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SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Alman cep kruvazörü Gral Fon Şpe

oin son günlerini anlatan çok heyecanlı 

bir roman~ Pek yakında « BoiÜD ,. ıü· 

tunlarında 

istanbul Yangınının 
Korkunç Tafsilatı 

94 ev, 2 cami, 1 mescit 
ve bir ihtiyar adamgandı 
Muharebe yine 

şiddetlendi 
Yazan : CA YiT ORAL 

22 - Ankara 

Güolerdenberi şark cephe· 
sindeki harekat hakkında 

esaslı bir malumat alınamıyordu. 
Alınan haberlerde Smolensk mın· 
takasında mareşal Timoçenko'nun 
mukabil taarruzuna ve Leningrad
ın anudaoe mukavem~tine inhisar 
ediyordu. • . 

Harta Alman tebliğlerı de hır 
yenilik ı.ilJirmiyordu. işte cephe· 
oin bu durgun vaziyeti ve Alman 
taarruzlarının duraklamış görünme 
si Sovyet Rusya lehine yeni ümit· 
ler veriyordu. Çünkü Alman ordu 

j.larınhl ilerlememesi Sovyet muka .. 
vemetioin gittikçe arttığını ve bo 
ağır gidişle Almanların kış mev· 
simile de karşilaşarak daha büyük 
güçlüklere maruz kalacakları zann• 
kuvvetlendiriyordu. Fakat dün ani 
olarak Kiyet'in ve Poltova'nın iş

gal edildiğini, Kırım topraklarıııa 
Romen kuvvetlerinin girdiğini ha· 
her veren Alman fevkalade .. ıe~l.i· 
ği işin mahiyetini yine degıştırır 

gibi oldu. Bilhassa Londra haber· 
!eri de cenuptan şiddetlenen bu 
Alman taarruzunu Sovyet Rusyanın 
sanayi mıntakasını tamamen teh· 

Jikeye düşürdüğünü işaret etmesi ve 
bu ilorleyişin hedefınio Kafkaslar 
olduğunu ıöylemesi ask.er~ v~ziy-: .. 
tin !)ovyet Rusya içın cıddı hır 
şekil aldığını gösterm~kt~dır. 

Ôyle anlaşılıyor kı, bır tar~f
tan kış mevsiminin yaklaşması, dıger 
taraftan lkgilterenin Sovyetlerle 
müşterek Kafkaslarda bir cephe 
bazırlığında bulunması ve Ame· 
rikanıo da harbe müdahele etmek 
için daha kati bir adım atmış ol· 
ması Alman genelkurmayını fazla 
fedakarlık da icap ettirse sabırsız
laomağa sevketmiş olabilir. 

Zira Moskova haberleri Al· 
manların Kiye! cephesine taze 
kuvvetler tahşit ettiğini ileri sür-
mektedir. , 

1 Bu da gösteriyor kı, Alman. ~r 
kış gelmeden ve Sovyet · lngılız 
hazırlığı tamamiyle olgunlaşmadan 
Kafkaslara kadar çıkmak, Karade· 
nize hakim olmak ve şark cephe
sindeki Rus ordularına yapılacak 
yardımları önlemek istemektedirler. 
Almanlar kıştan evvel Kafkaslara 
kadar uzanabilecekler mi ve şark 
cephesindeki Sovyet ordusuna ric· 
at imkinı vermeden onu imha et .. 
meğe muvaffak ol~~a~ar '.'.'ı'.'. Bu hu· 
hususta henüz kat ı b'!' hukum ver
mek için vakit erkendır. Yalnız şark 
cepesi mubar11belerinin Al~anya 
lehine inkişaf etmekte oldugu da 
muhakkaktır. d k' 

Her halde şu önümüz e ı 

.. !erde daha mühim hadioelere 
&'Un .. k" d" F şahit olmamız da mum un ur. a· 
kat işin dikkata şayan noktası 
Sovyet Rusyaya yardım şeklini 
kararlaştıracak Amerikan ve lngi· 
liz heyetlerinin de henüz Mosko· 
vaya muvasalat etmiş bulunmaları
dır. Halbuki bu konlransıo çoktan 
içtima edeceği ilan e.dilı?işti . .ı;ı.c~
ba bu teehür neden ılerı gelmıştır. 

Tabii bize malum ddğildir. 
ıonra bu yardımın mahiyeti ne o· 
lacaktır ve ne mikdorda yardım 
yapılabilecektir. Bu da meçhuldur. 
Ancak büyük oaoayi mıntakasını 
kaybeden bir memleket için bu 
yardımın büyük ehemmiyeti oldu. 
ğuoa da şüphe yokur. Lakin bu 
yardım ne zamana kadar yetiştirele. 
bile~ektir ve büyük Rus ordularını 
teobize kili gelebilecek midir? 

lş;n e'ı mühim noktası budur. 
Çünkü t.arruzuou mütemediyen 
tiddetlendiren ve süratlendiren bir 
ordu karşısında harp sanayıınden 
mahrum kalacak bir ordunun vazi
yeti gittikçe vahimleşecektir. Şu 

halde bundan sonra Sovyet muka· 
vemetini şu iki nokta etrafında 
mütalaa etmek doğru olur. Bunlar
dan birincisi bir çok askerlerin 
fikirlerine &'Öre Sovyet ordusunun 
bıraz daha hareketli olarak icabında 
rioat ılmHİui bllmHİ, ikiogioi dı 

ı Maddi zarar 
1 Milyon Lira 

- Yangında zarar görenlerin iate- -
si ve yerleştirilmesi iç 1 n ---·ı 

- tedbirler alındı. -
lstanbul (Hususi) - iki gece tu~muş binalardan fırlayan kızgın 

evvel sabaha karşı saat 4,48 de çivilerin, sağa sola sıçraması yan. 
Fenerde Rum Patrikhanesinden çı- gın sahasını görülmemiş bir sür'atle 
kan bir yangın, sür'atle tevessü ede- tevsi etmiştir. 
rek kısa bir zamanda yüzlerçe va• Bir kaç kola ayrılan yangın, 
tandaşın yuvasız kalmasına sebep dakikalarla sayılacak bir zaman 
olduktan sonra, sabah saat 9,15 zarfında, Cami Çeşme Yokuşu, 
te büyük müşkilfıtla söndürülebil· M k C f 

Mesnevihane, e tep, a ersubaşı, miştır. 
lstanbulun senelerdenberi gör· Topçu, Ya~emin sokak ve mahal-

mediği bu felaket, Rum Patrikha· lelerini sararak Sultan Selime doğ. 
· · 'd k d b' ha· ru ilerlemeae başlamıştır. nesının ı are ısmın a ır yazı o 

nede elektrik tellerinin kontak! Sabah saat 6 ya doğru, de-
yapması yüzünden zuhur etmiştir. oizle Sultan Selim arasındaki saha, 
Yangını ilkönce bekçi Süleyman kiimilen alevler içinde idi. 
görüp haber vermiştir. Bu esnada Yangın buradan itibaren solu .. 
ateş, Patrikhanenin ahşap dairele,.ini ğu tükenen bir canavar gibi, ar ... 
birbiri ardısıra tutuştul'arak, yuka.. I . 

tık kuvveti kesi mege başlamıştı. rı mahollelel'e doğru il~rlemei:e 5 b 
başlamış bulunuyordu. Hıç. vakıt Tam saat 9,1 te, üyük bir sa-
sreçirmeden yangın mahallıne. ye· hayı istili etmiş olan yangının son 

!işen itfaiye, derhal bütün ekıple- alevleri yerlerini kesif duman su· 
rile faaliyete geçmişse de, saniye· tunlarına terkederek perde perde 
de 22 metre sür'atle esen rüzga· eriyordu. 
rın savurduğu kıvılcımların ve tu- Yaugında lstanbul zabıtası, 

eclis 
Yeni tasarruf bo· 
noları çıkarılması

n a dair U!ıyihayı 
kabul etti 

~---

Ankara, 22, (a. a. ) - Büyük 
Millet Meclisi buğünkü t~plantı· 
sında Başvekil Doktor Relık Say· 
damın gelen evrak arasında bulu-

n Ve encümenler tarafından tel· 
na · k kik edilerek heyeti umumıyeye sev 
olunan kanun layihalarından bazı· 
larının ruznameye alınması hakkın· 
daki talebini tasvip eylemiş ve 
böylece ruznameye alınan. m.adde• 
lerin müzakeresine geçmışt~~. Bu 
maddeler arasında bulunan yuksek 
Mühendis okulu ile teknik .okul~
nun Maarif vekiıletİM devrıne aıt 
mazbatanın müzakeresin~e muhte· 
lif hatipler tarafından soz .alı~m.ış 
ve mütalaalar dermiyan edılmıştır. 

Meclis bundan sonra ~evlet 
memurları aylıklarının tehıt ve 
teadülü kanununda baz~ değişik!: 
yapılması; Erzurum Erzınc~n ~el . 
diyelerioe 3 milyon 300 bın hralık 
ikrazda bulunulması; Ilıca, iskel eve 
palamutluk hattının satınalınıp işle• 
tilmesi; tasal'ruf bonol rı meseles 
hakkında Maliye Vekili tarafından 
verilen izahatı dinlemiş ve müsta .. 
celiyet kaydile müzakere ve kabul 
evlemiştir. . . • _ 

Büyük Millet Meclısı Bugunk~ 
toplantısında Türkiye - Alman tı· 
caret mübadelelerine ait anlaşma· 
nın listesinde değişiklik yapılması, 
na· Türkiye, lsviçre ticaret ve te· 
di;e anlaşmasının tasdikine v~ e.v· 
kofın Üsküdar tramvalarındakı hıs · 
ıesinin lstanbul B~lediyesine ~ d~vj 
rine ait kanun layıhalarıoı a u 
eylemiş ve ikinci tıışrinin. ~irinci 
günü toplanmak üzere ıçtımaıoa 
son vermiştir. 

Ziraat mUdUrUmUz An
karadan döndU 

Ziraat müdürleri koo&'resine 
iştirak etmek üzere Ankaraya gi· 
den ş~hrimiz Ziraat müdürü Bay 
Nuri Avcı avdet etmiştir. Bugün 
vazifesine başlıyacaktır. 

Tngiliz ve Amerikan yardımlarının 
mümkün olabildiği kadar hızlandı

rılması. 

Eğer Sovyetler birincisinde, 
demokrasiler ikicisinde muvaffak 
olurlarsa Almanların Önümüzdeki 
sonede Sovyet ordulariyle uğraşa· 
cağı çok kuvvetli ihtimal dahilin
dedir. Aksi takdirde bu kış veya. 
da ielecek baharda Kafkaslarda 
bir lngiliz vı Alman cephesine 
tabit olmamız çok aıublımıldir. 

gerçekten takdirlere layık bir 
gayret ve faaliyet sarfetmiştir. 

Bu sayede, yanan evlerde!! 
bir kısım eşyanın kurtarılmasına 
imkan hasıl olabilmiş ve herbanği 

bir kargaşalı..hj'a meydan verilme .. 
miştil'. 

Hadiseden haberdar olur ol· 
maz otomobille Fenere gelen Va
li ve Belediye Reisi LQtfi Kırdar, 
ve belediye reis muavini LOtfi Ak· 
soy da yangın sahasında geç vak
te kadar meşgul olarak alakadar· 
lara İcab eden direktifleri vermiş· 

lerdir. 
Y angıoda 94 ev' iki cami, bir 

mescid, Patrikhanenin büro kısı".'.• 
ları yanmıştır. Abdi Subaıı camıı

Deflamı dördüncüde 

Traktörlerin 
yedek parçaları 

Yapılan tetkiklere 
göre ' e h r ı m i z 
atölyelerinde iınAi 
edilecek 

Şehrimizde bulunmakta .. ol~~ 
Ziraat aletleri mütehassıs muşavırı 
Bay Reşat Savcı tetkiklerine de· 
vam etmektedir. 

Yapılan tetkikattao maksad, 
yedek parça noksanlığından dolayı 
muattal vaziyette kalan Traktör• 
!eri işletebilmek için tetbirler al· 
makdır. 

Tetkikat neticesinde anlaşıl· 
mıştırki, harp dolayısiyle getirtile· 
meyeo traktör yedek parçalarının 
Adanadaki atölyelerde imaline im· 
kin vardır. 

Ancak, malzeme sıkıntısı mev
zuu bahistir. Bu cihet de bertaraf 
edilebilirse, yedek parça imal edi· 
lebilecek ve muaattal vaziyette 
bulunan traktörlerin tekrar faali· 
yet ieçmesi mümkün olacaktı~. 
Ttkiklere bugün de devam edı· 

1 cek ve mütehssıs müşavir bugün 
~snyaya hareket edece~tir Kon· 
yada da bu mevzv dahilınde tet· 
kikat yapılacaktır. 

Aldığımız malQmata göre, Zi· 
raat Vekaleti, memleket ziraatının 
aksamaması için hususiyle traktör
ler vaziyetine büyük bir ehemmiyet 
atfetmekte ve icabeden tetbirleri 
almaktadır. 

Kozan ziraat memurlufiu 
Münhal bulunan Kozan kazası 

25 lira asıl maaşlı ziraat memurluğuna 
Urfa pamuk işleri kontrol memuru 
Bay Yakup Kadri Levendin tayini 
Ziraat Vıkllelinoe luvip ıdilmittir. 

Bu Pazar A ana can· s 
lı bir spor günü ya• p o r 
şadı. Ankara, içe! 
Seyhan yüzücüleri 
arasında Türkiyenin biricik yüzme havuzu olan yüz• 
me havuzumuzda dostluk ~ ve gösteri müsabakaları 

1 yapıldı . teknik neticeler 2 nci sahifemizdedir. 

... 

< 

• . ' 

. ' .. 

En üstri laa iyetimiz 
on misline çıkarılacak 

EndUstrlmlzln i9letme ve .ldamesl için tek
nik elemanlarJetittlrilecek 

~o kara ~2. (Hu~usi)- Memleketimizin muhtaç olduğu endüıtri ma• 
mulatının muhım bır kısmını yurdumuzda istihsal ve ioıal etmek lüzumu 
etrafında geçen _senel~rin tecrübesine ve içinde bulunduğumuz hal ve 
Şartların bu tecrubelerı lam1mile temin edici mahiyette bulunmasına da· 
~~nılarak .Yu_rdomuznn endüs·i faaliveti p•k yakın bir zamanda buaünkü-

n on mıslıne çıkarmak d" t · h t 1 k · · 6 • • • b b Vd en us rı aya ının mem ,. etımızde tesısı ıle 
b:rab er bun_un. işletme ve idamesi için lizımırelen teknik elemanları da 

ra er yebştıl'mek zaruri olduğu neticesine varılmıştır. 
A~kara 22 ( Hususi muhabirimizden ) - HükQ t • 

ri faalıyetini memleketin ihtiyacına kili gelecek derme J Y~rd~n eodu~t· 
meğe azmetmiş old • d b . I ece e ınkışaf ettır-. ugun an unnn ış etme ve 'd . . . ... 
teknık elemanları da beraber yet' t' k 1 aresı ıçın lazımgelen 
baalı olmak .. b' 1 k" ış ırme maksadile Maarif Vekaletine 

6 uzere ır mes e ı ve teknik "... · h 
ve bu mü•t .. arlıaa baalı e · .k ogretım müsteşarlığı i d~sona 

1 k• •k ,6 
• g DIŞ mı yasta ve her derece ve nevıden 

mes e ı ve te oık okullar kur • .. · 
bulunmaktadır. maga, mevcutların tevsııne karar vermış 

Bu maksatla hazırlan k ı· 'h l b ·· k" l' 
d . . an aoun ayı a arı ugun u mec ıs toplantı• 

sın a Başvekılın teklif ' • · .. 
k k ı uzerıne ruznameye alınarak mustaceliyet le müza. 
ere ve abu! edilmişlerdir. 

--
• 

Mareşal 
PETEH 
lşğal altındaki ---
Fra~sı~lara, ni
zam ve asayi· 
şi bozmamala
!!"' tavsiye etti 

Vişi 22 (a.a.)- Ofi bildiriyor: 
Mareşal Peten dün saat 18,30 

da radyoda aşağıdaki nutku söyle. 
miştir: 

«- işgal altında bulunan mıo· 
takadaki Fransızlar; bu akşam bir 
kaç h• !tadır işgal ordusunun mün
ferid unsurlarına karşı tekerrür &" 

den suikastler hakkında ne düşün· 
düğümüzü size büyük bir heyecan 
ve bütün samimiyetimle söylemek 
mecburiyetindeyim. Yapılan suikast• 
lerio mahiyeti cinaidir. 

Ve yeni felaketlere sebebiyet 
verebilir. 

Bıı suikastleri yabancı ajans· 
!ara atfetmek gerektir. Çünkü F· 
ransız ananesi, aldıkları emre ita• 
at eden askerlerin karanlıkta te
cavüze uğramclsına manidir. HükG 
metimiz bu hareketleri asla tasvip 
etmemekte ve elinde bulanan bü· 
tün va11talarla faillerini aramakta• 
dır. 

işgal altında bulun. n mıntıka• 
daki Fransızları; hisgiyahoızı bilmez 
d~j'ilim. Geçi,.diğiniz irnlihao ve 
Izdırabı derin bir surette his edi
yorum. Başlıca vazifemiz her fırsatta 
Fransız birliğiai korumaktır. Tak
dir edersinizki bu birlığin her şey· 
den evel icabettirdiği şey nizam 
ve asayişin muhafazasıdır. Vekar 
ve intizamla vatan birliğini temin 
edec~ğiniz~üveniyornm. 

_,A_s~t _Vaziyet 

Don ve Donez nehirlerini 
"istihdaf eden ··harekat 

Bu takdirde bütün Ukrayna ile Kırım'ın temizlenmesi ve hatt6 
Almanların Kafkaslara kadar uzunmaları kabil olur 

t d Ki~r müstahkem mevkiini zap· devam edilmektedir. Bir Londra ve· Elhasıl Kıyef meseıesi biimiş 
e en man kıt'alarının buraya ya Amerika telgrafı, şimalden ve- sayılabilir. Bundan sonra Ukraoya· 

garpten girdikleri anlaşılıyor. Al- cenubdan ilerleyerek Kiyefi 200 oın Don ve Donez nehirlerine man t bl'"' -
e ıgıne gore şehre girdikten km. gerilerine kadar çevirmiş olan hadar zaptı ve bütün ukranya ile 

sonra, Dinyeperi şark istikametinde Alman kuvvetlerinin seri ve hafif Kırımını Sovyet kıt'alarındao 
geçerek şimalden ilerliyen diğer teşekküllerden ibaret olmaları ib- temizlenmesi işi vardır ki, bo ha-
kavvetlerle birleşmişlerdir. !İmalinden bahsederek hasıl olan reketler esnasında cenup Soyyet 

Bundan baŞka Kiyelin doğ-o vaziyetin ebemmeyetsiz olnuğuno orduları irupunuo büsbütün im· 
v.e ~enub doğu dolaylarında çev· göstermek istemişti. Halbuki şimdi ha edilmesi de mümkündür. Bo 
rılmış olan Sov- _ y .a!\.22~1NJ taktirde Alman· 
yet kuvvetlerinin ~ 1 arın hatta kafku 
bir kısmının şim· E k/ ·a /H E • E k ·ı f lara kadar uıan· 
diden esir ve im· me l enera • mır r l e maları kabil olur. 

ha edilmelerine muvaffakiyet hasıl anlaşılıyor ki Dioyeperi şimalde Fakat dünde yazdığımız iİbi ce· 
oldugu anlaşılıyor. ilk esir edilen. Gomel cenublarından geçen Or- oubta asıl ehemmiyetli iş ·t1D0!' 

h · - • ti k goçı erı· ler 150'000 den fazla iıniş. 151 general Guderion'un ve cenubta n~ rıne sur ak e vabradrah Mosko· 
K • b"l · d nı elde etme ve a e u tankla 602 top da alınmış imiş remençug 0 iesın en aşan gene k S 

1 
ordular ırru· 

K f d O 1 V Kl . 1,. hl vanın mer ez ovye do 
Bu top yekOııundaa iye e ai rgenera "o eıs ıo zır ı or- piyle lıirlikte cenup ve cenap • 
yerli toplar indiril~ikteo sonra ge· duları~ır. Kiyelin ~00 Km. şarkın: ğudan genis bi~ suretle ihatasına 
ri kalacak olan mıktar tam mev- dan bırleşerek mustahkem şehrı tevessül etmektır. d" 
cudlu büyük bir ordunun top sa· dolaylarındaki Sovyet ordolarile Bu eıoada Leniograt da • uş• 
yısına tekabül eder. Fakat ele ıre· birlikte çeviren kuvvetler. işte bun· milş olacağından Moskaoı,';jY~ı!lı'il:: 
çen tankların çok az olması Sov- larmış, Sovyet kuvvetlerı çember· den de ılerlemekte k 1 M sko· 
yet ordularında l'eri kalan zırhlı den kurtulmak için şiddetli ya,.ma cek_tir. Elhafs•dl ıbovyet t":d •o:an& 

· 1 ld bb .. J • d b 1 nmuş'a da mU• va ıle etea ın a ermu J arabaların fazlasıy e azalmış o u· teşe us erın e I u u ç·· kü Ö· k d müdefaaya karar verir erae 
ğunu iÖsterebilir. vaffak olamamış armış . un ili' 1 b a ar fll•n Moıkova havaliıiad• 

· · - h Kı·· ,_. klli aırblı kuvvet er arp i1 ,, __ a.1-1 Alman teblığıne ırore, ma sur ru uyor ~ 1 f Dnamı ç--
dO;mau l•f•kkülleriaio imbaoıaa yoktur• -.,..-.-:; 

1 ~lir. --·· "'iri le.bit •dil- -'~--~-'~uv., il il teşrındea .. 
b~r/ vnkae l'•laıeho olon HyOJ, 

----~~--·••r. d 
'dul4 r ı,.apq Bir•li•tolıc, Atio• 
S.nolen•lr. ••v ı.r 

or
ve 

deo ..... ,. 
ve doM-ıJJ•n ~eviraıiı olacak.. 

lor 
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1 A~(®~IJ<llüll< ~~lhlü~ll(®~ü ·i·~~·~·~··;~·~·i·ık 

Alman denizaltı ~~~~~~"~" 
gemilerinin hü- ı:~:~;::::::.:::;.~ .. 

1 

3 B"/Jlge yüzücü/el Yer sarsıntısı 
Ankara, 22 {a.a.) - Aldığım•z 

haberlere göre bu sabah E.kişehir, 
Kütahya, Afyon, Uşak ve Emet'te 
birer yer sarsıntısı olduğu bildi
rilmektedir. Zarar yoktur. 

ta"""'bı•yesı• l _Neden?. 
- Yenir de ondan ... 
Balım Sultan fıkrasının zihni-

cum 
=============== yetine göre bugünden itibaren, : yenecek hiç birşey bulamazsak 

Atlantik meydan 
muharebesi ----, 

-
Nakliyat 

bile, oruç yer, keyfimize bakarız. 

işinde 2000 

Atmanla,., yakaladık/an 
gemi Kafilelerinin üstüne 
müteaddit deniz altı sal
d,,.tıyo,.laf'. Kafilenin he,. 
ta,.afından miknatıslı ve ı 
izi belli olmıyan elektrikli 
to,.pil atılmak suf'etiyle \ 
hem himaye gemi/e,.ini ve 
hem de kafiledeki vopul'· 
laf'l şaşırtmak esası kabul 
ve tatbik ediliyo,., 

vapur kullanılıyor 

Latife bertaraf; mübarek I 
ramazan ıessiZ, sadasız gel?i, 
çattı ve bu gelip çatışile aıle 

j 
reislerine bayram masr~fla~ının I 

1941 yılının ilk oltı ayı zarfında beyin çatlatıcı çanını şımdıden 
lngilterenin n.kliyatı himayeye çalmış oldu. 

tahsi• eylediği mu~riplerinin adedti işte asıl tasarruf sır asıl.. Ar- ~ 
yüz elliyi ve müseılah balıkçı ge· tık yirmi çeşit iftarlık çerezlı, 
mileri, ğambot ve y~rdımcı k, uva- on dört kap yemekli, baklavalı 
zörler dahil olmak uzere karakol börekli eski Ramazan sofraları, ~ 
gemılerinin •ayısı 200 Ü bulmuştur. zamanla, na•ıl kaybolup gittiy•e 
Bu sebepten lngiliz anavatan filo- lüzum•uz bayram masrafları da 
sile Akdoniz ve Uzak Şark filosun· 

0 
suretle son haddine kadar kı- ~ 

dan muhrip çekmek zarureti baş •ılmağa mahküm demektir. Elbi. 
göstermişti . Amerikan bahriyesi · 

semiz, ayakkabımız, römleğimız, Atlantik nakliyatının himayesine as· d I · l mintanımız varken, bayram ır garı yüz muhrip ve torpidohotla 
Amerika Cümhurrei•İ B. Roose

veltin verdiği son kararla Atlantik 
meydan muharebesi bir dönüm nok
tasına gelmiş bulnomaktadır. Bu 
karara göre Atlantikte Amerikanın 
emniyet mıota\ı.ası olarak tayin 
ettıği sahalarda raslanacak Mihver 
gemileri Amerikan donanması ta
rafından batırılacaktır. Haddi za
tında bu emniyet mıntakası Ame
rikadan lngiltereye yapılmakta o· 
lan nakliyatın geçtiği yollardır. Fil· 
hakika Amerika ı.tanda adasını 

işgal ederek burada büyük bir üs 
vücude getirdıkten sonra Kanada 
Gruenland ve lslanda civarını ihtiva 
eden şimali Atliıntikte karalı.ol ge· 
mileri dolaştırarak bu mıntakada 
görülen Alman denizaltılarından 
lgiliz vapur kafilelerini ve tayya
relcrini haberdar etmekte ve 
bu suretle lngiltereye yapılan 
nakliyatı pasif olarak himaye et· 
me ~to idi. 

Fakat açık denizlerde rastla· 
nan düşman denizaltılarının yalnız 

mevcudiyetlerini ve mhevkk~~er~~i 
bıı.ıirmekten çok defa a 1 '. 1.r 
f .yda hasıl olmuyordu .. Çünku cı· 
varda lngiliz tayyarelerı yahut de: 
nıultı avcı gemileri bulun•~. dahı 
bunlar gelınccye kadar duşman 

deniz.ltı gemisi dalıp gözden kay
boluyor ve bır mıiddet sonra ka
f, cıı 1 yoıu üstliue tekr~r çıkarak 
büc~·u eue~.fıyordu. Bınaenaleyh 
At0er1Mı.a.ı h<1rJ' ~~milerının şimali 
Atli.otktekı harakolları sırf bir 
gözcülük mesabeıinde kalıyordu. 

Halbuki karakol noktaları ve ge-
·ıeri teşkilinden istihdaf edilen mı 

1 maksad düşman deoizattı gemı e· 
rini arayıp bulmak ve bulunca da 
üzerine atılarak silahla onun hak
kından gelmek yani batırmaktır. 
Denizaltılarla ancak böyle active 
bır mücadele yapılırsa onların ta .. 

ruzunu önlemek imki.nı elde 
ar 1 . d 
edilebılir. şte şım i Amerika bu 

t . mu" cadeleyi tatbika başla· ac ıve 
mıştır. • 

Baskın hareketlerı 

Atlanti kte lngiliz nakliyatına 
miini olan düşman yalnız de· 

bir o kadar mÜ•ellak karakol ge· diye, borca derde girerek yeni· 
misi tefrik edebilir ki, bu iki müt- ferini yapmağa kalkmamalıyız. 
tefik deniz kuvveti karş,.ında Al- Ramazan, malOm olduğu 
man denizaltılarının miışl<ilata uğ veçhile, oruç ayıdır. Bu ay im-
rıyaca -Jarı şüphesizdir. I 

Son aylar zarfında Amerika tidadınca, itikadı olan ar, otuz 
ve Kanadadan lngiltereye yapılan günlük bir perhiz , bir riyazet 
nakliyat için 2000 vapur kullanıl · devresine g;rerler. Tamamile ih· 
makta oldugu ve bunlardan 400- tiyari bulunan ve bir itikat 
450 kadarını denizaltı tehli~esi mev· olmak bakımından herkesce muh 
cud olan mıntakada sefer halinde terem olması icap eden bu dini 
bulunduğu lngılız Başveicilioin be- akid" tecellhi karşısında, sefa. 
yana tından anhşılmaktadır. Bu nak· let içinde ve hakaret altında, 
fiyatı yapan vapurlar asgari 20 ve açlık çeken İnsan oğullarını dü· 
azami 80 vapurdan müteşekkil ka- S 
fıleler h•linde seyrettiklerine göre şünmemek elden gelmiyor. ün· 
küçük kafilelerden beherine 6 muh· ~ niyülmezhep müslümanlar, ibadet 
rip ve biıyük kafılelere 12 _ 16 ~ maksadiyle, nefolerini 24 saatte 

lebılecektir ve bunJar kafilen:n ha· rumiyete sevkediyorlar; buna 
muhrip himaye gemisi olarak veri- · 10 • 12 saatlik ihtiyari bir mah ~ 

reket ettiği li:nandan itıbaren mu J mu~abil Avrupa, iki seneden-
vasalat edeceği limana kadar aled- beri mecburi bir mahrumiyet 
devam yanında bulunabıleceklerdir. içinde açlıktan, yoksulluktan, : 

Am<rikanın nakliyata ayıraca- sefaletten muztariptir; halimize • 
ğı deniz kuvveıinin yalnız muhrip . çok şükür yarabbıl .. 
ve karakol gemileri olmiyacağı da Müslüman - Türk vatan· 
şüphesizdir. Kıymetli harp malze .. 

daşları. Mübarek Ramazan kutlu mesi ve kıtaat taşıyan k.afilelt>rin 
Alman zırhlı ve kruva:ı.örleri tara· : ve mutlu olsun. 
fından taarruza uğrayacağı nazarı· 

dikkata alınarak lngiliz dritnot ve 
tayyare gemilerile himaye edildiği 
gibi bu kafilelerden bazıları da 
Amerikan donanmasının bu sınıf 
ağır harp gemileri tarafından em· 
niyete alınacaktır. Bundan başka 
kafılelerin geçecekleri yollarda ve 
l,landa, Gruenlıl.nd adaları sahille· 
rine yakın noktalarda Amerikan 
denizalh avcı botlarının daimi su· 
rette karakol gezecekleri de mu· 
hakkaktır. Şu halde ş:mali Atlan· 
tikte. her nevi emniyet ve himaye 
gemilerinden müteşekkil bir kara· 
kol ağı kurulmuş oluyor Alman 
denizaltılarının bu atın ıçinde ge· 
mi batıramıyac kları ic~dla edile
mez. Nıtekim Amerikanın verdiği 
bu himaye kararını müteakip Al. 
man denizaltıları şimali Atlantikte 
40 dan fazla vapurdan müteşekkil 
bir kafileye hücum ederek birkaç 
günlük takip neticesinde kafileden 
22 gemiyi batırmışlardır. 

Bu hal Alman denizaltılarının 
fedakarlıklarına bir delil teşkil et· 
mekle beraber Amerikan d man· 

••• .......... ~ ......... . 
m•sının nakliyatı himaye sistemini 
tesise başladığı ilk günlerde vuku 
bulması itibarile atı için bir mikyas 
olamaz. Mamafıh öğrendijtimize gö
re Atlantikte Alman denizaltıları 

vapur kafilelerine her taraftan müç. 
temi olarak hücum etmektedirler. 
MalOnı olduğu üzere deniz:ıltı ge· 
mileri su altında biribirini göreme
mediklerinden yekdiğerine yakın 
olarak hücuma kalktıkları takdir-
de çarpışmak tehlike•İ göz Önün· 
de tutularak denizaltıların hücum 
esnasında muayyen sahadan harice 
çıkmaları caiz değildir. Binaena· 
enaleyh bn tar_zdaki hücum tabiye . 
sile kafıleye bır anda hücum ede
cek denizaltı miktarı tabdid edil
mekte idi. Halbuki şimdi Alman 
denizaltı hücum tabiyosi kafilenin 
üstüoe müteaddid denizaltı gemisi 
saldırarak kafilenin hemen hemen 
her tarafından miknatisli ve izi bel· 
li olmiyan elektrikti torpil atılmak ı 
suretile hem himaye gemilerini ve 
hem de kafiledeki vapurları şaşırt· 

( Devamı üçüncüde ) 

karşılaştı • 
rı 

Su topu takımımız, TUr ---
kiye ikincisi lçel takı-

mını 2-0 yendi 

Bu Pazar Adana, güzel bir spor günü yaşadı: Türkiyenin biricik 
ve modern yüzme havuzunda, Ankara, lçel, Adana yüzücüleri 

arasında gösteri ve dostluk müsabai..aları yapıldı. 

Yüzme havuzunun etrafı hınca hınç kalabalıktı. Valimiz B. Faik 
Ü>tün'ün yüzücüleri teftişini müteakip, saat 15 te, su sporları federas
yonu mümo•sili B. Necdet Ulutan'ı:ı baş hakemliği ile müsabakalara 
başlandı. 

Teknik dereceleri bildiriyoruz: 

100 metre serbest : 1 • Nejat 
Nakkaş ( Ankara ) 2 • Mehmet 
Ekerbiçer { lçel }, 3 - Nevzat Yan· 
gın ( Ankara ), 4 • Nihat Erde°'. 
( Seyhan ), 5 . Nejat Şarkellı 
( lçel ), 6 • lgmail Giôrdap ( Sey
han ). Derece: 1.9.2 

50 metre serbest küç<ikler : 
Adanadan 1 - : Doğan 2 -

Mustafa 3 - Ali. Derece O. 34. 4 
100 metre sırt üstü : 1 - Bü· 

lend ( lçel ) 2 - Yunus Haydar 
{ Seyh•n ), J - Turan Seyfioğlu 
{ Ankara ), 4 - Kamil leli { A~
kara ), 5 - Mecid Gülergı~ 
( Seyhan }, 6 - Nejat Şarkellı 
( lçel ). Derece : 1.28 6 

50 Metre sırt üstü küçükler 
Adanadan : 1 - Doğan, 2 -
Remzi, 3 - Hayrettin. Derece 1.1 

200 Metre kurbağalama : 1 -
Muzaffer Ôzsijiıer ( lçel ), 2 -
Muharrem ~üfergin ( Seyhan ) 
3 _ Nejat N.kkaş { Ankara ) 
4 - Şerif Turhan { !çel ), 5 -
Kamil içli {Ankara} 6 - Mecid 
Gülergin ( Seyhan ) Derece : 
3.10.7 

50 metre kurbağalama küçük· 
ler Adanadan : 1 - Mustafa, 2 
- Kemal, 3 Ali, Derece: 0.51.9 

400 metre serbest 1 - Turan 
Seylioğlu (Ankara} 2 - Latif Er
dem ( Seyhan ), 3 - Mehmet 
E'<erbiçcr ( İçel ) 4 - Salim Kan• 
demir ( Ankara ), 5 - Ki.z.ım 

Güç ( Seyhan ) 6 - Terketmiş· 
tir. Derece : 6,21.8 

Tü,.k bag,.ak gaf' ışı 
Birinci : Seyhan takımı. 
ikinci : Ankara • 
Üçüncü: !çel » 

Dördüncü : !çel 2 N. takımı 
Beşinci : Seyhan 2 • 
Derece : 6.3.9 
Türk bayrak yarışı bütün mü

sabakaların üstünde iki misli pu· 
van kıymetinde olduğundan çok 
heyecanlı geçmiştir. 

Günün en mühim müsabakası 
su topu başlamadan önce !ramp· 
len ve kule atlamaları gösterileri 
yapılmıştır. Ankara, !çel ve Sey. 
ban Bölgeleri yüzücüleri muvaffa. 
kiyetli atlamalar yapmışlar ve şid· 
detle alkışlanmışlardır. Adananın 
küçük yüzücüleri de bu atlama 
gösterilerine iştirak etmişlerdir. 

Su topu oyunu 
ilk müsabaka Ankara ve !çel 

1 
bölgeleri •u topu takımları arasııı 
da yapolmıştır. Neticede 3.12 İçel 
bölgesi kazanmıştır. 

Bundansonra, Seyhan su topu 
takımile !çel su topu takımı kar· 
şılaştılar. Türkiye ikincisi !çel su 
topu takımı ve yüzücüleri, Mersin 
de bulunan deniz harp •okulu ele· 
manlarile takviye edilmişti. ilk haf· 
tayım 1-0 Seyhanın lehinde bitti. 
lkinci haftayamda Seyhan takımı 
ü"tün bir oyun çıkararak Türkiye 
ikincisi ve Fuar birincisi içe! su 
topu takımını 2 O yendi. 

Şehrimizde talebe 
mektepsiz kalmıyacak 

Şehrimizde ilk ve orta okul· Maarif Vekaletinin talimatına 
!arla liselerde kayıd ve kabul mu· uyularak kayıd ve kabul muamele 
amelesi devam etmektedir. Bu yıl si yapılacaktır. Talimatnameye va· 
okullara girecek taleber.in, kadro ziyeti uymayan talebenin dahi okul· 
kifayetsizliği yüzü ıden okulsuz ka- !ara alınıp almamiyacağı Maarif 
lacağı endişesini tevlit edecek bir müdürlüğünce tetkik edilecektir. 
halin mevcut olup olmadığı etra· Maarif müfettişlerinden Bay Zeki 
fında yaptıgımız temaslardan şu bu husu•ta tetkiklere memur edil· 
ınalOmatı elde ettik: miştir. 

Bu yıl okullara muracaat eden Bundanbaşka talebe velilerinin 
hiçbir talebe açıkta kalmıyacaktır. de Maarif müdürlüğüne yapacak· 
ilk okullara 32, 33, 34 doğumlu ları herhanği bir şikayet icabedeo 
talebeler kabul edilmektedir. Nu· hassasiyetle tetkik olunacaktır. 
fusunda soyadı yazılı olan ve sıh· Adanada hiçbir talebenin mek· 
hal şehadetnamesini hamil bulunan tepsiz kalmaması için bütün ted· 
bütün talebe okullara alınacaktır. birler alınmış bulunmaktadır. 

Halkavi Bisiklet yarıtı 
Bu Pazar saat 17 de Adana 

Halkevinin tertip ettiği bisiklet 
yarışına 7 bisikletci iştirak etmiş
tir. Müsabaka sürat ve mul..avemet 
üzerinden iki şekilde yapılmıştır, 
Bısiklet ajanı B. Adli Belger ve 
hakem Selıl.b1ddin tarafından ida
re edilen bu bisiklet yarışının SÜ• 

rat kısmında Milli Mensucat kulü· 
bünden Ahmed Ecesoy birinci, A. 
dana gençlik kulübünden Halis 
Yılmaz ikinci, tahammül koşusun. 
da Milli Mensucat Gençlik Kulü
bünden Ahmet Ecesoy birinci, 
Adana Demir Gençlik Kulübün
den Fikret Tel ikinci, Milli Mensu. 
cat Gençlik Kulübünden Süley
man üçüncü gelmişlerdir. 

Bisiklet yarışının müteakip 
müsabakalarda birinci ve ikinci 
gelenlere Halkevi mükifaatları 
varilmiştir. 

Akdeniz kUrek 
,ampiyonası 

Akdeniz kürek şampiyonası 
28 Eylul pazar günü Mersinde ya
pılacaktır. Bu müsabakalara, Muğ. 
la, Antalya, !çel, Seyhan ve Hatay 
bölgeleri iştirak edecektir. Buna 
hazırlanmak üzere Muğla ve An· 
talya bölgeleri Mersinde şimdi en 
kamp kurmağa başlamışlardır. 

Yüksek mühendis ve 
teknik okulları 

Ankara, 22 (Hu•uıi) - lıtan· 
bul yük•ek mühendis okulu ile 
teknik okulu ve müştemilatı, eşya, 
makine, alet ve her türlü den 
levanmıı dahil olmak üzere, bütün 
hak ve vecibeleriyle NAfia Veka
letine verilmiş olan vazife ve sala
hiyetler Maarif Vekaletine devre• 
dilmişiir. 

lskenderun yolunda fecf 
bir otomobil kazası 
Antalr.ya•LHususi] - lskende

run yolunda Arap Ali mevkiiade 
bir otomobil kazası olmuş, Belenli 
şoför Ahmedin idaresindeki 476 
numaralı otobüs Belenden lskende
runa giderken fren patlıyarak dev· 
rilmiş yolculardan teğmen Süley· 
man ölmüş, lskenderundan Selim 
Antakyadan Nihat oğlu Ihsan ve 
yine Antakyadan kömürcü Ali ya
ralanmışlardır. 

Aksarayda, bir cinaye
tin failler! yakalandı 

Aksaray { Hususi ) - Bir ay 
evvel Aksarayın Ereğli kapı ma• 
hallesinde oturan C. Halk Partisi 
Merkez Nahiye idare Heyeti Reisi 
Ali Kavurmacı m•çhul şahıslar ta
rafından öldürülmüşdü. 

Failleri üzerinde ehemmiyetli 
takibatta bulunan adliye ve emni• 
yet dairelerinin müşterek me!aileri 
neticesinde kendilerinden şüphe e. 
dilen iki kişi tevkif edilmiştir. Bu 
husustaki adli inkişaflarla ilerile
mektedir. 

nizaltılar değildir. Alman .uzat kime- ,~ 1 1 D .• K T A T ö R o· N A ş K 1 f t lerl. de denıza tı arın ROMAN 51 ıa e ayyare k • 
taarruzi harekatına yardım etme! • 1. • 
tedirler. Bundan başka Alman ar -"~-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;--;-;-;;-;;;~=============;:::~:::::::============ 'C:9 h • V d Atlantiğe zaman zaman zırhlı ve 1 : ., NAKLEDEN: r ef l I\.QT eş 
kruvazör sınıfı büyük ve seri harp h k • b l H 1 

ki" O ·· .. h 1 l Senin are etıne erg mahkllm ettiler. eran on ar 
gemileri çıkararak lngiliıh na ~yat· 1 - Belki... gunu a ır a... .. de başka bir MahkOmun dudaklarında soluk bir te- öldürülmem ihtimali var. tına b kın yapmağa e emmıye 1 - Ve sen bu parti'.!ensin öyle mi? m•nioldum.. Erte•İ günu O ... h 

tarafından 

vermektedirler. Bundan sonra A- - O partiye mensuptum, fakat şimdi yoldan gitmeni temin ettim... gunu a- bessüm belirdi: Yalvardı: 
merikan donanması ve hatta hava ! d ··ı· 1 St f - Hükmü kabul ediyorum ek•elins. - Halbuki derhal ölmek istemiyo-egı ım. tır a e an... • . d s· 
kuvvetleri Atlantikte Amerikanın Ne zamandanberi mensup değil. Hatırlatmak mı? O aşk gecesını ve Beni hemen büglln zin ana attırınız. ız· rum, sene başına kadar yaşamalıyım. Bu. 
tesbit ettiği büyült bir saba dahi- sin? mucize memlıaını ziyaretlerini unutmasına den anrak bir !Otu/ bir mühlet istiyo• nu ancak siz temin eılebilirsiniz." Birkaç 
!inde raslayacakları Mıhvere ait bi. I Seni sevdiğimdenberi... imkan mı vardı? • rum. ay daha yaşamam için beni zindana atlı· 
IOmum gemilere karşı ateş açarak . b. h k 1 Demek bu"tu"n bunlar onu olümden - Bı"r mu""hlet mı·? rınızl onları bu sahadan koğap atmağa Stelan yenı ır a aret e mukabele f d b l l • d 

edecekken Mariya devam etti: kurtarmak için Militza tara ın ao u un- Önümüzdeki senenin ilk gün erın en ve mümkünse batırmaya uğraşa- ? k b 
caktır. - Babamı aldatan birkaç harisin kur muş bir hileydi? ... Acaba •• evvel ölmek istemiyorum ... Fa at u ta-

Bu yardım lngi!te~e içi.n haya- hanı olduğumu ve bu adamların babama Elan yerde halı ustünde duran ve bir rihten sonra idam sehpasına çıkmağ.!' ha· 
ti bir ehemmiyeti haızdır. Zıra nak- olan muhabbeti ıuiistimal ettiklerini ancak dirseği üzerine doirularak muztarip YÜ• zırım. 
liyata tahsis edilen vapur ~ayiatı Kovitzarda öğrendim. zünü ona doğru kaldırmış olan genç ka- Genç kadınm bunları söylerken öyle 
telafi edilmedikten maada hımaye- Stefan istihfafla dudak büktü: dına, şimdi daha azalmış bir ne~retle balr- azimkir ve metin bir hali vardı ki Tal. 
ye memur lngiliz deniz kuvvetleri - Kurban mıl Ne kurban) tı. Ahi Bu ifşaatından sonra bıle onun dek takdirini gizliyemedi: 
ıon zamanda •arfetmekte olduğu - Alay edebilirsin Stelan. Fakat okşayışlarının tatlılığını, öpüşlerinin zev· - Cesursunuz! 
azami gayrette yıpranmakta idi. Al- . h k"k . 1 k"ın"ı ve saçlarının kokusunu unutabilecek il d ınan denizaltılarının gittikçe artan sözlerım a 1 atın i adesidir. Mariya altın saçlı başını sa a ı: 

k B 1 k b ld A miydi? ı y 1 miktarı arşısında nakliyatı him•ye en on arın ur anı o um. ncak _ Hayır, cesur deği im. a nız ŞO• 1 ı · d ·rb Bu kadın ne kadar tehlikeliydi! Az hk eden ngi iz muhrip ve karakol gemi- işi öğrendiğım an an ı ı aren senin de nu biliniz ki ben iki defa idama ma Om 
dd b 1 · · t kaldı Stefan Taldek onun harikulade ma· )eri uzun mü et tamirden ve havuz- onların bir kor anı o maman ıçın Ç• ış- edilmiş bulunuyorum! 

kt h k 1 • A vi ırözlerinin tuzag'ına tamamilo •kapılmış, !anma an ma rum a ıyorau. me· tım. 7 _ !ki defa mı? 
kr b. emrinde bir köle olacaktı. rikanın na ıyatı ımaye işini üstü· Beni dinle ve bana inan Stelan: Ko- - Evet •• Sizin tarafınızdan ve onlar ne almasında; denizaltılarla lngiliz I Kendisini zaafa düşürecek olan bu 

vitzardan dönüşünde ihtilalciler tara ın• h t l d'" - 1 · 'h · d k tarafından .. donanmasının yalnız olarak ba•a a ıra arı ve uşunce erı zı nıa en ov• 
• . l • dan öldürülecektin. Vlostoy boğazında • l k· - Oolar kim? Çlkamamaıınıo tesırı o dugu kana- k maga ça ışara . 

kaza şeklinde göster~bilecek bir soi ast E · O at·1 hasıl olmaktadır. Amerikan do- d A k b - •ki partimin icrai komitesı. n• h 1 ı - Sus! diye ba<Pır ı. rtı en an-d b 1 'le he 1 azır anmış 
1

' 
6 !arın Vlostoy bog' azında hazırladıkları sui-nanmuının mü a a e9ı m n- cak bir •ey hatırlayabilirim: Sen bir ca-

. b. f 1 - Vlo.toy boğazından mı? Ben ora• • kastan sizi kurtardım ve son komploların giliz donanması geoış ır ne es a • sussun ve devlet emniyeti aleyhinde ve mı• ve hem do bilhassa şimali At- dan geçmedim ki... da kendilerine yardım teklifini reddet-
• G d" • k- b · hayatıma karşı suikaot hazırlayan bir par lantiltte Alman denizaltılarile mü• - eçme ın, çun u en geçmeoı tim. 

cad11le eden muhrip ve karakol istememiştim. Suikaıtau haberdar edilmiı· tiye mensupsun .. 

T 'ifa~ti3oMsa i~ıfl"c.. iistasyon caddesi : Adana - e 

Yerde duran kadına yaklaşmak için 
Şef diz çöktü. Hislerinde bir inkılap ol
muş, dinledikleri hiddetini yatıştırmış ve 
aşkını tazelemişti. Yalvarır ıribi: 

- Söyleıl.iklerinin doğru oldafana 
bana nasıl temin edebilirsin? 

Mariya samimiyetinden şilpbe edile· 
miyecek bir heyecanla atıldı: 

- Babamın hatırası ve... karnımda 
taşıdığım çocuk üzerine 
söylediklerim doirudar. 

- Militzal ... 

yemin ederim ki 

Genç kadın sevioç ve Omitle titredi; 
Stefan ona c Mariya " diye deiil ıevgili 
tanıdığı isimle bitap etmişti. 

Dışarda nazırlar ıabırsızlanıyorlar. Şe. 

/in onları çoktan yanına çaiırmış olması 
lazımdı. Fakat Şef şimdi sadece bir er· 
kek, herkes gibi bir insandır. 

Münzevi tabiatli kalbıiz ve qbız 



23 EylOI 1941 

-m-filmı 
d~ 11116/aiJ 

1 

Boğazlardan 
Herhangi bir bahane ile hiç --
bir harp gemisi geçemez 
y a z a 0 Dün, Bolgaris 

tanın vaziyetin 
Necmeddln den bahsederek 

s a d a k ltalya donanma· 
sının güya satın alınmak •uretiyle 
Boğazlardan geçirileceği rivayeti· 
nin hiç bir eıasa dayanmadığını 

anlattığımız zaman bu mesele hak-

1 kında Londradan gelen ve dünkü 
gaz~telerde çıkan telgrafı görme· 
miştik. Reuter ajansı diplomatik mu 
harririnin bu hususta lngiltore hü
kQmetinin noktai nazarını uzun uza 
diya bildirmeye lüzum gördüğüne 
bakılırsa, şayianın Londra mehafi. 
!inde bile az çok ehemmiyetle kar· 
şılandığına inanmak lizım gelir. 

Gerek memleketimizde, gerek 
dışarda. Tıirkiyonin vaziyetini ha
li iyice taktir edemiyen, Türkiye 
bitaraflığının day" odığı l. ar~ılıklı 
ahdi mecburiyetleri bilmeyen insan· 
lar bulunduğunu gördüğümüz için 
her türlü tereddütleri fikirlerden 
kaldırmak üzere bu meseleye bir 
daha dönmeyi faydalı bulduk. 

Evveli şu noktayı açıkça •Öy· 
liyelim : ltalya donanmasından bazı 
gemilerin Bulgaristan taraiından 
satın alınıp, Karadenize geçirilme· 
ıi için bu iki devlet arasında lco· 
nuşma oldu mu, bilmiyoruz. Fakat 
devletleri, bilhassa bu sırada, cid. 
di düşüncelerle meşgul farzettiji'i· 
miz için ne Bulgaristanın, ne ltal
yanın abesle iştıgale vakit bulacak· 
larına inanmayınız. Herhalde, Tür· 
kiye Cümhoriyeti hükQmeti nozdin· 
de bu yolda herhanıri bir müracaat 
veya istimzaç olmadığını katiyetle 
söylersek yanılmış olmadığımıza 
eminiz: Bu tarzda bir müracaatta 
bulunacakların siyasi, hulmlr.i, aske· 
ri bakımdan vaziyeti telakki tarz
ları ne olursa olsun, Türkiyeden 
alacakları cevap çok kısa, çok ka

ti oluıdu. Bu da bir « Hayır • 
dan ıbarettir. 

Böyle bir şeye ihtimal veri· 
lebilir mi ? 

Gayesi mahdut ve muvalclcat, 
akıbeti meşkOlc bir vazife uğrun• 

da ltalyanın, zaten zayıflamış do· 
nanmasından bir kısmını feda et· 
mesine, akıl ermiyeceği için, ıayia 
temelinden çürüktür. 

ltalyanın bu fedakarlığa razı 
olduğunu kabul etsek, bir kısım 
ltalyan harp gemilerinin birdenbi
re Bulgar bandırası çekmesine -
ticaret gemilerinin bile bayrak de 
ğiştirmesini kimsenin kabul etme
diği bu devirde - kim !nanır, k.im 
kanar ? O zaman, Gürcl9tan Cum· 
huriyeti de « lngiliz filosunu satın 
aldım• desinl 

Bu muameleye de göz yumul
duğ11nıı kabul edelim. Bulgarista
nıo malı olduğu iddia edilen bu 
gemilerin Boğazlardan geçmesi 
lazımdır. Halbuki Montreu mua• 
hedesinin on dokuzuncu maddesi 
mucibince, harp zamanında muha ... 
11m devletler harp gemilerinin Bo· 
iazlardan geçmesi yasaktır. Bu 
mesele Bulgaristanın muharip olup 

-cı gemileri listesinde yazılıydı. 

Sonradan ticaret vapuru olduğu 

halde - Londradan bildirildiği 

gibi - Boğazlardan ıreçmemiş ve 
hadise gayet d;;rüst ve tabii le· 
liıkki edilmiştir. 

Bu şayianın mahiyetini ısrarla 

tahlil edişimizin başka bir sebebi 
daha var: Türkiyenin, Boğazlardan 

ha~gi tarafa 11it olursa olsun 
hiç bir harp gemisinin geçme· 

sine müsaade etmiyeceji'i, bitaraf· 
lığının her hangi bır bahaneye 
ilet edilmesine müsamaha göster· 
mıyeceyi herkesin bildiği bir haki
kattir. Buna rağmen, zaman zaman 
böyle ipsiz sapsız haberler ortaya 
çıkıyor. Günlerce, haftalarca çalka· 
nıyor. Propoğanda denilen marifet 
budur. Kimden nereden çıktığı 
belli olmıyan, hem de en açık, en 
çok bilinen hakikatlerin zıddını 
ele ~lan bu garip haberlerin ğaye· 
si hıç şüphe edlimiyen hadiseler 
etrafında dahi tereddütler uyandı· 
rarak ortalıkta istikrarsızlık hava· 
sı yaratmaktadır. Propaganda ma· 
kineleri her zamandan fazla faali· 
yettedir. Biz hor zamandan fazla 
dikkatli olamalıyız. 

- Aktam,dan -

• Kadın vatman 
YAZAN 
B.Felek 

Bir güzel Kayseri 
nüktesi var: 

- Kadından ne O· 

lur? diye ıormuşlar: ____ .. 
- Hor şey olur. Yalnız ... 

- Yalnız? 

- Yalnız pastırma olmazl. 

- Neden? 
- Çok sinirlidir ... 
Kadınların umumi hayatta Ü

zerlerine erkekler gibi iş almaları 

hakkındaki münakaşaların en kuv
vetli sözlerinden biri olan bu Kay· 
seri nüktesini hiç unutmam ve ne 
zaman işitilmemiş bir işe bir kadın 
getirildiğini işitsem, bu: 

- Çok sinirlidir .. Sözünü ha· 
tırlarım. 

Sizler de unutmamalısınız ki, si· 
nirlilik pastırmaya değil, bir çok 
şeylere de mini teşkil eder. 

Kadın, umumi hayatta çalış

malı mı? Bu mevzu , sade garbde 
çekişilmiş d.ğildir. Bizde de, sos• 
yoloğ, doktor, muharrir, müdür bir 
çok münevverler bu bahsi didik· 
lomi~lerdir. Hatırımda kaldığına 

g ö r o , bir kısım ( feminist ) 
yani kadınlık lehtarları istisna edi. 
lirse, bunların ekseriyeti valide ve 
hemşirelerimizin yurdlarımızın da· 
bili işlerile, çocuklarımızın emziri· 
lip büyütülmesile meşgul olarak , 
bilhassa büyük şehirlerin umumi 
hayatına atılmalarında birleşmişler· 
dir. Bugün ayni mevzua tel;rar dö
nüşüm, yeni bir müşahedenin aksi 
amelidir. , 

BUGON 

~-----:-----~-~ ..... 
İran ka-Yeni 

bin esi kuruldu 
Eski Şah zamanın
da zarar görenle· 
rln ziyanı tazmin 
edilecek 

Talcran 22 (a.a.)- Pars ajan. 
sı hildiriyor: 

Frugi Hanın hastalığı dola. 
yısile Adliye nazırı Ahi parlamen. 
toda kabinenin aşağıdaki zevat· 
lan teşekk ül eıı :ğini bildirmiştir. 

Başvşkil Frugi Han, Adliye 
nazırı Ahi, sanayi ve maadin na· 
zırı Hekmet, Hariciye nazırı Sü
heyli, Sıhhiye nazırı Meral, Mü. 
nakalat nazırı doktor Sacadi, lk. 
tisat ve ticaret nazırı Golşayan, 
Harbiye nazırı general Ahmet 
Naksavan, Dahiliye nazırı gene· 

1 ral Cihaobani, Maliye nazırı dok
tor Pafiçi, Maarif nazırı doktor 
Sadık, Posla telgraf ve telefon 
nazırı Sayab, Zıraat na>ırı Haki. 

ı mi. 
Müteakiben hükOmetin proğ. 

ramı okunmuştur. 

Tahran 22 (a.a.)- Eski Şaha 
ait menkul ve gayrimenkul ınal· 
Iarın devrine ait resmi beyenna· 
me parlementoda okunmuştur. Es· 
ki Şah zamanında zarar görenle. 

1 rin ı.iyanı tazmin edilecektir. ı 

Bir kaç gündenberi Üsküdar 
tramvaylarında bir kadının vatman. 
lık stajı yaptığı göze çarpınakta. 
dır . Azimkir bir taze olduğu 
yüzünün çizgilerinden anlaşılan bu 
vatman hemşirenin yokuşlarda el 
firenini sıkmak için sarf ettiği cehd • 
araba, duraklardan kalkarken ha-
reket kolunu idare için harcadığı 
kuvvet insana. merhamet hissi ver· 
mekte ve kabı! olsa: 

- Hemıire, mü•aade edin de 
size yardım edeyim! dedirtecek bir 
tesir yapmaktadır. 

Avrupada da, lngilterodo, Al. 

manyada, Frana ve Rusyada da 

kadınları bir kısım işlerde istihdam 

etmektedirler. Sulh zamanında ora· 
!arda bir kadın hakim, bır kadın 
avukat, bir kadın mühendis, bir 
kadın şöför daima bir curioaite 
mahiyetiode telikki edilirdi. Harp 
oJunca tabii bir çok erkek işlerine 
kadınlar getirildi. 

Bizde ise, hamdolsun işleri· 
miıe kııfi gelecek kadar erkeğimiz 
var. Arandı da erkek vatman kal· 
madı mı? Yoksa bir yenilik olsun 
diye mi? Eğrr bu işin ucunda ka· 
dının erkekleri bile hayli yoran 
bu iş'de hırpalanması.ve ani hadi-

selerde soğoklcanlılığını bir erkek 
kadar muhafaza edemiyorek muh· 
temel kazaları önliyememesi ıribi 
kaygu ve endişeler olmasa n_em~· 
(izım der geçebilirdik. Likın ış 
öyle değildir ve nihayet orta~• 
yüzlerce hatta binlerce erkek ış· 
siz dola;ırken bir icadın iş rekabe· 
ti çıkarmakta da aile reisleri bakı· 
mından fayda yoktur. 

imdi bu hareket kadınların, 
boşalan kadrolarda yer alma•ın~ 
şimdiden bir başlangıç ise, barı 
bu hemşireleri biletçi yapıp, erkek 
biletçileri vatmanlığa sevketseler 

f de cinsi latife ağır bir iş yüklem•· 
den, o icadına bir rızık kapısı 
açsalar. 

[ Cumhuriyetten ) 

1 Macar ajensına göre 1 l 

Mareşal 
---111111111""!"' ......... 

Budiyeni 
azledildi 

Kiyef etrafında 
Almanlar 17 o O o o 
telef at verdiler 

Ruslar Klyef'i tah
liye ettiklerini bil· 
diriyorlar 

Mo•kova, 21 ( a.a. ) - Sov
yet gazetelerine göre Kiyef için 
yapılan meydan muharebesi gittik· 
çe artan bir şiddetle devam et· 
mektedir. Almanlar, sovyet aakerle· 
ri ve milisleri tarafından lı.ahra· 

manca müdafaa edilen şehre karşı 
yapılan mücadeleye mütemadiyen 
yeni tümenler atıyorlar. Kiyef'in 
etrafı Alman cesetleri, tahrip edil· 
miş tanklar ve zırhlı otomobillerle 
doludur. 

19 Eylülde şehrin cenubunda 
hassatan şiddetli muharebeler vuku 
bulmuştur. Düşman bu kısımda mü 
him tank ve zırhlı kuüvetleriylo 
kati bir darbe indirmiye teşebbüs 
etmişse de şehri zaptelmek teşeb· 
büsü muvaffak olmamıştır. Alman· 
lar, ilerledikleri her kilometreyi 
p•halı ödeyerek şehrin varoşların· 
da bir kaç noktaya girmiye muvaf· 
fak olmuşlardır. Dnieper üzerinde
ki Sovyet filotilisı Kiyef'in müda
faasına iştirak etmektedir. Kiyef'te 
Almanların verdiği telefat daha 
şimdiden lı) tümen olarak tahmin 
edilmektedir. 

Pravda gazetesinin muhabiri 
diyor ki : 

" Almanlar Ki yel' o 15 tümen· 
den fazla bir icara kuvvetiyle bü· 
yük bir hava kuvveti tahşit etmiş· 
lerdir. 

Söylendiğine göre Almanların 
Sovyet müstahkem hattında bir 
bölgeyi yarmaları üzerine şehrin 
VH.ziyeti nazikleşmiştir.,. 

Mareşal Budiyeni azledilmiş l 
Budapoşte 22 ( ~. a. ) - Ma· 

car aianııoın iyi malılmat alan ma· 
lıfillerden ö1;•endiğino gö•e Mare
şaı Budiyeninın aL.1.-Jıldığ" ı uİ .S->Vyt:t 
esirleri bildirmişlerdir. 

Moskova hükilmeti Mareşal Bu· 
d!yeni'nin yerine bir bqkasını ta
yın etmemiştir• Dnieper kıtaların· 
dan g · k 1 

• • •
0

'
1 

• anların kumandasını 
şımdılık M ı T" areşa ımoçenko deruhte 
eylemi•tir Bu h b h .. _ "! . • a er enuz teeyyut 
etmomıştır. 

Poltaoa bölgesinde 
Londra 22 ( a. a. ) - Alman· 

ya'dan Rus cephesi hakkında gelen 
haberler Poltava"oın Almanların 
elinde bulunduğunu göstermekte· 
dir. Bir kaç gündenberi beklendiği 
gibi bütün. Alman gayreti bu mın· 
takalardakı taarruz üzerinde top· 
lanmıştır. Bu suretle Do t • ne z sana-
yı mıntakasının maruz b l d • 
t hd"t . "k u un uıru 
e ı gıttı çe sarahat p d t 
melctedir. ey a o • 

b Ruslar 45 gün süren muharo-
eden sonra Almanların Kiye! ban· 

liyösüne vardıkların ı ve burada son 
derece şiddetli muharebeler cere· 
yan ettiğini kabul ediyorlar. 

Rusların tahminine göre Kiyef 
etrafında cereyan eden barolcit es• 
nasında Almanlar 170 bin telefat 
vermişlerdir. 

Şimdi, bilinmesi gereken şey. 
bu eyaletin terkedilmesi icap eder· 
so Rusların Donetz havzasının en• 
düstri servetini ne dereceye kadar 
tahrip etmiye muvaffak olacakları 
keyfiyetidir. 

Saoget tebliği 
Londra 22 ( a. a. ) - Dün ge· 

celci Sovyet tebliği : 
Dün bütün gün kıtalarımız cep· 

henin heyeti umumiyosinde düşman
la çarpışmışlardır. Günlerce süren 
çelin muharebelerden sonra Sov· 
yet kıtaları Kiyefi tahliye etmişler· 
dir. 

19 Eylillda 60 Alman tayyare
si tahrip edilmiştir. 24 Snvyet tay
yaresi kayıptır. Finlandiyaoın sahil 
müdafaasına tahsis edilen llmarin 
zırhlısı, gemilerimiz tarafından Fin 
körfezinde yapılan bir bücum esna· 
ıında mayine çarparak batmıştır. 

Odesa müdafaası 
Londra 22 ( a. a. ) - Mosko

va radyosu dün akşam ki neşriya• 
tında Odesa müdafaasının her gün 
gitıikce kuvvetlendiğini ve ağır 
zayiat verdiklerini bildirmiştir. 

Spiker şunları ilave etmiştir : 
Dinyepor üzerinde kain Harpidaz 
adasının istirdadı üzerine, ada aha· 
lisi, adayı istirdat eden Sovyet kı· 
talarına, valışiyone bir surette öl· 
dürülerek üzerine hafif bir toprak 
tabakası örtülmüş bulunan üç Sov· 
yet askerile bir bastabakıcı kadının 
müşterek mezarını göstermişlerdir. 

Rus çetelerinin f aaligeti 
Moskova 22 ( a. a. ) - Tas 

ajansı bildiriyor : 
Beyaz Rusyanın, Alman - Fa· 

.Jİst kıtaları tarafından istiliya uğ .. 
rayan knnmlarında çetelerin faaJiye
ti gittikçe inkişaf etmektedir. He
nuz tamamlanmamış olan haberlere 
göre Mahilef ve Minsk bölgelerinin 
müteaddit kısımlarında ve F.ylillun 

ilk 15 günü içinde çeteler 650 Al· 
man subay ve askeri öldürmüş, 12 
tahta köprü, 2 demiryolu köprüsü 
23 tank, 104 kamyon, külliyetli 
mühimat , teçhizat ve yiyecek mad· 
delerile 6 top, 64 Motosiklet tah· 
rip elmiş veya kullanılamıyacak 

bale getirmiş ve iki mühimat de· 
posu berhava eylemişlerdir. 

Son günlerde kuvvetli bir çete 
bir Alman süvari birliğine, devriye 
gezdigi bir sırada hücum etmiş ve 
50 Faşisti öldürdükten sonra bir 
çok at ele geçirmişlerdir. 

Minskid'en Dobruisk'e kış tec· 
hizatı ve istihkam levazımı götür· 
mekte olan bir nakliye kolu çete· 
lor tarafından tertip edilen bir pu· 
•~ya. düşürülmüş, 40 Alman aske· 
rıle 2 erbaş öldürülmüş, techizat 
ve malzeme tahrip edilmiştir. 

Vatan haini Supini kurşuna di· 
•ilmiştir. 
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olmadığına kalır. 
Bulgaristan, Yunanistan ve 

Yugoslavya topraklar ını silahlı or 

dularile işgal ettiği için tam mani. 
sile muharip sayılır. Bu da yetmez 
Bulgaristanın ·kimseye harp ilan 

1 KADINLAR iÇiN 1 Yüzdeki çilleri nasıl çıkarmall 7 
etmediği öne sürülür.e, işgal altın 1 · t h 
daki devletlerden birinın, h~lla yüzdeki çil lekelerini ç ıkartmak için o~sij~n i kaşlamalı. Biberler N"• aze alini alır ve t~ze J rak kül veya sırça kavonaz içerisine istif 

meli; üzerini örtilnceye kadar salamura 
doldurmalı. 

lngiltere veya Sovyet Rusyanın su ile ıslatılmış bir pamuğu çillorın uzerıne biber gibi pişirilir. Patlıcan da ayni usulde 
• b kmalı kurutulur. Bulgaristana harp ilin etmesi bir sürmeli bir iki dakika kurumaga ıra ' 

saatlik iştir. sonra :eytin yağına batırıp sıkılan bir pamoiu Bamya ulamura i~e konserve yapılır: Se-

Bütün bu sobdp ve delilleri, ayni lekeler üzerine masaj yaparak sürmeli. lciz on kilo taze ve lc?rpe bamya almalı. Siv. 
rivayetin esasından çürük olduğu· Zeytinyağ cıldi beslediii gibi çilleri de geçi- ri uçlarından küçük bır parça keımeli. Bir gaz 
nu göstermek için sıraladık. Ha· rtir. tenekesi içine, bamyaları birer kilo tuzla ka· 

lcikatle böyle bir teşebbüs ne vu rıştırarak koymalı, to~elcenin ağzına kadar su 
ku bulmuştur, ne de vuku bula· • doldurmalı. Üstünü ortorek böylece 00 gün 
bilir. Düşünülür, konuşulur tarafı Bu mevsim bırakmalı. 

olmamasına rağmen böyle bir İm· Kış için sebze yaz sebzelerinden Bu müddett~n sonra teneke içinde bam· 
kansızlık p•şinde yürüyenler tasav k O O S B r V B S j kış için konserve yaları çıkarıp bol su ile yıkamalı. Yapışkanla. 
vur edi ••, fürkiyenin dürüst bita yapmanın zamanı· rı tamamile zail olunca tekrar tenekeye bir 
raflık ıiyaaetinin, imzasına bağlılı· kal bamya, bir kat tuz olarak istif etmeli. 
ğıo bu gibi hareketlere engel ola· dır. Aralarına toz halinde ızu azar limon tınu da 
caiını söylemeye hacet var mı ? Dolmalık biber, bamya, fasulya, ve patlı· 

canı kışa saklamak zor bir iş değildir. Bunlar serpmeli. 
Türkiye, yalnız kendisinin de· E 

iki suretle konserve yapılır: Salamura veya n üstüne uma yaprağı Örtmeli; bunun üzerine 
iil, bir çok devletlerin imzaladı. 

kurutularak. Her ikisi de iyi ~elice verir, yal· tahta, tahtanın üzerine de taş ~oymalı. Böyle-
iı Boğazlar mukavelesine riayet 

nız her sebzeye yakışan bir tarz vardır. ce uzun kış durur. Y eilnoceği uman tenekeden 
etmiye mecbur olduğu kadar, bi· 
taraflığı icabı baıit oyunlara ilet Dolmalık taze biberi salamuradan ise ku· Çıkarılan bamya bol su ile yıkandıktan sonra 
olmamaya da dikkat eder. rutarak muhafaza etmek daka kolaydır. iki gün •u içinde durmalıdır. Bu ıuretle 

Bunun misalleri meydandadır: Biberleri saplarından dörder parmak faaıla tuza çıktıkran sonra pişirilmelidir. 
Londradao gelen bir telgraf. le bir sicime bailıyarak dizmeli ve güneşe Fasulye konıervesi yapmak için taze ve el· 

ta bahsi geçen ltalyan c Torvisio> asarak kurutmalı. Bunlar kızarır ve kurur. Ru· yaf•ız fasulyeleri intihap etmeli. Ateşte kaynı• 
petrol gemisi. Bu gemi, harpten tubetsiz bir yerde muhafaza etmeli. Pişirmek yanları •u içeri. ine atmalı, beı dakika kayna• 
tvvel ltalyaıı donanmuının yardım- iHtnildiji zaman 11cak suya atarak bafifce dıklao tODl'a iıkartıııalı. Temi&, a;aı •talı lop-

- ™ "**•ıtüGıi; I - .... ,..,..fi' teıl>lt •dil· 

( Salamurayı yapmak 
100 gram tuz konmalıdır. ) 

et· 
ile 

için bir litre soya 

Arzu edilirse salamuranın üzerine bir par· 
mak kad.r zeytinyaiı konulabilir. Küpün veya 
kavonozun ağzını kapadıktan ıonra rütubetsiz bir 
yere kaldırmalı. Bu fasulyeyi pişirmeden evvel 
bir iki saat kadar ıoğuk suda bırakmalı, sonra 
istenilen şekilde pitirmeli. 

iri domates. 
• 

( Fırında domateSJ leri seçmeli. Orta. 

dan keserek çekirdeklerini ve suyunu attıktan 

sonra yağlanmış bir tepsiye dizmeli, fırına koy· 
malı: bir parça pişirmeli. Sonra her yarım do
matesin içine bir yumurta kırmalı, üzerine ren· 
delenmiş kaşar yahut gravyer& peyoiri az ga· 

leta tozu ve bir fııtık kadar tereyai'ı koyarak 
tek.rarfırına komah. Üzerleri pembeleşip kıza .. 
rınca sofraya çıkarmalı. Evde fırının yoksa 
domatesleri >•ilanmış tepsiye dizdikten tonra 
altına hafif at ş, ilstüne de uç kapak 
rak .Plflr-lı lıabüdlr. 

a or
llifflı. ... 

koya-

J 
• 

Rus-Japon 
hudu Hadiseleri 

Tokyo, bir Japon 
gemisinin marn• 
çarparak batı91nı 
protesto etti 

Tokyo, 22 a.a. - Japon bü
kOmeti, Kore'Ji bir balıkçı gemi· 
sinin maynlere çarpıp batmasın· 
dan doğan hidiıeyi Moskova bil· 
kameti nezdinde protesto etmiş 
vr buna benzer kazaların önüne 
geçmek için bazım gelen tedbir
lerın derhal alınma11nı istemiştir. 

Bu işle münasbetli olarak 
Bahriye Nezareti tarafından dün 
bir tebliğ neşredilmiştir. Bu teb
liğde bıldirdiğine göre Japonya 
ve Koro icara sularında 25 Ağuı· 
tostan beri ondan fazla serseri 
mayn toplanmış ve 1 eylQlde de 
60 tonluk bir balıkçı gemisi ıer· 
seri Lir mayna çarparak batmıştır. 

Kazadan sonra balıkçılardan 
biç birinin izine rutlanmamlflır. 

10 eylülde 4 balıkçı mayo 
toplanırken ölmüştür. MozhQr ka• 
ra sularında bir çok ıerseri mayo 
lorin mevcut bulundueu görül· 
müştür. 

Bu hal gece seyriseferiol 
imkansız bırakmaktadır. 

Bu maynler temmuz ayında 
Vladivosto kaçıklanna konulmuştu. 
V o bu sıralarda bizzat Sovyet rayo
ıu ıorseri mayn tehlikesine gemi
lerin dikkat nazarlarını celbetmiş. 
ti. Japonya'nın ihtarlarına rağmen 
Moskova bu gibi kazaların Önü
ne geçecek tedbirlerin alınması

nı ihmal etmiş ve bu sebepten, 
Tokyo keyfiyeti ıimdi şiddetle 
protesto etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Nevyork, 22 a.a. - "Natio
nal Broadcasting ., radyosunun 
Çunlcing muhabiri bildiriyor: Ja· 
pon kıtalariyle Sovy~t kıtaları 
arasında devamlı hudut bidisele· 
ri olmaktadır. Gerek ruslar, ge• 
re.k Ja~onlar takviyeler gönder• 
mışlerdır -

Askeri vaziyet 
/ Baştara/ı birincide/ 

bitebilir, Bu suretle Alman ıenel• 
kurmayı da, düşman kııvvetlerinin 
imhasından ibaret olan gaye1ine 
burada erişmiş olur. 
. . Vaziyet fU dediyimiz şekilde 
ınkışaf ederse lngiliz • Amerikan 
silah ve malzame yardımlarının 
hükümsüz kalacakları şüphesizdir. 
Çünkü bu ıilih ve malzeme ile 
gerilerde, meseli Kafkasye ile u. 
ral dailarında yeniden ordular 
vücuda getirmek için Rusların ta· 
lim görmüş efratla kifi miktarlar• 
da subay bulmaları şöyle donun 
umumiyetle insan bite bolamıya· 
caklardır. Çünkü Ruıyanıo kosa• 
foti hep garptadır. Bundan başka 
Slav unsur da buradadır. Ural ile 
gerilerinde ve Kafkasyada eau 
Sval ahali yok gibidir. Onun için 
Alman başk.omutaohiının askeri 
hareketi daima ihatalarJa netice
lendirmesi bu cihetten dog· rud 
B d. ., . l ur. 

u ıennı nın az ile Timoçeoko'nun 
cenup cephesine memur edilmesi 
de gösterir ki cenup Sovyot or• 
dolarının düçar olduğu tehlikeli 
vaziyet çok ağırdır. 

Leningrat önünde muharebe· 
lere devam olunuyor, Almanlar 
düşmanın lopçu yardimiyle yaptığı 
mu~abıl taaruzların kırıldığını ve 
düşmana ağır zayıat verdiklerini 
bildiriyorlar. En cenubda Alman• 
rın Azak denizine, Kırımın şarkın• 
dalci Arabat okunun şimal ucun• 
daki Genıçoske vardıkları bildiri· 
liyor. Kezalik Rumen lcıtalarıaıo 
da guya perekop berzahından Kı· 
rıma girdikleri ve Simferopol. M .. 
litopol demiryolları üzerindeki 
Dankow'a vardıkları biber verili· 
yor. Görülüyorlci cenubi Ukraynada 
vaziyet Almanların lehine olarak 
büyük bir hızla inkişaf etmekte 
ve bunun neticesinin yakında bü· 
tün Ukrayna ile beraber Kırımın 
tasfiyesine varacarına ihtimal 
verilmektedir. 

- Climburl1et'tea -

Askerlik behlslerl 
( Baıtaraıfı ikincide} 

mak esası kabul ve tatbik ediliyor. 
Bu hücum tarzında denizaltıların 
yekdiğerine müsademe otmomele· 
rini temin eden vasıtanın ba11aı 

dinleme aletleri oldoiuna hükme· 
dilmektedir . 

Hülba; Atllntilc meydan ma· 
barebesinde denizaltıların pek aıuh· 
temel olan tezayüdüne aıokabil A· 
merikan donanmaıınıo müdabele~· 
le müdafaa ıilabları da büyük aıık· 
yasta artmıştır. 

Roosvelt • Cburchill ıör.üıme. 
sinin bir neticui oJan bu bımaye 
hararına karşı Almanyaııın, At~lll1· 
tikte memnu harp mıntaka11 ılln 
ettii'i 1&halarda .An1erikao h~r.p ge• 
milerininde torpıllemek emrını de
nizaltılarına vermesi beklenebilir. 
Bu takdirde Almanya ile Amerika 
ar.a11nd• inli harp hail bir . emd 

[ valıi olacalıtır. 
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Kilis Askeri Birlikleri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: İLAN ı: lstanbul yanğını· 

1 

nın korkunç 
le esmesi ateşin tevessüüne ıebep 
olmuştur. Yangının patrikbanedo 
idare kısmındaki elektriklerin kon· 
takt yapmasından ileri geldiii aa• 
!atılmaktadır Cinsi Miktarı 

Kilo 

Muhammen B. 
Lr. Kr. 

Muvakkat teminatı 
Lr. Kr. Maraş Belediye reis- ( Başt~a~~i!~~cide ) 

ll•gw ı'nd • nin meyzini olup camide yatan 70 

eksiltmenin saat Cinsi 
tarihi günü Yardım Basladı 

Sığır eti 150000 42000 00 3150 00 
Saman 450000 18000 00 1350 00 

3.10.941 Cuma 9 Kapalı en • yaşlarında Mehmedin cesedi çıka· 
rılmıştır. 

E.vleri yanan vatandaşlar, 
kısmen fener Rum mektebi binası· 
na, kısmen Soltanselim camiine, 
kısmen de gene Fenerde bulunan 
Maraşlinin mektebine yerleştiril· 
mişlerdir. 

« « c « c « 

Kuru Ot 500000 35000 00 2625 00 
S.3de yağ 20000 31200 00 2340 00 
Odun 1800000 54000 00 4050 00 
Sabun 13000 9100 00 682 50 

« c « « « « 

" " « c « « 

« « « c « 
" 
« « « c c « 

« « « « c « Nohut 45000 9000 00 675 00 
Mercimek 23000 5290 00 396 75 c « c « « « 

Kuru fasulya 45000 13050 00 978 85 c " « « « « 

Belediyeye ait şehir Sine· 
ma ve tiyatrosu 12-9-941 
tarihinden itibaren 1800 lira 
muhammen bedelle ve on 
beş gün müddetle artırmaya ı· 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 135 I 
liradır. 

Pirinç 40000 20000 00 1500 00 « c « « « « 

Kuru soğan 20000 1600 00 1200 00 c « c « c Açık İhale 27 /9/941 Cumarte· 
si günü saat 10 da belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

A) Kilis birlikleri için yukarıda yazılı ( 11 ) kalem erzak, yem ve mahrukat eksiltmeye 
konulmuştur. 

B) Şartnameleri komisyondadır. Görüle ve alınabilir. Eksiltmeler Askeri Satın Alma 
binasında yapılacaktır. 

Şartname her gün yazı 
işlerinde görülebilir? 

C) Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzu ve Ticaret odası vesikaları geti• İsteklilerin teminat mek· 
tupları ile beraber ihale gü· 
nü olan 27/9/941 Cumartesi 
günü sa3t 10 da Belediye 
encümenine muracaatları lu· 

rilmeli. . 
D) Ka~alı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını, teklif mektuplarını yani kapalı 

zarfları.o~ eksıltme. saatlarından bir saat evvel eksiksiz olarak komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabılınde vermış olmaları eksiltme saatlarında da komisyonda hazır bulunmaları ilan olu· 
nur. 18-23-26-30 1248 

f va.ziık ............... ·a -ı 
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iki filim birden 

I 
Ôlmeyen melodilere yeniden hayat veren ... S•n•tın altın sesinden 
zafer takınan MARTA HARELL • PAUL HÔRBlGE.S'in yarattığı 

-~Opera Balosu $1~ 
Kalpleri müzikle mes eden bir san'at abide•i, gönülleri aşka bai· 

layan bir bayat romanı senenin en yengin bir müzik şahe>eridir. 

il 
Türk filimciliinin büyük zaferi •. 

Şimdiye kadar yapılan Türk fılimlerinin en iüzeli 

i&i YILMAZ ALI i&i •••• • ••• •••••••••••••••• • •••••••••••••••• 
Gördüğü rağbet dolayısiyle bir kaç gün daha temdit edilmiştir 

Pek yakında ... 
Dans, kralıcesi- Şarkı yıldızı ... Emsalsız artist ... MARIKA ROKK'ün 

en büyük muvaflakiyeti 

HALLO JANIN 
. -iLAN 

Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 
Ciosi Miktarı Fiatı % 7 .5 Tutarı 

Ekmek 
Koyun eti 
Toz şeker 
Sade yağ 
Zeytin yağı 

Kuru faıulya 

dipozito akçesi 
Lira Ku. 

15 kr. 393 75 
50 « 318 75 
50 c 112 50 

35000 kg. 
8500 c 

3000 c 

3000 c 170 « 382 00 
c 100 c 45 00 600 

2500 « Koordinasyon hey'etinin 
üzerinden 

Lira Ku. 

5250 00 
4250 " 
1500 c 

5100 c 

600 c 

verdiği fiat 

Edirn" peyniri 700 " 80 « 42 00 560 c 

Sabun 1500 " 60 " 67 50 900 " 
Çay 25 « 900 " 18 87,S 225 c 

Bulgur 2500 « 22 « 41 25 550 « 

Tek tip Un 17 torba 13 80 19 59 234 60 
Mercimek 500 kg. 23 00 18 62,5 115 00 
Tuz 800 c 8 kr. 4 80 64 " 
Zeytin danesi 700 c 50 c 26 25 350 c 

Maden kömürü 40 Ton 3000 « 90 00 1200 « 

Kok kömürü 10 c 39'50 « 29 62,5 395 « 

Ben-ıin 960 kg. 26 20 ı8 84 251 20 
Petrol 960 « 22 10 18 79 250 56 
Mazot 6000 c 14 45 68 00 867 00 
Vakum 250 « 80-100 18 75 250 « 

Gres 100 c 65-70 05 25 70 c 

31 Mayıs 942 nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarı 
yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı 28 eylül pazartesi günü 
eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki 
teminat akçalarını Mal sandıklarına yatırdıklarını mübeyyin 
makbuz ile birlikte mezkur günde Vilayet ziraat müdürlüğü 
dairesinde saat on birde toplanacak olan mubayaa komisyo· 
na muracaalları. 22.23.26.8 1264 

1 

Halkevi Reisliğinden 
23·9-941 salı günü saat 

(20,30 da) Evimiz salonunda dil 
edebi tat komitesi Başkanı bay 
Naci Ecer tarafından (Terbi· 
ye ) hakkında bir konferans 
verilecektir. Mevzu'u çociık 

velilerine ve çocuklara mek· 
teplerin açılmasından eve! ya· 
pılması lazım gelen şeyler 
hakkında izahattır. Bunu mü

teakip Evimi:ı: orkestrası tarfın
dan birde konser verilecek· 
tir. Giriş serbesttir. 

1252 20-23, 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
H~stalannı, Abidin paşa caddesi yanında 8. 

apartımanının birinci katındaki evinde kabul ve 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 

Müslim 
tedavi 
1199 _I ___ _ 

Adana Belediye Riyasetinden : 
( T esviyei türabiye ve çakıl imla 

işi yaptırılacak ) 

1- Depboy parke yolundan itibaren Taş karakoluna ka· 
dar uzanan yolun tesviyei türabiyesi ile çakıl imlası açık ola
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 4481.42 liradır. 
3 Muvakat teminatı 336.10 liradır. 
4 - ihale 26/9/941 tarihine rastlayan Cuına günil saat 

15 de Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - istekliler bu işe ait keşif ve şartnamesini Adana 

Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 22 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla ınaluınat ~lmak ve Şartnamesi· 
ni görmek isteyenlerin Adana Belediyesı Fen işleri müdürlü· 
ğüne ve münakasaya gireceklerin'de ih~I~ günü muayyen sa· 
atte Belediye encümenine müracaatları ılan olunur 

10. 14.ıs.23 
0

1219 

ASRi SINlENAı.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvare 
9;15 

BU AKŞAM~~ 9,15 

Şaheserler serisinden 

Tyrone Pover - Sonia Hennie 
Yarattıkları 

r~:K;;i:; Altı;:"i""j ...................... .. .............. : 
Aşk, Müzik - Lüks şaheseri 

llAveten - DUny• h•v•dislerl 

Zayi mühür 
Gerc!an köyü hey' eti ihtiya· 

riyesi muhtarlık mührü zayi 
olmuştur. Yenisi alınacağın· 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Gerdan köyü hey'eti 
ihtiyariyesi muhtarı 

M u~tafa Ôzkan 

imtiyaz aabibi ı Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avııkat 

Rifat YA VEROÔLU 

Baııldıt• yer ı l BUCON ) 

Matbaası -Adıaa 

Ateş, rüzgarın tesirile sıçra· 
malar yaptığından yangın sahası 
dahilinde pek çok evlerin ateşten 

masun kaldıkları anlaşılmaktadır. 

Valinin Beyanatı 
Geç vakte kadar yangın ye. 

rinde meşgul Vali Lütfi Kırdar, 

gazetecilere şu izahatı vermiştir. 

«- Yangıodan zarar gören
lerin iaşesi ve yerleştirilmesi için 
tedbirler alınmıştır. Kendileri mu
v a k k a t e n c a m i l e r e yerleş 
tirilecektir. Nüfu•ça z a y i a t 
yoktur. itfaiye ve diyer alakadarlar 
süratle yangına mani olmak için 
icap eden tedbirleri almışlarsa da 
rüzgarın saniyede 22 metre sürat· 

Bunlara dün akşamdanitbaren 
belediye tarafından etli laşulya ve 
pilavdan mürekkep sıcak yemek 
tevziize başlanmıştır 

Fener yangını haberi üzerino 
Ank ra Kızılay umumi Merkezi 
de derhal harekete geçmiştir. 

Kızılay umumi merkezinden 
felaketzedelere tevzi edilmek üzre 
500 battaniye 300 kişilik f,ilyük 
küçük çamaşır ve 300 kişilik elbi. 
se gönderildiği haber verilmiştir. 
Yangında maddi zarar bir milyon 
lira kadar tahmin edilmektedir. 

Adana Askerlik dairesi Satın alma komsi
yonundan : 

Saat Kulesi 

İlk teminatı İhalesi 

Lr. Kr. 

00 2-10-941 
00 2.10.941 
00 3.10.941 
00 3.10.941 

1227 

Karşısında 

Saati 

11 
16 
10 
16 

Zenit, Arlon, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kehul Edilir ... 1225 

İLAH 
Köprü betonarme dö
şeme ve parke kaldı· . 

rıın ınşaatı 

Nafia Vekaletinden: 
1 · Seyhan vilayetinde Cey. 

han köprüsünün betonarma 
döşeme tecrit ve parke kaldı· 
rım inşaatı (26,800) lira keşif 

bedeli üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmış· 
tır. 

2- Eksiltme 1.10.941 tari
hine müsadif Çarşamba günü 
saat 15 de Nafia vekaleti şo• 
se ve köprüler reisliği eksilt· 
me ve artırma komisyonunda 
yapılacaktır, 

3- Eksiltme şartnamesi ve 
buna müteferri diğer evrak 
Nafia vekaleti şose ve köprü
ler Reisliğinden (134) kuruş 
mukabilinde alınabilecektir. 
Bu evrak Seyhan Nafia.ınü· 
dürlüğünde de görülebi.Jır. 

4. Eksiltmeye gireb~lmek 
için isteklilerin tatil gunleri 
hariç olmak üzere eksiltme 
tarihinden en aı .3 gün evvel 
bir istida ile ·Nafia vekaleti
ne müracaat ederek. bu gibi 
işleri yapabileceklerıne dair 
ehliyet vesikası almaları la• 

zımdır. . 
5. lsteklilerın Ticaret oda-

sı vesikası ile ~2010) \jralık 
muvakkat temınatlarını havi 
olarak 249o sayılı artırma 
ve eksiltme karıununun tari
fatı dairesinde hazırlıyacakla· 
rı kapalı zarfları ikinci mad
dede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon re• 
isliğine makbuz ıııukabiJinde 
.-ermeleri llıuktaıidir, (6612) 

11.20.23.z6 1238 

ı lskenderun Liman işletme 
J mudurlUgUnden : 

Orta ve lise meznnlarından 
şubemize memur alınacaiındaıı ta• 
!iplerin. 

A- Nüfus cüzdanı 
B- Mektep şahadetnamesi 
C- Askerlik vesikası 
D- Sağ-lık raporu 

Hüsnühal vesikalariyle idare• 
mize 26-9-941 (dahil) tarihine 
kadar tahriren muracaatları ilin 
ıounur. 1256 

20-21-23-24-23 

~ersin Liman işleri 
ınhisan Türk Anonim 

Sirkati umum müdur
lüğünden : 

Şirketimiz cer vasıtaları 
için mazotla çalışır motörlü 
Dinamo, tevzi tablosu ile 
komple Projektör satın alı· 
nacaktır· Hangi tarihde yapı· 
lakc~ğı bilahare ilan edilecek 
e sıltmeye iştirak etmek is· 
teyen taliplerin 17.10.941 
tarihine kadar bu husustaki 
teklif mektuplarını şirket 
Umum müdürlüğüne gönder• 
meleri rica olunur. 1254 

21.23.24 
Adana ismet lnönU kız ens· 

titusu mUdUrlUgUnden : 
Enstitü mütedavil serma· 

ye sipariş atölyeleri 25.9.941 
tarihinden itibaren faaliyete 
geçecektir. 

Bu atölyelerde dikiş kıı· 
mında her türlü rop, manto 
ve tayyurlar. 

Moda kısmında şapka ve 
her nevi çiçek. 

Çamaşır kısmında : Her 
türlü kadın ve erkek çama· 
şırı, Frenk gömlekleri 

Tabahat kısmında ise pas· 
ta siparişleri kabul edilir. 

Telefon· 285 
21.23.24.25 1263 


