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1 Blrinclteşrln Çartamba 
gUnU başlıyoruz 

Vaziyet 
ciddileşiyor mu? 

27 - Aokara 

Yazan : CAViT ORAL 

Sovyet Rusyanın Londra elçisi 
M. Maiskinin Sovyetlerin müş

kil vaziyetinden bahsetmesi, dünkü 
Alman tebliğleriade Ukrayna cep· 
besinde alınan esir adedinin 492 
bini geçmiş olduğunun bildirilmesi 
cenuptaki müttefık harekatının ol
dukça süratle inkişaf etmekte ol· 
duğunu göstermektedir. 

Vakıa Budiyeni ordularından 
çenberi yararak kurtu)anlö\rla, yeni 
bazı kuvvetlerin Sovyetlerin en 
kuvvetli sanayi şehirlerinden biri
si olan Harkolu müdafaa etmek 
için tedbirler aldıkları söyleniyor• 
sa da bu teşebbüsün doğruluğu ve 
mü•bet bir netice vereceiii tıak· 
kında şimdiden bir fıkir beyan edi
lemez Her halde Radyo gazele· 
sinin de işaret ettiği gibi cenupta• 
ki vaziyet gittikce ciddil•şmekte, 
vahi:nleşmekte ve Sovyetleri olduğu 
kadar lngiliz ve Amerikan efkarı 
umomiyesini de end;şeve sevket. 
mektedır. Bu endişe bilhassa Ame· 
rikan ve lngifü matbuahnda naza· 
rı dikkati celbedecek bir derece 
de tezahür etmekte ve batta bu 
gazetelerden bazılarını Sovyetlere 
yapılacak yardımın faidesizliğini 
iddia ettirecek ~erecede neşriyatta 
bulundurmaktadır. Mesela Nevyork 
post gazetesi Sovyetlere yapılacak 
bu yardımın faide vermiyecegini 
çünkü yardım Sovvet topraklarına 
ulaşıncaya kadar Sovyet cephesi• 
oio çok zayiflamış olacağını yaz· 
maktadır. 

D.ğer taraftan Maiski'nin söy-
lediği nutka cevap veren Daily 
Ekspres gazetesi; lngiltereni~ her 
şeyden evvel kendisini düşünm~•! 
icap ettigini ve Sovyetlere kalı 
derecede malzeme verdiğini yaz· 
maktadır. Ve işin en dikkate şayan 
noktası da bu gazetenin Londraya 
lngiliz murabbas heyeti reisi olarak 
giden Lord Biverbrok'a ait olma
sıdır, 

Bütün bu işaretler gösteriyor 
ki cenuptaki Sovyet m~kaveme!i
nin son günlerde . vermış oldugu 
zayıat ve arazi kaybı lngiltere~e 
ve Amerikada tereddüJ ve cndışe· 
nin büyümesini intaç etmiştir. Fa· 
kat buna rağmen bu endişe Sov· 
yet Rusyaya yapılan ve yapılacak 
yardım ara maoı olacak derecede 
yerindemidir değilmidir ? Asıl na
zarı dikkata alınacak nokta burasıdır. 
Kanaatımııca bize öyle geliyor ki, 
lngiliz ve Amerikan gazeıeleri içi!'
de bu gibi tereddüd ve endışe ız· 

har edenler bulunduğu halde iki 
bük Qmet de soouna kadar Sovyetle· 
re yardımdan geri durmiyacaklar, 
Sovyet mukavemetinin kırılmaması 
için maddi ve manevi her türlü 
yardımı yapmakta devam edecek
lerdir. Çünkü gerek lngiltere ve 
gerekse Amerika Almanyayı meş· 
gol edecek Sovyet Rusya gibi bir 
müttefik bulamiyacakları gıbi, mu· 
kadderatı tayin etmek için sonuna 
kadar mücadeleden başka çaresi 
kalmamış olan Sovyet Rusya da de· 
mokrat devletierin yardımına yine 
ıonuna kadar muhtaç olacaktır. 

Onun için dahili bir inhilal vuku bul
madığı ve Sovyet ordularında panik 
baş göstermedıKi taktirde ırerıler• 
de de olsa Sovyet mukavemetinin 
devam edeceği tahmin edilebilir • 

Çünkü Sovyet Rusyanın coğ· 

rafi durumu, arazinin genişliği ne 
Fransaya ve ne de Alman işgali 

altına girmiş olan diğor memleket 
ler vaziyetine benzememektodir. 

Yalnız tevali edecek mağlu
biyetler karşısında ordunun tama· 
mile dağılmaması ve balkın baş 
ta bulunanlara ve rejime karşı 

itimadının sar .. lıp yıkılmaması la
zımdır. Bu hususta ise şimdiden 
mü•bet veya menfi bir şey söylemek 
imkinı tabii mevud degildir. An
cak mukavemet normal şekilde 
devam edecek ve Rus kıtaları 
muntazam ricatlarla g-ariliyecek 
olarlarsa terek bu kuvvetlerin ve 
gerekse nüfusu çok olan Sovyet 
Rusyada yeni teşkil ve tensik edi
lecek orduların Önümüzdeki kış ve 
baharda da Almanyayı meşgul ede · 
cek bir vaziyet ihdas etmeleri bek· 
leaebilir. 

Fakat Sovyetlerin bu mukave
metlerini idame ettirip cttireuniye· 
celtlerini ke t•rebılmek için daha 
bir kaç gün Leningrad ve Ukray
nada inkişaf eden ve ilerliyen 
müthiş Alman taarruzlarının neti· 
cesini beklemek icap eder. Eğer 
Sovyetlerin Leningrad'ın kaybedil· 
meıiyle maneviyatları sarsılma• ve 
cenupta yeni Alman muvaflakiyet
ltrile de • ordularmı tamam ile im• 

Milli Şef'den 
Millete 

Dil bayramı, büyük c:ıe ulusal bir deurimin --g;;: 
çekten işaretidir. 
Bu dec:ırimirı golurıd:ı imanla c:ıe seugile gol al. 
mak c:ıe gol aldırmıga çalışmak, hepimiz için 
borçtur. 
Büyük bir millet, milletler arasında kendi dilini, 
gopma olmıgan öz garadılışile göstermek zorun
dadır. 

Milli Şet'imiz !•met lnönü 
ğıdaki bitab'da bulunmuştur. 

Dil bayramı dolay,.ile yurttaşlara :ş: 

27 - Eylül • 1941 
V atandaşlarımal 
Dil bıyramını sevinçle kutluyoruz. Bu bayramın, vatandaşlarıma 

bir büyük davanın heyecanını tattırdığını ve ödevlerini hatırlattığını 
düşünüyorum. . . . 

Bizim inandığımız ve bağlandığımız eses şudur kı mılletımize li 
yık olduğu kültür hazine.ini az zamanda aağlayabil~ek için dilimizin 
milli dil olarak işlenmiş ve yükselmiş olması gerektır. Bu memleketin 
aydınları, belki yüz yıldanberi eksiği görmüşlerdir. Mılli. dili arıtma 
om bu kadar u•un ve yavaş sürme•İ, aydınların kendı zevklerinde 
çok kıskanç olmalarından ve herkesio kendi ölçüsünü en üstün tut. 
masındandır. Eğer Türkler, bilimin her dalında yaba?cı diller için 
çalıştıkları kadar kendi öz dilleri için emek çekselerdı, Tür.k dili çok 
zamandanberi eksiklerinden tamamiyle kurtulmuş ve med•nıyet dün
yasının örnek bir dili olmuş bulunurdu. Aynı alışkanlık, bugün de bi. 
zi kolayca elde edeceğimiz çok ilerleyi~t~n. alıko~maktadır. Ulusa söz 
işittiren ve okutabilen her aydınımız, dı! ışınde bır tek. yabancı keli 
menin eksik olmasını, özenmiye değer bır zevk saysa bırçok sıkıntıyı 
biç fark etmeden geçirebiliriz. 

Dil bayramı, büyük ve ulusal bir devrimin g<rçekten işaretidir. 
Bu devrimin yolunda inanla ve sevgile yol almak ve yol aldırmıya 
ç •lışmak, hepimiz için borçtur. Büyük b.ir mili•!• milletler arasında 
keodi dilini, yapma olmiyan öz yaradılışılye gostermek zorundadır. 
Milletler arasındaki boğuşma ve savaş, vatandaşlarımın gözlerinden 
k, çmaz ki, yalnız demirle çatışma değildir. Milletlerin benliklerinde
ki güç, yaşamaları için en sağlam kaynaktır. işte bundan dolayı Ye 
milli benliğe doğrudan doğruya dokunduğunu düşünerek dil çalışma· 
tarını ıevgile ve ilğiyle genişletr.:eliyiz. 

Yeni bilim terimlerinin okullarda verdikleri neticelerden memnu· 
num. Kültür dilimiz hızla arınma yolundadır. Henüz eksik olan terim 
ler de hmamlanırsa, dilimiz birden çok gelişmiş olacaktır. Bu me
selelerin her biri bizim için ayrıca önemlidir, 

Büyük Atatürk'ün, Türk dili uğrunda harcadııfı emekler boşa ıri t
ınemiştir v e asli gİtmiyecelc. tir. O n un k u tsal adın ı# d e rin aevgiylo 
anıyoruz. Tür k dili iç in aon aoıoa kad a r b ea le d iki geniş Omidle ri ger 
çekleştireceğiz. Bayramı vataodaılarıma bu düşünceJer ve duJ'ula r)a 
kutluyorum. 

iSMET İNÔNÜ 

ihtikarla llngilterenin R~s-
mUcadel e yaya yapacagı 

Muhtekirlere yardım 
karşı çok Şidd~~
li cezai tedbirl~r 
alınacak 

Londra 24 (a. a.) - lı nazırı 
Bevin, söylediği bir nutukta de· 
miştirki: 

«Büyük Britanya Rusyaya yar· 
dım etmek için kendi istihsalatın· 

dan ayırmak suretile fedakarlıklarda 
bulunacaktır. Buna yapabilmek için 
de istihsalatın gelecek 6 ay veya 
12 ay iç nde geniş bir seviyede tu· 
tulması lazımdır. 

Kendi istıhsalatımızdan ayır 
mak bizim için çok zordur. Fa· 
kat bile bile girişdiğimiz taahhüt· 
leri tutmak ve takip ettiğimiz siya
seti gerçekleştirmek üzere fedakir· 
hklarda bulunmamız zaruridir.» 

B içilmesine batlanan 

An kaka (Hu•usi muhabirimiz
den) - Ticaret Vekiil•ti, Mılli ko· 
runma kanununda yapılacak deği
şiklıkler etralıııdaki hazırlıklarını 
bitirmek üzeredir. Verilen mailim&· 
ta naza,.n Milli Korunma Kanu· 
nunun bütün maddeleri ayrı ayrı 

gözden geçirilmekte ve bugünün 
ihtiyaç ve zaruretlerine uygun bir 
hale getirilmektedir. Bu cümleden 
olarak, Hük(lmete, halkın ve Mıl· 
li Müdafaanın ihtiyacı olan ber 
nevi maddeleri yardımcı malzemele
ri değer !iatının tediyesi mukabi· 
!inde el koyarak almaya, maksada 
göre tevzie, satmağa seliihiyet ve· 
ren madde tadil edilmektedir. 

El koyma · ararına itaat etmi· 
yerek bir kısım müstahsillerin el
lerinde bulunan malları getirip hü· 
kllmete tealim etmedikleri görül· 
müş, bu maksatla cezai müeyyi
delerle kanuna yeni bükiımler ili· 
ve edilmiştir. 

pirinçler . 
Ziraat müdürlüğünden aldıgı

mız nıalQmata ~öre, erk.enci pirinç 
nevilerinin biçilmesine başlanmış· , 
ti~ . 

Kanunda yapılan ikinci mühim 
tadilat iğar mukaveleleri hakkın
dadır. Yeni tadilatla iear muka
veleleri h3kümlerine muhalif hare· 
ket edenler bekkındaki cezai mü 
eyyideler de te•bit edilmekte ve 
50 liradan başlamak üzere gayri 
menkulün bir senelik tutarı ceza 
olarak alınabilmektedir. 

Dığer taraftan hükOmet, her 
ne şekil le olursa olsun ihtikarın 

ha edilmekten kurtarırlar ve halk 
tabakaları içinde inhilal hareketle· 
rine mani olarak bugüne kadar yaşa
dıkları mukavemet imanını idame et· 
tirebilirlene o zaman Sovyet mulra· 
vemeti.ıin alisi hakkında ümit besle· 
mek mümkündür. Aksi takdirde 
Sovyet Rusyanın tarihin en teb!i· 
keli bir davruile karıılaıması mub· 
temeldir. 

önüne geçmenia çok zor olduğu· 
nu anlamış ve ihtiUr yapanlar 
hakkında çok şiddetli çezai ted
birler almak süretiyle buna mani 
olmanın kabil oiaca&'ı neticeoine 
varmıştır. 

Bn bakımdan her maddenin 
f i a t ı n ı t a y i n e t m e k su
retiyle fiatların kontrol edilmesi 
esas olarak kabul edilmekle bera
ber kanunda hikime geniı takdir 
salahiyeti vrrilerek muhtekirler 
hakkında c ·zai hükümler artırıl-
mıştır. 

Kanunun diğer uıaddeleri üze-
rinde yapılan tadillerde hep C<Z•İ 
müeyyedelerin artırılması ve daha 
cezri tedbirlerin alınması suretinde 
huli•a edilmektedir. 

Almanya Uzerlne yapı· 
lan hava hücumları 

Bertin. 27 (a.a) - '.?6 • 27 ev· 
lal ıre~eıi Almanyanın şimali garbi 
uhili üzerinde lagil;z bamba tay
yareleri uçmuştur. Şimdiye kadar 
alınan malQmata göre, tayyarelerin 
bir kaç yere atmiJ oldukları yan· 
j'ın ve infilik bombaları hiç bir 
ıarar yapmamıttır. 

• 

Alman kıtaları bir Rus kasabasrnın kopı/a,.ında 

Hazırlanan sıhhat programına göre 

Adanada 250 
yataklı bir 

hastane açılacllk ı --Adana Trahom Hastanesi VE' 

Adana Sıtma Mücadele istasyonu 
birer enstitü haline getirilece kler 

Ankara 27 ( Hu.11 uei muhal:.ir i
mizd en) - Sıhhat ve içtimai mua. 
not Vekaleti tarafından hazırlanan 
programın tatbik sahasına knnu
!a~ilmesi için 73,312,500 liraya 
ıbtıyaç basıl olduiu tesbit edıl. 
mitti. liu paranın 67 milyon 350 
bin lirası içtimai muavenet mües. 
ıeseleri inşasına, 8,962,400 lirası 
da koruyucu tababet müesseseleri 
kurulmasına sarfoluoacaktır. 

Proje esaslarına göre, 4 viJi. 
yette l<ıO yataklı hastaneler ku
rulacaktır. Bu hastahaheler için 8 
milyon lira harcanacaktır. Bundan 
ayrı olarak, lstanbuldaki mevcuda 
500 yatak ilave edilecek, E,zu. 
ramda 200, Diyarı bakırda J 50 
lzmirde 500, liursada 300, Ada'. 
nada 250, Sivasta 250, F.dirnede \ 
200, Gaziantepde 150, Koyseride 
150 yataklı hastaneler açılacaktır. 

Ankarada kurulacak tıp fa
kültesi hastanesinin yatak 
1200 e çıkarılacaktır. sayısı 

Yine projeye göre 21 k 
k . d ı aza 

mer ezın e sıhhat merkezleri a I· 
lacak ve bunlara 2 5 .1 Y P 

, mı yon lara 
harcanacaktır. Üç yerde 500 ya-

laklı sanataryom, iki yerde 500 ya-
taklı uerem h t . 

as anesı yapılacaktır. 

Askeri ~a~iyet 

. iki y<rde 250 şer yataklı cer
rahı ve prevantoryom, hor vilayet-
te verem mücadele di~paoseri, 
2000 yataklı merkezi bir akıl has· 
tanesi, üç vilayette 500 yataklı a
kıl hastanesi kurulacaktır. 

Projede, çocuk doğam evleri 
şifası kabil olmayan hastalara mah
sus hacttaneler, icizJer ve ihtiyar .. 
lar yurtları, bulaşıcı hastalıklar 
butaneleri kurulması hakkında e· 
sasJar vardJr. 

6 yerde köy ebe mektebi 50 
rı~rd.A.;rahdm . hastanesi kurulacak-

. ana akı trahom hastanesi 
;:raştı~°:Jalar yapan bir enstıtü haline 

eza ana sıtma mücadeJe ist••· 
[

00 u "1cak memleketler hastalık
arı ensttiusü haline grtiriJecektir. 

KUrek yarışları, fudbol 
karşılaşması 

Bugün Mersınde kürek yarış· 
!arı yapılacaktır S •h b" I . · ~ , an o gesı 
de bu yarışlara iştirak edecegın-
den, kürekçilerimiz dün Mersine 
hareket etmişlerdir. 

Malatya ır.ensucat, Milli men· 
•ucat kulüpleri fudbol takımları 
bugün şehrimiz stadyomunda kar
şılaşacaklardır. 

Kiyef meyd an 
muharebesi bitti 

Ruslar 
665,000 
esir verdi 

Bu muharebelerde 
Rus/a,ın 884 tank ı, 
3718 topu iğtinam 
veya tahrip olundu 

Ruslar Harkofta müda
taaya hazırlanıyor 
Berlin 37 [a. a.J - Alman 

tebligi : 
Kiye! büyük meydan mubı· 

rebesı bitmiştir. Geni' bir arazi 
üzerinde yapılan çift çemberle· 
me harek.tıyle Dınyeper müda· 
fasının müesoirliği bertaraf eııil · 
miş, ve en zaif teşekküUerin 
bile çemberden çıkmasına im 
kin bırakılmadan 5 Sovyet kol· 
ordusu1un imhası kabil olmuş 
tur. Bu harekat esnasında 

665.000 esir alınmış, 884 tank, 
3718 top ve her cinsten külli· 
yetti malzeme iğtinam veya tab· 
rip edilmıştir. 

Hava kuvvetleri T ula bölie· 
siade silah fabrikalarını ve Mos· 
kova'da askeri tesisatı bomba· 
lamıştır. 

Londra, 27 (a.a.) - Tay· 
mis gazetesi, Kırımın vaziyeti 
tıakkında şunları yazıyor: 

« Alman bava taarruzunun 
şiddeti Berzabdaki kara maka 
vemetinin çok çetin ve Alman 
ilerileyişinin durdurulmuı oldu· 
tunu ıspıt eder. lilr Rus men· 
bamdan bıldırıldiıfine röre, düş 
man, paraşütcü müfrezeleri kul. 
Janmaktadır. Bu müfrezelerin 
yapm•ş olduğu ilk taarruz püs 
kurhılmüştür. Anlaşıldıtına gö· · 
re Keronaun altındaki mıntakayl• 
Terekof berzahının biıyük bir 
kısmı hila Rusların elınde bu
lunmaktadır.» 

Nıyuz Kronilr.I şöyle yazmak
tadır: 

« Rus cephesinden relmek· 
te olan bütün haberler, Harkof 
mıntakasındaki Ras kıtalarınının 
İki misli takviye edildıi'ını bil 
dirmektedır. » 

Eondra, 27 (a,a.) - Moıko· 
va radyosu, Sovyet Baltık fi. 
!osu siyasi imiri Lebedet'in Le
nıograd 'da radyoda söyledıi'i 
bir nutku vermiştir. Lebedef bu 
nutkunda demiştir ki: 

{ - Marao ve ilkteşrin a· 
dındaki Sovyet zırhlıları düşman 
kuvvetlerine cıddi zayiat verdir 
meı..te devam edıyor. Hangö, 
Ô.el ve Dogö iyi dayanmakta· 
dırlar, ÔAel'e çıkan 15000 Al· 
man imha edilmiştir.) 

Moakova, ~7 (a.a.) - lzves· 
tôya ırazetesine göre. Odesaya 
taarruz etmekte olan Rumen 
k?vvetlerinin ölü, yaralı ve ka· 
yıp yekllnu eylQlün ilk 15 rünü 
İçinde 50,000 kişiyi bulmuıtur. 
Bu büyü~ zayiat karş11ında Ru 
menler tibiyelerini değiştirmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Mıhver kuvvetleri şimdi bö 
lük veya taburlarla, yani nisbe 
ten küçük gruplarla tarruz et
mektedir. Almanlırr bu son gün 
lerde mühim takviye lr.ıtaları 
getirmişler ve şiddetli bir topçu 
ve tayyare bombardımanına baş 
lam,sJ~rdır. 

Hareklitta Merhaleler 
A~bi;r bir J;;,da;;R-;;;tov, dlğel' taraftan 
~~metlerinde taarruza hazırlanıyorlar -- -

Voronea - Harkof 

Odesantn ve L~ninr a•i n A1man. dön~ürücü bir sür'atle cereyan et· çıkamadılar ve Sovyet ordaaanun 
lar tarafından muhaoarası, ourada mışti. bir ayda altını üstüne retiremedi• 

-
ve burada bir, ıki, üç ve bazon Sön ırünlerde Dinyeper nehri !er; çünkü bu itlerin bu kadar aı 
Kiyefin farkında olduıfu ıribi dört Kiyofin şimal ve cenubundan ge- zamanda viki olabilmesi muhal 
Snvyet ordusunun çemberlenmesi çildiği, beş gün zarfında Kiye ile idi. 

ve nihayet Kiyefin zaptı gibi had· 200 km. farkındaki sahalarda 4 200 den fazla tümenle binler-
dizatında çok ehemmiyetli hidi•e- Rus ordusu sarıldığı ve bilhassa le uçaıfa ve binlerle zırhlı araba-
ler vaziyette meraklı değişiklikler Uk 'd k · K· f -

' • raynanın ı are mer e11 ıye ya ve oldukça mukemmel ve r e-
yaratmılarına rag· ....,. o. . b' tte 

v -zAN nıt ır ıor• 
men Alman - J teknilr.v uıtalara 
Rus haı binin ilk k ı •G /H E • E k •ı f malik olan Sov-
gününün büyült me l enera . mır r l e yetorduları,ıayı• 
heyecanları fabiatile kalmamıştır. de düştüğü için biraz harp beye- ca herhalde daha azlık teşkil eden 
Bunun ıeb<bi fÜphesiz harbin, müz. canı basıl olur gibi olmuştur. Hal· Alman aake. i kuvvetleri tarafın-

ı minleşmemekle beraber, uzamau buki Alman Rus harbini Fransa dan bir kaç haftada mağlOp edıl.,. 
ve azçok muttarid hir gidiş alma- harbile ölçersek, Ruıyada Alman- rek çok uzaklards bulunan Ural 
sıdır. Halbuki Almanların Polonya, larca yalnız ş•mdiye kadar b•şarı· daıllarına ve Kafkaoyalara. kadar 

. · "d'l · eceır" i herhalde aşıkardı. Norveç, Fran•a ve BaJkan sefer• Jan ve elde edilrn işf,.rın ve netı- i'' ı emıy . h ftacla 
lerile Giridin havadau iıtila91 böy- celeıin belki bütiln Fransada ka• Almanlarca bır l kaç • h 
1 1 t unılan bir kaç misli fazla olduiu yapılmuı mümkOn o an ıey, .,. 
e o mamış ır. bin kendi leh lerine ink işaf et.-. 

Bununla beraber Alman _ anlaş•lır. Bonuola boraber Alman· 
lar, bir k.a,. haftada RD•y•aıa bir ni Y• hattl neticelenmeıi 

Ruı bl rbinio ilk •afhuı da Smo• 7 

,,. ıtııaJ. 

ureouec•iJ t .. bit •dil-
1..-k'In .aaai• ~....a--..ı.-a-..L - - .., •u ...... urıar. Bu or .. 

_,.., "~~roae, 7 llkteırind•a .. dul•r 6'DP1J Biraıi•tolc, 11;0.ıı. "'• 
beri vakaa l'•Jme•to ol•n barak 

dea v e do,tııJan çevira:ı i.ı olac• lc.-

• 
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Leningraddan 
Kırıma kadar Alman Köprücü 

kollarının rolü 
Yağmur yemiş 
pamukların/ iafı YAZAN 

Mümtaz 
FAiK 

FENiK 

Sovyet - Alman 
harbine dair ge
len haberler, he. 
nüz, durumu ay. 
dınlatıcı bir bi· 
çimde değildir, 

Modern Alman köp· 
rUcU elzemeal ve 

geçit vaaıtelerı 

--
DUn Borsa'da bir toplantı yapıldı 
ve yai:imur y e m 1 ' pamuklar 

Uç tipe ayrıldı 
--

---..., 
rücülük talimatnamesinin « Nehir
le etrafında muharebe • kısmiyle 
modern köprünün esasını gösterdi
ler. Bu esa• dahilinde yeni malze· 

dan görülür. Etrafını sislemeye 
rajrmoo tamamen gizlemek hemen 
do gayri kabildir. Dijrer taraftan 
su üstündeki bu kayıklara karşı 
yapılan bomba hücumu çok mües
sirdir. Zira bombalar tam köprü 
veya kayıklar üzerine isabek et· 
moıelor de suyun gayri kabili taz· 
yik olma hassasından dolayı ihti
zazları köprüyü ve kayıkları parça· 
lerlar. Kaldı ki av tayyarelerinin 
makineli tüfenlderlo yapacakları 
hücumlar bile tombazları delerek 
batmaların ı sebep olabilir. Binaen
aley modern köprüler, tayyarelerin 
ani hücumları eanasında süratle 
dajrılıp çözülecek kadar çabuk 
bozulabilmelidirlor. 

jQ) ün şehrimiz Bo aoında, Pamuk ihracatçı ları Birliği, Çiftçi Birli. 
iri, Ziraat Bankası, Sümer Bank mümessillerinin iştirakiyle bir 

toplantı yapılmıştır. 

Savaş iki tara( ar .. ında bütün 

şiddetiyle devam etmektedir. Fa 

kat savaşa dair olan haberler ek 

siktir. Daha dojrrusu Ruslar da 

Almanlar da işin ne şekilde yürü 

düjrünü etraflıca anlatmaktan çe 
kinmektodirlor. Almanlara ııöre 
Kiyol'in dojrusundaı<İ Rus kuvvet 
leri durup dinlenmeden yok edil
mektedir. Alman baş kowutanlıır 
nın bildirdijrine jröre esirlerin ade 
di yarım milyona yaklaımaktadır 
Yani daha tam bir hesapla 492 
bini bulmuştur. Dünkü Rus teb(i. 
ği de hemen hemem cephenin bu 
bölgesinde ajrır kayıplar oldujrunu 
veya olabilecetini kabul etmekte 
fakat hiç bir rakam vermemekte• 
dir. 

1 - Ateş altında ilk 
ıeçmeyi temin eden kau· 
çuklu bl'Z sandallar. 

2 - Ôacünün karşıya 
geçmesinden ve emin bir 
köprübası kurmasından 
sonra süratle kurulan oe 
icabında bir kaç dakika 
zarfında etrafa dağılan 
dombaz köprüler, 

3 - Kara ordusunun 
ıeçit harekatından sonra 
ağır ikmal nakliyatı için 
seyyar demir köprüler. 

Almanlar Dnyeper'i de geç· 
tiler. Rus müdafaa .. gibi 

çelin bir mnltavemel karşısında, 
Doeper gibi 1·2 kilometrelik bir 
nehri geçmenin ne mühim bir ba· 
tarı olduğunu bilhassa yeni harbi 
ve hava ıilihlarının tesirini göz 
Önünde tutanlar takdir ederler. 

Dikkat ediline 1939-41 harbi· 
nin karekteriıtiii nehirler etrafın
da mııl-ıarebe ve bir nehir mıntaka· 
ıından dijrorino sıçrama oldujru 
görülür. 

Bu da tabiidir, Çünkü buııü· 
nün kara harbinde en büyük rolü 
oynıyan zırhlı ve motörlü va&ıta · 

lar için durdurucu manialar geniş 

nehirlerdir. Bonun içindir ki daha 
harpten evvel Fransız tabiyesi mü 
dalaa hatlarını hep nehirler boyun· 
cı kabul ediyor ve mesela dajrhk 
mıntakaları müdafa için kili mani
alar aayınıyordu. Harp harekatı da 
bunu isbat etti, bizzat Almanlar
da hamlelerini hep bir nehir kena· 
rından öteki nehre kadar uzattı· 

lar, muharebe fasılaları hazırlık 
1afhaları, yeni bir aalduma hep 
nehirler nazarı itibara ,alınarak 

yapıldı. 

Şimdi Rusyada da böyle olu· 
yor. 

ilk Alman taarruzlarını Ruılar 
hep şimalden cenuba akan ve bir· 
birini takip eden Duieıler'io ayak· 
lan etrafında verdiler, ıoora Doi· 
eıleri geçmek bir merhale oldu ve 
bu merhaleden sonra Almanlar Dni 
eper'e kadar olan ıahayı çabucak 
iııral ettiler. Uzun bir fasıla, bu 
defa da Dnieperi ıreçtiler. Taarruz 
ayui başarı ile devam ederse kısa 
bir zamanda Almanluın Don neb
rine varmılarıJ yani Uk.raynanın 

işgalini taınamlamaları ve Kali<aa 
hududuna erişmeleri çok muhte

meldir. 

Muharebenin can alacak 
noktası 

menin inkişaf ettirilmesi ise hu ta· 
rihten, yani 1922 den başlıyarak 
1937 tarihine kadar devam etti. 
Buııün geniş nehirleri inanılrnıya· 

cak kadar büyük süratle geçen 
malzeme ve teşkilat 1937 de artık 
tam formunu almış ve seri halinde 
imalata geçilmişti. 

Modern Alman köprücü mal
\ zemeıi ve geçid vasıtaları başlıca 

üç kısımdan terekküp eder : 
1 - Ateş altında ilk geçmeyi 

temin eden kauçuklu bez aandal· 
lar. 

2 - Öncünün karşıya geçme
sinden ve emin' bir köprü başı kur• 
masından sonra ıüratl" kurulan ve 
icabında birkaç dakika zarfında 
ipliği kırılmış ıesbib taneleri gibi 
kopup etrafa dağılan tombaz köp. 

rüler. 
3 - Kara ordusunun geçid 

barekitından ıonra ağır ikmal nak· 
liyatı için ıoyyar demir köprüler. 

Almanların kançuklu bezden 
yapılmış sandalları hem içi hava 
ile şiririlen, hem de katlanıp san. 
dal şeklinde açılan tarzda idi, Bun. 
lar heyeti nmumiyoleri itibariyle 
dijror ordulannkinden pek farket• 
mezler. Yalnız çok mebzul mikdar· 
da imal edilmiş ve yalnız istibkim 
birliklerine değil, piyade ve top· 
cuya da hayli mebzul mikdarda 
dajrıtılmıştır. O derecede ki icabı 
halinde bu birliklere de köprü kur· 
madan bu vasıtalarla kendilerini 
nehrin bir tarafından diğerine ata· 
bilirler. (Tabii uzun zamanda ), 

Alman eeyyar d mir k.öprüle· 
rinin de diier ordulardan ( meae. 
li Fransız ve lngiliz ordularından) 
büyük farkları yoktur. Dubalar 
veya kayıklar üzerine hazır uma 
kirişlerin sürülüp civatalarla rap· 
tından meydana gelir. 

Tombaz kö~rUler 
A imanların üzerinde en çok 

çalıştıkları ve dijror ordu. 
larııı hepsine nauzaran on çok 
inkişaf <1ttirtikleri tombaz köprü
lerdir. 

Tombazlar 6 • 7 metre uznn· 
lujronda çelik ıaçtao yapılmış bü· 
yükçe kayıklardır. Bunların ikisi 
iubında kıçkıça birleşerek daha 
büyük bir moanol tqkil eder. Bu 
tombazların bordalarıııın üstüne 
de kirişler ( yeni köprüde çelik 
putreller ) konur ve nihayet on 
üstüne kalaslar döşenir Tombaz 
köprü de bu şekilde meydana gel· 
miş olur. Ancak bu tarzda meyda
na ııelen köprü çok büyük tehli
kelere maruz bir tesistir. Zira nehir 
üzerinde ıüratlo ve çok uzaklar-

Dijrer taraftan ise çok ajrır 
yükler altında köprünün mukavo · 
met edebilmesi için uzun kirişlerin 
köprü mihveri boyunca uzaması, 
fenni tabiriyle (mütedahil-encastre) 
olması lizımdır· Bu iki talebi telif 
etmek ise kolay değildir, Çünkü 
Tombazlar üstüne konan kirişler 
köprü boyunca müteaddid tombaz 
üzerine uyana çözülme ve bozul
ma güçleşir, (eıki köprülerde böy· 
le idi), yıılnız iki tombaza istinat 
ederse köprünün mukavemeti aza• 
lır. lıte Almanların en az on sene· 
lik pratik çalışma ve fasılasız tec· 
rübelerle elde ettikleri köprücü 
malzemesi bo iki hassayı en iyi şe
kilde mezcelmiştir. 

Evyeli ajraç kirişleri çelikten 
yaptılar, Sonra köprünün taşıma 
kuvvetini lazlalaıtırmak için tom· 
bazların adedini arttırdılar ve ni· 
hayet mütoaddid mafsallardan te· 
şekkül eden köprünün birleşme 
noktalarını çok güzel tertipler ile 
takviye ettiler. iki tombazla bun· 
larıo üzerine gelen kiriş ve kalaa 
döıeme bir «takım> t~k.il eder. 

Bu takımlar iki başından kuvvetli 
ter tibatla birbirine raptedilince köp· 
rü meydana gelir veya basit bir 
el hareketiyle çözülünce köprü bo. 
zulmoş olur. 

Bugünkü tayyare taarruzları 
altında ancak bu çeşit köprüler 
muazzam &'•çitlere müaaade eder 

lor. Tehlike geçtikten ıonra bir 
işaretle bu takımlar tekrar bir hat 
üzerinde toplanırlar ve süratlo köp• 
rüyü teşkil ederler. 

Bu tarz köprüyü inkişal ettir· 
mo şerefi şüphesiz Almanlara ra· 
cidir. Diier ordular o da son ıe· 

nelerde bundan mülhem olarak 
kopyeler yaptılar. Fakat hep mü· 
dafaada kaldıkları için ayni başarı• 
yı gösteremediler. 

Yeni köprücü malzemesinin ve 
kollarının tamamen motörlendiril
miş, süratlo bir yerden diğerine 

nakledilebilir şekilde olduğunu aöy· 
lemeio iıe hacet yok. 

Bu toplantıda, son gü nlerde yağmur yemiş pamukların fiyatı uzun 
müzakerelerden sonra tesbit edilmiştir. 

Yağmur yemiş pamuklar üç tipe ayrılmıştır. Birinci tip hafif yağmur 
yemiş Klovland pamukları ki, bunların fiyatı 67 kuruştan tesbit edil· 
miştir. Orta derece yajrmur yemiş ikinci tip pamuklar 66, üçüncü tip 65 
kuruş üzerinden satılacaktır. 

Toplantıda verilen karara ııöre, bu üç tip üzerinden hazırlanacak 
nümuneler mühürlenerek Borsa'da hılzedilecek ve yağmur yemiş pamuk· 
ların satışı bu nümuneler üzerinden yapılacaktır. 

Borsa, her hangi bir ibtililı bu nümunelori ırözönündo tutarak hal
ledecektir. 

Çukurova ihracatçıları Birlijri, yajrmur yemiş pamukların ihraç fiya• 
tını tesbit etmiştir. 

Buna ıröre, fazla yajrmur yemiş birinci Klevland pamukların kiloıo 
65, hafif yajrmur yemiş pamukların kilosu da 67 kuruştur. 

Asker ailelerine yardımda 
haksızlığa meydan verilmiyecek 

Muhtaç asker aileler ine yapı• olmayanların telrikinde her h~nıri 
lacak yardım, önümüzdeki Çarşın· bir bakıızlıjra düşmek ihtimali bu 
ba ırününo raıtlayan bir birinciteş ıuretle önlenecektir. 

rinden itibaren baılıyacaktır. Ashr ailelerine yapılacak yar· 
Yardım için belediyece yapıl· dımda, tespit edilecek ailevi ihti· 

makta olan bütün hazırlıklar ta· yaçlar göz önünde tutulacaktır. 
mamlanmış ve semtler ayrılmıştır. Şehir haricinde, köylerde otu• 
Her semtin mahalle mümessilleri ran muhtaç asker aileleri, şehir 
Yanlarında belediyeden yardımcı 

1 içine ni•petle daha az yardıma ta• 
memurlarla i•e başlıyacak ar ve 

Y bi tutulacaklardır. 
tespit edilen miktar üzerinden tov• 
ziat yapacaklardır. 

Her şehir meclisi azası, bulun 
duğu mahallenin kontrolü vazifesi 
ni görecek ve hakiki muhtaçlarla 

Şehir içinde bulunan ve az, 
çok geliri bulunan ailelelere yapı· 

lacak yard ım tamamen muhtaç 
olanlardan tefrik olunacaktır. 

Erkek llsealnde olgunluk 1 Bu yıl Ziraat mektebine 
imtihanını kazananlar tehacUm fazla oldu 

Şebri.mi:z. E.rkek. lisesinde 1940· 
41 dera yılı Eylül devresiode ol· 
&' Unluk imtibdnın ı veren talebeler 
şunlardır: 

Fenden: H. Vardar, M. Yük· 
sol, M. Güner, M. Arıkan, M. Öz· 
mucur, M. Özdel, M. Güzelıoy, F. 
Gürsoy, C. Dizdar, A. Lejroğlu, 

F. Adlıjr, H. Altan, Z. Çamurdan, 
1. Akkuş, 1. lnırğı, H. Ertem, Z. 
lısa~, R. Kurt, z. Harer, B. Çojral. 

Şehrimiz Ziraat mektebi maki 
nist kısmında ıiün imtihanlar ya· 
pılmıştır. 

Aldığımız malOmata göre, bu 
ıene ziraat mektebine müracaat 
eden talebe adedi ıroçen senokin· 
don çok fazla olmuştur. 

Ziraat mektebinin bütün kısım· 
larında derslere 1 birinciteşrindo 
başlanacaktır. 

T .C. Ziraat Banka
sı Pamuk müesse-
sesinden: 

Kiyef'in doğusunda 
Kiyef'in dojrusanda Ruslar 

tam bir şekilde altolmuşlar mıdır? 
Loodra'dan gelen haberlere göre. 
bir parça Rus kuvveti buradaki 
çenberi bazı noktalarda yarmış ve 
ır•rideki · kuvetlerlo birleşmiştir. 

Fakat bu, çok ajrır kayıplar ba· 
hasına olmuştur. Her şeye rajrmen 
bu, Ruıların buradan kurtulduk• 
ları anlamına gelemez. Rusların 

dorumu çok oazik ve tehlikelidir 
Bundan dolayıdır ki' Stalin, en 
yak.ın dostu ve iş arkadaşı Mare· 
şal Şapoşnikof'u Mareşal Budien. 
ni'ye yardım için Ukrayna cephe· 
sine göndermiştir. Şapoşnikol Ruı
ların en ırözde bir strateji ada
mıdır. Ve şöylondiiine göre evel 

co Finlrndiya y • karşı yabılan harp 
to bilhassa büyük başarılar elde 
etmiş ve göze çarpmıştır. Şimdi 
bütün ümit bu meraşalın Kiyef'in 
dojru,undan Harkol'un cenubuna 
lta<tar olan bölgede bir müdafaa 
hattı kurabilmesindedir. 

Cephenin orta kısmında 
Öyle anlaşılıyor ki, Mareşal 

Timoçenko Kıyef'in biraz şimalin
de Gomol bölgesinde Alman iler

leyişini tutar gibidir. Hatta bura
d • bazı yerleri de ele geçirmiş· 
tir. Bu bölgede önceden altolunan 

Ruslar şimdi teşebbüsü ellerine 

almışlardır. Y aoi cephenin karnı· 
na dojrru bir baskı vardır. Lenin· 

ırrad'dan Azak denizine kadar 
w:unan savaş boyu, tıpkı bir ya· 

Edebiyat A: S. Sepici, K. Te· 
kerek, K. Oral, M. Kayalı, M. Abi 
M. Aksoy, O . Çelik, Ö. Yılmaz, 
C. Yorulmaz. C. Aladar, A. Ercan 
H. Altınok, N. Uras, S. Mutlu, H. 
Dajran, 1. Görgün, F. Coşar, K. 
Bayadal. 

Edebiyat B: Y. Etem, S. lzgi 
Y. Deniz, M. A. Duıray, M. Sütcü 
M. Köksal, M. Gölgeli, K. lçgören 
K. Alt.at, K. Şahin, K. Mengi, S. 
Akdeniz, S. Tekinay, 1. Ceyhan, 1. 
Ezgi, 1. Sevim, T. Göreo V. Ve
nüs, H. Tüzün, B Ersoy,' N. Co· 
şar, A. Alıç, D. Özbek, R. Oral, 
Kemal, O. Y •ğen, L. Kargı, C. 
ôzarıkan, Sabahattio. 

Prese şubemiz sayın müş• ı yı andırmakta, ve Mareşal Timo

tcrilerimizin Pamuklarını ka· I çenko Gnmel noktasında bu yaya 
bule başlamıştır. Malzemesi girip bir ok rolü oynamıya çalış-
müessesemize ait olmak üze- maktadır. Fakat bundan Ruılar 
re bir kilosu 2.25 kuruş ve 1 için hayırlı bir mana çıkarmak 
malzeme müşteri tarafından doğru dojrildir. Çünkü Almanlar 

büyük Frederik'in stratejisi üze· 
verildiği takdtrde 75 santim rioden yürümei<tedirler. 
ücretle prese edileceği ilin ( D 
olunur. 26.27.28. 1273 evamı iiçiinciide) 

"!' 
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deiohz. Ancak muharebenin can •-============================================= "C" Jı V alıc .. ı. no' tasının büyük nehirler NAKLEDEN: r ef İn ar deş 
et'4fın ia coroyan ettiğıni ve nehir 
bir defa zoda1>1p geçıldi mi gerek 
Franaada ve gerekse Rusyada gör· 
dütümüz ıribi öteki nehre kadar 
yolun açılmlf bu lnndnğunu tebarüz 
etıirmok isteriz. Kimıo inki.r etmez 
ki bu muharebede nehirleri geçmek 
buıuaonda da Almanlar ç'!k büyük 

gayret göstermişlerdir. 
Bu yazının maksadı da bu bü· 

yük ırayreti temin eden Alman 
köprücü kolları ve malzemesi bak. 
kında teknik maldmat vermektedir. 

Almanlar nehirleri ıreçme bak. 
kandaki en büyük denlerini, 1914 
ıene ıi ıonbaharında Marn nehri 
•ltafında ujradıkları buimett•n 
alaııılardır. Süratle çözüp ayırmaya 
pek miiaaid oluııyan ve esasen gay
ri kili bulunan o vakitki Alman 
köprücü maltemeıi Marn nehrini 
ıreçmede ve ıonra da geri çekil· 
mede Alman baş komutanlıjrıoın 
iatedijri vazifeyi görmeuıifti. 

Nehirler etrafında muha· 
rebe talimatnamesi 

B u aebepledir ki 1914 - 18 
harbi biter bitmez Almanlar 

v-y moabedeeiao rağmen bu 
IHVAD 1 ~ ... • • &1dalar ve 

ıtôr 
~--~ 

Stofanın adaya gelirken motöre biodijrl 
köyün i•kelesinden bir motör hareket et• 
mitti. Genç kadın bu motör ıesini tanı· 
yeordu, Stefanın motörbotu-

Aman yarabbi! acaba o mu? Ba müm 
kün mü? Evet; parlamento celsesi umul· 
doğandan kıaa sürmüştü. Süratli bir oto· 
mobilJ., o aaatte ırelebilıııeıi kabildi. De· 
mcık ona da yalnızlık acı ırelmiı, 0 da 
aevgiliaine biran evvel kavuşmak arzuıu· 
nu duymuştu ve yorırunlujrona rairmon 
zahmetli bir aeyahati &'Öze almıştı. 

Evet, relen oydu. Motorbot peşinde, 
bembeyaz köpükten bir iz bırakarak ıQ. 

ratle adaya yaklaııyordu. içinde iki kiti 
görünOyordo, motörü kullanan ve Ste• 
fan ... 

Militza aahile koştu. Kalbi Hvinçten 
çatlayacakmış iibi çarpıyor, Stelaoı heye 
canla bekliyordu. 

Polislerin şefi, maiyetindeki memurla• 
ra iıaret etmiş, hepsi sessizce çekilmişler 
di; Ekselans ıreldijrino göre, « ırüzel mab· 
pus » için şimdilik bir tehlike varit de. 
irildi. 

Motörün ıeıi kesildi, tekne iıkeleye 
yanaştı ve durdu , Militı:a iıkeleye 
koştu • 

- Stefanl .. aevgilim... 

Falı.at bu da nedemek? 
' 1 •---

çıkmıyor ve motörün içinde ayakta du· 

ruyordu. 
Mılitı:a, oo olduğunu anlamıyarak du. 

rakladı: 

- Stofanf diye baykırdı, Stofan b .. 

nimi tanımadın mı? 
Stefan hareketsiz ve ıessiz durdu 

ve birden karşı ıabilde bayram yapan 
köylerden atılan bir havai fişeğin ziya11 
ile ıajr elinde madeni bir parlıtı farke· 
dildi. 

Ne yıpıyordu? Niçia elini kaldırıyor· 
eu? Neden madeni parıltı fÖrmnş oldu
iu elini Militzaya çeviriyordu? 

- Ahi 
Havai fişeklerin ırnrGltilın araaında 

kaybolan bir tabanca ıeaioi müteakip ve 
hemen hemen onunla aynı korku ve 11· 
lırab ifade odeo bir baykırıı; ıonra İn• 
l•yİf-· Militza yere, yüzünü ve çıplak kol· 
larını yırtan çalılar üzerine düştü. 

Etrafında ber şeyin döndüğünü hiı· 
ıetti. Ölecek miydi? ırenç kadıo ölümü 
kabul ediyor, lakin sevgilisinin eliyle ır•· 
len bir ölüm, ona ölümden de acı reli• 
yor dul 

Ayağa kalkmak istedi. Tırnakları top 

- rajrı kazdı, vücudu dojrrulur gibi oldu. 
Fakat göjrıündoo ılık bir ıey akıyor, müt· 

bit bir 11tırab oıınnnu porç&h)oıdu. kuv· 
...... _ ı....ıı-ı. • ..-... -·· dıı.ttı· 

Maddi ıstırabından ziyade manevi bir 
ıstırab içinde inledi: 

- Stefan niçin? 
Birden etrafını görmez oldo. Zihnin· 

de hep aynı ıoallo (Özlerini kapadı. Son 
düşüncesi de gene o oldu: 

- Miçin Stofan? Niçin sen? 

• • • 
- Ne deniniz doktor? 
- Tehlikeli dejril Ekı!lloı. Blr kor• 

ıun omuzuna isabet etmif, bir dijreri IH 
kalçasını 11yırıp geçmiş. 

- Ya çocuk? 
- Merak etmeyin, onunda hayatı leh 

ilkede dejril ... Aman ıuaıın, yaralı kendi · 
sine ıreliyor .• 

Militza atır ağır gözlerini açtı ve 
baygınlığı ıreçince maddi 11tırabile kar· 
ıılaıtı: Omuzu ne çok acıyordu! Aynı za· 
manda manevi ıstırab da başladı. Onun 
için şimdi bayata avdet arzu edilir bir 

şey dejrildi. 

Düıünomez halde olmalı:, ölmek ona 
müreccah ıreliyordu. 

inledi, Fakat dudaklarından çıkan 
heceler, ıevgiliıinin adı oldu. 

- Stelanl 

Aman yarabbil haklkateıı ayenmıt 
ı? Y.ı... ..ıı. H alıla\191 lıir rl 

mı görüyordu? 

Stefan - evet ot - üzerine doğru 
iiilmi~ti. Genç k"dının yüzünde korku iz· 
lori belirdi. Stofan iıe alnını okşıyarak 
ona cevap verdi: 

- Buradayım Militzal 

Militza gözleri dehşetle açıldı, göz. 
bebekleri irileşti ve sabit nıızarla bakma· 
ğa ba~ladı, Ne oldujruno, başına relen· 

leri anlayamıyor ve korkuyordu. Acaba 
çıldırmış mıydı? Korkunç bir klbuı ma 

ırörüyordu? 

Kondiıine iÖI ıahilinde tabancaılle 

nişan alıp ateş edenin Stefan olduirun• 
dan emindi. ŞimJi baıucunda durup ken• 

kisine tatlı bir nazarla bakan, titriyen 
parmaklarla alnını oqıyan da rene Ste· 
landı. 

Yoksa? Ah ne korkunç ihtimali deli 
olan Stefan mı idi? 

Bu ihtimale az çok inanmış olma11na 

rajrmen, beynini burgulayan iıtifhamı açı· 
jra vurmaktan kendisini alamadı: 

- Niçin Stolan beni_. Öldürmek İs• 
tedin? Stefan bu suale cevap vermedi. 
Başiyle, bulundukları odanın bir kö4eıini 
İfaret ederek: 

- Bak demekle iktifa etti. 

o. ........ 
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BUGOR 

-m-fil[KS:ı 
d~l/-.ml_•J /TAL YA 

Asarıtı temin için 
Yunanlstana 14 tümen 

gönderdi 

Albay 
Knoks 

Harekatta 
merhaleler 

( Bcqtaraf ı birincide ) 
edecek surette Rus ordularını hır· 
palıyarak bunların ehemmiyetli bir 
kısmını imha ermeli ki, buna da 
yapmışlardır. 

Leningraddan Kı· 
rıma kadar 

( Baştaraf ı ikincide ) 
Bu strateji de cephenin bir 

k11mını hafif bırakmak, buradan 
düşmana ilerleme imkanları vermek 
sonra iki uçtan birinin daha sert 
tarafına çarpıp, oradan arkayı çe• 
virmektir. Bu iki uçtan biri, şim

dilik çok uzakta olmasına rağmen 

Leningrad, öteki Kırım'dır. 

Harp sonu filmleri Londra, 27 (a.a.) - Yanan 
başvekili Tuderos, bugün gazete
cilere yaptığı beyanatta, Alman 
tahakkümü altında bulunan mem. 
leketin hazin manzarasıoı çizmiş ve 
şöyle demiştir • 

-
Bitaraflık kanu-

Rusya harbinin Lehistan, Fran• 
sa ve Balkan seferlerinde olduğn 
gibi büyük sôkünler yaratan bü· 
yük yarm dar halinde tecelli edip 
gitmemesinin sebeplerini rvvelce 
de izah etmiştir. Bunlar: Büyük 
mesafeler, büyük menziller, ııeniş 
demiryolu, pek fena yollar ve ni
hayet bol insan ve bol malzemeye 
dayanan azim ve inat dolu Sovyet 
müdafaa kudreti. 

Yaz an 
Refik . 

Sinema mevsi· 
mi ba~Iadı; Şe
hir Tiyatroıu 

Halid da açılıyor. 

Fakat perde ile sahnede seyrede· 
ceğ'imiz hanfİ dram, ne derece 
acıklı, korkunç, müthiş dahi olsa, 
bugünkü düny~ faciasının milyarda 
birini, bir " atom,. unu teşkil ede
bilir 7 ilk cihan harbinden ilham 
alınarak yazılmış bir senario - ve 
!ev ki, toplar gürlesin, tanklar yu· 
varJansın, binalar yıkılsın ve siper
ler çöksün - şimdiki harp hakkınr 
da kili bir fikir verebilir mi ? Ge· 
rek Dorothy Lamourun rol aldığı 
Okyanus adalarındaki kasırga tah· 
ribatı gerek Alice Fuy'ın Şikago 
yanııını ve Janette Macdonalt'ın 
San Fransisko zelzelesi, batta "Ye 
şil Cennet,, teki vahşiler hücumu 
ve " Tacir Horn ,. daki timsahlar 
istilası, hangi biri şark cephesinin 
yalnız bir tek kilometresinde kopan 
tayfun, yaorın, yersarsaotısı, istili 
ve katliamdan daha mabuftur 7 
Avrupada bu kış maruz kalınacak 
açlıgın, hastalığın eski Çin kıtlık
lariyle tanlarından daha fazla te
lefata ıeb•p olmasından ltorkulmu• 
yor mu ? lıti senedenberi deniz, 
h.va ve kara bombardınıanlariyle 
kaç Şikago yandı, kaç San Frans• 
isk.o göçtü, kaç mamure harabeye 
döndü, ve kaç cennet cehenneme 
benzedi? 

Bana öyle geliyor ki, Ameri
ka sinemacılık tekniği, eskisi gibi 
havuzda fırtına, kutuda zelzele, 
masa üzerinde muharebe oyunları
nı büyültüp habbeyi kubbe yap
makla bundan sonra bizi kolayca
cık heyecana ııetiremez. Gözler • 
hamdolsun bizimkiler değil • kor· 
ltuncun daha heybetli ve haşmetli
ıine hudut1uz ve ölçüsüzüne, kıya
met ııününe alıştı. Ooun içindir ki, 
film sanayii yeni bir morbale aş
mak, evvelce müthiş sandıklarımı· 
zı reel müthişe yaklaştırmak mec
buriyetindedir. 

Bir şehrin yanışı, bir kasaba
nın yı~ılıf1, bir adanın ~öküş~, 
beş bin kişinin göçüsü nedır ltı? 
yarınki filmler, lı.oca ·bir ülkenin 
harihi alemden silinişi tas tamam\" 
na en acıklı ve ince tafsilitiyle 
pe~deye 11&'d>ramazlarsa tüylerimi· 
zi azıcık olsun örpertmiye muval· 
fak olamıyacaklardır. 

Demokratlara yardım mesele· 
aini taahhüt edemem amma, Ame
rıkanın, harp sonu, sinemacılığın· 

da bu harikayı başarıp bütün kud 
retiyle kendini göstereceğine em· 
niyetim berkemaldir! 

-Tan'dan -

• Gene bir kıssa 
ve bir hisse 

YAZAN 
vA-NO 

Alman hikayesi mi· 
dir, Fransız mıdır, 
menşeini bilemiyo
rum. Falı.at hoş 

bir şey. 
Müfetti~in biri, müesseseyi kont

rol ederken, dehlizin bir tarafında 
nöbetçi beltleditini görür: 

- o;ıum, vazifen nedir? 
- Burada durmamı emrettiler, 

duruyorum. 
- Niçin? 
- Bilmiyornm. 
- s~ni kim gönderdi? 
- Filioca imirim. 
Müfettiş cfilô.nca Amir» dene· 

ni çağırtmış. 
- Bu nöbetçiyi buraya niçin 

diktin? 

dam zuhur etmiş; demiş ki: 

« - Bombardıman edilmiş bir 
sürü harap şehir.. Bunların 19 zu 

tamamile harap olmuştur Ahali açtır. 
Çünkü düşman çocukların ıütüne 
varıncaya kadar yiyecek madde
lerinin hepisini götürmüştür. Düş 

man milli hissiyatı ve Beşeri va
kari ortadan kaldırmak için cebir 
ve zulüm usulleri tatbik etmekte. 

dir. Fakat bu manzaranın ön planında 
görülen şey düşmanın tatbik ettiği 

nun un kaldırıl

masına taraftar 
Vaşington 27 [a. a.] - Ame 

rika Bahriye Nazırı Albay Kooks 
Ticaret mecmuasına yazdığı bir 
maklede bitaraflık kanununun 
kaldırılmasını ve başlıca deniz 
ticaret yolları civarındaki Ameri 
ka deniz üslerinin kuvv•tleodiril
mesini tavsiye etmektedir. 

Knoks diyor ki : 

Leningrad önünd~ 

Leninıırad ve Kırım büyük 
Alman yelpazesinin iki 

sert ucadur; kenarıdır. Almanlar 
şimdi ortada Brianık-Mosltova hat· 
tı üzerinde kendilerini korumıya 

uğraşırken, iki uçtan ilerlemeye 
çalışmaktadırlar. Çünkü Baltılt'ta 

egemenlik doğrudan doğruya ·Le· 
ninıırad'ı ele geçirmeğ'e, Karade· 
nizde ise egemenlik ise, daha çok 
Kırım'a el atmıya hatlıdır. 

Bundan dolayı dün do qmduğ'u• 

_ y ahul Bereket versin iti 
sağım ve bunamadım da müşkülü
nüzü halledeceğim. Gençliğimde 
o büyük binanın amiri bendim. 
Bahsi geçen dehlizde bir ••r.a 
duruyordu. Yeşile boyattırd'.m. _Zı· 
yaretçilerden biri, beyaz elbıse~ıyl~ 
gelip üzerine oturmuş. Kos~umu 
berbat oldu. Bunun üzerine «nobet· 
çi bokletilıinl» Emrini verdim. Me· 
ğer ayni vazifede fazla kalmam 
mukadder değilmiş. Sıranın kuru
masından evvel başka işe tayin 
edildim. Ve anlıyorum ki, aradan 
seneler geçtigi halde ne sıra kal
mış, hatti. ne de o noktadaki bek· 
leme odası. Amma, bili nöbetçi 
bekletiliyor ... 

vahşiyane usullere karşı elden gelen 
her vasıtayle şiddetli bir mukave
met gösterilmesidir. Almanlarla 
ltalyanların Yunanistanda anlaşa
madıklarıni gösteren &arib alimet
Jer vardır.~ Bu anlaşamamazlık 0 

dereceyi bulmuştur ki Almanlar 
ve ltalyanlar için ayrı ayrı lokan
talar tahsis etmek icap etmiştir. 

cGroenland'ı ve lzlandayı mu· 
vakkaten ışgalimiz Büyült Britan· 
ya'ya giden Atlantik yollarında 
bize üsler temin etmiştir. 

Karaib denizinde ve lngiliz 
Güyanında lngiltereden aldığımız 
limanlar cenubi Amerika yolunun 
bir kısmını himayesine yaramak
tadır. Panama kanalındaki üsleri
miz de ııarp oahili boyunca cenu
bi Amerıka yolunun bir kısmını 

himaye etmektedir. Bununla bera 
ber Şarki Hindistana ve Avustral· 
ya yollarında ticareti himaye içiı> 

daha başka üslere de ihtiyacımız 
vardır.> 

Herşeye rağmen Sovyetlerin 
şimdiye kadar kaybettikleri top
rakları bütün Ru•yanın derinlikle· 
rile ölçemeyiz, Çünkü evvela Sov· 
yetlerin elden çıkan batı bölgele
rinde S vyet nüfusunun kesafeti 
elden gitmektedir. 

Sovyetler, şimdiye kadar Al
manlara verdikleri topraklarla bir
likte her halde malik oldukları u
mum nüfusunun yarısına yakın bir 
kısmını kaybettiler, 

1 
muz gibi Almanlar Leninıırad'ı bir 
ayak evvel Almak için büyült kuv 
vetler harcamaktan kaçınmamak 
kararını vermişlerdir. Bu şehre 

• •• 
Bu kıssadan da 

ralım. 
bir hisse çıka· 

Dün, her müesseıe direktör 
geneldirektör, asdirektör. yardirek· 
tör ve sairesinin uyanık bulunarak, 
mütemadi kolaylıklar, rasyonelleş
tirmeler (=m•ntıkileştirmeler) için 
çahşması icabettiğ'ini anlatıyordum. 
Bu yazım da o fıkranın zeyli mesa
besindedir. Her kurulda artık hük· 
mü geşıniş, eskimiş nizamlar, i.det· 
!er, taazzuvlar, emirler vardır. Hal· 
buki, bunlara riayet edilmekte de
vem edilir. Hepisini yeniden ele· 
meli .• 

Bir hikayecik daha: 
lngiliz donanması, Seli.niğe 

uğramazmış. Zira, on sekizinci as
rın aonlarıoa doğru bir aralık Oı
manlı devleti tehdit edilmek isten• 
mişlten bundan v•zgeçilmiş «Sela
nii'e uğramayın diye Londradao 
emir verilmiş; ve but geri alınma
dığı için, kati farzedildiğioden. ar
tık lngilizlere ait hiç bir harp ge
misi o limanda teknesini ıslatamaz 
olmuş. 

Frenklerin «revision» diye bir 
kelimesi var, « Tekrar gözden ge
çirmek» demektir. iyi amir odur ki, 
yılda bir mi olur, altı ayda bir mi 
hatta icabına ııöre ayda bir mi, 
idaresinde bulunan bütün işleri 
kootı ol etsin. 

Tiki, mevcut olmıyan «ta:r.e 

boyalı sıranın önünde nöbetçiler 
beklemekte olmasın ... 

( Akpm'dan ) 

• Bir teessüf ve 
bir teşekkür 
Yazan 

Peyami 
SAFA 

Çiçeğini, yemi
şini ve zerzeva· 
tını çarşıdan a· 
lan adamın bah· 

çivaLıhk gururunu affetmezsiniz • 

Bir kitabın okuyucu•u da müelli· 
linin şerefini benimsediği zaman 
gülünç olur. 

Medeniyetin de bahçivanları 
ve müellifleri, alıcıları ve okuyu
ları vardır. 

Uzun lalın kısası ve kapalı 

ltalyanlar işgal ettikler~ bölgede asa-
İ•İ temin için Yunaoııtana 14 tü-

y. b . ' d 
men getirmek mec urıyetın e kal-

mışlardır.» --
lı.itaplarımız tercümedır. Bütün en. 
düstri malzememizi dışarıdan geti
ririz ve Arşimed kanunundan dikiş 
makarasına kadar dışarıdan aldı. 
ğımız her fikrin ve her buluşan 
üstünde yabancı damgası vardır. 

Biz garp medeniyetinin müşte
risiyiz. imar, terakkisinin fendisini 
değil, vasıtası olduğu için, yeni 
birkaç yapı, köprü, baraj ve fab. 
rika, bize en yakın bir hedefle va
rışın mütevazi rnrurunu bile vere. 
mu. Nice ihtişamlı ve yepyeni 
müstemleke şehirleri vardır ki biz. 
de eşi değil, hayali bile yoktur. 

Yabancı planından ve telmi
ğ'inden doğan bu şehirler, sahiple
rini müstemleke oluş zilletinden kur· 
taramazlar ve bu memleketlerin 

duydukları çömez gururu, içinde 

yaıadığımız korkunç istismar çağı· 
nın hazin psikolojisini ifade ederiz. 

Biz müstemleke olmadığımız 
için üç fabrika ve dört yapı önün
de bu çömez oeşe!lile zıplayama

yız; bilikis, kendi zekimı.zdao fır· 

lamıyan bu metod ve bu teknik 
bize yaratıc1 bir hüzün verir. 

Bu hüznü çok duyduiı; ve ifa
deye çok çalıştık. Onun kadrosu 
içindeki sayısız hasretlerimizden 
biri de, biç değilse, bi~ yüksek 
telmik okula kayuşmaktı. Yıllardır 
vaadini alıyor ama galiba bu , defa 
Maarif Vekilligi onun temelini at· 
mak üzeredir. 

Bu habere ne dalkavuk tıibi 
avuçlarımızı patlatasıya el çırpa· 
rız, ne de somurtkan muhalif gibi 

· omuzlarımızı kaldırırız. Teşebbüsün 
bu kadar geç kalmasına teessüf 
ettikten sonra nihayet vaki olma· 
sına t•şekkür ederiz. Uzun ve ke· 
derli bir iç çekişten sonra, derin 
ve ümidli bir oh! 

[Taovlriefkir'dan) 

sözün açığ'ı, biz garp medeniyeti· 
nin ne mültellıfiyiz, ne de babçı· 
vaoı: Tanzimattan bu yanı, onun 1 
sadece okuyucusu ve alıcısıyız. oı. 
dutu kadarile bütün teknik ve ilim 

Bu Nöbetci eczane 
ıece 

T oros eczanesi 
( yenicami yanında ) 

Knoks, bitaraflık kanununun 
aleyinde bulunmuş ve demiştir ki: 

«Bu kanun siyaseti, heyeti 
umumiyesi itibarıle muvaffak ola
mamıştır. Çünkü bu dünyada ge 
milerimizin ve mallarımızın hima
yesinden çok daha mühim şeyler 
olduğunu idri.lt ettik. Buırünkü 

l 4karbin neticesine bağh muaz2'::am 
meıeleleri artan bir şaur ile müd
rik buhınuyoroz. Yarım küremiz 
de başlıca deniz devleti olan Birleşik / 
Amerika devleti, bütün Amerika
lıların vapurlarına deniz hürriye
tini temin etmek yolunda başlıca 

vazifeyi üzerine almağa ve deniz 
lerin hürriyetini her türlü tecavü-
ze karşı korumağa hazırdır» 

Veyveı, Tahrandan 
geçecek 

-

Londra 27 ( a. a. ) - General 
Veyve'lin Londradan Huıdistana gi· 

derken 1"ahrandan l'eçmek niyeti 

oldujlu bildirilmektedir. General 

Tahranda pek tabii olarak Sovyet 

kumandanlığı ile alınması icabeden 

müşterek bütün müdafaa tedbirle
rini görüşecektir. 

Hindistandan gelecek tankla

rın ve kıtalarıın lran demir yolun· 

dan ııeçecekleri haberlerinin yan· 

hı ve asılsız olduiu bildirilmekte· 
tedir. 

lrandakl Alman elçilik 
memurlar1 

Erzurum 27 ( a,a, ) - Al

manyanın Tahran büyük elçisile 

aralarında büyük elçilik erkanı da 

bulunan Alman tebaasından 474 
kişilik bir ıırap cuma gecesi geç 

vakit otomobillerle boraya 1 • ge mış· 
!er ve bir müddet istirabattan son· 
ra lstanbula aitmek -• uzere trenle 
ıehrimizden ayrılm·şlardır. 

Leningrad bölgesindeki bütün 
sanayi te~isatı Sovyetlerin elioden 
çıktığı gibi Smolensk'in ve gar· 
hındaki böl~elerin sanayii de Al
manların zaptındadır. Uuaynanın 

dörtte üç sanayii elden gittiği ııi· 
bi geri kalan Donez maden ve 
sanayi bölgesi de gitmek üzere 
dir • 

Bu •uretle Sovyetlerin elinde 
yalnız Mo"kova ıanayiiJe geriler
deki kombinalar kalmıştır ki, bun· 
!ar Sovyetlerin bundan sonraki 
ihtiyaçlarını temine tamamile kifa
yet edemezler. lnııiliz - Ameri
kan yardımları da kili derecede 
olabilmek için zaman istiyecektir. 

• • • 
Almanlar şimdi, Ki yelin doğu böl-

g<sinde iki sabaya sıkıştırdıkları 
son iki Sovyet grupunun işini bitir. 
mek için uiraşmakla beraber Kı
rımın zapt ve i.stilisını tamamla
yacak hareketlerde de bulunu· 
yorlar. 

Dünkü Alman tebliğine göre 
Kiyelin doğu bölgesinde mahsur 
Sovyet ordularının verdikleri esir 
miktarı dört yüz kusur bine çık
mıştır. Bu mıntakada esir yekOnu 
yarım milyonu bulacağı tahmin 
olunuyor ki bu rakamlar Budienni 

ordularının artık harab olduklarını 
gösterir. 

Bundan başpa Almanlar bir 
yandan Rostov ve diğer cihetten 
Harkof • woroneş istikametinde 
harekatı idame için hazırlıklarda 
bulunuyorlar. 

Almanların Smolen•k mıntaka 
sında yeniden büyük kuvvetler top 
layarak Moskova üzerine kuvvetli 
ve şiddetli bir hareket ~apmaları 
da mümkündür. 

- Leningradı biran evvel düşür• 
m~ge çalıştıkları ve hatta Sovyet 
mudafaa h ti L . • a ar,nın enıngradın 
b ı · -~n ıyosunde geçen bir kısmına 
tıırdıkleri görülüyor. 

Fakat sarih olan şey Almanların 
delice hücumlarla lüzumsuz tele· 
!attan çekindikleridir. 

Harbin inkişafları ne olarsa 
olsun gelecek ilk güıılerin netice
leri Budionni ordularının sarılmış 
olan son kısımlarının imhası, on· 
dan sonra Leningradın sukutu ola· 
~aktır. 

Tahta ve mantar ay kkabı ar modası 
I• ki senedenberi devam eden bar~ _yüzü?

den bütün Avrupa mahrumiyet ıçındedır. 
Bir çok maddeler ortadan çekilmiştir. Buluna· 
bilen şeyler de pek az ve pelı. pahalıdır-, ~ah: 
rumiyet yalnız yiyeceğe inhisar etmiyor. ıp.tıdaı 
maddelerden bir kısmı da bulunamıyor. Kosele 
bunların başında ııelmektır. 

demektir. 
Berlinde Itöaele yerine tahtadan ziyade ot 

kollanılıyor. Satlam otlar Örülüp tazyik edilerek 
kösele halıne ııetirilmekte ve yazlık ayakkabılar 
da kullanılmaktadır. Eıı çok rajlbet edilen ot.çav
darın sapıdır. Bunlar fazla uzundur ve kolayca 
kırılmaktadır. 

tar ayakkabılar ııiyonler çoktur. 

• Garip şekilli ! insanlar fona nazara, bü· 

1 ki yüye inandığı tıündenberi 
nazar 1 ar kendisini, bunlardan ııele-

karşı baskı arttırılmıştır. Fakat 
Leningrad canla, başla cansız ve 
başsız kalıncaya kadar kendisini 
müdafaaya karar vermiştir. Ruslar 
ve lnııilızler iki taraf kuvvetleri 
arasında bir müıavilik oldojlunn 
söylüyüorlar. 

Fakat bu gece yarısından ıon• 
ra gelen haberlere göre, Lenin
grad'a karşı Alman baskısı çok 
artmıştır. Almanlar kandan ve kel 
mile.ten çizilen bir yol üzerinde 
şehrin çok çab11k düşmesi imkin
larını aramaktadırlar. Leningrad 
savaşının tam neticesini belki bu 
gün öğrenmemiz kabildir. 

Kırım'da 
Kırıın'da da alman ilerleyişi sürüp 

gitmektedir. Perikop'ta çok 
kanlı savaşlar olmaktadır. Alman• 
lar yarımadayı bir ayak önca elle• 
rine gtçirmelc. ve Odeıa'nıo arka• 
sını kııp•mak kararındadır. Böyle
ce gerilerinde çürük yer bırakmı· 
yacaklardır. Ayrıca Harkof'a doğ• 
ru da baskı arttırılmııtır. Ruslar, 
Harkof önünde altolmamak için 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

Çünkü Harkol dün de yazdığı· 
mız gibi, büyük bir harp endüst• 
riıi yatağıdır. Rusların bunun için 
her türlü fedakarlığa katlanacak· 
ları şüphe•izdir. Eter Almanlar 
Leniograd işini bugün yarın halle
derlerse elbette ki H a r k o f 
üzerine daha büyük kuvvetle yük
lenecekler ve buradan Postov'u 
tepeden bastırmıya uğraşacaklar
dır. 

Netice 

Rus • Alman harbinin dünkü do
rumu Rusların biç de işine ge· 

lir bir biçimde değıldir. Fak at şa 
muha kak ki, Ruslar, bir ıizden 
bir bizden prensıbi ile ıavaşm•k· 
tadır. Almanların eline bırdktıkla· 
rı y~rler, şehir değil bir virane, 
yana-ın yeri ve ~özün alabildiğine 

bir mezırlılttır. Şimdi iıin bu şek
linde lngiliz yardımının nasıl ken· 
disini belli edecejli sorulabilir. Ôy· 
le görülüyor ki, f,gilizlor, Ruslara 
şimdilik yalnız malzeme ve sili.h 
yardımı yapmaktadır. Amerikan 
yardımını da Rus topraklarına bol 
bol akıtabilmek için bir Amerikan 

heyeti Moskovaya varmıştır. fa
kat bunlar kili midir ? Şüphesiz 

lngilizler de cenupta topladıkları 
kuvvetlerle l.ir cephe kurmak im· 
kanlarını hazırlamışlardır. 

General Va vell'in Tiftiıe ıeya• 
batı ve sonra Londra'ya giJip Çör• 
çil'Je konuşması elbettft bu cephe 
işiyle alakadardır. Bu Londra lto• 
nuşmalarının yankısını yakındı el• 
bette Kafkas'ın ötesinde ııörmek 
kabildir dersek fazla ileri ııitmiş 
olur muyuz ? -
ITAKVtMI - Falanca Amirimin verdijli 

nöbetçiler liıteainde bu nokta da 
ııöıterlliyorda. 

Amirden Amire soruşturmalar 
devam etmiş. Hepsi, mafevke iınat• 
ta bulunmuş: 

Avrupada bir çok m-leketle~de kösele 
kalmamıştır. Bunun sebebi mevcuda askeri ih· 
tiyaçlar için el konması vd hariçten mal ııe· 
tirtilemem aidir. Kösele azalınca sajllam, rahat 
ve hafif ayakkabılar da ortadan çekilmiştir. 

Şimdi çavdar saplarından yapılan kösele
nin su geçilmez bir hale ifrajlına çalışılmakta. 
dır. Bu ayakkabılar 5-6 liraya satılıyor. 

ltalyada daha ziyade kösele yerine de 
mantar kullanılıyor. Burada erkekler için 5, 
kadınlar için 3, çocukler için 2, bebekler ıçın 
ı model ayakkabı vardır. Bunlar vesikaya tabi 

değildir. 

bilecek fenalıklara karşı korumak için nazar
lıklara ve muskalara baş vnrmoştur. Batıl iti· 
k tlara inanan insanların Üzerlerinde taşıdıkları 
ııarip şekilli ve muhtelif biçimli nazarlıklar a
ra11nda en tuhafı da tahtadan veya madenden 
yapılmış başı Şöpkalı kambur bir İn•anı temsil 
eden nazarlıktır. Bu nazarlığı lngilizlerle lıal
yanla saat kösteğinde taşırlar. 
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Tahkikat, nihayet, mil.,...eıenin 
reilino kadar dayanmıı. 

O da: 
- Vallahi ben boraya ııeldi

tim zaman, öyle bir nizam vardı. 
Riayet ettik. 

- Kim koymuı nizamı? 
- Selofimden mildevver. 
Selef bulıınmuş. O da ayni 

şeyi ıöylemlş; 

- U•ulü ben koymadım. Ben· 
den evvelki şef böyle yaparmış. 
Son de devam ettim. 

Müfettif, meraka düşüp, zinci· 
rJn ucunu, maaiye dojlru takibe 
ltalkmıf. Reiılell reiH"' Teaadllf 
IJD ya, dok.aa 1tet yqında lıir •• 

Şimdi Avrupaaın hemen her tarafında 

tabanı ince tahtadan yapılmış ayakkabılar gi
yilmektedir 

Parİ• bulvarlarında bir seneden beri tahta 
ayak~. bılann çıkardıkları kaba ıealer duyulu• 
yor. Halk buna alışmıştır. Halbuki bir zaman· 
tar tahta tabanlı ancak Parisi görmeğe gelen 
köylülerin ayajlında bulunurdu ve bunların ÇI• 

kardıkları seı Parislilere çok garip gelirdi, 
Pariııte tahta tabanlı ayakkabılar, kösele 

bulunmaması yüzünden ortaya çıkmış olmakla 
beraber derhal bunun muhtelif çeşitleri, lültı , 
cinıleri yapılmııtır. Şık mal utan ayakkabıcı
ların camaltAnlarında çifti altı yedi yüz franııa 
bir .ı •• ayakkaltı r&rllıaektetllr lı1 so-ss lira 

Deri ve kösele buhranı mevcut olduğa 
halde ayakkabının vesikaya tabi tutulmaması 

garip görünüyor. Fakat mesele basıttir: hal· 
yanlar ayakkabıyı çabuk eslt,tmezler. Yapılan 
hesaplara göre senede aarfedilen ayakltkabıla• 

rın miktarı 22 - 25 milyon çift arasındadır. 

Halbuki veoilta ile herkese bir çift ayakkabı 
verilse ıenede 43 milyon l'elm.eıi lizım relir 
ki hul'ilokü sarfiyatın hem.ea hemen bir mil
lidir, 

lıvlçrede, lıpanyaJa ve dlt•r bam blta· 
ral ıa-1eket.lw9e da tabaaı talata vaya .... 

••reouec•if teıbit adil- -vs"~~rna•, 711kteıriad •• 
vakac •elme•t• .olen ....,.. 

Bunlara göre bir işi ta1arladıkları veyahut 
bir piyango bileti satınalacakları zaman yolda 
bir kambura raslamanın kendilerine uğur ııeti· 
recejline inanırlar. Hatta bazı adamlar vardır 

ki, kambur bir in!.anın ıırtını aıvazlamaoın k.en• 
d leriner uğur getirece&'ini zannederler. 

Gene bır takım insanlar vardır ki, kendile• 
r'ni fena nazardan korumak için Üzerlerinde 
fil dişinden yapılmış mini mini bir kafatası ta
ıırlar. Fakat ı-erek memleketimizde ve l'erek 
dipr Avrupa memleketlerinde en ziyade ta
ammilm etmiı ve ratbet ııörmüı nazarlık lnal· 
)ardır. lnııilterede -ıık olarak alhnd-k 
)fİa naJ 7a~ Jıeaıaal aaJltaatlN YetÔll'• 

Hl.eri 1'60 .. Rama:1aa 

Yakıt Saat Dakika 

Gllneı s 31 
Ôjile 11 4S 

ikindi 1S 07" 

Akıam 17 51 

Yat•ı 19 o5 

lmaak s 50 
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• iLAN 
Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden: 

Cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Toz şeker 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Kuru fasulya 

Miktarı Fiatı %7.5 
dipozito akçesi 
Lira Ku. 

35000 kg. 15 kr. 393 75 
8500 « 50 « 318 75 
3000 « 50 « 112 50 
3000 « 170 « 382 00 

600 « 100 • 45 00 

Tutarı 

Lira Ku. 

5250 00 
4250 
1500 
5100 

« 

• 
« 

600 « 

2500 « Koordinasyon hey' etinin verdiği fiat 
üzerinden 

Edirne peyniri 700 « 80 « 42 00 560 ' 
Sabun 1500 • 60 • 67 50 900 « 

Çay 25 « 900 « 18 87 ,5 225 • 
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 « 8 kr. 4 80 64 " 
z .. ytin danesi 700 • 50 « 26 25 350 « 

Maden kömürü 40 Ton 3000 « 90 00 1200 « 

K'>k kömürü 10 « 3950 « 29 62,5 395 • 
Bt"n>.in 960 kg. 26 20 ı8 84 251 20 
Petrol 960 • 22 10 18 79 250 56 
Mazot 6000 « 14 45 68 00 867 00 
Vakum 250 « 80-100 18 75 250 « 

Gres 100 • 65-70 05 25 70 • 
31 Ma ıs 942 nihayetine kadar yukarıda cins ve miktarı 

yazılı yiy!cek ve yakacak ihtiyacı 28 eylül pazartesi günü 
eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin yüzde 7 ,S nisbetindeki 
teminat akçalarını Mal sandıklarına yatırdıklarını mübeyyin 
makbuz ile birlikte mezkur günde Vilayet ziraat müdürlüğü 
dairesinde saat on birde toplanacak olan mubayaa komisyo-
na muracaatları. 22.23.25.26.28 1264 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

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

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Balast munakasası 

1 

o evlet demiryollan 61 ıncı işletme satın 
alma komisyonu reisliğinden : . 

Mandason istasyonu civarında Kim. 78 82 dekı ocaktan 
çıkarılmak üzere beher metre mik'abı ( 230 ) kuruş muham
men bedelle 5.000 M/3 balistın ihzarı kapalı zarfla eksiltme
ye çıkarılmıştır. İşin tamamının muhammen bedeli 11500 lira 
ve muvakkat teminat 862,50 liradır. 

Eksiltme 10/10/941 Cuma günü saat 16 da Adanada İşlet
me müdürlüğü binasında yapılacaktır. isteklilerin 941 yılı tica
ret odası vesikası, hüviyet cüzdanı, kanuni ikametgah vesikası 
ile 2490 No; lu kanuna uyğun teklif mektuplarını münakasa 
saatından bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermiş 
olmaları veya göndermeleri lazımdır. Postadaki gecikmeler 

BUGÔN 

\ 
Esrarını harpten ... Mevruunu hayattan ... Azemetini 

kudretinden alan iki ırüzel (ilmi 
artisler:-ı 

BU AKŞAM 

Yazlık Sinema 
Taktim ediyor 
J 

Esrarengiz memleketin harikalarını ... Alevler saçan 
Asrın en büyük macerası olan 

volkanları ... 

(Ateş Kraliçesi ) 
Dehşet saçan teşkilat, saltanat kin mücadelesi , saltanat hırsları 

velhasıl seyircilerin tüylerini ürpertecek kanlı ihtiraslı sahneleriyle 1 itina edilmiştir. 
il 

Yeni bir ne,•e ve saadet kayna~ı zevk eğlen

• 
ce gUzellik eseri 

( Hollo Jenine ) 
Dans, Şarkı kraliçesi 

g Uz e ı 

Pek yaklnda ••• 

( Marika RÖKK)'Un en 
f 11m1 
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• iLAN 
Seyhan Pıt.t. MüdürlüQunden 

Müsabaka 20 Birinci 
) da yapılacaktır. 

Teşrin 941 Pazartesi günü sa-
28.4.14 1277 ERROL FLYNN 

.------------------------------.ııı 1 Sinemamızda 

Keşif alayı filminde göreceksiniz 

iLAN 
inhisarlar Tütün Fabrikasından : 

( İmtihanla memur alınacaktır) 
1- Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için müsabaka 

imtihanı yapılacaktır. 

2- Bu imtihan 30·9·941 tarihinde Adana İnhisarlar baş 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir fo
toğrafla birlikte mahalli başmüdürlüklerine müracaat etmeleri. 

4- imtihana girmek istiyenler aşağıda yazılı vasıf ve şart-
ları haiz olmaları lazımdır. 

A- Enaz orta tahsilini bitirmiş olmak 
B - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak 
C · Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 
D- Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı ol

mak. 
E- Akrabasından oımıyan iki zatıda referans olarak gös

termek. 
F - Askerliğini yapmış olamak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki haldede son yoklamasını nüfus cüzdanına kay
dettirmiş olmak. 

C - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak 
H · Mektebe devam eden talebeden olmamak. 
5 - imtihan mevzuu şunlardır. 
A - Hesap ve hendese 
B- Yazı 

C- Umumi malümat, hayat bilgisi, coğrafya. 
6 - imtihanda kazananların muvaffakiyet ve tahsil vazi

yetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden Ücretleri tesbit 
edilerek sırasiyle tesp~t eJilerek sııasiyle tayinleri yapılır. 

7 • Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 
itibaren 15 gün zarfında kabul ile v.a~ifui başına gitmiyenle
rin tayin ve imtihan hakları iptal edılır. 

8 • imtihan mahalline gelenlere hiçbir suretle yol masrafı 
verilmez. 7-14·21-28 ] ııı 

ASRI SIN1t4Ar.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Fevkalade izdiham için 

Lokman Hekim 

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan 

kabul eder. 
sonra • Gece her vakıt hasta 

Salı-Cuma-Pazar günleri 17 -17,30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
115 124! 

• iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- Belediye emlakinden aşağıda numaraları muham
men bedel icarlariyle mevkileri ve muvakkat te'minatları 
yazılı sebze halindeki toptancı dükkanları 1 /10/941 tarihin
den 31/5/942 tarihine kadar icara verilecel:;tir. 

2- ihalesi 16-10 941 Salı günü saat 14 de belediye 
dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü Belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 
Muhammen Numarası Muvakkat cinsi Mevkii 
icar bedeli teminatı 
Lira Kuruş Lira kuruş 

~~~~~~~~~ 

66 
66 
46 

70 
70 
65 

31 
32 
41 

5 
5 
3 

00 Topfancı D. Sebze hali 
00 
50 

28.2.S.10. 

• 
• « 

« 
« 

1280 

Dr. Ziya Tümgören 

« 

" 

Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 
t 1271 1-15 ır. 

T. iŞ BANKASI 
kabul edilmez. ı 

Bu i~e ait şartname ve mukavele projeleri Konya, Manda
ıon istasyonlarıyle komisyona muracaatla bedelsiz olarak ve-

Suvare 
7,30 

•••••••• •••••••• • M • :eu AKŞA : 
:....... ········ ,Suv~ 

9.30 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

K E Ş 1 D E L E R: 

·1· 24.28.4 8 1268 rı ır. · 

Saatçı Vehbi Çöm elek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 
Türlü Tamirat Kebul Edilir 111 1225 

Adana Doğumevi Baştabibi -ı 

Dr. Süleyman 
Kunta ip 

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

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

Müslim 
tedavi 
1199 

İki matine 

Büyük Türk Sairi ( FUZULiNİN ) 
ölmez eseri 

Leyla ile Mecnun 
• • • • 

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 2000 Liralık = 2000. Lira 

3 1000 .. 3000. .. .. 
2 " 

750 .. 1500. .. 
4 " 500 .. 2000. .. 
8 250 .. =- 2000. 

" 
.. 

55 100 " ~ 3500. .. .. 
80 so .. 4000. .. .. 

300 20 .. - 6000. .. .. 
1 Leylanın Şarkıları 1 i.J 1 Mecnunun Şarkıları 1 

" Müzeyyen Senar Münir Nureddin ,, l _..;;..~-~---11! ---------
Refika Recep 

Tümerkan 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal-
am para blrlktlrmı, ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl c:!e denemlt oluraunuz. 377 

T. C. Ziraat Bankası ı 
pamuk müessesesin
den: 

Zayi T astikname 
140 Senesinde 1 inci or

ta okulun 3 üncü sınıfından 
almı' olduğum tastiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim. 

Ct'yhandan Bekir oğ. 
Şükrü Türkbayrağı 

1281 

Çukurova mıntakasında bulunan 
Yağ fabrl\calarının çiılit ihtiyaçları 
yüksek ticaret veli.iletinin emrü 
tensibile münhasiran müessesemiz 
tarafından temin edileceğinden sa· 
yın çiftcilerimizin satacakları çiğit . 

]eri almak ve bedelini ödemek için 
29 9 941 tarihinden itibaren Borsa 
civarında Mehaıet Sabuncu yazıba• 
nesinde bulunan memurumuza mü. 
racaat eylemeleri ilin olunur. 1179 

~~~~~~~~~~~-

27.:.ıs-30.1.2 

lmtıyu 1abıbı : Cavıı UKAL 
U. N91rlyat Müdürü : Avukat 

Rilat Y AVEROI" LU 
Ra11ld1jı yer ı l BUGON ] 

Matbu11 .-Ada~• 

Adana Bicki Yurdu 
Yeni sene 

1 
Talebe kay• 

dına başlamıştır. Kayıd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kili
se sokağındaki Biçki Yur
dundan öğrenilir. 

1-15 1206 

Adana Asker-
1 ik Subesinden: 

337 dotumlu vo buıılarla 

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 
ve bakaya kalanlar hakkında 
Askerlik kanununun ( 89 ) 
uncu maddesi hükmünün tat
bik edileceği ve erlerin 30/ 
Eylul/941 günü şübeye milra· 
caat etmeleri ilin olunur. 
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