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1 Blrlnclte9rln Çartamba 

gUnU batltroruz 

--

Di Bayramı 
Şehrimizde de iç

ten tezahürlerle 

kutlandı 
Ankara 26 [a. a.] - Başvekil 

Doktor Refik Saydam, bugün sa 
at 16,30 da Türk Dili Kurumunu 
ziyaret ederek dokuzuncu D 1 
Bayramını kutlamış ve kurum ge• 
nel sekreteri ve kol başlariyle 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Atatürk'ün muvakkat 
· kabrinde 

Aı1İ<ara 26 [a, a.] - Bu 
sabah Dil Bayramı dolayısiyle 
Türl< Dil Kurumu heyeti, başla
rında Kuru:n Başkanı ve Maarif 
Vekili olduğu halde saat 10 da 
Atatürk'ün muvakkat kabrine gi· 
derek bir çelenk bırakm•şlar ve 
kabrin önünde saygı ile iğilmiş 

(erdir. 
Bu ziyaretten sonra Maarif 

Vekilı ~orama gelerek Dil Bay· 
rammı kutlamı~ ve çalışmalar 
üzerinde Kurum üyeleri ve uz· 
manlariyle konuşmalarda bulun· 
muştur , • Dün, Dil Kurultayının doku· 
zuncu yıl dönümü, bütün mem· 
leket+e tezahürlerle kudanmışlıt. 
Mısmlek.etın her tarafındaki. Halk 

ovlerindo töenler yapılmış, nutuk· 
lor ıöylenmiş vo bayraı .. büıiln gün, 
layık olduğu ş11kilde yaşanmıştır. 
Bu münasebetle şehrimiz Halko· 
vindo de bayram tezahürlerine 
şahit olunmuştur. 

Saat 17 do, Halkovi önilndo 
toplanılmış ve bando muzikanın 

ref•kabnda Atatürk parkıoa gi· 
dilmiştir. 

bandonun çaldığı istiklal 
marşı dinlendikten sonra, Atatürk 
anıtına çonlenk konulmuştur. 

Akşam 20,30 da da Halkevi 
salonunda, Halle saz şairleri vo 
Halk Türküleri ekibi taralıodan 
bir konser verilmistir. 

T .. ren tıüyıık bir alaka ve 
heyecanla yapılmış ve Halkevi 
dün binlerce kişi ile dolup taş· 
mıştır. 

,Teknik öğretim 
müsteşarlığı 

Bu vazifeye, eski 
t e k n i k tedrisat 

umum mUdUrU ta · 

yin edildi 

Ankara, 26 ( Hosusi muhabiri· 
mizdoa ) - M uril Vekaleti mer· 
kez teşkiillt ve vazifeleri hakkın· 

daki kanan lavihasiyle memleketin 
muhtaç olduğu teknik elemanları 

yetiştirmek maksadiyle buna müte· 

nazır olarak hazır la nan diğer ka· 
noo layihaları bugün neşredilerek 

mer'iyete girmiıtir. 

Vekalet teknik öğretim mus· 
toşarlıiın• eski teknik tedrisat 
umum müdürü Rüştü Uzel tayin 
edilmiş ve buna aid kararname 
yüksek tasdike arzolunmuştor. 

Maarif Vekaleti, mevcut san'at 
okııllarınıo bugünkü durumu, bun· 

0 

(arın tevsi ve tekamülü için bu se
ne yapılması icabeden işler letra
fmd•ki hazırlıklarını bitirmek Ü· 

zeredir. 

Llk maçlarına hazırlık 

Liı. maçları yakında başlıya· 
caktır. 

Bu sebeble Lik heyeti önü 
müzdeki balta toplanacak vo şeb· 
rımız Stodyomunda yapılacak 
maçların güıılerini va 11ra11nı tas. 
bit edecektir 

Budiyeni'ye 
yardım için ce-:ı 
nup cephesine 

git ti 
Lenlngrad kapıla· 
rında muharebeler 

bUtUn •lddetile de· 
vam ediyor 

Stokholm, 26 (a.a) - Mareşal 
Şapoşnikol, Mare~al Budiyoniye 
yard•m i~i~ ceuup cephesine ha· 
reket etmiştir. Şapoşnikofun Uk· 
raynaya hareketi, vaziyetin veba. 
meti ne olursa olsun Rusların bu 
böla-ede mukavemeti bırakmak ni· 
yetinde olmadıklarını gösteren bir 
delil gibi telakki edilmektedir. 

(Mareşal Şapoşnikof Stalinin 
askeri müşaviridir.\ 

eı ını ~il a. a. ) - Alman 
1 tebliii: 

Kiyefin tark1Pd• çevrilen dilt· 
QJan Ot'dusunun bakiyelerinin imhası 
amansız bir surette devam etmek· 
tedir. Esir mikdarı şimdiki halde 

492 bindir. Alman bava kuvvetleri 
Harkof, Tula ve Moskova bölge· 
!erinde düşman demiryolla_rını ~o 
·ı·h fabrikalarını tahrip etmışlerdır. 
sıa . d 

Moskova 26 ( a a. ) Lenıngra . 
dan alınan ftO!\ J,a~rlere göre, Le· 
niugrad ·büyük meydan mohareb~· 
si ayni şiddetle devam etm~kte~ır. 
Kiyefio dOşmesindeo berı alaka 
şimdi her zamandan ziyade bu 
nokta ilıerinde toplanmaktadı.r. 

Şehrin cenubu ı~r.k ı ~~nubo 
gıırbi l..apılarında çok ııddetlı mu· 
(ıarebeler olmaktadır. 

Londra, 26 (a.a.) - Almanlar 
Leningradla Odesanın pek yakın· 
da döşeceğini hey•can verici bir 
t~uda ılan ediyorlarsa da Alman • 
Rus cephesinde kaydedılecek o 
kadar mühim bir değişiklik yok· 
tur. Vaziyet şudur: Leoiograd 
çok iyı tutunmaktadır Ve Lenın· 
gradın bir bölgesinde Ruslar gö 
güs gögüoe yaptıkları şıddetlı oır 

muharebe,den ıonra Almanları bir 
kaç mil geri almışlardır. 

Cenupta Rus kıtalarının, Har· 
kolu miidafaay:ı memur edilım 

Budiyeni ordueuna Alınan çenbe
rinden kurtularak iltihaka devam 
ettikleri alınan haberlerden anla
şılmaktadır. Şimdilik Alman. zırhlı 
tümenlerinin Harkoltan 33 mıl m~
safede bulundukları bildirilmaktedır. 

Moskova 26 (a.a.)- Ünayted 
Preııin bildirdiğine göre cepheden 
gelen haborlor Leningral yakınla· 
rında işitilmemiş v~hşetto mobare· 
beler olduğu bildirilmektedir'. Şe~: 
rin büyük bir tehlike geç~rdı~ı 
kabul edilmekle beraber mud~lı
lerin şiddetli bir mukavemet gos· 
terdikleri ve hatta bazı noktalarda 
muvallakiyetle başarılan hücümlere 
geçtikleri haber verilmektedir. 

---=-= 

Dikkate değer 
bir hadise! 

Tokyo 26 [a. a.J- J•pon söz. 
cüsü lşuşu beyanatla bulunmuştur. 
Japonyada Üçlü Paktın imuısıoın 
yıldönümü münasebetiyle husuai 
tezahürat yasak edilmiştir. 

Milliy•tçi lider Nakama bile 
Cumartesi ırUnü söyliyeceği nutuk. 
tan vazıreçmek macburlyatinda 
kılmıttır. 

r Devlet elile geniş 
ölçüde ziraat 

Ziraat Vekaleti hazırhklara , başladı 
Şarkta Bazı 
işletilmesine 

Amerika - Japonya 

mUzakerelerlnde 

Tehlikeli 
devre 
Ruzvelt, müzake· 
relerin kesilmesi· 

olmağa • ne manı 

Üzeredir 
çalışıyor 

Nevyork 26 ( a.a. ) Selofaol 
bildiriyor: -:----------

J o p r ak 
mahsülleri 
arttırılacak 

Haber alındığına ıröro pasifik 
meselesini hal etmek üzere Ameri· 

ka ile Japonya aruın~a yapılmak· 
ta olan müzakorolor nazik bir de'I• 
reyo girmiştir. 

Ruzvolt, ınüzakerelerin kati 
olarak kesilmeıine mani olmak iç;n 
bütün gayretlerini aarfotmekt .. 
dir. 

Eski Şah 
Tahta alt mUcev· 
herler tespit edl· 

llnceye kadar lrar 

da aıakonulacak 

Tahran 26 ( a.a ) - Oli 
bildiriyor: 

Ankara 26 (Hususi) - Ziraat 
Vekaleti, devlet eliyi., geniş ölçü· 
de zıraat yapılması etrafında esaslı 
hazırlıklar yap.maktadır. Daba şiın• 
diden birçok bölgelerde devlet e· 
lilo ziraate başlaomış bulunmakta. 
clır. Bu vönden olarak merkez böl. 
gesine bağlı bir çiftlik ekibi konu(. 
muştur. Ayrıca bir köy ve Niğde· 
nin Aksaray faraflarında milli em• 
laka ait boş araı<inin lşletmeğe 
alınm4sına da başlanmıştır. Diğer 
bölgelerde ve bilhassa şark böl. 
gesinde de bazı yerlerin devlet 
elıle işletilmesine başlanılmak üze· 
redir. 

1 Silolarımızdan b i r i 1 
Amerikan kaynaklar>ndan re 

len haberlere göro, lran hhtın• 
ait mücevherler tespit edilincoyo 

kadar eski şah lraodı alakana· 
lacaktır. Eski Şahı almak iinre 
bir lngiliz vaparıı Bender Şabpu• 
ra gelmiştir. lran bükOmoti Şa!ıın 
hareketini kolaylaştırmak üzere 
Birleşik Amorikadan va conabl 

Amerika dovletlerindoo vizo te· 
mio -etmesini V&fioıton b6yiilı. 
olçi•ino bildirmiştit. Eski Şah, bB 

tüo emlikini lran milletine bırak• 
tığına dair bir mektap imzala· 
mıştır. 

Ziraat Vekaleti önümüzdeki 
lkhahardan itibaren yurdun mn.I\· 
telif yerlerinde da~ıı e.ıiş olçüde 
zeriyat l(apılması için şimdiden lü· 
zumlu hazırlıklara başlanmış buluıı· 
maktadır. 

Ankara 26 (Huso•i) - Ziraat 
vekAJeti. ziraat mUdürlerinin şehri• 
mi:ıdeki toplanhlarında kararlaştı• 

rdaa çeşitli ziraat İfleri Qzeriode 
hazırlıklarına başlamıştır. Verilen 
kararlar arasında toprak ürünleri. 
nin arttırılması, köylümüzün bll(ü~ 
kü jqtih!ıtlin deoıieri h11kkında av .. 

dınl.ttılmuı işleri başta bnlonmak
ladır. \/ek!let yakında bu hil· 
susta vilayetlere ehemmiyetli direk· 
tifler verecektir. 

Diğer tar~ft b vekalet, ziraat 
müclürlerl toplantısında bulunmayan 
~iraat müdürlerile diğer ziraat to· 
şokkülleri müdürlerini de şehrimiz· 
do bir toplantıya davet edecektir. 
v~kilet ba huoasta yaptıgı bi ta 
mimle top\anlıya ıelecek ziraat 
miid r ve dij"er ziraat teşekkülü 
mOdürJerinin ziraat mevzuu bak.kın· 

daki düşilnce ve dileklerini şimdi
den hazırlamalarını bildirmi,tir. lop. 
lantıoın ne zaman oLacıağı ayrıca 
bildirilecektıP, 

Makinelerle kışlık 
ekime hazırlık 

Amatörlük 
talımatnamesi 
-- AmatHr Sporcuların umumi ola· 

rak tabi tutulacakları hUkUmler --An kara 26 (Hususi) - Beden 
terbiye.i merkez istişare heyeti üç 
günlük çalışmadan sonra buğün a· 
matörlük talimatnamesini mü~~ke· 
re ve kabul etmiştir. 1 Teşrınısa· 
niden itıbaren meriyet mevkiine ko· 

nacak olan bu talioıatname her. s:o· 
run beynolmilel nizamnaınesı•1 ° mevcud amatörlüğe aid bükOm er 

T .. k" d ama· baki kalmak üzere ur ıye e . 
1 ı k tabı tör sporcuların um~m. 0 ara elı.t•· 

olacakları ahkamı ıbtıva elm 
.. sporn dir. Talimatnameye gore ı d n 

hiç bir menfaat kaygısı olma a 
sırf zevk ve şevk için yapan ama· 
törlerin kulüblere girmek ve ora· 
da kalmak için dogrudan do~ruya 
veya dolayisiyle menfaatler kab~I 
ve temin etmeleri müsabakalara srı~ 
ren sporcuların kendi kulüblerin: 
de aylıklı ücret almaları, kıymetı 
50 liradan fazla olan mükafatları 
müsadesiz olarak kabul etmeleri bu 
mükafatları satmaları vo rehin et· 

meleri, praleayonellerle birlikte mü 
sabaka yapmaları, bal.iki miktar· 
dan fazla zaruri masraf karşılığı 
para vo ve harcırah almaları ya· 
a•k ~dilmekte vo şehir iç;ndeki 
zarurı masraflar için do azami had 
olarak günde bir lira kabul olun· 
maktadır, Talimatnamede amatör· 
leri gizli pırofenesyonelli&-o teşvik 
edenler için de muvkkat ve mü. 
ebbket boykot cezaları derpiş olun 
ma tdır. 

. Ankara 26 (Hususi mubabiri
ınızden) - Beden Terbiyesi istişare 
he r · b F Y• ının.. ugünkü toplantısında, 

atbol musabakalarında hadis olan 
v~kalar etrafında verilen bir karara 
goro, ilk tedbir olmak üzere Futbol 
maçlarında kavga ederek hakem 
tarafından çıkarılanlar müteakip 
iki ~ilsabakaya iştirik ettirilmiyo· 
cektır. 

Bu karar yarından itibaren meri 
olacaktır. 

Yüzme havuzunun etrafı
na tribün yapılacak 

~ 

burada yapılması beden terbiyesi 
genel müdürlüğünce tensip edil· 
miştir. 

Yapılacak tribün, anfitoatr 
şeklinde olacak ve binlerce kişi· 
nin müsabakaları buradan rahatça 
•eyretmesi imkinıoı verecektir. 

Tribünün, Türkiye birincilik 
müsabakalarına kadar yapılıp bit· 
me1i l0t1p ettiğinden, bu•rlılı.lara 
b .. varUecaaılr. 

Ankara 20 ·(Hususi muhabiri· 
mizde:ı)- Alakadar makamlara ge. 
len laaberlere a-ör~, yordun her ta. 
rafında maki!'elerle kışlık okim ha 
zırlıklarına başlanmıştır. Geçen yıl 
makine ile yapılan ekimin faydasını 
gören çiftçilerimiz bu yılda maki· 
no ile ekime büyük bir rağb•t gös 
termektedirler. Makine ilo ekimde 
daha yüksek bir mahsul alındığı 
gibi tahminden de dekar başına 
4 iJA S k.iJo kadar terarruf temin 

edilmektedir. Ba tasarruf bu gün· 

kil fiatlarla 35 40 kuruş temin et. 

mektodir. Kış ekimine hazırlık olarak 

merkez bölgesinin bugüne kadar 

yaptığı İş 60 bin dekarı ıeçmiş 

bıılunmakt•nır. 

Zam gören okul 
kitapları 

Maarif veklletl, ge· 
çen senekilerden 
ayırt edilmesi için 
bunlara etiket ya· 
pıttırdı 

Maarif vekaleti bu sene ilk ve 
orta okul kitaplarına yüzde 10·20 
zam yapmıştır. 

Kitaplar bu zam üzerinden 1&· 

tışa başlanmıştır. 

Bu •eno zam gören kitapların 
üzerinde Maarif vek.iletinin yapıı· 
torılmış etiketleri vardır. 

Bu etiketleri taşımayan geçen 
seneki kitaplar zamma tabi olmadı· 

gından eski liat üzerinden satılma· 
"' icabetmoktedir. 

Alikadarlarıo bu hususta na· 
zarıdikkatını colbederken, kitap 
satın almak isteyenlerin bu etiket· 
lere dikkat etmelerini ve kapılma· 
malarını da tavsiyeyi lüıumla bulu· 
yoruz. 

Kızılay 
Yunan çocuk· 
larına 30,000 
lirahk un gön· 1 
deriyor 

Ankara 26 (Hususi muhabiri• 
mizden)- Yunanistan& yapılacak 

yardım etrafında Ankarada temas· 
lar yapmakta olan beynolmilol kı· 

zılhaç cemiyeti azaları şerolioo bu 
gün Anadolu kulübünde kızılay 

cemiyet idare heyeti reisi Ran~ 
Tarhan tarafından bir ö~le ziyaletı 
verilmi;ı, miıaHrler ak.şı1m lstam· 

Tahran 26 (a.a) - Dün oeı 
roluoan bir tebliğde, oıki Şahın 
parasını ecnebi bankalara yatır· 

mıı olduğu hakkındaki şayıalar 
üzerine hükOmotço yapılan derin 

tahkikat neticeıindo bunan teey· 
yüt etmemiş olduğu bildirilmekte 
tedir. 

Geçenlerde lran parlamento· 
sonda oski Şah açıkça ittibam 
edilmiş ve oervetlerini ecnebi 
memleketlere yatırmıı oldağn ıöy· 
lenmiştir. lıao matbuatı da bülı.O· 
metin bn gibi paralara ol koyma· 
ıı ihtimalinden bahsetıniıti. 

Yarı resmi lrao ırazeteıi es· 
ki lrao Şahı ile bütün ailesi efra 

dının, zevcesi hariç olmak üzere 

lranın cennbi şarkisiodo Korman 
da bulunduğunu yazmaktadır. Şa 

ecnebi memlekoto gidorkon aile· 

si olradınında kendisine refakat 
etmoai mnhtemeldir. Yarı roımi 

lran gazetesi oski Şahın Amori· 

kaya rideceğini, fakat zevcesi· 

nin T abrana döneceğini ili ve 
etmektedir: 

• Tahran 26 ( a.a ) - Roy· 
tor ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor. 

Mihver ajanlarını götüren dör 
düncü tren çarşanba akıamı Ah· 

vaz' a barok ot etmiştir. Bu ajan· 
lar lngiltero lmparatorlajıında 
bir yore töndorilecoktir. Bunla· 
rın arasında 50 Alman, lran li· 
manlarında yakalanan ltalyan re· 

milerine mensup 80 bahriyeli, 

Raşit Ali isyanına iştirak etmiş 
olan 40 Iraklı ile 16 kadın ve 

çocuk, Polonyalı vo Hollandalı 
birer Nazi vardır. Büyük bir 010 

mobil kafilesi de 6 günlük ıeya· 

batten ıonra Türkiye budaduoa 
varmııtır. Bu kafilede Almıu>, Ro 
mon vo Macar elçiliklerinio me· 

. . d Buolar murlarile aılelerı var ır. 

nakildeki mütki it dolayitife kü· 
çük gruplar b•llıodo TiltklJ•Y• 
.-ırmektedirler. 

bula hareket etmişlerdir. Y•rınkl m•9 
Yardım eıyaıı araıında, kızı• d -

ki Şehrimiz Stadyoman •ı Y 
lay tarafından Yunen çoca arına Mili! menıucat ve Malatp ....... 
.-~nderilen 30 bin liralık un ve ::::.::::::_=:;., ;:~.:!::...:~::;~ 
.g.,. .F>! ı. nı.wıaı. ..... .__._..~ı. -

- ... •..,e~ruoe, 711kteırTnd•a· 
bori vakae 6•laıek4e s>Je,. 

• - - .... •vwarıar. Bu or• 
duı .. ,. ~raprJ a;,.ıi.tok, llio•lı. ... 

-~·~,.. ıll)aJ .. 
deo ve daj-.ıJAa çevirmi.ş olacak-••reouec•fi teıbit 

• 
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\K~-tnl!:>e~nnüırıı ~@:;güle Çöırçüı\ 

Çörçil'in aşk arı C. H. Partisi 
sanat mükô.fatı 

Harp otları j 
Alman-Sov yet 

harbinin 
durumu Kızının anlattığına göre o, gençliğinde, 

Londranın göz bebeği olan Ete/ Barinor'a 
bir aşka tutul muştu. 

GUzel sanatların 7 kolu Uze· 
rinde en gUzal eserleri hazır· 
lıyan Türk sanatklrlarına 

-
YAZAN 

MUmtaz 
FAiK 

FENiK 

Kiyel ve Harkof· 
un hemen 120 ki· 
lometre batısında 
bulunan Poltava 
düştükten sonra karşı büyük - --

lnglllz Batveklll 
kalender glyinltlldir 

Kalın astrağan kürk kaplı 
uzun bir mantosu fla flar
dır. Ben ona tanıdığım 
f!akit ba mantonun rengi 
eskiliğinden dolayı yeşile 
çalmağa başlamıştı. Bay 
Çörçilin bu mantoyu hô.ta 
gigmekte olduğunu biı f o
toğraf ında gördüm. Ayni 
mantoga fle agni silindir 
şapkayı 30 sene eflflel de 1 
giyordu. 

1...::..::....~~~~~~~~~'~ 

1932 ıenesinde Vinston Çör
çil'in kltibeliğini yapan ve o· 
nanla birlikte Amerika'ya gi· 
den Phylliı Moir şu günlerde 
cVinston Çörçil'in kitibeliğini 
yaptım• adlı bir kitap neşret· 
miştir. Bu kitap, Çörçil'in haya
tına dair şimdiye kadar neşro· 
!unmuş kitapların belki en iyi· 
ııdir. 
Bu luriliz kadını bazı m"fhur 
zatların hususi kitibeliği gibi 
meraklı bir meslek sahibidir. 
Lord Robert Cecil'in, Arthür 
Balfour'uu, ıir Nevile Hender· 
ıon'uu, Lord Derbeyn'in, Ma· 
dam Oliver Balmont'un, Lilıon 
Gısh'ın yanında çalışmıştır. 

Kendisi şimdi Nevyorkta otur
maktadır. 

Biz bo kitaptan Bay Çörçil'in 
meraklı taraflarını belirten kı· 
•ımlarını alıyoruz. • B'Y Çörçil'in resimlerinin 

Jaima kendisinden daha 
lı.ıaa ve daha şişman çıktıiını mil· 
tahede ettim. Çehresi sevimli bir 
buldok &'ibidir. Birşeyle eilendiği 
vakit - ekseriya •ilence sebep· 
leri bulur - aizının kenarları •· 
!aycı bir şekilde yukarı kalkar, 
mavi ve çıkıntılı &'Özleri belirir, yu· 
varlak ve penbece başı keyfıli bir 
tebe111lmle aydınlanır. Kızdıiı va• 
kit çehreıinin hatları hiddetli ve 
korkunç bir ifade alır. O zaman 
darbımesel hükmüne &'irmit olan 
( başı ağrıyan Ayı ) yı hatırlatır. 
Jşco böyle haliude karşısına çıka· 
ca>< olanın vay halınel 

Bir iÜD müdavim olduğa ko· 
lllbün azasından zavallı bir bayanın 
ehdmmiyetsiz bir cemiyete davet 
için bir otelin holünde onun ko· 
!undan yakalamasını hiç unutaml· 
yaca&'ım. l~te hu bayancağız, onun 
keyfi yerinde olmadığı bir zaman• 
karşısına çıkm•ştı. Yüzünün mi.na· 

11 okadar azgın bir halde idi ki, 
kadıncaiız cevap beklemeden ka· 
çıverdi. Bo hadise Bay Çörçil'in 
aükOoetini iadeye kalı &'eldi. 

Fıtreten kalender 
giyinişlidr 

Bay Çörçil ekseriya ibm~l
ıtir &'iyinir. Fakat bo us· 

tüne başına itinasızlığından değil· 
dir, çünkü bütün elbiseleri her gün 
ütülenir, ayakkabıları dikkatle bo· 
yanır. Kalenderliği sadece baba• 
can rörünmek huyundan ileri gelir. 

Kalın astrağan kürk kaplı 
uzun bir mantosu vardır. Ben onu 
tanıdıt1m vakit bu mantonun ;enri 
111kili&'inden dolayı yeşile çalmıya 
başlamıştı. Bay Çörçil'in bu man
toyu bila i•ymlr.te olduğunu bir 
fotorrafında &'ördüm. 

Ayni mantoyu ve ayni silindir 
ıapkayı otuz sena cıvvel de &'iyor. 
do. Krem renginde pijamaları eo 
iyi cinsten, beyaz Frenk ırömlekleri 
ve iç çamaşırları ipeklidendir. Pi
jama &'eymediii ve sokaia çıkma· 
dıi'ı Vakitler, ev içinde, kısa bir 
pantalon ve bir av caketi üzerine 
al renkli bir Rop döşambr geçi· 
rir, öyle dolaşır. 

Ben ise elde blok not ve bir 
korşonkalem odadan odaya arka· 
ıından koşar ve lakırdı yağmuruna 
totularam, 

Bay Çörçil her akşam Smokin 
giyer, tuvaletini yaparlten arkadaş
larile çene çalmayı yahut da kra· 
vatını bağlarken yazılacak şeyleri 
imli ettirmeği sever, ve böylece 

d'ıo refalı.atına memur ettiii polis 
müfettişi Thompson odanın şu· 

rasına buruına atılmış dağınık 
eşya11nı tıklım tıklım bavullara 
yerleştireceğim diye kan ter için· 
de kalırdı. 

Bay Çörçil yolda yavaş yür~· 
mez adeta koşar. Daima a~elecı· 
dir 'fakat her ned~nse, biç bir 
za~an da gideceği yere vaktinde 
yetişemez. 

Bana anlattıklarına &'Öre genç 
bir ınülizim iken prens dö G1l'in 
yani sabık Vll inci Edvardın bir 
davetine tam 50 dakida geç gitmiş. 

Bay Çörçilin iki hali hatırımda 
canlı olarak kalmıştır: Biri, büyük 
bir koltuğa gömülmüş, göbeğinin 

üstüne sıgara külleri dökülü olanı, 
öbürü de tali ve mukadderata bük· 
meder gibi asri bir Napolyon tav
riyl•, ayakta, bacakları ayrık. baş 
parmakları yeleğine geçirilmiş bir 
düzüye tehdit selleri yağdıran va· 
yetidir. 

Mides!ne çok düşkUnmUş 
Fazla yememekle beraber iyi 

yemesini sever ve yemek işlerin· 
den mükemmel anlar. iyi pişmiş 
koyun pirzolasına bayılır. Çorba· 
!arın nefis bir gıda olduğunu söy
ler durur. Deniz mahsullerini çok 

- ÇEViREN 

IHAKKIARI~ 
sever. Hele Avrupanınkilerinden 1 
daha büyük olan Amerikan lstirid· 
yesi en çok aevdiği bir şeydir. 
Amerikaya gittiğimiz. va\c.1t mün
hasıran balık yemişti. Suluca et kı-
zartmasından da hoşlanır. Bir gün 
otelin şef ırarsonondan aandoviç 

isterken: « Bana şöyle kalınca, 
okkalı bir sandövic yap. Büyük 
bir ekmek al, dilimi kalın ktı; 
kenarlarını ayır vo tereyağını bol 
sür." diyordu. iyi yemek yaparım 
diyo öğünür. imparatorluk ordu
sunda askerlik yaparken kır atı· 
şında h.,fif yemekler pişirmiş olsa 
&'erek. 

Bugün bir kotlet veya sucuğu 
tam kıvamında kızarttığından 
memnundur. Aiırlanacak misafir· 
!erine yemeği bizzat kendi hazırlar. 

Şikemperverliii sıhhatına za 
rar vermemiştir. Bütün hayatında 

hazimsizlik nedir bilmez. Herkül 
gibi bir yapısı var. 60 yaşında 
iken bilo tansiyonu normaldi. Teş· 
kilatının yolunda olup olmadığını 
anlatmak için bunu zaman zaman 
ölçtürür. 

Daima acelecidir. 
o~hasının ıırrı, iş çıkarmak 

iradesinin yorulmak bilme· 
yişindedir. Ne yaparsa yapsın 

• mektup, makale veya bir nutuk 
yazacağı vakıt • daima telaşlı bir 
acele gösterir. En ulak gecikme 
onu ıon derece kızdırır. 

Sıkılınca bir çocuk gibi ho· 
murdanır ve tepinir. Bir mektuba 
tez cevap vermezse içi içini yer. 
Erken uyandığında, unuttuğu bir 
iş aklına gelirse beni çağırtır. 
Derhal yazdırır. 

Bir gün yorulmuş, akşam saat 
onda yatmak için izın istemiştim. 

Nezlem vardı. Gece yarısı, elinde 
bir kadeh konyakla Tompsonu yol· 
lamış. Bana diyordu ki: « Bay Çör. 
çil yorulmuş olmanızdan mütees· 
sirdir fakat gelip bir nıektup yaz· 
manı;ı istiyor. Bu akşam göndere· 
cekmiş. " Kall<tım, gittim. Yatakta 
uzanmış sıgara içiyordu. Karika· 
türcü David LOW'a hitaben bir 
mektup yazdırdı. Bu mektupta: 
«Beni Lord H•ilsham'a benzeti· 
yorsunuz. Buna bir çare bulmanızı 
isterim.» diyordu. 

Bir defasında da uzun bir tren 
yolculuğunda bir kitap istedi. 
Tompson hu kitabın lurgund~ld 
valizlerden birinde olduğunu soy
l•di . Getirmesini emretti. ~en 
Tompsonun hu 4i nasıl yapacagrnı 
mtrakle iÖzliyordum. Bir çeyrek 
saat sonra Tompson geri gelerek 
valizin dolu vagonun bir tarafına 
sıkışmış olduğundan bıgaj memu
runun çıkarmak istemediğini haber 
verdi. Bay Çörçil gök görlem~•!n~ 
andıran ve bütün v ;:ı gonuo ıçını 

çınlatan bir sesle bu memuru he
men yanına getirmesini söyledi. 

Biraz sonra trenin öbür ucun
dan bagaj memurile birlıkte gel
di. Bay Çörçilin anlana beozeyen 
çehresini gören memur telaşlı iza· 
hat1n1 kesti. Yavaş sesle bir ko
nuşma bat\adı. Bundan sonra uz.un 
bir zaman geçti ve Tompsoa kitabı 

ıretirdi. 
Banyoda ik•n bile katibesine 

nefes aldırmaz. Ekseriya beline be 
yaz bir peştamal sarmış oldugu 
halde banyo odasının kapısını ara 
lık ederek beni çağırır. Bu arada 
onun söyliyeceği bir nutkun son 
cümlelerini mırıldandığını duyarım. 

Bay Çörçilin fevkalade söz 
söyleme kudretini elde etmek için 
bir deve gibi çalışma enerjisi ıar
lottiginin kimse farkına varamaz. 

Biraz kekemeliii'i ve damak 
arızası vardır. - Ekseriya vaki 
olduğu üzere sinirlendiği vakit, 
bu hali pek belli olur. 

Marifetinin sırrı 
• 
Ingiliz lisanına tamamile bakim· 

dir. Bu hvnorinia sırrını anlat· 
mayı da sever. 

c 13 yaşımda iken Harrov da 
ıon sınıfın dümen neleri idim. Bir 
sene böyle kaldım. Bu, bana diğer 
talebeler üzMinde bir üstünlük ve 
riyordu. Onlar Latin ve Yunan Ji. 

( Deflamı üçüncüde ) 

- mUkAfat verilecek 

C ~mhuriyet Halk Part~si'. yurl~~ güzel sanatlar~ teşvik maksadiyle 
C. H. P. Sanat Mukalatı adını taşıyan hır mükafat koymuştur. 

Roman, müzik, tiyatro, şiir, ro•im, hetkel ve mimari olarak yedi kolu 
ihliva eden bu mükafat bu kollar üz•rinde en güzel eseri veren Türk 
sanatkarına verilecektir. Gumhuriyet Halk Partisinin hu cidd•n güzel 
kararının yurtta güzel sanatların inkişafına çok hayırlı tesirleri olaca· 

ğı muhakkaktır. 
C. H. P. Sanat mükafatı üzerinde aldığımız tamamlayıcı malılmatı 

okuyucularımıza aynen veriyoruz : 
Mükafat her bu kollardan bir veya bir kaçına tevcih edilmek üzere 

beş senede bir devredecektir. 
Mükafatın maddi değeri her sone kol için 2500 lira ve bütün tutarı 

17500 liradır. 
Mükafata namzet tntulacak eserler telif ve orijinal muharrirleriyle 

sanatkarları Türk olacaktır, 
C. H. P. Sanat mükafatının ilk kolu olan roman mükafatı bu sene 

Halkevlerinin ? • uncu yıldönümü &'Ününde verilecek ve kazanan eser 
ve müellifi o gün ilin edilecektir. Diğer kollara ait mükafatlar da bor 
sene aynı tören gününde verilecek ve ilin edilecektir. 

Bu sene verilecek roman mükafatının esasları şunlardır: 
a ) Mükafat yeni harflerin kabulünden sonra kitap halinde neşredil

miş telif bir romana verilecektir. ( Büyük hikaye veya bir cilt içinde 
külliyat teşkil eden küçük eserler roman cümlesine dahildir ). Eski lıarl· 
!erle neşredilmiş olup sonradan yeni harflere tebdil edilmiş eserler mü· 

kilata dahil değildir. 
b ) E•erin •~çimi için C. H. Partisince ve mükafata namzet olacak 

eseri bulunmıyan k!mselerden mürekkep 25 kişilik bir jüri teşkil edil. 

miştir. 
b ) Seçim gizli reyle yapılacak, rey sayısını~ yarısından en az bir 

lazlasile ekseriyet kazanan eJere mükafat verilecektir. ( Reylerin müsa
vi gelmesi halinde veya seçim neticesinde hasıl olabilecek müstesna va· 
ziyetlerdeki bal şekli netice daima rey adedinin yarısından bir fazlasına 
irca edilecek surette ayrıca bir formüle bağlanmıştır. ) 

d ) Her beş senede bir devredecek rom•n mükafatları o beş sene 
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zarfında intişar etmiş eserler arasından birine verilecektir. 
Her kola ait mükafatın seçim ve verilme şekli ayrıca tesbit edile-

cektir. 
Mükafat kazanan muharrir ve sanatkar ikinci bir defa namzet ol 

amaz. 

Yaömur yemlt Klevlan
dın kilosu 65 kuru' 

·------1 Alman ileri yürü 
yüşünün genişleme şekli hakkın

da etraflı haberler gelmemiştir . 
Fakat Alm•nların ilk önce Azak· 
denizine indiklerine bakılırsa, Ka· 
radenizin göğsüne doğru sallanan 
Kırım torbuının ağzını bağlamak 
ve bu suretle bütün yarımadayı 

ellerine geçirmek istediklerine bük· 
molunabilir. Çünkü Kırım'ın alın· 
ması, Almanların bir taraftan pet
rolün kaynağı olan Kaf..as'a, yak 
!aştıracak, diğer taraftan, Kara. 

denizin batı kısmını rabatlaştıra

ralıc, Odesanın beslenmesinin önü
ne geçeco~tir. Böylece Odesanın 
önündeki demir çember kapana· 
cak, Almanlar, bu şehri ellerine 
geçirmek için Kiyel'te alduğu 

gibi büyük kuvvetler sarletmok 
zorunda bulunmıyacaklar, onu, tıp 
kı bir m•yve gibi olgunlaştırarak 
düşüreceklerdir. 

Kırım'a doğru 

1 D ün gelen bir telgraftan öğ· 
rendiğimize göre, Almanlar 

Kırım içinde 4 tümenle ilerlemek· 
tedirler. Bu kadar knvvet, bu ya, 
rımadan1n ele geçirilmesi için ki 
fi midir? Anlaşıldığına göre Al. 
manlar, Rusların, her ihtimale 
karşı buradaki fazla kuvvetlerini 
geri çektiklerini tahmin etmişler~ 

yahut da ayrıca Kırım'a paraşüt
çüle, indirmeği de düşünmüşler
dir • 

Böylece koca bir yarımadayı 
tepeden vurmak imkinları aran 
mıştır. Buna karşı bir nokta ba
tıra gelebilir: Ru.ılar, önceden 
Odosayı nasıl Kırımdan besledi· 
!erse , şimdi de Kırım'ı Kafkas. 

Son sünlerde yaian yağmur
lar mtn \tada pamu\c.ıarın bir kts• 

mını ıslatmıştır. Yağmur yemiş pa• 

mukların yeniden fiatının tesbiti 

lazım ieldiğinden, alakadarlar ta· 
rafından toplantıda verilen kararla 
yağmur yemiş Klevland pamukla· 
rının kiloou 65 kuruş üzerinden 
tesbit edilmiştir. 

(

Telefon konufmalarında 
ses daha vazih 

duyulacak ı 
yadan, yani Azak'ı Karadonize 
bağlayan Kereç boğazı vasıtasile 
bosliyemez.ler mi? Fakat o zaman 
Kırım torbasının ağzı Almanları~ 
elinde bulunduğuna göre bu ya· 
rımadaya getirilen bütün kuvvet· 
ler, burada tıkılıp gene hareket. 
siz kalacaktır. işte bu sebepten 
dolayıdır ki, Almanlar önlerinin 

Beden terblyeal 
mUkelleflyetl 

Şehrimiz Po•ta, Tele-raf, ve 
Telefon müdürlüiOnUn, şehir tele
fonunu ulıih meksadiyle kablo hat-
ları döşediği malOmdur. 

Ôğendiğimize &'Öre, bu iş sona 
erıniş, döşenmiş olan kablo telle
rinden istifadeye başlanmıştır. Bu 
suretle şehir telefon müktllemelerin· 
de ses daha vazih duyulacak; tel 
kopmak, muhavere karışmak gibi 
arızalar vuku bulmıyacaktır. 

T.C. Ziraat Banka· 
sı Pamuk müesse
s sinden: 

• 
kısmen boş olduiunu düşünerek 
ilerlemektedir. Belki de bu kadar 
askerin bir kısmını Kereç boğa
zından Kafkasyayı tutmağa bile 
hasredebileceklerini ummaktadır· 
lar. Sivastopol'a gelince, burası 
da belki bir müddet Odesa &'ibi 
kendi halinde olgunlaşmağa bıra· 
kılacaktır. 

1 Teşrinden itibaren Beden 
Terbiyesi mükellefiyetinin tatbikine 
başlanacaktır. Beden Terbiyesi 
Seyhan bülgesi Müdürlüğü, Nahiye 
Kaza klüp ve kurumlarına bu hu· 
susu tebliğ etmiş ve Umum Mü
dürlüğün talimatını bildirmiştir. 

Kürek yarışları 
Prese şubemiz sayın müş-

terilerimizin Pamuklarını ka- Donetz bölgesinde 
Meninde Kürek yarışları yarın 

yapılacaktır. Bu yarışlar, Adana, 
Muğla, Antalya, Mersin, Hatay 
bölgesi kürekçileri iştirak edecek 
ve kazanan takıma kopa verilecek· 
tir. 

Adına bölgeıinden yarışlara 

iştirak edecek olan ekip bugün 
yola çıkacaktır. 

bule başlamıştır. Malzemesi D b ı one!z. ö gesinde, yani Azak-
müessesemize ait olmak üze- denızıne akan Don nehrinin 
re bir kilosu 2.25 kuruş ve bir ayağı olan Donetz'le, Dinye-
malzeme müşteri tarafmdan per arasındaki Almen hedefinin 
verildiği takdtrde 75 santim .dt~ğruhd~nd 

1
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Rey neticesi 
kadar size birkaç 
ğız. 

anlaşılıncaya 
plô.k çalaca-

rayın önündeki büyük 
naklediyoruz. Radyo 
ayrılmayınız . ., 

meydana 
başından 

Güzel bir valı nağmesi Militzanın Birkaç dakikalık bekleyişten sonra 
kulaklarını doldurdu. Gtnç kadın saadet- radyo binlerce halkın teıahüratını sadi· 
le uyuşmuş olarak bulunduğu yerd .. kal- kane nakletti. Binlerce halkın heyecanla 
dı, ayni zamanda kendiainin de zalerı 0 • haykırıştı&'< duyuldu: 
fan Stefanıu zaferinin sarhoşluğunu peşi- _ Taldek 1 Taldek 1 yaşasın Tal· 
nen dnymara başladı. deki 

Plaklar biribirini takip etti. Üç çey. Militza heyecan ve sevinçten kalbi 
rok aaat &'eçti ve birden muıiki kesilerek duracak gibi olmuş, dinliyordu. Halkın 
spikerin sesi duyuldu: bağrışmaları arasında, ıpiklorin sesi du-

"- Burası millt radyo ... par· yuldu: 

ldmentoda itimat reyinin netice- '' - Aziz dinleyiciler. Halk 
sini yeriyoruz: S muhalif fle 7 şimdi, Silvaniyada sulhu kurta-
müstenkife karşı 267 reyle Sil- ran büyük şef Stefan Taldeki 
f!eniganın geni mebusları, eksela- görmek istiyor ııe bu maksatla 
ns Stefan Ta/dekin siyasetini tezahüratta bulunuyor. 
tasvip etmişler fle böylece onan Sulbü kurtaran Büyük Şefi Bir dev· 

let adamı için hundan daha güzel ve !ev 
hükumetin başında kalmasını ar- kalade bir ünvan olabilir mi? 

zu ettiklerini bildirmişlerdir, Halkın tezahuratı ve gürültüsü daha 

Bu, büyük Şefimiz Stefan fazlalaştı. Ağzını mikrofona dayamış ol· 

Taldek için çok büyük bir zafer• ması icap eden spikerin, ıesi hu iÜ· 

dir. onun iş başında kalması rültü arasında pek güçlükle işitilebildi: 

dolayısile milletin ne büyük bir " Şef, halkın arzusuna cefla· 

Militza sahneyi gözlerinin önünde 
göriir gibi oluyordu: Binlerce kadın ve 
erkek, evlatlarının vatan müdafaası uğ. 
rnnda deiil, fakat boş yere feda edilme. 

si tehlikesini önlediği için candan bir 
minnetarlık duyan yaşlı kadınlar, gülen 
çocuklar, Stefanı alkışlıyor. 

Halkın uğultusıı biraz azaldı, karma· 
karışık mahiyetini kaybetti, musiki naime• 
ıi parçaları duyulmağa başladı; ıonra 
bunlar yayıldı ve muazzam bir halk küt· 
lesi tarafından söylenilen Silvaniya milli 

marşı odayı doldurdu. 
Militza hemen ayağa kalkmıştı Masa• 

nın kenarını tutmuı olan elleri orasını 

kıracakmış gibi sıkıyordu. Orada, uray. 
da da Stefan aynı şekilde pencerenin da. 

yanılacak yerini tutmuş ve aynı heyecan. 

la elleri takallOs etmiş olsa gerekti. Ay

nı heyecan ikisinin de gözlerini yaşla par· 
!atıyor, kalhleriue çarpıntı veriyordu. 

Bu kadar tatlı bir rüyadan uyanmak 
ne &'Üçl Spikerin sesi duyuldu: 

- Bayan, baylar 
portajımız biımiştir. 

kika sonra .... 

radyo rö
Birkaç da-

Üzflrİne çöküyor. Fakat ıabildeki küçük 
köylerde mutad hôliilına uykuya hazırlık 
alametleri görülüyor. 

Bilakis köyler bir ı•ık ve 'k' • 1 .. .. ., musı ı çı .. 
gınlıgına ugramış &'ibidirler. Radyo saye· 
ıinde herkes, hükOmet k . d I 

1 
d mer ezın e o up 

bite.o er en haberdar olmuştur. Bütün Sil 
vanıyayı bir sevinç dalgası dolaşmakta• 
dır • 

Sulhiin idame edilmiş olmasını 
ba!raklar asar ak iülüp oynıyarak 
edıyor. 

halk 
tesit 

. Militza köşkten halkın şenliiine ilb· 
ta ıle bakıyor. Eğer Stefan yanında olsa, 
köylü elbiseleri ıriyerek beraberce köylü· 
lerin yanına gidip onların bayramına iş· 
tirak etmek ricasında bulunurdu. Orada 
dansederler, köylülerle beraber şarap 
içerlerdi. 

Fakat bana imkAn olmadığınt kendi. 
si do biliyordu. Stefan onun adadan ay
rılmasını ve böylece tehlikeye maruz kal
masını katiyen istemiyordu. 

Tehlike kalmış mıydı? O akşam bü· 
tün Silvaniyayı sürükliyen neşe ve aşk 
fırtınası içinde kalblerde kin ve intikam 
hisleri için ha bulunabilir miydi? 

hazırlanmasını bitirir. 
~ .. li'llıii''ii--'MllllıilııiiiW•ıU-...l"!!!"!!!in,ç dugdulunıı anlatabilmek ben sara11ın bir pt1nct1reıind• fÖ 

iistasyon caddesi : Adana - Teıetdh l"o -

-XV-
Militza birden titredi. Hayır aldanı· 

yordu, iÖrdüiü bir hayal deiildil Orada. 
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Alman -Sovyet 
harbinin durumu 

( Baştarafı ikincide ) 
Budapeşte 26 (a.a.)- Ukrayna 

çemberlerinin büyük kısmında düş. 
man kuvvetlerinin imhası tamam· 
lanmıştır. Temizleme hareketi ve 
a.hnan esir ve l'anaimin sayılması 
devam etmektedir. Çemberlerin 
dışında bulunan mıntıkalarda müt· 
tefik kuvvetler yeni mühim mevzi· 
leri "şgale muvaffak olmuşlardır. 

r Ukraynada harekAt 

• 1 
Leningradın akibeti Bu şehrin ele &'eçınesinin üç bil· 

. Bertin 26 (a.a.) - Yarı resmi yük neticesi olacaktır: 

Demek isterim 
kabilinden 

ki ... imha ta- hır kaynaktan bildiriliyor: Berlin 1 - Rostov üzerine bir bu· 
ask~ri mahfillerinde tahmin edildi · k k k 

l&lııİiiıııiıııiiııiıııi ............. ğine göre, Leningrad'da dört buçuk 1 oyaca ' 
milvon kişi kuşatılmış bulunmakta· \ 2- Şimale ve şimal - batı· 

mamlan 1 dır. So.yet kıtaları.ıın bu rakama sına doğru bir ilerleyişin dayanma 
dahil · b t " b il" d 1 b 1 d 

Yazan Ölü Ahmet Ra. 
sim ( estağlurul 
lah l Resmi tii· 

lngiltero ile Sovyetler Birliği. 
nin kaderi birbirine okadar kenet
lenmiştir ki, bu ittifak, ~ile tırnak 
arasındaki uzvi münasebeti de aşı· 
yor ve yürekle cirer arasındaki 
hayati alakayı andırıyor. lnğiliz ga
zeteleri, Sovyetleri müdafaa etme• 
nin lngiltereyi müdafaa etmekten 
zerre kadar farkı olmadığını yaz . 
makta bunun için haklıdırlar. Eğer 
lngiltere için son çare, Avrnpada 
canla başla harp etmekse, bu sa· 
vaşın meydanı Rus topraklarıdır. 
Ve lran yolu da açıldıktan sonra 
ortada ne engel, ne de mazeret 
kalmıştır. 

nıs e ı e ı eği dir. noktası kurulacalr., u suret e a· 
Varşovada olduğu gibi sivil ha geniş bir ihata çemberi yapı· 

Refik 
Azak denizine ilerilegişte 
Alman tayyarelerinin rolü 

Leningrad da 4,5 
milyon kişi 

halkın tahl;yesi için Almanlar !a-
lacaktır. rafından Sovyetlere b r ültimatom 

verilip verilmiyeceği hakkında ec- 3 - Almanlar, Ukraynada Ki· Halid biri bırakalım 
da biz yine bıldiğimiz gibi söyliye· 
lim : Zira o tabir, hürmetle anmak 
istediklerimizi tezyif edeceğimiz ze• 
habini veriyor ve bakınız dilimize 
ne kadar yaraşmıyor, ne derece 
ayl..ırı düşüyor l ) Merhum Ah· 
met Rasim, kendisinden makale İs· 

!iyen bir gazete sahibine sormuş : 

Berlin 26 (a.a.)- O. N B. nin 
öğrendiğine göre, Alman kıtal arı. 
nın Azak denizine ilerilemelerine 
örnek olacak bir tarzda iştirak et
miş olan Alman savaş tayyare filo· 
ları 24 Eylulda mühim bir yolu 
şiddetle bombalamışlardır. Bu de
miryolu Harkof ve Donez •ndüst• 
ri mıntakalarını Kırıma bağlamak. 
tadır. 

kuşatıldı 
nebi basınının bir sualine, telahi yel ve etrafında milyonca insanı 
yelli mahfillerce dün akşam men· doyuran en bereketli kara toprak· 
fi cevap verilmiştir. Bu hususta ha 
tırlatılıyor ki, Stalin'in kendisi Le 
ningrad'ı şebir balkı tarafından 
her evi sonuna kadar müdafaa e· 
dilecek bir kale olarak ilin eyle· 
miştir. Şehrin ikibetioi bu suretle 
bizzat Stalin tayin etmiştir. 

" Yazılar uzun mu olacak, kısa 

mı ? ,; Öbürü şaşmış ve " nasıl 
olursa olsun, demiş, sizin bileceği
niz şey ..• ,. 0 Hayır. kazın ayağı 

öyle değil 1 Uzununa üç mecidiy., l 
alırım; fakat kısalarını bir altından 

aşafrı yazmam l ., Gazeteciler kra· 
lı Hearst'ten, makalesini kısa yaz• 
maıını istemişler. o kadar müsait 
vaktim yok l ., cevabını vermiş. 

iki üstadın bu sözleri, şimdiki az 
ıayf4(ı gazetelerde makale yazma· 
nın, bilhassa muayyen çerçeve içi· 
ne fıkra sığdırmanın ne güç iş ol· 
doğunu ve küçük yer tutan özlü ya· 
zıların degerini göstermek itibariy
le çok mühimdir. Bir cins yazı var· 
dır ki. yeome•i lüzumlu veya adot 

olmıyan kısımları atılıp önümüze 
kolayca yutulmıya hazır bir halde 
en makbul tarafları konan gıda 

maddelerine benzer; mesela kabuk
ları temizlen"1if lop etli istakoz, 
iç badem ve ceviz, marul ve lcar· 
puz köbeği, ayva murabbaı, şıra 

gibi yalnız lühbünden ibaret, 
çorçopu ayıklanmış, emek mab 
sulü yazılar ... Hele düşününüz, bir 
iıtakozun kol kabukları ne çok yer 
tutar ? Bir kilo bademin içi, eski 
hacmine göre ne kadar küçüktür? 
Bir kocaman üzüm yığını sıkılınca 
kapta su olarak ne kalır ? işte kı· 
sa yazı da, özünü vermek şartiyle 
böyledir ; bir sürü zahmete kat
lanmak, kırmak, ayıklamak, soymak 
ezmek, süzmt>k, yıkamak, temizle . 
mek, incelemek lazımgelir. Yorucu 
ve zor iştir, her yiğitin karı değil
dir. 

Asıl mühim cihet de şu: Ya
zılarda o zahmeti belli etmemek. 
Bir kısmımız neler çektijimizi pek 
ziyade hissettirdiğimiz gibi ekseriya 
ne demek istediğimizi de anlata· 

mıyoruz. Sanki ber cümle bir " de
mek isterim ki •. .,, sözüyle başlıyor. 
Tıpkı şu fıkradaki gibi : Adamca· 
ğızın biri konuşurken meramını 

izaha bir türlü muvaffak olamaz, 
biteviye 0 demek isterim ki ... ,, 
sözünü kuUanırmıs. Bir gün, taham· 
mülü tükenen muhatabı daya~ama· 
mış, çıkışmış : " - Diyemedikten 
sonra kaç para eder ? ., 

Sovyet tebliği 
Moıkova 26 (a.a.) Sovyet teb· 

liği; 

ÇörÇil'in aşkları 
Baştarafı ikincide şı büvük bir aşka tutuldu. 

Oıana diyordo ki: « Babam onu 
çiçek ve mektup yağmuruna tutu. 
yordu. Numaralardan sonra onu gö· 
rebilmek için akşam yemeklerini 
Klariç Clarieh'te de yiyordu. Fa. 
kat en ufak bir muvallakiyete na· 
il olamamış. Çünkü bizimki çok 
mabcupmuş, kadının ise bir sürii 
hayranları varmış. » 

sanların> çalışırken biz külü•tür 
talebeler logılizce öğrenirdik. işte 
bu uyede iyi cümleler yapabil· 
mek İktidarını kazandım.» derdi. 

Ben onu odasının bir ucun· 
d•n dığer ucuna kadar gezinirken 
elleri arkasında, omuzları biraz öne 
eğilmiş, ve başı önde, derin bir 
dü.şüncf'lye dalmış, bir makalenin 
ilk kelimeleri"i ağır ağır yazdırır 
bir vaziyette hayalimde canlandı· 
rırım. Ben kurşun kalem elimde 
beklerke,ı o, düşüncesine bir ni· 
zam vermek istıyerek cümleler 
mırıldanır, kelimelerini tartar, mil· 
kemmel olduğuna kanaat getir· 
mediği şeyi kabul etmez. Bir bu· 
luş gözlerini zaferle parlatır. Ba· 
zan bir cümlenin kelimelerini tar· 
tarken ve cigara.ile tempo,unu yok· 
!arken uzun müddet darduğu 
olur. 

MaiŞetini kalemile kazanan bir 
muharrir gibidir. Babası ona her 
şeyde bir tekamül zevki bırakmış· 
sa cia fazla bir servet bırakmamış· 
tır. Bununla beraber kitapları ile 
makaleleri ona. senede 20 bin 
sterlinglik bir gelir temin eder. 

Eğlenceleri 

vakit geçirmek için baş 
vurduğa eğlence resim· 

dir. Seyahatlerde golf takımları 
götürmekle beraber resim sehpa• 
ıını da yanına ahr. Bu hevesin na 
sıl D)'Andıj'ını bana Tompsyon an~ 
(attı. Bu merak. on da. feliketli 
Gelibolu seferinden sonra uyanmış 
o v a k i t çok müteessirdi 
Hatırlarsınız, gazeteler onu çok 
hırpalamışlardı. Bu hücumların al· 
tında ezilip büzüleceğine resim ya 
parak biraz eğlenmek yolunu tuttu. 

Feminizm aleyhtarıdır 

Renk, güzellik ve şekil has
saları kuvvetlidir ki bu 

hayatını ferahlandırır. Bir güzel 
kadın gördüğü zaman yüzü güler. 

Kızının bana anlattığına göre 
gençliğinde, o vakit Londranın göz 
bebelİ"İ olan Ethel liarrymore'a kar -

Bir gün Vaşingtondan. geçerken ona 
bir kutıı çıçelde eskı hayranlığını 

hatırlatan bir kaç satırlık bir mek 1 
tup göndermek arzusuna kapıldı. 
Her halde kendi güzelliğini seyr 
için her akşam Klariçia bir köşe. 
sine çekilen delikanlının hatırası 
bu kadını haylice mütehassis et· 
miş olsa &'erek. 

~.merika'1 banyosuna bayılır 

Amerikan icatlarının ve konfor 
larının hayranıdır. Cincinnati' 

de otele endiğimiz vakıt Bay Çör. 
çile içeri•i çiçeklerle dolu bir dai· 
re tahsis ettiler. Apartmanı çok 
beğendi: «Çok güzel, muhteşem l» 
dedi. Otel müdürü bu memnuniyet. 
ten koltukları kabararak ona bütün 
odaları gezdirdi, Banyoyu görünce 
hemen telefona koştu, Londrayı 
buldurdu. Şöyle konuştuğunu duy. 
dum: «Benim Chartvell'deki sayfi
yeyi yapan mimarı' istiyorum. Allo

1 

allol matmazeli çabuk olun, lütfen 
aceledir.» 

«Allo, allol ben Çörçil. Çok iyi· 
yim. TeşekkOr ederim. iyi diMeyin 
lütfen 1 Ben relinceye kadar ban . 
yo odasının inşasını tehir edin. Bu~ 
rada çok mükemmel bir banyo gör
düm, onun gibi yaptırmak istiyo· 
rum. Bunu telefonla anlatamam» 
«Telefonun ahizesini asarhn Çör
çilin yüzünde, bit_mez, tükenmez 
hicranların çareslnı bulanlara mah· 
sus bir tebessüm vardı. 

Kadınların seçme ve seçilme 
hakkının verilmesine muarız oldu
ğundan onların zekisı hakkında 
iyi bir lr.anaatı yoktu. Kadınlarla 
konuşmayı da sevmez. 

Amerikada iken, meclislerde 
birçok kadınların huzuru onu çok 

Merkez bölgesinde 
UstUnlUk Ruslarda; 
Kırıma kartı tid· 
detll Almun taar· 
ruzu devam ediyor 

24 Eylul günü kotalarımız bü· 
tün cephe boyunca düşmanla mu· 
barebe etmiştir. 23 Eylul günü 70 
İ hava muharebelerinde ve tayya• 
re dali topları tarafından, 68 zide 
yerde olmak üzere 138 düşman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Bızim 
kayıbımız 36 tayyaredir. 

24 Evlul tarihli Alman tebli· 
ginin Kiyef mıntıkasında 570 tank 
labrip edilmiş ve 380000 esır alın· 
mış olunduğuna dair verdiği babe• 
ri Rus tebliği tekzip etmekte ve 
şöyle demektedir: 

Bu mıntakada şiddetli muha· 
rebeler devam ed;yor. Hiç şüphe
siz zayıat v .rdır. Fakat bunu halı· 
hazırda tasrih etmek güçtür. 

Alman taggaraleri Mosko· 
vaya yaklaşamıgorlar 
Londra 26 (a.a )- Bir Sovvet 

tebliğinde bıldirildiğine göre, dün 
gece ayrı ayrı uçan müteaddit Al· 
man tayyareleri Moskovaya gelme· 
ğe çalışmışlar, fakat tayyare dali 
topçusu tarafından tard edilmiş· 
!erdir. 

Moskova konferansında Sov· 
getleri kimler temsrl edecek? 

_ Mos~ov": 26 (a. a.) - Sovyet 
hukOmetı Lıtvinof ile Kolıkov'u 
Moskovada toplanacak olan Rus. 
lngiliz • Amerikan konferansında 
S~v~et heyeti azalığına tayin et· 
mıştır. 

aıktı. «Her yerde bunlar, Amerika 
servetınin yüzde 80 nini göz altın· 
da tutuyorlar. loanılmıyacak kadar 

faz!~ .nulusları var. Kocalarına diş 
geçırıp onları tahakkümleri altına 
almışlar. işin tuhafı şu ki Amerika· 
lı erkekler bundan memnun görü
nüyorlar.» derdi. 

Hafızası lcuvveflidir 

H .-.fı~ası bir . kırk ambar, bir 
. ansıklopedı kadar zengin· 

~ır. Meseli 20 senelik bütün lngi· 
~ 1~ mu~i~li komedyalarının h•psinin 
ısımlerını bilir. Kızının ince s .. 
k d" f k esını ben ı ıtre bariton sesile uyarak 

u şa~kıları söylemeyi sever. 
• Bır akşam, umumi grev a ıl 

dıgı zamanlarda, tiyatroda y p -
k onun 

ar asında oldıı<rumu ke d" h 
1 ti H 

o n ıne atır. 
a ım. « atırl•yorum (M <l ' a am us-

lu olunuz) adlı bir Amerik . 
si temsil ediliyordu degilm~?,.P'Je: 
di ve sevdiği parçalardan bir ha:a 
tutturarak neşe ile uıaklaştı. 

Askeri flaziget 
Londra 26 a.a. - Annalist'in 

askeri mütaleaları: 
so~yet cephesinden gelen ha· 

herler, karışık ve biribirini tutmaz 
mahiyettedir. Her ne kadar iki 
tara! Leniograd ve Odesa'da şid· 
d~tl~ . muh,rebeler cereyan ettiği 
bıldırıyorlarsa da Almanlar bu İki 
müdafi kaleye karşı ilerleyiş lr.ay• 
dedemememişe benziyorlar. 

Almanlar, Leningrad'ın düş· 
mesini iki veya üç günlük bir me· 
Hle olarak gösteriyorlar. Fakat 
almanlar bu gıbi iddiaları başka 
yerlerde evvelce de ileri sürmüş· 
lerdir. 

Sovyet tebliğlerinin ve Le· 
ni.~gra~ mesajlarının metinleşinde 
guvenın azaldırı hakkında hiç bir 
Ş•y sezilmernektedir. Müdafiler ayni 
yenılmez ve müthiş ruhu taşımakta 
ber devamdırlar. 

Merkez bölgesinde muharebe 
da~a çok_ istikrar etmiş görünü· 
yor. Bu bolgede üst\inlük mevzii 
mukabil hücumlarla arazi kazanan 
ve dü,mana ağır %ayiat verciiren 
Ruslarda gibi gözüküyor. 

Cenup bölge•İ hakkında Lond
ra'ya &"•len haberler, Almanların 
Kırım'a karşı oldukça şiddetli bir 
taa'.ruza geçtiklerini göstermek
tedır. Muharebelerde çok çetin 
olmak şöhretine malik bulunan Si· 
vastopol denizcileri ve Koirım•d k' 
ha_va ü-tlerinio tayyareleri Kırı:ı.': 
mudafaa etm"ktedirler· 

Vindsor Dükü 
CUmhurrelsi Ruz· · 
veltle ve Kordel 
Hal'le görUtmeler 
yapıyor 

• '(•şington26 la. a] - Dük 
do Vındsor, dün Birleşik Ameri
ka Hariciye Nazırı Hal Kordel ile 
enternasyonal vaziyet hakkında 

15 dakika görüşmüştür. 
Dük, müteakiben gazetecileri 

kabul etmiş ve lngiltereye itima
dı ölnp olmadığı hakkında soru
lsn suale karşı şu cevabı ver· 
miştir: 

«- Kati itimat vardır.» 
Dük ve refikası bundan son-

r~ beyaz saraya girerek Reisi 

1 
cumhur Ruzveltle 27 d k'k _ 
rüşmü~lerdir. a 1 a go -=----_J 

Tan'dan -

Son.Çare -~ Alınan tayyarelerini yapan mühendis 
1 
Amerikanın in- lll'==:=.=~=~:==~:=.=.:::::==:~~~~~~~~~~~~~~=======~=====7,:;::=;=:==:::======= Yazan giliz dostu en - 1 t ...a 

P • I .. l . Bl h • Al him bir dönüm noktası o muş ur. A d 500 k l .,. 
eyamı büyük gazetesi şimdiki harpte ngılız erın en eım ve • ç- k" "lir. defa moforlü bir h f"f k'l yrıc~ a ı o yük alır. Sürati 265 

S A f A Nevyork Times, manların Mesıershmitt tipi tayyarelerden un u 
0 senebı tecrübe etmişt' lk' ~'. 1 0me_tredır. O.ha az yük ile sürati 300 kilo· 

«Sovyetlerin ciddi surette sarsıl- iki tarafın resmi tebliğlerinde sık sık bahsedil- t~l~kyare yapmış ve _u•:lao bu tip «M ;; 'd. •· uetreyı bulmuştur, 3,2 dakika 500 metreye 

dlklarlnl Ve zamanın artık mütte· mektedir. şı ı spor tayyaresı " ıye çıkmış v b' h 1 d 
m .. hurdur. Birçok seneler bu tayyare havacılık e ır am e e 1300 kilometreye me-

liklere değil Almanlara yardım et- Her iki tip mncitlerinio isimlerine izafe e· • k safe almıştır. Meşhur pilot Elli Be'ınhorn bu 
k Al aleminde büyük bir şöhret azanmıştır. «M 35» 

tiğini» itiraf ettikten sonra ışın dilmiştir. man tipınin mucidi profesör Villy · d d t~yyare ile Berlınden lstanbula bir günde gi-

da kat•·, bı"r a'mil olmaktan çıktı· Mesıcrchmitt'dir. Bu Alman fen adamı 1899 tipi tayyaresi 1934 snnesın ° ünyaca tanın· d l b"l · ıp ge e ı mıştir. Şimdiki harbin arifesinde 
• d Başka bir Amerikan senesi haziranın yirmi alhsında Mein nehri u··. mıştır. S ·· l Parist t t" l b 1 l gını yaz ı. Bu tayyare ile Villy tor at et uçuşlarında e er ıp o unan eyne mi el yarışta Tay· 
gazetesi, lngilizlerin bir ihraç ha· zerinde Franckfurt şehrinde doğmuştur. Bem- k mışt G fun hususi tayyarelerin hepsini geride bırak· 

A b.ro-'de daha ilk mektepte iken tayyareciliğe cihan samp;yonluğnnu azan ır. ene 1916 
reketini başaramıyacaklarını · a senesinde Von Bissing bu tayyare ile atlet U· 

d d f · - merak etmi•tir. O kadar meraklı idi ki planör k merikan or usunun a za erı yuz • çuşları yarışında birinciliği azanmıştır. 

d Yani yelkenli tayyarelerin meşhur mimarı Har_ı d M b 
de yüz temin edemiyeceğini id ia k d Bunların hepsi e essersc mitt'in 1923 

d "ıle daha on yaşında iken tanışmış ve en •· 1926 d B ediyor. Bir Avrupa gazetesi e senesinde tesis ederek a avyera tayya. 
1 h Si.ne bu a1"bı" tayyarelerin inşasında yardımlar- f b 'k · ld • ngilizler için son çarenin arp • re a rı ası ile birleştirmış 0 ugu müessese. 
etmekten başka bir şey olmadığı- da bulunmuştur. de yapılmıştır. Sonradan bu fabrika Augos. 
nı yazmakta. 1910 senesinde mimar Huth, Kuhn diva· burg a nakledilmiştir. 

lngilizler iki senedenberi Nor· rında yelkenli tayyarele,le yarışlar tertip etti· ilk talim ve spor tayyarelerioi ağaçtan 
veçte, Balkanlarda, lrakta, ve ği zaman bu işe Messerschmitt herkesten zi. yaptığı halde « M 20 " tipini münbaaıran 
Suriyede harp ettiler ve Afrikada yade alaka göstermiıtir. madenden yapmıştır. ltk yolcu tayyaresi « M 
harbe devam ediyorlar. Avrupa 1914 senesinde Hartlı askere gittiği za- 18 " tipinden elde ettiği tecrübelerden ma. 
gazetesinin meramı, lngilizlerin bir man motörsüz yeni bir tip tayyare inşası için deni tayyare inşasında çok istifade etmiştir. 

._ . hazırlamıf oldu<>-u planları o zaman henüz Bu tayyerenin başlıca meziyeti havada dur-
kıtaya bir ihraç hare.eh yapma- 0 d B 

16 yaşında bulunan Messerschmitt'e bırakmıştı. masındaki muvazenesi ir. u hal tahrik kuvve. ya mecbur olduklarını anlatmak. 
sa bizzat lngilizler bunun günü Harth bir gün mezunen evine döndüğü tini de arttırmıştır. Mes9erschmitt bu tip tayye-
&'elmediğini söylilyorlar. Bütün Ang zaman çalışkan şakirdinin kendi planlarına gÖ· relerden biçrok yaparak Çine, cenubi Ameri. 
lo ·•akson gazetelerinin yazdıkla· re bir tayyare yapmağa muvaffak olduğunu kaya, Romanyaya ve diğer memleketlere sat. 
rı gibi, tek çare, Kızılorduyu çö· görmüş ve bunun tecrübelerini bizzad yapmış· mıştır. « M 27 » tipi, filo kılavuzu uçuşlarında 
küntüden kurtarmak için destekle tır. büyük muvaffakiyet göstermiştir. Daha sonra 
melr.tir. .---------- Messerchmitt Mü- M 29 seyahat tayyeresi ve « M 28 » seri pos-

Kafkasları alan bir Alman or
dusunun önünde Hindistan yolu, I
rak, Suriye, Şüveyş ve Mısır, bir 
ziyafet ıolrası gibi açılabilir. lngİ· 
!izlerin Kızılordu gibi kudretli bir 
müttefiki tamamiyle kaybettikten 
ıonra, Ortaşarkata Alman urdusuna 
karıı bir harbi kabul etmalerinda· 
ki tehlike bHbellidir. 

1914 harbi bit- nihdeki yüksek tah ta tayyeresi şöhret bvlmuştur. 
tikten sonra silini ikmal ederek M h 'tt' l Fakat en ziya• 

makine mühendisi esserc mı 8 de kendisine •öh-
~~~~~~~~~--' . 
yetişmiştir. en çok şöhret ret kazandıran 

Umumi harp bittikten sonra yelkenli tayya. k d f J tip Taylun'dur. 
relerle meşgul olmuş, bunların gerek inşaatın· azan ıran ip Uzunluğu 8, 3 O 

da gerek uçuş tecrübelerinde bir çok yenilikler metre ve kanatl•rının bir ucundan direr ucu-
keıfotmiştir. na 10,2 meler olan bu byyuenio 11kleti 880 

19:l3 Houi MNHrcıhmitt'ln hayatında mi!· klloiramdır. 

mıştır. 

Bu tayyare gayet dar uçak meydanlarından 
kolayca yükselmektedir. Bu Tayfun tayyaresi 
cenubi Amerikadaki devletlerin payıtahlarını 
ziyaret ederek bir seferde 44,000 kilometre 
mesafe almıştır. O tarihte Meksika budndunda 
Nevyorka on iki uatte gelerek butün dünya· 
yı ve bahnsus Amerikalıları hayrette bırakmış· 
tı . 

1938 senesinde fabrikanın ismi Messerch· 
miti anonim şirketine tahvil edilmiştir. O. B. 
601 modeli bir Daimler motörü ile tecbiz edi· 
len M 109 tipi tayyare ile Alman tayyare 
yüzbaşısı Vende! saatte 755,11 kilometre me• 
sale katetmiştir. 

• 

Sürat, metane~I 
ucuzlu~ J yeni tiplerin en 

%İyade sürate e• 
hemmiyet vermek· 

le beraber 
gözönünde 
etmiştir. 

metanete ve ucuzluğu da daima 
bulundurmuş ve üç noktayı telif 

Şimdiki harbin bidayetindenberi bir kitilil• 
M 109 tipi tayyaresi çok mükemmel bir avcı 
tayyare•İ olduğunu isbat etmiştir. Bunun maki· 
nesinin kuvveti 1100 beygirdir. M 110 tipi av· 
cı t•yyaresinin harb kudreti daha yüksektir. 
Me11er1chmitt ıimdi daha oerl daha yilkaek• 
ler• UfAD tiplarl aramakla meııpl bulunuyor . 

!ardan. Çemozium'dan, ıoora bü· 
yük endüstriyi besliyen ve milyon• 
!arca kilovat yaratan kara taşları, 
kömürü ele geçireceklerdir. 

Büyük endüstri bölgesi 
----

Qonetz, Rusların büyük bir en• 
düstri bölgesidir. 22.700 kere 

- kilometre üzerinde yayılan kö· 

mür madenleri buraya can vermiş· 
tir. Yıllık istihsali 36 milyon ton
dan fazladır. Bunun o/o 21 i ant· 
rasittir. Bütün bölgede daha 39 

milyon ton antrasit bulunduğu tah· 
min edilmektedir. Oniyeper'in ha· 
tısında bulunan Krivoi · ,Rog demir 
madenleri bu kömürler yüzünden 

kıymet kazanmıştır. işte biribirine 
bağlı bulunan bütün bu endüstri 
bu bölgeyi Rusyanın en kalabalık 
bir yeri haline koymuştur. 

Almanlar Donetz'le Ooiyeper 
arasındaki bu zengin kısmı elerine 
geçirdikten sonra, Rusları demir, 
çelik, yiyecek maddesi, deri, yün 

fabrikalarından mabrom bırakmayı 
ve harp endüstrisini belinden vur. 
mayı, bir taraftan da Harkof -

Rostov demiryolunu keserek, Kaf· 
lr.asyanıo batısını yardımsı% bir ha· 
le koymayı da düşüamÜJ olular 
gerektir. 

Netice 

sözlerimizi toplıyalım; dün &'8• 
len haberlerden anladıkları· 

mız şunlardır: Harp bilba11a Kı· 

rıma doğru genişlemektedir. Şimal 
bölgesinde Leniıograd hali kendi· 

sini korumalı.tadır. Şehir 4.5 milyon 

nüfusla beraber sarılıdır. Almanlar, 
acaba Leningradı almak için bir 

.. ldırış yapacaklar ve fazla knv• 

vet sarfını göze alacaklar mıdır? 

Yoksa burasını da kendi halinde 
açlıkla olgunlaşmağa mı bıraka· 

caklardır? Bunu ancak Alman ge• 
nelkurmayı bilir. 

Orta kısmında Kiyelin doğu· 
sunda Almanlar, sarılan Rusları 

tamamile yolr. etmeğe nğraştıkları· 

nı ve bu işi de kolaylaştırdıklarını 
bildirmektedırler . 

Faka! Ruslar, karşılık hücum· 

lara ğeçmişlerdir. Sonra bu sarılan 

kuvvetler arkHında nasıl bir cep· 
he kurolduj-u bilinmiyor. Fakat ha• 

zı yerlerde Ru•ların artık hareket 

teşebbüsünü ellerine aldıkları da 
söyleniyor. Odesa'ıia durum rus• 
lar için daha elverişlidir; burada 

denizden yardım gören Ruslar, Ru
menlerin bir kısmını bozguna DIİ"· 

ratmışlardır. işte bunun için yu· 

karıda anlattığımız gibi Kırım'da· 

ki Alman ilerleyişinin önemi büyük

tür. Bir nokta akla gelebilir: B~· 

tün cephe boyunca Alman ilerle· 

mesi daha nereye kadar varabile. 

cektir? Herhalde Almanların da 
bo kış için bedel aldığı bir hat 

bulunması gerektir. Bu hdtı oldu· 
ğu yerde tutacak en büyük kuvet, 

cephe mukavemeti kadar Rusya 

nın her tür!~ bozguna karşı ken
disini koruyacak olan iç mukave
meti olacaktır. 

' 

/Ju 1 ıece Nöbetci eczalt8 ________ ___, 

Tahsin Eczanesi 
( Y eniotel yanında ) 
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4 BUGON 

Hatay Nafia mlldü rlüöünden: 
ı . Kısmen Antakyada ve kımen lskenderun, atölyesindbulunan ( SOOO ) adet boş as· 

falt saç bidünü açık artırmaya konulmuştur. 
2 • Muhammen beli, ( 4500 ) liradır. .. 
3 _ Artırma 7.10.941 a.ılı günü aaat 15,00 te Antakya Nafia müdürlüğü odasında mu· 

teşekkil komisyonca yapılacaktır. 
4 • Muvakkat teminat ( 337 ) lira ( 50 ) kuruştur. 
5 _ Taliplerin muvakkat teminatı yatırdıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

20-24-27-1 1253 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
1 

Yeni sene Talebe kay• 
dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili· 
se sokağındaki Biçki Yur
dundan öğrenilir. 

1- 15 1206 

Adana Askerlik dairesi Safın alma komsi
yonundan : 

~--------------------------E <r arını harpten ... Mevruuou hayattan ... Azemetini artıılerin 1 
kudretinden alan iki ırüzel filmi 

BU AKŞAM 
1 - Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı dört kalem et~ ,. 

z:ak hizalarındaki günlerde kapalı zarf usuliyle eksiltmelerı 
yapılacaktır. 

Yazhk Sinema 1 

27 EylQI 1941 

1 T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağastos,3/kinciteırin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
l Adet 2000 Liralık - 2000. - Lir• 
3 .. 1000 .. - 3000. - .. 
2 .. 750 

" 
1~00 . - .. .. .. 500 .. ~ 2000. - .. 

8 .. 250 .. - 2000. - " 3~ .. 100 
" - 3500. - .. 

80 .. 50 
" - 4000 . - " 300 .. 20 .. - 6000 • - " 

TiJr k lye it Bankasına para yatırmakla yal· 
am para blrlktirmı, va faiz almı\l olmaz ,aynı 

2 - isteklilerin muayyen gün ve saatte Askerlik dai~esi 
Satın alma lıomsiyonuna müracaatları ile teklif zarflarını ıha· 

zanda talllnlzl de deneml• olursunuz. 377 r aklim edigor 1 
1 ,,._._._mm_. ...... _._.._._.._. ...... ~ 

Esrarengiz memleketin harikalarını, .. Alevler uçan vol kanları ," ı ı H o R o z o-G L u 1 
Asrın en büyük macerası olan 

le saatindeu bir saat evveline kadar komsiyonda bulundurma

Miktarı Toplu tutarı tık teminatı ihalesi Saati ( Ateş Kraliçesi ) I i 
Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Dehşet saçan teşkili!, slaltanat kin mücadele.•hi .' ıalltanaht hlırs~alrı KARDEŞLER 

ları ilin olunur. 

Cinsi 

--------------:--::--:-:-:----- ı velba!l l seyircilerin tüylerin ürpertecek kan lı ı tırao ı aa ne erıy e 
Şeker 19 9500 00 713 00 2·10·941 11 itina edilm i ştir. 

Bulğur 40 8800 00 660 00 2.10.941 16 // Ki t a b e v i n e 
kurt fasulya 40 9100 00 680 00 3.10.941 10 Yeni bir net'e ve •••det kayna~ı zevk eAlen-

Mercimek 25 500011~~.2;~~ oo 3.:~:.,4ı 16 ( H:İİ~eıJke:i~'e) Okul Kitapları geldi 
D w • B t b"b" -·, · flk Orta Lise Okul kitabları ve her Adana ogumevı aş a 1 1 Dans, Şarkı kraliçesi ( Marika R~KK)'Un en 

9 
u z e ı 1 1 1 m 1 çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

Dr. Süleyman Pek yakında... bulacaksınız 

K U n ta 1 P 
ERROL FLYNN Adres: Adana Horozoğlu 

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

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

Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

kabul eder 
Salı-Cuma·Pazar günleri 17·17,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

sınemamızda Kardeşler kitabevı 
Keşif alayı filminde göreceksiniz 

Saatçı Vehbi Çömel ek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlan, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedek\eriy\e eraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

Seyhan sulh hukuk 
mahkemesi satış me
murluğundan: • 

Adananın Kayalıbağ M. 
den Mehmed Yerdelen ile 
Ocak M. de Yusuf karısı Ha
tice, Yusuf kızı Sıdıka, Vas
fiye; Hatice, Mahmud, Hacı 
Mustafa, Fethi, Emine ve 
Halide Yalkın aralarında 
müşterek tapunun 255 ada 
3 parsel No. sında kayıtlı 

tepeba mahallesinde kain 

karılacaktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk pey akça· 
lariyle birlikte mezkür gün ve 
saatlarda belediye mezad sa· 
!onunda hazır bulunmaları ve 
daha fazla izahat almak isti
yenlerin de hukuk mahkeme• 
!eri başkitabetine baş vurma· 
!arı ilin olunur. 1278 

Adana Asker-
lik Subesinden: 

Adres: Yeni otel caddesi 
1-15 124! 

124. 
ıl 

===============::;ı 
İLAN 

( şarkan parsel 2 Mahir Mer· 
gen; evi garben 4 parsel No. 
lu Maliyeye aid ev, şimalen 
parsel 5 sinema cenuben 9 
parsel Mahir evi ile mahdut 
fevkani 7 tahtani sekiz oda 
bir matbak bir sofa bir mik
dar avlu içinde bir su tulum
basını şımal ve 3000 lira mu· 
hammen kıymetinde olan bir 
bap hanenin suyun izalesi 
suretile satılmasına mahkeme· 
ce karar verildığinden ve 
hüküm dahi kesbi kat'iyet 
ettiğinden yukarıda evsafı ya
zılı hanenin ihaleikat'iyesl 
Adana belediye mezad salo· 
nunda 17/10/941 Cuma günü 
saı.t 9 da başlıyarak 12 de 
icra edilecektir. Muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en 
çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle on gün tem• 
dit edilerek 28/ 10/941 ayni 
saatlarda ikinci artırmaya çı-

337 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi erler namına 
çıkarılan davetiyeler köy ve 
mahallelere gönderilmiştir, 
Sevke tabi olan erlerin der· 
hal muhtar ve mahalle mü· 
messilline müracaat ederek 
davetiyede yazılı ismi hizası· 
na imza etmeleri ve gelmiyen 

1 

ASRI SINltilA~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvare 
7,30 

Fevkalade izdiham için 

•••••••• • ••••••• 
!eu AKŞAM! • • •••••••• • ••••••• 

İki matine '

Suvara 
9,30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

Leyla ile Mecnun 
• • • • 1 Leylanın Şarkıları 1 !.J 1 Mecnunun Şarkıları 1 

" Müzeyyen Senar Münir Nureddin ,, 1 

Seyhan 
ğünden: 

Kültür direktörlü-

İlkokullar için 10,000 kilo kırılmış sobalık odun alınacak· 
tır. Beher kilonun muhammen bedeli 3 kuruş 25 santimdir. 

Açık eksiltmesi 9 birinci Teşrin 941 perşembe günü saat 
10 da daimi encümende yapılacaktır. İsteklilerin 24 lira 37,5 

kuruşluk teminat makbuzuyla birlikte encümende bulunma· 
sını, şartnamesini görmek için de her gün maarif dairesine 
muracaatları ilin olunur. 23.27.2.7 1266 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 
tır. l271 1-15 

- ımnyıu: sabıt>ı : l:avıt Ul<Al.. 
U. N~riyat Müdiırii : Avukat 

Rif.t YA VEROt.LU 
Ba11ldığ'ı yor ı [ BUGON ) 

M.th ...... , - A.ı•n• 

e bakaya kalanlar hakkında 
Askerlik kanunu~un ( 89 ) 
uncu maddesi hükmünün tat
bik edileceği ve erlerin 30/ 
EylUl/941 günü şübeye müra· 
caat etmeleri ilin olunur. 

27-28 

T. C. Ziraat Bankası 
pamuk müessesesin
den: 

Çukurova mıotakasında bulunan 
Yağ fabrikalarının çiğit ihtiyaçları 
yüksek ticaret vekaletinin emrü 
ttn!libile münhaıiran müeısesemi:ı 
tarafından temin edileceğinden sa• 
yın çiltcilerimizin satacakları çiğ-it. 
feri almak ve bedelini ödemek için 
U·9 941 tarihinden itibaren Borsa 
civarında Mehmet Sabuncu yazına· 
nesinde bulunnn memurumuza mü· 
racaat eylemeleri ilin olunur, 1179 

21 2s.30.1 2 

~IA\ llBA\A\ ~il 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çallşır • 

Hurufat ve levazıma~• 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

/şden Anlayan Bütün Türk Basn Mensupları ittifakla Bildirigorlar ki, (BUGÜN) Gazetes 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır , Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

lılerir.deki Ne/asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi tıe Hususi Müesseseler Gbi Siz de : 

!! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. E! 
En güzel düğ-ün ve nişan davetiye eri, e 

kısın ında 1 ilinları,kartvizitler,k_ağıt ve zarf başlıkları,her 
1 boyda mecmua,broşur basılır. C "ılf klSffi da Her boyda kitap ve mecmua en temiz: in : malzemelerle ve sür'ati~ ciltlenir. 

-1 Yeniistasyon caddesi : ---------------Adana - Telefon 138 - Telgraf : 8 U G Ü J~ - Adana 

•en115ıın•1011 '"u ---· • 


