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Muğlada yer sarsıntısı 

_ Mağla 8 ( a. •· ) - Bu sabah 7 ,48 
de şehrimizde bir yer arııntısı olmuştur. 19 41 1 

Yılı 2 No. 3 16 
l ıtn tartları , .. ,.. il• 

harar lattırılır. 

Ply•t• a Ku r u ş t ur ,,,/ SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Dr. KLODVUS'UN REİSLİGİN E BİR 
AL AN HEYE!Tİ ANKARADA 

--- -----

Türk-Alman ticaret mü-
zakereleri garın başlıyor 

Ankara, 8 fa. a./ - Bir ticaret mua· 
hedesi müzakeratına memur Alman mu· 
rahhas heyeti bugün şehrimize gelmiş ve 

garda Hariciye Vekaleti adına istikbr.l 

edilmiştir. Alman he9etine Doktor Klod· 
gus rigaset etmektedir. 

setinde te~ekkül etmiştir. Heyetin ikinci 
reisi Ticaret Vekaleti müsteşarı Halit 
nozmi Kişmirdir. Alcikadar Vekaletleıiıı 

tayin etmiş oldu darı memurlar da he11etin 
müşaflirleri sıfotiyle vazife göreceklerdir. 
Müznkerelere ga• ın başlanması muhte· 
meldir, 

Ankara: 8 o. o. - Doktor Ktodyus 
rigosetındeki Almon hegetigle ticoet mü· 

zokereleri yapmağa memur edilen heyeti 
murahhosamız Hariciye Vekaleti katibi 
umumisi Numan Menemencioğlanun riga· 1 Milli Şefimiz bir başka seyahatlerinde Ankara garında uğurlanırken 1 1 

MilliŞ~/ (Bursalılar~.he~:--znı-ir-in-

Berlin,8 a.a. · Brrlindeki siyasi mahfi.le" 
göre, halen Türkige'de bulunan Doktor 
Klodyas'aıı yegane flDZİ/esi, Türkiye ile 
.Almanya arasında ekonomik münasebe.-1 
lerin sıkloştırılmoını istihdaf etmektedir. 

/ edakarlığalıazır )gordu. kurtulusu 
Cüı hurreisi e eıerde sanat ı 

• 

st b ~.~~! ~ .. ~.~~~.~,~~.~ .. :ı~ 
Mersinde: flir Ticoıet okul>ı, bir kız enstitüsü, bi~ 

9 E'.•161 1941 . . . . güzel lzmi· 
rin kurtulusunon 19 u ı c a vıl dö. 
nü ııU .• • 19 y ı l ev11ul buJg-ün, 
k ..a hraman • Tü .. k. o rdusu, Aa 

na ·lol u ı un h içlerindon sü
rüp kovoladı~ı münevliler ı 

l-ı nirin ko• d nundan denize 

oökerelı. c Or ıular, ilk hed•· 
lıı o ız A• denız ,. dıyen F.l>edi 
Ş•fın tarihi emrioı tabakkuk 
ettirmişti. Binaenaleyh, 9 Ey-
101, yalnız lzmirıo değil, asil 
Turk milletinin hayat ve ı •. 

Bu•sa 7 (a. a.) - R ·isicum· 
bur ismet lnönü, Cumhuriyet Halk 
Partisi tarafından belediyede şe 
rellerine verilen ziyafette Bursa· 
lılara aşağıdaki hitabede bulun· 

muşlardır. 

«- Bursalılar, sevgili vatan· 
daşlarım, iki gündenberi aranı~
dayım. Beni sevgı ile kabul oettı 
nizi size çok mütoşekkirim. Ara 

nızda bahtiyar bir zaman geçirİ· 
yorum. Sizi neşeli ve k.uvvetli 
buldum. Bununla çok iftıhar edi· 
yorum. Bursadan ayr.'.ldıkt~n so~
ra vatanın dığer koşelerıne gıt 
tiğ'im vakıt sizi neşeli her feda· 
kirlığ• hazır gördügümü anlata

cağım. 

Bursalılar, sizin memlekette 
huııusi vazıfeleriniz vardır, bu va 
zifeyı ço k iyi anlamahs..:uz. Bursa, 
memlek~tin her zamanki bayatı 

için rüzel her şeyin örneği ola

rak t&n ? nmahdır. Tabiatın, tarihin 
bu kadar zengin ve güzel oldu 
ğu b•r yerde her vatandaş tarıh· 
te ıevılen örn eğini, anlayışını ver
meğe mecburdur. Murada meı...tep 
çocuklarını ve er~ek çocukları

mızı da gördüm. Resimlerinde, 

eliş lerinde, tabiat e ait her işte 
babalarının , analarının kanların 
da devamlı izler taşıdıklarını gös
teriyorlar. Bu kadar istidatlı va· 
tanda4lar güzel sanatta, resimde. 
heykelde, musbdde, süsleme sa
natlarında vatanın her köşesine 

örnek o 1 aı alı dır 1 ar. Güzel 
sanat sevgisi deyip geçoıeyiniz, 

Bir milletin terbiyesinde, seviye· 
sinde, yükselmesinde en maddi 
alanlarda çok kudret göstermek 
için güzel sanat sevgisi yüksek 
olmalıdır: Bu kadar istidatlı Bur· 
u, bu güzel sanat istidadından 

bütün memlekete medeniyet ve 
kudret taşımalıdır. 

Bursalılar, aziz vatandaşlarım, 
gece yarısı burada, Bur~a,oıo her 
tarafında beni dinliyorsunuz. Bu 
benim için bir zevktir. Bana kar· 

şı (Öiterdiğiniz sevgiye tekrar te
şekkür ederim. Si Le sevgilerimi 
ve selimlarımı bildiririm. Yaşa sın 

bursahlar yaşasın aziz Bursa!" 

Mılli Şef' in bu hitabeleri cadd 
leri dolduran on binlerce vatandaş 
t.:ıraftndan hoparlörler vaııtasiyle 

f Deflamı ikincide J 

akşam erkek sanat okula. 
Antakgada: Bir Ticaret okula. 
Torsusta, Bir akşam erkek sanat okulu. 

Ankara 8 ( Hususi muhabiri
miz telefonla bildiriyor ) - Maa· 
rı f Vekaleti tarafından memle~ette 
sanat mekt•pleri a çılması ve mem· 
leketin muhhç bulunduğu teknik 
elemanın yeti~tırİ !mesi etraf ında 
yapıla n tetikler sona erm iş ve ha
zırıaoan rapor tetkik edilmek üzere 
alakdar makamlara sevk edilmiştir. 

Karşılığı fevkalade tahsilattan 
verilmek üxere ayrılmış olan 70 
milyon liranın 1941 · 1942 ve 1943 
seneleri zarfınde 21 milyon 751500 
lir~s~ bu iş için sarf olunacaktır. 

Bu meblağın 800,000 lirası kız 

meslek öğ-retmtn okullarına, 7 mil
yon 800,000 lirası erkek sanat ok
ullarına 750,000 lirası yapı usta 

okullarına 1 milyon 950,000 lirası 
ticaret liselerine 1 milyon 350,000 
Jirası kız fOstitüJerine1 6 mılyon 

625,000 lirası akşam sanat okulla 
rıua, l milyon 291,000 lırası akşam 

kız sanat okularJna, 103,000 lirası 
erkek g~zıcı kurslarına 8:.!,500 Jirası 
kadın gezici kurslarına ve 1 milyon 
lirası sitaj ders aletleri fabrikasına 

ayrılmış bu lunmaktadır. 

Bu üç sene içinde muhtelif 

mıntakalarda , ayrılan bu tahsisatla 
15 er kek sanat o~ulu, 5 yapı usta 
okulu , 5 ticaret lisesi, 12 ticaret 
okulu 23 kız enstitüsü, 43 akşam 
sanat okulu, 30 köy maraogozculuğu 
demircıl i ğ'i o ırnlu ve 50 köy kadın 

Tahran 
Rus kıtalar& tarafından 

işgal 
edilmiş 

Ankara: 8 [Radyo gazetesi] 
Bir rivayete göre, Tahran Rus 
kıtaları tarafından işgal edilmiştir. 

Ancak bu haber henüz teyit olun· 
muş değildir. 

Londra: 8 [al a.] - lngiliz ga· 
ıeteleri Tahran'ın şimdi en çok 

endişenin hüküm sürdüğü bir şehir 
olduiunu, Cumartesi günü verilen 

son müttefik tebli&'atının eski ta
leplerden dah4 çok ağ'ır istekleri 

kursu açılacaktır. Bunlardan baş· tikli.linin krrtuluş yıl dönü· 
le& Ankarada bir yüksek teknik müdür. Bu itibarla, bu ıün, 
okulu açılacak, lstanbulda yüksek tıpkı 9 eylOI 1922 de olduğu 
mühendis okulunun labratuvarları gibi, kalblerimiz sonsuz Mılli 

bugünün ihtiyaçlarına uygun bir ha· -:::::b:i:r:h:e:y~e:c:a:n:la::ç:a:r:p:ıy:":r:.::::::, 
le getirilecektir. 300 ili. 1000 mev· ; 

cutlu erkek sanat okulları açılacak lnglılz bombardıman 1 
vilayetler arasında şunlar vardır: ta11araleri tarafından 

Adaoa, eskı.şehir, kayseri, lzmir 
Ankara, [5tanbul1 Malatya ve An· 
tal ya. 

Yapı usta okulları açılacak 

vilayetler arasında şunlar bulunu· 
, or: 
. Adana, lzmir Samsun, Kayseri. 

Ticaret lisesi açılacak vilayet· 
l~rden bir kısmı: 

lstanbul, Bursa, Konya, Kayte· 

ri, ES<işehir. 
Tıcaret okulları açılacak vill· 

Gaziantep 
yetlerden bazıları: 

Mrrsin, A takya , 
Malatya. 

Kız en•titüleri açılacak vilayet· 
ler arasında şunlar vardır: 

Gaziantep, Malatyu, Maraş, 
Mersin, Urfa, Diyarbakır, Kilis ve 
Mardin. 

Akşam erkek sanat okulları •· 
çılacak şehirlerden bir kısmı: 

Mersin, Urfa, Antalya, Denizli 
Isparta, \llardin, Niğde, Tarsus. 

Akşam sanat okulları açılacak 
vilayetlerden ·bazıları: 

lstanbul, lzmir, Ankara, Niğde 
Adıya•an. 

ihtiva eylediğ'ini yazmakta ve müt. 

teliklerin bütün mihver elçilikleri· 

nin kapatılmasını istiyeceğ'i ve Ruı

ların Kazvin'den çekilmiyeceğ'i ih

timalini ilive etmektedir. 

lranda mahalli Sovyet 
hUkOmet idareleri 

kurulmamış 

Mokova: 8 ( a. a ) - Alman 

radyosu ve Alman gazeteleri Mos

kova kıtalarının !randa işgal ettik· 

leri mıntakalarda m•halli Sovyet 

hükOmet idareleri kurdukları hak

kında haberler neşir etmişlerdir. 
Tas ajanıııı, hakikata muğ'ayır 

olan bu haberleri tekziba memur• 

dur. 

Berline 
şiddetli 

bir hücum 
Şehirde b i r ç 0 k 
yangın çıkarıldı 

Londura 8 (•.•.)-Hava neza. 
retinin bildirdiğine göre, ilk bom 
bardıınan tayyareleri Alman h~kil
met merkezi üzerine gece yarısın· 
dan bir az evvel gelmişlerdir. 
Son tayyare Berlıni •abahın ilk 
saatlarinden evvel terk et • t• l . . memış ır. 

ngılız tayyareleri, pek iyi ta. 
nıdıkları. bazı noktaları takip ede
rek ş~hrın merkezine gelmişlerdir. 

Bır çavuş. ~erlinin bir harita 
gibi ~.Özükdügünü söylemiştir. 

ır az ıonra bir çok yangın 
çıkmış ve bilhassa şehrin tam or
tasına baskın çok şiddetli olmuştur. 

Bir çok büyük çapta bomba
ların esas demir yolu istasyonu 
etrafında patladığı müşahede 
edilmiştir. 

Londua 8 ( a.a. ) - Hava ve 
dahili emniyet nezartinin tebliği : 

Dün gece düşman hava faaliyeti 
lngilterenin ve Is çyanın garp 
sagiliue inhisar etmiştir. Bu sahil
de ve cenubu şarki mıntıkalarında 
bazı noktalara ve lııgilterenin şar· 
kında bir noktaya bomb•lar atıl • 
mıştır. insanca zaiyat azdır. 

Manisanın kurtu· 
luş bayramı 

M mişa 8 a.a. - Bngün Ma· 
nisa kurtuluşunun 19 uncu yıldö
nilmU her yıl ul Ju&'u gibi bu yıl. 

da heyecan va n<te içınde kut
laıımıftır. 

-.. teablt edil-

-- HUkOrnetln yeni kararına göre, 
tehriınlzde otobüsler seyri ae· 

ferden kaldırılacak 
--

Ankara 8 [a . a] _ Başvelr.i 
!etten tebliğ edılmiştir: 

Milli korunıııa kanununun 36 
ncı maddesi mucibince ittih"z olu· 

nan 13 agustos 1941 tar•h ve 

2-16395 sayılı icra vekilleri beye· 
ti kararile verilen salahiyete isti

naden benzin ve sair p<trol müş· 

taklarile müteharrik bulunan kara 

ve deniz nakil vasıtalarının seyri 

seferi 9 eylül 1941 tarihinden iti· 

baren bir ay müddetle aşağ'ıdaki 
esaslar dairesinde tahdıt veya 
menedilmiştir. 

1 - Elçil•rin, konsolosların 

ve kordiplomatije d bil memur 

!arın binek otomobillerile deniz na• 

kil vasıtalarına ve elçıliklere ait 
olup başka memleket plakası taşı

yan binek otomobillerine ayda 
180 litre benzin verilir. 

2-19 ikinci teşrin 1940 tarih ve 
ı4703 · 2 sayılı kararname ile 
mer'iyet mevkiine vazedilmiş olan 
75 sayılı koordinasyon heyeti ka

•arının B. ben ' inin C ve D fıkra· 
lmnda yazılı binek otomobillerin-

Nafia v ·e ki 1 i 
Konyada 

Konya: (a.a) - Nafia Vekili 
general Ali Fuat Cebesoy dün 
kara yoluyla Antalyadan buraya 
gelmiştir. 

lzmir üzüm piyasa· 
Si açddı 

lz.,,ir 8 (a.a.) - Üıüm piyasa · 
sı burün merasimle açılmıştır . Bu 
gün 9 numarah üıüm içın te.sbı t,. 

edilen fiat 40 kuruş, 8 numaralJ 
üzüm 38 ve 10 numaralı üzüm de 
48 kuru~tan muamt-le rörmüştür. 
Müatalutil fiatlardan, memnundur. 

den bılahara icra vekilleri heyeti 
karariyle seyri seferlerine müsa· 

ade olunan nakil vasıtalarından 
binek otomobiUerine ve denız 

motörlerine ayda 150 litre ve mo
tosikletlere ayda 60 litre benzin 
verılir. 

3 - Halen çalışmakta olduk· 
ları beleaıyelerce te•b t edılea 

taksilere ayda 120 lıtre benzin 
verilir. 

4 - EcneH turistlere ait oto
mobıllere bır defoya mabsu• olmak 
üzere 1:.!5 lıtre bcnzio verılır. 

5 - Yült ve eşya nal<Jine 
mahsus ve balen çalışmakta ol· 

dukları belediyelerce tesbit edilen 
kamyonlara ayda 500, açık ve ka• 

palı kamyonetlere ayda 240 litre 
beozin verilir. 

6 - Belediye hudutları dahi· 
!inde işleyen otobüslerle insan 
nakil eden hmyonetler ve kaptı 

kaçtılar seyri seferden menedıl· 
miştir. Anitara, lstanbul ve lzmir 

belediyelerine ait otobüsler bu ka• 
yııtan iıtısna edılmiştir. lstanbutdı 
işleyen ve hususi şahıslara ait olan 

/ otobüderden hangi istikametlere 
işleyenlerin seyri sefere devam 

edecegini vali ve belediye reiıi 
bızzat tayin edecek ve Başvakilden 
müsaadelerini alacaktır. 

Şehir ve ka1abalar arasında 
halen çalışmakta oldu <ları bele
dıyelerce tesbıt edıledeo otobu•· 

!ere ayda 300, kamyonetler• 240, 
kaplı kaçtılar& 180 Jıtta bauzın • 

verilir. k 1 Şehirler arasında işleyen n• ' 
vas ı taları val&lerio tertıbıyle ve 

mü ıaveboyle çahıhrıhr. 
7 - Yukarıdaki maddelerde 

tesbıl edilmıf alan mıkdarlar Be· 
ledıylt"rce verilocelc karno muka• 
bıJınJe bayilerden alınır,. 
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1 Aslk~ırDülk lb>c§llhıüf§;D<®ırö f llPoLITIKAT 

Şarkta Bir KışSefe- Fabrika işçileri- ~~n!z~:r;: 
ri Görecek Miyiz ? n in refah l vYea~.m~~~; 

• 

Almanya'da Kış 
harbine hazırhk 

lşfliçreye, parça halinde 
nakli kabil barakalar fle 
kar temizleme makineleri 
ısrnarlatmıştır . No'fleçten 
"e lsfleçten skiler , kü
rekler zetirtiyorlar. Alman 
askerleri Afrikanın şiddet
li sıcaklarına dayanmak 
için nasıl hazırlanmışsa 
şinıtli de sofluğa fle kışa 

karşı mücadeleye hazıla-
nıyor. 

I •viçrenin Cenevre şehrinde çıkan 
Journal da Geneve gazetesinin 

askeri muharriri «B;r kış ıeferi gö
recek miyiz? • Başlığile yazdığı 
bir makalede Alman - Sovyet 
harbinden bahsederek diyor ki : 

« Alman - Sovyet harbi 22 
ağn•tosta üçüncü ayına girdi. Fa
kat yakında bütün cephede a~keri 
harekatın tatil edilmesi muhtemel. 
dır. Çünkü eylül ayı bitince, baş • 
lıyacak olan fena havalar, geniş 
ölçüde harekati imkinıız kılacaktır. 
Binaenaleyh daha dört halta süre
c e k olan muharebenin büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Maamalib 

bu muharebenin seferi nihayete er• 
direıniyeceğı tahmin olunuyor. Çün· 
kü Sovyet hü~llmetinin ıilibları teı· 
lim etmesi ve bu ıuretle kendili-

;;nden mevcudiyetine bir nıbayet 
vermesi pek az mu• temeldir. Bi
liki• dört hafta sürebilecek olan 

muharebeler, kış cephuini tesbit 
edecek ve Sovyet ordusunun, zaa· 
fa otramakJa beraber, bırlii'İni ve 
düşman kuvvetlerini iz'aç etmek 
lı.udretıni muhafaza edip edemedi· 
ğini de gösterecektir. 

Almanyaoın bu kadar müşki
lit ile karşılaşacağını beklemedi. 
ği mubakkaktir. Vakıa Berlın 1 bun· 

lara kartı koyabilmiş ise de zor
luklar, Alman ordusunun ileri bam· 
lesi yavaşlatmıştır. Hayreti mucip 
olan bırinci nokta, mareşal Tımo· 

çenkonun elinde bulundurduğu ih 
tiyat kuvvetlerinin ebemmiyetdir. 
Timoçenko, hudud muharebelerini 
kaybettikten sonra taze kuvvetler 

ve yeni harp malzemesi ğetirtmiş 
ve ~u surette hasmını, arka ar kaya 
taarruzlar hazırlamağa mecbur et
miştır. Vakıa Ruslar, muazzam za

yiata urram•şlar. Fakat yıldırım 

harbini yıpratma harbine çevirme· 
j'e ve bu suretle zaman kazanmaia 
muvaffak olmuşlardır. 

Harekat teşebbUsU -
Alman kurmayının 

elinde 

Bu sebepten dolayırdır ki, Alman 
mahalıli, Sovyetlerin mukavo· 

m•t kuvvetinin daha ne kadar zaman 
süreceğini soruşturuyorlar • Bazı 

alametlere bakılarak bu mukave
metin zayıflamakta ve arka arkaya 
indirilen darbeler yüzünden, azal
makta olduğu sanılmaktadır. Önü· 
mü•deki baltaların bu intıbaı teyit 

edip etmediği görülecektir. Şurası 
mubakkakl•r kı Alman genel kur
mayı, maıeşal Timoçenkonuo mu
~abil bir taarıuza geçtiği ve Al· 
man öncülerini gerilemeğe icbar 
etııgi Sınolensk mıntakssı müstes· 
na olmak üzere baıekit teşebbü· 

tünü elınde tutmaktadır. 

Alman genel kurmayı, bedeli 
Moskovaya olmak üzere merkezde 
bır yarına hareketi yapmak tasav
vurunu şımdilık bırakmıştır, Şimdi 

Almanlar, Loningradı, ihata etmek 
ve U.raynayı 2"ptederek Karade· 
niz sabıllerıno inmek 1 suretile Sov· 
yet ordu•unun cenablarıoı tab. 
ribe uğraşıyorlar. 

Ukraynayı ve Karadeniz sahil
lerini müdafaa etmekte olan Budi· 
enni orduları, müşkül bir durumda 
bulunuyor. Bu oraularıo Dnieperiu 
arkasına çekılmeğe muvaffak ol

makla beraber, cenahı Almanların 
Çarniekof istıkametinde yapmakta 
bulundukları taarrus yüzilndeo leh• 

tk•1• ıillef•c:•lr.tır. Çoroikof mıo· 

-
takası en çok tehlikeye maruz mm- J 
lakadır. Yalnız Almanların Sovyet 
merkez ordularını cenup orduların· 
dan ayıracak olan bu hareketi 
muvaffakiyetle inkişaf ettirip et
tiremiyecelderi bilinmeğe muhtaç 
bir meseledir. Bu ana kadar Sov
yet orduları yapmağa mecbur kal· 
nıkları ricata rağmen mukabil 
taarruzlarda kullandıkları motörlü 
vasıt•ları sayesinde, geri çekilmeğe 
muvaffak olmuşlar ve kütle halin
de tahrik adilmekten kurtulmuş· 

900 bin kilometre murabbaıoı ge· 

çen bir sabayı işgal ediyorlar. ile

ri kuvvetleri de huduttan 8 yüz 
kilometre • ilerilemiş bulunuyor. 

Bolşevikler ricatleri esnasında her 
şeyi tahrip etmiş olduklarından 
Almanlar müsaderelerle yaşıya
mazlar. 

Yiyecekleri Almanyadan gel

mektedir. Bir ordunun neler sar

fettiği düşünülürse geri hizmet

lerinin ne muazzam bir viJsat ve 
ehemmiyet kesbettiği anlaşılabilir. 
Todt teşkilatı menziller, ordugab
lar tesisinde, münakale yollarının 

tanziminden harikalar yaratmıştır. 

Eğer Alman ordusu, taarruz kud

ret Ye kuvvetlerinden hiç bir şey 

kaybetmemiş iıe, bono büyük bir 
ölçüde bu teşkilata borçludur. ia
şe ve levazım ltolları, askerlerin 
en lüzumlu yardımcılarıdır. Bn iş 

birliği kış esnasında daha güç ola· 
caktır. Zira yolların hali, nakliyatı 
kolaylaştırmıyacaktır. 

lardır. 
Alman ırenel kurmayı, takip 

ettiği -gayenin bu imha ve tahrip 
olduğunu mükerreren ilin etmiş 

ve bu gayeye ermek için, efkarı 
umumiyeye tesir yapan şebırlerin 

zaptından feragat etmiştir. 

Sovyet askeri şeflerinin 
- --
mahareti 

On balta süren muharebelerden 
sonra Alman genel kurmayı 

hedefine vasıl olamamıştır. Rusla
rın - zaten Napoleon da söyle
mişti - iyi asker oldukları bılıni
yordu. Sov)l<I! askeri şefleri, Al· 
man generallerinin manevra fen
lerinin kabına varamam,.kla bera· 
ber, meharet göstermişler, münle
rid bazı haller müstesna olmak 
üzere taarruza g-irişememişler ve 
Sovyet generalleri ordularını mec
buri bir tavakkul devreıi yarata· 
cak olan kış mevsimine kadar im
hadan kurtarabildikleri takdirde 
harekat, önümüzdeki ilkbaharda 
tekrar başlıyacaktır. Moreşal Focb, 
bekaya ile harp kazanılır diyordu. 

Napoleon, en fena ihtimalleri 
hesap ve tahmin etmemek yüzün. 
den Rus ovalarında felikete utra• 
mıştı. Alman kurmayının mutat 
maharetile bu hatayı iılemiyeceğı 

muhakkaktır. 

Mühendis Todt teşkilatının 

r o 1 U 
Rus seferi, ortaya tevkalide 

zor meseleler atmaktadır. 
Almnlar Sovyet Rusyada mesahası 

Alman makamları ba karlı ve 
geniş ülkede ordugah kurmuş olan 

askerlere lüzumlu elbisenin teda
rikile müşguldürler. 

lsviçreye parça halinde nakli 
kabil barakalar ve kar temizleme 

makineleri ısmarlamışlardır. Nor
veçten ve lsveçten de skiler ve 
kürkler getirtiyorlar. Askerlerini 

Afrikanın şiddetli sıcaklarına nasıl 
bazırlamı larsa şimidi de kışa ve 

soğuğa karşı mücadeleye hazırlı
yorlar. 

Fakat ·şimdi, mevzubahsolan 

şey, harap bir memlekette yerleşe
cek olan muazzam bir ordudur. 
Motörl~ttirmenin mesafeleri yen· 
miş olduiu bihakkın iddia edilmit 

ti. Şimdi motörlü vasıtaların lr.ışla 

mücadelesini ırörmek enteresan 

olacaktır. Şimdiye kadar Almaya 
güzel mevsimlerde kısa süren harp 

lar y•pmıştır. Eg-er eylül sonuna 
kadar Rusyanın mukavemetini kı-

ramaua, bambaşka bir sefere gö
irüs germeğe mecbur kalacaktır. 

Cumhurreisimiz İstanblda 
( Baştaraf ı Birirıcide ) 

dinlenmiş, halk müteakiben köşk· 
!erine avdet buyuran Şef'ın oto· 
mobiiıni ıararak 0 Yaşa ıağ'oll" göz 
bebeğ'imiz aziz Şefımizl" nidalarİy· 
le hararetli saygı ve sevgi baj'· 
!ılıklarını bildirmişlerdir. 

Bursa 7 (a. a.) - Reisicum
hur lnönü, dün buradan hareke
tinden önce ziraat muktebini ve 
aslr.eri liseyi ziyaret eylemiş ve 
müteakiben Bursalıların coşkun 
tezahüratı arasında şehrimizden 

ayrılmışlardır. 

Otomobillerle Mudaoyaya ka. 
dar olan yolculukları esnasında 
balkın aynı heyecan ve aynı sev .. 
gi tezahürlerile karş•lanan Milli 
Şef, yol üzerirde muhtelif köyler 
civarında durarak Merinos süı ü. 
leri, zeytin mahsülü ve yağlar 
hakkında iıahat almışlar ve di
rektifler vermişlerdir. 

lstanbul 7 ( a. a. ) = Reisi• 
cumhur ismet lnönü, dün akşam 
Borsadan şehrimize teşrii buyur
maılardır. 

Hükumet bu hususta mühim 
kararlar aldı 

ltc;llere meccanen yemek veri
lecek; i9cilerin ve ailelerlnin gi-
yim ihtiyaçları temin olunacak --
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f a~r.ika.larımızın muh~aç bulunduğu teknik personeli yetiştirmek 
ıçın ıcebeden tedbırler alınmaktadır. Ezcümle pamuklu fabri

kalarımızın iplik vo dokuma kısımları için mütehassıs işci ve usta mua· 
vini yetiştirecek olan mektebin Kayseri fo brikasında tesisi tekarrür et· 
miş ve tatbikata geçilmiştir.• 

Ayni şekilde merinos fabrikasında mevcut mektep teşkilatına ilave
ten diğer yünlü fabrikalarımızın mütehassıs işci ve usta muavini ihti
yaçlarının temini için lazım gelen mektep teşkilatıyla kursların te•İsi 
hakkında da lizım gelen kararlar alınmıştır. 

Karabük demir ve çelik fabrikalarının ihtiyacı olan işcilerin yetiıj 
tirilmesi için bir mektep tesisi de tekarrür etmiştir. Bu mektebe ait 
pavyonların inşaasına başlanmıştır. Tercihen fabrikaların kendi mobit· 
leriaden seçilecek olan talebelerin yiyecek, 'giyim ve ibate masrafları 
kimilen sümerbanka ait olacak, buna mukabil kendileri muayyen bir 
müddet banka fabrikalarında çalışmayı taahhüt edecektir. 

Fabrikalarımızda çalışan işcilerin terlihi için de bir takım mühim 
kararlar alınmıştır. lşcilere meccanen yemek verme, işçilerin ve ailele· 
rinin giyim ihtiyaçlarının lemini ve işçılere iş zevkinin verilmesi ile ali 
kadar olan bu kararlar halen tatbik safhasına intikal etmiş bulunmak· 
tadır 

Sümerbank fabrikalarında çalışan on binlerce işçiye eylül ayından 
itibaren sıcak ve sıbi yemek verilmekte, günlük kazançları 160 kuruş· 
tan aşağı olanlara yemek parasız dağıtılmaktadır. 

Fabrikalarımızda çalışan bü· dımaoın fevkine çıkmıya muvaffak 
tün işçiler için Sümerbank tipi olan işçilere yüksek kazanç temin 
bir iş elbisesi kabul edilmiş, elbi- etmesi imkanları bahşedilmiştir. Bu 
selerin seri halinde imaline geçile maksatla yeniden alınması lizımge-
rek işçilere bedava tevzile başlan len tedbirler tetkik olunmak.tadır. 
mıştır. Pek yakın l,ir zamanda sü Fabrikalarımızın ekserisi de-
merbank fabrikalarında çalışan ka vamlı işçi temini bakımından bü-
dın ve erkek işçilere temiz ve yek yük bir ehemmıyeti haiz olan ışçı 
nesak bir şekilde giydirılmiş ola- evlerinden mahrum bulunmaktadır-
caktır. 

lşcilerin kendileri ve aileleri 
için ibtiyacları olan diğer giyim 
vasıtaJarının en müsait şekilde 

temini için de lizımgelen tetbir• 
ler alınmış. Fabrikalar mızda ça· 
Jıııao işcilerden fazla r-ayret ırö
aterenleri trşfik makutiyle bunları 
ücret esaslarının ibtıhsal ile al· 

ikalandırılması prensipi kabul ed•l
miş ve ilk olarak pamuklu ve yün

lü mensucat fabrikasın.la akordla 

çalışan işççilerin randımanla prog· 
resıf bir şekilde yü~selen ücret 
esasları kabul olunarak normal ran· 

Hatayın tohumluk 
bul}day ihtiyacı 

Antakya - Halayın tohumluk 
ihtiyacı için ziraat vekaletinden 
istenen 3200 ton tohumluk boğ· 
day vekaletce kabul edilmiş ve 
gönderilmeğe başlanmıştır. Gel· 
mek ıe olan bu 3200 ton tohum
luk buğday ilaçlanmış olup yalnız 
toprağa ıaçmak için yarıyacak ve 
doğrudan doğruya vilayetin em
rinde bulunacaktır. 

Ekim zamanına kadar, tohum· 
luğ"a ihtiyacı olan çiftc•lere buğ
day tevziine başlanacaktır. Tohum 
lok buğdayların yola çıkarıldığı 

hakkında viliyete malOmat gel
miıtir. 

lar. Bu noksanı telafi ve fabrikala· 
rımızın yanında bir mütehassıs ~çi 
ueslinın vücuda gelmesini ~min 
etmesi için muhtehf fabrikalarımız· 
da ilk olarak 700 işçi evinin inşası 
bu sene başında karar altına aho. 
mııtı. Halen İc•beden hazırlıklar 
ikmal ve iHt olarak Herek.e ve Ka 
yseri fabrikaları evlerınin İDf&SI 

ihale edılmiştir. Bunu Nazilli ve 

lzmit fabrikaları ile diier fabrika
lara ait evlerin ıhalesi takip ede
cek ve ilk planda inşası tasarlanan 
evlerin en kısa bir zamanda ikma
line gayret edilecaktir. 

yUzUcUlerlmlz lzmlr 
Fuarına gittiler 

Borsada yapılan yüzme birin
ciliklerınde iyi derece almış olan 
yüzücülerimiz Beden Terbiyesi U 
mum müdürlüğünce lzmir Fuar 
müsabakalarına davet edilmişler 

ve Bölgemiz Su Sporları Ajanı 

riyasetinde dün sabah gitmişler
dir. 

Atıt mU&fibakası 
Adana açık Poligonında bu 

pazar günü yapılan atts müsaba ... 
kalarında Adana Gençlik kulübün 
den Osman Saval muvaffak ol 
muş ve en çok puvan almış .. 
tır. 

A. Ş torpido mub-
ESMER ribine karşı 

yapılan taarrıız, denizlerin serbes
tisi prea~ibi için geçen yüz sene 
içinde biri lngiltere, diğeri Alman 
ya ile iki defa harbeden Ameri
ka ile bu serbestiyi harbin icap· 
lariyle tahdit etmek istiyen Al
manya arasında tehlikeli bir ibti· 
lafın belirmesine vesile teşkil ede
cektir. Hadise malllmdur : Ame· 
rika, kendine mahsus bir takım 

düşüncelerin sevkiyle, Danimarka 
ya ait olan lzlanda adasına asker 
çıkarmıştır. Bu kıtaların Amerika 
ile muvasalası, Amerika donanma
sı tarafından temin edilmektedir. 
Birkaç gün evel, Greer namın 
da bir Amerikan torpido muhribi, 
lzlandaya kuriye nakled•rken, aç· 
ık denizlt-rde hır deniza1tının ta 
arruzuna uframı~tır. Fakat torpi 
doya isabet vaki olmamış. Bunun 
üzerine mukabil taarruza geçen 
Amerikan torpidosu, denizaltı ge· 
misine su bomb•ları atmıştır. De· 
nizaltının bombalarla hHara uğra
yıp uğramadığı mailim değildir. 

Malllmdur ki Amerika ile Al
manya arasındaki münasebetler, 
son derece gergin bir vaziyette
dir. Amerika henüz harbe fili ola 
rak iştirak etmemekle beraber, 
mücadelede sempatisinin, yalnız 

sempatisinin değil, menfaatlerinin 
hangi tarafta olduğunu gizlemeğe 
lüzum görmemiştir. Amerika ken
di emniyetini lngiltere'nin zafe
rinde görüyor. Ve bu zaferi temin 
etmek için lngilizlere büyük mad· 
di yardımlarda bulunmaktadır. Bu 
yüzd~n Almanya'nın Amerıka ıle 
hakkında iğbirar hissi beslemesi 
ve batta Amerika'yı müstakbel 
bir düşman telakki etmeıi pek 
tabiidir. Bununla beraber, şimdi 

ye kadar her iki taraf da dorru 
dan doğruya barp provokaıyonu 
telikk.i edilecek. hareketten ç2kin 
mişlerdir. Amerika, denizlerin ser
bestiıi prensipine bağlılığını dai · 
ma tekrar etmekle beraber, lngil
tere limanlarına ticaret gemileri
ni yollamaktan çekinmiştir. Hal
buki mailim olduğu üzere, bitaraf 
bir memlekete ait ticaret ıremile
rinin ıeyriseferi devletler boku• 
kiyle tesbit edilen takyidata tabi
dir. Bitaraf gemiler, mutlak olarak 
muharip, devlet limanlarına uğra· 
maz diye bir kayıt yoktur. Ame 
riu 1914 harbine bu prensiplerin 
müdafaası için girdiği halde bu 
defa Almanya ile mesele çıkar• 
mak istemediğinden bu hakları 
üzerinde durmamıştır. 

Dığer taraftan eğer Almanya 
Amerika ile harbe tutuşmak için 
bahane aramış olsaydı, bn baba· 
neyi bulmakta zorlufa uğramıya
caktı. Amerika'nın lngiltere'ye te 
min ettiği yardım milyarlara ba· 
lii' olmuştur. 

f DetJamı üçüürıcütle / 
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DİKTATÖRON AŞKI [ ROMAN:39 I 
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- istediğiniz izahatı vermeğe hazı-
rım prenı .. Ne öğrenmek ist"ı ? . .. _ .. .. yorsuooz 

Sakın gorunuşu prensi hayrete düşü
rüyordu. ~O lkarşısındakinin be ecanlı 
olacağını, endişe ile telaşlanacağı:. san
mıştı. Genç kadın devam etti: 

- Ne öğrenmek istiyorsunuz prens. 
Taldekle beraber Kovitza I ra ge e-

coğinizi bize niçin haber vermediniz? 
Kuzenine döndü: 
_ Söyledi1<leriıni anlatmamışmıydın? 
Deh kanlı kekeledi: 
_ Anlatmıştım Mariyo •• 
Prens müstehzi bir tavırla: 
_ Evet anlatmııtı. l•tirabat ihtiyacı 

1 
• • 

tatil yapmak arzusu, po ıtıka yerine bayır 
işleri ve şiirle uğraşmağa başlamış bulu
nan Stelan Taldeki göz hapsin~e bulun. 
durmanın lüzumsuzluğu. • Sizden ses seda 
çıkmamasının sebepleri, hafızamda yanıl
mıyorsam bunlar değil m• Mariya? 

Sevgılisiyle alay edilmesi Mariyaoın 
gücüne gitmekteydi. Bı•nunla berKber iti· 
raz etmekten gendisini al 0koyabildi. 

Sü <lloetle cevap verdi: 
-Evet, sebebler bunlar .. Kafi sebeb

ler olduğunu sanıyorum. 

-Pekili, bunları kafi görelim. 
Zaten bu nolo.tayı o kadar mühim bir suç 
görmüyoruz. 
izahı gayrikabil süklltunuza rarmen talde· 
kiıı bıılunduju yeri öğ"rendiğ"imiz için ba 

suçu mühim de olsa affedebilirdik. . 
Kısa bir sükllttan sonra devam ettı: 
- Taldekin bulunduğu yeri öğrenme. 

miz büyük bir tali eseri idi. Bundan ga. 
yemize bir hamlede uzlaşmak ~us~sunda 
istifade edebilirdik. ancak çok garıp bul
makta bizi haklı görmenızi istediğimiz bir 

sesadül engel teşkil etti. 
Mariya cıgaradan uzun bir nefes çek· 

ti, soora dumanı yavaş yavaş aalıverdi. 
Haoikatı söylemede tereddüd edi

yordu. 
Eğer mahirna davranırsa ibtili.lcilerin 

itimadını tekrar kazanabilir, onlarla bera· 
ber kalır, projelerini öğrenir ve icabında 
bunlara karşı tedbir alark Stelan taldekin 
hayatını kurtarabilirdi, 

Bununla beraber eski arkadaşlarını ele 
verm~ği ku.;lretinin fevkinde görüyordu. 

Nıhayet karar verdi: 
- Bu bir tesadüf değildir, biliniz. 

Dün akşam Taldekin yola çıkmasına mani 
olan bendim. Bu sabah onun Vlostoy yo
lundan ritmesini önleyen de yine benim .•• 

Yarı karanlıkta iniltiye benzer bir ses 
geldi: 

- Ah Mariyal.. 
Bu Ronalddı. 
Bodrumda yeniden bir sukllt oldu; 

yaln12 Charles Boyernin kalın ve okşayıci 
ıesiyle lısıldadıi'ı aşk kelımelari ile bozu• 

lan bir ıllkOtl." 

Mariya bn sesi Stelanın sesine ne 
kadar benzetiyordu( •• 

Bu itirafla fena halde sarsılmış olan 
prens oturmuştu. Eliyle alnını tutmuş dü· 
şünmekte idi ihtilalcilerden biri. sabırsız
lığnı yenemeyerek. onun yerine isticvaba 
geçti: 

- Sizi böyl .. harekete sevkeden se
bepleri öğrenmek mümkün mü Mariya dö 
Bolsberg? .. 

- Niçin mümkün olmasın? Çünkü 
Stelan Taldekin öldürülmesinı i!ll;emiyor

dum. 
- Stefanın öldürülmesini istemiyor 

mu idiniz? Fakat, daha bir kaç balta 
evvel onu bizzat kendi elinizle öldürme· 
yi bize teklif eden ıiz değil miydiniz? 
Ne oldu ki bu kararı verdiniz? 

Mariya hiddetten titreyen bir ıeıle 

cevap verdi: 
- Ne mi oldu? Bana fikrimi değiş· 

tiren bazı şeyler Öj'rendim: 
Sualler yağdı: 

- Bazı şeyler mi? •• Ne gibi?.. Ce
vap verin Mariya ••• 

Genç kadın yavaş y a v a ş ihti
yara yaklaştı, onun gözlerinin içine mey
dan okurcasına bakarak: 

- Prens Matyas Çerni1 dedi, ima 
etmek istediiim şeylerin ne oldu&uuu an• 
!adınız mı?,. 

Prens başını ~evirerek cevap ver • 
di 

- Hayır, anlayMDadım. 

- Bununla beraber prens, birliğimi-
zin şefi sılatiyle bana babamın son arzu· 
!arını bildiren siz değil mi idiniz?. 

ihtiyar adam ıarardı kekeler ai. 
bi J • 

- Evet, diyebildi. 

Mariya cıgarasını attı, heyecanına 
bakim olabilmek için artık cıgara ile oya 
!anmaya ihtiyaç duymuyordu. Şimdi vazi· 
yete ve sinirlerine hakimdi. Devam 
etti: 

- Cevap vermek sırası sizde: Bana 
verdiğiniz vazifenin babamın son arzula
rına uygun olduğundan emin mi•i • 
niz ? .. 

ihtilalciler bakıştılar. Mariya bu na· 
zarlarda hayretten ziyade endişe ıezdi. 

Y aloız Ronald büyük bir şaşkınlık içeri· 
sinde idi. 

- Ne demek istiyorsun Mariye? 
Genç kadın onun bu sualine cevap 

vermedi, delikanlı ile meşgul değildi, göz 
!erini prensten ayırmayor, onun şaşaladı· 

ğını hissediyordu. 

Maksadı ihtiyardan bir itiraf kopar• 
maktı. 

( Deo1U1tı ""' ) ...... ...,,.-..-- - ........ -.. -
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HAR'İC' i . HABERLER 

Hiç.bir tarafın zaferinde~ 
endise etmiyoruz, Kendi-• 
mıze g ü veni yor uz 
Yazan 
Necmlttln 
Sa da k 

maddi ve mane 
vi bakımdan 
harbin tam or
tasında bulunu· 

yoruz. Her tarafımız harp sahası. 

Birbirlerile dövüşenler de müttefi. 
kimiz ve dostlarımız. Bu nazik va
ziyet, bize her zamandan fazla dik- 1 

kat ve tedbir emrediyor. Bitarafları 
mızın değeri ne nisbette büyükse, 
bitaraflık şartlarına göstereceğimiz 

titizlik o derece mühimdir. Dış po
litikamızın hiç bir devirde bukadar 
isabetli olmadığında herkes mütte
fiktir. Aynı zamanda b;ç bir siya
setin bu derece sürekli ihtimama, 
ırevşemiyen uyanıklığa muhtaç ol
madığını da kabul etmek lazımdır. 
Hepimiı.e düşen vazifenin asgarisi, 
müşkilitı arttırmamaya çalışmaktır. 

Bize bu düsünceleri veren, bir 
arkadaşın makalesi oldu. Bu yazıda 
deniyor ki : «Diğer bazılarına gö
re Sovyetlerin muzaffer olması Tür
kiyenin de aleyhinedir. Çünkü, bun
lara göre, muzaffer bir Rusyanın 

ilk işi Boğazları almaya teşebbüs 

etmek olacaktır ... Almanyanın ga· 
lip gelmesi demek, onun ilin ettiği 
yeni nizamın kurulması, Sovyetlerin 
galip gelm•si deme•, Demokrasi 
terin sulh p anları dahilinde dünya 
ya yeni bir nizam verilmesi demf"k· 

tir. » 
Sovyetler ıralip geldiği ta~

dirde Bogaıları almaya teşebbus 
edeceğini kim söylüyor, bilmiyoruz. 
Böyle düşünenler varsa hile, bir 

Türk sıfatile, böyle mevhum bir 
iddiayı ırazete sütunlarında münak~şa 
etmekten ve : « Sovyetler ıralip 

gelseler de Bofazları almaya teşeb 
büs etmiyecelder, zira Sovyet Rus
yanıo bu harpte tek başına muz~! 
fer olmasına ımkan yoktur, lngıl· 
tere ve Amerika ile beraberdir ... » 
demekttn bazer edeı iz. 

Sovytl Rusya tek başına mu
zaffer oı .. yaı Bogazları almaya mı 
teşebbüs ed<cektı ? Bu taı z f1Ü
labaza da Sovyetlere ağır bir İt· 
ham olouğu kadar, Türkıyeoin akı

betini şunun bunun tek başına, ya· 
hut müşterek zaferi tesadütüne baj' · 

lamak rıbi milli güven ve gururu
muzla telif edilemiyecek bir mantık 

k ar T ürkiyeoin ve Boğazların DO Sd.01 V • 

istikbalini, başkalarının zafer şe~li 
degil, Türkün kendi kudreti tayın 
eder. 

--yarınki sulbü tayin edecek, değiş· 
mez ve inanılır plan olurmu ? 

En esaslı düşüncemiz şudur : 
Türkiye istiklalini temamiyetini, ne 
şu tarafın ne bu tarafın mağlObi 
yetinden bekler. Bugün olduğu gi
bi yarın da, kendimizi korumak 
için her şeyden önce kendi kuvve
timize güveniyoruz. Harp ortasında 
nasıl hiç kimseden birşey beklemi· 
yorsak, herhangi tarafın zalerile 
veya iki tarafın uzlaşmasile bit~cek 
bu harpten sonra da, kimsenin ga
lebesinden ne endişe ediyoruz, ne 
de dir kazanç umuyoruz. Biz ver
diğimiz sözlere, korkunç fırtınalar 

ortasında sadık kaldık. Fakat, en 
f~na ihtimalleri ıröz önünde tuta
rak daiına kuvvetli ve hazır duru
yoruz. Eğer sözlerimize bağlıl•ğın 
ve bitarafhğımızın neticesi sonra
dan karşılıksız kalacaksa , bugün 
kullanmadığımız kuvveti milli vekar 
ve heyecanımızın bütün şiddetile 

ozaman kullanmya mecbur oluruz. 
Onun içi.ı, hanği tarafın galebesi 
Türıı..iyeye kirlıdır düşüncesine, na· 
sıl dürüst bitaraflık sıyasetiınizde 
yer yoksa hangi tarafın mağlubi

yeti bize ziyan verir endişeside a!..· 
la aklımıza gdmez. Bu yoldaki mü· 
Jahazaları Jü4:umsuz, hatta zararh 
buluruz. 

• "Türkü,, deyip 
geçmemeli 

Neden dolayı, eski-
Y AZ AN den olduğu gibi, yeni 

Refik 
Halit 

yeni haJk türküleri 
çıkmıyor? Bizim ço· 
cukluj'umuzda yıl geç

mezdi ki eski vakalardan heyeca
na kapılarak meçhul artistler bir· 

kaç türkü uydurmasınlar ve bu 
türküler her tarafta hayretle, be 
yecanla çalınıp söylenmesin ... bir
çok memleketlerde hissedilen bu 
durgunluğu, fikir adamları şu su
retle izah ediyorlar: 

Demokrasiler halkı daima pöh
pöhler~ ona ümit, hayal kapıları 

açar ve her türlü i•bal ve refah 
imkinları verir. Halbuki türkü, 
bütün emel ve arzulara set çek.en 
eski idarelerde halkın kendini 
avutmak, oyalamak için baş vur
duğu bir teselli vasıtası idi. Hatta 

sadece teselli olmakla d• kalmaz, 
biraz da hınç almaya yarardı. 

Halk, en fazla ne zaman tür

küye sarılır? Bir zorluk, bir ma· 
nia ile karşılaşınca... Demokrasi, 
bu zorlukları ve maniaları ta
mamen kaldıramamakla beraber 
neşriyat ve münakaşa hürriyeti 
ile türkü ihtiyacını kör!etmiştir. 

Filvaki türküye doğrudan doji. 
ruya «musiki» diyemeyiz; fakat 
halk ruhuna varmak için türkü 
çok emniyetli ve ehemmiyetli bir 
yoldur; halk ruhunu bulmak da , 

l ran hükume
-tinden ilk 

talep 
lrandaki Alman ko
lonisinin kayıtsız 
şartsız teslimi Is. 
tenlyor. 

Londra 8 a. a. - Londra'da 
itimat edilir bir menbadan öğre· 
nildiğine göre lngiliz ve Sovyet 
kıtaları lran'a ırirdiklerindenberi 
burada bulunan Almanlardan hiç 
biri memleketi terketmeye muvaf 
fak olamamıştır. lhgiltere bükılme 
ti tarafından Tahrau'daki lngiliz 
elçisine gönderilen talimat yalnız 
lran'da bulunmakta olan Alman 
lara ait olmakla kalmayı ı Kudüs 
baş müftüsüne ve Irak isyanı bas. 
tırıldığı sıralarda lr an' a kaçan 
Iraklı asilere de şamildir. 

Nevyork a. a. - Tahranda 
bir Amerikan kaynagından veri
leı haberlere töre, lngiltere ve 
Sovyetler birliği, Alman koloni
sinin kayıtsız ve şartsız tesliınioi 

talep etmekted r. lrandaki Alman 
kolonisi. göz altına alınacaktır. 
lran kabinesi, /ngiliz Rus nota 
sını müzakere için bir toplantı 
yapmıştır. Başvekilin, bugün ve 

yahut yarın parlementoda beya
natta bulunması muhtemeldir. 

Tahran'ın işgali 
Londra 8 a. a. - lran'da 

müttefik kuvvetlerle beraber bu 

lunan Royter ajansının hususi mu. 
habiri bildiriyor: 

lngiliz ve Ruslarıq girmesile 
lranın mukadderatı •şatı yukarı 
taayyün etmiş bulunduğnndan 
Tahran halkı İşgal şartlarının tan 
zimini tevekkülle beklemekte, yal 
nız Al an kolonisi, i•tıkbai hak
kırıda bariz bir endişe göstermek 
le ve kolunınin buradaki milın•s 
silleri Rus kontrolundan ziyade 

lnıriliz kontrolü altına girebilme 

!eri için ellerinden geleni yapmak 
tadırlar. 

Alman elçisi, lngiliz - Rus 
ilerleyişi esnasında ,elçıliğe illice 
etmiş bulunan Almanların ekseri· 
sinden kurtulmuştur. Likin Tah 
ranın birkaç lc:ıJometre mesafede 
bulunı n elçilik. binasında tahmi ... 
nen dı.ha 800 Alman saklı bulu
nuyor. Bazı maJumata nazaran 
bu alınanlar gizlice silahlanm14 
siperler kazmış vesair müdafaa 
vasıt. larile tecbiz edilmiş bulun
maktadır. 

Bu arada Tahran'da normal 
hayat yeniden başlamıştır. 

Hil<Omet, dün bütün dükkan
ların açılmasını emretmiştir. Ve 
kili derecede ekmek ve buğday 
mevcuttur. 

Şehri terketmiş olanların çoğu 

dönmüştür. Sokaklarda gezen bal
kın arasından silahlı lran kuvvet 

!eri görülmektedir. Hiçbir husu

met emaresi yoktur. -
sanatla pek lüzumludur. Sanatın 

asıl ıeklini, batta «dehi» nın en 
dürüst tarifini o ruhta bulabiliriz. 
Maamafih bu, demek değildir ki 
halktan olan her şey güzeldir. 
Muhakkak olan cihet, halka temu 
etıniyen eserin büyük olmamasıdır. 

Rus muoikisinin beynelmilel 
şöhrttini, hususiyetini, harikuladeli

jiini yap•n oradaki musiki üst atla-

Alman tayyarelerinin 
dalgalar halinde t 

hUcumu altında 
ı....~~ -~--ı 

Sovyet ·-------
zayiatı 

ağırdır 
Rus ş im en düf er 
köprüleri ağır ha
sara uğratıldı 

Berlin, 8 [a. a.J - 6 eylülde 
şirk cephsinin orta kısmında Al
manlar bir nehri aşarak nehrin 
diğer sahilinde b 'r köprü başı kur
muşlardır. Bolşeviklarin şiddetli 
taaıruzlarına rağmen bu köprü 
başı müdafaa edilmiş ve diter bir 
köy zaptolunmuştur. Alman asket
leri Ruslardan yüzlerce esir ve bü
yük miktarda muhtelif silahlar al 
mışlardır. Bunların arasında 25 
top ve müteaddit ağır bomba 
ma"inesi vardır. 

Alman taggareleri Ruslara 
ağır zagiat verdiriyorlar 

Berlin: 8 [a. a.J - Ruo cep
hesinin şimal mıntakasında hare· 
kette bulunan Alman bava kuv
vetleri son günlerde taarruzlarını 
Ladoga gölünün cenubundaki düş 
man mevzilerine ve tecemmülerine 
tevcih etmişlir, Yüzlerce bomba 
tayyaresi ve ştukalar düşmanı 

mütemadi dalgalar halinde bomba
lamışlar ve gerek İnsanca, gerek 
malzemece pek büyük zayiata uğ
ratmışlardır. Bir Almaıı tayyaresi 
kaybolmuştur. 

Ct-phenin cenup kısmında Al
man hava kuvvetleri bilhassa düş
manın tecemmülerine ve Diny~per· 
le Azak denizi arasındaki mınt.ıka· 
da yürüyüş halinde bulunan düş· 
man kollarına taarruzlarda bulun· 
muştur. 

Cephenin merkez kısmmda 
Alman bava kuvvetleri 6 temmz· 
da düşmanın c · pheye ıriuen de 
miryollarinı pliin dahilinde ve bü· 
yük bır muvaffakiyetle tahribe 
devam eylemiştir. R.ytar birçok 
noktalarda ke .. ilmiş ve ista~yoolar 
yıkılmış veya haşara ugramıştır. 
5 nakliye treni tahrip edılmiştir. 
Evvelce de bildirildigi üzere bir 
cephane treni bir bombanın tam 
i•abetiyle havaya uçmuştur. Bun
lardan ba4ka pek çok eşya vaıro• 
nuna bombalar isabet etmiş ve 
müteaddıt şimendüfer köprüteri 
•iır hasara •ıj'ramıştır. 

Sovget tebliği 
Moskova 8 ( a. a. ) - Sov· 

yet tebliği: 

Bütün gün bütün cephe bo
yunca şiddetli muharebeler devam 
etmiştir. Rus tayyareleri düşman 
piyade tümenlerine,zırblı kıtalarına 
ve bava kuvvetlerine ağır darbe· 

rının, yaşadıkları köylü ve halk 

ta~akasın_d~n .iham alnıalnrı, halk 
naırm~lerını yalı.atayıp cıddi sanat 

piy~s~ne yüks~ltmiş bulunmalarıdır. 
Muııkı bebrenız ve irfan se . . 

vıyenız 

ne olursa olsun, türkü dinlerken 
az çok mütehassis olmıya mahk6m 
sun~zdur. Zira türküler halkın e~ 
aamımi aesidir ve halkın • de 
b"t" b sesı u un eşeriyetiu sesidir. 

- Taa'da• -

Al manyaya 
hava hücumu 

Alman sun'i kau
çuk fabrika&lnda 
bUyUk yangınlar 
çıkarıldı 

Londra: 8 (a.a) - lngiliz ha
va nazareti istihbarat şubesi, ev· 
volici gece Almanyada Ren bav. 
zasına yapılan hava taarruzu 
hakkında şu tafsilatı vermektedir: 

Ruhrun tam şimalinde sun'i 
Kauçuk fabrikası bulunmaktadır. 
Almanya, Hulz de bir bu fabrika 
sayesinde ordusunu ve tayyare· 
lerini ablukanın tesirinden kur
tarmak emelindedir. Bir pilot bu 
mıntaka üzerinde bir buçuk saat 
dolaşrnış ve nihayet kauçuk fab
rikasını bulunduğuna kanaat 
getirmiştir. Attığı bombaların 

binalar arasında patladığını ve 
yangınlar cıklığını ırörmüştür. 
Tayyare dafi ateşi şiddetli olmuş 
ve gece avcıları da gözükmüştür. 
Bir dombardıman tayyaremiz bir 
Alman avcısile muharebeye tutuş
muş ve Alman avcısı yere düş 
müştür. Alman tayyaresinin tah· 
rip edilmiş olması muhtemeldir. 

Fabrika şiddetli bir bombar
dımana tutulmuş. h•defin tam 
ortasına ve depolara müteaddit 
tam isab•tle• elde edilmişıir. 
Yangınlar çıkmış ve kalın siyah 
duman sütunları yükselmışhr. 

ler indirmiştir. 23 Alman tayya · 
si düşürülmüştür. 11 Sovyet tay
yaresi kay ptir. 

9 bin Rus askeri esir 
alındı 

Berlin 8 (. a) - Askeri bir 
kaynaktan b·ldiriliyor: 

Finlindiya cephe•inde yeni ve 
ehemmiyetli muv.tıffakiyetler kayde 
d imişti,.. Bir k'llordu mıotaka•unda 
Bolşevik esirlerinin adedi -Vüpuri 

cephesind•n getirilenler dahil ol
dugu halde 9 bini bulmuştur. 

Leni•gradın zaptı büyük 
zayiata malolacak 

Londra 8 ( a.a ) - « Anna 
list » atkeri vaziyet hakkında şöy · 
le yazıyor: 

« Geçen haftanın son günle
rindenberi• Leningrat mubarelıesi 
fasılasız devam etmektedir Neti · 

ce kati olarak taayyün etmemiş 
tir. Ru•lar Leningradın ehernmiye· 
tini iurak ettikleri içindir ki, mü
dafaa.sı için bu kadar gayret gös
teriyorlar. Almanların Leningrad 
etrafında karşılaşt.kları müdafaa 
müthiştir. Filhakika Leningradın 
etrafında ciddi bir tarzda tehdit 
edılebıleceği yegane istikamet ce
nubi garbi istikametidir. Bu mınta 
k.a i_s~ mütemerkiz üç istihkam 
zıncırıle çevrilmiş bulunmaktadır. 

Bu müstahk~m hatlar dünya
nın en mükemmel hatlarından bi
ri olarak telakki edılmektedir. 

Almanlar bu üç milyon nüfuz 
lu ,ehrin civarına gelseler bile 

müıkilit asıl o zaman başlıyacak
tır. Ve 4 yüz metre kadar geniş. 
likte olan Neva nehri de bu mm· 

takayı himaye eylemektedir. Rus
lar ev ev burasını müdafaaya azm 
etmişlerdir. Buna yakında gelecek 
kış mevsimini de ilive edersek 
Leningradın zaptı ne müthiş bir 
'ey, bir teşebbüs olduğu ve en 
büyük zayiata malolacağı anlaşı· 
lır.» 

Bundan başka, Türkiye, bitaraf 

kaldığı bu harpte herhangi tarafın 
zaferi veya hezimeti ile meşgul 
de(ildir, ve meşgul görünemez. 
Bun1.1n sebepleri mahlmdur : Sov. 
yet Rusya ile eski bir dostluğumuz 
var. Bu dostluk, son zamanlarda 
karşılıklı bir ademi tecavüz b~ya_n
namesile tasrih ve takviye edıldı. 
Diğer taraftan, Sovyet Ru!ya, ne 
Boğazlarda, ne Türkiyenio her_ han 
gi bir toprağında ırözü olma<iıgını 
bir kaç defa en resmi şekillerde 
bize bildirdi. Almanya ile de, ha

diselerin hakikatine müstenit, sa· 
mimi ve sürekli olduğuna inandı

jiımız bir dostluk muahedesi imza
ladık. Bo ıartlar içinde, bu iki 
devlet barp halinde iken, Sovyet 
Rusyının zaferi Türkiye için daha 

1 
Doktor 

'--.----ı Bir deri bir kemik insan! 
iyidir, yahut Almanyanın galebesi BiR KEMiK hastalığı, kafa tası içinde yarım 

b f d "b" f"kl 1 • aa y A Z A N «Zayıf insan» sözün· . d h'l da ı az ena ır gı ı ı r erın • - aram bir şey tutan bır a ı i ifraz bezesinde 
d '- · t" · den mubtelıf insan tipi • zeteler e müoa .. ıasını, sıyase ımı- eksik çalışmadan ileri ırelen bir nevi korkunç 

ze hiç uygun bulmayız. Dr • Kemal anlaşılır. Bu yazıda bah-
d · zayıtlıktır. Esasın öyle bir harp için eyız C e n a p sedilecek zayıflık bu tip-

ki banai tarafın ne şekilde ıralip Hipozif bezeıi niçin eksik çalışır? Bunu 
• !erden başka bir şeydir. T h·ı· L"l · B veya maö-lOp olacağını şu zafer ve- . . Ü modern ıp a a "ı mıyor. azan da o beze-

• Her ins 1n uzun bir tekamül tarihının u - k 
Ya bu maö-lubiyetten nasıl bir sulh 1 de bir ur çı ar. 

• munesidir. filhakika, ferdin bünyesi, yapı ışı, 
Çı kacaö-ını, sulhun dünyaya ne şe- . Bu iş ba~layınca insan, ekseriya kedınlar, 

" uzak yakın cedlerden, anadan babadan mıraı 
kil verrceö-ini kestirmeye imkan d durup dururken erimiye başlarlar. Biliyorum ki, 

• gelen saglık kıymetine, muhit şartlarına, gı a- 1 
Yoktur. Vakıa her iki tar ita ken- h f yazımın burasını okuyan ve Ş ŞMANLIKDER-ya insanın ır•çirdıği hastalıklara tabidir. er er-
dilerine aöre bazı amumi ve müp- b k DiNE düşrnüş olan bazı insanlar. « Ne olurdu, • din geldiği kaynak, şahsi bayatını ber a ı;n-
bem sulh prensipleri ilan ettiler . dan tarzı, 0 fardin ruhi ve maddi varlığına 0 şu, benim hipozıf bezem de bir parça az ça-
Fakat, bunlara şimdiden müsbet kadar mühim tesirler icra eder ki, mübalağa lışsaydı » diyecektir! Ve, yine bir an için dü-
bir mahiyet istikhal için nmeli bir etmeden diyebeliriz, in;anın bünyevi tarihini şünecektir, « Acaba şu bezemi biraz teobel 
kıymet vermeye imkan varmıdır? tam surette balletmete kalkışmak, feza ve yapmanın yolu yokmuJur? ,. Kolay olsaydı, 
Müstakbel sulhu, •bugünden ilan mekanın yapılışını haltetmeğe çalışmak kadar hiç ıabırsızlanmadan söylemek uıümkün ola-
edilen bir kaç maddelik nazari şart güç bir diivi olurdu. Onuo içindir ki, tek bir bilirdil .. - .. 
lar değil, harbin bitiş şekli tayin hastalık muhtelif ferdlerde kususiyetler göste- Bir deri, 'ir kemik hastalıjiıoa uğ•ayan 
edecektir. !ki senelik harpte şahidi rir. insan ba-1lar günden güne erimjyel Verem mi, 
olduıi'umuz aklasığmaz siyasi d•ği- Ve. bugun ilmi bakımdan « FERDiN FlZ· kanser mi, 4eker illetimi var? Hayır, hunların 
şiKlikler, istikbali buırünün manza· YOLOJISI » olduğu kadar « FERDiN KJY. hiç biri yok. Bu hali ırarünce merak başlar, 
rasına bakarak ölçmemek için kili · METI » denilen lıir de mesele vardır, in•an yiyecekten kuilir, be cl. aıyıflıtı Jiltlr 
delıldir - aa,ı. bir ""7t:2:°'~~;;...:;..M-..;....;;-~t;.ı-iıi.ı.t;olu:.:;;;.,.;B;.;;;IR..._.D_F.Rl,..,p..Rll]ılt~~· ,.P.7'7~._ .... _. .... C'""' 

lir. 

, 
Hekim bekim dolaş•lır, ak ciğerin köşe· 

sinde !ıÖnmüı bir yanarda2' gibi kapanmış ~5· 
ki bir leken mini çıkarılır, şimdaler modası 
olan ve ne fayduı olduiunu da daha bilme- . 
diğimiz kireç şırınğaları vurulur, bir yaz Ada, J 
ödekinde Yakacık... Fakat bizim BiR DERi 
BiR KEMiK iNSAN bütün ihtimamlara rağ'. 
men kilo almaz, ve durmadan erir. 

Hastalık ekseriya yetişken genç kızlarda 
başlar. 

Hasta, çok hioli, hiıterik ve düşüncelidir. 
Baıan da sara gibi nöbetler yapar. Tıp dilin
de SIMMOND hastalıiı denilen ağır şekilller 
alabilir. 

Hastalığın sebebi olan hipoliz bezlerini 
çok çalıştırmak için bazı tedavi usulleri bu
lunmu~tur. Meseli hastal8'a böbrek üstünde 
yatan başka bir bezeyi yedi;meıc, şimdiye ka· 
dar yalnız Amerik.ada yapılmış olan hipozif 
bezui aşm yapmak, hava tebdili, yü•ae• dağ 
bavaaı, ve bilbaua ruhi tedavi ile ba ıı.aıa. 
..... i.rl lııir ...... ,.,. 

Denizlerde Alma· 
ve Amerika nya 

(Baştarafı ikincide) 
Amerika devlet adamları, Al· 

manya'nın Zdfer kazanmasına yer 
vermiyeceklerini açıktan söylüyor
lar. Bınaenaleyh iki devlet arasın· 
daki münasebetler normal olmak· 
tan çok uzaktır. 

Amerika'nın Almanya'ya karşı 
takip ettiği bu ihtiraz politikaıı 

biraz da bazı Amerikalıların vazi· 
yetinden ileri gelmektedir. infiratçı 
adı verilen bu zümre, Amerika'rı1n 
1914 harbine iştirakinden doğan 

neticeleri hatırlayarak her ne ba
hasına olursa olsun, bu harbe ka· 
rışılmam mnda ısrar etmektedirler. 
Bunların iddialarıoa göre, Avrnpa 
işleri Amerika'nın aliiı<adar olac~
ğı meseleler değildir. Esasen ala· 
kadar olmakla da bu işler düzel
mez. Binaenaleyh Amerika yaloız 

kendi emoiy.,ti ve kendi menfa~!· 
leriyle alakadar olarak Avrupayı 

ve Avrupalıları kendi hallerine 
bırakmalıdır. 

imdi Avrupaya karşı talr.ip e• 
dilecek polıti•a üzerınde ınfıratçı 
Amerikalılarla iolıraçtı olmıyan A
merıi<alılar arasında böyle derin 
bir inlılak olduğuna göre, Greer 
torpido muhribıne karşı yapıları 

taarrrızun nasıl birtesir husule getıre· 
yeği tahmin edilebilır. Esasen Gre
er hadisesinin en ebemmıyetli nok· 
tası da budur. lufıratçı olmıyan 
Amerıkalılar , Almanya'oın artık 
Aınerikaya meydan ow.umaya bıtş· 

ladığını ve Am .. ika ile harbe lu· 
tuş,nak için bahane aramak.ta ol· 
doğunu iddia etmektedirler Bun· 
lar, şımdıye kadar Alcnany ... 'nın 
Amerika harp ve ticaret gemılerİ· 
ne karşı ihtıyatla ' hareket eıtıg ni 
bahrlatarak, bunun, Alman p ..1hti• 
kasında b 1r dei ışı kliğe deıitet et• 
tığ'ıni söylemeKtecıirler. 

D•ger taraftan infiralçılar. bun
da Amerik.yı hube sürüklemek 
isti yenler tarafındau aranan bir ba
hı:tne sez..oeK tedırler, 

HılJıseye karş• A'Derika bükü· 
metinın ald .ğı vaıiyc:t bunun bır 
harp vesıle~İ olmak şôyle dursun, 
hdt ti res ı ui protc~toya bıle m~vzu 

l•ş<ıl etmıyecegini anlatmakıadır-
1.ıtr. ,. .... kat bÖyte mülıfcrıt bır hi· 
dısenin. Amerikayı harekete ı-etir· 
meme~ı, bunun tekerrü.run' karp 
da Amorikahların lai<ayt kalacak· 
larını m&naı1ın1 t azammun etm~z. 

Amerika. 1914 harbınde de deuiz
Jerde bır veya ıkı Amerika 2'emi· 
sıno yapılan taarruz yüzUode.ı gir· 
mış degııdı. T ı:tarruzlor tı::kerrur 

ettikçe, ht'yecan arttıkçl\ da o za· 
man11ı.1 ıntırdtçılarıa Vııt.ı.ıy~tıeri za
yıfladı. N.b.yet elkirıuıoumıye A· 
merika htiıı;.Qmetını hareketd: geç
mek için tazyik etmege ba~l•dı Ve 
ancak bıitün Amerık• el.arı h•rbe 
gırnıek noK.tası iJı.erınde olgunlaş· 
tıktan suuradır kı hükQmer At• 
manyaya karşı harbe girmiştir. Bu 
Greer h.idi:.csı de Amerıka efkirı· 
nın bu noktadaki ıılgunlaşmasına 
olan yardımı bakımından ehommi
yetlidır. 

Ruzveltln annesi öldü 
NevyorK, a.a. - Amerika .t:Str• 

Jeşik devletlerı rcısi Ruzveıt'in an
ne•İ, dün saat 16.15 te Tyde-Park 
ta vefat etmtıjhr. 

Reisicumhur Ruzvelt ve reli. 
kası, cuıoartesıyi pazara bağlayan 
geceyi, reısicumhurun ann'"sinin 
yatagı başında geçırmişler ve son 
nefesıni verirken yanında bulun
muşlardır. M Ruzveltın anoesı, öl· 
meden evvel ı'.l saat hiç keodisini 
bitmemiştir. 

Aile doktoru, hastalığa, bil
hassa yaşlılıktan mutevetlit kan 
deveranıhda hiı.d atalet olarak 
teşhis koymuştur. 

Nevyork 8 a.a. - M. Ruzve
ltiu annesi Bn. Sarab Ruzvelt, 1854 
te Nevyork eyaletinde Algooac'ta 
doğ•ouş, çocukluğunu babasının 

bulnndugu Hong1<0og' da geçirmış· 
tir. 

1880 de Amerikaya döndüğü 
zaman, uzak.tan hısımı olan reısi
cumhur Theodore RuzveJt'ın kuze ... 
ni James Ruzvelt ile evlenmiştır. 

James Ruzvelt, bugunkıi Roi• 
sicumhur Franking Ruzvelt, 18 
yaşında iken, ı9u0 senesınde öl
müş ve o zamandanberi Mm. Sa
rah Ruzvelt, büı ün seviisini. ha ... 
yatını ve yükSelışinı büyük bir ıru· 
rurla takip ettııri oğıuna vermış• 
tır. 

Bn. Ruzvelt, yaşlılığına rağ
men, fevkalade faal bir kadındr. 

Birçok bayır müesseselerine riya· 
set eder ve birçok merasımo ışti
rak eylerdi. 

l'l_' A .l-i: V 1='1f 
9 Eglul 1941 

SAL 1 
YlLı 194 t • Ay ,9 Giiaı 2S2 HıPr 
~ami JSS7 Aju•to• 
"fiC"J'İ 1'60 • Şaban 

127 
27 
17 
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ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇA KiCi EFE romanını tefrika ederek binlerce okuya.cuyu gazetesine 
çekt191 malQmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu, 
sunda sayın okuyucu ve mUşterilerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan tifahi mUracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatıa isimlerini yaz• 
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımı~ da adresimize (100) 
kuru, göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsıye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

Ha!~~ah~I!~!~~~ iı~~~}d~~!eş~te~~d~~!ÜB~n~~~~! 1 : \ . ~ ~ . J . 

için ( 120 ) lira ücretle bir memur alınacaktır. Taliplerin 
sanat mektebi mezunu, Nafika vekaleti ehlivetnamesini haiz 
ve hizmeti askeriyesini ifa eylemiş bulunmaları şarttır. 

Müracaatlar en geç 25 Eylül tarihine kadar idareye tah· 
tiren ve şifahen yapılacak. Vesikalar bu taleblere rabtedile-
cektir. 6-7-9 1214 --

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1 -15 

Vakıflar müdürlüğüneen : 

!\SR) S)NltJJAr.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 

Suvara 
9,15 

Jeanette Macdonald-Nelson Eddiy 
Şahane bir aşk • ruhneunz musiki ue güzellik 

şaheserinde gine buluştufal' 

IAgDoğark~ 
lıaveten : Renkli Miki Mavus 

Ramazanoğlu Vakfından hükümet caddesinde 281 numa
ralı eczahanenin ( 181 ) lira ( 82) kuruşla tamiratı 76-8 941 
gününden itıbaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuş
tur. İhalesi 15·9 941 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

=~~~~:::;.::~~~·:ı:~;:'."''1' b"'"" 1v1~·"" M•"'~1 waraş askerlik Salın Alma komisyonundan: 
Daima güzel filmle programını sü$legen 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Yine güzel bir Film takdim eder 
Zaferine son... AıtmeHne hudut olmı}an... lbtişamiyle başları 

döndüren ... Heıecaniyle kalpleri durduran senenin en büyük Filmi 

1 ATLAS EKSPRESİ 1 
Türkçe 1 1 Sözlü 

Düryamn en büyük Recisörü CfC/i B. DE MlLLE, 
nin harikalar yaratan dehası... Amerikanın en büyük 
Artistleri ..• 

.... Barbara Steawyck ""' 
Joel Mg Crea Akim Tamiroff'un 

Kudretleri... Film şir~et;nin en zongini olan PARAMONT'un sayı 
.,. milyonları bu şaheserde topl•ndı. 

Filme ilaueten Çocuk Sanatoryomu 

Miktarı Muhammen bedeli 
Cinsi Çift Lr. kr. 

7500 60.000 00 

ilk teminatı 
Lr. 

4500 00 
Yemeni 7500 30.000 00 2250 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 7500 çift fotin 
ve yemeni 26-8-941 den 26-9-941 tarihine kadar pa· 
zarlık la ihalesi vapılacaktır. 

2- isteklilerin heıgün Maraş askerlik şubesinde Satın 
alma komisyonuna müracaa- ları ilin olun~r. 

4.9.13-17 1207 

Doğum ve Kadın hastahkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında 8. Müslim 

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

9 EylOI 1941 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan meada her gün saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarlı 
caddesinde Asri Sinema kar,ısında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

i B A 
1 B A - 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

1 B A - 2 - Madeni eşyayı parlatır 

1 B A - 3 - Tahta kurularını derhal öl
dürür. 

Tarifi şişeler Üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

1 -
ı iLAN 

Adana askerlik daire
si satınalma komis
yonundan : 

1- 10 Ton sade yağı 
kapalı zarf usulile 8/9 /~41 

Adana Asliye 2. nci 
Hukuk mahkemesin

den: 
Adanad'l Hankurbu mahalle· 
sinden Mu.tafaza kızı M ün ev· , 
ver Burakoğullarının Adana-

1
· 

da Ganisaf zade mahallesin- ı 
de Kanlı fabrika yanında 
mukim iken halen yeri Meç
hul Abdullah oğlu makinist 
Cebbar aleyhine açtığı bo
şanma davasının cari duruş
masında müddeaaleyhe ili· 
qen davetiye teliğ edıldiği 
halde gelmediğinden ilanen 
giyap kararı tebliğine ve du
ruşmanın 13/ 10/941 pazartesi 1 
saat 9a talikine karar verildi
ğinden müddeaaleyh Cebbarın 
o gün ve saatte mahkemeye ı 
gelmesi veya bır vekil gön
dermesi lüzumu aksi takdirde 
gıyabında muhakemeye de
vam edileceği ve bir daha 
mahkemeye kabul edilmiye· 
ceği ilan olunur. 

1217 

Adana Ziraat mekte
bi Müdürlüğünden 

Mektebimize musabaka ile 
katip ve daktilo alınacaktır. 
İmtihan 20/9/941 cumartesi 
günü saat 10 da yapılacak
tır. Şartları öğrenmek istiyen · 
ler en geç eyliilun 18 zine 
kadar her gün saat 9 - 17 

\ 

arasında mektep müdürlüğü-
ne müracaatları. 

pazartesi günü saat 11/30 da 
ihalesi yapılacaktır. 

2- Toplu tutarı 16.000 
lira ilk te'minatı 1200 liradır. 

3- istekliler muayyen 
gün ve saatten bir saat ev
veline kadar teklif zarflarını 
Adana satın alma komisyonun
ad bulundurmaları ilan olunur. 

23/2/629/8/4/9 1174 --
Müsabaka ile me· 

mur alınacak 
Türkiye ış bankası 
anonim şirketinden: 
Bankamızın muhtelif şuhe· 

!erinde çalıştırılmak ve 3659 
sayılı kanun hükümleri daire
sinde maaş verilmek üzere 
aşagıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile: memur alına

caktır. 
1- Müsabaka imtihanla· 

rı 15 eylü 1941 pazartesi 
günü Ankara, ıstanbul, İzmir, 
Samsun ve Adanada yapıla
caktır. 

2-ımtihana girebilmek için: 

A) Laakal orta mektep 
mezunu olmak 

B) 18 yaşından aşağı ve 
30 yaşından yukarı bulun
mamak 
C ) Askerliğini yapmış olmak 

( Askerlığini henüz yap· 

mamış olanlar muvakkat 
memur alınacaktır. 

3 İmtihanda muvaffak 
olanlar arasında ecnebi lisanı 
bilenler tercih olunur. 

4- Taliplerin an geç 13 
Eylül 1941 cumartesi gününe 
kadar yukarıda yazılı şube
lerımiz müdürlüklerine vesa· 
ikleriyle birlikte müracaatta 
bulunmaları ilin olunur. 

2-4-6-8 1190 

1201 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rifat YA VEROCLU 
SHıldığı yer ı ( BUGON J 

Matbaa11- Adana 
=..:~~ =~--========~--------~12~1~8----.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;::;::;:;:~-;;, 

~IA\ llBA\A\~11 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çahşır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

Fiyatı ar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır • Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

/şlerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ue Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

!! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. ~ 
kısın lnda

• ~esmı ve tıcarı defi.erle~. faturalar, Tabı kısmınr1a. ilanları,kartvizitler,k•ğ'ıt ve zarf başlıkları,her 
. . . I n güzel düğün ve nişdn davetiyelerı, el 

ı ticaret makbuz ve fışlerı hazırlanır. U 1 boyda mecmua,broşür basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : 13 U ,G lU N - Adana 


