemek tabaklımnı ve içki ka. 
dehlerini ve hatta yemek sofrasını altından 
yaptırmıştır. 

Bundın sonra altın k11yumculuğıınu ve 

tezhip sanatı 
miştir. 

bir uzon tevakkuf devr'ı geçir· 

Ancak on birinci asrın sonlarında ve 
on ikinci asrın içinde Veste_falyada, Kolonya 
ve Trierden başlayara~ t.ezhıp ve altın kuyum. 
culuğu sanati tekrar ıntışar etmiştir, ltalyada 
altın kuyumculuiu ancak onbirinci asırda 
meydana çıkmış ve pek çabuk avrupada moda 
olmuştur. 

Kadınlar altın bilazik ve erkekler altın 
zincir kullanmağa başladıktan ıonra altın ziy
net eşyasının imali bir kat daha revaç bul
muştur. 

Avrupada ve bilhassa Almanyada yakın 
zamana kadar altın kuyumculuğu Bizans tesiri 

altında kalmıştı. Sonra bundan kurtulmuştur. 
Almanyada zenginler ev eşya11 ve yadigar 

olacak eşyayı hep altından yaptırmakta idi
ler. 

Kıymetli kitapların cidleri de halis altınla 

Alman altın kuyumculuğu merkezi Nuremberg, 
Augsburg lnusbruck yalnız Almanyada değil 
bütün dünyada büyük şöhret kazanmıştır. On 
altıncı a11rda kullunılan eşyadan ziyade misafi
re göstermeğe mahsus eşyanın altından olması 
moda idi. 

Otuz sene harbi birçok mamureleri ve 
sanatları yıktığı gibi Avrupada altıo knyum
culuğu sanatini de çok geriletmişti. Bu fasıla
dan sonra ilk defa Fransada onsekizinci asır· 
da altın kuyumcaluğu sanati dirilmiştir. Esasen 
o asır Franaanın sanat noktasından itila devri 
idi. 

Resim en ziyade o devirde ilerlemişti . 
Fraosada altın yapılan ziynet ve ev eşyası 
bütün Avrupa ve dunya için model olmuştur. 
Bu Fransız sanati Almanyayı da tesiri altında 
bırakmıştır. 

Bunun için F ransada kuyumcuların piri ve 
hamisi sayılan Noyan peskoposu Eligivs Al· 
manyada Hanau, Stutlgart ve Plorbeimde ye• 

süsleniyordu. • ni baştan ilerliyen Ren havzası altın kuyumcu· 
Altın kuyumculuğu Ç•-~ ince sanat oldu• tuğu hamisi sayılmıştır. 

gundan bununla meıgul olanlar ve bunların Almanya F ransanın bu tesiri altından an• 
evlid ve efradı diğer güzel sanatlarda da ile· cak 1870 muharebesinden sonra kurtulmuştur. 

rilemek istidadını kazanmışlardır. Meseli al· Bundan ıonra alman rönesansı başlamıştır. 

manyanın en büyük reJsamı Dürer bir altın Bertin sergisi tezhip ve altın kuyumculuk un 
kuyumcusunun çıraıi'ı olarak sanat hayatına atları tarihinin bnınn ıafabatını ıröıterıtn eıar· 

sonra en bOyOlı rea1&m olnıuıtur. Jeri t.,bır ediyor 

Kış harbine doğru 
( Baştarafı Birincide ) 

Jt'la birlikte fazla sürmeden düşe• 
cekleri . ve oralarda Sovyetlerin ne 
kadar kara kuvvetleri kalmış•& 

bunların da Almanların eline ge• 
çecekleridir. Baltık Rus dönanma· 
sına gelince, denizaltıların kısmen 
balt• k denizinden çıkıp gitmeleri 
düşünülebilirse bile mütebaki Sov• 
yet harp gemilerinin kendilerini 
batırm•ğa vakit ve imkan bulama• 
maları halinde, hiç olmazsa kısmen 
Almanların eline geçmeleri müm• 
kündür. 

Fin ordusu, Kareli berzahında 
Viborg'u aldıktan sonra Lening· 
rada doğru süratle ilerleyebildiği 
gibi Ladoga ve Omega gölleri ara· 
sında da cenuba doğru üç gün 
zarfında 75 Km. lik bir mesafe 
almış ve her gölü birbirine bajla· 
makta olan Sver nebrine varmıştır. 

Fin kıt'alarının gerek Kareli 
berzahında ve gerek Ladoga ve 
Onega gölleri arasında son gün • 
lerde kaydettikleri bu seri ve ko· 
lay ileri hareketler, çevrilmekten 
çekilen Rus ordularının buralarını 

terk ve tahliye ettiklerine delilet 
eder. 

Sebeb her ne olursa olsun Fin 
ordusu Ladoga ile Omega gölleri• 
zio arasını düşmandan tamam.He 
temizlenmiş buldnmakta ve şimdi· 
ki durumile Mareşal Voroşilofa Le· 
ningradın doğusu yakınlarında dur· 
mak imkanlarını da bırakmamak· 

tadır. Mareşal Voroşilof, Leningrad 
bölgesinden kurtardıiı kuvvetlerle 
şimdi daha ziyad eMoskovanın 

garbındaki bölıeyi müdafaa eden 
merkez Timoçenko ordular grupu· 
nan sağ yanını muhafaza için Om.o· 
ga körfezi, Omega gölü, Kalenin 
hattında yayılarak yeni bir müda
faa cephesi tutaeaktır. 

O halce, henüz muhasara edil· 
miş olan Leningradın sağlam veya 
harap olarak düşmesi ve ondan 
sonra Almanların şioıal Voroşilof 

ordusuna yeniden taarruzla mağlQı> 
etmesi ve bu suretle Moskovanın 
şimalden ihatası tabiatile zaman 
istiyecektir. Fakat Leningradın düş· 
mesiJe Alman ve Fin ordularının 
şimalde tamamile serbest kalmtla(ı; 
Movkovaya karşı yapılacak muaz· 
zam hareketi kolaylaştıracaktır. 

Görülüyor ki harbin kışa doğ· 
ru sürmesi ve uzaması mümkündür. 
Fakat evvelce de izah ettığim gİ· 
bi kış, harbi durdutmıyacaktır. 
Çüukü barb kışın da yap•lır ve 
kış harbi kıymeti yüksek iyi giy • 
dilmiş ve iyi teçhız edilmış ordu • 
lara büyük bir üstünlük verir' 
Bu sebele iyi ordular kıştan kork· 
maz, bilakis ondan istifade etme • 
sıni bilırler. 

Cumhurlyet'ten -

Alman -Rus harbi 
12 nci haftasında 

(Baştarafı ikincide) 
raynanın kılididir. Fakat Leoingra· 
dın da gerek stratejik ve gerek 
manevi bakımdan büyük ehemiye· 
ti olduıl'uoa şüphe yoktur. Bir de
fa Leoingrat, Sovyet inkilibınıo 
beşiğidir. Çarlık idaresine kadar 
ilk ayaklanma Leningrad'da vuku· 
buldu. Lenin inkilabı yapmak için 
üs olarak bu şehri kullandı. Bina· 
enaleyh bu bakımdan şehrin işgali 

rus mineviyatı üzerinde ~üphesiz 

büyük bir tesir husule getirecektir. 
Fakat şehrin stratejik ehemmiyeti 
daha büyüktür. Bugün Leningrat 
Rusya'nın Baltık denizine olan mu• 
vasalasını temin eden yel'ine şe· 
birdir. Leningrad'ın ıulrntu Rusya· 
nın denizle temasının tamamıyle 

kesilmesô demek olacaktır ki o za• 
man Rus Baltık filosu, ya Alman· 
lara teslim olacak, ya lsyeç'e iltica 
edecek yahut da kendini batıracak 

tır. Eğer Rus filosu Leningrad'ın 
müdafaasına iştirak eder de orada 
imha edilirse - ki Ru•ların bu~o 
yapacakları en yakın ihtimal olarak 
ıöylenebilir - o zaman, her üçü 
de elim olan bu şıklardan birini 
tercih etmek vaziyetinde kalmıya• 
bilirler, 

Leningrad'a karşı yapılan ha· 
mle almanların üç aya yakın zaman 
zarfında yaptıkları üçüncü hamle 

1 
oluyor. Bu üçüncü hamlenin loki· 
şalı, bundan evelki iki hamlenin 
inkişafından çok farklı olmuştur. 

Birinci ham1eye bedel olan Timo· 
çenko, oldukça ağır zayiat verme~ 
le beraber, ordularını geri çekme• 
ğe muvaffak olmuştur. Budyeni de 
kıtalarını Dnieper nehrinin şarkın~ 
almıştır. Fakat Voroşilof, elindekı 
kuvetleri Leningrad'ın müdafaasına 
israf etmeğe karar vermiştir. Rus 
mareşahoın ıüratle iJerliyen alın~• 
kuvetleri karşısında ricat etosege 
muvaffak olup olmıyac•İ1 iyice ~a· 
Jüm deıl'ildir. Fakat mareşal, Lenın• 
grad'a dofru alman yürüyüşünün 
başladığı ilk gündenberi, çekilmi• 
yecej'ini ve şehri ıonuna kadar 
mOdafa• edecejini bildirmiflir• 

Dntunı """ ...... 
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valaa •'"'•••te Maa '1>0 i,al;ııtolc, .l(iej,k - d- "'• doj-~d&o 
~-



iLAN 
5/9/941 de açık eksiltme ile satın alınacağı ilin edilmiş 1 

olan Devlet demiryolları Konya talebe pansiyonunun ekmek, 
et ve taze sebze meyve, süt, yoğurt ihtiyacına talip çıkma· 
dığından 2490 No-lu kanunun 43-ncü maddesine tevfikan 
15/9/041 Pazartesi günü yine açık eksiltme ile ve birbirini 
takiben ihalesi yapılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminatlarını Konya gar veznesine 
yatırarak mcıkür tarihte saat 14 de talebe pansiyonu mü
dOrlilğllnde toplanacak komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Şartnameleri parasız olarak Konyada talebe pansiyonu 
mOdürlüğllnde ve Adanada da 6-ıncı işletme komisyonunda 
görülür. 

Cinai 

--

Muvakkat Teminat akçeleri 

Ekmek 
Et 
Sebze . . . 

86 Lira 
159 
172 

25 Kuruş 
04 
95 

(Ekmek) 
Mıkdarı Kg.Muhammen bedeli 

Kilo Kuruş L. 
Yekun 
K. 

Tek tip ekmek 10000 11,so 1150 00 

(Et) 
Erkek koyun eti 3500 so 1750 00 
Kuzu eti 100 50 50 ()() 

Satır eti 300 30 90 00 
Dana eti 500 30 150 00 
Citer (koyun) : adet 250 25 62 50 
Paça « « « 500 2 10 00 
ltkembe« « « 200 4 6 00 

2120 50 

(Taze sebze(, Meyve, Süt ve Yoslurt) 
Armut 200 40 80 
Ayva 100 3S 35 

Bakla 250 25 62 

Bezelye 200 20 40 
Dere otu « demet 200 6 12 
Dolmalık biber 200 20 40 
Domates 400 10 40 
Elma 500 35 175 
Barbunya f uulya 200 18 36 
Anekadın fuulya 400 18 72 
Havuç 500 6 30 

Hıyar soo 20 100 

bpanak 600 10 60 

Taze kabak 300 15 4.S 

Kestane kabatı 200 25 50 
Karne bahar 200 25 50 
Karpuz 800 10 80 

Kavun 600 10 80 
Kereviz ( kök) 300 20 60 
Kiraz 100 20 20 
Lahana 500 10 50 
Göbekli marul•adet 1500 6 90 
Salatalık marul• « 1000 6 60 
Maydanoz : « demet 500 3 15 
Patlıcan 500 ıs 15 
Portakal (80-lik) « 3000 6 180 
Prasa 700 10 70 
Semizotu 200 20 40 

Sotan 200 10 20 
Süt 1300 ıs 195 
Siyah turp 100 6 6 
Dimit üztımü 500 ıs 15 
Üzüm yaprağı (taze veya salamura) 

50 ıs 7 

Yer elmaıı 300 10 30 

Yoturt 1500 ıs 225 

2306 

1222 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E' I DELE Rı 

00 
()() 

50 
00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

so 
00 
()() 

00 

4Şa1Hıt. 2Magu, 1 Apsto•,31/dneiteırin tarilılerind~ gapılır. 
1941 IKRAMlYELERI 

ı Adet 2000 Uralık 2000. Lira 
3 

" 
1000 " 

3000. ,, 
2 

" 
7SO " 

1500. 
" • " 

~ .. 2000. 
" 8 2SO " 

2000. 
tt ,, 

ss .. 100 •• 3500. .. 
80 

" 50 " 
4000. 

" 
300 ., 20 

" - 6000. ,. 

TUrklye it Bankasına para yat1rm•kla yal-
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olm•z ,aynı 

amanda talllnlzl de denemlt olur•unuz. 377 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

11ea 1 -1• 

BUGtJ 

İLAN 
5/9/941 de kapalı zarf usuliyle satınalınacağı ilin edil

miş olan Devlet demiryolları Konya talebe pansiyonunun 
kuru erzakına talip zuhur etmediğinden 2490 No-lu kanu· 
nun 40-ucı maddesine tevfikan yeniden eksiltme açılmıştır. 
isteklilerin teklif mektuplarını 25/9/941 Perşembe günü sa· 
at 13 e kadar pansiyonda müteşekkil komisyon reisliğine 
vermeleri ve muvakkat teminatları da gar veznesine yatıra· 
rak saat 14 de toplanacak komisyona müracaatları ilin 
olunur. 

Şartnamesi parasız olarak Konyada talebe pansıyonu 
müdilrlüğünde ve Adanada da 6-ncı işletme komisyonunda 
görülür. 

Muvakkat teminatı 448 lira 51 kuruştur. 

(Kuru Erzak) 
Ararot 3 
Badem ıçı 30 
Amasya çiçek bamyası 15 
Aşurelik buğday l 5 
Bulğur 300 
Ceviz içi 100 
Çam fıstığı 5 
Çay 8 
Erik kurusu 50 
Barbunya f asulya 100 
Beyaz fasulya 600 
Fındık içi 30 
incir 200 
irmik 40 
Tel kadayif 80 
Kakao 3 
Karabiber 1 
Kaysi kurusu 100 
Kırmızı biber 1 
Kuş üzümü 5 
Limon « « 2000 
Makarna ( irmik) 300 
Mercimek 200 
Nişasta 3 
Nohut 200 
Patates 1500 
Pekmez 50 
Beyaz peynir 500 
Kaşar peyniri 20 
Pirinç 700 
Prinç unu (torba) 30 
Reçel 150 
Beyaz sabun SOO 
Yeıil aabun SOO 
Sadeyag 900 
Salça 150 
Sarmısak 30 
Sirke 200 
Soğan 700 
Şehriye 15 
Şeker ( Toz ) 1000 
Tahin helvası 150 
Tarçın 1 
Tereyağı 200 
Tuz 250 
Un (böreklik,tatlılık) 600 
Çekirdekli üzüm 200 
Çekirdeksiz üzüm 200 
Yumurta « « 12000 
Yenibahar 1 
Zeytin tanesi 300 
Zeyti yatı 400 

100 3 00 
150 45 00 
200 30 00 
30 4 50 
22 66 00 

100 100 00 
130 6 50 

1000 80 ()() 
45 22 50 
18 18 00 
18 108 00 

150 45 00 
25 50 -00 
40 16 00 
35 28 00 

150 4 50 
500 5 00 
70 70 00 
35 35 
30 1 50 

7 140 00 
so 150 00 
25 50 00 
50 1 50 
20 40 00 
10 150 00 
25 12 50 
80 400 00 

120 24 00 
45 315 00 
45 13 50 
50 75 00 
60 300 00 
50 150 00 

14S 1305 00 
30 45 00 
50 15 00 
15 30 00 
10 70 00 
55 8 25 
48 480 00 
7S 112 50 

350 3 50 
160 320 00 

7 17 50 
( Fiyat verilmemiştir ) 

25 50 00 
50 100 00 
3 360 00 

300 3 00 
45 135 00 

100 400 00 

5980 10 
11~15~20~25 1223 
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'.-------------------·-------TÜRK musikisinin flC' TÜRK şarkılarının en nefis 
NAGMELERINI 

BU AKŞAM =y AZLIK SİNEMA'DA::::: 
Göreceksiniz 

Mevsimin en güzel ve en fevkalade filmi dünya efsanelerine 
karışan 1001 gece masalından filme çekilen ve en büyük şark filmi olan. 

~ BİR 
'• 

LI~ A Türke Gönül Verdim 
·------------------......;~ Türk sazı ile özenilen". Türkmusikisiyle güzelleşen .. en ırüzel tOrk 

şarkılariyle süslenen büyük bir şark filmi 

Hatay Oefterdarltğından : 
1 • Kırıkhan kaza.sına bağlı Gölbaşı ve Karasu nehirleriyle 

~ırsız pınarı gölü ( Karsu nehrinin Reyhaniy~ şöseıi üzerindc
kı d~mirköprünün alt kısmı ) nan üç senelik balık avlamak ve 
.saydıye resmi iltizama verilecektir. • 

2 • Senelik muhammen kiymet 8000 sekiz bin üç seneliii 
24000 yirmi dört bin liradır. 

3 · Şartname Kırıkhan malmüdürlüj-ündedir. Arzu edenler 
oradan öğrenirler. 

4 • İltizam açık artırma ile 24·9·841 çarşamba günü saat 
10.30 da Kırıkhan malmüdürlüğü odasında müteşekkil komis
yonda yapılacaktır. 

5 • Muvakkat teminat yüzde 7.5 hesabiyle 1800 bin sekiz 
yüz liradır. 

6 • Y ~karı.da yazılı artırma günü ihale saatından bir saat • 
evvel tahplerın depozit akçalarmı Malsandığına yatırarak 
muayyen saatta makbuzlarmı komisyona ibraz etmeleri illn 
olunur. 7-11-14-18 1210 

ASRrl SINIMA ~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Suvara 
9,15 

Jeanette Macdonald-Nelson Eddiy 
Şahane bir aşk • ruhneoaz musiki oe güzellik 

şalıe•erinde gine buluştular 

Ay Doğarken 
.., 

ilaveten : Renkli Miki Mavus 

i B A 
IBA - 1-

IBA - 2-

Mükemmel bir Leke ilacıdır 

Madeni eşyayı parlatır 
C.H.P. Seyhan vilayet 
idare heyeti reisli
ğinden: 

Alman- Rus harbi 
12ci haftasında 
/Baıtara/ı üçüncüde) 
Söylendij'ine göre, Voroşilof'. 

un elindeki kuvet1er otuz beş fır· 1 B A - 3 . Tahta kurularını derhal öl-
kaya balii olmakt':dır. Bundan baş. 

8/9/941 Pazartesi günü 
pazarlıkla ihalesi yapılacak 
olan Parti ve Halkevinin kon· 
ferans salonundaki noksan 
inşaatla sahne tesisatına talip 
çıkmadığından 11/9/941 per
şenbe günü saat 18 de pazar: 
lakla ihale edileceği ilin olu· 
nur. 10-11 1220 

adana askerlik dai
resi satınalma kom
siyonundanı 

1- Adanadaki birlik ve 
müeueıelerin aylık ihtiycı 
olan 20 ton ıığır eti muka· 
veleye bağlanacaktır. 

ihalesi 27 /9/041 cumarteıi 
günil saat 11 de açık ekıilt
me ile yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 5600 
lira ve ilk te'minatı 840 lira
dır. 

3- İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte müracaatları 
ilan olunur. 

ka Voroşilof, ıehrın Dç milyona dÜrÜr. 
varan nüfusunu da Leningrad'ı mü· 
dafaaya divet etmiştir. Bizzat Ma· Tarifi şişeler Üzerinde yazar. 
reşal'ın ifadesine göre, Leningrat 
sehri ev ev ve sokak ıokak mü- 1 Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 
dafaa ediiecektir. Eğer hakikaten No. 99 1167 
harekat bu yolda inkişaf eder, ya· ._ _____________________ ... 

ni almanlar şehri hücumla almıya -
teşebbüs ederlerse Leningrat, ta· 
ribin eo kanlı muharebesine sahne 
olabilir. 

..................................... 
Adana Doğumevi Battablbl 

Son &'•len haberlere röre, Le 
ninrrad'an çember içine alınması 
tamamlanauş tır . 

Şimalden Finlandiyalılar, Fin 
körfezinden Ladoga gölünün ke· 
narlarına kadar Kareli berzahını 
tatmaktadırlar. 

Cenaptan da Almanlar, rene 
Fin körfezinden Ladoga rölünün 
kenarına kadar uzanan hattı ita-al 
etmişlerdir. 

Şu halde oehrin karadan mu· 
vualaıı keailmif bulunuyor. De· 
nizdea ve Ladoga ~ölü üzerinden 
ft in edilecek muvasalanın büyük 
-=~ kıymeti olamaz. 

Çünkü bütün Fin körfezi sa
hilleri almanlann ve Finlandiyalı

ların ellerinde bulanmakta olduğu 
ribi Ladoıa rölil sabillerinin bü· 
y6k bir luaaa da Fi~ın 

Dr. ·Süleyman 
Kuntalp 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 

Bununla beraber, Leninrrat 
dünyanın en iyi tahkim edilmiı 
şehridir. 

Fakat üç milyon nüfosiyle ve 
yarım milyon da askerle eski 
ruı payıtahtının uzun bir muhata
raya m~kavemet edebileceti de 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. N91riyat Müdiirü : Avakat 

Rifat YAVEROOLU 
Buıldıtı yer ı [ BUGON ] 

Matbaam- Adua 


