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Anlaua, 6 ( a.a.J - Camhuriget 
bayramı münasebetile Cumhurreisi 
ismet lnönü ile Çin Devlet Reisi 
Lin - Sen arasında tebrik ve teşek· 
kür telgraf lan teati oıunmuştur. 

··iTürkBasın K 
Çalışmalarını 

ngresl 
Bitirdi 

Alman askerleri uçsuz bu· 
caksız steplerd,, il,.r/e· ken 

Boltevlk ihtilalinin 
yd dönUmU olan 

bu g Un --------- _______ __, 

Almanya 
yeni bir 
darbe 
vuracak 

Stalin: "tehlike 
ciddi dir ! ,, dedi 
Stallne göre harbin 4 
aylak bUlnçosu: 
Ruslar 1,725.000, Al· 
manlar 4,5 milyon in· 
san kaybettiler 

1 Radyo gazetesi 

Ros • Alman harbi hakkında 
bogün gelen haberler, Kırım müs 
tcsna olmı:ık üzere, &,teki bölge 
lerdeki harelritın yavaşlad•f'mı 

anlatıyor. Alman kaynakları, Kırı

mın haricinde diğer harekattan az 
bahsediyorlar. Bu sükOt, Almanla
rın yeniden büyük ölçüde taarruz 
için hazır }anmakta oldulc.ları kana 
atini uyandırmıştır. Askeri mahfil 
lere göre, geçen ay başlıyap bü 
yük hamlenin beklenen neticeyi 
doğurmadıiını gören Almanlar, 
bu hamlenin devamı imiş gibi yeni 
bir darbeye bazırJanmaktadırlar. 

Bu yeni taarruzun hedefi yal 
nız Moskovayı işgal değil, Rus 
ordularını da imha etmektir. Bir 
rivayete göre, bu darbe için de 
7 Sonteşrin ( yani bugün ) seçil· 
miştir. 

7 Sonteşrin, malam olduğu 
üzere, Bolşevık ihtilalinin 24 üncü 
yıl Jöuümüdür. Bo günkü rejim, 
idareyi 7 Sonteşrin 1917 de ele 
almıştır. 

Moskovada çıkan Pravda ga· 
zetesi, bu vesile ile neşrettiği ma 
kalede, Sovyetlerin bu sene bu 
bayramlarını feci şartlar içinde 
kutladıgını yazdık tan sonra, Al. 
man hüıyasının hiç bir zaman ger 
çek.leşmiyecegini, Sovyetlerin bu 
harbe Almanların kati mağlQbive· 

tine kadar devam edeceklerini 
ilave eylemektedir. 

Stalinin nutku 

Stalin de, Sovyetler inkilabı
nın 24 üncü yıl dönümü 

münasebetile, bugün ( dün ) Mos. 
kovada yapı laıı top 1 a ot ı da 
bir nutuk söylemiştir. Bu nutuk 
Türltiye saatile 18,25 de başlamış, 
19,10 da bitmiştir. Notkun bir 
parçası şöyledir: 

« - Yoldaşları büyük ihtiJl. 
lin Qıerinden 24 sene geçti. Bu 
müddet zarfında Sovyet Rusya 
muazzam eserler vücude getirmiş· 
tir. Bunu dost ve düşman herkes 
itiraf eder. 

24 Üncü ııenemiz bizim harp 
yılımız olmuştur ve olmaktadır. 
Sulh devri artık bitmiştir. Alman 

Basın birliği ve. basın ka~~nlarında Yapılması istenen değişiklik--ı 
lere ve ilavelere aıt temennıler hakkındaki oıogram ve nizamname 

encümeni tarafından tanzim _;dilen rap~rlar kabul edildi 

Ankara 6 ( a. a ) - Basın bir ığı birinci umu
mi lı.ongnsi bugün kongre başkanı Hacım Reşıt 
Tankut ve birinci başkan vekili matbuat umum mü 
dürü Sclurı Sarper'in başkanlıklarında birıbirini mü 
teakip yaptığı top lantılardan sonra meHisine niha
yet vermiştir. 

t~min için alın ası lazımgelen tedbirlerle, basın 
bırJ --. ıgı ve basın A(nnunlarmda yapılması istenen de. 
gışı"liklere ve J velere ait tcmennıler hakkındaki 
prograın ve nı:ı: coaame encümeni tarafından tanzim 
edılen raporlar kabul edilmiştır. 

Kongre, niztımnasine dahil meaelelrin müznkere
si~i bitir<ifkten sonra, birlik u oom ı merkez heyeti Bu toplantıl.ara başlanırken, basın kongresinin 

tazim telrraflarına karşı Meclia reisi, Başvekil, 
Mareşal Fevzi Çakmak, Parti genel sekreteri tara• 
f odan göderilen karşılık teşekkür telgraflarile lı
tanbul üniversitesi rektörü Cemil Bılsel tarafından 
kongreye başarılar dileyen teJgrafı okunmuş ve al
kışlarla karşılanmıştır. 

reıs ve l .. · l • • . aza arını ve mura 11. ıp erı seçmıştır. 

Seçiınden sonra konğre başkanı Hasan Reşit 
Tangut, 4 gün devam eden devamlı çalışmalariyle 
kon"'ren 'ı b d - . l . h . . . • n aşnr ıgı ış erıo e emmıyetıne ışaret 

Kongre mesleki bakımdan basın mensuplarının 
karşıhıdı vazife taahhüUerile bunların tertıplerini 

ed~~ek bunların hem mcmle~etin, hem de mesleğin 
nef ı~e hayırlı olacağından emin oldugu u söylemiş 
v_e ~ureltli alkışlar arasında Türk Basın bidii'i bi
rıncı uınuıni kor.}rresinin mesııisine s:>n vermiştir. 

Vazifelerini bitirdikten sonra uuuua 
kalkmış Alman aıcke,./eri 

MiLLi ŞEF 
Basın BirHAi kong

resine iltifatta bu 

lundular 

Türk Basın Birliği birinci 
umumi kongresi reisi Hasan Re . 
şit Tankut, kongrenirı birinci top 
lantısında oy birlıği ile aldığı ka 
rarı yerine getirerek Cumhurreisi 
Milli Şef ismet lııönü'ye çektiği 
telgrafta Mılıi Şefimiz aşağıdaki 
cevabı vermişlerdir: 

H. Reşit Tankut 
Basın Birliği Kongre Reisi 

ANKARA 

Buıo kongresinin temiz doy 
1 K'ularına çok teş~kkür ederim. 

Türk Basınının hepiınizi ilgileodi 
ren ince meselelerini kararlara 
baj-lamak için sayın üyelere ba 
şarılar dilerim. 

ismet Inönü 

----------------------------! 
JAPONYA 

Amerika ile an
laşmak istiyor 
Tokyo 6 (a.a) - Eski Berlin 

büyük elçisi Kurusu'nun Vaşingto
n& tayin edilmesi Japon hükümeti· 

nin Amerika ile bir anlaşma arzu· 

sunda bulunacağı fikrini vermiştir. 
Konoye'nin 29 Ağustos mesajm· 

dan beri ilk defa olarak Japon -

Amerikan görüşmelerindeki esrar 
perdesi dağılmağa başlamıştır. 

Nevyork 6 (a. a.) - Vaşiag· 
ton.dan alınan haberlere göre, Bir· 

leşik devletlere K'eçmelc ü~ere yola 
çıkmış olan hususi Japon mü01eHili 
Kurusu, Japon - Amerikan mese
lelerinin sulh yoliyle halli için İm· 
paratorun tasvip ettiği bir formü
lü hamil bulunmaktadır. 

Fransız ticaret 

filosunun kaybı 
Mütarekedenberi, ln
gilizler 400 bin toni
latoluk Fransız oapa· 
ranu müsadere oe tah· 

rip ettiler 

Vişi : 6 (a.a)- Fransa 'icaret 
filosu, Fransız - Alman mütare 

sindenberi 800 bin tonilatoluk 

K'em i kaybetmiştır. lngiliz harp 

gemileri topyekQn 140 bin tonila· 

toluk F ranaız vapurunu toıpille

m:şle.r, bo:nbardıman etoı ıler veya 

kendi ken:filerini batırmak zorunda 
bırakmışlardır. 

TopyekQn 400 bin tonilatoluk 
105 Fransız gemisi de logilizler 

tarafından mü~adere edllmişt•r. 

Hint deni:ı:inde yakalaLan fran· 

sız kafıle•İ hakkında öğreoildiğ'İne 
948 ıöre, bu gemilerde bulunan 

yolcu, toplama kamplarıoda 
altına alınmıştır. 

göz 

Lıt..,lnof Vatlngton• 
elçl tayin oıundll 

Vaşington, 6 (a.a.) _ Royter: 
Litvinof'un, Sovyetler birliginio 

Vaşington büyük elçilii'ine tayin 

edilmiş olduio bildirilmektedir. 

Atlantik'te A
merikanın 

• • 
vazıyetı 

Bahriye nazır1 "verilen 
emirler değı,tlrilmedt., 

d i yor 

Vaşington 6 (a.a} - Gazete

ciler toplantısında, Amerikan ge. 

milerinin torpillenişinin Atlantik 

vaziyetini herhangi bir suretle de· 
ğiştirip değiştirmediği hakkında 
sorulan bir suale, bahriye nazırı 

albay Knolcs şu cevabı vermiştir: 

Rus cephesindeki 
Askeri inkişaf 

Türkiye 
• • 
ıçın 

tehlike 
im iş 

Bir İngiliz gaze
tisinin yazısını 

Almanlar nasıl 1 
karşıladılar? 

Bertin 6 C a. a.} - D. N. B: 
ajanıı bildiriyor: 

l.ondrada çıkan Taymi. il• 
zete•İ Ru• cephe•indeki aakerı 

badıaelerin iokişafının Türkiye 
için bir tehlike olduğou yaıı. 
yor. 

Taymisin, vaziyeti böyle gös 
termek te~ebbüsüne Ber lın aı• 
yasi mahfiUerınde ciddi nazarla 
balı.ılmamaktadır. Hasusile ki 
mesul Türk siyasetçıleri bu te
şebb.~~l~rin arkasında neJer ğiz 
lendıgını ve lngilız Rus fıttifakın 
~a ne gibi menfaatıar bulundu· 
gunu uzun zamandanb.,rı her 
halde anlamış Olacaklardır. 

Berlın. Tıirıtiye cümhurreisi 
ismet lnönünün cümbıırıy"t bat 
ramı munası::betııe memleketıo 

siyaseti hakkında söyJedığı nu
tuk.ta tespıt ettiği açık hedefte 
bu mÜt41eanın bir mueyyıdesini 
görmek.tedır. 

lıımet lnönünün, Türkiye ile 
büyük devleder araaınd.ıki mü 
nasebetlere dair yaptığı müşa· 
bedeler, dün Almaoh 

arıcıye ne 
zaretınde beyan oıu d . _ _ n uguna go 
re, alua İle ve Al T 

IDlln - urır. 
munuebct1erı haı.. '"ı d k -. ... ... n a ı ı.o.ıte 

rı de hüs • b 
k 

u, ı ır mem ıuniyetle 
aydecıılaıi~tır. 

Türk.İye Cuaıhurreisioin not 
İtunu Alman basınının belirtmiş 
olması iki memleket arasındaki 
dostlok münasebetlerinin nasıl 
gözönünde tutulduiunu gösterir 
Hu do:ıtça anlayış havası, Bal 
kan seferının başında Türk -
Atman mesajlarının taatisi anın · 
da da tezahür etmiştir. 

Bu hava 18 Hazıran tarihli 
Türk • Alman dostluk muahede. 
siyle teyid olunmuş tur, işte bu 
dostluk muahedesi de iki meın· 
leket arasında tam bir itiınada 
dayanan iş birliii duyıuııiyle 
akdolunan ticaret ve iktisat an· 
laşmasına esas olmuştıır. 

Bu havayı . baltalamak için 
İngiliz propagandasının yaptıgı 
bu yeni taşebbüs dolayısiyle Al· 
man Hariciye nezaretinde Tür· 
kiye Cumhurreisinin realist siya 
set busus.ındaki açık anlayışı 
üzerine dikkat çekilmekte ve 
Türkiyenin hangi taraftan tehdit 
edilebileceği süaline bizzat Türk 
tarihinin cevap vereceği müta 
liaınnda bulunulmaktadır, 

B;, Amariknn harp g,.m;si denize indirilirken 

Denlzlerde 

Almanya 
Amerika 

harp 
halinde 
Amerikalılar, Al
man denizaltıları 
nın batırıldığını 
gizlemiyorlar 

Toronto, 6 (a. a) - Kanada 
Bahriye Nazırı, Alınan denizaltıla

rının, «Terre - Neuve açıklarıı..
da kıyıdan ıörünecek derecede 

yakınlarda» faaliyette bulunduk.la 
rını bildirmiştir, 

* * * 
Oakville 6 (a. a ) - Kanada 1 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 6 (a.a.) - İcra Vekil· 

leri h"'Y"'ti bugiin saat 15 te Ba,

vekil Dok~or Refik Sa\o'damıo baı· 
kanlığ-ında haftalık mutat toplantı

sını yapmıştır. 

Bahriye Nazırı M. Mac D..>nald , 

Terre Neuve'üa şimal uca açıkla

rında iki Alman denizaltmna hü 
cum edıtdiiini ve bunların biriI.in 

muhtemel olarak batmış r>lduğunu 
bilJirmiştiri 

Ankara Radyo gazetesi - AJ. 

mad denizaltı gemilerinin batml

makta olduğu Amerikan resmi mah 
fıllerince gi:ı.lenmemektedir. 

Ancak bunların miktan ifıa 

edilmemiştir. Amerika bahriye na

zırı Albay Knoks bonon bir sır ol 
duğuoo söylemıttir. Denizlerde Al 
manya i~e Amerika arasında harp 
başlamış demektir. 

IFIKRAI 

Kendimizden 
Beklediklerimiz 

YAZAN: BiZ 
jhtiklrla milcadele, bir davadır, Dııvanın taraflarından biri, muhte· 

kiri haber veren; diğeri muhtekirdir. Davayı mıllet namına Cum
huriyet müddeiumumisi mahkemeye sevkeder. Adalet te kılıcı elıode, 

mahke!lle salonunda muhtekiri cezalandırmak için ıece K"Ündüz bekle
meldedir· 

Muhtekir nedirl varlığından bütün dünyayı şikayet ettiren şey, sal 
ğın bir hastalıktır; hastalıkia ilacı yok mudur? .• Yok.s bu, göz yaşartıcı 
veya boğucu bir raz mıdır? Gaz j&, ona karşı bir maske yok mudur? 

Muhte ir bu devırde başına cin külahı geçirmiş, elle tutulmaz gözle 

görülmez bir sihırbaz mıdır; böyle ise: bu gizli kuvveti yenecek bir 
kuvvet yok mudur? .• lıah .. İ lah .. : 

Hayır .. h y r. muhtekir bunlardan hiç birisi değildir. Mohtekir siz.la 
benim gibi iki ayak üzerinde duran bir insandır. Onda ne sıbir ne do 

' gizli bir kuvvet vardır. Fakat o, yukarıda saydıklarımız kadar, batta 
daha fazla tehlikelidir. Oau siz, biz, onlar. yani hepimiz, ıu iosanlat 
yarattık, yaşatiyoroz. 

- Aman efendim hiç insan, insan yaratabilir mi? diyecekıiniL 
- Evet .. Evet.. onu biz yarattık, biz yaşatıyoruz, Biz muhtekir de· 

nilen inunın etini, kemigini değil fakat asıl ona muhtekir vasfını veren 

her şeyi yarattık. Nasıl mı?. Gayet basit.. Yukarıda kurulu durup bek· 
lediiini söylediğimiz mahkemeye muhtekiri gotürebilmek icin onu bizim 

si:ı.in, onların, bütün vatandaşların görür görmez haber vermesi lbım 
değil mi?. 

Yoksa Cumhuriyet müddei umumisinin, elinde kılıcı haı:ır bekleyen 
adalete anu alıp teslim etmesi oasıl mümkün olabilir? Sızio; onJarıo ar 
kalarımıza, başında cin külihi konulmuı birer görünmez memur koya 
rak mı?,. 

Her şeyi yalnız bükQmetten beklemek Ufi ve doir? • de~il~ir. 
Muhtekir denilen insanı ihtıyacını ölçüleyebıleo, yalaız kendını duşun-

. ''- d ki b" deki paranın kıymetıni de meyen, muhtelcıre para ,.a:ıan ırma a ce ıı • . 

aaldırganlarile bir hayat-memat 
harbine başlamış bulunuyoruz. Çok 
ciddi bir tehlike karşısındayız. 
Düşman, memlekefonizin bir çok 
mühim bölrelerini zaptemiş bulu· 
nuyor. Moskovayı çok ciddi bir 
tehlike tehdit etmelctedir. Düşman 
a-ir diği yerde lı öylürnüzü ve işçi 

mizi soymakta, şehirleri harap et· 
mektedir. 

Vaşington 6 ( a. a. ) - Dün 
akşamki K'azeteciler toplantısında 

beyanatta bulunan Kordel Hal , 
Amerikaya gelmekte olan Japon 
murahhasının Amerika hükQmeti 
tarafından davet edilmediğini açık
ça ıöylemiıtir. 

« - Verilen emirler değişti· 
rilmemiştir. Evvelki gibi işe devam 

ndiliyor. > 

düşürdüiünü anlayan mObtekir i bir veba. başlanııcı haber verır. a-ı~i 
maktadır. haber vermesini biJea inaaaJar yqatmu. Bıade bu aaydıldarım ekııluaa, 

-------------•ı ae daraJota•İ'· 

Bu hususta, Rus harbinin 
başında neşredılen Alman moh 
tırası, bu muhtırada Molotofon 
boğazlar hakkındaki isteklerine 
dair mevcut izahlar hatırlatıl 

Devamı DördUncUde , 

r 
le. 
l 

6 
·o 

ff• 
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2 BUGON 7 lkınciteşrın 1941 

l A~k<®ırllük b©ılhıü~ll<®ırD 1 'T··Tk~ TdK IK 111 

Kafkas cephesi 
ve İngiltere 

ur ıye emev- 1 

cut mektepler 
Maarif V elı.lletl c Türkiye 

Cnmbııriyetl Maarifi ,. !amile 1940 
- 1941 yıllarındaki mektepler 
vaziyetini gösteren bir kitap n9f· 
retti. Bundan örroodii'imize göre 
Türkiyede mutad 7 yaşında ilk
oknla girip ıınıf dönmeksizin 5 
sene okuduktan ıonra ilkoknln 
11 yaşında bitiren bir talebe tah 
ıillne şu ıuretlerle devam edebilir. 

Adanalı: 

Kahraman ordu 
ga kışlık hediye 
lıazırlamağa başla/ 

• Sıhhat Vekileti, yurdumuzda 
yenı inşa olunacak bütnn binaların 
haiz olması lazım gele.:ı sıhhi şart· 
farı gösteren bir talimatname pro· 
j01i hazırlamıştır. 

-
General Vey.,el 

yapacak? 
ne 

Vegflelin, Kafkasgaya 
ayıracağı mahdut fırkala· 
rını geri çekilen Rus or 
duları bakiyesi arasına a
tarak eritmesı akla gele· 
mez. Olsa olsa Sovgetle 
rin Kaf kasgada kalan kufi· 
vetlerini geriden destekli
yerek Şimali Kafkas sil· 
silesi boyunca çok ku'Oflet
li bir müdafaa hattının 

tesisine hizmet edebilir. 

A imanların Rosto! önlerine 

gelmiş bulunduğunu Sovyet 
tebliğlerinin de itirif ettiklerine 
göre bir c Kafkas cephesi » oio 
teşekkülünden bahsetmek ve onun 
müstakbel durumunu incelemek 
mevsİm!iz &ayılmaz. 

Esasen general V eyvel'in, or
dusundan bir kısmını Kafkasyıya 

sürdüğü veya süreceği hakkındaki 
babnlerle Almanların Kırım ya 
rımıdaımı zorlımıyı kalkmaları da 
bn yeni cephenin açılmasını deli 
let eden en mühim emarelerdir. 

Filhakika eokidenberi biz lngi 
lizlerin Kafkısyıdı Almanların kar
şısına çıkıp burasını müdafaa ede
ceklerine kani bulunuyoruz. 

Bunun birinci sebebi Kafkas, 
lrao, Irak petrollarıoı müdafaa et
mek, ikinci sebebi de Kıfkaıyadı 
kılacak Sovyet ordusuoaharbetmek 
imkioıoı vererek Almanları bir 
cephede daha meşgul eylemektir. 

Yoksa lngilizlerin bn yandın 
Almanlara bir darbe indirmeğe 

kalkışması, kuvvetlerinin azlığından 
dolayı, beklenemez. Her ne kadar 
Ort•· Ş•rkta lngilizlerin kuvvetlerıni 
750,000 • 1.000.000 kişiye çıkart
rıkia" söyleniyorsa da bu kuvve· 
tin bu derecelere çıkm•ş bolunmı 
11 halinde dahi bu sahanın ıreniş· 

li&"i ( Tobruktın Af&'ın hududuna 
kadar ) ırözönüne &"•tırilirıe keaa
fotin azlı(ı anlaşılır. 

Binaeoale)h general Veyvel 
Kafkasyaya a;ıraca(ı mahdut fır

kalarını gerı çekilen Rus orduları 

bakıyesı araaına atarak eritmesi 
aır.la gelemez. Olaa olsa Sovyetlo
rio Kalkaıyada kalan kuvvetlerini 
geriden aestoklıyorek Şımali Kal 
kas ıııaılesı boyunca çok kuvvetli 
bar müd•taa hattınıo teessüsüne 
bızmet edobılir. 

Ş~rasıda var ki bu müdafaa 
ner oo kaoar Almanları Baw 

lı. Q pttı ol sahaaarını ele geç\rmek 
ten alıkoyarsa oa Volga şarkına 
çeır..ııocek ebaı Rus ordusuna pet 
rol Leının tdcmıyoce(I gioı, logıl 
tere ve Amerı-.aoau reıecefı 1ııöy 
ieneo yarcıımJarı da ıaıJayamaı. 

Keza Ro•toltan Kafkas 11l1ıleaıno 
kadar cıevam eden, vo U1Lrayoa 

dan ıoora Rusyanın en mühım aa 
bası oıan, bır \Ol< gıda ve dei'ır
meocıh~ saoaynoı ibtıva eden Vli. 
dı Kafkas böJge•inın ve Grazm 
petrol ıahaııuın Almanların eline 
reçmesıne de minı olamaz. 

Almaolara gelince; son günler 
de Kırıma karşı bqlıyan cebri ta· 

arrıızun açılacak Kafkao cepbesile 
11kı aliır.ası vardır. 

Çüot<ü Kırım yarım adasının 

ole geçm .. i, ıimdi Azak deou:i 
tiınalıni dolaşarak Kafkasyaya va· 
ran yolu bu yarımada üzerinden 
en az 500 600 kilometre kı11lta· 
c .. k ve bundao başka Kafkasyada 
teessıis edecek cephenin ikmal 
itlerini denizden yapma keyfiyeti· 
ni aatlayacaktır. 

Asıl cepheye &'•lince; Hazer 
deoızilo Karadeniz araoıoı 

gediksiz surette kapayan Kafkaı 
11lsilesı ıimale karşı cidden ideal 

bir müdafaa hattını teşkil eder. 
Ba silsile başlıca üç noktadan go 
çılebirı 

1 - Karadeniz sahilini taki· 
ben Batuma giden yoldan, 

2 Hazer denu:ini takiben Ba· 
lı.Oya ıriden yoldan. 

3 - Sıl11leyi takriben orta
ıındau geçerek Tillise &"•den yoJ. 
dan. 

Sahil yolları niıbeten münhat 
ra•idao geçtiklerinden ve ıilıile 

dır. Çunllü Kuzvoltın Dil ıtarar..ıao 

,..;:;, •• .bi ·-

-
üzerinde bakim noktaları ihtiva 
etmedikl~riodeo Alman taarruzları 
nın yalnız bu yollardan yapılma11 

akla gelmez. Binaoaleyh Kafkas 
taarruzu ve hareketinid mihveri 

Tillise giden ve eskidenbori c Gür· 

cistan askeri yolu ,. adı 
orta yoldan yapılacaktır. 

verilen 

Tifliı yolu üzerindeki geçidin 
2300 metre irtifaioda, çok 

dar ve çetin olduin düşünülürse 
kışın Almanların burada harekata 
girişecekleri şüpheli ırörülür. Aza
mi bir ihtimal olarak Almanlar 
Tillis yoluna karşı harekat yapa

rak ve esas kuvvetleri burada tu

tarak Vlidi Kafkas • BakO ( yani 
Hazer sahilini takip eden yol) 

üzerinden ve eier bazı vasıtalar 

getirir veya ele geçirebilirlerae 

Hazer denizi üzerinden BakOya 
iomeğo çalışacaklardır. 

Mıınafıh bu da çok müşkül 
görünüyor. Bu sebeple galip ihti

mal Almanların ilkbaharın hareki· 

ta müsait aylarına kadar Şimali 

Kafkasyayı ve Grazmi potrol sa· 

basını ( buranın verimi senede 

7 - 8 milyon ton kadardır ) ele 
geçirerek Hazer denizine varmak 

ve orada ba barı beklemeleridir. 

Osmanlyede ekmek 
sıkıntısı yok 

Osmaniye: 6 (Huıusi) - Vi· 
liyet merkezimiz Adanada olduin 

gibi Osmaniye kaıasıoda da hal 
kın ekmek ihtiyacı fazlasiyle temin 

edilmekte olup ekmeğin 950 gramı 
on beı karuştao satılmaktadır. Başta 
kazamızıo kıymetli srenç kayma 

kamı B. Akil lıcen oldoiu halde 
Belediye reisi B. Abdürrazzak 
Güveoç ve Halkevi reiıi B. Şeref 
Hazoedırın müşterek çılıımaları 
sayesinde balkın di(or lüzOmlu ih
tiyaçları da ıröz önünde tutulmakta 
ve bunların teminine utraıılmak 
tadır. 

Köy eoıtitüıüne girip 5 aene 
okuyabilir. 

Erkek terzilik mektebine girip 
5 ıeoe okuyabilir. 

DUn Kızllayda bir toplantı 
yapıldı ve bazı kararlar 

verlldl Y ıpı usta okuluna girip 5 
ıeoe okuyabilir.Bölge san'at oku- Geçen yıl oldoiu gibi bu ıone do Soyhan kızılay merkezi tara• 
!una girip 5 sene okuyabilir. Onun fından kahraman askerlerimize kışlık hediye toplama ışıno 
fevkinde de 3 senelik erkek meslek başlandırı evvelce yazılmıştı. Bu makıatla ayrılan yardımcı komite ile 
öiretmen okulu vardır. Şayet grnç, kızılay idare heyeti dün oaat 16 da cemiyet merkez binasında toplan-
tahsilini ıene kaybetmeksizin ya· mış ve hat 17 de Adana Yardım sevenler cemiyeti reisi Bayan Güzide 
parsa boradan 19 yaıında mezun Üstün de cemiyet binasına gelerek bn toplantıya iştirak etmiştir. Bn 
olar. vıdanl iı üzerinde uzan ve ıüratli müzakereler cereyan etmiş, toplantı 

Kız enıtitüıüno girip 5 sene 18,30 kadar sürmüştür. 
okuyabilir. Onun da fevkinde ge· Yaptırılacak pamnklulara lazım olan bez, iplik temini bıııuso ve 
ne 3 senelik kız meslek öğretmen bu yolda gerekli makamlar nezdinde teşebbüslere gir~ilmesi, orduca 
okulu vardır. Buradan keza, 19 kabul edilen tip üzerinden bir pamuklunun kaç kuruşa mal olabileceği 
yaşında mezon olunabilir. hesap olunmuştur. Hamivetli yurttaşlardan bu bedele nazaran, fakat 

Orta Ticaret mektebine girip pamuklu ayniyat makbuza verilmek suretile Geçen ıene olduğu gibi para 
3 sene okuyabilir. Normal vaziyet· alınması takarrür etmiştir. Komite bu para karşılığına pamuklu yaptıra-
te 14 yaşında buradan mezon ola· rak kıııhya teslim edecektir. 
cağına yöre, inaaoa meslek veren Ôğreodii'imize göre « Kızılay yardımcı komitesi " sabahtan akşama 
en kısa tahsil budur. Bunun !ov- kadar kızılay merkeziodo bulunarak gelecek teberruatı kabul edecek 
kinde 3 ıenalik Ticaret lisesi ve bu bayırlı işi dikkat ve ehemmiyetle takip eyleyecektir. 

vardır. Onno da fevkinde Yüksek Yardımcı komitenin ı mal bir ~·.at y~şı~an ı.o~ bir mem 
iktisat ve Ticaret Okulu vardır b • lekot, Turkıyemızdır. Mıllı Şefimi· 
ki, beheri 3 senelik Ticaret - egannamesı. . zin hudutsuz kıyasetine dayanan 
Maliye, Konsolosluk, Banka - Seyhan kızılay cemıyetı yar· Doktor Refik Saydam hükilmeti-
Moba1ebo kmmlarıoa ayrılmıştır. dımcı komitesi tarafından, Seyhan- oin açık; dürüst samimi ve mem· 

al ·• b 1 11 h't b • d k' beyanua· ' Enıtrnmaut müzıge aş ayıp 1 ara 1 a en aıaırı a 1 loket menfaatına tamamile uygun 
8 ıene tahsil etmek mümkündür. mo noıredilmiıtir: siyaseti sayesinde milli birlik ve· 

••• « Yabancı işgaline utramak beraberloğimize y;slanarak bugüne 
Maarif v ekileti çerçevesi için ve bn işgali kan ve can_ pahası.o~ kadar a•iz yurdumuzu harp alo 

de ilk tahıildon ıonra, doğrudan harikalar yaratarak bogmak gı~ı tinden masun tuttuk. Bu durumun 
doiruya başlanabilecek tahsiller fevkaladeden dorumlar yaşadı&'• 
şimdiki vaziyette bunlardan iba- i.;in Türk istiklal ıavaıı tarihinde 
rettir. ayrı bir önem aabibi yer dolduran 

Bunlardan maada bir tahsil Adanalılara bu güokü dünya vazi 
için 3 senelik orta tahsil lazımdır. yetini uzun uzadıya izaha hacet 

Asgari 14 ya,ıoda orta tah· yoktur. 
sili bitirdikten ıonra şa mektep Topa karşı dipçikle karşı ke-
lere girilebilir : yarak sekiz kişilik varlıklarla ta-

Devlet konıervatuarının ıan bur eıir eden ve icabında varını 
k1am1. 6 •ene. yoianu memleket ve millet emri-

Kompozl•yoo kıemı. 9 aeo.-. ne koy-.• 1. bi.ldlıtlol badiael•rlo 

Tiyatro kısmı. 5 ıooe. iıbat etm~ buluoao mert, cömert, 
Opera kısmı. 7 ıene. civacmert Adanalılar, huautları 
Güzel 11natlar alı:ıdemiıinin mıza kadar gelip dayanan harp 

( Yükıok mimarlık k11mı hariç ) afetinin mahiyetini herkesten iyi 
dört kıımına orta tabıille girmek bilirler. 
mümkündür. Gerçekten dllnya bir cebon 

TOrk tezyini aanatları. 7 H nem• düıtn. Muharebe, mal, mülk, 

en büyük dayancı şüphesiz ki, bu 
dutlarımızda nöbet bekliyen kah· 
raman ~ehmetçiktir. 

Mehmetçik olmasaydı veya 
ferdce ve milletçe, huzurumuz, ra-
batımız, malımız, canımız, ırzımız, 

namusumuz utrıına elde silah bek· 
lemesoydi şerefimiz ve istikli.limiz 
ile beraber özel durumlarımız ne 
olurdu. ? Elimiz.de bulunan. para. 

mal, fabrika, çiftlik kaç santimlik 

taşırdı? Bizim bütün varlığımız 
ancak ve ancak kahraman Meh-
metçiğio kudretine ve sünırü•üne 
bağlı deiilmi dir? 

ltbankaaı mUdUrU neye uzuyor. para, altın, fabrika, çiftlik, tica-
Heykel kıamı. 7 aenoye uzuyor. retbane, dnkkin, lıul11a her kıy-

Bu apaçık hakikat karşısında 
ona minnet ve şükran niı,aoeıi ola· 
rak biz ne yapabildik? Mevcudu· 
muzun yüzde yarımını şu veya bn 
cemiyete teberrü etmekle Meb· lşbaukası Müdnrn Bay Şevket Roıim k11mı. 7 ıoooye uzuyor. meli aıfıra düşllrmüı ve bütün 

Subaşı ıebrimizo döomü• ve vazl T · • 1 4 • ezyıoı sanat ar. aene. varlıkları bir hamlede yok ettiği 
feıioe başlamııtır. Ebe okulu. 2 ıooe. Ortımek· 

Bir k.l.y muht.klrl t 1 k g ibi inıanlıi'ı korkuç bir ıefalete ep mezun arının en ııa zaman. 
t da mezun olabilecekleri mektep de mabkOm eylemiştir, 1939 EylO-
evklf edlldl lüudenberi medeniyet ve beıeriyet 

1 · M bodur. 16 yaşında buradan mezun 
zmır - imarkemaleddin cad boınba yağmurları, obüs tufanları, 

d · d 1 k K olmak mümkündür. eaın e sa uhom adında bir tank .. kınları altında mahvoluyor, 
• d 6 Küçük 11hbat memuru okulu. 

tüccar magazasın a O kılo kalay 3 a" kalıyur, sürünüyor, inliyor, yok 
d 

ıeno. T 

baluoduğıı hal e aatmamalttao ve Nafıa teknik okulu. 3 aeno. lulr. aleti, ölüın feliketilo el ele 
kontrol memurlarına 600 lira rüş. Orta Ziraat okulu. 3 aene. yürüyor, b~r ır~n önce varlıklı sa· 
vet verdiği ıddiasile bugün adli· Orta Orman okulu. 3 ıeoe. yılanlar bır ırun sonra bir lokma 
yeye teslim olunmuştur. Deniz Ticaret okulu. 5 ıooo. ekıneie muhtaç oluyor. 

lsak Kobon ilk duraşma1ı IO• lılr. Ôğ'rotmeo okulu 3 ıene· Bütün bu fecaat kasırgasının 
nunda tevkil edilmiş ve umıımi ha liktir. ortasında ıııi'ı yanan, vatandaşları 
pisbaneye ıovkolunmoştur. Maha Devamı UçUncUde yatakta yılan, tekmil kıymetlerini 

metçiğe karşı miooet ve şükran 

ödevimizi yapmıı uyılabilir mi 
yiz? 

Sayın Adanalılar: 

Seyhan Kızılay cemiyeti yar· 
dımcı komitesinin vazife salahiyet 
sahibi mensupları bugünden itiba· 
ren hor ırün sabahtan akşama ka· 
dar, Kızılay merkezinde bulunarak 
emirlerinize ve bU:motlerinize ima 
de olacaklardır. Adanada yeni bir 
hamiyet müsabakası başlamıştır. 
Bu müsabaka varlıt\oıza göre 
minnet borcunu ödemeie koşaca .. 
ğınız şüphesizdir. Adaoamı:ı geçen 

Poroje lastik olunmadan evvel, 
V ekilet bu hususta belediyelerin 
noktai nazarını ogreomej' üzere 
projenin birer suretini bütün bele· 
diyelero göndermiştir. 

• Hikari Sıhhat ve içtimai Mu· 
avene! Müdürü Dr. Kazım Rize 
Sıhhat ve içtimai .Yluavenet Mü· 
dürlüğüoe, Rızo Müdürü Dr. Va• 
hab Önemli Diyarbakır Müdürlü. 
ğüoe fayin edilmişlerdir. 

• lzmirdo Torbalıda Aziz Teri 
adında biri tarlasıoda mahsülüoü 
beklerken Hüseyin Şenyüz ismın· 
de birini yaban domuzu zannede· 
rek av tüfei'i ile öldürmüıtür. 

• Afyon müddeiumumilii'ino Kı· 
zılcahamam müddeiumumisi Cov· 
det, Zonguldak ceza bikimlii'ino 
lstaobul sulh hakimi Kamıl, lstan• 
bul sulh bakımliiıoe baş müddei
umumi muavini Suad, Samsun hu· 
kuk hakimlii'ine Bor hakimi Nec
meddin, Bor hakimliğine ordu ba· 
kimi Yümni, Saray hikimlii'ine lı
tanbul ağırceza i.zası Halı!, intan· 
bul ağırceza izalığıoa sulh hakimi 
Nurettin, lıfaobul bakim muavin· 
hğine Ankara eski ceza muavini 
Said tayin edilmişlerdir. 

• lstaobula Çekyadao 500 ton 
çivi gelmiştir. Bu çivıler memleke
tin muhtelif yerlerine taksim edıle
cektir. 

• Memlekette bu sone ı:eytin
yagı rekoltemiz 43 milyon kilo tah· 
mio edilmektedir. 

Memleketimiz dahilinde sone
de 15 milyon kilo zeytinyağı isbh· 
lik edilmektedir. Bu itibarla, ıre

niş ihracat yapılacaktır. Yeni an
laşma ile Almanyaya dört milyon 
kilo zoytioyaiı gönderilecektir. ls
sanbulda zeytioyai'ı, yüz kuruşa 
çıkmıştır. Yeni mabsülün liatları 
dü$üreceği tahmin ediliyor. 

• ltalyada büyük ticaret mües
seselerinin mümenillerindeo mü· 
rekkep 3 kişilik bir grup lstanbu· 
la gelmiş ve muhtelif pamuklu, 
yünlü sun 'i ipek ve ketenden ma
mul numuneler getirmişler ve bun• 
farı alakadarlara ııöstererok onmu• 
neler üzerinden hor türln ıipariı 
kabul edeceklerini bildirmişlerdir. 

lıalyao ticaret heyeti, bükOme· 
timizlo temaslarda bulunmak üze. 
re Ankaraya gitmiıtir. 

B. Etret De.,. lraO 
bugUn gidiyor 

Terfıao Afyon işletmesine 
nakledildiğini yazdığımız altıncı 
işletme müdürü Bay Eşref Demir
ağ bugünkü Ankara trenilo Af. 
yona gidecektir. 

sone 60 bin •parçalık armağaoile 
ynrtta birinciliği kazanmıştı. Bu 
birinciliğimizi elde tutmak en 
kati amacımızdır. kemesi devam edecektir. aıubafaza eden Lolluk içinde nor· 
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• Çok geçmedi ve tahmin ettiği, nmdu. 
&'Undan çok çab•k tahakkuk etti: 

Ufakta bir vapür dumanı ırörünmüştü. 
Petoro vaziyeti haber verdikten ıoora 

geri döndü, gene ağaçlar altında ve et
rafa görünmeden beldedt iki 1aıt ıabret· 
mek mecburiyetinde kaldı ve nihayet Ya• 
pur seldi, mazot depolarından pek aı: bir 

meufede durdıı. Bir petrol urnıç r•mİ· 
ıiydi, baı l'ÜvertHinde bir deniz tayyare· 
ıi göze çarpıyordu. 

Birkaç dakıka ıonra t•mideıı bilyllk 
bir !lika denize indirildi. Bunda altı tayfa 
ve güneıte pırıl pırıl yanan yuvarlak bir 

clıim vardı. V ark ley bunu denize iomei• 
hazırlanmıı bir dalkıcın baılıiı olduinou 
anlamakta ııeçikmedi. 

Flika vapurdan ayrıldı. Dört mazot 
deposundan birinin tam üstünde durdu. 

Dalgıç drnizo daldı. içeride, deponun 

üzerinde bir noktada durdu ve uzaktan 
ne olduğu aolaşılmıyan birşeyler yaptı. 

loıan boynu kalınlıiıuda bir boru de· 
nizin sathından dııarı fırladı, havada bir 
çeyrek daire rHmetti, tekrar aoya dilştO. 
fakat nen deni.ain ıathında sabit olarak 
kaldı. 

V arkley mırıldandı ı 
- Anlaşıldı, boru otomatik olarak 

çılı:oyor. Bunıı öireıımek çok faydalı." 
Dalgıç !likaya alınmııtı. Tabii hHı 

dlil bu raıı maalcıet poataaa , ... 

. . . b 1 • açtılar. Bu geçiyorum. Git ve denizde ne yaptıklarına 
tenelfüı etmoaı ıçın aı ıırını d . 

. . b' onra eoız . bak. Bir kişi yerine iki ki•i görmesi daha 
aradı vapura ırıttı ve ıraz e b h • 

b·r oraya ayırlıdır. 
don çıkan boru kalıolı(ında 1 ld' 
çekerek tekrar deponun üzerine &'e 1• Depo suyun üzerine çıktıi'ı vakit or-

0 b. 1 · "ld' ta11ndaki manivelaların kaç tane olduğ'una iier boru ır eştırı ı, ki 
Flika rene uzaklaıtı, vapur~ ya aıtı, dikkat et. 

fakat ona yanaşmayarak bekledı. Fakat ajıcın altından fazla görünme 
Birkaç dakika sonra Varlı.ley, depo· Belki gemiden dürbünle bakacakları tutar. 

~ .. " d• yükıel· lkı' saat sonra Peter, Varkleyin yanı· nan yavaı yavaş aonızın ıçın 
dii'ini ve nilıayot bQıbütüo ıo satlıına na reldi ve ikioci deponun doldıırulması 
çıktırını hayretle rardü. ameliyHini teferrüıtilo anlattı : Depo ın· 

Alman mübendiıleri depolan böyle yun 1&thına çıkınca bir gemici yüzü ada· 

inip çıkacak ve ayni zamanda yerinde H• ya karıı gelmek ıartile evvel& 1&iındaki 
bit kalacak ıekilde teabit için n111l bir manivelayı indirmiı, ıonra ikinci bir ma-

tertibat almıılardı ? oivoliyı kaldırmıştı. 

Bo esnada !lika depoya yaklaşmış bir Petor ili.ve etti: 

tayfa deponıın üzerine atlamış, orta ye• 

rinde bir manivelayı indirip diierioi kal
dırmış, ıoora !likaya dönmüştü. 

Depo yavaş yavaı ıuya inmoie baı· 
ladı ve iki ıaat zarfıdda deoizin dibinde 
eıki yerine döndü; depoya mazot doldur• 
ıılmuıto. 

Flikadakiler llı:I boraya birbirinden 

ayırdılar, Dalgıç indi, d•poya merbut bo
ra kayboldu. Dal&'IÇ yukarı çıktı 

Flika bir baıka deponun üzerine &'İtil, 
Varkley' Pelerin yanına koıtu ı 

Birıoy var mı ? 
- Hayır. 
- Pek&IA. Btn ıtnln r•rin• nöbete 

• 

- Vapur yakında 
yukarıya çektiler. 

Varkley : 

kalkacak. Flikayı 

- Nöbete ben geçiyorum, dedi. Sen 
nöbetçilere bir bak, ne yapıyorlar ? 

" Entelli~enı Servis ,. ajaoı tekrar 
nöbete &"eçtiği vakit saat on altı idi. 

Petrol gomişi filhakika harekete ha· 
zırlaoıyordu. Demek yaloız iki depoyu 
doldıırmuştu. Ôtoki iki depo dolu muydu? 
Varkloy bu ihtimali kuvvetli buldu. 

Aıai'ı yukarı bir tahmin yaptıı &'emi 
oo beı bio tonluk vardı. Şu baldo depo 
aıaiıı yukarı otuz bin ton mazot alıyor
du. Bıı, Graf - Sp•• gibi bir zırhlı için 

hele tam faaliyet halinde olursa, fazla 
değildi. Eğer korsan zırhlısının bundan 
baıka mazot deposu yoksa - ki bu pek 
muhtemeldi. - yakında adayı geleceğini 

tahmin etmek yanlış bir hesap olmazdı. 
Vapur yavaş yavaı açıldı, 

V arkley söylendi ı 

- Haydi güle güle 1 
Fakat kayalıklardan bir mil mesafede 

gemi ııeno dord u, 

Yirmi dakika kadar ıOren bu tavak· 
~ulun ıebebioi, güneıin deniz 1atbına ak· 

sinden gözleri kamaşan lnriliz evveli an· 
layamadb Gemi hareket ettiii zamao, ev· 

velco geminin baş tarafında duran deniz 

tayyaresinin denizden havalaodiğını gör· 
dil, Tevakkuf esnasında tayyareyi vinçle 
denize iodirm~ olacaklardı. 

Varkley mırıldandı, 
- Şimdi işi anladım. 
Tayyare kontrol& geliyordu, Beyaz 

bayrak indirilmiş ise gözcüleri alacaktı. 
F ılhakika tayyare bin metro kadar 

yilkıolioce adaya doa'rQ döndü, Varkley 
Pelerin başları üzerinden geçip tekrar de 
oize doğru açıldı. Bir müddet ıonra &'ÖZ· 
den kayboldu. 

- Demek tayyare yalnız bu bayrak
la alllkadar oluyor. Trillana karşı olan 
bayrakla onun alika11 yok. 

- Devamı flar -
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Geçen rün vapur iıkeleslnde tesadüfen yanımda 

duran zabıta memuruna sapsarı bir çehre ile 
ULUNAY bir zat müracaat etti: 

- Afedersioiz, azıcık ıize ihtiyacım var, efendim 
lıdsi beraber vapura girdiler. Merakla deiil, yolculuk mechuriyetiy

ıe biz de onları tikip ederek vapurun salonuna g-irdik. Hiddetten zan· 
gır zangır titreyen zat eliyle şişman bir adamı işaret ederek: 

Y zan 

- Bu adam benim ismimi söyliyerek, bana: « serseri > dedi Ken· 
isinden davacıyım. Ultfeo lazım gelen muameleyi yapıoız: 

Diğeri bu itham karşısıoda : 
- Kat'iyen, dedi, bunun aslı yok. Ben sizi tanımam bile. 
- Tanımııdıj'ıoız halde ne hakla bana serıeri diyorsunuz. Bir va• 

tandaşı böyle tezyif etmiye ne hakkınız var ? 
- Konferans verecekseniz masanın üstüne çıkın, Size söylemedim. 

Diyorum. 
- Tekrar ediyorum. Tahkirde devam etmiye hakkınız yoktur. Ter· 

biyenizi muhafaza ediniz. 
- Ben de şimdi yakanızı bırakmam öyleyse. Ben de davacıyım. 

Herkesin içinde hiç yoktan böyle bir hadise çıkardınız. Benim haysiye· 
ti ticariyemi ihlal ettiniz, bana iftira ettiniz. 

- Orasını kanan tayin eder; görürüz. 
Bir yandan da zabıta memuru hüviyetleri tayin ediyordu. 
Va kanın sona nasıl bitti bil mi ceksiniz... Evet, hanımefendi, açıl· 

yorum. Yalnız şimdi kanunun bir mış şarap şişesine, üzerinden çık-
« serseri » kelimesinin .. karş111nda mış mantarı tekrar takmıyor Bo 
ki mania kuvvetine hayran olmak nun göze çirkiu görüneceğini dü· 
tan kendimi alamadım. Bütün cüm şünmüş. Kimbilır, hangi tarihte, 
huriyet kanonlarının memleketin hangi şehrin, hangi dükkan vitri 
büyük ihtiyaçlarını telifi eylediğine niode rasladığı şu Baküt heykel-
şüphe yoktur. Fakat mej'er bizim cikli mantarı almış: getirip, bufesi• 
cürmümeşhut kanununa ne büyük oin gözüne koymuş ... lcdp ettikçe 
ihtiyacımız varmış! kullunıyor ... 

Kavgalarda yüz buruşturma. Gerçi, :zevaidin zevaiJinin ze· 
sesini yükseltme, hatta bağırma vaidi .. , Amma, bütün güzellikler, 
« Bırak Allah ı nı seversen 1 » · bütün medeniyetl~r bunlardan doğ· 
« Söyletme beni » • « Şimdi din- muyor mu? Madeıoki fanteziden 
den imandan çıkarım ha » ribi bahsederek « şunu beğendik l» di 
tazyifkar bakışlar, tavırlar mevcut diye sayıyorsunuz; ben de Baküs 
Fakat küfürl,. Yok, kanun bize bo· heykelli o mantarı beğendim ... Zı· 
ğazJD dokuz boğum olduğunu pek ra en zaid teferrüat ol .• 
güzel anlatıyor. Yalnız böyle içti Mugalata hissini veriyr rdum 
mai bir ııoıf farkı olan muhitlerde aruma, emin olun kati kanaatimi 
değil, asabıyetlerini kırbaç gibi söylüyordum. 
şaklıyan küfürlerle süslemeyi se· « Hayatımızı «en lüzumluya > 

veni er nezdinde bile küfür artık doğru basitleştire basitleşti re fa. 
kavı-anın tozu biberi olmaktan aliyete girişirsek bakilı:aten şarkın 
çıkmıştır. o «bir lokma, bir hırka» neticesine 

Halbuki eskiden bötlemiydi ? varırız .. 
Hüseyin Rahmi Gürpınarıo mektep Bulunduiomoz şu varlık no\c· 
hatırasına ait bir hıkiye inde oku tasından «zaıd teferrüab istikame 
duğum gibi, mektep hocaları kız- tine hareket edersek evimiz eve, 
dıkları talebeye haksızca : Gaba- köyümüz k6ye, 9ehrimiz ıehre dö 
veti ile meşhur hayvaoJD ismini - ner ... 
hiç bir şeyden haberi olmıyao ba Vaktiyle, zevk sahibi bir ha 
basıoa da hisse çıkarmak şartiylo nımefeodi: 
• iki kavrulmuş olarak aöyleyivo• - E'.vi en fazla güzel a-öste 
riyordu. Kavga eden iki kişi biri· ren nedir, bilirmisioiz? - demişti. 
birlerine valide, hemşire, relmiş Biblolar, vazolar. tablolardır. 
ve i'elccek bütün akraba ve ovid· Zaid teferrüatl 
dasına manen ve visal resmi a-eçi- Erkej'in kravatı, ayakkabısının 
di yaptırıyorlardı. kesiliş ve dikiliş şekli, kumaşının 

Tavla oynarken bile zar gel- ve çorabının deseni ... Zaiz tefeor· 
mese o dört köşe kemiğin yedi rüat". 
göbeğine kadar söylenmedik küfür Kadının fiyonga halindeki şap 
kalmazdı. Zaten sarfedilen küfürle· kası, elbseoio dantelleri, duğmele· 
rin şiir mazmunları gibi yakası ri, kıvrımları, incecik ipek çorabı ... 
açılmadık, gümrüğü alınmadılt cins Zaid teferrüat ... Manasız bır surat-
ten olmaları lazımdı. lstaobulda la ebleh ebleh bakmak dururken, 
böyle işitilmedik küfürler 111.rfetme gözlerinizin ve dudaklarıoızın ke· 
teri dolayısiylo şöhret alan adam- narında hasıl olan o incecik latif 
lar bile vardı. Herkes eğlence ol- tebessüm ... 

sun diye: 
- Haydi fılaoı kızdıralım da 

biraz küfür dinliyeliml zahmet ih 
tiyat ederek küfurbazıo semtine 
kadar g-iderlc:rdi. 

Böyle sayılı küfürbazlardan bi 
rini tanırım ki, bir gün üzerine 
bir fıncan çayı deviren kahveci 
Çırağına: «Ah senin hangi baba 
nın canına okuyayıml• diyerek bil 
meden edebiyat «Zillr ·i· cüz, ira 
dei kül, san'atine bir misal yap· 
mıştı. Fakat şükredilim ki, cürmü
meşhut kanunu bu küfürbazların 
çanlarına ot tıkadı. 

( Tan'daıa J 

• 
Şu zaid teferrüat 

Zaid teferrü.t ... Filanca :zatın, 

evindeki belalı dururken, şu sabah 
rüzgarı gibi geçen tazeye şöyle bir 
bakışı ... Zaid teferrüat... Hatta o 
tazenin topukları üzerine güm güm 
basarak köylüvari yürümesi yerine 
öyle süzülüp akışı~. Zaid teferruat
Benim bu yazım ... Zaid teferruat ... 
Sızin bunu okumanız ... Keza ... Şıir, 
müsiki, danı hülisa bütün sanat ... 
Kezalik ... insanı hayvanlıktan uzak· 
laştıran ne ~arsa, hakeza ... 

Vahşi kabilelerin yamyam men• 
sopları, boyunlarına kemik ve bon 
caktan gerdanlıklar takmak aure· 
tile asıl cinsimizin bu ulvi teferrü· 
düne doğru ilk adımı attı... Zaid 
teferrüat ... 

Çok sevdiiim profesör Süe bir 
ıün şöyle demişti: 

- Şehir mimarlıiuıda en fazla 
dikkate alınacak şey halkJD faotazi 
hisselerini tatmin edebilmektir. 

- Gayet güzel tertiplenmiş . Buna da ilk ve orta çağlardan-
- dediler. - Yemekte kolla· beri başlanmış bulunuyor; Mabed 

YAZAN Falanca hanımefen
dinin evinden bah· 

VA• NO aediyorduk. 

nılan malzeme iyi... lcri güzelleştirmek, bundan dola 
- Salonun koltukları mükem· yıdır... Eslı.i beldelere heykeller 

mel... dikmişler.: Selçuk ve Osmanlı 
Ve sayıyorlardı: Şu fevkalide Türkleri litıf mermer oymalı çeş. 

bu harikulade... meler yapmış... Şimdi de, yalnız 
Arkadaşlardan biri: mübrem ihtiyaçlar yoluna ritme-
- Hoşuma en fazla rıdeo... meli .. Şehri o bak•mdao güzelleş. 

diye, azan bir söze başlnmağa ha· tirmelidir. 
zırlanırken ben lifı ağzından alı. Bu, «atla ıo içmeie i'itmak» 
verdim: 

- Şar11p şişesi üzerindeki Ba 
küs heykelli mantarl 

-l 
c Amma da yaptın ha,.» ma· 

nasında yüz me baktılar. 
itirazlarını anladım: 
- « O kadar esaslı ııyler 

dıırwkoo fU zaid teferrüat » diye· 

değildir. 
Netekim bizde de ba ihtiyaç 

anlaşılmadı sayılmaz. Mermer mer 
divenler, Taksim bahçesinin ren· 
girenk ziyaları ve tarhların biçim 
biçim çiçekleri bundan ötürüdür. 

• • * 
lnaanın tarifini yapanlar t<ırln 

iddialarda bulunmuı ı 

BUGON 

Londra 6 (a. a.) Ruslara göre hale getirmişler-

- Moskova rad· ALMAN dir.ı:oı·n o'dusu yosu, neşriyatıo• r, 
da, lzvestiya i'• · nıın harekatı 
zetesinio bug-iln zayı•aı-1- Bertin 6 ( a. 
yazdığoı şu habo· a. )- Ooera rö-
ri bildirmektedir: 

• - lü ile Lade>g-a 
« Almanlar ölü, 4 m ı I y o rölü arasındaki 
ya111h ve esir ola· n 

Aunas çevresinde 
rak -4 milyon kişi 

------------- büyük bir kesi· kaybetmişlerdir. 
k L • dd min Fin kıtaları Yalnız 1ı 13 il eDJDgra a tarafından b i r 

teşrin günleri 
• müddetten beri İŞ · 

Moskova mııhare b A J 
besinde Alman· J f Jn a D a:al e~ilm.esi . üze 

rıne şıındı Fın or-
ların kaybı ölü, bb • 
Yaralı ve esir ola t eşe Üsu·· duıa bu çevre

den hareket ederak 70 bin kişi 
olmuştur. Bundan Almanlar . Moskova Mu- rek şimal istika-

v l k harebelerlnde iki gUn metinde devamlı 
maada 0 0 0 • 

70 
hücumlar yapıyor. 

lonsk, Moiaisk içinde bin ·ınaan Şimdıki askeri du· 
ve Miloyarosla· kaybetmi9ler rum d 0 la y 1 • 

vest kesimlerıode Almanlar 300 site işral edilen Y.erlerio ismini 
tank, 200.ı tayyare ve bir çok top bildirmek nadiren kabil olabilmek 
kaybetmişlerdir. tedir. 

Leningrad cephesinde Nitekim cereran etmekte olan 
bir Alman teşebbüsü ınühiın harekitta bir merhalenin 
Moskova 6 ( a.a ) - Kra- 4 onuoa teşkil eden Paateni'nin bir 

b b. · aöre kaç fÜn evvel zaptı bildinlmemi•ti. zuaya Zvezda mu a ırıne • ' ., 
uzun müddettenberi Leningrad cep. Son muharebelerde bir düş· 
besinde müdafaada kalan Alman· man taburu kaçmak mecburiyetin 
tar birdenbire faaliyete grçmişler de kalarak barelLit sabasıoda 1000 
ve Sovyet münakalitını keımek ölü bırakmıştır. 
için yaptıklara bir .teşebbüıe 4 ~o H"lsioki, 6 (a.a.) Fin tayyare· 
ya 5 piyade tümeni ve tanklar ış· leri bir di.ışmao g-ambotınu tahrip 
tirik ettirmişler, fakat bekledikle· etmişlerdir. 

h "dd tlı bir mu· M urmanıık den iryolunan bom· rinden da a şı e 
kavemetle karşılaşmışlardır. Alman· bardımanına devam edilmiştir. Yük 
lar yalnız bir kaç noktada Sovyet trenlerine, istasyonlara, aotrrpola 
müdafaalarına rirmeğe muvaffak r~ ağır çapta bombalar isabet elti· 

k · l d rılmistir. 
olmuşlardır. Bir çok esım ~r . e 
teşebbüs Rusların eline geçmıştır, Fin körfezinde batan 

Muhabir diyor ki: Rus gemileri 
« Alınan kumaodanlıiınıo bu Helsinki 6 (a. a.) - Bartıkları 

kesimde yapılan harekata büyük iki gün evvel bıldirılen 3 düşman 
bir ehemmıyet verdiği şüphesizdir. geaıişindeu b11şka en az 3 düşman 
Fakat başlıca Aloıan kuvvetlerinin gemiai daha Fın körfezinde mayın 
ileri hareketi durdurulmuş ve bü· lara çarpmıı ve batmıştır. Bundan 
tün kesim boyunca Sovyet moka- mada Fın sııhil bataryaları da Sov. 
bıl hücumlarının şıdoeti artmıştır,» yetlerio 2 harp gemisine hasar 

Souget tebliii verdırmiştir, 

Mo9kova 6 ( a. a.) _ Gece Kerç boğazı muazzam 
yarısı neşredılen Sovyet teblıği: bır maniadır 

5 Sonteşrinde kuvvetıerımiz Londra, 6 (a.a.) - Londranın 
bütün cephe üzerinde düşmanla salabıyeıli mabtılıcrınde bildırildi 

ğıoe göre, Almaular Kmm'da ta 
harp etmişlerdır. Salı günü S'.lvyet arruılarını ,Pldqıtça biıyük bir öt. 
hava bırliıderi 80 düşman tliokı, 
piyade askeri ve cephane yüıılü 
350 kamyonla petro.l nak.lme mah 
sus 30 sarınç kamyonu ve 23 1ah
ra topunu tahrip veya kullanılmaz - - Hayvanı natık ve müdriktir! 

demi~ler: 

çüde ıok ışaf ettırmelıtedır. Azak 
denızıodc Kerç'ı hedef tutan Al· 
man hamlesınıo chemmıyetıi neti 
ceıer do~orması mubtemeldır. Al 

- Alet yapıcı lleti 
mabhlk; - demişler. 

manlarıo haoii nıyetle bu dar 
deoız geçıdıoe hikım olma&-a ça· 
lıştıkları behi derıldır. Bu belki 
bır reçış barektıne başlanııç teş 

yapan kil edecek veya hf'r ban&"i bir Rus 
tahJi~e harek.etine engel olacak. 

- Gülebilen hayyanl - de· tır. fakat Kerç boğcaZı oıcıuıtça 
muazzam bır mioicıır. 

mişler. 
- Elinin başparmağı diğer 

parmaklarının ucuna defebıleo mü 
tekimil bır cins maymun!- demışler. 

Demışleroğıu demışler. 

Belkı bütun bunlara şunu da 
ilave etaıeK mümkündür: 

Zaid teferruat kullanan mah 
lok. 

Kerç bo&'au kendi kendine 
oldukça mühıın bir mioıadır Kaf. 
kasya kıyılarında köprübaşı k.urul 
madao ve boraz topçu ve bava 
kuvyetleri tarafından kontrol altıııa 
alınoıadan buradan büyük mİkdar· 
auer ve malzeme &'eçirmenın naıııl 

kabil olacağı iyi anlaşılmamaktadır. 

!Japonya Rusy~-1 
yı protesto ettı 

Sebep, bir Japon 

vapurunun serse· 
~----------------,, bir Sovyet tor-
----------------~ plline çarparak 

batı,ıd1r 

Tokyo 6 {a.a) - Domel a· 
jansına göre, Jıpon hükQmeti, 
Seişinden Tsuruga ritmekte olan 
Kibi Marn vapurunun bir serseri 
torpile · çarpması hadisesini Sov. 
yet hükümeti nezdinde protesto 
etrniştir. 

Japon hültQmetinin 18 EylQl
de Sovyet hükQmetine bir nota 
vererek J •pon sularında ıerseri 
S vyet torpilleri görülüşünü pro 
testo ettiği malQmdor. Bu torpil· 
ler bir Japon vapurunu batırmış, 
diğerine de bas Ar vermi$tİr. 

Türkiyede mevcut 
mektepler 
ea,tarafı lh incide 

Bunun f~vkinde beheri 2 şer 

senelik Pedagoji. Edebiyat, Tarih 
- Coğrafya, Matematik. Tabiiye 
ve beherı 3 er senelik Müzik, Be 
den terbiyesi ve resim - iş kısım 

larile Gazi terbiye enstitüsü duru 
yor. Fakat resim - iş'e - bahsi 
g • çen kitaptan anlaşıldığına göre 

lise mezunları girer. 

*** 
Maarife bailı mekteplerde or 

ta tahsilden sonra başlanabilecek 

mektepler bundan ibarettir. 
Son yılı fen ve edebiyat diye 

ikiye ayrılan 3 senelik lise tahsi 
lioi de bitırip - normal şeraitte 

- 18 ioe bastıktan sonra, bir ta 
lebe Maarifin ou mekteplerinden 
birini S«"Ç" bılir: 

Yüksek Ziraat Enstitüsünün 
bl" heri 4 "eoeliıt şu fakülteleri : 
Tabii bilgiler, Zıraat, Orman, Ve 
teriMr. 

Yüksek mühendis okolunoo 
beheı i 6 seoel•k şu üç lı:umından 
bıri: YoJlar ve köprüler, arkitelı.t, S11 

Tıp fakültesi. 6 sene. 
Dişçi okulu. 4 sene. 
Eczacı okulu 4 sene, 
Kimya fakültesi • 4 aene. 
Fizik. 4 sene. 
Tabiiye. 4 ısene. 
Matematik. 4 sene. 
Edebiyat. 4 sene 
Felsefe. 4 sene. 

3 

7 ikinci Teşrin Cuma 
Türkiye Radyodif6ıyo11 poltalan, 
Tiirklye radyoıu, ADlrara radyoıu 

7,31) Proıram, ve memleket 
aaat ayarı. 

7.33 Müzik: Htfif Parçalar Pı 
7,45 Af ans haberleri. 
8.00 Müzik : Senfonik parça• 

lar. (Pı.) 

8, 15 Evin ıaati. 
8,30/ 
8,45 Müzik: Senfonik parçalar 

programın devamı (Pı.) 

12 30 Prorram, ve memleket 
ıaat ayarı. 

12 33 Müzik: Karıştk şarkdar. 
i 2 45 Ajans haberleri. 
13 00 Müzik: Saz eserleri ve 

şarkılar. 

13 30/ 
14,00 Müzik: karışık proa-ram 

(Pı.) 

18 00 Prognm, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik : Fasıl heyeti. 
18,40 Müzik: Radyo Svınl' Ka 

arteti. 

19,00 Konuşma (iktisat saati ) 

19,15 Müzik : Radyo Svıng
Koar tetı Prorramınıo ikinci kısmı, 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberini. 

19,45 Müzik: Klasik Türk mü· 
ziği Programı. Ş~f: mesud Cemil. 

20 15 Ridyo gazetesi. 
20,45 Müzik: Karışık şarkılar. 

21,00 Z•raat teltvimi. 
21 10 Teaıııil. 
22,00 Müzik: R ıdya Salon or. 

kestrası. (Vıolonist M•cıp A~kın) 

1 . Jensen : Rüzgar Mırıltıları 
2 • Geoter : Bana daima söy

le (Soprano Be iriye tüzüo'ü 
3 • Strauu: Bahar sesleri (işti 

rikile ). 
4 . Bela : Üvertür 
5 . Benatzky : Nr ş'e)iyim. 

22 30 Memleket saat ayarı, 

Ajans Haberleri; Zıraat, Esham -
Tahvilat: 

Kabiyo - Nııkut borsası 

(Fiyat). 
22,45 Müzik: R ıdvo Salon or

keııtrası p•ognmının İkinci kısmı. 

22,55/ 
23 00 Yarındi Prorram, ve ka

pan•ş. 

ı · l" 1l. K ~? l ~ 
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Tarih 4 sene. ~artile, Türk Maarıf mektrplerinde 
Cojrafya. 4 sene. 
Hukuk. 4 sene. en uzan tahsil 23 yaş · a kadardır. 

Ankara Hukuk fakültesi. 4 senr. Bu da yüksek mühendis mektebinin 
Son senesi siyasi, idari, mali üç kısmına tıp fakültesine, devlet 

diye üç kısma ayrılan siyasi bilgi· konservatoarırıın k mpozi•yon kıs· 
ler okulu. 4 sene, mm• mabsu-tur. 22 yaşına kadar 

Dıl ve tarih • coğrafya fakül· süren tahıil giiıel sanatlar a~ade-

insan, o nisbette insan olur. 1 
Medeni insanla medeni olmı 

yanın arasındalt..I fark buoıarla 

tesi. Beheri 4 senelib üç kısımdan misindeki yüksek mimarlıktır. Li· 
gece mürekkeptir: Tarih, coğrafya, dil seyi takip eden diier yükselt tah• 

• ve edebiyat, felsefe. siller hep 21 ya•ında bitebilir. Yal· 

Nöbetci eczane J Bu 

ölçülür. Toros eczanesı 'C • * • oız bunlardan resim · is 20 sinde 
- Aktam'daıa (yenicami yanında ) Böylelikle, sene kaybdınemek bitebilir. 

=====~;;;~~===========:=========;;;;;;;;~~=======• 

3 Defa O.tüp Dirilen Çoban! 
•ı=:=============::::::================================== 

I• . . d ededen 
svıçredo çılCao bır gazete Bu ap ., 
aldığı çok garip bir haberi uzun uzadıya 

neşretmiştir. Bu haber 80 yaşında bir çob•.0.ın 
üçüncü defa olarak ölaıeıine ve tekrar dırıl· 
mesine dairdir! 

Ba çobanın adı Janos Kovecı'dir. Jaoos 
ilk defa olarak umumi harpte ölmüştür. O ıa· 
manlar çoban 50 yaşlarında idi. Mustahfıı ola· 
ak askere alıomıı ve bir aj'tr top bataryası 

r verilmişdi. Batarya ile Raı cephesinde bu· 
~:nurken gelen fÜlle lteodisinİ almıo, OD mot· 

uzağa fırlatmıştır. " 
re JanOJ buraya cansız bir halde düşınüşt~r. 

K d . . . muayene eden doktor öldüğünü bıl 
en ıaını - d 
. . sarada da muharebe dardoguo an 

dırmış ve o . • . 
tayına arkadaşları da ıştırak etmıı • cenaze a 

lerdıCenaze tam defnedileceği sırada çoban 

birden bire gözlerini açmıştır. Ark.adaşları bu-

nu ai'ur saymışlardır. " " " l ._ 
Janos on ıene sonra ıürusunu ot atırıı.en 

birden bıre düşmüş ve yerde ıerpılıp· ltalmış· 
lir. Kendini muayene edenler bu defa da öl· 
düi'üne hükmetmişlerdir. Janoıı tabuta yer
leştirilerek defnedileceii sırada gözlerini aç· 
mıştır. 

Janoı Krovaç g-rçen hafta üçüncü "de~a 
olarak ölmüştür. Faltat öldüğü sabıkası goz O· 

nüne getırilerek cenazesi 48 saat ıo~ra cena· 
ze meras•mi yapılmış, ihtiyarın ceaedı tabuda 
yerleştirilmiştir. Fak.at alay yola çıkacağı sıra
da Janoı a-özlerini açmıı ve doj'rularak: «Kar· 

nım çok acıktı, bana bol biberli bir soğan 
çorba~ı retirin» demiştir. 

Şımdi ihtiyar tıp takültesioe nakledilmi4tir. 
Orada mütehassıslar tarafından muayene edile· 
cektir. 

Bu harbe pa 
pazlar da işti

rAk ediyor 

• Geçen harplerde pa
pazlar ekseriya asker· 
likten muaf tutuluyor · 
lardı. Halbuki bu har
be papazlar cia harbe 

iştırik etmededirler. Nıtekim Alman - Polon
ya har binde Varşova sokaklarında siyah kaf. 
tan üzerine tüf ek reçirilmiı Leh papazları ıö· 
rülmüştür. 

Alman papazları da bu harpte faaliyet 
göstermektedır • Cephelerde gösterdikleri kah. 
ramanlıktan dolayı 4\lman katolik papazların
dan 350 kişi kahramanlık nişanile taltıt edil
mi~tir. Halen Alman ordusunda hizmet iÖren 
birkaç bin protestan papazı vardır. Bunlardan 
1,700 .i kahramanlık oişanile taltıf edilmiştır. 

Alman - Yunan har b inde de sıhhi yar• 
damda bulanmak içio Gırid adasına paraşütle 
atlayan beş Alman papazından ikisi ölmüştür. 

DUnyamn en bU· 
yük lokomotifi 

• Amerikada dünyanın 

en buyük lokomotifi 
inşa edilmiştir. Ba lo
komotif 598 ton aj'lf 

hiındadır. MakioaJanoıo kudreti 7000 be11'ir· 

dir. Yeni lokomotif çok arızalı yollarda 80 va
gondan mürekkep yük trenlerini çekecektir. 
Şimdiye kadar bu iş için iki makina kullanılı· 
yordu. 

Dünyanın en büyük lokomotifi ağırlıjına 
ve boyuna raimeo kolayca hareket etmekte· 
dir. Makina, işlemeğe başladığı rüo, altı kiıi 
tarafından itilerek yoriodoo başka tarafa sev· 
kedilmiştlr. 

Satıe1sız 

mağazalar 

• 
Bir çok matazalarda 

müşteriier , satıcıların 

fıat teklıflerinden, mal· 
ları methetmelt'rindeo 

veya pazarlık edişinden veyahut diğer hareket· 
lerinden ho~lanmazlar. Amerikada bunu gören 
bazı mağaza sahipltri büyük şehirlerde « satı• · 
cııtz mağazalar» açmışlardır. Müşteri, soltQnet· 
le ıılaca(ı malı intihap eder. Bir şoy almaia 
karar verdiğı takdirde, mağazanın vez.nadarına 
veya diğer bir memuruna gıder. Sivil uıubafa
za memurları biç belli etmeden d kkatle mal· 
}arı muhafaza ederler. Bundan başka mağa· 
zadan çıkılacak kapının üzerinde büyük bir 
tablo asılıdır. Tabloda, bir hırsız bir mahkeme 
heyeti önünde görü ür. Tablonun üzerine iri 
harflerle muhtelif JisaDlarda t 0 cümle yazıl • 
mıştır: ~ 

«Hırsızlık, tiddetle ve aiır ıurett• ceulan· 

dırılır. » 

'_!19,_ .. .,' 

• 



• 

İngiltere 
Finlandiyaya harp 

ilan edecek mi? 
Finlandigalılar arasında, 
Rasga ile harbin neticesini 

istigenler oar 
Londra: 5 (a.a) - Britanya 

hükümeti, Finlandiyava harp ilin 
edilmesi için Ruslar tarafından ya· 
pılan talep hakkında henüz bir 
karar vermemiştir. Britaoya bük.O· 
metinin, Amerika tarafından Fin• 
landivaya verilen son notaya ce 
vap "lonm3"ıoı beklediği sanılıyor. 

H ılk efkiirıoın ruhi durumu 

hakkında Finlandiyadan relen ha· 
berler oldukça birbirine aykırıdır. 
Fin ahalisi arasında sulh lehinde 
bir fikir cereyanı olduğu mubak· 
kakhr. Fakat Ruıya ile barpiu 
bitmesini istiyenlerin memleketin 
toprak bakımından büyümesine ta 
raftar olanlara nisbetle nüfuzları 
olabileceği şüphelidir. 

Bundan başka, Finlandiyayı 

idare edenlerin şahsi fikri ne olurıa 
ohun, Lüyük Alman buk111 altın~a 
bnoların da, Avrupanın işral al· 
tında bulunan diğer bütün memle· 
ketlerinde olduiu gibi, Almanların 
istediklerini hesaba katmağa mec· 
bur olduklarında şüphe yoktur. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Daima En güzel Artistlerin en güzel filmini gösteren : 

i Alsaray Sineması i 
i BU AKŞAM ! 
: Yine İki Muazzam Film Birden Sunuyor : 
: -1- : • s • : Genç .. , Sevimli •.. Güzel •.. Şirin . . • ve Billur esli : 

! DEANNA DURBİN'İN ! 
: En son çevirdij'i ve §İmdiye kadar yaptığı : • • i 1 Fllmlerln En GUzell j 1 

'~-~I~~ AŞKI . 1 
• • • • 
: Bütün .. Şarkı. D•ns. Şıklık ve Göz kamaştırıcı Musikinin : 
: Tuvaletlerin güzelliği arasında çevrilml~tir. : 
• - 2 - • • • • • : Casusluktan Heyec•n Kahramanlıktan Şoref Toplayan Büyük : 
• • • • • • • • 1 ~:;::;ı Avcı BÖLÜGÜ Ts~=l~e i 
• • • • • • 
: Vazife Aşk Arkadaşlık Kahramanlık Filmi : • • : Pek Yakında Pek Yakında : • • • Sinemanın neş si ... Hayehn zevk ve aşısı • • • • Valt Di•neyin en büyük Şaheseri • • • i 1 Pamuk Pırenses Ve Yedi Cüceler 1 f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İLAN 
Malatya bez ve iplik fabrikaları 

T .A.Ş. memur ve İşçileri istihlak 
kooperatifi şirketinden ; 

Kooperatifimiz bir senelik bir senelik ihtiyacı olan •şaiıda cinı ve 
miktarlaıı yazılı ernk açık ekıiltıne ıuretile satın alınacaktır. 

1 - Eksiltme 17.11.941 pazartesi günü Hat 15 de Şirketimizin 
Malatyadaki Merkezinde yapılacaktır. 

2 _ Taliplerin Ticl\ret odalarından alacakları vesikaları ve temi
nat akçelerini tayiıı edilen saatt~n bir saat evveline kadar komisyon 
Reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. 

3 _ Bu işe ait şartname şirketin Malatyadaki Merkezinde paraaız 
olarak verilir. 

4 _ f.i<ıiltıneye konulan erzak münferit surette de verilebilir. 
5 - Şirketimiz ihaleyi yapmakta serbesttir. 
ihtiyaç 

Sığır eti 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Bnlgur 
Pirinç 
Sade yağ 
Soğan 
S•lça 
Sotla ( çama,ır için ) 
Patates 
Zevtio yağı 
Tah n 

Pek mu 
Tahin helvası 
Kuru üzüm 

: 67. 500 Kgr 
: 15 000 " 
: 15. 000 .. 
: 15. 000 .. 
: 35. 000 .. 
: 10. 000 .. 
: 7. 500 .. 
: 14. 000 •• 
: 2.500 .. 
: 2.000 •• 
: ıo. 000 .. 

ı. 500 " 
2. 500 .. 
4: ()()() .. 
2: 000 •• 
2. 000 .. 

1-4-7 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her giın hastalarını Abidın Paşa caddesındeki 125 

numaTalı muayent>hanesinde kabul ve tedaviye başlamıt-
tır 1271 1-15 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 
lielediye parklar müstahdemine ait (\6) takım kışlık el

bisenin yaptırılması işi eksiltmiye konmuştur. 
A) Muhammen bedeli ( beher takım (25) liradan ) 400 

Muvakkat teminatı (30) liradır. 
B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. İsti. 

yenler oradan parasız alabilırler. 

C) Ekıiltme 25 - ll - 941 Salı günü saat ( 15) de Bele· 
diye encümenınde açık olarak yapılacakdır. 

İsteklilerin t e m i n a t makbuzlariyle birlikte göste
rilen gün ve saatıe Belediye encümeninde hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

1392 7 • 11 • 15 - 19 

Mntina 
2,30 

ASRI SiNEMADA 
BU AKŞAM Saoare 

8,30 

iki bügük filim birden 
Sezer Ronıeo'nan garattıiı 

Haydut Aşkı 
il 

Umumi arzu ve istek üzerine bir kaç gün daha temdit edillen 

MANONLESKO 
Türkçe Sözlü Bügük aşk filmi 

Bugün gündüz 2,30 matinada 

Manom Lesko - Lorel hardi kodeste 
PEK YAKINDA ~::::::~ PEK YAKINDA 

.::;A;.;..;K-...A .... S_._Y-..;.A...:..P~A J:AS 
• 
iLAN 

Belediye Riyasetinden : 
Belediye itfaiyesi İçin yapılacak 21 takım elbiseye ait 

açık eksiltmeye on gün uzatılmıştır. 
1 - Bu elbiselerin kumaş ve dikişi müteahhidine aittir. 
2 - Beher takım elbisenin muhammen bedeli yirmi 

yedi liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 28.50 liradır. 
4 - ihalesi ikinci teşrinin 18 inci salı günü saat onbeş 

te belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve kumaş numunesi belediye yazı işleri 

kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat 

makbuılarile belediye encümenine müracaatları illn olunur. 
1391 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

l•tanbul'daki rnuayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva-
rında And apartımanına nakletmiştir. 

Telefon : 6767 1390 110 

Gaiplik ve haciz kararı 
Kıtasından izinsiz ayrılmak ve usulsuz şikayette bulun

maktan ıuçlu Top. A. 1. Batarya erlerinden Adananın ca· 
mii cedit mahallesinden Veysel oğlu 320 doğumlu Ziya Cen· 
giz hakkında ilk tahkikat kararı verilmiş olup aleyhinde ta• 
kibat ve tahkikatı kanuniyede bulunmakta iken kıtasından 
firar ettiği Top. A. K. lığının 21 - 10 • 941 gün ve 3436 
sayılı cevapnamesile anlaşıl~ış olduğundan As. M. U. K. 
nun 212 nci maddesine tevfıkan suçlu Ziya C'engizin Türki· 
ye dahilindeki mallarının kanun mezkurun 216 ncı maddesi
nin 2 nci fıkra.ına tevfikan ıuçlu gelinceye veya tutulunca
ya kadar hacız olunmasın• . keyfiyetin iliniyle ait olduğu 
makama tebliğine karar verdım. 

Aı. Ad. Hakim 
Faik Olgun 

Tllm. Ad. 
Tgg. Şükrü 

Amiri 
Kanadlı 
1349 

l IRMAK HAMAMI 1 
Yeni mUsteclr altında Adananın·~ temiz en 

konforlu hamamıdır. 
MUkemmeı servlele ltlemektedir. 

Erkeklere : Hergün saat 5 den 11 e 
kadar. Kadınlara : Hergün 12 den 18 e 
kadar. 

Adres HUkOmet civarında Ulus Parkı 
: kartısında, 1-7 1389 

iLAN 
Kadirli Belediye 
Reisliğinden: 

Bahçe sulaması ıçın ka
dirli kasabasına getirilecek 
9370 Lira 43 kuruş bedeli 
keşifli su işinin eksiltmesine 
talip çıkmadığından 4· 11-
941 tarihinden itibaren ek

ıiltme 14 giln müddetle tem

did edılmiştir. Eksiltme 18 • 
11 • 941 salı ııünü ıaat 14 
de yapılacaktır. taliplerin 2490 
ıayıb kanunun hükümlerine 

Zayi Rapor 
Kayseri mıntıkası Askeri 

hastanesinden almış olduğum 
18 Nısan 934 tarih ve 749 
numaralı raporum zayi ol· 
muştur. yenısini çıkaraca 
ğımdan eskisinin bir kiyme
ti .. olmadığı ilin olunur. 

Kayalıbağ mahalle. 
sinden 324 doğum
lu Salih • ğlu Hakkı 

göre vesika ve yüzde yedi 

buçuk teminatlarile muayyen 

gün ve ıaate kadar belediye 
encümenine müracaatları. 

1386 7-9-11 

Almanya yeni bir 
darbe vuracak 

( Battarafı birincide) 
Kmlordu her tarafta şiddetle 

mukavemet ediyor. Düşman, kış 
gelmeden, Leningrad ve Moskova 
yı ele geçirmek istiyor. 4 aylık 

harbin bilincosu şudur: 
Biz, 350 bin ölü, 375 bin ka· 

yıp, 1 milyon yaralı verdik. Düş 

man, ölü, yaralı kayıb olmak üze· 
re 4.5 milyon ioıan zııyi etmiştir> 

Moskova cephesinde yeni 
bir taarruz 

H trekiit hakkında hem•n he· 
men yeni bir malOmat gel 

memiştir. Sovyet haber verme 
dai,.esi reis muavini Lozof:1ki, Moı 
kova ceph•sinde 48 saattanberi 
yeni bir Alman , taarruzunun baş. 
Jad ğıaı bildirmiştir. 

Yabancı bir kaynaktan alınan 
bir haberde, yeni Alınan taarruzu 
nnn dün akşama kadar Moskova 
cephesini endişeye düşürecek ma" 
biyette bir inkişaf rösterınediği 
bildiriliyor: Bu muharebeler çok 
kanlı olmaktadır. 

Bir başka kaynak, Alman tay
yare hücumlarına rağmen Sovyet· 
lerin Moskova cephesinde mühim 
mikdarda asker ve malzeme top· 
lamakta olduklarını haber vermek
tedir. En ileride bulunan Alman 
kıtaları Mo•kovaya 60 kilometre· 
den daha yakına sokulamamıştır 

D•ger taraftan, Almanlar Tula'vı 

Singapur takviye 
ediliyor 

Singapur 6 - ( a.a ) - şim· 
diye kadar ırörülınedik derecede 
büyük bir vapur kafile•i logiltere• 
den bu sabah Singapur'a büyüle 
bir takviye kolunun bir kısmını 
ıretirmiştir. 

Gelen kuvvetler arasında is· 
tihUm müfrezeleri, topçu birlikleri 
mühendi91er, cofrafya mütehassıs 
ları ve prt jöktörler vardır. 

da bütün gayretlerine rağmeo, be 
nüz alamamıılardır, Burada bir çok 
tank ve motörlü birlik kullanmak
tadırlar. 

Kırımda Sivastopol ve Kerçte 
mobartbeler devam ediyor. Sıvas. 
topolun çabuk çabuk Almanların 

eline geçeceği tahmin edilmemek· 
tedir. 

Rusya Finlandiyaya sulh 
teklif etmiş! 
8 ugüo ifşa .,dildiğine gör~, 

Rusya geçen Ağustosta 
Finlandiyaya sulh teklılinde bulun
muştur. Ancak eski Fin toprak 
!arının iadesini şart koşan teklif 
Finlandiya tarafından kabul edil· 
memiştir. Bunun üzerine lngiltere 
Fıolandiyayı sıkıştırmağa başlamış, 
netice almayınca ı Amerika işe 
karışmıştır. 

Finlandiya, Amerikada ıevi. 
len bir memlekettir. Geçen harbin 
borçlarını ödeme•i Amerikada Fin 
landiyaya karşı sevgi uyandırmış· 
tir. Amerikan baskısının bir netice 
vermeyeceii anlaşıltyor. . --------·- ------------~·-·-·-·-·-· t En Meraklı ve en Güzel fılmleri bir araya toplıyan f 

: Tan Sineması : 
: Bu Akşam : 
t Yine iki güzel ve heyecanlı film birden takdim ediyor t 
• - 1 - • 
t İdeal İçin ülkeler aşan hayaline dunyaları dar bulan t 
! Kahramanlık ve fedekarlık filmi t 

• • l 1 Avcı Bölüğü 1 : 
t TURKÇE SÖZLÜ Mevsimin ilk Süper fılmi 1 

• - 2 - • 

• 
1 

• • • • 
Pek Yakında 

TÜRKÇE SÖZLÜ Büyük Şark Ope•eti 

• ARŞIN MALALAN 
·---------------- -- - --iLAN 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 
. l ·.Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 
ın!a edıl~cek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya ve 
muteferrık tamıratı 6/11/941 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık ekıiltmeya konulmuştur. 

2 • Eksiltme 22/11/91 l cumartesi günü saat 12 de Sey
han P. T. T. Müdillüğü bina11nda yapılacaktır. 

3· Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

4 • Bu işlere ait keıif cetvelile fenni hususi ve ekıilme 
şartnameleri • mesai dahilinde • her gün Müdürlük kalem ıef
liA'ine müracaatla görülebilir. 

5 • Taliplerin ikinci madded~ yazılı gün ve saatte mu• 
vakk~t temınat makbuzlarıle bırlikte eksiltme komisyonu-
na muracaatları. 7-12-16-21 

Seyhan kızılay cemiyeti yardımcı 
komitesinden: 

Bezi ve pamuğu komitemizce temin edilmek şartile, ge
çen seneki nümuneleri mucibince, askerlerimize kışlık hediye 
olarak diktirilecek pamuklu hırkaların kesim ve dikim işçi
liği açık munakasaya konulmuştur, munakaaa 10 . 11 • 941 
pazartesi gilnil saat 15 de Seyhan kızılay merkezinde yapı· 
lacaktır. İsteklilerin o aün ve saatte kızılay merkezind,.. ko· 
mitemize müracaatları lüzumu ilin olunur. 1395 7 - 8 

Zayi şahadetname 
1940-1 .. 41 yılı Osmaniye 

Ortaokulundan şlmış oldu
ğum 312 numaralı şahadet. 
nameyi zayi ettim. Yen isini 
alacağımdan eskisinin mute
ber olmadıgını ilan ederim. 

lalahiyenin Telli köyün-

den Dede Gürler 1388 

Zayi 
Tapu muamelemi yaptıracağım 

sırada, yedimde bulanan Reşatbey 
mahallesinde 2 No. lu arsaya aid 
tapu senedini, nüfuz kağıdımı, 
Belediye ve Muhasebei Hususiyeye 
aid makbuzlarımı kaybettim. Hü 
kümleri olınadığıoı ilan ederim. 

Reşatbey mahalle•inde 
2 No. in evde Ahmet kızı 

Ayte Berrin 

Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi 
Başkanllğından : 

9-11-941 pazar günü(As· 
ri sinemada) Beden Terbiyesi 
mükelleflerine parasız sine
ma gösterilecektir. Adana 
Gençlık Kulübü mükellefleri
nin tam saat sekizde Beden 
Terbiyesi binasında toplan
maları ilan olunur. 1387 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Mildürü : Avukat 

Rifat YA VEROliLU 

Baaıldığı yer ı ( BUGÜN ) 

Matbuaı - Adana 

• 
• • • • • • • 


