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1 Şahenşah 1 

BUtU Mebusları sa
rayına davet etti 

Tahran, 15 [a. a.J - Şahen

şab bütün Mebusları yarın öğleden 

sonra sarayda toplanmağa davet 

etmiştir. 

• 
r 
Korsan zırhlı 

Alman cep kruvazörü Graf Fon Şpe· 

nin son günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman. Pek yakında « Buırün » ıü· 

tunlarında 

• 

Almanya ve 
Okrayna 

1 Rusgada hareket yapan Alman askeeleri yürüyüş halinde 1 

Tahran, 15 [a. a.) - 241 er

kekten mürekk•p diğer bir Alman 

grupu Tahrandan bu sabah trenle 

hareket etmiştir. Bunlardan 22 si 

lngilizlere, 21 i de Ruslara teslim 

edilecektir. 

Yazan : i::AVIT ORAL 
ıs - Ankara 

Çernikolio Sovyetler tarafından 

tahliyesi Alman kuvvetlerinin 
cenubda yeniden tazyıkı artırdık
larını göstermektedir. Bundan an
laşılıyor ki artık Okraynanın 514 
bin nüfuslu en büyük şehri Kiyef 
de Alman tehdidi altına girmiş 
demektir. 

Şu halde Almanlar Kiyefi ve 
417 bin nüfusu olan Harkofu da 
zabtettikleri takdirde bütün Ok
raynayı almış olacaklardır. Bu su
retle Almanya yüzde dokuzu Rus 
ve mütebakisi Okraynalı ve diğer 
milletlerden müteşekkil olan elli 
iki milyonluk bir sahanın işgal ve 
iıtililsını tamamlamış bulunacaktır. 

Fakat şu ciheti göz Önünde 
tutmak icap ederk ki Okraynanın 

zabtı yalnız alelade bir arazi ı..a · 
zancı ve kesif bir nüfusa hakimiyet 
etmek demek değildir. Okrayna 
ile Almanlar dünyanın en mahsul
dar ve her bakımdan en verimli 
bir arazi parçasını ele geçirmiş 
oluyorlar ki bu futuhatın ifade ~t · 
tiği mina çok büyük olsa gerektır. 
Okraynanın ehemmiyeti ve bu mın· 
takanın Almanyaya temin edeceği 
iıtifade1eri tebarüz ettirmek için 
evveli şu istatistikleri nazarı dik
kata alalım. 

Sphere adındaki logiliz mec
muasında Okrayna hakkında şöyle 
bir istatistike tesadüf ettik. Bu 
mecmuaya nazaran Okrayna senevi 

10,800,000 ton buğday, ı9 milyon 
ton patates,.60 milyon ton kömür, 13 
milyon 800 bin ton demir, 1 mil
yon 500 bin ton petrol, 6 milyon 
pik demiri, 5 milyon 300 bin çelik, 
1 milyon 100 bin manganez istih
sal etmektedir. Keza Okraynanın 
teker istihsalı dünya şeker İstihsa· 
li.tının dörtte biri ve elektrik İs· 
tit.salitı da dünyanın beşte biri 
nisbeitndedir. 

Şimdi tekniği, teşkilatı, endüs
trisi ve ziraatciliği mükemmel o
lan Alman milletinin bu kadar 
zengin bir sahaya tesahüp ettiğini 
göz önüne getirelim. 

Hiç şüphe yoktur ki Sovyet 
teknigi ve teşkilatcılığı ile Alman 
tekniği ve teşkilatcılığı hiç bir 
zaman mukayese edilemez. Evet 
Sovyetlerde de sanayi ve bilgi son 
zamanlarda hayli ve imrenecek bir 
surette terakkiler kaydetmiştir. Bu 
bir realitedir. Ve buna bu gün 
Kızıl ordunun modern harp techi
zatiyle bizzat şahit olmuş bulnu
yoruz, 

Ancak bu ter~kki de Sovyet
leri Almanlarla mukayese etmeğe 
kafi gelemez. Kabul etmek lazım· 
dır ki arada büyük bir fark mev

cuttur. O halde Okrayna Sovyet· 
)erin elinde bu muazzam istihsa· 
)itiyle dünyanın çok zenğin bir 
iıtibsal sabası olursa, bir de bu 
mıntakanm yarıo Alman teknisi
yenlerioin, Alman ziraatcılarının 
elinde her çeşit istihsalatının kat 
kat artacağını tahmin etmek ırüç
müdür? 

işte o zaman ne olacaktır? 
Böyleli•ie Almanya mukavemetini 
artıracacak, Avrupayı açlıktan 
kurtaracak ve Rus harekatını da 
bitirecek olursa dünden daha kuv
vetli olarak ortaya çıkmıyacak mı· 
dır? Vakıa Almanyanın şerk sefe
rinde gerek insan ve gerekse 
malzeme bakımından zayiatı az 
olmamıştır. Fakat bu zayiat umumi 
harbin rakamlariyle nisbet edildiği 
takdirde Almaııya gibi nüfusu mü· 
tekisif ve sanayii geniş bir memle
ket için izam edilecek bir haddi 
henüz bulmamıştır. 

Demek oluyor ki Alamnaya 
bu insan zayiatını da malzeme 
ka~bıoı da Okraynayı almakla faz. 
lasıyle temin edecektir. Çünkü 
Alman. teşkilatcılığı Okraynada 
kısa bır zamanda her türlü mad
denin iıtihsalltını tezyit etmeğe 
muvaffak olaca;ı ıribi bu elli iki 

Kırım'a -
karşı 

harekat -Kuvvetli Alman hafla 
filoları Kırım berza• 
hındaki Rus istihkam
larına şiddetle hücum 
ettiler 

Leningrad önün-
de korkunç mu
harebeler oluyor 

Berlin 15 ( a.a. ) - Alman 
orduları tebliği: 
Şarkta cerayan eden büyük taarru· 
zi harekatta terakkiler kaydedil
mektedir Bu yeni usüllere göre 
tanzim edilmiş kaleler etrafında 
cerayan eden şiddetli muharebeler 
neticesinde, Leningradın muhasara, 
11 daha dar bir şekle sokulmuştur 
Ağır tankların muzaharetile yapı· 
lan mukabil hücumlar tardedilmiştir. 

Moskova ıs ( a.a. } - Sov
yet istihbarat servistinin bu sabah 
ki tebliği: 

Dün gece kıtalarımız bütün 
cephe boyunca düşmanla carpıŞ· 
mağ'a devam etmişlerdir. 11·12 ey· 
lul geceai iki Alman alayı bozju
na uğratılmıştır. 456 ıncı Alman 
alayı cüzütamlarının yüzde sekse· 
nini kaybetmiştir. 

Londra ıs (a.a) - itimat edi 
lir bir menbadan öğrenildiğine gö 
re lngiliz hava kuvvetlerine men· 
sup bir teşekkül Sovyetler birliği· 
ne gelmitir. . 

( Diğer haberler üçünçü sahı· 
femizdedir. ) 

Yeni Zellanda 
baş vekili 

lnglltere ve Amerika· 
ya yaptığı seyahatin· 
den memleketine döndU 

Orkland ıs a.a. - Yeni Zel

landa ba,vekili F eedes lngiltere ve 

Birleşik Amerika ya yaptığı seyaha
tinden dönmüştür. Başvekil gaze
tecilere demişdirki: 

.. Atlantik muharebesini kazan· 
maktayız. Ruzvelt ile pasifik va· 
ziyeti hakkında en küçük teferru· 
atına kadar görüştüm. 

Amerika Japon müzakereleri 
henüz nazik bir safhadadır. Bu mü
zokerelerin muvaffakiyetle neticele. 
nip neticelenmeyeceğini söylemek 
mümkün değildir. Bir yatışdırma 
siyaseti takibinden içtinap edece. 

giz. • k. k 
Japony anın bu emrıva ıı a· 

bul edeceği ümid olunur.,. 

Moskovaya gidecek o· 
lan amerikan heyeti 

Londrada 
Londra 15 (a.a) Moıkovaya 

gidecek olan Amerikan heyetinin 
bazı azaları vaşinktondaki sovyet
ler birliği büyük elçisi umanski 
ile birlikte dün akşam tayyareyle 
Londraya muvasali.t etmiştir. 

milyondan askeri ve iş sahasında 
da kendisine yardımcı olabilecek 
çok mikdarda eleman temin ede· 
bilecektir. 

işte bu istatistikler ve bu mü· 
lihaza ile Alnanyanın şark seferinin 
bir macera olmadığı ve iyi düşü
nülerek iyi hesap edilerek teşeb· 
büs edilmiş olduğunu kolaylıkla 
anlamak mümkündür. Belki tarihte 
misli gürülmeyen bir surette mu
azzam bir muharebeye sebebiyet 
veren bu işi başarmak Almanya 
için az zararlı olmıyacaktır. Fakat 
muvaffak olduğu takdirde de bu 
sahaların Almanyaya kazandıracağ-ı 
şeyleri kUçOk e-örmemek lhımdır. 

Zelzele 
tahribatı 
Ercis kazasında 4 o 
köy tamamen yıkıldı· 
Ankara 15 ( a. a. ) - Van - ·1· l · · d k' 1 1 h k 

k d 1 l~ ve agrı vı ayet erımız e ı ze ze e a · 
10 a en son a ınan ma umat şudur: 

1 - Erciş kazası dahili d 40 k" . . _ _ n e oy tamamen yıkılmıştır. Şımdıye 

kaılar 192 olu'. 22.1 yaralı tesbit edilmiştir. Yaraları hafif olanlar ma· 
hallinde tedavı _e~~lm:ktedir. 21 ağır yaralı Vana nakil edilmi tir. Ôlü· 
ler tamamen gomulmuş enkaz altında ceset bırakılıoamıştır. ş 

2 ":"" Patnos k~zasında ha•arat ve 7ayiat ehemmiyetsizdir. Kaza 
mer.kez:nd~ ve. nahıye merkezlerinde 7 ev kısmem yıkılmıştır. Develi 
nahıyes~ koy.lerınde _21 ev, Sarı sn nahiyesinde 10 ev kısmen yıkılmıştır. 
Kaza koylerınde 2 olü 4 yaralı vardır. 

3 - Kızıl ay tarafından kazazedeler içün 580 çadır, 600 kat ça
maşır, 300 takım elbise, 300 çift ayakkabı gönderilmiş ve mahallen 
mümküm olan yiyecek yardımı yapılmıştır. Kızılay ayrıca felaketzede
lerin ihtiyacına sarledi\mek üzere kili para göndermiş, ayrıca Diyarı· 
bakır halk ı tarafından 1000, Van balkı taralındam 1000 Bitlis balkı 
taralınclan 3SO liralık yardım. y .. pılmışlır. 

4 - Bir Kızılay müfettişi mahalline izam edilmiş. Vandan, Ağrı· 
dan ve Muştan Operator, hekim ve sıhhat memuru zelzele mıntakası
na giderek sıhhı ve tıbbı yardımlarda bulunmuştur. 

5 - Mahallinden ırösteril~cek luzuma göre yapılacak diğer yar
dımlar ve halkın kış gelmeden evvel iskanı içün icabeden tedbirler 
alınmaktadır. 

Ağrı 15 ( a. a. ) - Ağrıda bu ırece saat 22 de gayet hafif ve 
saat 4 de oldukca şiddetli bir yer sarsıntısı olmuştur. 

Hiç bir zayiat yoktur. Erciş ve Patnos<İa arasır4 sartıntılar olmak
tadır. 

inkara atış müsabaka
larında Adana altıncı 

eylülün ı3 ve 14 üncü ~ünl~· 
ri 25 bölgeden giden mümessıllerın 
iştirakile Ankara poligonund.~ atış 
muıabakaları yapılmıştır. Musaba· 

kalar pek zevkli ve heyec.a~lı . ?!: 
muş, birinciliği Edirne, ıkıncılıgı 
Balıkesir, üçündulüğü Trab~~~? 
d• d" "\" • - Ankara beşincılıgı or ııocu ugu t k 
Samsun ve altıncılığı Seyban •· 
zanmıştır. 

Adana Demir spor • ma
lotga mensucat maçı . 

gırdap, ~üz metre. sırt üstü yarı. 
şında yıne lsmaıl girdap 200 
metre serbeste Dündar 'bilin 

2~0 metre. kurbağalamada Neş:; 
T~_rkmene~ı! 400 metre serbeste 
Dundar Bılına birinc'ı 1 . l d' ge mış er ır. 

Bot Y~~ışlarıoda Mennan Çin· 
yaşalyan bırınci, Dündar ikinci ol· 
muş ardır. ,--

Askeri Vaziyet 

/randa, modern silahlarla mücehhez kürt çetelerinin 
bir isyanı haber veriliyor. Hadise etrafındaki telgraf

lar üçüncü sahifemizdedir. Resim Tahran'dan bir 
manzarayı tesbit ediyor. 

B. M. Meclisi dün toplandı 
Aan1<ara, lS (a.a.) - Büyük 

Millet Meclisi tatil devresinden 
ıonra bugün saat 13 te Şemseddin 
Günaltayın başkanlığında toplan
tılarına başlamıştır. Celse açılır 
açılmaz, Doktor Saim Özelin ve· 
falını bildiren Başvekilet tezke
resi okunmuş ve hatırasınahürme· 
ten bir dakika sükOt edilmiştir. 

Bundan sonra ruznameye ge-

Amerika 
donanması 

emir aldı .............. __ _ 
Bütün korsan ge
mileri batırılacak 
veya zaptolunacak 

Vaşington, 15 (a.a.) - Ame· 
rika bahriya nazırı Albay Knoks, 
~meri~~.n . Lejyonu kongresinde 
ıoyledıgı bır nutukta ezcümle şöy
le demiştir: 

« - Amerika kıtasiyle lzlandaya 
mücavir sular arasında kiralama 
ve "d·· o unç verma kanunu mucibince 
sevkedilen hamuleleri hamil olarak 
sefer edecek bütün vapurlar yarın· 
dan itibaren Amerikan donanması 
tarafından himaye edilecektir.» 

Albay Knoks, Amerikan do
nanmasına, tesadüf edilecek mib· 
vere ait. gerek deniz üstü ve ge· 
rek denız altı bütün korsan ge
milerinin zabtı veya batırılma11 
için kati emir verildiğini beyan 
etmiştir. 

çilmit ve bazı devletlerle münakit 
mukaveleler ve taati olunan no· 
talar hakkındaki kanun layiları 
müzakere edilmiştir. Meclisin yine 
bugünkü toplantısıoda, Üsküdar 
tramvay şirketindeki evkaf hisse· 
sinin lstanbul belediyesine devri 
hakkındaki kanun layibası da kabul 
olunmuş, ve çarşambaya toplanıl
mak ÜZf're içtimaa son verilmiştir. 

Milli 
Piyango 

DUn ikinci çekilit lzmlr 
fuarında yapıldı 

Milli piyangonun 7 inci tertip 
ıkinci çekilişi dün lzmir fuarında 
yapıldı. Kazanan numı raları bildi· 
riyoruz. 

25 bin lira kazanan 
106842 

10,000 Lira kazananlar 
154117' ?.69654, 324971 

SOOOLira kazananlar 
204610, 238355, 290233, 294555 

295880 
2000, 1000 lira kazananlar 

Son dört rakamı 2786 olan bi 
Jetler iki.şerbin, son dört rakamı 
2001, 7192 olan biletler biner lir• 
alacaklardır. 

Diğer ikramiyeler 
Son dört rakamı 1118, 6138 

794S olan biletle beşer yüz lira; 
son üç rakamı 740 ve 918 olan 
biletler yüzer lira; Son üçrakam 
065, 603, 634 olan biletler ellişer 
lira; son iki rakamı 82 olan biletler 
onar lira; Son iki rakkamı 2 ve 7 

olan biletler üçer lira kazanmışlardır. 

Adana demir spor ırençlık 
kulübü ile Malatya mensucat genç· 
lik kulübü birinci futbol takımd 

Ad a sta • ları arasında bu pazar an 
yomunda yapılmış olan maç bçok 
güzel olmuş ve- 3 - 3 bera ere 
bitmiştir. 

Napolyon ve Hitler 
Maçı bay Abdi Ataıııer güzel 

idare etmiştir. 

lzmir yüzme müsabakala· 
rında Muharrem gine 

Türkiye ikincisi 
lzmirde yapılmakta olan fuar 

yuzme musabakaları devam et· 
mektedir böle-emiz yüzücülerinden 
Muharrem gülerkin 200 metre ku• 
rbağalama yarışında yine Türkiye 
ikincisi olmuştur. 

Pazar günkü yüzme 
yarışları 

Beden terbiyesi gençlik kulü
bü ikinci takımı arasında gazar 
günü yüzme havuzunda müsabaka
lar yapılmıştır. 

Yüz metre serbeste lsmail 

Havaların sıcaklığından 
pamuk mahsulU fayda 

gör d U 
Son günlerde havaların sıcak 

gitmesi pamuk mahsulüm~ze çok 
faydalı olmuştur. 

Alikadarların verdiği maluma· 
ta ıöre, bu •sıcak.tan ıonra arbk 
tarlalardan bütUn mahıulil<t toplan 
m111 kabil olacaktır. 

~·ırı ı .. bit •dil-

Şimdiki Almanyanın, eski Fransız hata
larına düşmemeğe çalıştığı görülüyor 

Bn gün Napolyonun Mo&ko- mecbur etmek için Rusyayı tazyi- de Rus harbine başlamadan bemen 
vaya girdiği günün 129 uncu yıl· ka karar verdi. O, zannetmişti ki hemen ayni durumda buluouyorda. 
dönümüdür• Bu vak'a, şüphe yok Rusya tazyiki görünce boyun eğe- Napolyon Rusyayı ittifakına alına• 
19 uncu asrın en büyük hadisesi cektir. Halbuki, böyle olmadı ve dığı için Rus tehlikesinden knrtal· 
olmakla beraber Napolyon zafer- nihayet Napolyonun biç istemedi- mak üzere ona taarrnz ettiği gibi 
lerinio bir şahikası idi. Fakat Na· ği harbin başlaması zaruri oldu. Hitler de hemen hemen ayni ıebeb 
polyonun barb talihi, Moskovanın Çünkü Napolyon, Rusyayı ittifa. lerle ayni şeyi yapmıştı. 
meşhur Kremlin sarayına girip kına alamadığı takdirde Rusya ge- Filvaki Napolyon, o zaman da· 
yerleşmeden çok y AZ2.:@:.INJ hi doğu Prus· 

zaman evvel Is-~ 1 ya ile Rusya 
panya seferinde E k/ •c /H E • E k •1 f arasındaki bu-
dönmeğe başla. me l enera . mır r ı e duduteşkileden 
mış ve Moskova seferinde daha iyi ne en müşkül zamanında ona ta· Niyemen nehrini 24 haziran 

181 ~ do 
belirmişti. arruz edecekti. geçmişti. Alman orduları da ayn'.1; 

Napolyonun, Rusya Çarı ikin
ci Aleksandrla ittifakı 1812 de bo-
zulmllftu. Çünkü, memleketini ln
gilterenin doğrudan doğruya teh· 
didi altında görmüyen Çar bu bü· 
yük deniz: devletinin aleyhinde Na
polyon koali•yonuna girmek iste
meıİıi~ti. Napolyon i'enç Çarı lngll· 
tereye kartı kendiıi ile hareket• 

dudu sadece iki gün evvel yanı 
Bu cihetle Napolyonun Rus- haziran 1941 de aşmış bulunu1 yor1~~~-

yaya harb açmasiyle Hitlerin Rus· dı. Ancak Napolyon Smo ens1~ ı ya ıeferino karar vermeleri arasın· l7 .. t ta a a 54 gün sonra yani aguı oı -
da, gerek ıebepler ve gerek mev· l b ı 16 bildiği halde Alman ar urasın t 
zu ve vaziyet dolayısile büyük ben temmuzda yani 24 ıründe ıapte • 
zerlikler vardır. Napnlyon o zaman 

b b A b' 
mişlerdi. , 

iltiln orta ve atı vrupaya • Yani hududdan Smolenık • k•• 
kim olmuştu. Hasım olarak karş111n (/. . ı 
da yalnız fngilter• kalmıttı. Hitler ( Dttoamı üçllnç/1 ., 

den V• dojıJJan "•virıniı 
1.,-d,r .. 
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gız 
Denizaltılarda hayat 

Bu gemilerde ekmek 
gerine peksimet yenir; tat· 
lı su azlığı mürettebatı 
traş olmaktan meneder; 
yatma yerleri çok dar ve 

sıkışıktır. 

Denizlerde ve bilhassa At· 
lantikte esrarengiz bir 

tarzda dolaşan denizaltı gemilerin
de geçen baytın heyecanlı ve merak 
uyandırıcı olduğu şüphesizdir. Bu 
hayatı kısaca anlatalım: 

ÜJSünde harp hazırlığını ik
mal eden bir denizaltı gemisi cep 
heye gitmek üzere limanı terke
derken önünde mayın tarayıcılar 

ve torpidolar seyrederek düşma· 

nın gizlice attığı mayınları ve pu
su kuran denizaltı gemilerini ber
taraf ederler, Denizaltı ğemisine 
cephede muayyen bir harekat sa
hası verilir. Harekat 'planına göre 
bu sahaya gitmek için denizaltı 
geıni inin su altından seyretmesi 
lazım gelmez. Görünürde düşm•n 
olmadığı takdirde su üstü seyrile 
ve iktisadi süratle yoluna devam 
eder. 

Mürettebatın yarısı vazife ba
şında bulun•ır, yarısı istirahat eder. 
Maamalıh denizaltı gemisi her an 
dalmıya haz.rdır. 

Atlantik seferine çıkan Alman 
denizaltı gemileri ya Norveç sahi
linden yahut İşgal altındaki Fran• 
u limanlarından denize açılırl•r. 
Bunlardan bazılarının harekat sa
han üsse yakın bazılarının i1e 

uzaktır. 

Meseli Fransanın Lorian lima 
nınd•n • lrlrnda adasınm garbine 
giJecek bır ı!enizaltı gemisi en az 
üç gün Uç gece devamlı seyreder. 
Her cıöı t aaatta bir vardiyalar de
ğişir. Har~kat ••hasına yaklaştık
ça telsiz ve dinleme cihazları ba
şındakiler ve köprü üstündeki göz· 
cüler etrafı göıetlemeğe ve dinle
meğe fevkalade ehemmiyet verir· 
ler. Makinistler motörleri v~ tu
lumbaları, elektrikçiler tekmil elek
trik tesisatını, akümülatörleri ve 
cayro pusulaları dikkatle kontrol 
ve muayene ederler. Topçu ve 
torpidocular &ilahlarının kusursuz 
i4ler bir halde olmasına itina gös
terirler. Esasen bu işler mürettebo 
tın günlük bakım, tutum vazifele-

ridir. 
Seyir gediklisi her dört saatte 

bir harita üıerine geminin bulun -
duğu mevkii hesaplıyarak koyar. 
Gemi kumandanı daha harekat sa
hasına gelmeıden evvel mürette· 
batın maneviyatını sağlam tutmak 
ve harp iştiyakını tahrik etmek 
ıçın birkaç defa dalış yapar. 
Bu dalışlardan asgari birisi aliirm 

tarzında olur. 

Cigara içmek yasak 1 
Denizaltı gemisine verılen hare · 

kit 1ahası ekseriya düşman 

n•kliyat yolları nzeriodedir. Bu sa
haya giren denizaltı ıremisi her· 
şeyden evvel gürültü dinlenme işi
ne itina eder. Çünkü gözcülerin 
bulunduğu yer nisbeten alçak ol
duğundan rüiyet Hhaıı mahdut ur. 

Dinleme cihazları çok has•as 
olduğu cihetle rüiyet sahası dışında
ki düşman gemilerinin mevcudiyetini 
bu cihazla haber almak mümkün
dür. Vardiyada ve istirahat halinde 
bulunan mürettebat her an tetikte 
dorur. Hava müsaid ise rasatçı var· 
diya iziolo güverteye çıkabilir. De
niz fırtınalı ise telmenin dar böc
relerinde kalmak mecburiyetinde
dirler. Bu vaziyet cigara tiryaki· 
!erine büyük bir azap ve eziyettir. 
Çünkü; tekne içinde cigara içmek 
hem teneffüs havasını ifsad etmesi" 
hem de ateşin akümülatörlerden 
intişar eden gazat için tehlikeli 
olması sebebile yasaktır. Bu yüz
den tiryakiler tütün çiğnemek iti
yadın&· kapılırlar; 

Sıı üstünde düş_man gözetleyen 
denizaltı gemisi, Atlantiğin cesim 
dalgaları üstünde adeta bir ceviz 
kabuğu mesabesindedir. Sallantı-
dan tekne içinde, değil dolaşmak 
ayak ta bile durabilmek güçtür. 
H 'le ratıb gazatla mahlü makine 
dairesinde çalışmak çok müşkül-
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enıza 

ve yıkanmak meselelerinde de ı 

mevcuttur. Cephede asgari bir ay 
kalacak bir denizaltı gemisi her ne 
kadar iaşe 1>tiyacı için komanya· 
sını almış ise de bunların ekıerisi 
konserve ve kuru yiyeceklerden 
ibarettir. Elektirikten iktis•d için 
her zaman yemek pişirmekten ic
tinap edilir. Ekmek yerine peksi
simet yenir. Mevcut su bütün se
fer müddetince yıkanmak şöyle 
dursan b>Zen içmeğe bile kifayet 

etmez. 
Açık denizde giinlerce suren 

çalkanma ve yalpalarla sarnıçtaki 
içme auyu bulanır ; süzmeden içil· 
mez. Tatlı su azlııfı mürettebatı 
traş olmaktan bile meneder. Bu 
ıebepten seferde denizaltıcıların 
sakal koyuvermeleri adet olmuştur 

TeneffUs gUçlUgü 
Mürettebatın yatma yerleri çok 

dar ve sıkışıktır. Subaylar 
kendilerine mahsus darac ık bölme· 
lerde raf gibi ranzalarda yatarlar 
Erbaş ve erler üstüste asılmış 
portatif ranze ve hamaklarda kıv• 
rılırlar. Mürettebat her an silah 
başına ~oşmak mecburiyetinde ol
duğund•n elbise ve çizme ile yat
maktan başka çare bulamaz. De 
nizli havalarda her taraf sımsıkı 
kapanmış oldugundan tekne içinde 
sentenye biriken yağlı sular, motör 
ve akümülatörlerden sızan gazat 
havayı tahammül edilmiyecek hale 
sokar. Buna mürettebatın nefesin
den çıkan hamızı karbon da . inzi
mam ederek teneffüs güçleşir: 
Havayı kısmen tebdil eden vanti
lasyon makinesi elektrik sarfiya
tından içtinap için günde ancak 
iki dda iş\ tilir. Gemi dolmış va
ziyette ise hamızı karbonu topla
yan clhaz çal tırıhr ve havada 
eksilen müvellidülhumuza yerine 

tüblerden seni müvellidülhumuza 
havaya karıştırılır. 

Hücumdan sonra 
derinliklerine 

denizin 
kaçış 

Deniz üstünde av bekleyen 
denizaltı gemisi ufukta du

man gorur görmez dalar, Artık 
denizaltı gemisi havayi nesimi ile 
alakasını kesmiş derinlikler alemine 
ırirmiştir. Bu esnada su üstünü 
kumandan preskobla gözetle-ıfe 
başlar. Mürettebat kumandanın 
verdiği emirleri can kulağiyle din
ler ve icabeden faaliyeti yaparken 
makine ve dümenlerin hh yavaş 
kah hızlı hareketleri ve torpıl da
irelerine telefon ve müşirlerle ve· 
rilon kumandalar düşmana hücu
mun başladıiını gösterir. Hücum 
esnasında mümkün olduğu kadar 
gürültüsüz seyretmek lazımdır. 
Arasıra preskob haydrolikinin ve 

1 r 
-

cayro pusulasının vızıltısı duyulur 
Torpiller kovanlara evvelden sü 
rülmüştür. Atış hazır! ğı bır kaç 
daitikıılık kısa bir müdd tte ta 
mamlantr. 

Preskobtan baKan kumHdan 
nişanını aldığı anda eleı..tirik duğ 

mesine basarak düşmana torpili 
atar. Torpil' atıldığı teknede ufak 
bir sarsıntıcı n hissedilir. Derhal 
deri.o sulara dogru KBçıhr. Bu an 
denızaltı gemisi için en te':ılikeli 
bir ındır. Herkeste as p gerilmiş, 
gözler derinliği gosteren mancmet
rrnin ibresı 1e dıl< iştır. Duşman 
ı vcıları etrafa sıı bc.:nbası y ğdır· 
maya b , 1 rlar. B ıyuk lQmbaıarın 
patlaması tekıey sarsar. Bazen E 
lektrik la'llbalarını sondürtir. Bu sı· 
rada düşman gemisine isabet eden 
t rpil n ınf lakı da duyulur. Bir 
müddet derin sularda ( 50 metro 
den aşağılarda ) gidilir ve avcıla
rın takibi kesildikten ve o sahada 
dlişm•ndan eser kalmadığına hük
medildikt n soor su üstüne çıkı

lır. B ıen sıı altında atlerce ve 
hatta büt" bir günG~z kalınır ve 
ğece kar lığı beklenir. Deniz üs
tüne çıkılınca mürettebatta ilk is
tek ciırara içmek ir. Mürettebat 
sıra ile gü~ert ye çıkarak pipo ve 
r.ıgaralarını •üttürürler. Batır•lan 

düşman gemisı mürettebatının de 
nizden toplanıp alınması denizaltı 
ıremisinde yeraiz!' ten mı..:nkün de 
ğildir Bunlar c n kurtaran sandal 
!arına binmişlerae sıkı hir araştır 

mayı müteakip sandal sahile doğra 
bir müddet yedekte çekilir ve bi· 
!ibare mukadderatına terkedılir • 

Denizaltılarının 

kış saf erleri 

D enıultı gemilerinin kı1 sefer 
1-ri d hn büyük mü ı<il'"t 

arzedo1'". B lhasa ,1t11 l de l:ı.16,.lude 

sür kli ) gan k r an ve um 

süren soğuktan tele eyı k im uz 

tabaksı kaplar Bu yüzden menf z 
!er ancak pürmüzle ısılıluak açı· 
lır. Tekneyi Örten buz( rı kırmadan 
dalmak bazen mDınkün olmaz. 

Tabiatın bin t: lü güçlükleri· 
ne ve düşman takibatnn maruz 
kalarak her an ölüm ile karşılaşan 
denizaltıcıların çok sağlam büntelı 
olması şartı r. Diğer taraftan mü· 
rettobatın iyi yet,şmiş olması ve 
samimi bır hava içı de mütekabit 
itimat' çalışması muvalfakıyeıin 
başlıca iimilidir. lstirah•t zamanla• 
rında müıik ve eğlenceli oyunlar 
tertibi ıefer l:'ıjşkiliıtı içicde ruhu 
ve asabı te~ ıne yardım eder. Sefer 
müddetini bıtiıerek lımana dônen 
denizaltıcılar da başlarınd.n geçen 
macerayı tekrar! mak arzusu çok 
geçmeden uyanır. Hatta denebi,ir· 
ki bir aylıK sefer mezahimı lim n
da bir günde unutulur Gemi ba
vuzlanarak ve mnkıneleri elden ge-

<e!! arık bir vakit bilgi aliıme
iii;;/} tiydi; bir vakit irtica bay
rağı oldu. 

Zaman geldı, geçti; ayni 
sarığı şimdi de zarafet abidesi 

h~li~de bayanlarımızın başında i 
g'oruyoruz. 

Sarık ve bayan!.. Bu, sar-

} 

mısalda çoban lavantasının yan- i 
yana geimesine benzerse de bu
~Qn realite halinde gözlerimizin 

~ 
onünde duruyor. Demek ki Ara- ~ 
bın «Ezzıddan lii yeçtemian» 
kaziyesi de suya düştü. Artık 

~ 
gil 1ün birinde üç kilo armutla l 
beş kilo trigi ve yirmi yedi sa-
l !alığı bir arada cemederlerse 
şaşmamalıyız; zira bu işi de mut· 
laka bayanlar becereceklerdir. 

BPn, süslenmeği kadının bir 
numaralı hakkı olarak tanıyan· 
lardanım. Kadın 1aten süslene
cektir; çünkü' ıüslenmese kadın 

~ 
olmaz. Ancak bu süslenişin bir 
num r lı şartı da «gusto» dur. 
Gustosu boıuk kadın, erkek 
gözüyle, gülünç oluyor. Bana 50 

~ 
rarsanız, sarık moda,ını gusto· 
suzluğun şaheseri sayarım; sarık 

kadına o derece yakışmıyor; o 1 kadar sekalet veriyor. Silindir 
~ şapkanın yanıııda Hindli başlığı 

kıymet ifade eder mi; yahut t 
zar.lele mbal olarak gösterile-

bilir mi?. 
Aralarında pek, amma pek ı 

çirkinler bulunmasına rağmen, 

hamam talrnnyası kılıklı, yeni 

l 
mod• kadın ayakkabılarına, bir t 
kısmınıo zarafeti sebebiyle, kıy
met vermekte, belki, hata yok-

1 
tur. Hoooş, benim kanaatımca 

kadının ayağını büyülten ayak-
kabı bir felakettir; ayakkabı, 

kddınm zaten küçük olan veya 
küçük olması lazımgelen ayağı

nı bü bütün küçük göstermeli
dir. Amma «dost başa, düşman 

ayağa bakar» mış. Ben, bir ka
dın düşmanı olmadığım için, 
ayakkabılarını «Anti feminist»
ıenı bırakarak sadece «baş:o la 
meşırııl oluyor ve diyorum ki : 

- S yın Bayanlarl. Cümhuriyet 
devrine gohnciye kadar obem-

beyaz sarıkhn çok şeyler çek

tik. Onlar maneviyatımızı dina
mitıemışlerdi; siz de bedii his· 
!erimizi böyle bombardıman et
meyiniz. Zarif ve güzel Bayan. 
lar1m1zı ba şı sarıklı gördükçe, 
kadınlık gustosu ve erkeklik 

~ 
bediiyatı namına, cidden üzü· 
lüyorıız. • .... 

v-+ .... .,. • "' • • ... ................ . 

Parti reisimiz geldi 
Cumhuriyet Halk partisi Sey

han vilayet idare heyeti reisi Bay 
Mustafa Rifat şehrimiıe dönmüştür 

çirilereıt takriben iki halta zarfında 
tekrar uıun bir sefere hazırlanır. 

Atlantik meydan muharebesin· 
de yüz binlerce ton batıran kor
sanların hayatı işte böyle zahmet 
ve meşekkatlarla ve denizcilik men 
kıbelerile dolu bir mücadele içinde 
ıreçor. 

A. B. 

Şehirde Un Sı
kıntısı Kalmadı 

GUnde 40 ton buğday mlk
dar1 60 tona çıkarıldı 

Seyban Vilayetinin zahire 
zorluklar, aldığımız malOmata 
olmuştur. 

ihtiyacı üzerinde maruz kaldığı sıkıntı ve 
göre, Alınan tedbirler neticesinde zail 

. . M~lum olduğu üzere, şehirde un bulunmamakta, hatta fırıncılara da 
k~lı mıkdarda. verilememekte ve bu yüzd~n, sıkıntı çekilmekte idi. Şim
dıye. kad~~· vılayetin zahire ihtiyacı 40 ton olmak üzere Akçekaleden 
temın edılıyordu. Bu mikdarın ihtiyaca kafi gelmediği ve şehrin unsuz 
kaldığı vilayet makamınca, Ofise bildirilmişti. Ofisten vilayete bildirildi
ğine göre, bundan sonra vilayetin - Kaza ve köyler dahil - bütün 
Buıfday ihtiy cı Çumra merkezinden temin edilecektir. Yevmiye 40 ton 
buğday mikdarı da 60 tona çıkarılmıştır. 

Bu mikdarın 20 - 25 tonu fırmlara 
istihlike arzolunacaktır: 

yerilecek, mütebakisi dahili 

Bundan başka, Mersinde, Seyhan vilayeti için ayrılmış 20 bin çuval 
stok un bulunmaktadır· 

Bu suretle, vilayetin un ihtiyacı karşılanmış ve sıkıntı zail olmuş 
bulunmaktadır. 

Keyfiyetten fabrikatörler haberdar edilmiş ve un satı•ı ba•la t 
Ç 

. . . • • mış ır. 
ıımra merkezınden temın edılen ve Mersinde bulunan unlar Ak e-

kaledekinden d•ha iyi cinste ve daha beyaz olduğu için, şimdide~ ıo~ra 
ekmeklerin gerek renk ve gerek kalite bakımından düzeleceği anlaşıl
maktadır. 

ilkokullarda dün 
kayıtlara başlandı 
Şehir ve köylerde bulunan bü

tün ilkokullarda dünden itibaren 
tablebe kayıt ve kabulüne başlan· 

mıştır. 
Dün, birinci gün olduğu halde, 

mekteplerde kayıt ve kabul için 
.bir tehacüm görülmüştür. 

Kayıt ve kabul muamelesinin 
süratle ve kolaylıkla yapılması, ta• 
!ebe velilerine müşkülat çıkarılma
ması ıçın Maarif müdürlüğünce 

tedbirler ittihaz edilmiştir. 
ilkokullarda kayıt ve kabul 

muamelesi, eylO.luo sonuna kadar 
devam edcc~k ve teşrinievvelin 

lstasiyon önünde Bele
diye Zabıta memuru 
bulundurulacak 

Otobüslerin seyri seferden me, 
n.i üzerine fırsattan istifada ede, 
rek müşteriden tarifeden yüksek 
para isteyen arabacılar hakkında 
Belediyece alınmış bulunan tedbir
ler şiddetlenmiştir. 

Dün, gene bir çok arabacı. 

yapılan şikayet üzerine Belediyece 
cezalandırılmıştır. 

Bu tedbirlerden olmak üzere 
istasyon Önünde daimi bir Belediye 
Zabıta m~muru bulundurulacak ve 
( Müşterim var ) diyerek yolcu 
savdığı halde diğer taraftan pazar
lıkla tarife harici müşteri kabul 
eden arabacıların bu uygunsuz ha. 
reketine mani olunacaktır. 

Baytar mUdUrU iyile•tl 
Bir haltadanberi, rahatsız bu· 

lunan şehrimiz baytar müdürü B. 
Şefik iyileşmiş ve vazifesine baş
lamı$tır. 

birinci günü derslere başlanacaktır. 
23 eylOlda bütün mekteplerde ik
mal imtihanları yapılacaktır. 

Bu ders yılında, ilkokulların 

birinci sınıflarına 1932, 1933 ve 1934 
doğumlu çocuklar alınacaktır. 

Münhasıran köy ilkokullarının 
birinci sınıfarıııa 10, ve 11 yaşın
daki çocukların kaydı için köy öğ
retmenleri ve baş öıfretmenlerine 
mezuniyet verilmiştir. 

Orta, Lise ve mesleki tedrisat 
okullarında 25 aiustostanberi ya· 
pılmakta olan kayıt va kabul mil&• 
melesi 22 eylDlde sona erecektir. 

Ziraat mUdUrü Ankara· 
ya gitti 

. Şehrimiz Ziraat Müdürü Bay 
N_urı. A_vcı pazar günü An karaya 
~•tın.ıştır. Seyhan vilayeti ziraat 
ışlerı hakkında vekalete malumat 
verecek ve yeni direktifler alacak
tır. 

Kendisine mıntaka çeltik mü
tehassısı Bay Harun Onuk veka
let etmektedir. 

Ticaret odası umumi 
heyeti 

Şehrimiz Ticaret Odası umumi 
heyeti, çarşamba günü saat 14 de 
toplanacaktır. 

Bu toplantıda Odaya ait bazı 
mühim kararlar verilecektir. 

Şehir Mecllsl Toplantı
•• Cumaya kaldı 
Şehir m•clisi dün saat 15 de 

Bay Kasım Enerin riyasetinde top• 
l~nm~~ ~.se _de e~seriyet olmadığın. 
dan onumuzdekı Cuma ırünü saat 
10 da toplanmak üzere daiılmıştır. 
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lhtilalcilerde, pişman olduğu ve on
larla beraber çalışacağı zannını uyaodıra 
bilirse idam hükmünü daha uzun müddet 
tehir ettirebilir. 

Hayirl Bu fikre derhal isyan 
Yalan söylemiyecektir. 

ediyor. 

Prense dönüyor onun gözlerinin içine 
b•karak, fakat herkesin gözü önünde bu
lunduğu, belki de fotoğraflarının alındı
iını bildiği için nefret ve İstikrahıoa na
zikane gülilmsiyerek dişlerinin arasından. 

- Hayir, diyor. Harp olmıyacaktır. 
Çünkü ben Silvaniyadan bu felaketi uzak
laştırmak için çalışacağım! 

31 magu: "Anne ve çocukla
rın himayesi teşkiUitı,,nın umu
mi katibı matmazel Valnorisin 
pllinlarına göre yapılan "çocuk 
bahçesi,,ni Şefinzigareti ... 

- Çocuklarını z bize pahalıya mal o
luyor matmazel Valnoris. Bakalım eseriniz 

nasıl? 

Onları Seven Veslas civarındaki mü• 
esseseye götüren otomobilde Stelan, em· 
rine tahsisat verip icraatında serbest bı· 
raktığı genç kadınla latife etmişti . 

Militıa ise kemali ciddiyetle cevap 
verdi: 

bali mevzııubahs ohınca mana! ve paraya 
bakılmoz. 

ikisi de, ihtimal 
gitmekte oldukları 

çocukları ziyarete 
için neşe için -

deydi. 
Miniminilerin yuvası ne güzeldi. 

Bolbol güneş görmeleri için feniş pence
reli paviyonlar, çiçek açmış ağaçlarla 
dolu bahçe, kumlu oyun sahaları ve bir 
köşede ~ •Çüçük kaıma, kürek, bahçe ko 
valarile çocuklar. için küçük bir oyun bah 

çesi ... 
Ya miniminileri 
Dört yaşında bir kız çocuğu, bir bü· 

yük adam tavrile ziyaretçileri karşılayıp 
Militzaya bir kucak dolusu çiçek verdi 
ve ,efe hitaben bir hoş geldiniz nutkunu 
ezbere söyledi. 

Gtnç kadıo dayanamıyarak pembe 
yanaklarından öptü. 

Murebbıyeler, yavruları çimenler üze
rinde toplayarak oolara serçe seslerile 
şorkılar söylettiler. 

ler 
lar. 

Yavrular bundan &onra, canlı 
ıribi , bas- ritmik harekat 

Birden iki yaşında bir zat, 
esnasında muvazancsini kaybetti 
muşacık çimenlere pal diye 
verdi. 

çiçek
yaptı-

harekat 
ve yu· 
düşü -

halel mi grlmişti; bu malOm değil, fakat 
ciyak ciyak ağlamağa başladı. 

Teskin için, zavallıyı, Militzamn ku
cağına alması icap etti. 

Fakat küçük ona çabucak alıştı, bu 
sefer ayrılmamak için ağlamağa baş

ladı. 

Resmi ziyaret bu yüzden bu delikan
lının refakatinde olarak devam etti. Res 
mi veya askeri mera9İm haricinde yüzü 
göülmiyen Şef ise mürebbiyelerin hayret
le açılan gözleri önünde bunu gayet ta
bii ve batta hoş telakki ednne benzi

yordu. 

Masalar etrafında sıralanmış küçük 
koltukları, eğlenceli resimleri, oyma mal· 
zemeleri, türlü oyun aletlerile sınıflar, is· 
tirahat salonları, mutlak gezildi. 

Şefin takdirlerini ifade eden sözlerin
den büyük bir iftihar duyan müdire: 

- Şimdi, dedi, ekseliins müsaade 
ederlerse sığınağımızı gezecegız. 

Stefan, hayretle Militzaya baktı: 
- Sığınak mı? 

Militza cevap verdi: 
- Evet ekselans. 

Memleketimizin başına en bilyük le· 
laket, yani harp geldiği takdirde bu kü
çüklerin mümkiln mertebe muhafaza al
tında bulundurulmaları lizımrelecejini dil

Gözlerinin içinden kalbindekileri 
okümağa çalışan Militza nazarları önün
de Stefan, belki hayatıoda ilk edela ola· 
rak başını Önüne iğdi. Elleriyle, onların 
peşını bırakmamış olan çocuiun saçlarmı 
okşadı. 

Evet, harp olursa, şimdi güneş ziya
sında neşe ile cıvıldaşan bu masumları 
yer altında saklamak lazımdı. 

Başmı kaldırdı. Azimkir bir ta -
vırla: 

- En fena ihtimali bile düşünmekte 
isabet etmişıiniz, dedi. 

Fakat bu ihtimal bana pek uzak gö
rünüyor. 

Militza ona doğru iğilerek mukabele 
etti: 

Bıı ihtimalin biç tahalı:kuk etme
mesi siıin elinizdedir ekselans. 

Hıftalardanberi, her yalnız kalışların
d a Militza konuşma 

mevzuunu harbe ve ittifak mubadesine in
tikal ettirmeğe çalışmıştı. Evveli Stefan 

bu hususta ifşaatta bulunmamış, fakat genç 
kadın nihayet onun sertliğini yenmeğe 

muvaffak olmuştu. 

Ona endişelerini 
le dinlemitti. 

anlatmış, Şef dikkat· 

"'llllllııiid llııij.aei!Jk'-'ıl'!iİ9111ii!ı'!''-k~""'"'"""~~İİİ~~m~t~aıl~•~k~t~lin~~g!ti!k·~~!!I~~!!! 
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BUGON 

-m-filmı 
dSi 1111JaiJ /randa is yan 

çıktı 
Kırım 'a 
karşı 

lngiliz hava 

Napolyon ve 
Hitler 

( Baf{arafı birincide ) 
dar olan 600 Km " mesafeyı al• 
mak ıçin NJpolyon Alma::ıl rın bu 
defa sarfettikleri zamanı:- bir mıs· 
!inden biraz faslasını sarletıoıştir. Hu memleketin ırkları En modern mitral

yöz, top ve bombalar 
la mUcehhez kUrt çe
teleri 2 şehri aldılar 

muvaf f akiyeti 
Bir gemi kafilesi 
ne muvaffakiyetle 
neticelenen bir 
hUcum yapıldı 

Bundan başka, bııgünkÜ mevcu 

1 
duo milyonlarla sayılan Alman or· 
dularının kezalik bır çok milyonluk 
Sovyet orduli•ına karşı başarm:ığa 
uğraştığı muazzamı rşle o zamanki 
birkaç yüz binlik Napolyon ordn 
sunıın işı ara•ında h•ç bır benzerliıı: 
yoktur. O zaman Napolyo~ ordu n 
yiyeceğ ni, ahc ğmı ve her türlü 
teçhizat ve OlPlzemes;ni berab r 
götürweğe mecburdu. Çün.ü o u 
manki vasıtalara nazaran memleket 
ten 600 vo 800 Km. ileriıere m n· 
zıl hat'arı teşkıli c:ü:;üofiiemez li. 
Şimdi iae öylo değildir. Bilkassa 
milyonlu< ordular, binlerce t r.kbr 
ve binlerle uç•k.ar h3rbedebilmek 
için aoavatandan cephey• hergüo 
on binerle ton y'yece , v~ b. zıo 
naklcdebi:en ve cephedelti yaralı· 
larla, esirleri ve ığtinam olunan 
silah ve malzemeyi gerilere ıev e
den mıitearldid verimli menzıl hat
larına, demiryollarına ve yollara 
şiddetle mubtacdırlar. 

- Maşallah .. Ne 
gıizel... diye çene
sini okşadı. 

Baktım: Filiz gibi 

bir yavru. Saçları doğuştan dalgalı, 
kaşları ince uzun, gözleri koyu ma
vı, bacaklar ceylanvari .. 

Ve ilave etti: 
lngiliz çocuğuna benıiyor .. 

-1 ... 
- Kanına Çerkeslik karışmış 

olacak.,, 
Bunlar, gerçi ayıplanacak şey

ler değil. Fakat muhatabım mezi

yetmiş gibi sayıyordu. 
Bense onu hem hayretle din

iyorum; hem de iltifata nail olan 
minimininin yanındaki kızcağızlara 

bakıyorum: 
Bir, küneilorm abidelerden fır

lamışa benziyor. Şimdilik Şark vila
yetlerimizin !ipil Çatık hanç .r kaşlı, 
gayet armudi yüzlü, alnını biraz 
fazlaca kıl basmış esmer ... 

Öbürü Kapadokya madalyala
rındaki çehreleri hatırlatıyor: Bed
ritam halinde yusyuvarlak. Yassı 
kafaoının arkasından düz saçları 
çift örgü olmuş sarkıyor. Yanak· 
ları kırmızı kırmızı. Boynu nisbe· 
ten ince. Bacakları nisbeten kalın. 
O da medeniyetler kurmuş bir ırkın 
hususiyetlerini taşıyor, 

Üçüncüsü Kırgızımsı: Göz uç· 1 
ları yukarı doğru hafifçe çekik. 1 
Elmacık kemikli çıkıkça, benzi boz 
kırların saz rengini taşıyor. 

Hepsi de mahzun mahzun du
rurlarken, ahbabım, «lngilizo • Çer
kes» çocuk üzerine eğilmiş, hali 1 

komplimanlar saçıyor: 
, - Masallardaki Prensesler gibi 

maşallah.-
işimiz vardı : 
- Haydi, yürü... Vakit kay· 

betmiyelim ... dedim. 
Ve gider ayak küneiformun, 

Kapadokyalıoın, Kırgızinin de yana· 
cıklarını : «Allah ananıza, babanı· 
n bağışlasın!» tarzında bir iltifat· 

la ben okşadım. 
Arkadaşım hareketimin farkı· 

na vardı : 
Ekseriya ben de yaparım... • d -

di, - Amma dalgınlığıma geldi. Ne 
zaman çirkin çocuklara raslasam: 

•Güzellerini herlı.es okşar. Asıl 
bunların gönlünü almalı!" diye dü
şünürüm. Sen de ayni hissin tesi· 
riyle hareket etmiş olacaksın. 

- Hayır ... - diye samimiyetle 
cevap verdim. • Bu benim sevdik· 
!erim l.ep güzel çocuklardı. Ancak 
sen, galatı rüyete ugramı.ıss1n ... 
Ba~, sana birşey anlatayım, a2.lzim. 

Çocukluğumda, ba" sultan saray
lariyle, temas halindeydim. Bunlar, 
kapalı muhitlerdi. Duvarları arasın
da türlü türlü güzellikte kızlar bu· 

lunmasrna rağmen, saray halkı 
• Osmanlıvari • kartal burunluları 
birinci güzellikte sayarlardı. Zira 

efendilerini model tutuyorlardı. 
- E? Kıssadan hisse? 
- Kıssadan hisse şu ki, şu 

yaşadığımız asır zarfında da, Ang
losakıonlar dünyanın efendisi idi· 
ler. Onların ırki tipini, ğayri ihti
yari, bütün kainat birinci güzellik
te sayıyor ..• Bizler, keza, asırlarca, 
seçme Çerkes cariyelerle dolu sa· 
rayları güzellik mabedi saymışız. 
Bunu aklımıza yerleştirmişiz ... işte 
seoin demin şu «lngilizo • Çerkes 

üzerine ihtimamla eği\men bu se· 
bepleydi oanırım .. ., Yoksa milletimi
zi teşkil eden ırkların her birine 
mahsus ırüzelUği, güzellik ölçüleri, 
onlara ıröre derece derece tasnif 
edilecek insanları vardır. Mesele 
telakkide .. Japonun, zencinin, Ha· 
beşlinin ideal güzeli, Cermeninkin· 
den aşaırı mıdır?... Eğer arada
bir estetik farkı varsa, bunu me· 
deniyet tefavütüne atfelmeli .. Unut· 
mamalı ki, stüdyolar, Avrupa ve 

Amerikayı dolduran ırk şube ve 
çeşitlerinin her birindan nümuneler 
bulııp ortaya atmak suretiyle meş
hur yıldızları yarattılar. 

Şayet aralarında henüz Kapa· 
dokyalının biraz yassımsı kafasını, 
biraz fazla kemiklimsi yanaklarını 
ırörmüyorsak, bunun sebebi henüz 
yakın şarkın iyi taranmamış ve bu· 
raların Hollywood piyasasına ken
diliklerinden namzet arzetmemiş 
olmasıdır. Yoksa şu memleketi dol· 
duran ırklar, güzellikte .... 

Arkadaşım sözümü kesti: 
- Diğer her lianıri bir ırktan 

aşağı değildirler .... diye cümlemi 
taıııaladı. 

- Amenna 

"Tebarüz ettir
mek,, 
Yaz an 

REFiK 
HALiD 

hatası 
Çocukluğunu 

ve gençliğini 

btanbulda ge· 
çirmiş bir dip

lomat - bir refikimizin yazdığına 
göre - " Şehrimizin bugünkü tür
kçesioi cidden acınacak halde bu• 
luyormuı; hatta delikanlıların, genç 
kızların muhavereleri lagat, cümle 
terkibi ve telaffuz !cihetinden tüy
lerini diken diken ediyormuş 1 ,. 
Ümit ederim ki, tanımadıgım bu 
diplomat' eski meslekdaşları gibi, 
oakallı deA"ildir; zira sakallı olsay
dı, sokaklarda ve nakil vesıtalarm
da bozuk türkçe işite işite, yüzünde 
daima diken şeklinde duran koca• 
man bir tüy ve kıl yığınıyle, olduk· 
ça korkunç bir manzara teşkil ede· 
cek. Kendisini pek fazla tebarüz 
ettirmiş olacaktı 1 

Bu zatın yalnız tüyleri diken 
diken olmakla da kalmıyormuş, iş
te, şu " Tebarüz ettirmek ,, sözü 
yok mu imiş, onu işitince çileden 
de çıkıyormuş ... Aziz bir misafiri
mizi, istemiyerek o derece azaba 
soktuğumuza üzülmemek kabil de· 
ğil. Fakat - yine gazeteciye söy· 
lüyor - ,. Çok şükür, lstanbula 
seyrek geliyorum da lürkçem onun 
için bozulmuyor 1 ,. Oh, anlaşılan 
bu sayede, türkçesi gibi, sinirleride 
bozulmaktan kurtuluyor, ayrıca tüy
leri de rahat ediyor 1 Münevver 
zat sozüoü şö)'I~ bitiriyor : 

- Boyuna. 11 Tebarüz ettirmek 
nedir bu ? Hatta bu oalgından Re
fik Halid bile kend ni kurtaramamış 
geçen gün bir yazısında o biJe 11 

Tebarüz ettiriyorum ,, diyordu ... 
Bunu da ben tebarüz ettireyim 1 

içindeki " bile ., edatlariyle 

şahsıma bir teveccüh sezdiğim boş 

serzenişe karşı diyeceğim ki : Ben 
de ne yazacağımı şaşırmışlardanım; 
arapça kaide itıbariyle hatalı, fa· 
kat lisanımız için çok lüıumlıı olan 
bu ıöz yerine kaç kere " belirtmek 
mas. arını kullandım, tulturmıya 

çalıştım; bir türlü muvaffak olama· 
dım. Nihayet gözlerimi yumdum, 
kulaklarımı tıkadım, ekseriyete uy 
dum kurtuldum. ŞüphMi~ ki, dos
tumuzun tenkidini esasta habız 
bulmuyorum. Lakin o kabil lisan 
kusurlarını ve muhavere bozukluğu
nu yalnız lst•nbula münhasır gibi 
rö~ termesine itiraz e&eceğim. Me· 
seli Ankara ve lzmir bir kordonla 
mı çevrilidir ? Oralarda bir lisan 
zabıtası ve kanunu mu tatbik edi
liyor ? Şiveoiz türkçe konuşanlar 
mahkemeye mi veriliyor ve Jstan· 
bullular ters yüzüne geriye mi çev
riliyor ? Hem lstanbul sokakların
da konuşmak hakkını bir Adanalı 
haiz değ11 midir ? Bir Trabzonlu 

" tebarüz ettiriyorum ., demiye 
yeminli midir 7 Memlekette bir 

lisan meselesi varsa bu, umumidir. 
Yok, kusuru yalnız birinin yüzüne 

vurmak, " Kızım sana söylüyorum, 
ırelinim sen dinle l ,. kabilinden 
bir diplomatlık icabı ise ona aklım 
erer .. erer amma bir der!" ceye kadar! 

- Taa'dan -

Budaptşte 15 ( A. A ) 
Ofi ajansı bildiriyor: 

Tahran'dan Sofya'ya ve Sof. 
ya' dan da Macar ajan~ına verilen 
bir telgraf haberine göre, lran'da 
an~ızın bir isyan çıkmıştır. Bu 
haberde en modern mitralyözler, 
toplar ve el bombaları ile mü

cehhez mühiın kürt çetelerinin 
apansız İngiliz işgal kuvetleri a
leyhine harekete geçtikleri ve 

kürt kıtalarının kermanşah,ta top. 
!andıkları isyanın burada başladığı 
ve mevcut maJfimata nazaran 
Hemedan, Kashan, Luristan ve 
Kusistan vileyetlerinin tamamiyle 
asilerin elinde bulunduğu bildiril
mektedir. 

Macar ajansı cumartesi günü 
T brandan alınan ma!Omata göre 
&.ilerin lngiliz diplomatik kuryesl 
ve lngiliz radyosunun yakın şark. 

taki tanınmış muhabiri Ricbard 
Dim Belbee ile refakatiıde bulu
nan Times gazetesinin muhabiri 

Joun Holborn'un asilerin eline 
düştüklerini ve akibetlerinin meç 
hu! bulunduğu. Tahran'ın muh· 
telif noktalarında kargaşalıklar 

~ılr.tığını ve asilerin her tarafa 
ilanlar yapı~tırarak ahaliyi kendi
lerine iltih•ka davet ettiklerini 
ilave etmektedir. 

Mihver elçilikleri Tahran'ı 
terkedecekler 

Tahran 15 (a.a.)- Alman, ltal
yan, macar ve Rumen elçilikleri 
mensuplarına Tahran'ı ·terketme
leri için salı günü teblij-at yapıl· 
ınıştır. 

Dahili islahat isteniyor 
Tahran (a.a.) - Nazırlardan 

ve birkaç parlômento azasından 

müteşekkil bir heyetin yakında 
Şahenşah'ı Tahran cıvarındaki 

ya:ıhk ikamctgiih1nda ziyaret ede 
rek şimdiye kadar bahis mevzuu 
edilmesi m mnu olan dahili ıJJa. 

hat hakkında görüşmek isteyece· 

ği zannedilmektedir. Dün bu me· 
selenin palimentoda hafi bir cel· 
se esnasında münakaşa edildiği 
ve bugünkü aleni celsede yeniden 
habis mevzuu edileceği tahmin 
edilmektedir. lngi!;.- Sovyet ileri 
hareketi sona erdiğindenberi Jran 
efkirıumumiyesi, hükOmette ve 
son dört sene içinde hayatın üç 
misli artmasına sebep olan iktisa· 
di sistemde cezri değişiklikler ya· 
pılmnsına gittikçe artan bir şid· 
detle taraftardır. Elkarıumumiye· 

yi alakadar eden ve bugün parla 

men toda iddia edilen tahta 

ait elmaslar meselesidir. Bu kadar 
nazik bir meselenin alenen aıüna 
kaşa edilmeıi çok manidar görül
mektedir. Bugün dolaşan haber· 

lere göre elmaslar tekrar Tahra· 

n'a getırilmiştir. 

hareket -Krıvvetli Alman hava· 
filoları berzahtaki Rus 
istıhkamlarına hücum 

e t t i 

Leningrad muha 
rebe meydanı bir 

cehennem! 
Finliler, Leningrada ya 
pılan taarruza az allka 

gösteriyorlar 
Berlin 15(.8d.) - Kuvvetli Alman 

tayyare teşekkülleri 14 eylülde Kı. 
rım berzahı üzerindeki düşman is
tihkamlarına hücum etmişlerdir. 

Topçu mevzilerfne ve sahra istih
kamlarına ağır hasar verdirilmİf

tir. Bir çok topun ve kırk arab • 
oın tahrip edildiği müşahede olun· 
muştur. Bir tayyare meydanına 

yapılan bir hücumda hangarlarda 
yangınlar çıkarılmış ve yerde bir 
çok tayyare tahrip edilmiştir. Baş• 
ka pike tayyareleri Dinyeper'in 
mansabında bulunan bir adada düş· 
manın bir ağır topçu bataryasına 

hücum etmiştir. Batarya mevzileri 
tahrip olunmuştur. 

Moskova 15 (a.a) - Royterin 
muhabiri bildiriyor: 

Gece gündüz devam eden top
çu düellosu Leningrad dışındaki 

muharebe meydanını bir cehenne
me çevirmiştir, Leningrad kapıla· 

rına varan yollarda tahşid edilen 
Sovyet ve Alman kuvvetleri bir
birleri üzerine muazzam miktarlar· 
da çelik ve yüksek infilak madde· 
si yağdırmaktadır. 

Üç haftadanberi Sovyet sivil 

Kahire 15 (a. a)- Ortoşark 

lngiliz hava kuvetleri umumi ka 
rargihının dünkü tebliğinde ez· 
cümle deniliyorki: 

« Dün tebliğde zikredilen ve 
merkezi Akdenizde giden düşman 
gemi kafileıine lngiliz hava 
kuvetleri ve bahriye tayyareleri 
12- 13 ey\ul gecesi tam muvaf· 

fakiyetle neticelenen bir hücum 
yapmışlardır. Bahriye tayyareleri 
ilk hücümdan sonra geri kalan ve 
Trablusgarp limanına yaklaşan 

ticaret gemiltrini ve bunları bi · 
maye eden birde destroyeri bul
muşlar ve derhal hücuma geçmiş . 

lerdip. Ceman 7 gemi tahrip edil· 
miştir. 

Bundan başka geriyede Kan· 
diya ve Malerme tayyare meydan 
ları lngiliz tayyareleri, Sirena;ikte 
Gambot Grala tayyare meydanla · 
rı cenubi Afrika tayyareleri tara 
fından büyük mııvaffakiyetle bom· 
b•lanmış lngiliz bahriye tayyare 
leri de Ganbud ve bardiyayı ay· 
rıca bombalamışlardır. 

Sicilya da iki tayyare meyda 
nı ve şarki Afrikoda Gondar ce
nubundaki dOşmao mevzileride 
bombardıman edilmiştir. Tayyare 
kayıbımız yol.tur. 

Londra 15 (a.a.)- Hava ne· 
zaretinin tebliği: 

Dün gece bir düşman tayyaresi 

lngilterenin şimalişarkı sahillinde 
bir şehir üzerine bombalar atmış 
tır. Bazı hasar ve bir miktar in• 
san zayıatı vardır. 

yazıyor: 

muhafız cüzütamları da Kızılordu Mar~şaf Mannerhaym'ın Fin 
arkadaşlarile yao yana çarpışmala· kıtalarını Kareıli ve Leningrad böl 
ra iştirak etmektedir. Leningrad gelerinden Ladoga gölüoiin şima· 
muharebesi tarihteki muharebele· !indeki bölgeye naklettiği haklr.ın-
rin en kanlılarından birisi halinde da dün akşam Vişiden gelen ha· 
devam ediyor. ber doğru ise bu Leningrad'a ya-

Mosl..ova 15 (a.a.) - Lenin· pılan büyük Alman taarruzuna 
grad muharebesi uutuo şıudc:ti:e • fl,,lerin az alika gösterdiklerini 
devam ederken, şehir dahilinde ispat edecek mahiyettedir. Alınan-
halkın maneviyatı mükemmel kal· Fin ittifakı ahenkli olduğu takdir· 
makta devam ediyor. Şehirde 4 de Leoingrada yapılan taarruzon 
tiyatro faaliyetine devam etmekte iki müttefikin ayni cephede hücu 
ve salonlar hınca bınc dolmakta- ma geçmek için en İyi fırsat leş· 
dır. Aktörler her gün askerlerin kil ettiğine inanılabilirdi. Maama· 
Önünde müsamereler vermektedir. fih Londrada çok iyi anlaşılıyor ki 
Bütün müsamereltr hava akınları Almanlar, şimdiki harekatın Finle-
esnasında inkitaa uğramakta, fa· 
kat alarm geçince yeniden başla re temin edebileceği faydalara hiç 
maktadır. alaka göstermemekle beraber şi-

Berlin 15 ( a.a ) _ Lening· mali Ruo cephesinde Alman ordu• 
rat etrafındaki muharebe bölge· ounun yükünü hafifletmekle Finle-
sind Al h k I ri ikna edebileceklerini u" mı't edı'-e man ava ı uvvet eri 14 
eylülde düşmanın istihkam tesisa. yorl.ir. 
tına, sahra mevzilerine ve kara Vişiden gelen 11aberler doğru 
kuvvetlerine hUcum etmişlerdir. İ!le, mareşal Mannerhaym'ın Lenin· 
Rıga körfezi öolerinde 2 küçu"k grada taa d A rruz e en imanlara 
vapur batırılmı~tır. sırf - h • muza ar et etmek ma ksadile 

Moskova 15 ( a.a ) - Sovyet kendi Fin kıtalarına zaıiat verdir• 
tebliği: menin manasiz olduğunu anladığı 

14 eylül günü kıtalarımız bü- söylenebilir. 
tün cephe boyunca düşmanla anu. Anlaşıldığına göre Finleri ala 
daoe çarpışmaktadır: Günlerce sü kadar eden topraklar mareşal 
ren şiddetli muharebelerden son- Mannerhaym'ın dik\ı.atini c elbct-
ra kıtalarımız Kremençuğ'u tabii- mektedir, 
ye etmişlerdir. 12 eylülde 

68 
Al- j,-B'ii'"u _________ _, 

man tayyare~i tabrip edilmiştir. 28 "ece öbe\Cİ 1 
tayyare kaybettik, ,__ -ı;":.....;..;.. _________ ..J_ 

. Londra 15 ( a.a. ) _ Royter 
aıansının siyasi. muharriri şöyle ( Yağ camii yanında 

Gelin ve güveğiyi taslamak ! 
A vrupada düğün yapıldığı zaman gelin ile 

güveğiye şekerleme senrmek anane ha-

l. . . t' Halbuki Hindistanda Burma eya
ıne gırmış ır. 

!etinde balk gelin ile güveğiye şekerleme ye· 

rine ufak taşlar serpiyorlar. Bu taşları da yol 
yapmak için kırılan taşların arasından en ufak 

parçaları ayıklıyarak ., çiyorlar. Gelin ile gü
ve&'iye küçük de olsa taş serpmek, bir çok ka
zalara sabebiyet verdiği cihetle, ıııahalli hükQ· 
met makanları, bu fena anan<yi ortadan kal

dırmağa çok uA-raşmışlarsa da muvaffak olama· 
mışlardır. 

Çünkü burma'da gelin ile güveğinin baş· 
!arı üzerinden taş serpmek suretile habis ruh· 
ları, uzaklaştırdıklarına ve çocuk do&"urma· 
larını temin ettiklerine İnanıyorlar 

• 
Sahrayikebirde 

kömür madenleri 

Sabrayikobir, 
u ç a u z bucaksız 

bir çöldür. Yaz 
kış bu sonsuz çöl. 

de cehennemi sıcaklar hüküm sürer. Şimdiye 
kadar sahrayikebirin lamamile kıymet ve e
hemmiyetten iri bulunduğu sanılıyordu. Halbo
ki yapılan tetkikler neticesinde bu k m derya· 

!arının altında ııay•t zenjiıı kömür sahaları 

mevcud olduğu meydana çıkmıştır. 

Fransa harp yüzünden müthiş bir kömür 
sıkıntısı çekmektedir. Geçen kış Fransızlar 
soğuklardan müthiş sıkıntı çekmişlerdi, Şimdi 
Fransız ırazeteleri, kömüraüzlük yüzüod 
çekilmiş olan sıkıntıları nazarı dikk•te atar:~ 
Sahrayikebirin kumları altında gömülü bulunan 

kömür madenlerinin acele işletilmesini Vicb 
hükQmetinden istiyorlar. Yapılan hesaplara gJ. 
re Sahraylkebirdd 300 milyon tondan fazla 
kömür mevcuttur. 

• 
Bir turlu yap;-] 
lamıyan iyilik 

Geçen gün· 

lngıliz A 1 m a n 

tayyare harbi es
nasında M a n ş 

Denizin de şöyle bir vah olmuştur, 

Oralarda dolaşmakta olan bir lnıriliz ge-

misi denize 
rast gelmiş. 

düşen bir paraşütlü layyareciye 

Raraıütü beline dolanan bu Alman tay
yarecisinin pare.şiltün ağ-ırhta kendisini mOte .. 
madiyen a,.,ğı doğru çekm ktedir, Üsteli~ a

i'ırca da yaralıdır. 

Hemeıı kendi r•milerioi 

biçare Almanı kurtarmıya uğraşırlar. Fakat, 

Alman tam bu sırada semada bir kaç tane 
tayraresi belirir ve lngiliz ıremisioin üzerine 

ateş açmıya başlarlar Tabii gemide onlara 
atfllj açar, bir kızılca kıyameti kopar. 

Yaralananlar çotalır Bir Alman tayyaresi 
daha dilşer. Bu sefer lngilizler deııizdekileri 
bırakıp kendi canlarını kurtarmak üzere ka

çarlar. 

Alman tayyareleri de onları takip e
der. 

Şimdi denizde bir tane yaralı Alman ile 
bir kaçtan• de lngiliz vardır. Oradan geçen 

bir Alman gemiıi bunları rörüp imdada ge-
lir. 

Sandallar indirilir. 

Tam bunları kurtarmak üzere il<en bu se
fer de iesaçlüf bu ya, onların üzerinde lngiliz 
tayyareleri belirir ve mütbiş bir ateş açar. 
Denizdeki yaralılar çırpına dursun Alman ge· 
misi ile lngiliz tayyareleri arasında büyük bir 
harp başlar. 

Bu •efer Alman remileri de savuşup 

derler. 
p~tine düşer 
kaza•ız beJJ. 

Bılhassa Rusya gibi pek gtnİŞ 
pek derin ve pek ) ohuz dıyarlarla 

bozulan demiryoılarını tamir ea'p 
işler bir hale getirm den ve nıh -
yetsiz bataklıklar, balta görmomış 
ormanlar ve sayısız ırmak ve ne 
hirlcr arasından ve üzerlerinrlt:n 
geçen esasen pek f•na ve mah.Jut 
yollar, fena bir havada arabalar, 
t nklar ve yayalar için g•çılir bir 
vaziyete sokulmadan bıiyük ordu• 
lırın ileriye dogru bir adım bile 
atmaları ne mumkün ve ne de ca .. 

izdir. Çıiokü bô.tle ordular N•pol
yon ordusııo n başına g len f fa 
kete peşin maruz olurlar. 

N polyon, orılıı unıın her ihti
yacını MoskovaJakı büyük l:.ir şe
hirde ve Moskovnnın bınterlaodın· 

da tedarik edebilmek ümidile g rı 
ile muvasalasını düşunmeJen yürü• 
müş ve Moskovaya girmışti O bo• 
yle yaptığı ve Rus ordnıuou ne 
S nolensk ve ne de Bor.,dıı c.'da 
imha edemedıgi için başına lelaı<et 
gelmi~ti. Alman orc! ,ı mnın ise. şim 
di, şüphe iz, aynı hatayı te rar et
miyerek, yanı geri ,; muvasa! ve 
menzil ballarını tamır ve halla ıs· 
la.1 ederek ıhı yat. tedb r ve h a 
bıa ıleriıedıklerı goruluyor. 

Bugun Lenıngrad yalnız KA· 
panmış değıldır. Alman orduları 

bu ıehrin limen göıu Un dogu 
semtlerınde de ılerı hareKete de 
vam edereK Moskov.ının ş1maldcn 
ihatası hazırlıklarına da ıririş r.ış 
bulunuyurlar. L :ırngradın ne .~ 
man düşecegı bılınemez. Fakat 
eski Çarlık ınerkezının dığer Sov· 
yet memleketlerile ırtıbatı k S'I· 
mekle zaten Sovyet orduları bu 
mıntaKanın umuma n. peths hıç 

olmaua dörtte bır d recede olan 
harb sana)ıı istıb alatından mahrum 
k&.lm~Jardır. Lenı gradın aı."mesı 
halinde ıse bu cıh tıerde s roest 
ka. cak olan Aıma - Fın orLı.a
larınıa yatoız bırJ şorek Mos•OV.1'" 
yı şımaldeıı ıhata ıle tehJıt etme· 
terı <l•gıl, aynı z4maı.da Rus tı I· 

tık doaanmasınm ımhası vey• z p· 
tı gibı buyüic bır lıadı>e de elDrı· 
vaki olacak ve B•ltık denizı Le· 
nınırrada k dar mukemmel bır ı l· 
man - Fin men<ıl ve ıkmal yolu 
halini alacaktır. 

Sovyet ordusunun merkez1e 
umumiyetle Smolen I< ıstikaaıet;n 
de yaptıkları mukabil taarruzlar
dan ameli ve tesırli hiç bir neti· 
ce çıi;.mamışhr. 

Fılvakı Yelnja taarruzundan 
zaten Sovyetler bııe bahsetme% 
oıdukları gı ıi dünkü gazeteler· 

de, Rusların Smoleosk'm 60 "'· 
şimal dogusundakı t ö gede, tan•· 
ların yardımıleı Alman menı.ıline 
yaptıkları hücumun teieıatla de· 
!edilmiş oidogııııa daır bir haber 
vardır. 

Ü teli< Comel'ıa 112 Kın. ce
nub dogu<unda ve Kıyel'ı de 130 
Km. şimal doğu unda bulun n c~ 
nikov'un Ruslarca tabliye edild gı• 
ni bizzat Rus tebliğinden ögrenı
yoruz. 

Bırk ç gün evvel Almanların 
e ne geçtığı tahmin olunabılen bu 

1 
mevkiin düşmesi Kiyefin gıttıkçe 
gecike,ı şimalden ihatasına doğ'rU 
Almanlarca atılmıı ehemmiyetli bir 
adımdır. 

Dınyeperi geçmek hazırlıkları• 
nı bitirir bitirmez Almanların bu 
nehri Kiyelin cenubların lan da.[;eç· 
meleri beklenerek bu suretle ıye
f in ıhatası bır emri vaki halıne 
gelir. 

:~:::~[~C~u~~~h~u=r~iy=e~ll=e§n~)::=:~il 
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lskenderun Belediye reisliğinden : ır--------~;;;.~, 
Lokman Hekim Toprak Mahsulleri 

Ofisinden: Sıra No Parsel No: Mm takası 

1 69ı 1 

Mevkii Cinsi) 

5 Tem, C. Depo : Yarısı kargir çatısı kiremit 
diğer yansı beton duvarlı ve kirgir 
çatısı demir ve çinkodan ibaret 
450 şer metre murabbaı olmak üzere 
900 metre murabbaı sahasında 2 bin 
ve çerçevesindeki ı867 metre mu-
rabbai arsasiyle birlikte 20000 lira. 

Dr. Rldvan Lokman 
Gündüz saat ı6 dan sonra · Gece her vakıt hasta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17. ı 7 ,30 da fakirler parasız 

bakılır . 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 

Sayin müstahsilleri
mizin nazarı 

dikkatine 

797 ı 5 Tem. C. Depo: Beton duvarlı, çatısı çinko 
ve demirli ı80 metre murabbaı saha •--------~~...,.1-.1.;.5 ____ ı;.;2;,.4;.;!~----..! 
üzerinde bina ve 2480 metre mu- • 

Ofisimizce 'aşağıdaki ev· 
saf ve kaliteyi haiz yeni se• 
ne mahsulü pirinç ve fasul· 
ya mübayaasına başlanmış 
olduğundan keyfiyet ilin 
olunur. rabbaı arsasiyle birlikte 7500 lira. 1 LAN 

Yukarıda evsafı, parsel, numarası, mevkii ve tahmin bedelleri yazılı Belediyemize ait de- kuruş 

~oJdd:tief:~~:ay:d:~:ın;ke~;ıİ~!!~ı~epolar ve arttırma eksiltme ve ihale kanununa göre ı5 gün Adana Askerlik Dairesi Satın Alma komis-
Talipkbolan1ıa~ın1 27·.?·941 pazartesi saat 16 da Belediye encümenine teminat mektupları yonu· ndan : 

veya ma uz arıy e muracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Ekstra kısmı 

Yerli ve _Maraş pirinci 27 
Fasulya '. çalı cinsinden ı 7 

Kalite değiştikçe Hatlarda 
tenzilat yapılır. Not: Memlekete faide temin edici fabrika ( bilhassa un fabrikası ) inşa edecekler . ı- Aşa~ıda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzak 

tercih edileceklerdir. ı6-20 1236 hızalarında~.ı günlerde açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 16-ı 7-18 ı237 

~ ................................ ;;-;;-;;-;;;-;;;-;;-;;-;;;--;;-;;-;;-.---~~~~~~ 
Gençlik Musiki Spor Neş'e (le bütün yaşa~ r Adana askerlik dai-

mak Ze(lkini fleren iki muhteşem Filmi resi satınalma kom-
a u A K ş A M siyonundan: 

sin~eiTia·t 
..... ................ . fvaziık .. " ... \ .... 

Taktim ediyor 

. 1 --Tekmil Gençliğin Rüyuı •. Bütün Kalplerin hülyası . . Hep gönül· 
lerin arzusunu veren JOAN BLONDELL,in en güzel Filmi olan 

iiiiKOçOk Melekiiii •••• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
insanı güzel bir Rüyada emsalsız bir alemde 

yaşatan muhteşem şaheser 

il -
Kalpleri Türk Müziğiyle mest eden Gönülleri a~ka bağlıyan sene

nin En Büyük TÜRKÇE SÖZLÜ Ve Şarkılı Filmi olan 

BİR 
O Türke Gönül Verdim O 

1- Adanadaki birlik ve 
müesseselerin aylık ihtiycı 

olan 20 ton aığır eti muka
veleye bağlanacaktır. 

ihalesi 27 /9/041 cumartesi 
günil saat ı ı de açık eksilt
me ile yapılacaktır. 

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

3- isteklilerin muayyen 
gün ve saatte müracaatları 
ilan olunur. 

ıı-ı6-20-24 1221 

Bir düzeltme 
12-9-941 tarih ve 319 

numaralı gazetemizin 4 üncü 
sahifesinde çikan: Fiat müra· 
kabe komisyonu ilanında 
Balya teli fiatı da bayi'e ait 
olmak üzere olacak yerde 
balya fiatı da bayi' a . ola 
rak çıkmıştır. Düzeltiriz. -

Muayyen gun ve saatte Askerlik dairesi Satınalma komisyo· 
nuna muracaatları ilan olunur. 
Cins Miktarı Toplu tutarı İlk teminatı ihalesi 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. 

Şeker 19 
Bulgur 40 
Kurufasulya 40 
Mercimek 25 

Mahallesi Cinsi -
Akkapu Ev 

9500 00 
8800 00 
9200 00 

500 00 
ı3-ı6-18-23 

713 00 
660 00 
680 00 
225 00 

iLAN 
Miktarı Hududu 

29/9/941 
29/9/94ı 
30/9/941 
ı/10/94ı 
1227 

(40ı) M2. Şarkan: Tariki has, şimalen : 
Mehmet oğlu Reşit, Garben: 

Meryem veresesi, Cenuben: Yasin kızı Nafia ile çevrili. 
Yukarıda evsafı yazılı ve Yasin kızı Dudu tarafından 

tescili istenilen gayrimenkulün Tapu sicillerinde kaydı bu
lunmadığından senetsiz hakkındaki ahkama tevfikan tahki
kat yapmak üzere ı0-9-941 tarih Çarşamba günil saat 15 
de yerine memur gönderilecektir. Bu evle alakası olanlar 
ellerindeki vesikalariyle birlikte bu müddet zarfında muha
fızlığımıza veya tahkikat günü yerinde ke~if memuruna mü-
racaat etmeleri ilin olunur. ı234 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1 - 15 

Belediye Riyasetin
den; 

Belediye meclisinin 15.9.941 
saar ı4,30 daki mukarrer iç· 
timaında ekseriyet olmadı· 
tından beıediye kanununun 
68 inci maddesine tevfikan 
meclis toplantısının ı9.9.941 
cilma günü saat ona bırakıl· 
dığı ilan olunur. 

1238 

Halkevi Reisliğinden: 
Temsil komitesinde münhal 

iki azalık için ekseriyet ol· 
maması hesabiyle yapılamı· 

yan seçimin 22/9/941 pazar
tesi günü saat ( ı8 ) e tehir 
edildiği ilin olunur. 

16-ı8 ı242 

Halkavi Reisliğinden: 
21-9-94ı pazar günü sa· 

at (17) de tertip ettiğimiz 
mükafatlı bisiklet koşusu için 
koşucularımızın ı9-9-941 cu
ma günü akşamına kadar 
Halkevine isimlerini yazdırıp 
numara almaları )Azım. 

16-18 1143 En güzel TÜRK şarkılarıgle süslenmiş mevsimin 
en güzel Türkçe Sözlü Filmi iLAN İLAN 

Hatay Def terdarııoından : 
Muhammen kıymeti 
Lr. Kr. Nev'i Miktarı Köyü Mülahazat 

1788 25 Portakal 257650 adet Zeytuniye,levşiye 4767 ağa; 
145 55 Limon 14555 « « « 122 « 

174 40 Mandalina23240 « « ı 77 « 

87 50 zeytindanesi 87 5 kilo • « 620 « 

2 50 Muz 5 « Levşiyede 2 « 

5/9/941 de kapalı zarf usuliyle satınalınacağı ilan edil
miş olan Devlet demiryolları Konya talebe pansiyonunun 
kuru erzakına talip zuhur etmediğinden 2490 No-lu kanu· 
nun 40·ncı maddesine tevfikan yeniden eksiltme açılmıştır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 25/9/94ı 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. ---2ı98 20 Yekun 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı mahsuller açık artırma 
ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların yüzde 7,5 teminatiyle 
birlikte 27-,9-941 günü saat 10 da Defterdarlığa müracaat• 

Şartnamesi parasız olarak Konyada talebe pansiyonu 
müdürlüğünde ve Adanada da 6-ncı işletme komisyonunda 

görülür. 
Muvakkat teminatı 448 lira 5ı kuruştur. 

ları. ı6-18-20-24 ı235 

ASRI SINIMA~NIN 
_ YAZLIK BAHÇESİNDE 

(Kuru Erzak) 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 
1 

Haftanın en güzel Filmi 

Suvara 
9,15 

VAT ANSIZ KADIN 
Bir M~ıukanın hayatı .. Aıkın zaferi 

1 I 

808 STEEL, Tarafından /et1kaldde heyecanlı 

DELİ KOŞUCU 

Cinsi Mıkdarı 

Kilo 

Ararot 3 
Badem içi 30 
Amasya çiçek bamyası ı5 
Aşurelik buğday 15 
Bulğur 300 
Ceviz içi ı 00 
Çam fıstığı 5 
Çay 8 
Erik kurusu 50 
Barbunya fasulya 100 
Beyaz fasulya 600 
Fındık içi 30 
incir 200 
irmik 40 
Tel kadayif 80 
Kakao 3 

1 Karabiber 1 
Kaysi kurusu 100 ...... --~~~!!!ll!~!l"~-1111--~~~----= Kırmızı Biber 1 Adana Askerlik Satın 1 günü saat 1ı,3o da Adana Kuş üzümü s 

ft.Jk, Heyecan ve Serıüzeıt Filmi 

1 
askerlik dairesi Satın alma Limon « « 2000 

A ma Komisyonun - komsiyonunda yapılacaktır. Makarna (irmik) 300 
4· İstekliler belli gün ve Mercimek 200 dan ; saatten bir saat evveline ka- Nişasta 3 

1· Adanadaki askeri bir· dar zarflarını komisyonda Nohut 200 
liklerin ihtiyacı için 350 ton bulundurmaları ilan olunur. Patateı ı500 
kuru ot kapalı zarfla ekıilt- ı6-ı8-22-24 1731 Pekmez SO 
meye konmuştur. imtiyaz oahibl: Cavit oRAi:° Beyaz peynir 500 

2- Toplu tutarı ı9250 li- u. Neırlyat Mildüril 1 Avukat Kaşar peyniri 20 
ra olup ilk teminatı 1444 Rifat Y AVEROOLU Pirinç 700 
liradır. Baııldıfı yer ı ( BUGON ] Prinç unu (torba) 30 

3- lhıleai 3-10-941 cuma ___ M_•_11>a_ .. _ı_A_d_•_aa ___ • Reçel 150 

Kg.Muhammen bedeli 
Kuruş L. 

ıoo 
ıso 

200 
30 
22 

100 
ı3o 

1000 
45 
ı8 

ı8 

ıso 

25 
40 
35 
ı5o 

500 
70 
35 
30 
7 

50 
25 
50 
20 
10 
25 
80 
ı20 

45 
45 
so 

3 
45 
30 

4 
66 

100 

6 
80 
22 
ı8 

ıo8 

45 
50 
ı6 

28 
4 
5 

70 

1 
140 
150 
50 
il 
40 
ı5o 
12 

400 
24 

315 
13 
75 

Yekun 
K. 

00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
35 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 

Adana ismet İnönü kız Enstitüsü ve 
Akşam kız san'at okulu Müdürlüğünden: 
1- .E?stitü ve akşam kısımlarımız için talebe kaydi 25 

Eylul tarıhıne kadar devam edecektir. 
2.-: Tahsil müddeti İlkokul mezunları ıçin 5 sene olan 

Enstıtu kısmında talebe, bir taraftan orta tahsilini tamamen 
ortaokul müfredatına uyğun olarak takip ederken ayni za· 
manda dikiş, nakış, şapkacılık, ev idaresi vesair kadın san'. 
atları tahsili yapar. 

Tahsil müddeti 2 sene olan özel kısmımız orta ve Lise 
mezunu talebe içindir. Bu kısımda talebe, sadece yukarda 
sayılan meslek derslerini takip eder. 

Her iki kısım da talebeyi hem aile hayatına haz.rlar 
hem de terzilik vesaire gibi, icabında hayatını kazanmasın~ 
yarayacak bir meslekle telhiz eder. 

3- Akşam kısmımız, 12-40 arasında her yaş ve tah· 
sil seviyesinden talebe alır. Bu kısımda her gün devam 
mecburiyeti yoktur. \ 

Dikiş, nakış, ev idaresi ve yemek pişirme gibi her ka
dının bilmesi zaruri bilgilerden ihtiyaca göre her hangi bi
risini elde etmek için haftanın yalnız bir veya iki gününde 
6 saat devam .kafidir. 

Bu kısmın tahsil müddeti iki senedir. 
12-14-16 ı228 

Beyaz sabun 500 60 300 00 

Yeşil sabun 300 50 150 00 

Sadeyag 900 ı45 ı305 00 

Salça 150 30 45 00 

Sarmııak 30 50 15 00 

Sirke 200 ıs 30 00 

Soğan 700 10 70 00 

Şehriye ıs 55 8 25 

Şeker ( Toz ) ıooo 48 480 00 

Tahin helvası 150 7S 112 50 
Tarçın ı 350 3 50 
Tereyağı 200 160 320 00 

Tuz 250 7 ı7 50 
Un (böreklik.tatlılık) 600 ( Fiyat verilmemiştir ) 

Çekirdekli üzüm 200 25 50 00 

Çekirdeksiz: üzüm 200 50 100 00 

Yumurta « « 12000 3 360 00 

Yenibahar 1 300 3 00 

Zeytin tanesi 300 45 13.5 00 

Zeyti ya~ı 400 100 400 00 

5980 10 

11-16-20-2S 1223 


